
VOORWOORD 
 
Met die samestelling van die Handelinge het ondergetekendes weereens onder die 
indruk gekom van die groot waarde van juiste notulehouding. Veral met so 'n 
belangrike kerklike vergadering soos die Nasionale Sinode van 2003. 
 
Daarom is dit vir ondergetekende Deputate aangenaam om die Handelinge van die 
48ste Nasionale Sinode aan u te bied. 
 
Ons bede is dat die Here die werk wat die Nasionale Sinode gedoen het en die 
besluite wat geneem is sal seën en dat individue sowel as kerke hierdie Handelinge 
met groot vrug kan gebruik wanneer daar besluite op plaaslike kerkraadsvlak 
geneem moet word. 
 
Die Handelinge is op 'n saaklike wyse saamgestel. Daarom is dit goed om van die 
volgende kennis te neem: 
 
'n Alfabetiese indeks is agterin aangebring om naslaan te vergemaklik. 
 
Die Handelinge is op 'n tersaaklike wyse saamgestel. Daarom 
 
❖ word, benewens die inhoudsopgawe, 'n register van artikels, soos wat hulle 

gedien het, vooraf gegee, en 
 
❖ is die afhandeling van die sake wat gedien het, saaklik gegroepeer, met die 

betrokke notule-artikels daarby aangegee. 
 
Wysigings deur die Sinode in die oorspronklike stukke is deur die Deputate 
aangebring. 
 
Ons rig graag 'n besondere woord van dank aan mev. Wymie du Plessis wat 'n 
reuse werk in 'n kort tydsbestek verrig het om die Handelinge persklaar te kry. Ons 
dank ook aan mev. Annette van Dyk vir die proeflees van die Handelinge. 
 
Ds. LH van Schaik [Voorsitter] 
Mnr. HSJ Vorster [Skriba] 
Mev. Wymie du Plessis 
Ds. CA Jansen 
Ds. PD van Dyk 
Die twee Sinode skribas: Dr. CJ Smit en ds. LD Aucamp 



  iii 

Inhoudsopgawe 
 
A. Register van artikels van die Notule..........................................................................1  
B. Saaklike behandeling van die notule.......................................................................13 
C. Indeks....................................................................................................................819 
 
1. AMPTELIKE OPENING ..................................................................................13 
1.1 Opening - Roepende Kerkraad .......................................................................13  
1.2 Verwelkoming - Roepende Kerkraad ..............................................................13  
1.3 Konstituering ...................................................................................................13  
1.4 Verkiesing van Moderamen.............................................................................16  
1.5 Openlike Verklaring.........................................................................................16  
1.6 Godsdiensoefening en groete .........................................................................17 
 
2. AFGEVAARDIGDES ANDER KERKE/SINODES, GROETE, ENS ...............17 
2.1 Groeteboodskappe..........................................................................................17  
2.1.1 Groeteboodskap van die Nederduitsch Hervormde Kerk in Afrika..................17  
2.1.2 Groeteboodskap van die Afrikaanse Protestantse Kerk..................................18  
2.1.3 Groeteboodskap van die Nederduitse Gereformeerde Kerk ...........................19  
2.2 Afgevaardigdes ander Kerke/Sinodes.............................................................20 
2.3 Groeteboodskap Rektor PU vir CHO ..............................................................21  
2.4 Telegramme/e-posbriewe................................................................................21  
2.5 Mosies en gelukwensinge ...............................................................................21  
 
3. DAGSLUITINGS .............................................................................................22  
 
4. DAGOPENINGE .............................................................................................23  
 
5. DAAGLIKSE PRESENSIE..............................................................................23  
 
6. BESOEKERS..................................................................................................24  
 
7. GOEDKEURING VAN DIE NOTULE..............................................................24  
 
8. RAPPORT VAN DIE ROEPENDE KERKRAAD ............................................25  
 
9. DEPUTATE KORRESPONDENSIE VAN DIE AGENDA ...............................26  
 
10. RAPPORT DEPUTATE PROGRAMMERING ................................................31  
 
11. RAPPORT VAN DIE PERSKOMMISSIE........................................................40  
 
12. APPÈLLE, BESWAARSKRIFTE, BESKRYWINGSPUNTE ..........................41 
12.1 Eerste en Tweede Rapporte van die Regsdeputate insake Appèlle en 

Beswaarskrifte.................................................................................................41  
 
12.2 Appèlskrifte ...................................................................................................48 
12.2.1 Appèl 1 - HG Kruger teen 'n stille besluit van Klassis Natal, 
 September 2000..............................................................................................48  
12.2.2 Appèl 2 - HG Kruger teen 'n onskriftuurlike siening oor die 
 sekulêre groetery deur 'n predikant voor die votum ........................................51  



  iv 

12.2.3 Appèl 3 - HG Kruger teen 'n stille besluit van Partikuliere Sinode 
 Noordwes, November 2002.............................................................................59  
12.2.4 Appèl MJ Kruger en ASM van Jaarsveld teen besluit van die 
 Oostelike Partikuliere Sinode op 20 November 2001 en 
 19 November 2002..........................................................................................62  
12.2.5 Appèl BL Smit teen besluite van die Oostelike Partikuliere 
 Sinode, November 2001..................................................................................73  
12.2.6 Appèl WR Dijkstra en ander teen 'n besluit van Partikuliere 
 Sinode Noordwes, November 2002 ................................................................82  
12.2.7 Appèl WR Dijkstra en ander teen 'n besluit van Partikuliere 
 Sinode Noordwes, November 2001 ................................................................87  
12.2.8 Appèl van Gereformeerde Kerke Duineveld, Kathu, Kimberley 
 en Kuruman teen die besluit van Partikuliere Sinode Bosveld, 
 November 2002...............................................................................................96  
12.2.9 Appèl F Kruger teen besluit van Partikuliere Sinode Pretoria, 
 November 2002.............................................................................................102 
 
12.3 Beswaarskrifte 
12.3.1 Gravamen teen die goedkeuring van die 1983-vertaling van die 
 Bybel (NAV) vir kerklike gebruik....................................................................116  
12.3.2 Beswaarskrif 1 : Teen Sinodebesluite oor die vergoedingspakket 
 van predikante...............................................................................................321  
12.3.3 Beswaarskrif 2 : Teen Sinodebesluite oor versorging vanweë 
 mediese ongeskiktheid..................................................................................324  
12.3.4 Beswaarskrif 3 : Teen Sinodebesluite oor bydraes tot Pensioen- 
 fonds deur en vir predikante wat emeriteer weens mediese 
 ongeskiktheid ................................................................................................327  
12.3.5 Beswaarskrif : Raming vir die Emeritaatsversorgingstrust, 
 aannames van Aktuaris en berekeninge van die Deputate 
 dalende lidmate.............................................................................................818  
12.3.6 Beswaarskrif : Mediese Skema aangeleenthede, 1997 ................................257  
12.3.7 Beswaarskrif : Mediese versorgingsaangeleenthede 
 Sinode 2000 ..................................................................................................257  
12.3.8 Sewe Beswaarskrifte insake Rapporte Trustees van die GKSA 
 Predikante Pensioenfonds, Acta 1997 ..........................................................306  
12.3.9 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk George teen artikel 15 van 

die Nederlandse Geloofsbelydenis (erfsonde en doop) ................................492  
12.3.10 Beswaarskrif Klassis Johannesburg teen die bewoording van 
 Kerkorde, artikel 69 .......................................................................................502  
12.3.11 Gravamen : Kerkorde, artikel 46 teen 'n besluit van die Nasionale 
 Sinode 2000 ..................................................................................................527  
12.3.12 Beswaarskrif teen besluit van die Sinode 2000 Gereformeerde 
 Kerke oor Nagmaalsviering...........................................................................531  
12.3.13 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Steynsburg teen besluit van 
 die Nasionale Sinode 2000 insake Nagmaalsviering ....................................539  
12.3.14 Beswaarskrif teen besluite van die Sinode 1988 - die vrou in die 
 besondere ampte ..........................................................................................545 
12.3.15 Beswaarskrif van die Gereformeerde Kerk Die Kandelaar teen 
 besluite van die Nasionale Sinode 1991 insake die Messiaanse 
 verkondiging van die Ou Testament..............................................................116 
  



  v 

12.3.16 Gravamen van Partikuliere Sinode Pretoria teen besluit van die 
 Nasionale Sinode 1964 oor die redaksionele wysiging van 
 KO, art.57......................................................................................................465  
12.3.17 Beswaarskrif van Partikuliere Sinode Randvaal 
 (Klassis Johannesburg) teen die bewoording van KO, art.69 .......................502  
12.3.18 Beswaarskrif van Partikuliere Sinode Randvaal (GK Noordrand) teen Kerkorde, 

teen Kerkorde, artikel 69 in die lig van Kerkorde, art.46 en 86 .....................512  
12.3.19 Beswaarskrif van Partikuliere Sinode Pretoria insake Kerkorde, 
 artikel 46 teen 'n besluit van die Nasionale Sinode 2000:400.......................606  
12.3.20 Beswaarskrif van die Gereformeerde Kerk Hermanus teen 
 besluite van Sinode 1961 - volmag ouderlinge-liturge ..................................607  
12.3.21 Beswaarskrif van DE Serfontein, CJS Wolmarans en BCW van 
 der Waal teen besluit van die Sinode van 1910 rakende bidure ...................613  
12.3.22 Beswaarskrif van Gereformeerde Kerk Pretoria teen Besluit van 
 die Nasionale Sinode GKSA, Januarie 2000, insake spreekbeurte ..............733 
  
12.4 Beskrywingspunte 
12.4.1 Beskrywingspunt van die Suidelike Partikuliere Sinode: Misbruik 
 van die Naam van die Here...........................................................................134  
12.4.2 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria insake die 
 aanknoop van korrespondensie met die Presbyterian Church 
 of America .....................................................................................................242  
12.4.3 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode OVS en Natal: Skakeling 
 met die owerhede..........................................................................................243  
12.4.4 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria - die riglyne 
 vir die bepaling van die Pensioengewende Traktement (PGT) .....................330  
12.4.5 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria – versekering 
 van die 7.5% predikantsbydrae tot die Pensioenfonds .................................333  
12.4.6 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria rakende 

kundige hulp aan predikante en meerdere vergaderings 
 rakende emeritering en ander finansiële aspekte .........................................333  
12.4.7 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria rakende 
 deurgee van wysigings aan die Reglement van die 
 Pensioenfonds ..............................................................................................335  
12.4.8 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria rakende 
 maandelikse traktements- en emeritaatsadvies ............................................336  
12.4.9 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria rakende 
 spesiale "spesialis-finansiële kommissie of deputate" ..................................336  
12.4.10 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode rakende 
 minimum PGT riglyn......................................................................................342  
12.4.11 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Bosveld oor 
 versorging van predikante onder KO, artikel 13 ............................................343  
12.4.12 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Bosveld oor 
 predikante pensioen en medies ....................................................................346  
12.4.13 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Noordwes oor 
 versorging van predikante wat medies ongeskik raak...................................345  
12.4.14 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Noordwes oor 
 klassikale ramings vir mediese versekering van emeriti ...............................347  
12.4.15 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria insake 
 rapportering van finansiële state na oudit .....................................................404 
  



  vi 

. 

12.4.16 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode OVS en Natal :  
 finansiële beplanning.....................................................................................405  
12.4.17 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria rakende 
 lidmate wat langer as drie maande in die buiteland is...................................467  
12.4.18 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Noordwes oor 
 geografiese indeling van Klassisse in die ressort van die GKSA, 
 Sinode Middellande en Sinode Soutpansberg ..............................................473  
12.4.19 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria om 
 oorweging te skenk aan die daarstel van 'n alternatiewe Nagmaalsformulier 
 of alternatiewe Nagmaalsformuliere..............................................................632  
12.4.20 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria rakende 
 beginsels en kriteria vir Skrifberymings.........................................................637  
12.4.21 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Randvaal insake 
 hervertaling van die Formuliere.....................................................................638  
12.4.22 Beskrywingspunt van die Partikuliere Sinode Pretoria 
 rakende die rol wat inligtingstegnologie insluitende IT in diens 
 van die kerke kan speel verder te ontgin en kerke met advies 
 en hulp te bedien...........................................................................................736  
12.4.23 Beskrywingspunt van die Partikuliere Sinode Bosveld insake 
 die toekenning van 'n eredoktorsgraad aan Aartsbiskop 
 Desmond Tutu...............................................................................................738  
12.4.24 Beskrywingspunt van die Suidelike Partikuliere Sinode oor 
 morele standaarde en vigs ............................................................................742  
12.4.25 Beskrywingspunt van die Suidelike Partikuliere Sinode :  
 getuienis oor morele sake ............................................................................745  
12.4.26 Beskrywingspunte van die Suidelike Partikuliere Sinode :  
 morele standaarde-seksualiteit .....................................................................748  
12.4.27 Beskrywingspunt van die Partikuliere Sinode Noordwes oor 
 die hoë voorkoms van geweld.......................................................................752  
12.4.28 Beskrywingspunt van die Partikuliere Sinode Noordwes –  
 Feesvieringe ter herdenking van die 150-jarige bestaan 
 van die GKSA................................................................................................753  
 
13 BYBELMEDIA, BYBELVERTALING EN – VERPREIDING .........................109 
13.1 Rapport Deputate Bybel ................................................................................109  
13.2 Gravamen teen die goedkeuring van die 1983-vertaling van 
 die Bybel (NAV) vir kerklike gebruik ..............................................................116  
13.3 Beswaarskrif van die Gereformeerde Kerk Die Kandelaar teen 
 besluite van die Nasionale Sinode 1991 insake Messiaanse 
 verkondiging van die Ou Testament..............................................................116  
13.4 Beskrywingspunt van die Partikuliere Sinode: Misbruik van die 
 Naam van die Here .......................................................................................134 
13.5 Inligting oor die Kung Boesmanvertaling (Art. 155).......................................136 
 
14. DIAKONALE SAKE ......................................................................................137 
14.1 Rapport Deputate vir Diakonale Sake...........................................................137  
 
 
 
 
 



  vii 

15. EKUMENISITEIT EN OWERHEID................................................................159 
15.1 Rapport Deputate Ekumenisiteit en Owerheid ..............................................159  
15.2 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria insake die 
 aanknoop van korrespondensie met die Presbyterian Church 
 of America .....................................................................................................242  
15.3 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode OVS en Natal : 
 Skakeling met die owerhede .........................................................................243  
 
16. EMERITAATSVERSORGING.......................................................................247 
16.1 Rapport Deputate vir Emeritaatsversorging kragtens KO, artt.13 en 20 .......247  
16.2 Rapport Deputate vir Emeritaatsversorging – mediese versorging...............248  
16.3 Beswaarskrif : Mediese Skema aangeleenthede, 1997 ................................257  
16.4 Mediese versorgingsaangeleenthede Sinode 2000 ......................................257  
16.5 Rapport van die Trustees van die GKSA Predikante Pensioenfonds ...........257  
16.6 Sewe Beswaarskrifte insake Rapporte Trustees van die 
 GKSA Predikante Pensioenfonds, Acta 1997 ...............................................306 
16.7 Rapport Ondersteuningsfonds ......................................................................306  
16.8 Beswaarskrif 1 :Teen Sinodebesluite oor die vergoedingspakket 
 van predikante...............................................................................................321  
16.9 Beswaarskrif 2 : Teen Sinodebesluite oor versorging vanweë 
 mediese ongeskiktheid..................................................................................324  
16.10 Beswaarskrif 3 : Teen Sinodebesluite oor bydraes tot Pensioen- 

Fonds deur en vir predikante wat emeriteer weens 
mediese ongeskiktheid..................................................................................327  

16.11 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria –  
 die riglyne vir die bepaling van die PGT........................................................330  
16.12 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria –  
 versekering van die 7.5% predikantsbydrae tot 
 die Pensioenfonds.........................................................................................333  
16.13 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria rakende 
 kundige hulp aan predikante en meerdere vergaderings 
 rakende emeritering en ander finansiële aspekte .........................................333  
16.14 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria rakende 
 deurgee van wysigings aan die Reglement van 
 die Pensioenfonds.........................................................................................335  
16.15 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria rakende 
 maandelikse traktements- en emeritaatsadvies ............................................336  
16.16 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria rakende 
 spesiale "spesialis-finansiële kommissie of deputate" ..................................336  
16.17 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria rakende 
 minimum PGT riglyn......................................................................................342  
16.18 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Bosveld oor 
 versorging van predikante onder KO, artikel 13 ............................................343  
16.19 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Noordwes oor 
 versorging van predikante wat medies ongeskik raak...................................345  
16.20 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Bosveld oor 
 predikante pensioen en medies ....................................................................346  
16.21 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Noordwes oor 
 klassikale ramings vir mediese versekering van emeriti ...............................347  
  
 



  viii 

17. FINANSIES ...................................................................................................348 
17.1 Rapport Deputate vir Advies insake toeseggings uit die 
 rente van die Sustentasiefonds.....................................................................348  
17.2 Rapport Bestuur van die Administratiewe Buro.............................................351  
17.3 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria – 
 kollektes vir sustentasie ................................................................................402  
17.4 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria insake 
 rapportering van finansiële state na oudit .....................................................404  
17.5 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode OVS en Natal :  
 finansiële beplanning.....................................................................................405  
17.6 Versoek van Suidelike Partikuliere Sinode – Gereformeerde  
 Kerk Steynsburg insake hulp uit die kerkverband .........................................408  
17.7 Versoek van Partikuliere Sinode Noordwes – Gereformeerde 
 Kerk Duineveld om in die kerkverband te kollekteer .....................................409  
 
18. JEUG EN ONDERWYS ................................................................................411 
18.1 Rapport Deputate vir Christelike Onderwys ..................................................411  
18.2 Rapport Deputate Katkisasie.........................................................................439  
18.3 Rapport Deputate Jeugsorg ..........................................................................440  
 
19. KERKARGIEF EN –MUSEUM......................................................................448 
19.1 Rapport Deputate Kerkargief en –museum...................................................448  
 
20. KERKREGTELIK ..........................................................................................454 
20.1 Rapport Deputate vir toepassing van KO, art. 66..........................................454  
20.2 Rapport Deputate vir Regsaangeleenthede..................................................454  
20.3 Adviesvraag insake die hantering van die Beswaarskrif van 
 br. WFA Kirsten teen besluite van die Suidelike Partikuliere 
 Sinode van 1996 ...........................................................................................458  
20.4 Gravamen van Partikuliere Sinode Pretoria teen 'n besluit 
 van die Nasionale Sinode 1964 oor die redaksionele wysiging 
 van KO, art.57 ...............................................................................................465  
20.5 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode rakende lidmate 
 wat langer as drie maande in die buiteland is ...............................................467  
20.6 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Noordwes oor 
 geografiese indeling van Klassisse in die ressort van die GKSA, 
 Sinode Middellande en Sinode Soutpansberg ..............................................473  
 
21. LEERSTELLIG .............................................................................................474 
21.1 Rapport Deputate Leerstellige Sake oor die verhouding 
 Sondag en Sabbat ........................................................................................474  
21.2 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk George teen artikel 15 
 van die NGB (erfsonde en doop)...................................................................492  
21.3 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk George teen artikel 24 
 van die NGB (geloof en wedergeboorte).......................................................497  
21.4 Beswaarskrif Partikuliere Sinode Randvaal (Klassis Johannesburg) 

teen die bewoording van KO, art.69..............................................................502  
21.5 Beswaarskrif van Partikuliere Sinode Randvaal (GK Noordrand) teen 

Kerkorde, artikel 69 in die lig van Kerkorde, art. 46 en 86 ............................512  
21.6 Gravamen SC Vorster en HJJ Kruger: Kerkorde, artikel 46 teen 'n besluit  
 van die Nasionale Sinode 2000.....................................................................527  



  ix 

21.7 Beswaarskrif CFC Coetzee, LF Schulze en J Visser teen die besluit van 
 Sinode 2000 van die Gereformeerde Kerke oor Nagmaalsviering................531  
21.8 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Steynsburg teen 'n besluit 
 van die Nasionale Sinode 2000 insake Nagmaalsviering .............................539  
21.9 Beswaarskrif WC Vergeer en JJ Janse van Rensburg teen besluite van die 
 Sinode 1988 – die vrou in die besondere ampte...........................................545  
21.10 Rapport Deputate Leerstellige Sake : oor die woorde in 
 die Apostolicum: “En neergedaal het na die Hel”, en die woorde 
 in Athanasius: “Na die hel neergedaal” .........................................................556  
21.11 Rapport Deputate Leerstellige Sake : vroue in die kerk ................................559  
21.12 Rapport Deputate Leerstellige Sake: alternatiewe gedeeltelike 
 Rapport – vroue in die kerk ...........................................................................594  
21.13 Minderheidsrapport ten opsigte van gedeeltes van die Rapport 
 insake die plek van die vrou in die kerk.........................................................605  
21.14 Beswaarskrif van Partikuliere Sinode Pretoria insake KO, art.46 
 teen 'n besluit van Nasionale Sinode 2000:400 ............................................606  
21.15 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Hermanus teen besluite 
 van Sinode 1961 – volmag ouderlinge-liturgie ..............................................607  
21.16 Beswaarskrif van DE Serfontein, CJS Wolmarans en BCE van 
 der Waal teen die besluit van Sinode 1910 rakende bidure..........................613  
21.17 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria oor oorweging 
 te skenk aan die daarstel van 'n alternatiewe Nagmaalsformulier 
 of alternatiewe Nagmaalsformuliere..............................................................632  
21.18 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria rakende 
 beginsels en kriteria vir Skrifberymings.........................................................637  
21.19 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Randvaal insake 
 hervertaling van die Formuliere.....................................................................638  
 
22. LITURGIE .....................................................................................................640 
22.1 Rapport Deputate Liturgiese sake.................................................................640  
 
23. PUBLIKASIES/MEDIA..................................................................................671 
23.1 Rapport Deputate Kerklike Media .................................................................671  
23.2 Rapport Deputate vir die Uitgee van die Handelinge ....................................707  
 
24. TEOLOGIESE SKOOL .................................................................................709 
24.1 Rapport Kuratore Teologiese Skool Potchefstroom......................................709  
24.2 Rapport Deputate vir gesprek met die Deputate van Sinodes 
 Soutpansberg en Middellande insake eenheid en samewerking ..................727  
24.3 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode OVS en Natal oor 
 opleiding van predikante ...............................................................................728  
24.4 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode OVS en Natal oor 
 onderrig in gebed ..........................................................................................731  
 
25. Beswaarskrif van Gereformeerde Kerk Pretoria insake 
 spreekbeurte................................................................................................733  
 



  x 

26. SAMELEWINGSAKE....................................................................................736 
26.1 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria rakende die rol wat 

Inligtingstegnologie insluitende IT in diens van die kerke kan speel 
 verder te ontgin en kerke met advies en hulp te bedien................................736 
26.2 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Bosveld insake die 
 toekenning van 'n eredoktorsgraad aan Aartsbiskop 
 Desmond Tutu...............................................................................................738  
26.3 Beskrywingspunt van Suidelike Partikuliere Sinode oor morele 
 standaarde en vigs........................................................................................742  
26.4 Beskrywingspunt van Suidelike Partikuliere Sinode :  
 getuienis oor morele sake .............................................................................745  
26.5 Beskrywingspunt van Suidelike Partikuliere Sinode :  
 morele standaarde-seksualiteit .....................................................................748  
26.6 Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Noordwes oor die 
 hoë voorkoms van geweld.............................................................................752  
 
27. Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Noordwes – 
 Feesvieringe ter herdenking van die 150-jarige bestaan van 
 die GKSA......................................................................................................753 
  
28. Benoeming van Deputate ...........................................................................755  

29. Bedanking ....................................................................................................765  

30. Slot ...............................................................................................................766  

 
 
 
 
 

INHOUDSOPGAWE VAN DIE TWEEDE ADDENDUM VAN DIE 
EMERITAATSVERSORGINGSKOMBINASIE 

 
 
 
1. Rapport van die Trustees van die Emeritaatsversorgingstrust......................767  
 
2.         Beswaarskrif : Raming vir die Emeritaatsversorgingstrust, 
 aannames van Aktuaris en berekeninge van die Deputate: 
 Dalende lidmate ...........................................................................................818  
 



 1 

REGISTER VAN ARTIKELS VAN DIE NOTULE VAN DIE AGT-EN-
VEERTIGSTE NASIONALE SINODE VAN DIE GEREFORMEERDE 
KERKE IN SUID-AFRIKA TE POTCHEFSTROOM OP 6 JANUARIE 
2003 EN VOLGENDE DAE 

 
 

ARTIKEL 1 
Opening en Verwelkoming – Roepende Kerkraad 

ARTIKEL 2 
Konstituering 

ARTIKEL 3 
Verkiesing van Moderamen 

ARTIKEL 4 
Moderamen neem sitplekke in 

ARTIKEL 5 
Openlike Verklaring 

ARTIKEL 6 
Rapport van die Roepende Kerkraad 

ARTIKEL 7 
Rapport Deputate vir Programmering 

ARTIKEL 8 
Eerste Rapport van die Regsdeputate insake Appèlle en Beswaarskrifte 

ARTIKEL 9 
Rapport Deputate Kerkargief en -museum 

ARTIKEL 10 
Rapport Deputate vir die toepassing van KO Art 66 

ARTIKEL 11 
Rapport Sinodale Deputate Diakonale Sake 

ARTIKEL 12 
Rapport Deputate Kerklike Media 

ARTIKEL 13 
Rapport Deputate vir die Uitgee van die Handelinge 

ARTIKEL 14 
Rapport van die Deputate Leerstellige Sake oor die verhouding Sondag en Sabbat 

ARTIKEL 15 
Godsdiensoefening – Kerkgebou Potchefstroom-Noord 

ARTIKEL 16 
Presensie (vervolg) 

ARTIKEL 17 
Tweede Rapport van die Regsdeputate insake Appèlle en Beswaarskrifte 

ARTIKEL 18 
Afkondigings 

ARTIKEL 19 
Dagsluiting, Maandag 6 Januarie 2003 

ARTIKEL 20 
Dagopening, Dinsdag 7 Januarie 2003 

ARTIKEL 21 
Presensie 

 



 2 

ARTIKEL 22 
Rapport van die Ordekommissie 

ARTIKEL 23 
Rapport van die Deputate Leerstellige Sake: oor die woorde in die Apostolicum: “En 
neergedaal het na die hel”, en die woorde in Athanasius: “Na die hel neergedaal” 

ARTIKEL 24 
Rapport Deputate vir Advies insake toeseggings uit die rente van die 
Sustentasiefonds 

ARTIKEL 25 
Beskrywingspunt van Suidelike Partikuliere Sinode insake getuienis oor morele sake 

ARTIKEL 26 
Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria rakende die rol wat 
inligtingstegnologie kan speel 

ARTIKEL 27 
Beskrywingspunt Partikuliere Sinode Noordwes: GKSA 150 jaar 

ARTIKEL 28 
Beswaarskrif van Gereformeerde Kerk Pretoria teen ‘n besluit van die Sinode 2000 
insake spreekbeurte 

ARTIKEL 29 
Appèl MJ Kruger en ASM van Jaarsveld teen die besluit van die Oostelike 
Partikuliere Sinode op 20 November 2001 en 19 November 2002 

ARTIKEL 30 
Appèl 1: HG Kruger teen ‘n stille besluit van Klassis Natal: September 2000  

ARTIKEL 31 
Appèl 3: HG Kruger teen ‘n stille besluit van Partikuliere Sinode Noordwes: 
November 2002 

ARTIKEL 32 
Appèl F Kruger teen ‘n besluit van Partikuliere Sinode Pretoria, November 2002 teen 
‘n besluit oor amptelike gebedsgroepe in die Silvertongemeente 

ARTIKEL 33 
Appèl 2: HG Kruger teen die sekulêre groetery deur ‘n predikant voor die votum 

ARTIKEL 34 
Appèl van Gereformeerde Kerke Duineveld, Kathu, Kimberley en Kuruman teen die 
besluit van Partikuliere Sinode Bosveld, November 2002 

ARTIKEL 35 
Presensie 

ARTIKEL 36 
Appèl WR Dijkstra en ander teen ‘n besluit van Partikuliere Sinode Noordwes, 
November 2001 

ARTIKEL 37 
Appèl WR Dijkstra en ander teen ‘n besluit van Partikuliere Sinode Noordwes, 
November 2002 

ARTIKEL 38 
Verwelkoming 

ARTIKEL 39 
Beskrywingspunt van Suidelike Partikuliere Sinode oor morele standaarde en Vigs 

ARTIKEL 40 
Rapport Deputate vir Christelike Onderwys 

ARTIKEL 41.1 
Beswaarskrif Klassis Johannesburg teen die bewoording van KO Art 69 



 3 

ARTIKEL 41.2 
Beswaarskrif Part Sinode Randvaal, KO Art 69 

ARTIKEL 42.1 
Rapport van die Deputate Leerstellige Sake: Vroue in die Kerk 

ARTIKEL 42.2 
Rapport van die Deputate Leerstellige Sake: Alternatiewe Gedeeltelike Rapport: 
Vroue in die Kerk 

ARTIKEL 42.3 
Minderheidsrapport ten opsigte van gedeeltes van die rapport insake die plek van 
die vrou in die kerk 

ARTIKEL 42.4 
Beswaarskrif teen besluite van die Sinode 1988 – die vrou in die besondere ampte 

ARTIKEL 43 
Dagsluiting, Dinsdag 7 Januarie 2003 

ARTIKEL 44 
Dagopening, Woensdag 8 Januarie 2003 

ARTIKEL 45 
Rapport van die Ordekommissie 

ARTIKEL 46 
Vertrek: Afgevaardigdes van Soutpansberg 

ARTIKEL 47 
Rapport Emeritaatsversorging: KO Art 13 

ARTIKEL 48 
Rapport Emeritaatsversorging: Medies 

ARTIKEL 49 
Rapport van die Trustees Predikante Pensioenfonds 

ARTIKEL 50 
Rapport Emeritaatsversorging: Ondersteuningsfonds 

ARTIKEL 51 
Rapport Emeritaatsversorging: Trustees van die EVT 

ARTIKEL 52 
Beswaarskrif 1: Teen Sinodebesluite oor die vergoedingspakket van predikante 

ARTIKEL 53 
Beswaarskrif 2: Teen Sinodebesluite oor versorging vanweë mediese ongeskiktheid 

ARTIKEL 54 
Beswaarskrif 3: Teen Sinodebesluite oor bydrae tot pensioenfonds deur en vir 
predikante wat emeriteer weens mediese ongeskiktheid 

ARTIKEL 55 
Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria – die riglyne vir die bepaling van 
die PGT 

ARTIKEL 56 
Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria rakende minimum PGT riglyn 

ARTIKEL 57 
Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria – versekering van die 7.5% 
predikantsbydrae 

ARTIKEL 58 
Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria oor kundige hulp aan predikante 
en meerdere vergaderings rakende emeritering en ander finansiële aspekte 

 
 



 4 

ARTIKEL 59 
Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria oor deurgee van wysigings aan 
die Reglement van die Pensioenfonds 

ARTIKEL 60 
Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria oor maandelikse traktements- en 
emeritaatsadvies 

ARTIKEL 61 
Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Pretoria oor spesiale “Spesialis-Finansiële 
Kommissie of Deputate” 

ARTIKEL 62 
Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Bosveld oor versorging van predikante 
onder KO Art 13 

ARTIKEL 63 
Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Bosveld oor Predikante Pensioen en 
Medies 

ARTIKEL 64 
Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Noordwes oor versorging van predikante 
wat medies ongeskik raak 

ARTIKEL 65 
Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Noordwes oor klassikale ramings vir 
mediese versorging van emeriti 

ARTIKEL 66 
Beswaarskrif: Raming vir Emeritaatsversorgingstrust, aannames van aktuaris en 
berekeninge van die Deputate Dalende Lidmatetal 

ARTIKEL 67 
Beswaarskrif: Mediese Skema Aangeleenthede, 1997 

ARTIKEL 68 
Beswaarskrif: Mediese Versorgingsaangeleenthede Sinode 2000 

ARTIKEL 69 
Sewe Beswaarskrifte insake rapporte Trustees van die GKSA Predikante 
Pensioenfonds, Acta 1997 

ARTIKEL 70 
Rapport Deputate Bybel 

ARTIKEL 71 
Rapport Teologiese Skool 

ARTIKEL 72 
Versoek van Suidelike Partikuliere Sinode Gereformeerde Kerk Steynsburg insake 
hulp uit kerkverband 

ARTIKEL 73 
Versoek van Partikuliere Sinode Noordwes: Gereformeerde Kerk Duineveld om in 
kerkverband te kollekteer 

ARTIKEL 74 
Rapport Deputate Katkisasie 

ARTIKEL 75 
Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode OVS en Natal: Skakeling met Owerhede 

ARTIKEL 76 
Rapport Deputate Jeugsorg 

ARTIKEL 77 
Beswaarskrif Randvaal: Kerkorde, artikel 69 

 



 5 

ARTIKEL 78 
Beskrywingspunt Pretoria: Lidmate Buiteland 

ARTIKEL 79 
Beskrywingspunt Pretoria: Kollektes Sustentasie 

ARTIKEL 80 
Beskrywingspunt Pretoria: State na Oudit 

ARTIKEL 81 
Beswaarskrif Pretoria: Messiaanse verkondiging 

ARTIKEL 82 
Rapport Bestuur : Administratiewe Buro 

ARTIKEL 83 
Dagsluiting, Woensdag 8 Januarie 2003 

ARTIKEL 84 
Dagopening, Donderdag 9 Januarie 2003 

ARTIKEL 85 
Presensie 
Ordereëlings 

ARTIKEL 86 
Notule – Artt.1 tot 42 

ARTIKEL 87 
Mosies 

ARTIKEL 88 
Rapport Deputate Liturgiese Sake 

ARTIKEL 89 
Beskrywingspunt Pretoria: Kriteria Skrifberymings 

ARTIKEL 90 
Rapport Kuratore TSP 

ARTIKEL 91 
Rapport Deputate Ekumenisiteit en Owerheid 

ARTIKEL 92 
Beskrywingspunt Pretoria: Bande met PCA 

ARTIKEL 93 
Rapport van die Deputate gesprek Soutpansberg en Middellande 

ARTIKEL 94 
Beswaarskrif KO 46 

ARTIKEL 95 
Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Steynsburg: Nagmaal 

ARTIKEL 96 
Spreekbeurt Rev Mclean: FCS 

ARTIKEL 97 
Beswaarskrif teen Sinode 2000: Nagmaal 

ARTIKEL 98 
Ordekommissie 

ARTIKEL 99 
Beskrywingspunt Pretoria: Nagmaalsformulier 

ARTIKEL 100 
Beskrywingspunt Randvaal: Hervertaling van die Formuliere 

ARTIKEL 101 
Beswaarskrif - Bidure – DE Serfontein en andere oor bidure 

 



 6 

ARTIKEL 102 
Beskrywingspunt OVS en Natal: Onderrig in gebed 

ARTIKEL 103 
Beskrywingspunt Suidelike: Misbruik van Naam 

ARTIKEL 104 
Beskrywingspunt OVS en Natal: Finansiële Beplanning 

ARTIKEL 105 
Adviesvraag Suidelike Part Sinode: Hantering beswaar J Kirsten 

ARTIKEL 106 
Beswaarskrif Pretoria KO 57 

ARTIKEL 107 
Beskrywingspunt Noordwes: Indeling Klassis 

ARTIKEL 108 
Beswaarskrif George: Art 15 NGB 

ARTIKEL 109 
Beswaarskrif George: Art 24 NGB 

ARTIKEL 110 
Beskrywingspunt OVS en Natal: Opleiding Predikante 

ARTIKEL 111 
Beskrywingspunt Bosveld: Dr Tutu 

ARTIKEL 112 
Dagsluiting, Donderdag 9 Januarie 2003 

ARTIKEL 113 
Dagopening, Vrydag 10 Januarie 2003 

ARTIKEL 114 
Presensie 

ARTIKEL 115 
Rapport van die Ordekommissie 
Mosies en gelukwensinge 

ARTIKEL 116 
Groeteboodskappe 

ARTIKEL 117 
Rapport van die ad hoc Kommissie Vigs-Pandemie: Persverklaring 

ARTIKEL 118 
Rapport 1: Kommissie Benoeming Deputate 

ARTIKEL 119 
Rapport Appèlkommissie 1 : Appèl HG Kruger teen ‘n besluit van Partikuliere Sinode 
OVS en Natal van November 2000 

ARTIKEL 120 
Eerste Rapport: Publikasies 

ARTIKEL 121 
Tweede Rapport: Publikasies 

ARTIKEL 122 
Eerste Rapport: Kommissie: Teologiese Skool 

ARTIKEL 123 
Kommissie: Media verklaring oor die MIV-Vigspandemie 

ARTIKEL 124 
Eerste Rapport: Kommissie Leerstellige Sake 2  

ARTIKEL 125 
Eerste Rapport: Appèlkommissie 2 



 7 

ARTIKEL 126 
Beskrywingspunt Part Sinode Bosveld: Toekenning eredoktorsgraad aan 
Aartsbiskop Desmond Tutu 

ARTIKEL 127 
Eerste Rapport van die Kommissie Leerstellig 1 : Rapport Sondag en Sabbat 

ARTIKEL 128 
Dagsluiting, Vrydag 10 Januarie 2003 

ARTIKEL 129 
Dagopening, Saterdag 11 Januarie 2003 

ARTIKEL 130 
Presensie 

ARTIKEL 131 
Rapport van die Ordekommissie 

ARTIKEL 132 
Eerste Rapport: Leerstellig 1 : Rapport van die Deputate Leerstellige Sake oor 
verhouding Sondag en Sabbat 

ARTIKEL 133 
Eerste Rapport: Finansiële Kommissie 

ARTIKEL 134 
Tweede Rapport: Kommissie Teologiese Skool 

ARTIKEL 135 
Derde Rapport: Kommissie Teologiese Skool 

ARTIKEL 136 
Vierde Rapport: Kommissie Teologiese Skool 

ARTIKEL 137 
Vyfde Rapport: Kommissie Teologiese Skool 

ARTIKEL 138 
Rapport: Kommissie Samelewing oor die Beskrywingspunt van Suidelike Partikuliere 
Sinode: Misbruik van die Naam van die Here 

ARTIKEL 139 
Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Noordwes oor die hoë voorkoms van 
geweld 

ARTIKEL 140 
Beskrywingspunt van Suidelike Partikuliere Sinode: Morele standaarde en 
seksualiteit 

ARTIKEL 141 
Rapport: Deputate vir Regsaangeleenthede 

ARTIKEL 142 
Beswaarskrif van Gereformeerde Kerk Hermanus teen besluite van Sinode 1961: 
volmag Ouderlinge Liturgie 

ARTIKEL 143 
Tweede Rapport: Finansiële Kommissie 

ARTIKEL 144 
Tweede Rapport: Kommissie Leerstellig 1 : Apostolicum: “En neergedaal het na die 
hel” en Athanasius: “Na die hel neergedaal” 

ARTIKEL 145 
Dagsluiting, Saterdag 11 Januarie 2003 

ARTIKEL 146 
Dagopening, 13 Januarie 2003 

 



 8 

ARTIKEL 147 
Presensie 
Verskonings 

ARTIKEL 148 
Rapport van die Ordekommissie 

ARTIKEL 149 
Eerste Rapport van die Kommissie: Jeug en Onderwys (Katkisasie) 

ARTIKEL 150 
Tweede Rapport van die Kommissie: Jeug en Onderwys (Christelike Onderwys) 

ARTIKEL 151 
Eerste Rapport Kommissie : Emeritaatsversorging 

ARTIKEL 152 
Derde Rapport van die Kommissie: Jeug en Onderwys (Christelike Onderwys PU vir 
CHO) 

ARTIKEL 153 
Vierde Rapport van die Kommissie: Jeug en Onderwys (Jeugsorg) 

ARTIKEL 154 
Persverklaring: Evolusieleer 

ARTIKEL 155 
Eerste Rapport van die Kommissie: Bybel en Media 

ARTIKEL 156 
Eerste Rapport van die Kommissie: Ekumenisiteit en Owerheid 

ARTIKEL 157 
Tweede Rapport van die Kommissie: Ekumenisiteit en Owerheid 

ARTIKEL 158 
Eerste Rapport Kommissie Leerstellig 3: Alternatiewe Nagmaalsformulier 

ARTIKEL 159 
Tweede Rapport Kommissie Leerstellig 2 

ARTIKEL 160 
Eerste Rapport Kommissie Kerkregtelik 1 

ARTIKEL 161 
Tweede Rapport Kommissie Kerkregtelik 

ARTIKEL 162 
Derde Rapport Kommissie Kerkregtelik 1 

ARTIKEL 163 
Vierde Rapport Kommissie Kerkregtelik 1 

ARTIKEL 164 
Tweede Rapport Benoeming Deputate 

ARTIKEL 165 
Groeteboodskap: Rektor PU vir CHO 

ARTIKEL 166 
Dagsluiting, Maandag 13 Januarie 2003 

ARTIKEL 167 
Dagopening, Dinsdag 14 Januarie 2003 

ARTIKEL 168 
Presensie 

ARTIKEL 169 
Rapport van die Ordekommissie 

ARTIKEL 170 
Tweede Rapport Kerkregtelik  



 9 

ARTIKEL 171 
Derde Rapport van Appèlkommissie 2  

ARTIKEL 172 
Derde Rapport Benoeming van Deputate 

ARTIKEL 173 
Vierde Rapport Benoeming van Deputate 

ARTIKEL 174 
Eerste Rapport van Appèlkommissie 1 

ARTIKEL 175 
Derde Rapport: Finansiële Kommissie 

ARTIKEL 176 
Derde Rapport Kommissie Leerstellig 1 

ARTIKEL 177 
Rapport Kommissie Leerstellig 2 

ARTIKEL 178 
Tweede Rapport Appèlkommissie 

ARTIKEL 179 
Eerste Rapport van die Ordekommissie 

ARTIKEL 180 
Tweede Rapport Appèlkommissie 1  

ARTIKEL 181 
Tweede Rapport van die Ordekommissie 

ARTIKEL 182 
Notule Artikel 43 tot Artikel 145 

ARTIKEL 183 
Derde Rapport Kommissie Ekumenisiteit en Owerheid 

ARTIKEL 184 
Vierde Rapport Kommissie Ekumenisiteit 

ARTIKEL 185 
Vyfde Rapport Kommissie Ekumenisiteit en Owerheid 

ARTIKEL 186 
Tweede Rapport Emeritaatsversorging 

ARTIKEL 187 
Rapport Kommissie Leerstellig 2 

ARTIKEL 188 
Appèl BL Smit teen Oostelike Part Sinode 

ARTIKEL 189 
Derde Rapport Publikasies 

ARTIKEL 190 
Vierde Rapport Publikasies 

ARTIKEL 191 
Oorhandigings van oorkondes 

ARTIKEL 192 
Eerste Rapport Liturgies  

ARTIKEL 193 
Dagsluiting, Dinsdag 14 Januarie 2003 

ARTIKEL 194 
Dagopening, Woensdag 15 Januarie 2003 

ARTIKEL 195 
Presensie 



 10 

ARTIKEL 196 
Rapport van die Ordekommissie 

ARTIKEL 197 
Werk van die Kerk in Afrika 

ARTIKEL 198 
Tweede Rapport Kommissie Liturgies 

ARTIKEL 199 
Vierde Rapport Kommissie Leerstellig 1 

ARTIKEL 200 
Vyfde Rapport Kommissie Leerstellig 

ARTIKEL 201 
Eerste Rapport Appèlkommissie 3 

ARTIKEL 202 
Tweede Rapport Appèlkommissie 3 

ARTIKEL 203 
Rapport Diakonale Sake 

ARTIKEL 204 
Vyfde Rapport Benoeming Deputate 

ARTIKEL 205 
Sesde Rapport van die Finansiële Kommissie 

ARTIKEL 206 
Tweede Rapport Kommissie Samelewing 

ARTIKEL 207 
Derde Rapport Kommissie Samelewing 

ARTIKEL 208 
Vierde Rapport Kommissie Samelewing 

ARTIKEL 209 
Vierde Rapport Finansiële Kommissie 

ARTIKEL 210 
Sewende Rapport Finansiële Kommissie 

ARTIKEL 211 
Vyfde Rapport Finansiële Kommissie 

ARTIKEL 212 
Vierde Rapport Appèlkommissie 2 

ARTIKEL 213 
Versoek van die Kerkblad 

ARTIKEL 214 
Sesde Rapport Kommissie Leerstellig 1 

ARTIKEL 215 
Derde Rapport Kommissie Emeritaatsversorging 

ARTIKEL 216 
Verwelkoming prof. TT Cloete 

ARTIKEL 217 
Rapport: Ad hoc Kommissie Liturgies 

ARTIKEL 218 
Rapport: Ad hoc Kommissie 

ARTIKEL 219 
Vyfde Rapport Kommissie Emeritaatsversorging 

ARTIKEL 220 
Sewende Rapport Kommissie Emeritaatsversorging 



 11 

ARTIKEL 221 
Agtste Rapport Kommissie Emeritaatsversorging 

ARTIKEL 222 
Sesde Rapport Kommissie Emeritaatsversorging 

ARTIKEL 223 
Vierde Rapport Kommissie Emeritaatsversorging 

ARTIKEL 224 
Negende Rapport Kommissie Emeritaatsversorging 

ARTIKEL 225 
Tiende Rapport Kommissie Emeritaatsversorging 

ARTIKEL 226 
Elfde Rapport Kommissie Emeritaatsversorging 

ARTIKEL 227 
Dagsluiting, Woensdag 15 Januarie 2003 

ARTIKEL 228 
Dagopening, Donderdag 16 Januarie 2003 

ARTIKEL 229 
Presensie 

ARTIKEL 230 
Rapport van die Ordekommissie 

ARTIKEL 231 
Die Notule word behandel 

ARTIKEL 232 
Rapport Kommissie Leerstellig 2 

ARTIKEL 233 
Rapport van die Kommissie Teologiese Skool 

ARTIKEL 234 
Eerste Rapport van Kommissie Leerstellig 4 

ARTIKEL 235 
Tweede Rapport van Kommissie Leerstellig 4 

ARTIKEL 236 
Rapport van die Ad hoc-kommissie 

ARTIKEL 237 
Rapport van die Kommissie Ekumenisiteit 

ARTIKEL 238 
Rapport Perskommissie 

ARTIKEL 239 
Rapport Kommissie Leerstellig 

ARTIKEL 240 
Rapport Kommissie Leerstellig 

ARTIKEL 241 
Rapport Kommissie Leerstellig 

ARTIKEL 242 
Rapport Kommissie Leerstellig 

ARTIKEL 243 
Rapport Ordekommissie 

ARTIKEL 244 
Rapport Benoeming Deputate 

ARTIKEL 245 
Ad hoc Kommissie 



 12 

ARTIKEL 246 
Notule 

ARTIKEL 247 
Dankbrief TT Cloete 

ARTIKEL 248 
Dankwoord Rev. T Rodgers 

ARTIKEL 249 
Ad hoc Rapport – Nagmaal  

ARTIKEL 250 
Bedankings 

ARTIKEL 251 
Sinodesluiting, Donderdag 16 Januarie 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA 
 

HANDELINGE 
 

VAN DIE AGT EN VEERTIGSTE NASIONALE SINODE VAN DIE 
GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA GEHOU TE 

POTCHEFSTROOM OP 6 JANUARIE 2003 EN DIE VOLGENDE DAE 
 
 
1. AMPTELIKE OPENING 
1.1 Opening Roepende Kerkraad (Art.1) 
Die Voorsitter van die Roepende Kerkraad (Potchefstroom-Noord), ds. HS Coetzee, 
open die vergadering deur uit Sagaria 8:1-6, 16-17 en 20-23 voor te lees, Ps. 33:7 
en 11 te laat sing en voor te gaan in gebed. 
1.2 Verwelkoming (Art.1) 
Ds. HS Coetzee rig hierna namens die Roepende Kerkraad ‘n hartlike woord van 
verwelkoming aan alle afgevaardigdes. 
1.3 Konstituering (Art.2) 
Kredensiebriewe is van al die Deputate Korrespondensie van die Partikuliere 
Sinodes ontvang. Dit is behoorlik onderteken en in orde bevind. 
1.3.1 Die volgende afgevaardigdes is teenwoordig: 
 

Partikuliere Sinode Pretoria 
 
Predikante Ouderlinge 
Ds. LD Aucamp Oudl. NJL van der Meer (sek) 
Dr. DG Breed Oudl. WJ Cilliers 
Ds. HJP de Beer Oudl. WJ Coetzer  
Ds. HT de Villiers Oudl. JJ Hertzog (sek) 
Ds. IW Ferreira Oudl. HA du Plessis 
Ds. BCG Fourie Oudl. DJP Erasmus 
Dr. NP Heystek Oudl. A Hibbert 
Dr. PH Heystek Oudl. B Wesseloo (sek) 
Dr. J le Roux Oudl. P Kruger 
Ds. NW Ligthelm Oudl. GJ Oosthuizen 
Dr. PP Kruger Oudl. H Steenkamp 
Ds. HLJ Momberg Oudl. RG van Rooyen 
Ds. MJ Smidt Oudl. P van Staden 
Dr. HG Stoker Oudl. P van der Kooi (sek) 
Ds. SC Vorster Oudl. RJW van der Kooy  
 

Partikuliere Sinode Bosveld 
 
Predikante Ouderlinge 
Ds. JC Aucamp Oudl. P Aucamp 
Dr. IL Bekker Oudl. LJ Buys 
Ds. ALA Buys Oudl. LJ de Beer 
Ds. SA Cilliers Oudl. CJ Kruger 
Ds. DJ de Kock  Oudl. KJ Nieuwoudt 
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Ds. SD de Kock Oudl. FK van Schalkwyk 
Ds. JE Franck Oudl. H van der Wateren 
Ds. PJ Jansen van Nieuwenhuizen  Oudl. L van Dalsen  
Dr. FP Kruger Oudl. CPJ du Plessis [afwesig met versk] 
Ds. CJ Nagel Oudl. JC Yssel (sek) [afwesig met versk] 
Ds. PJ Nel Oudl. G Yssel (sek) 
Ds. BC Smit Oudl. MC Hattingh (sek) 
Ds. CB Swanepoel Oudl. JP Viljoen 
Ds. TJ van Vuuren Oudl. HJH Vorster 
Ds. PJ Venter Oudl. PT van Staden 
 

Oostelike Partikuliere Sinode 
 
Predikante 
Ds. EJ Tiemensma 
Ds. CJH Breed 
Ds. LH van Schaik 
Ds. PJ van der Walt 
Ds. J van Schaik 
Ds. PH Fick 
Dr. DJS Steyn 
Dr. SF Kruger 
Ds. C Kruger 
Dr. AJ Kruger 
Ds. PD van Dyk 
Ds. HL Stavast 
Ds. DJ Bakker  
Ds. JH Howell (sek) 
Ds. JH Cilliers 

Ouderlinge 
Oudl. F vd Postma 
Oudl. JL van Vuuren 
Oudl. J Bakker  
Oudl. BD Bakker  
Oudl. WJ Coetzee 
Oudl. MHJ du Preez 
Ould. J van der Walt 
Oudl. HH Wrigth (sek) 
Oudl. PJJS Potgieter  
Oudl. J Mulder 
Oudl. MJ van Staden 
Oudl. ASA de Bruyn 
Oudl. MJ Kruger 
Oudl. L Lessing  
Oudl. AD Goede (sek) 

 
Partikuliere Sinode OVS en Natal 

 
Predikante 
Ds. CA Jansen 
Ds. W Vogel 
Ds. Pieter J van der Walt 
Ds. PK Lourens 
Ds. TJ Potgieter 
Dr. FW de Wet  
Ds. PA Coetzee 
Ds. MJ du Plessis (Heilbron) 
Ds. RA Bain  
Ds. AH Klopper 
Ds. JL Aucamp 
Ds. T Kruger  
Ds. HB Hattingh 
Ds. WJ Botha 
Ds. SP Venter  

Ouderlinge 
Oudl. IJ Knoesen 
Oudl. AJ van Wyk 
Oudl. MJ du Plessis  
Oudl. JH Buys (sek) 
Oudl. BR Buys 
Oudl. A Malan 
Oudl. AJ Fourie (sek) 
Oudl. JL Muller 
Oudl. JW du Plessis 
Oudl. JE Kotze 
Oudl. CJM du Plessis 
Oudl. HJ Briel 
Oudl. PJL Terblanche 
Oudl. HJ Prinsloo 
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Suidelike Partikuliere Sinode 
 
Predikante 
Ds. RG Aucamp 
Dr. PW Bingle 
Dr. VE d’ Assonville 
Dr. MJ du Plessis 
Ds. CS Grobler 
Ds. BR Kingma 
Ds. J Malan 
Ds. D Pansegrouw 

Ouderlinge 
Oudl. P Aucamp 
Oudl. GHJ Coetzee 
Oudl. W Grové 
Oudl. AS Kruger 
Oudl. SW Kruger 
Oudl. IJ Lessing 
Oudl. CRD Potgieter 
Oudl. GJ Swanepoel 

Ds. H Reinecke  
Ds. JL van der Schyff 
Ds. JP van der Walt 
Ds. SFF van der Walt 
Ds. KAJ van Rensburg 
Ds. HC van Rooy 
Ds. CCA Very 

Oudl. C Thirion  
Oudl. WD van der Walt 
Oudl. BJ van der Walt 
Oudl. R Buys [afwesig met versk] 
Oudl. A Erasmus [afwesig met versk] 
Oudl. W Neethling [afwesig met versk] 
Oudl. ZC Venter [afwesig met versk] 

 
Partikuliere Sinode Randvaal  

 
Predikante 
Ds. HF van Wyk 
Ds. D Laufs  
Ds. GNV Botha 
Dr. G Breed 
Ds. AH Mulder 
Ds. P Fanoy 
Ds. SD Snyman  
Ds. AL Coetzer 
Ds. RM van der Merwe  
Ds. C Hattingh 
Ds. HPM van Rhyn 
Ds. JA Schutte 
Ds. GM Vogel 
Dr. JM van Tonder 
Ds. PJ van Blerk 

Ouderlinge 
Oudl. WP Coetzee 
Oudl. HO Howell 
Oudl. JJ Howell 
Oudl. GJH Scholtemeijer 
Oudl. A Opperman  
Oudl. H van der Merwe 
Oudl. TM Buys 
Oudl. JC van Rooy 
Oudl. PJ Buys 
Oudl. CCA van der Berg  
Oudl. JK Scholtz 
Oudl. LJ Kruger 
Oudl. CN van der Merwe 
Oudl. G Vermeer [afwesig met versk] 
Oudl. G Kotze [afwesig met versk] 
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Partikuliere Sinode Noordwes 
 
Predikante 
Ds. JP Bingle 
Ds. LJ Buys 
Ds. TC de Klerk 
Ds. JC Erasmus 
Dr. AH Grové 
Dr. WC Opperman 
Dr. JL Ras 
Dr. CJ Smit  
Dr. SJ van der Merwe 
Dr. SJ van der Walt 
Dr. WC Vergeer 
Ds. JB du Plessis  
Ds. JH Jordaan 
Ds. JG Noëth 
Ds. P Venter (sek) 

Ouderlinge 
Oudl. JA Coetsee 
Oudl. AJ du Plooy 
Oudl. JM Earlé 
Oudl. JM Jooste 
Oudl. NJ Ranft 
Oudl. AJ Viljoen 
Oudl. JP Snyman 
Oudl. G van der Walt 
Oudl. JA Venter 
Oudl. DF du Toit  
Oudl. JJ Vorster 
Oudl. PJ Snyman 
Oudl. DJ de Kock 
Oudl. PH Ebersohn 
Oudl. PRP Potgieter (sek) 

 
1.3.2 Adviseurs: proff. CFC Coetzee, BJ de Klerk, A le R du Plooy, JJ Janse van 

Rensburg, GJC Jordaan, PP Kruger, HF van Rooy, CJH Venter, FP Viljoen en 
JM Vorster. 

1.4 Verkiesing van Moderamen (Art.3) 
Die voorgestelde Ordekommissie word as Telkommissie aangewys. 
Die Sinode verkies die volgende Moderamen: 
Voorsitter: Ds. PJ van der Walt (Bethlehem) 
Ondervoorsitter: Dr. JL Ras 
Skriba: Dr. CJ Smit 
Adjunk-skriba: Ds. LD Aucamp 
Ds. HS Coetzee dra die moderamen in ’n gebed op en die sinode sing hulle die 
seënbede van Ps. 134:4 toe. 
1.4.1 Die Moderamen (Art.4) 
Die Moderamen neem hulle sitplekke in. 
Die Voorsitter, ds. PJ van der Walt, rig ’n woord van dank vir die vertroue wat in die 
Moderamen gestel word. Hy spreek die bede uit dat dit God se stem en Woord sal 
wees wat in die vergadering gehoor sal word. Hy vra begrip vir mekaar se 
standpunte. 
Ds. Van der Walt verwelkom al die afgevaardigdes, emeriti en besoekers asook die 
professore van die Teologiese Skool. 
Die volgende verteenwoordigers van kerke uit die buiteland wat reeds teenwoordig 
is, word ook verwelkom: 
 Rev. Ray Sikkema, waarnemer van die URCNA 
 Rev. David Groenenboom, afgevaardigde van CRCA 
 Ds. Piet Busstra, afgevaardigde van die Nedl. GK 
 Ds. Jan Wessels, afgevaardigde van die RCB 
 Adv. Toyo Magaba, afgevaardigde van die FCSA 
 Dr. R Brandt van die VSA as gasdosent aan die Teologiese Skool 
1.5 Openlike Verklaring (Art.5) 
Die Voorsitter, ds. PJ van der Walt, lees die Openlike Verklaring voor, waarna alle 
afgevaardigdes staande hulle instemming betoon. 
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1.6 Godsdiensoefening en Groete (Art.15) 
Prof. JH van Wyk lewer ‘n rede uit 1 Joh. 1: 1-7 – “God is Lig”. 
Die Voorsitter, ds. PJ van der Walt, rig ‘n woord van dank aan prof. Van Wyk. 
Die volgende groeteboodskappe word gelewer: 
Die Voorsitter verwelkom prof. Piet Strauss van die NG Kerk en stel hom aan die 
woord.  
Prof Strauss lewer ‘n groeteboodskap namens die NG Kerk. 
Die Voorsitter verwelkom ds. Dries Beukes van die Ned. Herv. Kerk en stel hom aan 
die woord. 
Ds. Beukes lewer ‘n groeteboodskap namens die Ned. Herv. Kerk. 
Die Voorsitter verwelkom prof. FA van Staden van die AP Kerk en stel hom aan die 
woord. 
Prof Van Staden lewer ‘n groeteboodskap namens die AP Kerk. 
Die Voorsitter verwelkom ds. MS Nefefe van Soutpansberg en stel hom aan die 
woord. 
Ds. MS Nefefe lewer ‘n groeteboodskap namens die Sinode Soutpansberg. 
Die Ondervoorsitter, dr. JL Ras, rig ‘n woord van dank aan die genoemde sprekers. 
Die Voorsitter, ds. PJ van der Walt, sluit die godsdiensoefening af deur die 
afgevaardigdes Ps. 32:4 te laat sing. 
 
2. AFGEVAARDIGDES ANDER KERKE/SINODES, GROETE, ENS 
2.1 Groeteboodskappe 
2.1.1 GROETEBOODSKAP VAN DIE NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN 

AFRIKA 
Ek groet u in die Naam van Jesus Christus, die Heer en Hoof van die kerk. Dit is vir 
die Hervormde Kerk 'n voorreg om hierdie groeteboodskap aan u te bring. Ons Kerk 
loop 'n lang pad met die Gereformeerde Kerke in SA. Sedert die vyftigerjare is ons 
saam met u op die Tussenkerklike Kommissie (TKK) in 'n indringende gesprek 
betrokke oor kerkeenheid. Hierdie Sinode moet juis handel oor die TKK om groter 
statuur aan die liggaam te gee. Op plaaslike vlak, in verskillende stede en dorpe reg 
oor ons land en aangrensende lande, is daar hartlike samewerking ter wille van die 
verkondiging van die evangelie van Jesus Christus. Omstandighede dwing die kerk 
soms om verby die verskille te kyk en die heil van ons lidmate voorop te stel. Dit is 
net nie altyd vir elke kerk moontlik om op sy eie die bediening op elke plek in stand 
te hou nie. Dit gaan in die nabye toekoms al hoe meer die geval wees. Daarom is dit 
noodsaaklik dat ons mekaar moet vind ter wille van die Woordbediening. 
 
Tradisionele kerke het min of meer almal met dieselfde probleem te kampe. Ons 
kerkwees is prinsipieel-objektief baie goed gedefinieer soos dit in die 
Belydenisskrifte verwoord is (NGB, artt.27-20, HK vraag en antwoord 54). Hierdie 
kentekens van die ware kerk, glo ek, het ons deurgaans getrou nagejaag en 
beskerm. Die regte verkondiging van die Woord en gebruik van sakramente en 
miskien in 'n mindere mate die konsekwente toepassing van die kerklike tug, was 
nog altyd deel van ons kerkwees. Ten spyte hiervan daal die lidmaattal van ons 
kerke. Dit laat die vraag ontstaan: Hoekom? Ons sou waarskynlik baie vernuftige 
verklarings kon gee soos die afname in geboortesyfers, die impak van emigrasie, die 
suigkrag van charismatiese groepe en nog vele ander redes. Baie ander het om 
verskillende redes natuurlik net gewoon post-kerk geraak en nie noodwendig post-
geloof nie. 
 



 18 

Dit laat die vraag of die kerk nie weer moet herbesin oor die wese van kerkwees nie. 
Moet ons nie naas die prinsipieel-objektiewe karakter van kerkwees, meer aandag 
gee aan wesenstrekke van kerkwees nie? Hoe leef die kerk sy geloof uit en hoe 
beleef mense die kerk? Sou ons nie meer aandag moet gee aan sake soos die 
gemeenskap (koinonia), viering (doksa), diens (diakonia) en getuienis (marturia) nie? 
Die kerk se eerste roeping is om die waarheid te preek, maar daarby kan dit tog nie 
bly nie. Ons moet dit so voorleef en uitleef dat dit mense aan die hart gryp. Om 
mense in hulle nood raak te sien en iets daaraan te doen, beteken om waarde by 
hulle lewens te voeg. Dit is om mense, soos Jesus gedoen het, aan te raak en 'n 
verskil aan hulle lewens te maak. Ons weet u het as Kerk al baie gedoen aan die 
saak. Tog kan daar nog baie meer hieraan gedoen word. Natuurlik moet daarteen 
gewaak word om die kerk te omvorm na mense se behoeftes. Veral omdat mense 
dikwels ten opsigte van die kerk 'n verbruikersmentaliteit ontwikkel het, kan daar so 
maklik in die slaggat van kosmetiese verandering ter wille van mense se voorkeure 
getrap word. Ons glo u sal as Sinode hieroor besin met die nodige wysheid en insig. 
 
Dit is ook nodig dat u oor belydenisaangeleenthede aan u lidmate en die breëre 
kerklike publiek leiding gee oor die aspekte van die geloofsbelydenis waaroor daar 
debat gevoer word en waaroor mense in verwarring kom. Ons sal dit nie gewoon net 
kan afhandel deur te sê ons staan onverkort by die belydenis nie. Ons sal ook ter 
wille van die duidelikheid vir lidmate moet sê waarom bely ons soos ons bely. Die 
kerk se hantering van die Skrif en Belydenisskrifte is dus baie belangrik. Miskien is 
die voordeel van die debat oor die sogenaamde Nuwe Hervorming dat dit ons dwing 
om opnuut en met nuwe entoesiasme na die Belydenis te kyk. 
 
Daar is baie ander sake wat die Sinode se aandag vra. Ek is nie seker of hulle almal 
op u Agenda is nie, maar om enkeles te noem: Homoseksualisme eis opnuut die 
kerk se aandag; so ook MIV / Vigs wat toenenemd 'n probleem word wat ons eie 
lidmate raak; moraliteit waar mense se oordeel hulle so dikwels in die steek laat en 
laastens soek ons mense veral 'n boodskap van hoop. Vir baie het dit uit hulle lewe 
verdwyn. 
 
Die kerk se uitsprake oor bogenoemde sake hou ten nouste verband met die 
geloofwaardigheid van die kerk wat deesdae uit verskeie oorde onder verdenking 
geplaas word. Dit is juis die uitdaging vir die kerk en dus ook vir die Gereformeerde 
Kerke om deur goed verantwoorde en goed geformuleerde besluite hierdie aanslae 
die hoof te bied.  
 
Ons bid u Sinode 'n geseënde en vrugvolle vergadering toe. Mag God u lei met die 
wysheid en insig om te besin en besluite te neem wat vir u Kerk en vir die gelowiges 
in SA tot voordeel sal strek. 
 
Ds. APJ Beukes (NH Kerk Swartkop, Pretoria). 
 
 
2.1.2 GROETEBOODSKAP VAN DIE AFRIKAANSE PROTESTANTSE KERK 
Dit is vir ons 'n voorreg om aan u groete en seënwense oor te dra – 'n voorreg omdat 
dit ons gegun word om 'n hand van vriendskap en broederlike liefde te reik aan 'n 
kerk wat in 'n moeilike tyd en onder moeilike omstandighede sy geloof en sy liefde vir 
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die Here en sy Woord en die Belydenisskrifte behou het en steeds onbeskaamd 
verdedig. 
 
Rondom ons lok verleidende stemme mense in alle rigtings weg van die kerk, onder 
meer ook na 'n nuwe “hervorming”. So 'n “hervorming” wat belangrike Skrifwaarhede 
en die Belydenisskrifte verwerp, behels eerder 'n poging om die liggaam van 
Christus wanstaltig te vervorm. Mag die Gees van die Here u steeds lei om die 
aanslae van sodanige kankers met die waarheid uit Gods Woord genesend te 
bestraal en eg gereformeerd besig te bly. 
 
Ons bid u 'n vrugbare Sinode toe. 
 
Skriba: Sentrale Kerkekommissie:  Dr. MC Adendorff. 
 
 
2.1.3 GROETEBOODSKAP VAN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEREDE KERK 
Laat my toe om dit heel aan die begin te sê dat dit vir my ‘n stimulerende 
geloofservaring is om met Gereformeerdes van ‘n ander kerkgemeenskap in ‘n 
geestelike byeenkoms soos hierdie saam te wees. Vir my is die diepste vorm van 
geestelike eenheid wat daar tussen mense kan wees, die geloofseenheid in Jesus 
Christus. En, as daardie eenheid in ons veelbewoë tyd boonop nog ‘n eenheid 
rondom die kernwaarhede en –implikasies van die Evangelie insluit, as dit ook ‘n 
eenheid in belydenis is, beteken dit soveel meer. 
 
U kom bymekaar op ‘n stadium in ons geskiedenis hier aan die suidpunt van Afrika 
waarin daar in ons liberaal-demokratiese bestel sterk klem gelê word op die 
oortuigings en wil van die meerderheid. U kom ook byeen te midde van ernstige 
twyfel of daar ‘n uitweg is uit die talle probleme wat ons gemeenskappe op hierdie 
subkontinent in die gesig staar. Internkerklik ontkom u ook nie aan die kulturele en, 
helaas, ook lewensbeskoulike verskuiwings wat Afrikaanssprekendes en ook 
Afrikaner-Doppers tans ondergaan nie.  
 
In so ‘n situasie kan die versoeking daar wees vir die kerk of ‘n sinode om te probeer 
om oor alles die bevrydende woord te spreek. Trouens, daar is kommentators wat 
die relevansie van die kerk – nie van vandag af nie – telkens probeer meet aan sy 
politiek-sosiale impak of in watter mate hy progressiewe politiek na die mond praat. 
 
As gereformeerde, met ‘n ontsag vir die werking van die Gees van die Here in ‘n 
Sinode soos hierdie, is dit nie my verwagting van u nie. 
 
Ek glo dat u die Gereformeerde saak in ons wêrelddeel sal dien as u: 
 
• As kerk en op die manier van die kerk sal optree: dit is, vanuit die Bybel as 

Woord van God met grondige eksegese die grondlyne vir u optrede trek en dit nie 
uit die oog verloor dat die kerk per definisie ‘n geloofsgemeenskap is nie. 

• ‘n Behoorlike onderskeid maak tussen norm of beginsel en toepassing. Die 
beginsel moet altyd bly, maar die toepassing daarvan kan verander en ontwikkel. 
Dit is vanuit hierdie beginsels of kernwaarhede wat gereformeerdes en die 
gereformeerde kerke in ons omgewing ‘n verskil kan maak. Maar dan moet ons 
nie alles relativeer en ons apartheidsverlede ons nie inhibeer nie. Dit gaan nie om 
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ons en ons voorbeeld nie. Dit gaan nie om ons aanspraak op ‘n onbevlekte 
verlede nie, maar om die feit dat ons uit die genade van God leef en dat die 
beginsels van die Skrif en gebooie van God nooit hulle relevansie verloor nie. ‘n 
Kerk van die Woord is ‘n relevante kerk. 

• As gereformeerdes aan die wêreld wys dat gereformeerdheid – soos by Calvyn – 
saam loop met ‘n hart vir ander en die nood van jou omgewing. Dat 
gereformeerdheid die ware Bybelse leer veronderstel, maar nie neerkom op 
verstokte leersuiwerheid of ‘n sektariese twissoekerigheid nie. Daarvoor is die uur 
vir gereformeerdheid in ons land in elke geval te laat. Dit het tyd geword dat 
gereformeerdes mekaar vanuit die kernwaarhede van die Woord inspireer en 
kleiner verskille na die agtergrond skuif. 
• Nie probeer om alles vir almal te wees nie – al woon die oorgrote 

meerderheid van u in hierdie liberale demokrasie – maar bereid moet wees 
om oor kernsake in die lig van die Woord standpunt in te neem. Al skel die 
aasvoëls in ons moderne openbare debat en al verstom u jonges wat begin 
glo het dat ‘n kerk se grootste bate in sy sosiale en kulturele 
verbruikersvriendelikheid lê. 

 
Hiermee verseker ek u graag dat ek vir u vergadering bid. 
 
Ondervoorsitter Algemene Sinodale Kommissie NG Kerk: Prof. Piet Strauss 
 
2.2 Afgevaardigdes ander Kerke/Sinodes 
2.2.1 Prof. Eric Peels en ds. Henk Last van die CGKN (Art.36). 
2.2.2 Ds. Joseph Sethlare van Sinode Middellande (Art.36). 
2.2.3 Ds. JH Maclean van die Free Church of Scotland (Artt.39,96). 
Ds. BCG Fourie stel ds. Maclean aan die Sinode voor. Ds. Maclean dra die groete 
van die Free Church of Scotland aan die Sinode oor. Dr. CFC Coetzee rig ‘n 
dankwoord. 
2.2.4 Di. Pieter Nell en Johan Bosman van die Vrije Gereformeerde Kerk (Art.85). 
2.2.5 Groeteboodskappe oorgedra deur (Art.116): 
2.2.5.1 Kerke in korrespondensie 
2.2.5.1.1 Prof. HGL Peels, CGKN, voorgestel deur prof. HF van Rooy, bedank deur 

dr. WC Opperman. 
2.2.5.1.2 Ds. D Groenenboom, CRCA, voorgestel deur ds. MJ du Plessis, bedank 

deur dr. J le Roux. 
2.2.5.1.3 Ds. J Wessels, RCB, voorgestel deur ds. JE Franck, bedank deur ds. IW 

Ferreira. 
2.2.5.1.4 Ds. P Busstra, NedGK, voorgestel deur dr. SJ van der Merwe, bedank 

deur dr. FW de Wet. 
2.2.5.1.5 Rev. J Rogers, RCNZ, voorgestel deur ds. D Laufs, bedank deur dr. HG 

Stoker. 
2.2.5.2 Kerke in Kerkverband 
2.2.5.2.1 Ds. TJ Sethlare, Sinode Middellande, voorgestel deur dr. SJ van der 

Merwe, bedank deur dr. FRP de Bruyn. 
2.2.5.3 Waarnemers 
2.2.5.3.1 Ds. R Sikkema, URCNA, voorgestel deur dr. MJ du Plessis, bedank deur 

dr. DG Breed. 
2.2.5.3.2 Ds. T Magaba, FCSA, voorgestel deur ds. PH Fick, bedank deur ds. CB 

Swanepoel. 
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2.2.5.3.3 Ds. H Ten Brinke, GKN(V), voorgestel deur prof. JM Vorster, bedank deur 
prof. A le R du Plooy.  

2.2.5.3.4 Ds. P Nell, VGKSA, voorgestel deur ds. PW Kurpershoek, bedank deur dr. 
CJ Smit. 

2.3 Groeteboodskap Rektor PU vir CHO (Art.166) 
Dr. PW Bingle stel die rektor, dr. Theuns Eloff, aan die Sinode voor. 
Dr. Eloff rig 'n woord tot die Sinode. 
Geleentheid vir vrae word gegee. 
Ds. D Laufs bedank dr. Eloff. 
2.4 Telegramme/E-posbriewe (Art.115) 
Die volgende boodskappe en mosies is ontvang: 
2.4.1 Die Gereformeerde Kerk Lydenburg, boodskap ontvang van ds. AH Steyn en 

br. RG Venter. 
2.4.2 Ds. en mev. Frans en Annaline de Bruyn (emeritus Kempton Park-Noord), 

boodskap ontvang deur dr. Braam Krüger. 
2.4.3 Br. Daan (DC) Bester. 
2.4.4 Ds. Botha Enslin vanuit Tasmania, Australië. 
2.4.5 Ds. David H Engelhard, CRC. 
2.5 Mosies en gelukwensinge (Artt.98, 115, 148, 169 
2.5.1 Mosies van gelukwensing 
Aan dr. CFC Coetzee en ds. TD Mashau met hulle beroeping en bevestiging DV 
Sondag 12 Januarie 2003 as professore aan die TSP. Ten opsigte van dr. Coetzee 
ook gelukwense met sy bevestiging deur sy vader, prof. Peet Coetzee. 
Die Sinode betuig sy gelukwense met dr. PW Bingle met die onlangse spesiale 
toekenning wat hy van die FAK ontvang het. 
‘n Woord van hartlike gelukwense aan dr. Cornel en sr. Hanlie met hul seun prop. 
Inus Nagel met sy beroepbaarstelling en beroeping na Magol gemeente. Die seën 
van die Here word hulle en prop. Nagel toegebid. 
Gelukwense aan ds. Pieter van der Walt (Bethlehem) met sy seun Sarel se beroep 
en bevestiging op Bethulie. 
Mosie van gelukwensing met tien predikante, sommiges teenwoordig tydens dié 
Sinode, wat 25 jaar in die bediening is: Di. WJK Saayman, ME Schalekamp, MJ 
Smidt, T Kruger, TC de Klerk, CJH Breedt, JH Cilliers, NJ van der Walt, PJ van der 
Walt en SF Kruger. 
Broeders teenwoordig wat sedert die vorige Sinode gedoktoreer het: Prof. Paul 
Kruger, drr. Fritz de Wet, Ferdi Kruger, Nico Vorster, Victor D’Assonville, Francois 
Kruger, AJ Kruger. 
4.2.2 Mosies van meelewing 
Die Sinode betuig diepe meegevoel met die families van broeders en susters wie 
ons reeds vooruitgegaan het na ons Vaderhuis. Ons bid die vrede van ons Here toe 
aan die families van die volgende: 
Ds. GBC Bester, Ds. JC van der Walt, Prof. JC Coetzee, Dr. D Kempff, Ds. C 
Hattingh (sr), Ds. MJ Booyens, Mev. CM Venter (Van der Walt) weduwee van prof 
Naas (IJ) van der Walt, Mev. AC Stavast (ds LH Stavast), Mev. AC Buys (ds.LJ Buys 
– emeritus), Mev. Lena Duvenage (dr.SCW Duvenage), Ds. BJ Lombard (Kempton 
Park), Dr. FW Buytendach, Mev. AJM Coetzee (ds. JH Coetzee – emeritus), Ds. HJ 
Kruger (emeritus), Mev. L Buys (prof. PW Buys), Mev. EA Snyman (ds. EFJ Snyman 
se moeder), Mev. EM van der Walt, Prof. GPL van der Linde, Dr. AGS Venter, Ds. JJ 
de Klerk, Br. IJ (Sakkie) Venter (skoonvader prof. Dries du Plooy en ds. Danie de 
Kock), Sr. Annice van der Walt (moeder van oudle. WD en BJ van der Walt en sr. 
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Jacoba en prof. HF van Rooy), Br. Hendrik Venter (seun van ds. en mev. Willie 
Venter), Hendré Breytenbach (4) (kleinseun dr. PW Bingle en Mariane, seun van hul 
dogter Salomé), Br. Alwyn Malan (pa van ds. Jan Malan), die vader van br. Piet 
Lourens asook die moeder van br. Hannes Vorster wie die afgelope week begrawe 
is, die moeder van Dr. Callie Opperman, die kleinseun van Ds. Christo van Vuuren 
(Kempton Park), die vader van Ds. Jan-Carel Erasmus, die seun, Cassie, van Prof. 
Cassie en mev. Mariana Venter, die swaer van ds. Jan Malan en seun van ds. Fires 
van Vuuren asook prof. HF van Rooy met die afsterwe van sy vader, moeder en 
skoonmoeder, ds. PJ van der Walt (afsterwe van moeder) en ds. SJMS Smit 
(afsterwe van broer in ‘n vliegongeluk). 
4.2.3 Mosies van bemoediging 
Aan br. Bert Coetsee met sy ernstige siekte. Ook opregte waardering vir sy goeie 
werk aan die Kerkmuseum. 
Aan prof. Faan Denkema met die langdurige ongesteldheid van sy eggenote, sr. 
Linda Denkema. 
Hoewel die Sinode met leedwese kennis geneem het van die gebeure rondom die 
verlies van die kerklike gelde, neem dit nie weg die goeie werk wat die Bestuur van 
die Administratiewe Buro verrig nie. 
Gevolglik wil die Sinode sy waardering oordra aan die Bestuur van die 
Administratiewe Buro wat oor jare verskeie sake positief bestuur het. 
Die Sinode dra die Bestuur aan die genade van die Here op om in hierdie tyd met 
kalmte, nugterheid en wysheid op te tree en hulle dienswerk voort te sit. 
Ds. Vickus Buys wie se moeder ernstig siek is. 
Ds. Peet Rule wie ernstig siek is. 
Mev. Sannie Booyens vanweë swak gesondheid. 
Ds. en mev. Willie Venter (emeritus Boksburg) met baie swak gesondheid. 
Dr. Jan Venter, Pretoria-Annlin, met sy siekte. 
Dr. JL Ras se dogter Bettie het komplikasies na ’n operasie. 
Ds. FJ van Deventer – siekte. 
4.2.4 Mosies vir voorbidding 
Die Sinode het met skok verneem van die tragiese treinongeluk in Kraaifontein, 
Kaapstad. Graag betuig die Sinode sy innige meegevoel met almal wat getref is deur 
die groot lewensverlies as gevolg van die ongeluk. Ons bid ook herstel toe vir die 
groot aantal persone wat beseer is. 
Eenheid 2 van Duvha Kragsentrale is op 7/1/03 deur ‘n ontploffing beskadig. Skade 
is van Nasionale belang. Die Sinode doen voorbidding vir nooddienspersoneel. 
4.2.5 Gelukwense met verjaarsdae/huweliksherdenkings 
6 Januarie: Ds. PH Fick word gelukgewens met sy verjaarsdag. 
9 Januarie: Oudl. TM Buys word gelukgewens met sy huweliksherdenking. 
13 Januarie: Ds. JP Bingle word gelukgewens met sy verjaarsdag. 
14 Januarie: Ds. P Venter word gelukgewens met sy verjaarsdag. 
4.2.6 Ander gelukwense 
Sr. Wymie du Plessis en sr. Corrie Postma met die verwerwing van Honneursgrade. 
Ds. PK Lourens se dogter Tharina – 9 onderskeidings. 
Br. Hannes Vorster se seun Schalk – 6 onderskeidings. 
Ds. MJ du Plessis spreek 'n woord van dank dat hy as predikant terug kan wees in 
die bediening. 
3. DAGSLUITINGS 
3.1 Dagsluiting, Maandag 6 Januarie 2003 (Art.19) 
Oudl. PRA Potgieter laat sing Ps 89:1 en doen ‘n gebed. 
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3.2 Dagsluiting, Dinsdag 7 Januarie 2003 (Art.43) 
Oudl. IJ Lessing laat sing SB 33 en doen ‘n gebed. 
3.3 Dagsluiting, Woensdag 8 Januarie 2003 (Art.83) 
Oudl. Dolf van Wyk laat sing Ps 130:1 en 2 en doen ‘n gebed. 
3.4 Dagsluiting, Donderdag 9 Januarie 2003 (Art.112) 
Oudl. FK van Schalkwyk lees uit Op 16:12-18, laat sing Ps 118:14 en doen ‘n gebed. 
3.5 Dagsluiting, Vrydag 10 Januarie 2003 (Art.19) 
Oudl. AD Goede lees uit Rom 13, te laat sing uit Ps 119:39 en doen ‘n gebed. 
3.6 Dagsluiting, Saterdag 11 Januarie 2003 (Art.145 
Oudl. BD Bakker sluit die week se verrigtinge af deur te lees uit Genesis 1:1 en 2, 
Joh 1:1-5 en Op 22:21, doen ‘n gebed en laat sing uit Ps 84:3. 
3.7 Dagsluiting, Maandag 13 Januarie 2003 (Art.166) 
Oudl. TM Buys laat sing Ps 38: en doen daarna ‘n gebed. 
3.8 Dagsluiting, Dinsdag 14 Januarie 2003 (Art.193) 
Oudle. JE Kotze lees uit Ps 139:23 en 24 en laat sing uit Ps 25:2 en 6 doen daarna 
‘n gebed. 
3.9 Dagsluiting, Woensdag 15 Januarie 2003 (Art.227) 
Oudl. W Grové laat die afgevaardigdes sing van SB 50 en doen daarna ’n gebed. 
 
4. DAGOPENINGE 
4.1 Dagopening, Dinsdag 7 Januarie 2003 (Art.20) 
Dr. NP Heystek lees 1 Kor 4:20, laat sing Ps 150:1 en 3, SB 44:4, doen ‘n gebed en 
laat daarna sing uit SB 29:7 en 8. 
4.2 Dagopening, Woensdag 8 Januarie 2003 (Art.44) 
Dr. PW Bingle lees Jer 6:16, laat sing Ps 119:29 en 39 en doen ‘n gebed. 
4.3 Dagopening, Donderdag 9 Januarie 2003 (Art.84) 
Ds. JP Bingle lees Ps 118, laat sing Ps 118:2 en 3 asook 7 en 14 en doen 'n gebed. 
4.4 Dagopening, Vrydag 10 Januarie 2003 (Art.113) 
Ds. SA Cilliers laat sing Ps 99:1 en 2, lees uit Dan 5, gaan voor in gebed en laat 
daarna sing uit Ps 103:1 en 11. 
4.5 Dagopening, Saterdag 11 Januarie 2003 (Art.129) 
Dr. DJS Steyn laat sing van Ps 116:7 en 10, lees uit Handelinge 22:1-10 en laat 
weer sing uit Ps 86:6 en gaan in gebed voor. 
4.6 Dagopening, Maandag 13 Januarie 2003 (Art.146) 
Ds. HPM van Rhyn lees enkele verse uit 2 Kor 2 nadat Ps 145:1, 9 en 10 gesing is 
en gaan daarna voor in gebed. 
4.7 Dagopening, Dinsdag 14 Januarie 2003 (Art.167) 
Ds. GNV Botha laat sing Ps 33:11, gaan voor in gebed en lees daarna uit Gal 4. 
4.8 Dagopening, Woensdag 15 Januarie 2003 (Art.194) 
Ds. TJ Potgieter laat sing Ps 42:1, lees enkele verse uit Fil 3, doen ‘n gebed en laat 
weer sing uit Ps 18:1. 
4.9 Dagopening, Donderdag 16 Januarie 2003 (Art.228) 
Dr. AH Grové laat sing van Ps 149:1 en 2, lees uit Jak 1 en doen ‘n gebed. 
 
 
5. DAAGLIKSE PRESENSIE 
5.1 Maandag 6 Januarie 2003 (Art.16) 
Di. JL Aucamp (OVS en Natal), GNV Botha (Randvaal), oudl. BD Bakker (Oostelike 
Part Sin), di. MS Nefefe en DR Phaswana (Soutpansberg) sluit by die Sinode aan en 
betuig hulle instemming met die Openlike verklaring. 
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5.2 Dinsdag 7 Januarie 2003 (Art.22) 
Verskoning vir afwesigheid: dr WC Vergeer en dr. FP Kruger vir Woensdag. 
Dr. G Breed en ds. SD Snyman verklaar instemming met die Openlike Verklaring. 
5.3 Woensdag 8 Januarie 2003 (Art.44) 
Ds. E Kayayan word verwelkom en betoon instemming met die Openlike Verklaring 
5.4 Donderdag 9 Januarie 2003 (Art.85) 
Verskoning vir afwesigheid: prof. GJC Jordaan, ds. J van Schaik, oudl. J van der 
Walt, ds. WJ Botha en oudl. JL Muller. 
5.5 Vrydag 10 Januarie 2003 (Art.114) 
Oudl. WJ Cilliers verklaar instemming met die Openlike Verklaring. 
Verskoning vir afwesigheid: drr. J le Roux, NP Heystek, SF Kruger, di. NW Ligthelm, 
LD Aucamp, oudle. A Kruger en ASA de Bruyn. 
5.6 Saterdag 11 Januarie 2003 (Art.130) 
Verskoning vir afwesigheid (meestal vanaf 13:00): Dr. IC Bekker, di. PJ Venter, LJ 
Buys, P Venter, TJ Potgieter, PH Fick, MJ Smidt, JA Schutte, W Vogel, oudle. CJ 
Kruger, L van Dalsen, FK van Schalkwyk, JW du Plessis, NJ Ranft, JJ Vorster, P 
Aucamp, IJ Knoesen, AJ Fourie. 
Verskonings word ook aangebied deur: Oudl. NJ Ranft vir Maandag 13 Januarie 
2003 en prof. BJ de Klerk en ds. R Letsosa vir Woensdag 15 en Donderdag 16 
Januarie 2003. 
Oudl. G van der Walt gee ook kennis dat hy deur oudl. K Basson (sek) vervang word 
vir die Sinode sitting vanaf 13–16 Januarie 2003. 
5.7 Maandag 13 Januarie 2003 (Art.147) 
Verskoning vir afwesigheid: Dr. JM van Tonder, oudle. G van der Walt, P Aucamp, 
LJ Buys 
Eerste keer teenwoordig: Oudle. Kobus Basson, KJ Nieuwoudt, dr. PJ Vermeulen en 
ds. Rob Visser VGK 
5.8 Dinsdag 14 Januarie 2003 (Art.168) 
Di. S Hibbert, W van den Heever en JD Venter, oudl. DS Theunissen (Bosveld) 
betoon instemming met Openlike Verklaring  
5.9 Woensdag 15 Januarie 2003 (Art.196) 
Verskoning vir afwesigheid: oudl. H Wright, ds. EJ Tiemensma, proff. PP Kruger en 
CFC Coetzee. 
 
6. BESOEKERS 
6.1 Prof. PJ Coetzee (emeritusprofessor) (Art.39). 
6.2 Di. DE Serfontein, FJ van Dyk, dr. PJ Buys, br. Dries Kruger, dr. HAD du Toit, 

br. Folkert en sr. Hannie Koning en br. C Aucamp (Art.85).  
6.3 Ds. D Postma en prof PH Stoker (Art.147). 
6.4 Proff. JL Helberg en B Duvenage (Art.168). 
6.5 Dr. Willie Botha (NGK) (Art.168). 
 
7. GOEDKEURING VAN DIE NOTULE 
7.1 Die notule word voorgehou van artt.1 tot 42 (Art.86). 
7.2 Notule vanaf artt.43-145 (Art.182). 
7.3 Die notule word goedgekeur vanaf artt.145 tot 192 (Art.231). 
7.4 Die notule word goedgekeur vanaf artt.193 tot 236 (Art.246) 
7.5 Die res van die notule word verwys na die Deputate Uitgee van die Handelinge 

(Art.246). 
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8. RAPPORT VAN DIE ROEPENDE KERKRAAD (Art.6) 
 
 
A. Ds. HS Coetzee stel die Rapport. 
B. Besluit: Die Rapport word staande die Sinode afgehandel. 
 
C. RAPPORT 
Die Roepende Kerkraad rapporteer soos volg oor die oproep en ontvangs van die 
Nasionale Sinode 2003. 
1. Oproep 
Die oproep van die Sinode is vroegtydig in Die Kerkblad (22 Mei 2002) gepubliseer, 
terwyl oproepe later aan al die Deputate vir Korrespondensie van die Partikuliere 
Sinodes gestuur is. 
2. Kredensiebriewe 
Hieroor sal tydens die vergadering gerapporteer word. 
3. Huisvesting 
Die Universiteitskoshuis, Kom-en-Gaan, is tot die beskikking van die Roepende 
Kerkraad gestel. Die afgevaardigdes kan volgens keuse saam met ‘n kamermaat 
geplaas word. Die eetsaal van Kom-en-Gaan word deur die afgevaardigdes gebruik 
en daar is voorsiening gemaak vir nie-koshuisinwoners om teen vasgestelde tariewe 
ook in die koshuis te eet. Vir die buitelandse besoekers is ook verblyf gereël en die 
sportfasiliteite van die Universiteit is tot die beskikking van die afgevaardigdes 
gestel. 
Die Sinodegangers kan van die Universiteitskoshuise gebruik maak van Sondag 5 
Januarie tot Donderdag 16 Januarie 2003. 
4. Verversings 
Die susters van die Potchefstroomse gemeentes sal aan die afgevaardigdes koffie, 
tee en vrugtesap tydens die pouses verskaf. 
5. Godsdiensoefening 
In ooreenstemming met die besluit van die Nasionale Sinode 1967 is gereël dat die 
Sinode op die openingsaand (6 Januarie 2003) om 19:00 in die kerkgebou van 
Potchefstroom-Noord saamkom. Die godsdiensoefening staan onder die toesig van 
Potchefstroom-Noord. 
Besluit: Van 1-5 is kennis geneem. 
6. Sittingstye 
Die Roepende Kerkraad beveel, in ooreenstemming met die sittingstye van die 
vorige Sinode, die volgende tye aan: 
Weeksdae: 08:00 – 10:30 (Teepouse) 
 10:45 – 12:45 
 14:30 – 16:00 (Teepouse) 
 16:15 – 17:45 
 19:00 – 21:00 
 
Saterdag: 08:00 – 10:30 
 10:45 – 12:45 
Besluit: Goedgekeur. 
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7. Verwelkoming 
Alle afgevaardigdes en besoekers is hartlik welkom op Potchefstroom en die 
Roepende Kerkraad sal graag u verblyf so aangenaam as moontlik maak. 
 
Ons bid dat die Here sy seën sal gee sodat hierdie vergadering die instandhouding 
en groei van die Gereformeerde Kerke sal dien. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
D. AANVULLENDE RAPPORT 
Kredensiebriewe is van al die Deputate Korrespondensie van die Partikuliere 
Sinodes ontvang. Dit is behoorlik onderteken en in orde gevind. 
Besluit: Goedgekeur. 

 
 
 

9. RAPPORT VAN DIE DEPUTATE KORRESPONDENSIE VAN DIE 
AGENDA 

 
 
A. Ds. LH van Schaik stel die Rapport. 
B. Besluit: Die Rapport word staande die Sinode afgehandel. 
 
C. RAPPORT 
Opdrag 

Acta 1991:60, 5.4 en Acta 1997:37, 3.3.12.2. 
1.1 Uitnodiging aan kerke, instansies, Sinodes om groete oor te bring 
1.2 Uitnodigings te rig om afgevaardigdes te stuur 
1.3 Uitnodiging te rig om waarnemers te stuur 
1.4 Stukke vir die Agenda te ontvang, te orden, persklaar te maak, te laat druk en 

aan die afgevaardigdes te stuur 
1.5 Die vergadering byeen te roep om die programmering van die Agenda te doen 
1.6 SAPA en CNW van die Sinodesitting in kennis te stel 
1.7 Benoeming van Deputate 
1.7.1 Verwittig benoemde Deputate van die Sinode van die benoeming 
1.7.2 Benoem Deputate waar die Sinode in gebreke gebly het om dit te doen 
1.8 Tref reëlings dat groete namens die Gereformeerde Kerke van die Nasionale 

Sinode oorgebring word 
1.9 Gaan die Handelinge van die Nasionale Sinode 1997 deur en gee die sake wat 

by die Algemene Sinode tuishoort, vir kennisname en behandeling deur. Die 
Deputate moet ook die kredensiebrief, soos gereël in Sinode 1991, in orde kry 

1.10 Benoeming van ’n korrespondent vir Radio- en TV-nuusversameling 
1.11 Registrasie van huweliksbevestigers uit ander Nasionale Sinodes deur die 

Administratiewe Buro op Potchefstroom 
1.12 Die Deputate ontvang korrespondensie, hanteer dit sover dit binne hul opdrag 

val, of verwys dit na ander Deputate wat wel die betrokke saak hanteer. 
Besluit: Kennis geneem. 
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2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
2.1 Uitnodiging na die Sinode 
2.1.1 Om groete by die amptelike opening oor te bring: Waarnemers van die NG 

Kerk, NH Kerk en AP Kerk is genooi na die amptelike opening op 6 Januarie 
2003 om 19:00 in die Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Noord by welke 
geleentheid ook die groete van die Kerke oorgebring sal word. Die 
waarnemers is ook genooi om die Sinode by te woon. 

2.1.2 Om die amptelike opening by te woon: Die afgevaardigdes van Sinodes 
Middellande en Soutpansberg asook die rektore van die Teologiese Skool 
Potchefstroom en die Potchefstroomse Universiteit vir CHO is uitgenooi na 
die amptelike opening, maar geleentheid sal ingeruim word gedurende die 
Sinode om die groete van die vergaderings en instansies oor te bring. 

2.1.3 Om afgevaardigdes te stuur 
Aan die volgende Deputate van Sinodes of kerke is uitnodigings gerig: 
 - Die Gereformeerde Sinodes: Middellande en Soutpansberg (twee 
afgevaardigdes) 

  - Christelijke Gereformeerde Kerke in Nederland 
 - Christian Reformed Church in North America 
  - Free Church of Scotland 
 - Free Church of Scotland (Continuing) 
 - Reformed Church in Botswana 
 - Nederlands Gereformeerde Kerken 
 - Reformed Churches of Australia 

- Reformed Churches of New Zealand 
 - The Presbyterian Church in Korea 
 - The Reformed Church in Japan 
2.1.4 Om waarnemers te stuur: 

- Afrikaanse Protestante Kerk 
- Die Vrije Gereformeerde Kerk in SA (een) 

 - Eglise Reformee Confessante Au Congo 
 - Free Church of SA (een afgevaardigde) 
 - Gereformeerde Kerke in Nederland (V) 

- Lanka Reformed Church 
- Nederduitsch Gereformeerde Kerk 
- Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika 
- Orthodox Presbyterian Church, VSA 

 - Presbyterian Reformed Church 
- United Reformed Church 

2.2 Stukke vir die Agenda 
2.2.1 Die volgende is in kennis gestel van die besonderhede aangaande die oproep 

na Sinode: 
- die Deputate deur die Sinode benoem wat spesifieke opdragte gehad het 
- die Kuratorium van die Teologiese Skool 
- die Partikuliere Sinodes. 

 Die volgende inligting is gegee: 
2.2.1.1 Keerdatum vir Rapporte 

- vir Agenda - 28 Junie 2002. 
 -vir die Aanvullende Agenda - 20 November 2002. 

2.2.1.2 Keerdatum vir stukke van die Partikuliere Sinodes - 6 Desember 2002 
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2.2.1.3 Inligting oor wat in die Aanvullende Agenda opgeneem mag word (Acta 
1967:39, 6 en 7). 

2.2.1.4 Riglyne vir die opstel van die Rapporte (Acta 1991:57, 4.4 en 59, 5.3.4). 
2.2.2 Kennisgewing in Die Kerkblad: Bogenoemde inligting is in Die Kerkblad van 

22 Mei 2002 gepubliseer. 
2.2.3 Die Agenda vir die afgevaardigdes van die Partikuliere Sinodes is direk aan 

elke Partikuliere Sinode gestuur sodat dit aan die afgevaardigdes beskikbaar 
gestel kan word. ’n Agenda is ook aan elke kerkraad gestuur. 

2.3 Benoeming van Deputate deur die Partikuliere Sinodes: Die Partikuliere 
Sinodes is versoek om: 

2.3.1 Die Deputate vir Programmering te benoem – een uit elke Partikuliere Sinode 
asook ’n sekundus. Die vergadering vir dié Deputate is bepaal vir Maandag 2 
Desember 2002 om 09:00. 

2.3.2 Benoeming vir Regsdeputate vir Advies insake Appèlle en Beswaarskrifte: In 
terme van die Beskrywingspunt van Part. Sinode Noord-Transvaal (Acta 
1991:539/540, 22.19) is die Partikuliere Sinodes ook versoek om een 
Deputaat te benoem. Hierdie Deputate vergader 2 Desember 2002 om 09:00. 

2.4 SAPA en CNW: ’n Persverklaring is opgestel en uitgereik en aan SAPA en 
CNW gestuur. 

2.5 Persverklaring: Die Agenda word op versoek beskikbaar gestel met die 
voorbehoud van kopiereg totdat die saak tydens die Sinode gestel word. 

2.6 Benoeming van Deputate: Die Deputate het die volgende gedoen: 
2.6.1 Al die voorsitters van Deputate soos deur die Sinode aangewys, kennis gegee 

van die benoemings en ook die opdragte soos by die benoemings aangegee, 
aan die voorsitters deurgegee. 

2.6.2 Benoem Deputate waar die Sinode in gebreke gebly het om dit te doen: Geen 
gevalle het voorgekom nie. 

2.7 Tref reëlings dat groete namens die Gereformeerde Kerke van die Nasionale 
Sinode oorgebring word. Groete is by die volgende geleenthede oorgebring: 

2.7.1 Buitengewone sitting van die 65ste Algemene Kerkvergadering van die 
Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika gedurende Februarie 2001. 

2.7.2 Nasionale Sinode Soutpansberg gedurende April 2001. 
2.7.3 Nasionale Sinode Soutpansberg gedurende Junie 2002. 
2.7.4 Groete aan Sinodes buitelandse kerke : kyk Rapport van Deputate 

Ekumenisiteit: Buitelands. 
2.8 Gaan die Handelinge van die Nasionale Sinode 1997 deur en gee die sake wat 

by die Algemene Sinode tuishoort, vir kennisname en behandeling deur: Geen 
sake het voorgekom nie. 

2.9 Benoeming van ’n korrespondent vir Radio- en TV-nuusversameling: Die 
Administratiewe Buro hanteer die saak op ’n deurlopende basis deur 
nuusberigte aan CNW, Radio Pretoria en NBC te stuur. 

2.10 Registrasie van huweliksbevestigers uit ander Nasionale Sinodes deur die 
Administratiewe Buro op Potchefstroom: Die opdrag word op ’n deurlopende 
basis uitgevoer. 

2.11 Die Deputate ontvang korrespondensie, hanteer dit sover dit binne hul opdrag 
val, of verwys dit na ander Deputate wat wel die betrokke saak hanteer. Die 
opdrag word op ’n deurlopende basis uitgevoer. 

Besluit: Kennis geneem. 
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3. Sake waaroor die Sinode moet besluit 
 Kredensiebriewe - Algemene Sinode: Die Deputate beveel aan dat die Sinode 

oorweging daaraan skenk om afgevaardiges aan te wys sou daar voor 2007 ’n 
Algemene Sinode plaasvind. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
4. Finansies  
 Die Agenda is deur die Administratiewe Buro saamgestel, gedruk en gebind en 

die koste daarvan teen die begroting vir die Sinodekoste gedebiteer. Om koste 
bespaar is dit weer in A4-formaat gedupliseer. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
5. Hantering van Kommissierapporte en Notule 
 Om die Handelinge maklik saam te stel word versoek dat dieselfde verwysings 

gebruik word soos wat dit in die Agenda en Aanvullende Agenda aangegee 
word, bv. Agenda = A, en Aanvullende Agenda = AA. Gestel die Rapport van die 
Deputate vir Emeritaatsversorging is in die Agenda 12.1, dan sal dit in die AA 
ook 12.1 wees. Die Kommissie rapporteer en verwys naA12.1 en AA12.1. In die 
Notule word dan by elke artikel die saak ook so aangegee, nl.: 

  Artikel 26 
 A 12.1 Rapport Deputate vir Emeritaatsversorging 
 AA 12.1 Aanvullende Rapport……………………. 
 Besluit: ……………………..……………. 
 
 Dit sal veroorsaak dat regstellings maklik op die woordverwerker aangebring en 

die besluite daaroor ingevoeg word. ’n Kronologiese lys van artikels word gegee 
en ’n indeks saamgestel. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
D. AANVULLENDE RAPPORT 
1. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
1.1 Groeteboodskappe ontvang vir die amptelike opening 
1.1.1 Die volgende persone het groeteboodskappe gestuur wat in die Handelinge 

opgeneem sal word: 
- Groeteboodskap van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika 
- Groeteboodskap van die Afrikaanse Protestantse Kerk 
- Groeteboodskap van die Nederduitse Gereformeerde Kerk 

1.2 Uitnodiging om ‘n waarnemer te stuur 
1.2.1 Geen antwoord is van die volgende Kerke of Sinodes ontvang nie: 

- Die Vrije Gereformeerde Kerke in SA 
- Christian Reformed Church in North America 
- Reformed Church Kerk Botswana 
- The Presbyterian Church in Korea 
- The Reformed Church in Japan 
- Lanka Reformed Church 
- Nederlands Gereformeerde Kerken 
- Reformed Church in the USA 
- Sinodes Middellande en Soutpansberg 

1.2.2 Antwoord is van die volgende ontvang : 
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- Orthodox Presbyterian Church, America. Dit is nie vir dié kerk moontlik om 
op hierdie stadium waarnemers te stuur nie. Die hoop word uitgespreek 
dat persoonlike kontak moontlik sal wees gedurende 2005 by die ICRC. 

1.2.3 Antwoord is van die volgende kerke ontvang wat afgevaardigdes of 
waarnemers na die Sinode stuur. 
- Free Church in Southern Africa 
- United Reformed Church North America 
- Reformed Churches of Australia 
- De Gereformeerde Kerken in Nederland 
- Christelijke Gereformeerde Kerke in Nederland 
- Free Church of Scotland 
- Reformed Churches of New Zealand 
- Eglise Reformee Confessante au Congo 

1.3 Benoemings van Partikuliere Sinode 
1.3.1 Regsdeputate vir Advies insake Appèlle en Beswaarskrifte 

Die lede benoem deur die Sinode 2000 is: Ds. PA Coetzee (voorsitter) en ds. 
RM van der Merwe (skriba). 
Noordwes Dr. CJ Smit 
Pretoria Ds. SC Vorster 
Oostelike Dr. AJ Krüger 
Bosveld Oudl. JH Grobler 
Randvaal Ds. D Laufs 
OVS en Natal Ds. W Vogel 
Suidelike Dr. VE d’Assonville 
 

1.3.2 Deputate vir programmering 
Die lede benoem deur die Sinode 2000 is: Ds. LH van Schaik (voorsitter) en 
ds. CA Jansen (skriba). 
Noordwes Dr. JL Ras 
Pretoria Oudl. A Hibbert 
Oostelike Ds. J van Schaik 
Bosveld Ds. PJ Nel 
Randvaal Ds. AL Coetzer 
OVS en Natal Ds. CA Jansen 
Suidelike Dr. MJ du Plessis 

Besluit: Kennis geneem. 
 

2. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem 
2.1 Skryfbehoeftes vir die Sinode 
2.1.1 ABSA Gesondheidsorgkonsultante / ABSA Konsultante en Aktuarisse / ABSA 

Potchefstroom 
2.1.2 Premium Makelaars – donasie ontvang om koste van Agenda te verlig. 
 
Briewe is aan hierdie instansies gerig om hulle te bedank vir die skenkings. 
Besluit: Kennis geneem. 
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10. RAPPORT VAN DIE DEPUTATE VIR PROGRAMMERING (Artt.7, 18, 
22) 

 
 
A. Ds. LH van Schaik stel die Rapport. 
B. Besluit: Die Rapport word staande die Sinode afgehandel. 
 
C. RAPPORT 
1. Opdrag 
Die opdrag is vervat in die Handelinge van die Sinode. 
1.1 Acta 1979:301, art.76, pt.3.1.5 
1.2 Acta 1991:491-494 
1.3 Acta 1994::726-728 
1.4 Acta 2000:31 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Werkswyse 
2.1 U Deputate aangewys deur die Nasionale Sinode 2002, die Direkteur (Admin 

Buro). Di. LH van Schaik (voorsitter), CA Jansen (skriba) asook die volgende 
verteenwoordigers deur die onderskeie Partikuliere Sinodes aangewys: Dr. JL 
Ras (Noordwes), di. J Nel (Bosveld), J van Schaik (Oostelike), AL Coetzer 
(Randvaal) en oudl. A Hibbert (Pretoria), het op 02 Desember 2002 vergader 
om die voorlopige programmering van die Agenda vir die Nasionale Sinode 
2003 te doen. Dr. MJ du Plessis (Suidelike) is nie opgeroep nie vanweë die 
koste en afstand. 

2.2 Al die Deputate, bogenoem, het weer op 05 Januarie 2003 vergader en hierdie 
Rapport saamgestel. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
3. Sake waarvan die Sinode kennis van neem 
3.1 Die Nasionale Sinode 2003 het 107 sake om af te handel. Dit sluit 41 Rapporte, 

9 Appèlle, 29 Beswaarskrifte en 28 Beskrywingspunte in. 
3.2 Elke dag het ongeveer 9 sittingsure 
3.3 Die koshuis moet op Donderdag 16 Januarie 2003 om 08:00 ontruim word. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
4. Stel van die Agenda 
Die Sinode stel as teiken om teen 16:00 op Donderdag 16 Januarie 2003 alle sake 
afgehandel te hê. 
4.1 Stel van die Agenda 
4.1.1 Die Sinode stel dit as ideaal om die maksimum tyd beskikbaar te hê vir 

besluitneming. 
4.1.2 Dat die Agenda ten volle gestel sal wees teen Donderdag 9-1-2003 teen 

17:00. 
4.1.3 Dat alle sake in die Agenda en Aanvullende Agenda as gelese beskou word. 
Besluit: Kennis geneem. 
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4.1.4 Dat Rapporteurs, Appellante, Toeligters van Beswaarskrifte en Beskrywings-
punte maksimum 10 minute per saak ontvang in die stel van die saak. Vir die 
stel van die Aanvullende Rapporte word ‘n maksimum van 5 minute toegelaat. 

Besluit: Goedgekeur. 
4.1.5 Dat alle sake wat die Sinode van kennis neem tydens die stel van die saak 

afgehandel word en NET sake waaroor die Sinode besluite oor moet neem na 
die Kommissies verwys word. 

Besluit: Goedgekeur. 
4.1.6 Dat afgevaardigdes hulle volledige insette en beredenering eerder by die 

Kommissies sal lewer. 
Besluit: Kennis geneem. 
4.1.7 Dat alle rapporteurs van Rapporte wat tydens die stel van hulle rapporte 

gebruik maak van toeligters wat spesiaal genooi is, met die Ordekommissie 
sal kontroleer sodat dit in die dagprogramme opgeneem kan word. 

Besluit: Kennis geneem. 
4.2 Spreekbeurte 
4.2.1 Spreekstem word aanbeveel vir buitelandse besoekers en ander amptelike 

waarnemers (binne die opdrag wat hulle van hulle kerke ontvang het). 
Besluit: Goedgekeur. 
4.2.2 Spreekbeurte word aanbeveel vir: 
4.2.2.1 Toeligters, rapporteurs, appellante wat nie afgevaardig is nie 
4.2.2.2 Teologiese professore as adviseurs 
4.2.2.3 Direkteur Admin. Buro en Registrateur TSP 
4.2.2.4 Persone wat as toeligters en deskundiges by sekere Rapporte optree (sien 

4.1.7 hierbo) 
Besluit: Goedgekeur. 
4.2.3 Spreekbeurte tydens die stel van die Agenda word vasgestel op 3 minute per 

afgevaardigde per saak. ‘n Klokkie sal na 2½ minute die afgevaardigdes 
waarsku en na 3 minute die einde van die spreekbeurt aandui. 

Besluit: Goedgekeur. 
4.2.4 Spreekbeurte tydens die besluitnemingsproses – die Kommissies se 

terugrapportering – word vasgestel op 5 minute per afgevaardigde per saak. 
‘n Klokkie sal na 4½ minute die afgevaardigde waarsku en na 5 minute die 
einde van die spreekbeurt aandui. 

Besluit: Goedgekeur. 
4.2.5 Spreekbeurte vir emeritusprofessore, emerituspredikante, en nie-afgevaardigde 

diensdoende predikante word aan die diskresie van die Moderamen oorgelaat. 
Besluit: Goedgekeur. 
4.3 Praktiese ordereëlings 
4.3.1 Wanneer die Sinode in komitee gaan, word naas die afgevaardigdes ook die 

volgende aanbeveel om in die vergadering toegelaat te word 
- Teologiese professore as adviseurs 
- Emeritus professore en –predikante 
- Diensdoende predikante en ouderlinge wat nie afgevaardig is nie. 
- Direkteur – Admin Buro 
- Registrateur van die TSP 
- Die diensdoenende tikster 
- Die Hoofadmin. Beampte van die Buro 
- Die kosters 
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4.3.2 Die professore voeg hulle as adviseurs by die Kommissies soos hulle 
ingedeel is. Enige Kommissie kan enige professor om advies vra. 

4.3.3 Ordereëlings vir vanaand se program word soos volg aanbeveel: 
- Die Voorsitter rig ‘n dankwoord aan prof. JH van Wyk vir die Godsdiens, 

wat hy gelei het. 
- Dat die verteenwoordigers van die NG, NH en AP kerke direk na afloop 

van die Godsdiens hulle groeteboodskappe lewer. 
- Dat die verteenwoordigers van Sinode Middellande en Soutpansberg hulle 

groeteboodskappe direk na bogenoemde ook in die kerkgebou sal lewer. 
- Dat die ondervoorsitter van die Sinode almal bedank wat groete oorbring. 
- Na afloop van die Godsdiens en groeteboodskappe keer die 

Sinodegangers terug na die Sinodesaal vir die verdere sitting van die dag. 
- Die ander groeteboodskappe sal tydens die Sinode dien wanneer die 

toepaslike Rapporte dien. Hiervoor sal persone aangewys word wat die 
verteenwoordigers sal voorstel aan die Sinode en namens die Sinode 
bedank. 

- Konstituering van die Kuratore vind vanaand om 21:15 plaas. 
4.3.4 Die rektor van die PU vir CHO, dr. Theuns Eloff lewer ‘n groeteboodskap aan 

die Sinode op Maandag 13 Januarie 2003 om 19:00 ter aanvang van die 
aandsitting 

4.3.5 Die verjaarsdag van die PU vir CHO en die Teologiese Skool word deur die 
rektor van die PU vir CHO op Woensdag 15 Januarie 2003 gehou. Die 
onthaal neem die vorm aan van ‘n skemerkelkie, en sal duur tot ongeveer 
19:00. Die onthaal vervang die aandete in die koshuis. Teen 19:15 neem die 
Sinode weer ‘n aanvang vir ‘n normale aandsitting. 

4.3.6 Vertalingsfasiliteite is beskikbaar in die tweede ry van die middelblok.  
Besluit: Punte 4.3.1 – 4.3.6 word goedgekeur. 
4.4 Benoeming Deputate 
Vir die Kommissie se werksaamhede en Rapport word die volgende Sinodebesluit 
saamgevat. 
4.4.1 Die aanbevelings van name soos deur die kerke voorgestel en wat beskikbaar 

is by die Direkteur van die Admin. Buro in aanmerking geneem word (Acta  ). 
4.4.2 Geen emeriti of emeritusprofessore moet in die Deputategroepe benoem 

word nie. Dienende professore moet sover moontlik nie op Deputategroepe 
aangewys word nie (Acta 1979:179, 8.4) 

Besluit: Kennis geneem. 
4.4.3 Die bepalings vir die samestelling van die Bestuur van die Admin. Buro, 

Trustees van die verskillende Trustfondse en ander Deputategroepe is vervat 
in die Acta 2000. 

Besluit: Kennis geneem. 
4.4.4 Die Kommissie bepaal hulle eie werkswyse en lewer op Maandag 13 Januarie 

2003 hulle eerste rapport ter inligting aan die Sinode. Die afgevaardigdes 
lewer hulle insette (skriftelik verkieslik) direk aan die kommissie (Acta 1997 

Besluit: Kennis geneem. 
4.4.5 Die finale rapport dien Donderdag 16 Januarie 2003 op die Sinode wat 

onbespreek deur die Sinode ter tafel geneem word. (Acta 1997,   Acta 2000:) 
Besluit: Kennis geneem. 
4.5 Elektroniese afhandeling van die Sinode 
Die Deputate Nasionale Sinode het die saak deeglik onder bespreking geneem. 
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Die Deputate beveel by die Sinode aan: 
4.5.1 Dat vir ‘n proefneming die Sinode parallel met die gebruiklike werkswyses, 

elektronies met die hulp van ‘n projektor en rekenaar gedoen word. 
4.5.2 Dat teen die einde van die Sinode daar besin word om voort te gaan met die 

uitbou van die metode. 
4.5.3 die medium word gebruik om te verseker dat die Handelinge vroeër uitgegee 

word. 
Besluit: Punte 4.5.1 – 4.5.3 word goedgekeur. 
4.6 Uitgee van die Handelinge van die Sinode 
Die ideaal is om die Handelinge van die Sinode reeds in Februarie 2003 in gedrukte 
vorm op ons tafels te hê. 
Hiervoor word aanbeveel: 
4.6.1 Dat twee lede van die Ordekommissie die Skribaat sal bystaan in die notule 

houding, die prosessering van die notulebesluite in die vorm van die wyse 
waarop die Handelinge uitgegee word, sodat die Handelinge by Donderdag 
16 Januarie 2003 in die stadium sal wees vir kontrolering en proeflees. 

4.6.2 Dat ‘n tikster in die Sinode met ‘n rekenaar die besluite reeds aanbring soos 
die program vorder. 

4.6.3 Die Deputate vir die Uitgee van die Handelinge word aanbeveel: die Skriba, 
adjunk-skriba, br. HSJ Vorster, sr. Wymie du Plessis, ds. LH van Schaik en 
ds. CA Jansen (van die Ordekommissie) 

Besluit: Punte 4.6.1 – 4.6.3 word goedgekeur. 
4.7 Praktiese reëlings met stemtelling 
Die Ordekommissie tree op as stemtellers. 
4.7.1 Stembriefies is in elke afgevaardigde se lêer. 
4.7.2 Wanneer gestem word, word versoek om nie die stembriefie te vou nie. 
4.7.3 Aan elke afgevaardigde is ‘n geel A5 karton beskikbaar gestel vir gebruik in 

die hoofdelike stemming. 
4.7.4 Wanneer daar van ‘n hoofdelike stemming gebruik gemaak word – sal die 

Ordekommissie die Moderamen van hulp wees in die tel van stemme. 
Besluit: Punte 4.7.1 – 4.7.4 word goedgekeur. 
4.8 Te benoemde Kommissies se werksaamhede 
Dit word aanbeveel dat Kommissies: 
4.8.1 Dat alle Kommissies reeds Maandag 6 Januarie, om 21:15 vergader om: 
4.8.1.1 Te konstitueer 
4.8.1.2 Hulle opdragte te verken 
4.8.1.3 Hulle vergaderplekke te kry 
4.8.1.4 Die formaat vir die opstel van Kommissierapporte by die Ordekommissie te 

ontvang 
4.8.1.5 En te kontroleer dat elke afgevaardigde by sy aangewese kommissie 

aanwesig is. 
Besluit: Punte 4.8.1.1 – 4.8.1.5 word goedgekeur. 
4.8.2 Die Kommissies word versoek om hulle streng te hou by aangewese 

vergaderlokale ter wille van afgevaardigdes wat hulle by Kommissies wil 
aanmeld. 

4.8.3 Dit staan enige Kommissie vry om die advies van enige professor aan te vra. 
4.8.4 Kommissies word versoek om genoegsame tyd in te ruim dat nie alleen 

toeligters van Rapporte, Appèlle, Beskrywingspunte en Beswaarskrifte maar 
ook enige afgevaardigde voldoende geleentheid sal hê om hulle standpunte 
en beredenering in die Kommissie te stel. 
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4.8.5 Elke lid van die Kommissie teken die sake wat na die Kommissie verwys word 
aan. 

4.8.6 In die Kommissies vervang die sekundus afgevaardigdes die primus as 
laasgenoemde nie teenwoordig is nie. 

4.8.7 Kommissies moet so gou moontlik die Aanvullende Agenda bestudeer, veral 
die sake wat na hulle verwys sal word. 

4.8.8 Kommissies moet elke geleentheid om te vergader, benut, selfs al is sake nog 
nie na hulle verwys nie. 

4.8.9 Alle sake – Rapporte, Beskrywingspunte, Beswaarskrifte wat oor ‘n bepaalde 
saak handel, word aan een Kommissie toegewys. So ‘n Kommissie kan in 
subkommissies verdeel en daarom is vir alle Kommissies ook ‘n adjunk-skriba 
en vir party Kommissies selfs ‘n tweede adjunk-skriba aangewys. 

4.8.10 Alle Rapporte wat gereed is moet aan die skriba van die Ordekommissie 
deurgegee word, wat dan met tikster sal reël vir prosessering vir die Sinode 

4.8.11 Kommissies word verder versoek om ‘n Rapport(e) per saak saam te stel, 
eerder as om 2 of meer sake in een Rapport in te sluit. Wanneer ‘n 
Kommissie ‘n saak afgehandel het so gou doenlik daaroor in die Sinode 
gerapporteer word. Dit sal verhoed dat sake teen die einde van die Sinode 
opeenhoop. 

4.8.12 Alle voorsitters en skribas van Kommissies moet direk na afloop van 
vanaand se sitting hulle dokumentasie by die Ordekommissie afhaal. 

4.8.13 ‘n Aantal rekenaars is tot skribas en adjunk-skribas se beskikking geplaas in 
die verversingslokaal waar rapporte getik kan word vir gebruik deur die 
Kommissies. 

Besluit: Punte 4.8.2 – 4.8.13 word goedgekeur. 
 
5. Benoeming van Kommissies 
Alle afgevaardigdes, professore as adviseurs is in die volgende Kommissies 
ingedeel, met die voorlopige sake wat na elke Kommissie verwys word en die 
vergaderplekke soos aangedui. 
 
5.1 Kommissies 
5.1.1 Ordekommissie 
Opdrag Dagprogram 

 Kommissie verwysings 
 Nasien van Rapporte 
 Tree op as Telkommissie 
 A19.1. AA 21.1 

Vergaderplek Kom en Gaan koshuis 
Voorsitter Ondervoorsitter van die Sinode 
Skriba Ds. LH van Schaik 
Adjunk-skriba Ds. CA Jansen 
Lede Di. J van Schaik, PD van Dyk, PJ van Blerk 
 Oudle. AJ van Wyk (O-N), MHJ du Preez (O), G van der Walt 

(NW), JL van Vuuren (O), WP Coetzee (RV)  
 
5.1.2 Appèlkommissie 1 
Opdrag A6.1.1 AA6.1.2, AA6.1.3 
Vergaderplek Teekamer 
Voorsitter Dr. MJ du Plessis 
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Skriba Ds. JC Erasmus  
Adjunk-skriba Ds. CB Swanepoel 
Lede Ds. PJ Jansen van Nieuwenhuizen 
 Oudle. DJ de Kock (NW), MJ Kruger (O), TM Buys (RV), 
 P Aucamp (B), BJ van der Walt (S), CN van der Merwe (RV) 
Adviseur Prof. JM Vorster 
 
5.1.3 Appèlkommissie 2 
Opdrag AA6.1.4, AA6.1.5, AA6.1.9 
Vergaderplek Personeelkamer 
Voorsitter Ds. PA Coetzee 
Skriba Ds. SC Vorster 
Adjunk-skriba Ds. JL van der Schyff 
Lede  Di. SFF van der Walt, ALA Buys 
 Oudle. HJ Briel (O-N), JH Deetlefs (NW), HA Howell (RV), WJ 

Snyman (B), P Aucamp (S), LJ de Beer (B), G Yssel (B) 
 
5.1.4 Appèlkommissie 3 
Opdrag AA 6.1.6, AA6.1.7, AA6.1.8 
Vergaderplek Sysaal 
Voorsitter Ds. SD Snyman 
Skriba Ds. PK Lourens 
Adjunk-skriba Ds. RM van der Merwe 
Lede Di. HLJ Momberg, JE Franck. 
 Oudle. PJ Erasmus (O), A Opperman (RV), LJ Buys (B), CRD 

Potgieter (S), GJ Swanepoel (S) 
Adviseur  Prof. A le R du Plooy 
 
5.1.5 Kerkregtelik 1 
Opdrag A14.1, A14.2, AA14.2, AA14.3, AA14.4, AA14.5, AA14.6 
Vergaderplek Hoofsaal 
Voorsitter Dr. NP Heystek 
Skriba Ds. HJP de Beer  
Adjunk-skriba Ds. HPM van Rhyn 
Lede Ds. T Kruger  
 Oudle. JM Jooste (NW), PJ Buys (RV)  
 A Erasmus (S), GHJ Coetzee (S), GJH Scholtemeijer (RV) 
Adviseur Prof. A le R du Plooy 
 
5.1.6 Benoeming van Deputate 
Opdrag Bepaal hulle eie werkswyse en rapporteer so gou moontlik 

terug aan die Sinode 
 Beveel personeel vir verskillende Deputategroepe aan 
Vergaderplek Komiteekamer 
Voorsitter Dr. DJS Steyn 
Skriba Ds. PJ Nel 
Adjunk-skriba Di. P Fanoy, J Malan 
Lede Di. SP Venter, HT de Villiers, JG Noëth 
 Oudle. PJL Terblanche (O-N), JF du Toit (NW), J Bakker (O), A 

van der Linde (RV), H Vorster (B), WJ Cilliers (P), W Grové (S) 
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5.1.7 Bybel 
Opdrag A7.1, AA7.1, A7.2, AA7.3, AA7.4 
Vergaderplek Moederskamer 
Voorsitter Ds. GNV Botha 
Skriba Dr. PP Kruger 
Adjunk-skriba Dr. AJ Krüger 
Lede Dr. IL Bekker 
 Oudle. PJ Snyman (NW), F van der B Postma (O), G Vermeer 

(RV), MC Hatting (B) CJ Kruger (B) 
Adviseurs Proff. HF van Rooy, GJC Jordaan 
 
5.1.8 Diakonale Sake 
Opdrag A8.1, AA8.1 
Vergaderplek Klein moederskamer 
Voorsitter Dr. PW Bingle 
Skriba Ds. D Laufs 
Adjunk-skriba Ds. LJ Buys 
Lede Ds. GM Vogel 
 Oudle. JE Kotze (O-N), DF du Toit (NW), PJJS Potgieter (O), 

KJ Nieuwhoudt (B) 
Adviseur Prof. BJ de Klerk 
 
5.1.9 Ekumenisiteit & Owerheid 
Opdrag A9.1, AA9.1, AA9.2, AA9.3 
Vergaderplek Ingangsportaal Oos 
Voorsitter Ds. RG Aucamp 
Skriba Ds. P Venter 
Adjunk-skriba Ds. BR Kingma 
Lede Dr. PH Heystek. 
 Oudle. A Malan (O-N), NJ Ranft (NW), WJ Coetzee (O), JC 

Yssel (B) 
 
5.1.10 Emeritaatsversorging 
Opdrag A10.1, AA10.1, A10.2, A10.3, A10.4, A10.5, A10.6, A10.7, 

A10.8, AA10.9, AA10.10, AA10.11, AA10.12, AA10.13, 
AA10.14, AA10.15, AA10.16, AA10,17, AA10.18, AA10.19 

Vergaderplek Redakteurskantoor 
Voorsitter Ds. CJH Breed 
Skriba Ds. TC de Klerk 
Adjunk-skriba Di. CS Grobler, JC Aucamp 
Lede Di. MJ du Plessis, MJ Smidt, C Hattingh 
 Oudle. JL Muller (O-N), JP Snyman (NW), HH Wright (O), HJ 

Schoeman (RV), PJ Pretorius (B), DJP Erasmus (P), AS 
Kruger (S) 

 
5.1.11 Finansies 
Opdrag A11.1, AA11.1, A11.2, AA11.2, AA11.3, AA11.4, AA11.5, 

AA11.6, AA11.7 
Vergaderplek Direkteurskantoor 
Voorsitter Oudl. WD van der Walt 
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Skriba Ds. EJ Tiemensma 
Adjunk-skriba Dr. SJ van der Merwe, ds. H Reinecke 
Lede Di. W Vogel, JA Schutte, DJ de Kock, NW Ligthelm 
 Oudle. BR Buys (O-N), DRP Potgieter (NW), J van der Walt 

(O), JJ Howell (RV), PT van Staden (B), B Wesseloo (P), IJ 
Lessing (S) 

 
5.1.12 Jeug en Onderwys 
Opdrag A12.1, AA12.1, A12.2, A12.3, AA12.3 
Vergaderplek Voor Klaskamer 
Voorsitter Ds. SD de Kock 
Skriba Ds. IW Ferreira 
Adjunk-skriba Ds. JH Jordaan 
Lede Di. TJ van Vuuren, HL Stavast 
 Oudle. S Malherbe (O-N), AJ du Plooy (NW), J Mulder (O), JK 

Scholtz (RV), RJW van der Kooy (P) 
Adviseur Prof. CJH Venter 
 
5.1.13 Leerstellig 1 
Opdrag A15.1, A15.4, AA15.4, A15.9, AA15.12, AA15.18  
Vergaderplek Klaskamer 1 
Voorsitter Ds. BCG Fourie 
Skriba Dr. FW de Wet 
Adjunk-skriba Ds. WJ Botha 
Lede Drr. JM van Tonder, SF Kruger 
 Oudle. MJ du Plessis (O-N), JJ Vorster (NW), G Kotze (RV), H 

van der Wateren (B), P Kruger (P)  
Adviseur Prof. FP Viljoen 
 
5.1.14 Leerstellig 2 
Opdrag A15.2, A15.3, AA15.15, AA15.16, AA15.18 
Vergaderplek Klaskamer 2 
Voorsitter Dr. J le Roux 
Skriba Ds. PH Fick 
Adjunk-skriba Ds. AL Coetzer 
Lede Di. HB Hattingh, PJ Venter 
 Oudle. CJM du Plessis (O-N), JM Earle (NW), JP Viljoen (B), 

GJ Oosthuizen (P), H van der Merwe (RV) 
Adviseur Prof. CFC Coetzee 
 
5.1.15 Leerstellig 3 
Opdrag A15.5, A15.6, A15.7, AA15.14, AA15.17 
Vergaderplek Klaskamer 3 
Voorsitter Ds. JP Bingle 
Skriba Ds. AH Mulder 
Adjunk-skriba Dr. VE d’ Assonville 
Lede Di. RA Bain, CCA Vrey 
 Oudle. AJ Fourie (O-N), CPJ du Plessis (B), A Hibbert (P), H 

Steenkamp (P), NJL van der Meer (RV) 
Adviseur Prof. D Mashau 
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5.1.16 Leerstellig 4 
Opdrag A15.8, A15.10, A15.11, AA15.13 
Vergaderplek Seminaarkamer 
Voorsitter Dr. WC Opperman 
Skriba Dr. HG Stoker 
Adjunk-skriba Dr. DG Breed 
Lede Drr. AH Grove, CJ Nagel 
 Oudle. JH Buys (O-N), BD Bakker (O), RG van Rooyen (P), P 

van Staden (P). WH Coetzer (P) 
Adviseur Prof. PP Kruger 
 
5.1.17 Liturgies 
Opdrag A16.1, AA16.1 
Vergaderplek Kerk 
Voorsitter Dr. SJ van der Walt 
Skriba Ds. DJ Bakker 
Adjunk-skriba Ds. JP van der Walt 
Lede Di. JL Aucamp, BC Smit 
 Oudle. IJ Knoesen (O-N), MJ van Staden (O), L van Dalsen 

(B), PJ van Staden (P), C Thirion (S), P van der Kooi (P) 
Adviseur Prof. JJ J van Rensburg 
 
5.1.18 Publikasies 
Opdrag A17.1, AA17.1, A17.2 
Vergaderplek Prof. Koos Vorster se kantoor 
Voorsitter Ds. C. Kruger 
Skriba Ds. TJ Potgieter 
Adjunk-skriba Dr. FP Kruger 
Lede Oudle. JW du Plessis (O-N), L Lessing (O), R Buys (S) 
 
5.1.19 Samelewing 
Opdrag AA20.1, AA20.2, AA20.3, AA20.4, AA20.5, AA20.6 
Vergaderplek Konsistorie 
Voorsitter Ds. KA J van Rensburg 
Skriba Ds. JH Howell 
Adjunk-skriba Ds. HC van Rooy 
Lede  Oudle. JA Coetzee (NW), HA du Plessis (P), SW Kruger (S), 

ZC Venter (S) 
 
5.1.20 Teologiese Skool 
Opdrag A18.1, AA18.1, A18.2, AA18.3, AA18.4 
Vergaderplek Senaatsaal 
Voorsitter Ds. PJ van der Walt (O) 
Skriba Ds. JB du Plessis 
Adjunk-skriba Dr. WC Vergeer 
Lede Di. AH Klopper, SA Cilliers 
 Oudle. HJ Prinsloo (O-N), CJ Reinecke (NW), ASA de Bruyn 

(O), JJ Hertzog (P), W Neethling (S) 
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5.1.21 Pers & Internet 
Opdrag  
Vergaderplek Persbank (Sinodesaal) 
Voorsitter Ondervoorsitter van Sinode 
Skriba Ds. HF van Wyk 
Lid Ds. D Pansegrouw 
Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
11. RAPPORT VAN DIE PERSKOMMISSIE (Art.238) 

 
A. Ds. HF van Wyk rapporteer namens die Perskommissie. 
 
B. RAPPORT 
1. Opdrag 
Skakeling met die Pers en uitsending van Nuusberigte in die vorm van 
Persverklarings. 
 
2. Sinode neem kennis 
2.1 Dagpers: Die Kommissie het alle koerantberigte (waarvan hulle bewus is) wat 

oor die Sinode verskyn het, uitgeknip en is ter insae beskikbaar (Bylae A). Die 
Sinode kan met dank kennis neem dat ons dekking ook in die Engelse pers, die 
Citizen en die Sowetan gehad het. 

2.2 Alle persverklarings is aan almal wat ingeteken het op die poslys van die 
Sinode via die e-pos uitgestuur. 

2.3 Radio: Die volgende onderhoude is deur die Kommissie gereël: 
2.3.1 RSG: Voorsitter – gesprek Monitor 13 Januarie  
 RSG: Skriba – gesprek op Forum 
2.3.2 Oop Gesprek: Eerskomende Sondagaand. Moderamen beveel aan: Dr. CJ 

Smit, dr. NP Heystek, dr. PP Kruger. Die opname is Vrydagoggend 10:00 te 
Pretoria 

2.3.3 SAUK TV: Gesprek met prof. A le R du Plooy op 15 Januarie 
2.3.4 Radio Pretoria: Ds. SA Cilliers 
2.3.5 Radio Jacaranda: Ds. SA Cilliers 
2.3.6 Channel Islam: Prof. JM Vorster gaan ‘n opname in Lenasia doen. 
2.3.7 Ds. LD Aucamp gaan met Radiokansel gesels. 
Besluit: Kennis geneem. 
2.4 Ander sake: 
2.4.1 Telefoniese gesprekke met koerante is opgevolg deur Persverklarings wat 

aan die koerante deurgegee is 
2.4.2 Sodra die Handelinge gefinaliseer is, word die Handelinge weer op die 

Internet gepubliseer. 
Besluit: Goedgekeur. 
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12. APPÈLLE EN BESWAARSKRIFTE 
 
 

12.1 EERSTE RAPPORT VAN DIE REGSDEPUTATE INSAKE APPÈLLE 
EN BESWAARSKRIFTE (Artt.8, 17) 

 
 
A. Ds. RM van der Merwe stel die Eerste en Tweede Rapportte. 
 
B. RAPPORT 
1. Opdrag 
“Die mandaat van die Regskommissie is om die Sinode te adviseer insake die 
ontvanklikheid van die Appèlle en Beswaarskrifte. Verder behoort die 
Regskommissie hulle ten volle in te werk op die inhoud van die onderskeie Appèlle 
en Beswaarskrifte sonder dat tot enige besluit geraak word” (1991:540:2). 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Die Sinode neem kennis 
2.1 Die Deputate het die volgende Appèlle met gepaardgaande dokumentasie 

beoordeel 
2.1.1 Appèl HG Kruger 1 teen besluit van die Partikuliere Sinode OVS en Natal, 

November 2000. 
2.1.2 Appèl HG Kruger 2 teen besluit van die Partikuliere Sinode OVS en Natal, 

November (waarskynlik 2001?). 
2.1.3 Appèl HG Kruger 3 teen besluit van die Partikuliere Sinode Noordwes, 

November 2002. 
2.1.4 Appèl WR Dijkstra e.a. teen besluit van die Partikuliere Sinode Noordwes, 

November 2001. 
2.1.5 MJ Kruger en ASM van Jaarsveld teen besluite van die Partikuliere Appèl 

Sinode Oos-Tranvaal, November 2001. 
2.1.6 Appèl Gereformeerde Kerk Duineveld e.a. teen besluit van die Partikuliere 

Sinode Bosveld, 19 November 2002. 
2.1.7 Appèl Orania lidmate teen besluit van die Partikuliere Sinode Noordwes, 20 

November 2002. 
2.2 Die Deputate het die volgende Beswaarskrifte met gepaardgaande 

dokumentasie beoordeel 
2.2.1 Beswaarskrif MN Hermann teen Sinodebesluite (1994, 1997) oor die 

vergoedingspakket van predikante. 
2.2.2 Beswaarskrif MN Hermann teen Sinodebesluite (1997) oor versorging 

vanweë mediese ongeskiktheid. 
2.2.3 Beswaarskrif MN Hermann teen Sinodebesluite (1997) oor bydraes tot 

Pensioenfonds. 
2.2.4 Beswaarskrif HLJ Momberg en DJ Malan teen Sinodebesluite (2000) oor 

raming vir die Emeritaatsversorgingstrust, aannames van Aktuaris en 
berekeninge van die Deputate dalende lidmate. 

2.2.5 Beswaarskrif HLJ Momberg en DJ Malan teen Sinodebesluite (1997) oor 
Mediese skema aangeleenthede. 

2.2.6 Beswaarskrif HLJ Momberg en DJ Malan teen Sinodebesluite (2000) oor 
Mediese skema aangeleenthede. 
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2.2.7 Beswaarskrif DJ Malan en HJP de Beer 1 teen Sinodebesluite (1997) oor 
Rapporte Trustees van die GKSA Predikante Pensioenfonds. 

2.2.8 Beswaarskrif DJ Malan en HJP de Beer 2 teen Sinodebesluite (1997) oor 
Rapporte Trustees van die GKSA Predikante Pensioenfonds. 

2.2.9 Beswaarskrif DJ Malan en HJP de Beer 3 teen Sinodebesluite (1997) oor 
Rapporte Trustees van die GKSA Predikante Pensioenfonds. 

2.2.10 Beswaarskrif DJ Malan en HJP de Beer 4 teen Sinodebesluite (1997) oor 
Rapporte Trustees van die GKSA Predikante Pensioenfonds. 

2.2.11 Beswaarskrif DJ Malan en HJP de Beer 5 teen Sinodebesluite (1997) oor 
Rapporte Trustees van die GKSA Predikante Pensioenfonds. 

2.2.12 Beswaarskrif DJ Malan en HJP de Beer 6 teen Sinodebesluite (1997) oor 
Rapporte Trustees van die GKSA Predikante Pensioenfonds. 

2.2.13 Beswaarskrif DJ Malan en HJP de Beer 7 teen Sinodebesluite (1997) oor 
Rapporte Trustees van die GKSA Predikante Pensioenfonds. 

2.2.14 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk George teen artikel 15 van die 
Nederlandse Geloofsbelydenis (erfsonde en doop). 

2.2.15 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk George teen Artikel 24 van die 
Nederlandse Geloofsbelydenis (geloof en wedergeboorte). 

2.2.16 Beswaarskrif Klassis Johannesburg teen die bewoording van Kerkorde 
artikel 69 oor die kerklied. 

2.2.17 Beswaarskrif HJJ Kruger en SC Vorster teen Sinodebesluit (2000) oor 
Nagmaalviering. 

2.2.18 Beswaarskrif CFC Coetzee, J Visser en LF Schulze teen Sinodebesluit 
(2000) oor Nagmaalviering. 

2.2.19 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Steynsburg teen Sinodebesluit (2000) oor 
Nagmaalsviering. 

2.2.20 Beswaarskrif WC Vergeer en F Janse van Rensburg teen Sinodebesluite 
(1988) oor die vrou in die besondere ampte. 

2.2.21 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Pretoria teen Sinodebesluite (2000) oor 
spreekbeurte in die Sinode. 

2.2.22 Beswaarskrif GL Erasmus, JC Erasmus en EFJ Snyman teen Sinodebesluite 
(1970; 1985; 1991) oor die NAV vir kerklike gebruik. 

2.2.23 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Noordrand teen Kerkorde artikel 69 oor 
die kerklied. 

2.2.24 Beswaarskrif DE Serfontein, CJS Wolmarans en BCW van der Waal teen 
Sinodebesluit (1910) oor bidure. 

2.2.25 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Hermanus teen Sinodebesluit (1961) oor 
die uitspreek van die seën deur ouderlinge. 

2.2.26 Beswaarskrif Partikuliere Sinode Pretoria teen Sinodebesluit (1964) oor die 
wysiging van Kerkorde artikel 57. 

2.2.27 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Die Kandelaar teen Sinodebesluite (1991) 
oor die Messiaanse verkondiging van die Ou Testament. 

2.3 Moontlike betrokkenheid van Deputate by besluite waarteen geappelleer 
word 

2.3.1 Ds. PA Coetzee het voorsitterstoel aan dr. CJ Smit oorgegee met die 
behandeling en besluitneming van Appèlle genoem onder 2.1.1 en 2.1.2. 

2.4 Die Deputate het ook die volgende adviesvraag behandel 
2.4.1 Adviesvraag Suidelike Partikuliere Sinode oor Beswaarskrif WFA Kirsten teen 

Suidelike Partikuliere Sinode besluite (1996) oor Kerkorde, artikels 12 en 13. 
Besluit: Kennis geneem. 
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3. Die Sinode oorweeg 
3.1 Vir die beoordeling van die ontvanklikheid van die Appèlle is die prosedure 

gevolg soos deur die Sinode van 1939:144-145 besluit (vgl Kerkordeboekie 
1998:45-46) asook die vereistes wat Kerkorde, artikel 46 stel vir behandeling 
deur ‘n meerdere vergadering: 

3.1.1 kennisgewing van Appèl binne die ses weke tydperk; 
3.1.2 besluite waarteen geappelleer word korrek weergegee; 
3.1.3 Appèlgronde duidelik in eie woorde gegee en 
3.1.4 Kerkorde, artikel 46 in ag geneem. 
3.2 Vir die ontvanklikheid van Beswaarskrifte is die volgende vereistes in ag 

geneem 
3.2.1 moet teen ‘n bestaande Sinodebesluit wees en korrek weergegee wees; 
3.2.2 duidelike beswaargronde moet in eie woorde gestel wees en 
3.2.3 Kerkorde, artikel 46 moet in ag geneem wees. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
4. Die Sinode besluit 
4.1 Aanbevelings oor Appèlle 
4.1.1 Die volgende Appèlle is ontvanklik 
4.1.1.1 Appèl HG Kruger 1 teen besluit van die Partikuliere Sinode OVS en Natal, 

November 2000. 
4.1.1.2 Appèl WR Dijkstra teen besluite van die Partikuliere Sinode Noordwes, 20 

en 21 November 2001. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
4.1.2 Die volgende appèlle is nie ontvanklik nie 
4.1.2.1 Appèl HG Kruger 2 teen besluit van die Partikuliere Sinode OVS en Natal, 

November (waarskynlik 2001?) 
Motivering: a Die formele vereiste deur die spesifieke besluit waarteen 

Appèl gerig is, te vermeld, is nie nagekom nie. Die datum 
van die vergadering wat die besluit geneem het, word ook 
nie vermeld nie. Die Deputate vermoed dat dit ‘n besluit 
van die Partikuliere Sinode OVS en Natal, November 2001 
is. Dit blyk dat die Appellant genoegsaam tyd gehad het om 
die offisiële redaksie van die besluit te bekom en weer te 
gee. 

b U Deputate het die Handelinge bekom waarin die 
Partikuliere Sinode besluite oor ses Appèlgronde geneem 
het. Indien die Appèl teen die besluit van 2001 is, is dit 
eweneens nie duidelik watter aspekte van watter besluite 
bestry word nie.  

c Dit blyk dat gronde in sommige gevalle terugverwys na 
Kerkraadsbesluite (voor 2001) wat intussen herroep is 
(Notule Klassis Natal, 03 September 2002, 5; vergelyk ook 
die Gereformeerde Kerk Durban-Noord se besluit op 15 
Augustus 2002 waar alle vorige besluite herroep word – 
sien br. Kruger se eerste Appèl, 5) 

d U Deputate oordeel dat die saak deur ‘n mindere 
vergadering afgehandel is (Kerkorde, artikel 30) 

Besluit: Terugverwys na die Kommissie. 
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4.1.2.2 Appèl HG Kruger 3 teen besluit van die Partikuliere Sinode Noordwes, 
November 2002. 
Motivering: a Die Appellant beweer dat die Partikuliere Sinode nie besluite 

geneem het nie en dat die reg daardeur gekrenk is. Die reg 
kan gekrenk word indien ‘n vergadering nie besluite neem 
oor sake wat op sy tafel tuishoort nie (vergelyk Kerkorde, 
artikel 30). 

b Die Deputate het die Acta van die Partikuliere Sinode bekom 
en gekontroleer. Dit blyk dat die Partikuliere Sinode 
(kragtens sy bevoegdheid) duidelike besluite oor die 
onderhawige saak geneem het. 

Besluit: Terugverwys na die Kommissie. 
 

4.1.3 Die volgende Appèlle word na die Tweede Rapport van die Deputate verwys 
weens onvoldoende stukke en Bylaes 

4.1.3.1 MJ Kruger en ASM van Jaarsveld teen besluite van die Partikuliere Appèl 
Sinode Oos-Tranvaal, November 2001. 
Motivering: a Die offisiële redaksie van die besluit is nie beskikbaar nie 

 b Bylaes waarna verwys word, was nie beskikbaar nie 
4.1.3.2 Appèl Gereformeerde Kerk Duineveld e.a. teen besluit van die Partikuliere 

Sinode Bosveld, 19 November 2002. 
Motivering: a Ontvang slegs kennisgewing van Appèl 
 b Appèl en Bylaes nie beskikbaar 

4.1.3.3 Appèl Orania lidmate teen besluit van die Partikuliere Sinode Noordwes, 20 
November 2002. 
Motivering: a Bylaes waarna verwys word, was nie beskikbaar nie 

Besluit: Terugverwys na die Kommissie. 
 
4.2 Beswaarskrifte 
4.2.1 Die volgende Beswaarskrifte is ontvanklik 
4.2.1.1 Beswaarskrif MN Hermann 1 teen Sinodebesluite (1994, 1997) oor die 

vergoedingspakket van predikante. 
4.2.1.2 Beswaarskrif MN Hermann 2 teen Sinodebesluite (1997) oor versorging 

vanwee mediese ongeskiktheid. 
4.2.1.3 Beswaarskrif MN Hermann 3 teen Sinodebesluite (1997) oor bydraes tot 

Pensioenfonds. 
4.2.1.4 Beswaarskrif HLJ Momberg en DJ Malan teen Sinodebesluite (2000) oor 

raming vir die Emeritaatsversorgingstrust, aannames van Aktuaris en 
berekeninge van die Deputate dalende lidmate. 

4.2.1.5 Beswaarskrif HLJ Momberg en DJ Malan teen Sinodebesluite (1997) oor 
Mediese skema aangeleenthede. 

4.2.1.6 Beswaarskrif HLJ Momberg en DJ Malan teen Sinodebesluite (2000) oor 
Mediese skema aangeleenthede. 

4.2.1.7 Beswaarskrif DJ Malan en HJP de Beer 1 teen Sinodebesluite (1997) oor 
Rapporte Trustees van die GKSA Predikante Pensioenfonds. 

4.2.1.8 Beswaarskrif DJ Malan en HJP de Beer 2 teen Sinodebesluite (1997) oor 
Rapporte Trustees van die GKSA Predikante Pensioenfonds. 

4.2.1.9 Beswaarskrif DJ Malan en HJP de Beer 3 teen Sinodebesluite (1997) oor 
Rapporte Trustees van die GKSA Predikante Pensioenfonds. 
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4.2.1.10 Beswaarskrif DJ Malan en HJP de Beer 4 teen Sinodebesluite (1997) oor 
Rapporte Trustees van die GKSA Predikante Pensioenfonds. 

4.2.1.11 Beswaarskrif DJ Malan en HJP de Beer 5 teen Sinodebesluite(1997) oor 
Rapporte Trustees van die GKSA Predikante Pensioenfonds. 

4.2.1.12 Beswaarskrif DJ Malan en HJP de Beer 6 teen Sinodebesluite (1997) oor 
Rapporte Trustees van die GKSA Predikante Pensioenfonds. 

4.2.1.13 Beswaarskrif DJ Malan en HJP de Beer 7 teen Sinodebesluite (1997) oor 
Rapporte Trustees van die GKSA Predikante Pensioenfonds. 

4.2.1.14 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk George teen artikel 15 van die 
Nederlandse Geloofsbelydenis (erfsonde en doop). 

4.2.1.15 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk George teen Artikel 24 van die 
Nederlandse Geloofsbelydenis (geloof en wedergeboorte). 

4.2.1.16 HBeswaarskrif Klassis Johannesburg teen die bewoording van Kerkorde 
artikel 69 oor die kerklied. 

4.2.1.17 Beswaarskrif HJJ Kruger en SC Vorster teen Sinodebesluit (2000) oor 
Nagmaalviering. 

4.2.1.18 Beswaarskrif CFC Coetzee, J Visser en LF Schulze teen Sinodebesluit 
(2000) oor Nagmaalviering. 

4.2.1.19 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Steynsburg teen Sinodebesluit (2000) 
oor Nagmaalsviering. 

4.2.1.20 Beswaarskrif WC Vergeer en F Janse van Rensburg teen Sinodebesluite 
(1988) oor die vrou in die besondere ampte. 

4.2.1.21 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Pretoria teen Sinodebesluite (2000) oor 
spreekbeurte in die Sinode. 

4.2.1.22 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Noordrand teen Kerkorde artikel 69 oor 
die kerklied. 

4.2.1.23 Beswaarskrif DE Serfontein, CJS Wolmarans en BCW van der Waal teen 
Sinodebesluit (1910) oor bidure. 

4.2.1.24 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Hermanus teen Sinodebesluit (1961) oor 
die uitspreek van die seën deur ouderlinge. 

4.2.1.25 Beswaarskrif Partikuliere Sinode Pretoria teen Sinodebesluit (1964) oor die 
wysiging van Kerkorde artikel 57. 

4.2.1.26 Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Die Kandelaar teen Sinodebesluite 
(1991) oor die Messiaanse verkondiging van die Ou Testament. 

Besluit: Goedgekeur. Vir behandeling word dié wat met die Beskrywingspunte 
ooreenstem na die Ordekommissie verwys. 
 
4.2.2 Beswaarskrif GL Erasmus, JC Erasmus en EFJ Snyman teen Sinodebesluite 

(1970; 1985; 1991) oor die NAV vir kerklike gebruik 
Aanbeveling: Dat die beswaardes geleentheid vergun word om (moontlik 

saam met die Teologiese Skool professore wat ontmoet is – 
vergelyk Acta 2000:183, art.13.4) die Regsdeputate te ontmoet 
en aan te toon watter gewigtige nuwe gronde (Kerkorde, artikel 
46) hersiening van die Sinodebesluite noodsaak. 

Motivering: a Dit blyk dat die essensie van die saak wat die 
Beswaarskrif aan die orde stel, reeds op verskeie Sinodes 
gedien het (sien o.a. 1988: Beswaar van Gereformeerde 
Kerk Die Kandelaar, 13.4: p183) 

b Op Sinode 2000 het twee van die beswaardes ook ‘n 
Beswaarskrif oor min of meer dieselfde saak ingedien, 
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maar het na gesprek dit teruggetrek. Die opstellers is na 
die Teologiese Skool verwys oor die inhoud van die 
Beswaar. Of so ‘n gesprek plaasgevind het, is onduidelik. 
Acta 2000:183, art.13.4: 

   “Besluit: 
1. Kennis geneem dat br. G Erasmus, na oorlegpleging 

en gesprek met die Kommissie besluit het om die 
Beswaarskrif terug te trek. 
Motivering: Die broeder meen dat hierdie 

omvangryke en belangrike saak só die 
beste gedien kan word. 

2. U Kommissie verwys br. Erasmus na die Teologiese 
Skool Potchefstroom vir verdere gesprekvoering met 
kundiges oor die hele saak van sy Beswaarskrif, in 
besonder oor die verskillende vertaalmetodes en die 
grondteks van die Bybel.  

c Visser (1999:204) verduidelik in Die Kerkorde in praktyk 
dat die onus op die beswaardes rus om aan te toon en te 
bewys dat daar gewigtige nuwe gronde bestaan waarom 
hersiening van ‘n bepaalde besluit noodsaaklik is. 

Besluit: Die Beswaarskrif word onontvanklik verklaar. 
4.2.3 Adviesvraag Suidelike Partikuliere Sinode oor Beswaarskrif WFA Kirsten teen 

Suidelike Partikuliere Sinode besluite (1996) oor Kerkorde, artikels 12 en 13. 
Dat die adviesvraag word in die Agenda van die Sinode opgeneem. 

Besluit: Goedgekeur. 
 

TWEEDE RAPPORT VAN DIE REGSDEPUTATE INSAKE APPÈLLE EN 
BESWAARSKRIFTE 
 
 
1. Opdrag en prosedures by beoordeling 
Sien Eerste Rapport, 1 en 3 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Die Sinode neem kennis 
2.1 Die Deputate het die volgende Appèlle met gepaardgaande dokumentasie 

beoordeel 
2.1.1 Gewysigde Appèl van HG Kruger 2 teen besluit van Part. Sinode OVS en 

Natal, November 2002 
2.1.2 Gewysigde Appèl van HG Kruger 3 teen besluit van Part. Sinode Noordwes, 

November 2002 
2.1.3 Appèl MJ Kruger teen besluite van Oostelike Part. Sinode, November 2000 en 

November 2001 
2.1.4 Appèl BL Smit teen besluite van die Oostelike Part. Sinode, November 2001 
2.1.5 Appèl WR Dijkstra e.a. teen ‘n besluit van die Part. Sinode Noordwes, 

November 2002 
2.1.6 Appèl Geref. Kerk Duineveld, Kathu, Kimberley en Kuruman teen die besluit 

van Part. Sinode Bosveld, November 2002 
2.1.7 Appèl F. Kruger teen ‘n besluit van Part. Sinode Pretoria, November 2002 
Besluit: Kennis geneem. 
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2.2 Die Deputate het die volgende Beswaarskrifte met gepaardgaande 
dokumentasie beoordeel: 

2.2.1 Beswaarskrif van Part. Sinode Pretoria insake Kerkorde, artikel 46 teen die 
besluit van Nasionale Sinode 2000:400 

Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Die Sinode besluit 
3.1 Aanbevelings oor Appèlle 
3.1.1 Die volgende Appèlle is ontvanklik: 
3.1.1.1 Gewysigde Appèl van HG Kruger 3 teen besluit van Part. Sinode Noordwes, 

November 2002 
3.1.1.2 Appèl MJ Kruger teen besluite van Oostelike Part. Sinode, November 2000 

en November 2001 
3.1.1.3 Appèl WR Dijkstra e.a. teen ‘n besluit van die Part. Sinode Noordwes, 

November 2002 
3.1.1.4 Appèl Geref. Kerk Duineveld, Kathu, Kimberley en Kuruman teen die besluit 

van Part. Sinode Bosveld, November 2002 
3.1.1.5 Appèl F. Kruger teen ‘n besluit van Part. Sinode Pretoria, November 2002 
Besluit: Goedgekeur. 
 
3.1.2 Die volgende Appèlle is nie ontvanklik nie: 
3.1.2.2 Gewysigde Appèl van HG Kruger 2 (AA6.1.2) teen besluit van Part.Sinode 

OVS en Natal, November 2002 
Besluit: Die aanbeveling van die Kommissie word nie goedgekeur nie. Die Appèl 
word ontvanklik verklaar. 
Motivering a Dit blyk dat gronde in sommige gevalle terugverwys na  

Kerkraadsbesluite (voor 2001) wat intussen herroep is (Notule 
Klassis Natal, 03 September 2002, 5; vergelyk ook die 
Gereformeerde Kerk Durban-Noord se besluit op 15 Augustus 
2002 waar alle vorige besluite herroep word – sien br. Kruger se 
Eerste Appèl, 5) 

b U Deputate oordeel dat die saak deur ‘n mindere vergadering 
afgehandel is (Kerkorde, artikel 30)) 

 
3.2.1.2 Appèl BL Smit teen besluite van die Oostelike Part. Sinode, November 2001 
Motivering: a. Die besluite word nie verbatim aangehaal nie, hy haal wel 

verskillende stukke aan 
 b. Appèlgronde is nie duidelik omskryf en beredeneer nie. 

 c. Die Appèl gaan oor ‘n besluit van 2001. Daar word nêrens 
aangedui dat die Appellant betyds kennis gegee het aan die 
betrokke Part. Sinode en Nasionale Sinode nie. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
3.2 Aanbevelings oor beswaar 
Die volgende beswaar is ontvanklik: 
3.2.1.1 Beswaarskrif van Part. Sinode Pretoria insake Kerkorde, artikel 46 teen die 

besluit van Nasionale Sinode 2000:400 
Besluit: Goedgekeur. 
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12.2 Appèlskrifte 
 
12.2.1 APPÈL 1 – HG KRUGER TEEN 'N STILLE UITSPRAAK VAN 

KLASSIS NATAL, SEPTEMBER 2000 (Artt.8, 31, 119) 
 
 
Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl. Alle predikante, 
ouderlinge, professore en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering 
bly. 
 
A. Die Voorsitter oorhandig die stoel aan die Ondervoorsitter. 
B. Br. HG Kruger stel die Appèl. 
C. Ds. CA Jansen lewer toeligting namens Partikuliere Sinode OVS en Natal. 
D. Besluit: Die Appèl word verwys na Appèlkommissie 1. 
E. Die Voorsitter oorhandig die stoel aan die Ondervoorsitter. 
F. Ds. CB Swanepoel rapporteer namens Appèlkommissie 1. 
G. Die Toeligter en Appellant lewer repliek. 

 
H. APPÈL 
Aanloop 
1. Kennis van getuienis op Sinode 03 is gegee op 16 Des 00 (Bylae 1). 
2. My Appèl op Part. Sinode Nov 00 is aangeheg (Bylae 2). 
3. Part. Sinode OVS/Natal Nov 00 verklaar die Appèl “onontvanklik” (Bylae 3). 
4. Die Appèl volg op ‘n versoek aan Klassis Natal Sept 00 wat hulle nie beantwoord 

nie (Bylae 4, §7.1-7.1.4). Die versoek het behels dat die Klassis die Kerkraad 
adviseer hoe om die nietigverklaring van hulle besluit te bestuur, nadat my Appèl 
op die Klassis Sept 00 geslaag het. 

5. Ek wil u graag daarop wys dat bogenoemde versoek relevant blyk te wees omdat 
die Kerkraad moontlik a.g.v. onkunde voortgegaan het met regskrenking tot en 
met 15 Aug 02 waarna hulle die volgende besluit het: “Die Kerkraad het ook alle 
besluite herroep wat met die groet verband hou in besonder die 
Kommissierapport waarin die Kerkraad probeer het om aan die groet voor die 
diens ‘n Skriftuurlike en liturgiese inhoud te gegee.” (Bylae 5). 

6. Ek wil u voorts daarop wys dat die spesifieke saak baie onrus in die gemeente 
veroorsaak het (vgl my Appèl 2 op Sinode 03) en dat ‘n aantal lidmate selfs die 
kerk bedank het. Dit kon vermy gewees het indien die Klassis my versoek 
beantwoord het. Uitspraak waarteen geappelleer word: “19.3 Appèl 3: Hierdie 
is nie ‘n Appèl nie aangesien daar nie ‘n definitiewe besluit is waarteen 
geappelleer word nie. Besluit: Goedgekeur.” (Bylae 3, art.19.3) 

 
Gronde van Appèl 
7. Die Klassis Natal Sept 00 krenk reg onder artt.30, 31 KO en die beginsel van 

art.44 KO deur ‘n skrywe (Appèl) met ‘n beroep (versoek) op die Klassis nie te 
beantwoord nie. Die Appèl gaan juis teen die gebrek aan ‘n besluit of 'n stille 
uitspraak wat geïmpliseer word deurdat die Klassis versuim om ‘n skrywe wat ter 
tafel is te beantwoord. 

Motivering 
(a) My skrywe het as deel van my Appèl op die Klassis gedien (vgl Bylae 4, §7.1-

7.1.4). Selfs heidense organisasies beantwoord normaalweg briewe aan die 
organisasie. Volgens dieselfde beginsel as in 1 Pet 3:15,16 behoort kerklike 
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vergaderings des te meer rekenskap te gee as daar by wyse van ‘n skrywe ‘n 
beroep op die vergadering gedoen word. (Ek wys u daarop dat die beginsel van 1 
Pet 3:15,16 deur Part. Sinode Wes Transvaal Nov 1975 - Appèl Ds. ZC Grobler, 
gebruik is waar soortgelyke beginsels ter sprake was.) 

(b) Vgl J. Visser, Die Kerkorde in Praktyk, 1999, EFJS Drukkers, Orkney, p145/6 
waar sodanige versoek bespreek word onder art.31 KO. Dr Visser wys dat 
weiering onnodig formalisties sou wees en dat meerdere vergaderings moet 
verduidelik wat praktiese konsekwensies van ‘n geslaagde Appèl is, veral waar 
die Appèl nie op alle gronde slaag nie. 

(c) Myns insiens sou dienaars van Christus wat ‘n broederlike versoek om die 
stigting in ‘n gemeente te bevorder, ignoreer, reg krenk in lig van die beginsel in 
art.44 KO dat dienaars die stigting van die gemeente met raad en daad behoort 
te bevorder. 

8. Part. Sinode OVS/Natal Nov 00 verklaar (Bylae 3) my Appèl (Bylae 2) 
onontvanklik en krenk reg omdat hulle die sinodale advies (Sinode 1939 – 
prosedure by Appèl) as ‘n kerkwet vertolk, en impliseer dat dit slegs moontlik sou 
wees om reg te krenk d.m.v. ‘n skriftelike besluit. Regspraak van Christus word 
deur sinodale advies oor ‘n prosedure kragteloos gemaak omdat waar daar 
duidelike regskrenking deur ‘n vergadering d.m.v. ‘n stille uitspraak gepleeg is, 
sodanige beroep op die Part. Sinode onontvanklik verklaar is. 

 
Motivering 
(a) Die absolute hantering van ‘n blote prosedure-reël om ‘n Appèl buite verhoor te 

plaas, word deur beide Spoelstra (Kerkregboek 1989) en Visser (Kerkregboek 
1999) bespreek onder art.31 KO en afgewys omdat dit teen die gees van die 
Kerkorde gaan. Beide Spoelstra en Visser gaan uit van die beginsel dat ‘n hoër 
reg van billikheid en erns met die eer van God in sy kerk diskressie vereis, ‘n reg 
wat Part. Sinode OVS/Natal in die onontvanklikheid van my Appèl ernstig 
gekrenk het. 

(b) Ek graag van die Sinode wou weet of ‘n kerklike vergadering reg mag krenk deur 
‘n “stille uitspraak”, en dan onaantasbaar is omdat ‘n sinodale prosedure (van 
Appèl – Sinode 1939) as ‘n kerkwet vertolk word. Myns insiens (vgl Sinode Acta 
1976:222, art.77) sou dit regskrenking impliseer omdat dit neerkom op ‘n 
letterknegtelike eerbiediging van ‘n prosedurereël waar geregtigheid aan starre 
formalisme opgeoffer word. Indien regspraak deur sodanige prosedures 
gedwarsboom word kan u myns insiens net so wel 1 Kon 3:16-28 uit die Bybel 
skrap. 

 
G. RAPPORT VAN DIE APPÈLKOMMISSIE 
1. Opdrag 
Oorweeg die Appèl van br. HG Kruger teen genoemde besluit en adviseer die 
Sinode of regskrenking plaasgevind het deur ‘n sogenaamde stille besluit van Part. 
Sinode OVS en Natal van November 2000. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sake waarvan kennis geneem kan word 
2.1 U Kommissie het die Appellant, br. HG Kruger, asook die verweerder, ds. CA 

Jansen ontmoet en ruim geleentheid gebied vir vrae en bespreking. 
2.2 Die notules en tersaaklike stukke is volledig bestudeer. Ook die 

korrespondensie tussen die partye is nagegaan. 
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2.3 Die Appèl se tegniese samestelling en keuse van woorde is nie deurgaans 
kerkregtelik korrek nie. Tog adviseer u Kommissie dat die beoordeling van die 
saak voortgaan ter wille van billikheid. 

2.4 Die saak se historiese aanloop begin in September 1998 nadat die Kerkraad 
van Durban-Noord ‘n besluit geneem het wat die optrede van die predikant 
verdedig, wat die gemeente voor die erediens wil groet (Kerkraad Notule, 27 
September 1998). 

2.5 Die saak se verloop lei uiteindelik tot ‘n Appèl wat dien op die Part. Sinode 
OVS en Natal van November 2000 (Part. Sinode Notule, p.28). 

Besluit: Kennis geneem. 
 

3. Bevindings 
3.1 Die Appellant appelleer teen ‘n besluit wat oordeel dat ‘n dokument wat hy 

ingedien het, as ‘n Appèl nie ontvanklik is nie (Part. Sinode Notule, p.74). 
3.2 In bogenoemde dokument beweer die Appellant dat hy meen sy reg gekrenk is 

deur die Klassis Natal deurdat die Klassis nie ‘n versoek van hom wou 
behandel of beantwoord nie (Appèlgrond 1). 

3.3 U Kommissie het egter bevind dat die Klassis Natal wel die Appellant se saak 
hanteer het en dat die Korresponderende Kerkraad van die Klassis ook met die 
Appellant in korrespondensie was oor die saak. 

3.4 In die korrespondensie word die Appellant daarop gewys dat die Klassis wel 
die Kerkraad van Durban-Noord in kennis gestel het dat die Kerkraad weer na 
die Appellant se Beswaarskrif moet kyk, aangesien die Appellant se Appèl teen 
die Kerkraad se besluit hieroor reeds geslaag het. 

3.5 Die Appellant was egter steeds van mening dat die Klassis nie sy saak 
behandel het nie. Dit, ten spyte van die feit dat die Klassis hom gelyk gegee het 
in sy Appèl oor die saak en ook die Kerkraad skriftelik daarop gewys het dat 
hulle die saak weer ter tafel moet neem en heroorweeg. 

3.6 Die Appellant beweer verder dat sy reg gekrenk is deur die uitspraak van die 
Part. Sinode wat sy versoek nie as ‘n Appèl wou ontvang nie, omdat die Part. 
Sinode volgens sy mening die Sinode besluit van 1939 (prosedure by Appèl) as 
‘n kerkwet vertolk en aangewend het (Appèlgrond 2). 

3.7 Die Appellant bly egter in gebreke om te bewys dat die Part. Sinode dit 
inderdaad gedoen het. Daar was geen besluit wat die Part. Sinode kon vind 
wat enige reg van die Appellant gekrenk het nie. Die Klassis het ook nie 
versuim om ‘n besluit te maak nie en daar is geen sprake van ‘n sogenaamde 
stille besluit nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
4. Aanbevelings 
4.1 Ten opsigte van Appèlgrond 1 

Die Appèl slaag nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
4.2 Ten opsigte van Appèlgrond 2 

Die Appèl slaag nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
4.3 Die Appèl slaag in sy geheel nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
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12.2.2 APPÈL 2 – HG KRUGER TEEN 'N ONSKRIFTUURLIKE SIENING 
OOR DIE SEKULÊRE GROETERY DEUR 'N PREDIKANT VOOR 
DIE VOTUM (Artt.8, 17, 34, 180) 

 
 
Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl. Alle predikante, 
ouderlinge, professore en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering 
bly. 
 
A. Br. HG Kruger stel die Appèl. Hy stel die vraag of die hele Sinode alle stukke en 

Bylaes ontvang het. Die professor in Kerkreg, prof. A le R du Plooy, verduidelik 
die prosedure ten opsigte van stukke ter insae aan die hand van Sinodebesluite. 

B. Ds. CA Jansen lewer toeligting namens Partikuliere Sinode OVS en Natal. 
C. Besluit: Die Appèl word verwys na Appèlkommissie 1. 
D. Ds. CB Swanepoel rapporteer namens Appèlkommissie 1. 
E. Die Toeligter en Appellant lewer repliek. 
 
F. APPÈL 
Aanloop 
1. Kennis van getuienis op Sinode 03 is gegee in Des 01 (Bylae 1).  
2. My Appèl op Part. Sinode Nov 01 is aangeheg (Bylae 2). 
3. Part. Sinode OVS/Natal Nov 01 verklaar dat die Appèl in geheel nie slaag nie 

(Bylae 3).  
4. Die Kerkraad neem 'n onskriftuurlike besluit (Sept 98) oor 'n gegroetery deur 

die predikant voor die uitspreek van die votum (Bylae 4 - Eerste besluit). 
5. Die besluit behels in wese dat die gegroetery die erediens 'n voller dimensie 

gee. Die begronding (Bylae 5, §2 en 4) van die besluit is op 18 Nov 98 deur 
die Kerkraad as korrek bevestig (Bylae 6). Die siening van die Kerkraad is 
onskriftuurlik (Vgl die 1e grond van hierdie Appèl). 

6. In Mrt 99 rig ek 'n beswaar aan die Kerkraad (Bylae 7) waarop die Kerkraad 
hulle verweer (Bylae 8) handhaaf (Tweede besluit). In die verweer versterk die 
Kerkraad hulle begronding vir die besluit van Sept 98 en verklaar dat die 
groetery die erediens 'n voller dimensie van die liggaam van Christus laat 
verkry (Bylae 8, §7.2).  

7. Klassis Sept 99 krenk reg deur my Appèl (Bylae 9) onregmatig onontvanklik te 
verklaar (vgl Part. Sinode Nov 99). Part. Sinode 99 verwys die Appèl terug na 
Klassis Sept 00. 

8. My Appèl op Sinode 00 om die materie van die saak te beoordeel word 
verwerp en die Sinode handhaaf ‘n geykte prosedure om die materie terug te 
verwys na ‘n Klassis, asof Christus se hande tov regspraak deur 
prosedure/strukture gebind mag word.  

9. My Appèl (Bylae 9) op Klassis Sept 00 teen die 2e besluit slaag slegs op grond 
daarvan dat die Kerkraad se siening dubbelsinnig is (Bylae 10, eerste grond). 
Oor die Kerkraad se siening (dat die groetery die erediens 'n voller dimensie 
van die liggaam van Christus laat verkry) bevind die Klassis: " Die geldigheid 
van hierdie stelling word nie sodanig beredeneer dat die Kommissie ‘n 
grondige oordeel kan vel ten gunste van die Appellant nie." (Bylae 10, §2.2.1 - 
2e grond).  

10. Klassis 00 bewys my beswaar dat die Kerkraad se siening (Bylae 9 - 2e grond) 
onskriftuurlik is, nie verkeerd nie en verwerp nie die Beswaargrond nie (vgl 
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Bylae 10, §2.2.1 - 2e grond). Dit word as onvoldoende gemotiveer, dws 'n 
gebrek in die wyse waarop dit gestel was. Die grond kon met beter 
bewysvoering gehandhaaf gewees het.  

11. Part. Sinode 00 verwerp ook nie my beroep op die onskriftuurlikheid van die 
besluit nie, maar weerhou hom van 'n uitspraak omdat 'n onduidelike uitspraak 
(tweede besluit – Bylae 8) van die Kerkraad Durban Noord formeel volgens 
art.30 KO by Durban Noord tuishoort (Bylae 11, §6.2b, 6.4.1, 6.4.5 en 8.1).  

12. Ek het kennis gegee van Appèl op Sinode 03 n.a.v. die Part. Sinode 00 besluit 
(Bylae 11). Aangesien lg Appèl gaan oor die 1e Appèlgrond in hierdie Appèl, 
het ek besluit om my Appèl voortspruitend uit Part. Sinode 00 met hierdie 
Appèl (voortspruitend uit Part. Sinode 01) te kombineer. 

13. Vir die saak wat by Durban Noord tuishoort, vra die Kerkraad (Bylae 12, §8.2) 
in Julie 01 op my versoek (Bylae 13) om spesiale visitasie. Volgens art.44 KO 
behoort Visitatore raad te gee aan die Kerkraad en die klaer, waarop die 
Kerkraad 'n besluit moet neem om gevolg te gee aan Part. Sinode 00 se 
bevinding/advies (Bylae 11, §6.2b, 6.4.1, 6.4.5 en 8.1). Die saak moet voorts 
in Durban Noord afgehandel word behoudens die reg van die klaer onder 
art.31 KO.  

14. Ek was ten volle bereid om met die Kerkraad en Visitatore saam te werk 
(Bylae 14). Voordat ons 'n werkwyse kon bepaal om die probleme in Durban 
Noord op te los, beslis die Visitatore (Visitasierapport Bylae 15, §5.1, 6.1 en 
6.2) dat die groetsagesaak op die Klassis se tafel tuishoort en dat die Klassis 
sogenaamd volgens Hand 15 leiding moet gee oor die Kerkraadsbesluit van 
Sept 98.  

15. Op Sondag 5 Aug 01 lees ds. PA Coetzee die Visitasierapport (Bylae 15) aan 
die gemeente voor. Daarvolgens word beweer (Bylae 15, §2.4 en 4.4) dat die 
klaer die kern van die probleem vorm. My siening oor die bewerings van die 
Visitatore is nooit gevra nie of hoegenaamd met my bespreek nie. 

16. Die saak het volgens getuienis van die Visitatore (Bylae 15, §2.1, 2.5, 2.6 en 
4.1) tot groot spanning gelei en uiteindelik het verskeie lidmate die kerk 
bedank. 

17. Die Kerkraad erken op 15 Aug 02 (Bylae 16) uiteindelik dat hulle besluite van 
Sept 98 (Bylae 4) en begronding van Jul 99 (Bylae 8) verkeerd was: “Die 
Kerkraad van die Gereformeerde Kerk Durban-Noord aanvaar die advies van 
die Visitatore soos gestel in paragraaf 5 van die verslag. Die Kerkraad het ook 
alle besluite herroep wat met die groet verband hou in besonder die 
Kommissierapport waarin die Kerkraad probeer het om aan die groet voor die 
diens ‘n Skriftuurlike en liturgiese inhoud te gegee” (Bylae 16).  

18. Ek wys u daarop dat ek aan die Visitatore (Klassis) en Deputate OVS/Natal 
Part. Sinode 01 (Bylae 3, Pastorale hantering van die saak.) aangedui het dat 
ek ten spyte van die plaaslike “skikking” voortgaan met Appèl teen die 
regskrenking deur Part. Sinode OVS/Natal in die hantering van die saak (vgl 
Bylae 17 en 18, §6.2). 

19. My motivering vir die besluit volg uit die feit dat die Part. Sinode wel op daardie 
stadium (Nov 01) reg gekrenk het en die regskrenking is nooit herstel nie. Die 
beginsel ter sprake word duidelik beskryf in: Handleiding by die Kerkorde van 
die GKSA, LS Kruger et al, 1966:204, 7. Wanneer die Appèl hangende is. Hier 
geld die beginsel dat, vanaf die oomblik dat die Appèl aanhangig gemaak is, 
die saak onder behandeling (sub judice) van 'n meerdere vergadering is. Indien 
die Klassis (meerdere vergadering – GK) voor die oorspronklike Appèl te staan 
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kom, moet die Appèl as sodanig behandel word tot op die oomblik dat kennis 
van Appèl gegee is. Latere handelinge van die Kerkraad kan alleen as 
getuienis geld waarom die Appèl moet slaag en nie omgekeerd nie. Die 
verweerder kan dus geen Appèl deur latere besluite verongeluk nie, omdat die 
betrokke Appèl kragtens artt.30 en 31 KO, in daardie stadium reeds by die 
Klassis (meerdere vergadering – GK) tuisgehoort het." Die handleiding skryf 
wel dat die Appellant 'n keuse sou kon uitoefen om die Appèl terug te trek 
indien die saak na sy mening bevredigend geskik is. Dit het myns insiens net 
gedeeltelik op plaaslike vlak gebeur (sien Bylae 17 en Bylae 18, §6.2) en ek 
het alle plaaslike besware laat vaar.  

Besluit waarteen getuig (geappelleer) word: “In geheel: die Appèl slaag nie.” (Vgl 
art.33 na Appèlgrond 6 in Bylae 3) 
 
Gronde van Appèl 
20. Die Kerkraad se oorspronklike besluit (Eerste besluit in Sept 98 - Bylae 4-6) 

behels dat 'n sekulêre groetery deur die predikant die erediens 'n voller 
dimensie gee. In die lig van HK vr/antw 62, art.24 NGB en Rom 11:36 is die 
siening onskriftuurlik.  

Motivering 
(a) Let asb dat ek nie die 2e besluit van die Kerkraad (Bylae 8) hierbo aanhaal of 

verder betwis nie. Daar is geen onduidelikheid (dubbelsinnigheid tov 
middelmatigheid of amptelikheid) in die eerste besluit nie (Bylae 4-6). Daar 
behoort dus nie tegniese redes/verskonings te wees (soos in §9-11 hierbo) 
waarom Sinode 03 nie my Appèlgrond bo hoef te beantwoord nie.  

(b) My beroep op regspraak (sedert Sept 99 onder art.31 KO) t.o.v. die onskriftuurlik 
van die Kerkraad se besluit is nog nooit deur enige meerdere vergadering 
beantwoord nie. Ek getuig dat die saak/materie reeds op die volgende meerdere 
vergaderings gedien waar dit weens ‘n reeks “tegniese verskonings” nie 
beantwoord is nie: Klassis Natal 99, 00 en 01; Part. Sinode OVS/Natal 99, 00 en 
01; Sinode 00.  

(c) Die Kerkraad gee self op 15 Aug 02 toe (Bylae 16) dat hulle besluit verkeerd 
was en herroep die besluite (Bylae 4 en 8) ter sprake. Let wel, steeds sonder om 
my oorspronklike beswaar te beantwoord (vgl Bylae 17, §1 en §21(e) hierna).  

21. ‘n Belangrike grond/veronderstelling vir die afwys van my Appèl op Part. 
Sinode Nov 01 was dat “Aangesien Durban-Noord se motivering verander het, 
verval die argument ....” [Bylae 3, §4.3.1(a), 4.3.3 (b)]. Dit staan in teenstelling 
met my stelling (Bylae 2, §1, 3 en 4) dat Durban Noord nooit (voor Nov 01) 
voldoen het aan die uitspraak van Part. Sinode 00 (Bylae 11, §6.2b, 6.4.1, 
6.4.5 en 8.1) om my beswaar opnuut (de novo) te beantwoord nie. Die Part. 
Sinode krenk reg omdat bg veronderstelling nie met skriftelike bewyse gestaaf 
kan word nie. Die waarheid is dat Kerkraad Durban Noord nooit [ingesluit 15 
Aug 02 (Bylae 16)] my beswaar opnuut beantwoord het nie.  

Motivering 
(a) Let asb daarop dat ek die feit dat die Kerkraad nooit direk my beswaar opnuut 

behandel het nie, vir hulle gewete gelaat het (Vgl Bylae 17, §1). Dit is wel so dat 
hulle besluit van 15 Aug 02 indirek ‘n antwoord op my besware is, soos ek in die 
Appèl aanvoer. 

(b) Die veronderstelling van die Part. Sinode (dat die Kerkraad my beswaar opnuut 
sou behandel het) berus op mondelingse getuienis wat ds Human Coetsee en 
die konsulent ds Jan Du Preez tydens Part. Sinode 01 gelewer het. Daarvolgens 
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sou die Kerkraad op 3 Jul 2001 voldoen het aan Part. Sinode 00 se uitspraak om 
my beswaar opnuut te behandel. Die notule van die Kerkraadsvergadering van 3 
Jul 01 is aangeheg (Bylae 12).  

(c) Die prosedure vir behandeling van ‘n beswaar is van prof Spoelstra verkry 
(Bylae 19). Daarvolgens behoort die beswaarde gehoor te word wanneer die 
Kerkraad die beswaar behandel. In geval waar die Kerkraad die saak na ‘n 
kommissie verwys het, is dit logies en billik dat die beswaarde voldoende 
geleentheid gekry het om die Kommissierapport te bestudeer. Die beswaarde 
moet ingelig word van die Kerkraad se besluit oor sy beswaar. GEEN van die 
prosedures is nagekom by die sogenaamde “behandeling” van die beswaar nie 
(vgl Bylae 12).  

(d) Die Deputate korrespondensie van Part. Sinode OVS/Natal het op my versoek 
gereël dat Durban Noord se notuleboek met ouderling Aalwyn Malan beskikbaar 
sal wees tydens Sinode 03 (sien Bylae 20).  

(e) Ek versoek u Sinode om aan my in die Kerkraad se notuleboek uit te wys (i) 
waar die Kerkraad die Kommissierapport (Bylae 12, §9) ter antwoord op my 
beswaar goedgekeur het, (ii) waar die Kerkraad my beswaar volgens prosedures 
in Bylae 19 beskryf behandel het, (iii) waar die Kerkraad my in kennis gestel het 
van hulle besluit i.s. my beswaar.  

(f) Dit is voorts onmoontlik dat die Kerkraad my beswaar tydens die vergadering van 
3 Jul 01 sou behandel het omdat hulle juis op dieselfde vergadering besluit het 
(Bylae 12, §8.2) om te voldoen aan my versoek (Bylae 13) dat hulle hulp van die 
Visitatore moet verkry om hulle te help met die behandeling van my beswaar. 
Boonop het die vergadering in wanorde gestop (Bylae 12, §11) deurdat ‘n aantal 
broeders uit die vergadering gestap het.  

(g) My versoek (Bylae 13) volg nadat die Kerkraad aan my ‘n 
Kommissierapport/”verweer” op ‘n vergadering in Mei 01 verskaf het. Die 
“Kerkraad” se “verweer” het daartoe gelei dat ek ‘n klag teen ds Human Coetsee 
gelê het omdat dit growwe verdraaiings van die waarheid bevat het. Die klag was 
tydens dieselfde vergadering ter tafel (Bylae 12, §5.3). Ek glo dat die Kerkraad in 
die lig hiervan toegestem het (Bylae 12, §8.2) dat hulle die Visitatore sal vra om 
hulle behulpsaam te wees met die behandeling van my beswaar.  

22. Part. Sinode 01, Klassis 01 en Visitatore krenk reg onder art.31 KO omdat 
hulle nie die Part. Sinodebesluit van 00 (Bylae 11, §6.2b, 6.4.1, 6.4.5 en 8.1 - 
dat die Kerkraad die onduidelikheid in hulle verweer moet regstel en oor my 
materie (Bylae 7) uitspraak moet gee) as vas en bindend beskou nie. Sonder 
dat bg besluit van Part. Sinode 00 verkeerd bewys word (ingevolge art.31 KO) 
verklaar hulle dat die saak (oënskynlik sonder die materie in Bylae7) nou op 
die Klassis se tafel tuishoort en vernietig hulle die besluit van Part. Sinode 00 
asook my reg ingevolge art.31 KO.  

Motivering 
(a) Ek versoek u Sinode om aan my uit te wys waar Part. Sinode 00 se besluit 

(Bylae 11, §6.2b, 6.4.1, 6.4.5 en 8.1) langs die weg van ‘n Beswaarskrif (art.46 
KO) of ‘n Appèl (art.31 KO) nietig verklaar is. 

(b) Ek versoek u Sinode voorts om aan my uit te wys waar die Kerkraad [vgl §21(e)], 
of die Klassis [vgl §23(f)], of die Part. Sinode getoon het dat hulle die besluit van 
Part. Sinode 00 as vas en bindend beskou deur daaraan uitvoering te gee. 
D.w.s. om aan my ‘n afskrif van die betrokke notule te gee waar my 
oorspronklike beswaar (Bylae 7) beantwoord is.  
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23. Die Part. Sinode 01 krenk reg onder art.7 NGB omdat hulle die Skrif (Hand 15) 
misbruik om 'n saak wat volgens art.30 KO op die Kerkraad se tafel tuishoort 
(vgl Part. Sinode 00 se begronding in Bylae 11, §6.2b, 6.4.1, 6.4.5 en 8.1) en 
waaroor besluit is (Part. Sinode 00) dat slegs die Kerkraad uitspraak kan gee, 
weg te neem en op die Klassis se tafel te plaas. Die gevolg is dat reg verder 
gekrenk word (onder art.30,31 KO) omdat Klassis 01 nie my oorspronklike 
beswaar (Bylae 7) in die plek van die Kerkraad beantwoord nie.  

Motivering 
(a) Part. Sinode 01 oordeel dat die beginsel in Hand 15 reg toegepas is deur die 

Visitatore en Klassis omdat die groetsagesaak nie plaaslik opgelos kan word nie 
en daarom op die Klassis se tafel tuishoort [Bylae 3, §4.3.2(a)].  

(b) Hand 15 gaan oor 'n leergeskil waar "gesante" (vgl Hand 15:24) van Jerusalem 
onrus in 'n gemeente in Antiogië veroorsaak. Die leergeskil in Hand 15 sou dus 
in vandag se kerkregterme volgens art.30 KO op 'n meerdere vergadering kon 
tuishoort omdat dit oor 'n leergeskil in die kerkverband gaan (vgl Spoelstra, 1989, 
bl 171). Die beginsel in Hand 15 is dus vervat in art.30 KO, nl dat ‘n saak wat 2 
kerke raak deur beide kerke gesamentlik opgelos moet word.  

(c) Dit is verder duidelik (vgl Spoelstra, 1989, bl 171) dat die samekoms (konvent) in 
Hand 15 nie as 'n meerdere vergadering gesien moet word nie. Dit beskryf 
hoogstens hoe twee kerke in 'n krisis, kerkverband met mekaar belewe het 
(Spoelstra, 1989, bl 171). LW dat prof Spoelstra verwys na navorsing (oor Hand 
15) wat deur prof Du Plooy gepubliseer is. 

(d) Die beginsel in Hand 15 kan dus nie [in die lig van §23(b),(c)] gebruik word om ‘n 
saak wat volgens art.30 KO (vgl Part. Sinode 00, Bylae 11, §6.2b, 6.4.1, 6.4.5 en 
8.1) by die Kerkraad tuishoort, na ‘n meerdere vergadering te verplaas nie. 
Verkeerde gebruik van die Bybel kom neer op misbruik van die Skrif en 
regskrenking onder art.7 NGB omdat ‘n verkeerde siening van Visitatore/Klassis 
en Part. Sinode op grond van die Skrif regverdig word. [Art.7 NGB lui: “ Ook mag 
ons nie .... verordeninge of besluite met dié waarheid van God gelykstel nie, 
want die waarheid is bo alles.]  

(e) Die Part. Sinode weerspreek hulle self omdat hulle eers oordeel dat die 
groetsagesaak volgens Hand 15 op die Klassis se tafel tuishoort [Bylae 3, 
§4.3.2(a)], en dan dat: “Omdat die hele groet-aangeleentheid nie opgelos kan 
word by Durban-Noord nie, moes dit in die agenda van die Klassis opgeneem 
word, langs die weg van appèlle/Beswaarskrifte.” [Bylae 3, §4.3.2(b)]. Die 
Kerkraad het nog nie (voor Sept 01) my oorspronklike beswaar (Bylae 7) 
beantwoord nie [vgl §21(e)], ek kon dus nie die saak volgens ‘n beswaar of Appèl 
op die Klassis se tafel plaas nie. Die Visitatore 01 (Bylae 15, §5.1, 6.1 en 6.2) en 
Klassis 01 het dus ook reg gekrenk [volgens Part. Sinode 01 - Bylae 3, 
§4.3.2(b)] omdat hulle nie die saak volgens art.31, 46 KO op die Klassis se tafel 
gebring het nie.  

(f) Ek versoek u Sinode om aan te toon waar [vgl §21(e)] Klassis 01 my 
oorspronklike beswaar (vgl Bylae 7) volgens die prosedure by behandeling van 
beswaar (vgl prof Spoelstra se skrywe in Bylae 19) behandel het. 

(g) Die Part. Sinode 01 krenk dus reg omdat hulle uitspraak oor my 2e grond van 
Appèl (Bylae 2, 2e grond) enersyds tot gevolg het dat die Kerkraad nie my 
beswaar in opdrag van Part. Sinode 00 hoef te beantwoord nie en andersyds dat 
waar die saak sogenaamd op meerdere vergaderings tuishoort, dat nog Klassis 
01 nog Part. Sinode 01 my oorspronklike beswaar (Bylae 7) beantwoord.  
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24. Part. Sinode en Klassis 01 krenk reg ingevolge die 9e gebod deur 'n 
vistasierapport (Bylae 15, 21) te aanvaar waarin (a) die klaer se kant nie 
gehoor is ten opsigte van bewerings dat hy die oorsaak van al die probleme 
sou wees voordat die Rapport in die gemeente voorgelees is nie, en (b) die 
klaer in die openbaar op grond van ongetoetste getuienis gekruisig is.  

Motivering 
(a) Klassis 01 aanvaar die Visitasierapport (vgl art.27 van Klassis 01 in Bylae 21). 

Part. Sinode aanvaar die Visitasierapport indirek deur my beswaar teen die 
visitasiepoging (Bylae 2) in geheel af te wys (Bylae 3).  

(b) Die Visitasierapport stel dat die klaer die oorsaak van al die probleme is (30 
lidmate dreig om die kerk te bedank, die gemeente kan ten gronde gaan, die 
predikant se gesondheid word aangetas - Bylae 15, §2.5-2.7, 4.1, 4.2 en 4.4). 

(c) Die klaer se kant van die saak oor hierdie bewerings is nooit deur die Visitatore 
gehoor voordat die Rapport in die gemeente afgelees is nie. Die beginsel van 
“hoor die ander party” is dus nie gehandhaaf nie. Hierdie gemeenregtelike 
beginsel "audi alteram partem", wat sy onstaan in die kanonieke reg het, en wat 
'n integrale deel van ons regstelsel vorm, beide voor en na die onstaan van die 
Grondwet, is nooit nagekom nie. Kennis moet ook geneem word daarvan dat 
daar inderdaad 'n stelsel bestaan waar 'n individu, wie nie saamstem met 'n 
besluit van die verteenwoordigers van 'n spesifieke groep/party nie, beskuldig 
word van sedisie sonder dat hy die kans kry om homself te verweer. Hierdie 
stelsel word kommunisme genoem. 

(d) Geen bewyse is deur die Visitatore (vgl Bylae 3, 15, 21) voorgehou om aan te 
toon dat die getuienis van die gemeente (Bylae 15, §2.5-2.7) en die Kerkraad 
(Bylae 15, §4.1, 4.2 en 4.4) getoets is voordat die Rapport in die gemeente 
voorgelees is nie. Die Part. Sinode aanvaar nietemin die Visitatore se 
verduideliking, nl dat “die Visitatore het slegs die feitelike situasie in hulle 
Rapport gestel” [Bylae 3, §4.3.6(c)]. Daarmee aanvaar die Part. Sinode dus dat 
dit feitelik korrek is dat die klaer die oorsaak van al die probleme is (vgl Bylae 15, 
§2.5-2.7, 4.1, 4.2 en 4.4) omdat hy nie die besluit van die Kerkraad oor die 
groetery wil aanvaar nie.  

(e) Die 9e gebod stel onder andere: “...niemand onverhoord en ligtelik help 
veroordeel nie. ...My naaste se eer en goeie naam moet ek na my vermoë 
verdedig en bevorder” (HK vr/antw 112). Die Kerkraad het in Aug 02 erken dat 
hulle besluit en begronding tov die groetery verkeerd was (vgl Bylae 16). Ek het 
dus goeie gronde gehad om nie die Kerkraad se besluit te aanvaar nie (vgl 
Bylae 15, §4.4). Part. Sinode 01 het dus reg gekrenk onder die 9e gebod om te 
aanvaar (Bylae 3, §4.4.6) dat die: “aanwysbare kern van hierdie spanning lê in 
teenstand van een broeder teen die groet van die gemeente voor die aanvang 
van die liturgie deur die predikant.” (Bylae 15, §4.4), terwyl die een broeder al 
die tyd reg was (vgl Bylae 16). 

(f) Ek versoek u om kennis te neem dat die klaer al sy regte in hierdie verband 
[§24(b)-(e)] voorhou. 

(g) Die regskrenking van Part. Sinode 01 word groter as in ag geneem word dat 
hulle kant gekies het teen die klaer op die grond van mondelingse getuienis [vgl 
§21(b)], terwyl hulle die klaer se skriftelike bewyse, dat die Kerkraad se besluit 
onskriftuurlik is, wat hulle ter tafel gehad het (vgl Bylae 2, 1e Appèlgrond), agv 
“tegniese verskonings” (vgl §21) nie beoordeel het nie. Die gevolg is dat hulle my 
onverhoord veroordeel het, terwyl ek onskuldig was (vgl Bylae 16).  
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G. RAPPORT VAN DIE APPÈLKOMMISSIE 
 
1. Opdrag 
Oorweeg die Appèl van br. HG Kruger teen genoemde besluit en adviseer die 
Sinode of regskrenking plaasgevind het. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sake kennis geneem 
2.1 U Kommissie het die Appellant br. HG Kruger ontmoet en ruim geleentheid 

gebied vir vrae en bespreking. Ouderling Alwyn Malan van die Geref. Kerk 
Durban-Noord is ook in vergadering ondervra om duidelikheid te verkry oor 
sekere verwysings na die Kerkraad se notule 

2.2 Notules en tersaaklike stukke is bestudeer. 
2.3 Die saak se historiese aanloop begin in September 1998 nadat die Kerkraad 

van Durban-Noord ‘n besluit geneem het wat die optrede van die predikant 
verdedig wat die gemeente voor die erediens wil groet. 

2.4 Die saak se verloop lei uiteindelik tot ‘n Appèl wat dien op Part. Sinode OVS en 
Natal (Part. Sinode Notule 2001 p.6 + 18) wat nie slaag nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Bevindings 
3.1 Appèlgrond 1 
3.1.1 Die Appellant verwys terug na ‘n besluit van die Kerkraad van Durban-Noord 

wat handel oor die groet van die gemeente deur die predikant voor die 
erediens. Die Appellant se standpunt is dat dit onskriftuurlik is. Die Appellant 
bly egter in gebreke om sy standpunt te bewys. Hy noem Rom 11:36, Heid. 
Kat vr./antw 62 en NGB art.24 maar hy bly in gebreke om aan te toon hoedat 
dit sy saak ondersteun. Die bewyslas is op die Appellant om sy bewerings te 
bewys. 

3.1.2 Die Appellant beweer dat sy beroepe op regspraak telkens gesystap word. 
Die Appellant se beroepe op regspraak is egter op verskeie meerdere 
vergaderings hanteer (bv. Klassis Natal Sept 2001 p. 60 e.v. Part. Sinode 
OVS en Natal 2000 p74 en 88 e.v. Part. OVS en Natal 2001 p. 8,9 en 18 e.v.). 
Die feit dat ‘n meerdere vergadering ‘n Appèl nie laat slaag nie, beteken nie 
dat die saak nie hanteer is nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.2 Appèlgrond 2 
3.2.1 Die Appellant beweer dat die Kerkraad van Durban-Noord nooit hulle besluit 

oor die groetery van die predikant verander het nie, selfs nadat hy ‘n Appèl in 
die verband teen die Kerkraad se besluit geslaag het. 

3.2.2 U Kommissie het bevind dat die Kerkraad van Durban-Noord wel voldoen het 
aan die uitspraak van die meerdere vergadering (Kerkraadsnotule 3 Julie 
2001, Art.9). Daar is gevolg gegee aan die Beswaarskrif van die beswaarde, 
br. HG Kruger. 

3.2.3 Die Part. Sinode OVS en Natal November 2001 het dit ook regtens so 
aanvaar (Notule p.18 punt 4.3.1 e.a.). 
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3.2.4 Die Kerkraad het dit ook wel aan die Appellant mondelings oorgedra 
aangesien hy persoonlik op die Kerkraadsvergadering van 3 Julie ingelig is 
aangaande die Kerkraad se standpunt en instemming met die Appellant se 
Beswaarskrif. (Kerkraad Notule 3 Julie 2001 Artt.10 en 11) 

Besluit: Kennis geneem. 
3.3 Appèlgrond 3 
3.3.1 Die Appellant beweer dat die Part. Sinode OVS en Natal November 2001 ‘n 

besluit van die Part. Sinode OVS en Natal November 2000, nie as vas en 
bindend beskou nie. 

3.3.2 Die Part. Sinode OVS en Natal November 2000 het slegs een besluit geneem 
wat op die Appellant betrekking het en dit was ‘n uitspraak rakende ‘n Appèl 
van die broeder wat op daardie vergadering gedien het. (Part. Sinode Notule 
p.16 Art.32). In die besluit word die Appèl afgewys. 

3.3.3 Die Appellant verwys hier in sy Appèlgrond bloot na onderafdelings van die 
beoordeling wat ‘n Kommissie van die Part. Sinode gemaak het. Die Appellant 
skep in sy Appèlgrond die indruk hierdie motiverings van die Kommissie van 
die Part. Sinode 'n besluit is wat opsigself staan. Hier is dus geen sprake van 
regskrenking nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.4 Appèlgrond 4 
3.4.1 Die Appellant beweer dat sy reg deur die Part. Sinode OVS en Natal 

November 2001 gekrenk is deurdat die Part. Sinode ’n saak weggeneem het 
van die Kerkraad se tafel af en op die Klassis se tafel geplaas het. Dit het 
volgens die Appellant daartoe gely dat die Klassis nie regspraak kon lewer in 
sy saak nie. 

3.4.2 Die Appellant toon nie aan waar die Part. Sinode OVS en Natal die Appellant 
se saak op die Klassis se tafel geplaas het nie. 

3.4.3 Die Part. Sinode OVS en Natal adviseer juis dat spesiale visitasie deur die 
Klassis Natal gereël moet word om die afhandeling van die saak op die 
Kerkraadstafel te probeer bewerkstellig, wat versoening tussen die partye in 
die plaaslike kerk ingesluit het. 

3.4.4 Die verwysing van die Part. Sinode na Hand 15 is wettig. Hulle toon korrek 
aan dat Hand 15 die funksionering van kerkverband beskryf. (Notule p.18, 
4.3.2) 

Besluit: Kennis geneem. 
3.5 Appèlgrond 5 
3.5.1 Die Appellant beweer dat sy reg gekrenk is deurdat die Part. Sinode indirek ‘n 

Visitasierapport aanvaar het waarin die Appellant nie inspraak gehad het nie 
en gelei het tot “‘n openbare kruisiging” van die Appellant. 

3.5.2 Die Visitasierapport waarna die Appellant verwys is deur die Kerkraad van 
Durban-Noord goedgekeur en die aanbevelings van die Rapport is ook deur 
die Klassis aanvaar. Dit het neerslag gevind in die besluite van Part. Sinode 
OVS en Natal November 2001. In hierdie Visitasierapport word verwys na 
skrywes aan die Appellant en ook na ‘n ontmoeting met die Appellant. Die 
hoofsaak van die aanbevelings is ook met die Appellant bespreek (Bylae 15) 

3.5.3 Die Part. Sinode toon tereg aan dat die Appellant nie regskrenking in die 
verband bewys nie (Part. Sinode Notule p.19, 4.3.6) 
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3.5.4 ‘n Visitasierapport is ten slotte ‘n Kerkraadsdokument. Die beweerde 
oortreding van die negende gebod moet ordelik die weg deur die Kerkraad 
volg. 

Besluit: Kennis geneem. 
 

4. AANBEVELINGS 
4.1 Appèlgrond 1 
Die Appèl slaag nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
4.2 Appèlgrond 2 
Die Appèl slaag nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
4.3 Appèlgrond 3 
Die Appèl slaag nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
4.4 Appèlgrond 4 
Die Appèl slaag nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
4.5 Appèlgrond 5 
Die Appèl slaag nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
Die Appèl slaag in sy geheel nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
12.2.3 APPÈL 3 – HG KRUGER TEEN 'N STILLE BESLUIT VAN 

PARTIKULIERE SINODE NOORDWES, NOVEMBER 2002 (Artt.8, 
17, 32, 174) 

 
 
Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl. Alle predikante, 
ouderlinge, professore en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering 
bly. 
 
A. Br. HG Kruger stel die Appèl. 
B. Ds. JC Erasmus lewer toeligting namens Partikuliere Sinode Noordwes. 
C. Besluit: Die Appèl word verwys na Appèlkommissie 1. 
D. Oudl. MJ Kruger rapporteer namens Appèlkommissie 1. 
E. Die Toeligter en Appellant lewer repliek. 
 
F. APPÈL 
Getuienis (Appèl) teen 2 ongemotiveerde besluite van Part. Sinode “Noordwes” (Nov 
02). 
 
Aanloop 
1. Kennis van getuienis op Sinode 03 is gegee op 21 Nov 02 (Bylae 1a en 1b).  
2. My Appèl op Part. Sinode 02 (Bylae 2) en hulle antwoord (Bylae 3) is aangeheg. 

Die Appèl sluit ook ‘n besluit (Bylae 1b) oor my versoek om reiskoste (Bylae 4) in 
omdat dieselfde beginsel ter sprake is.  
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3. Part. Sinode 02 handhaaf my 1e deel van die Appèl (formele gronde waarom 
Klassis Potchefstroom 02 my Appèl onregmatig onontvanklik verklaar het) maar 
antwoord nie die 2e en 3e deel (Bylae 2, §18-20.3) van my Appèl volgens die 
gees van die Kerkorde nie (vgl art.34 KO). Die 2e deel van my Appèl voer juis 
gronde aan waarom Part. Sinode 02 my materie (3e deel) moet beantwoord. 

4. ‘n Tweede Appèl van my dien op Part. Sinode 02 (Bylae 5) wat juis beswaar 
maak teen regskrenking deur Klassis Potchefstroom wat nie my beroep op die 
Klassis beantwoord het nie. Part. Sinode 02 gee my gelyk dat dit regskrenking is 
(vgl Bylae 3, §5.3.1).  

5. Die saak volg op twee artikels oor die passiespele van ds Neels Smit (Noordbrug) 
wat verlede jaar in die Vroueblad geplaas is (Apr en Junie 01). Aangesien die 2 
artikels in stryd met die 2e gebod is, het ek die saak opgeneem met Noordbrug en 
dit het uiteindelik uitgeloop op ‘n Appèl (Bylae 2). 

 
Uitsprake waarteen getuig word: (a) “Die Part. Sinode kan nie die materie van die 
saak hanteer nie.” (vgl Bylae 3 na §6 Slot) en (b) “Die versoek word afgekeur.” (vgl 
Bylae 1b).  
 
Gronde van getuienis (Appèl) 
6. Part. Sinode “Noordwes” Nov 00 krenk reg onder art.30, 31 en 34 KO deur 

Appèlgronde (Bylae 2. §18-20.3) wat ter tafel is nie volgens die gees van die 
Kerkorde te beantwoord nie.  

Motivering 
(a) Die Appèlgronde het op Part. Sinode “Noordwes” gedien (vgl Bylae 2, §18-20.3). 

Selfs heidense organisasies beantwoord normaalweg briewe aan die organisasie 
en verskaf redes/begronding vir hulle besluite. Volgens dieselfde beginsel as in 1 
Pet 3:15,16 behoort kerklike vergaderings des te meer rekenskap te gee as daar 
by wyse van ‘n skrywe ‘n beroep op die vergadering gedoen word. (Ek wys u 
daarop dat die beginsel van 1 Pet 3:15,16 deur Part. Sinode Wes Transvaal Nov. 
1975 - Appèl Ds ZC Grobler, gebruik is waar soortgelyke beginsels ter sprake 
was.)  

(b) Die 2e deel van my Appèl (Bylae 2, §18-18.12) voer juis gronde aan waarom die 
Part. Sinode die materie van beswaar (Bylae2, §19-20.3) behoort te behandel. 

(c) Volgens art.34 KO moet kerklike vergaderings deeglike begronding vir hulle 
besluite notuleer (vgl art.30 KO - Visser 1999, p.128 en art.34 KO). Die Part. 
Sinode krenk dus reg onder art.34 KO. 

(d) Dit is nie ‘n kerklike wyse van behandeling om ‘n wel gemotiveerde skrywe/Appèl 
half te beantwoord nie. Daarom krenk die Part. Sinode reg onder art.30 KO. 
Behoudens die reg van lidmate onder art.31 KO krenk die Part. Sinode ook reg 
omdat die klaer nie effektief kan appelleer teen ‘n verkeerde besluit indien dit nie 
duidelik gemotiveer is nie. Volgens die prosedure by Appèl (vgl Sinode 1939 en 
daarna) is die Appellant geregtig daarop dat kerklike vergaderings elke grond 
van Appèl skriftelik met motivering beantwoord [vgl Sinode 1939, §4(c), p145].  

7. Die Part. Sinode krenk reg ingevolge dieselfde beginsels (artt.30, 31 en 34 KO) 
as in §6 hierbo deur my goed gemotiveerde versoek (Bylae 4) tov reiskoste af te 
wys sonder om grondige redes aan te voer.  

Motivering 
Vgl die beginsel in 1 Pet 3:15,16 in §60 hierbo. Vgl ook §6(c) en (d) hierbo.  
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G. RAPPORT VAN DIE APPÈLKOMMISSIE 
1. Opdrag 
Oorweeg die Appèl van br. HG Kruger teen genoemde besluit en adviseer die 
Sinode of regskrenking plaasgevind het deur 'n stille uitspraak van Part. Sinode 
Noordwes 2002. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sake kennis geneem 
2.1 U Kommissie het die Appellant, br. HG Kruger ontmoet en ruim geleentheid 

gebied vir vrae en bespreking. 
2.2 Die besluit waarteen geappelleer word is 
(a) "Die Part. Sinode kan nie die materie van die saak hanteer nie" en 
(b) "Die versoek word afgekeur". 
2.3 Die Appèl spruit voort uit 'n beswaar wat br. HG Kruger gehad het teen artikels 

in die Vroueblad wat deur 'n Gereformeerde predikant geskryf is. 
2.4 Die beswaar het die kerkregtelike pad gevolg tot by twee Appèlle wat gedien 

het op die Part. Sinode Noordwes 2002. Beide Appèlle van br. Kruger het 
geslaag (Notule, p.49-51). 

2.5 Br. HG Kruger het sy Appèlgronde (Part. Sinode 2002) in drie dele verdeel. Dit 
het 'n verwarring meegebring. 

2.6 Die Part. Sinode het slegs die deel onder die opskrif "Formele Gronde" 
behandel. 

 Die ander twee dele was onder die opskrifte van "Formele Gronde waarom 
Part. Sinode die materie moet behandel" en "Primêre of materiële gronde van 
beswaar teen die besluit". 

2.7 Die Part. Sinode het nie hierdie twee "gronde" as Appèlgronde behandel nie, 
aangesien hulle dit geoordeel het as slegs 'n versoek en motivering ten opsigte 
van die "Formele gronde". 

2.8 Dit is teen hierdie feitelike "versuim" waarteen die Appellant appelleer. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Bevindings en beredenerings oor Appèlgrond 1 
3.1 Appèlgrond 1 lui "Part. Sinode Noordwes November 2002 krenk reg onder 

Artt.30, 31 en 34 KO deur Appèlgronde wat ter tafel is nie te beantwoord nie 
volgens die gees van die KO nie". 

3.2 Die wesentlike vraag is of die Appellant se reg gekrenk is deur hierdie feitelike 
gebeure? 

3.3 Dit is die Appellant se plig om sy Appèlgronde duidelik te formuleer en aan te 
dui. Appellant het versuim om dit in sy stukke te doen. 

3.4 U Kommissie het egter begrip vir die Appellant se informele aanbieding van sy 
Appèlgronde en wil graag die saak verder beoordeel. 

3.5 Die Part. Sinode het slegs die gronde behandel wat formeel as Appèlgronde 
voor hulle was. 

3.6 Hulle spreek die ander twee dele wel aan deur 'n verduidelikende nota na hulle 
besluit te maak. 

3.7 Die Part. Sinode het ook gereël dat die broeder se besware deur die betrokke 
Kerkraad aangespreek sal word. 

3.8 Die Appellant se Appèl is dus behandel. Die Appèl se ander twee "gronde" is 
ook behandel deur die verduidelikende nota en reëlings wat getref is. 
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3.9 Aangesien alle sake van die Appellant behandel is, het GEEN regskrenking 
plaasgevind nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
4. Aanbeveling 
4.1 Ten opsigte van Appèlgrond 1 

Die Appèl slaag nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
5. Bevindings en beredenering oor Appèlgrond 2 
5.1 Appèlgrond 2 lui: 

"Die Part. Sinode krenk reg … deur my goed gemotiveerde versoek af te wys 
sonder om grondige redes aan te voer". 

5.2 Die Appellant appelleer nie teen die feit dat sy versoek om reiskostes afgekeur 
is nie (p.45, Notule 2002). 

5.3 Hy appelleer teen die feit dat geen grondige redes aangevoer is nie. 
5.4 Volgens Notule p.43 is die saak wel gestel en word die redes tydens die 

stelling van die saak gegee. 
5.5 Art.34 KO bepaal dat net noodsaaklikhede opgeteken word. Dit is nie 

noodsaaklik dat redes opgeteken hoef te word nie. Dit is ook gebruik, veral in 
meerdere vergaderings dat net besluite en nie gesprekke en redes opgeteken 
word nie. 

5.6 Aangesien daar Kerkordelik geen verpligting was om grondige redes vir die 
Part. Sinode se besluit te gee nie, het geen regskrenking plaasgevind nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
6. Aanbeveling 
6.1 Die Appèlgrond slaag nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
7. Aanbeveling oor die Appèl in sy geheel 
7.1 Die Appèl slaag in sy geheel nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
12.2.4 APPÈL MJ KRUGER EN ASM VAN JAARSVELD TEEN DIE 

BESLUIT VAN DIE OOSTELIKE PARTIKULIERE SINODE OP 
NOVEMBER 2001 EN NOVEMBER 2002 (Artt.8, 30, 125) 

 
 
Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl. Alle predikante, 
ouderlinge, professore en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering 
bly. 
 
A. Oudl. MJ Kruger stel die Appèl. 
B. Ds. PH Fick lewer toeligting namens die Oostelike Partikuliere Sinode. 
C. Besluit: Die Appèl word verwys na Appèlkommissie 2. 
D. Ds. SC Vorster rapporteer namens Appèlkommissie 2. 
E. Die Toeligter en Appellant lewer repliek. 
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F. APPÈL 
1. Inleiding 
1.1 Die besluite waarteen geappelleer word, word in offisiële redaksie, 

ooreenkomstig KO, art.31 as Bylae tot die appèlskrif aangeheg (Bylae A1 en 
Bylae A2). 

1.2 Skriftelike kennis aan die Oostelike Partikuliere Sinode gedateer 25 November 
2002 en 20 Februarie 2002 word aangeheg (Bylae B1 en B2). 

 
2. Agtergrond 
2.1 Op 18 Mei 1999 het br. van Jaarsveld aansoek gedoen om ‘n aanbeveling by 

die kerk waar hy uit die amp is (sien Acta Sinode 1973:318, 3.2.2.3). 
2.2 Op 17 Augustus 1999 het br. van Jaarsveld aansoek gedoen om ‘n 

aanbeveling by die Klassis waar hy uit die amp is (Acta Sinode 1973). 
2.3 ’n Appèl teen die besluit van Kerkraad Nigel, slaag nie op die Klassis Brakpan 

se vergadering van 16 Maart 2000 (Bylae C). 
2.4 Op die Klassis verneem br. van Jaarsveld vir die eerste maal van talle klagtes 

wat die Kerkraad teen my het nadat br. van Jaarsveld reeds uit die bediening 
is. 

2.5 Op 14 Junie 2000 ontmoet br. van Jaarsveld die Kerkraad en op 18 Junie 2000 
skryf die Kerkraad dat br. van Jaarsveld daarin geslaag het om al die 
“onafgehandelde sake” tot bevrediging van die Kerkraad te hanteer. Slegs 
een saak het oorgebly nl. “die besluit” van die Kerkraad aangaande die 
oortreding van die sewende en negende gebooie (Bylae D). 

2.6 Hierdie saak spreek br. van Jaarsveld aan deur weer ‘n beëdigde verklaring 
van sy suster aan die Kerkraad te stuur. 

2.7 Op 14 September 2000 neem Klassis Brakpan sy Appèl nie eers ter tafel nie 
(Bylae E). 

2.8 Op 23 November 2000 appelleer br. van Jaarsveld na die Partikuliere Sinode 
Oos-Transvaal. Die Appèl slaag nie (Bylae F). 

2.9 Op 7 Junie 2001 vind weer ‘n ontmoeting tussen die Kerkraad, oudl. MJ Kruger 
en br. Van Jaarsveld plaas. Die een enkele uitstaande saak nl. die sewende 
en negende gebod was breedvoerig bespreek. Br. Van Jaarsveld het hom 
onderwerp aan die Kerkraad se besluit. Die saak was dus wederkerig opgelos. 
Nietemin is ‘n negatiewe aanbeveling gegee (Bylae G) 

2.10 Op 22 Oktober 2001 ontvang br. Van Jaarsveld ’n brief van die 
EksamenDeputate om drie preke voor te berei met die oog op eksaminering. 

2.11 Op 20 November 2001 dien ’n Rapport van die Regskommissie vir pre-advies 
i.s. my aansoek (Bylae H). 

2.12 Op 19 November 2002 dien ‘n Beswaarskrif van oudl. MJ Kruger en br. ASM 
van Jaarsveld by die Oostelike Partikuliere Sinode. Die Beswaarskrif slaag nie 
(sien Bylae I). 

 
3. Gronde van die Appèl 
3.1 Eerste Appèlgrond: Die toepassing van die audiem et alteram partem reël 

ontbreek by die besluitneming (2001 en 2002). 
3.1.1 Beredenering/motivering: Die Regskommissie rapporteer dat hulle nie kon 

bepaal of oudl. MJ Kruger ander “omstandighede en feite” aan die Sinode kon 
voorlê wat die Sinode tot ‘n ander besluit sou bring nie. Dit is baie duidelik aan 
die Sinode bekendgemaak dat oudl. Kruger as mondstuk vir br. Van Jaarsveld 
sal optree. Voordat oudl. Kruger ’n enkele woord kon sê en sodoende ander 
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“omstandighede en feite” aan die Sinode kon voorlê, het ’n ordevoorstel uit 
die Klassis Brakpan, verhoed dat die Sinode ook die ander kant ten volle 
aanhoor, voordat ’n besluit geneem word. Só is ons in ons reg duidelik 
gekrenk. 

3.1.2 Sonder die toepassing van die basiese regsreël dat ook die ander kant 
gehoor moet word, kan daar nie by die Skrifbeginsel volgens Handelinge 
15:28 uitgekom word nie.  

3.1.3 Dus kan daar ook nie reg geskied aan die broeder wat aansoek doen nie. Só 
het regskrenking plaasgevind. 

 
3.2 Tweede Appèlgrond: Die toepassing van die audiem et alteram partem reël 

ontbreek by die aanbevelings van die Kommissie vir pre-advies insake 
aansoek om eksaminering en beroepbaarstelling (2001 en 2002). 

3.2.1 Beredenering/motivering: ’n Minderheids- en Meerderheidsrapport is ingedien. 
Ds PJ van der Walt (sameroeper) het erken dat hy meerdere "inligting” bekom 
het as wat aan die Kommissie voorgelê is. ’n Deel van die Kommissie het 
hom direk teengestaan en ’n positiewe Minderheidsrapport voorgelê. 

3.2.2 Indien oudl. Kruger die geleentheid gehad het om die Sinode toe te spreek, 
sou hy ook hierdie meerdere “inligting” behandel het, want hy was 
teenwoordig by die Kerkraadsvergadering van Nigel toe die sewende en 
negende gebooie hanteer is. 

3.2.3 Die Sinode het hierdie inligting nie gehad toe ’n besluit na aanleiding van ’n 
ordevoorstel geneem is nie. 

3.2.4 Hierdeur is die aansoeker se reg gekrenk. Noodsaaklike en tersaaklike 
inligting en toeligting van die ander party is nooit aangehoor nie. Daarom was 
die besluit van die Sinode verkeerd en is ons deur die besluit in ons reg 
gekrenk. 

 
3.3 Derde Appèlgrond: Die audiem et alteram partem reël is nie toegepas t.o.v. die 

aansoek self nie (2001 en 2002). 
3.3.1 Beredenering/motivering: Die gevolg van die ontydige besluit van die Sinode 

was dat die aansoek van br. Van Jaarsveld ter tafel nie gehanteer is nie. 
3.3.2 Op 18 Mei 1999 het die aansoeker by die Kerkraad van Nigel ooreenkomstig 

die besluit van Sinode 1973, om ‘n aanbeveling aansoek gedoen. ‘n Positiewe 
aanbeveling van die Kerkraad Warmbad (waar br. Van Jaarsveld al 8 jaar 
lank lidmaat is) het my aansoek vergesel. Dit beteken dat br. Van Jaarsveld al 
drie jaar lank nog geen vordering kon maak nie. Die Appèl op die Partikuliere 
Sinode was bedoel om ‘n einde aan hierdie toedrag van sake te maak en om 
op regverdige en broederlike wyse kerklik behandel te word. 

3.3.3 By wyse van ‘n ontydige ordevoorstel uit die Klassis wat betrokke is by die 
aansoek, het alle verdere besprekings, oorwegings en handelinge gestop. Die 
audiem et alteram partem reël is eenvoudig nie t.o.v. die aansoek self 
toegepas nie en dus doende is ons reg gekrenk. 

3.3.4 Teen hierdie hantering van sake op ‘n kerklike vergadering maak 
ondergetekendes baie ernstig beswaar in die lig van Handelinge 15:28; KO, 
art. 33 en art. 46. 

3.3.5 Die Partikuliere Sinode is deur ‘n ordevoorstel gedwing om te stem oor ‘n 
Meerderheids- of Minderheidsrapport nog voordat al die omstandighede 
aangehoor en bespreek is. Alle betrokkenes is nie die geleentheid gegun 
(audiem et alteram partem reël) om by te dra tot behoorlike en gegronde 
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besluitneming nie. Die Kommissie beveel meer aan as wat hulle mandaat 
was. Hulle oordeel reeds oor die meriete van die saak deur aanbevelings te 
maak terwyl hulle ‘n Regskommissie was wat slegs moes oordeel t.o.v. die 
ontvanklikheid van die aansoek. Hierdeur is die beginsel van Handelinge 
15:28 ernstig in gedrang gebring en dien dit nie tot stigting van die Kerk nie 
(vgl Hand 25:27 en Hand 26:1). Hierdie handelinge voorkom ook nie 
regskrenking nie. 

 
3.4 Vierde Appèlgrond: By die besluitneming van die Sinode is die beginsel van 

niemand mag regter in sy eie saak wees nie, nie gehandhaaf nie (2001 en 
2002).  

3.4.1 Beredenering/motivering: Niemand kan oor homself soos ander oordeel nie 
(HK, V/A 112; Hand 5:3; 1 Kor 5:12; 1 Kor 6:1-6). 

3.4.2 Regspraak vereis absolute onpartydigheid, anders is dit vir die Here ‘n gruwel 
(Amos 5:7,15,24; Jes 5:20-21; Matt 7:1 e.v.; Matt 23:23). 

3.4.3 Volgens KO, art.33 word Beswaarskrifte in die Agenda van die meerdere 
vergadering opgeneem, juis omdat dit ‘n vergadering van kerke is en nie ‘n 
vergadering van ampsdraers nie (vgl ook KO, art.41). 

3.4.4 Aanhaling: “Kortom: in enige saak waar ‘n afgevaardigde nie meer objektief 
kan oordeel nie, verval sy keurstem en behoort hy homself aan die 
stemproses te onttrek. Niemand kan immers regter wees in sy eie saak nie” 
(Kerkorde in Praktyk – Dr. J Visser, p.154). 

3.4.5 Afgevaardigdes van ‘n mindere vergadering mag nie teen ‘n Beswaarskrif 
praat of stem nie. Dit sou die hele begrip van afvaardiging in gedrang bring, 
omdat dit sou impliseer dat elke afgevaardigde in eie persoonlikheid in die 
meerdere vergadering teenwoordig is, en nie as ‘n afgevaardigde van ‘n 
mindere vergadering met ‘n bepaalde opdrag nie (sien Kerkorde in Praktyk – 
Dr. J Visser, p.152, 153). KO, artikel 33 bepaal dus dat elke afgevaardigde ‘n 
keurstem sal hê, behalwe in sake wat sy eie persoon of Kerk of Klassis raak. 
‘n Keurstem is ‘n stem wat immers die hele besluitnemingsproses raak.  

3.4.6 Die ordevoorstel wat gelei het tot onmiddelike besluitneming, het gekom uit 
die Klassis Brakpan, wat direk by die aansoek van br. Van Jaarsveld betrokke 
was. Dit strook nie daarmee dat ‘n absoluut onpartydige ondersoek en 
oordeel van die Sinode vereis word nie. Geen oordeel kan oor ‘n party in ‘n 
saak gevel word, sonder dat hy regverdig gehoor en verhoor is nie (sien 
Handboek by die Kerkorde, 1989, p.206). Dit krenk die reg van die aansoeker. 

3.4.7 Deputate uit Klassis Brakpan is nie gemaan om hulle aan die stemproses te 
onttrek nie. Dit bots met KO, art.33 en die beginsel van regter in eie saak. Die 
keurstem van die Deputate uit Klassis Brakpan het die hele 
besluitnemingsproses geraak. Dit is Kerkordelik nie in orde nie. 

 
3.5 Vyfde Appèlgrond: Die Sinode oordeel dat sondevergifnis nie die gevolge van 

sonde in hierdie spesifieke saak uitwis nie en dat dit die eer van God en die 
stigting van die kerk in gedrang bring (2001 en 2002) 

3.5.1 Beredenering/motivering: Indien oudl. Kruger wel geleentheid gehad het om 
die Sinode toe te spreek, sou hierdie oordeel van die Sinode onnodig wees. 
Hy was teenwoordig by ’n vergadering met die Kerkraad om oor beweerde 
sonde te handel. 
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3.5.2 Sonder duidelike opklaring oor die sonde en die gevolge daarvan, sal dié 
saak in die weg bly staan van die aansoek. Daarom was die besluit van die 
Sinode verkeerd en is die broeder deur die besluit in sy reg gekrenk. 

3.5.3 Ons, die ondertekendes, glo juis aan sondevergifnis op grond van Jes 1:18; 1 
Joh 2:2; 2 Kor 5:19 en baie ander Skrifgedeeltes. Die aansoeker is nog nooit 
verhoor en skuldig bewys aan die oortreding van die Here se gebooie nie. 
Dìt sou oudl. Kruger juis aan die Sinode uitwys, veral in die lig van vorige 
vergaderings met die Kerkraad van Nigel. 

3.5.4 Die gevolge van die sonde waarna in die besluit verwys word, moet aan die 
beswaardes duidelik uitgewys word. Sou daar sulke gevolge wees, sou die 
beswaardes ook graag die geleentheid wou hê om daarop te reageer. Ons 
sou ook wou weet waar die gevolge hul oorsprong het. 

3.5.5 Indien enige gevolge aangetoon word, moet verder aangetoon word watter 
nadelige konsekwensies dit op die aansoek sou hê. By die vergadering met 
die Kerkraad van Nigel was daar voldoende geleentheid om sulke gevolge uit 
te wys, sodat ons iets daaraan kon doen. By hierdie geleentheid is egter niks 
vermeld nie. Nogtans blyk dit dat daar elke keer iets in die weg staan van die 
aansoek. 

3.5.6 Die formulering van die grond vir u besluit is bedoel om die aansoek af te 
keur, sonder dat dit feitelik gebind word aan die aansoek. Die besluit slaag 
nie daarin om die gevolge van die sonde aan te toon en die negatiewe 
effek daarvan uit te wys nie. 

3.5.7 Volgens Sondag 43 V/A 112 HK, mag ek niemand ligvaardig oordeel of help 
veroordeel nie. As die aansoeker nog nooit kerklik verhoor en skuldig bevind 
is nie, kan in terme van die aansoek tog nie nou oor sonde gepraat word nie. 
Kom die eer van God en die stigting van die Kerk nie juis in gedrang as 
Sondag 43 nie in aanmerking geneem word sodat die eer en goeie naam van 
die naaste na my vermoë verdedig en bevorder word nie? 

3.5.8 Br. Van Jaarsveld het in sy aansoek openlik verklaar dat hy nie van mening is 
dat hy nog nooit enige sonde gehad of gedoen het nie. Trouens br. Van 
Jaarsveld het in sy aansoek bely dat hy vas glo in die vergewing van sondes 
asook die vernuwende werk van die Heilige Gees op grond van die sterwe 
van Christus (sien Hand 15:11). Ook dìt sou oudl. Kruger aan die Sinode 
duidelik stel, aangesien hulle saam die vergadering met die Kerkraad Nigel 
bygewoon het, wat spesifiek gehandel het oor die een, enkele oorblywende 
saak waaroor die Kerkraad toe nog nie ‘n aanbevelingsbrief kon gee nie. Op 
dié vergadering het ondergetekendes juis gemeen dat daar versoening met 
die Kerkraad bereik is, sodat ‘n positiewe aanbevelingsbrief uitgereik kan 
word. By implikasie het die Kerkraad positief getuig in hul brief van 18 
Junie 2000. 

3.5.9 Ons reg is gekrenk deurdat die Partikuliere Sinode ‘n besluit geneem het bloot 
op grond van ‘n Kommissierapport, terwyl daar nie eers eenstemmigheid 
onder die kommissielede was nie. 

3.5.10 Die Partikuliere Sinode het besluit om die aansoek nie toe te staan nie, 
aangesien die meerderheid van die Kommissie nie oortuig kon word dat aan 
die riglyne van Sinode 1973 voldoen is nie. In die Kommissie se Rapport 
(punt 3.3) word aangetoon hoe die aansoeker stap vir stap die riglyne van die 
Sinode 1973 gevolg het. Trouens in punt 4 lees ons: “Die Kommissie is van 
oordeel dat die aansoeker in sy aansoek voldoen aan die prosedure soos 
neergelê deur die Sinode 1973 (Acta p 318, pt. 3.2.2.3).” Met ander woorde 
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die besluit is verkeerd aangesien dit teenstrydig is met die 
Kommissierapport in sy geheel. 

3.5.11 Die vergadering moet uiteindelik beslis of die aansoeker voldoen het aan die 
besluite van die Sinode 1973 – en nie die Kommissie nie. Die Kommissie kan 
nie so ‘n besluit neem nie. Daarom is dit kerkregtelik nie in orde dat ‘n 
meerderheidsaanbeveling, die enigste grond van die Partikuliere Sinode 
besluit is nie. Inderdaad was daar dan ook ‘n Minderheidsrapport wat 
aanbeveel het dat die Partikuliere Sinode voortgaan met eksaminering en 
alles wat daarmee saamhang. Die Sinode moes uit die meningsverskil in die 
Kommissie besef het dat daar probleme is, wat die vergadering tot groot 
versigtigheid en intense nadenke (bespreking en repliek/vrae) dwing. 

3.5.12 Die Partikuliere Sinode neem ‘n gewigtige besluit bloot op grond van die 
bevinding en aanbeveling van ‘n Kommissie. Die Kommissie was nie eers 
eenstemmig oor die saak nie. Die Kommissie moes die Sinode eerder 
adviseer om eers ernstig en in diepte op die saak in te gaan en oudl. Kruger 
hieroor te nader voordat ‘n besluit geneem word. Die tweespalt in die 
Kommissie beteken gevolglik dat die Kommissie nie hul opdrag ten volle tot 
uitvoer kon bring nie. 

3.5.13 Waaraan is die besluit van die Partikuliere Sinode getoets? Dit is duidelik nie 
aan die Skrif, Belydenis en Kerkorde getoets nie, as die Sinode die 
aanbeveling van ‘n meerderheid van die Kommissie eenvoudig vir hulle 
rekening neem. Sodanige handeling van die Sinode is nie in ooreenstemming 
met die Kerkorde nie. Ons reg is gekrenk daarin dat die aanbeveling van die 
kommissielede “wat nie oortuig kon word nie,” eenvoudig die besluit van die 
Sinode word. Die gevolg van hierdie onordelike optrede en besluit het 
meegebring dat die aansoek van broeder Van Jaarsveld nie toegestaan is nie. 

3.5.14 Dit is reeds baie duidelik aangetoon hoe noodsaaklik dit is dat die Partikuliere 
Sinode sy besluit sal grond op alle beskikbare gegewens. Dit is die Sinode 
self wat moet besluit of die aansoeker voldoen het aan die riglyne van die 
Sinode 1973. Die bevinding van ‘n meerderheid van ‘n Kommissie kan nie die 
enigste basis wees waarop ‘n kerklike vergadering sy uiteindelike besluit 
neem nie. Ons het derhalwe ernstig beswaar teen die besluit soos dit 
genotuleer staan en wat berus op ‘n meerderheid kommissielede “wat nie 
oortuig kon word nie.” Voordat ‘n finale besluit geneem word, kon beswaardes 
ongetwyfeld die “meerderheid” heel waarskynlik tot vollediger insigte gebring 
het. Sodoende sou ons reg beskerm gewees het en nie gekrenk nie. 

 
3.6 Sesde Appèlgrond Die toepassing van die audiem et alteram partem reël 

ontbreek deurdat br. Kruger en br. Van Jaarsveld nie die geleentheid gebied is 
om die Appèlkommissie toe te spreek nie. 

3.6.1 Beredenering/Motivering: Dieselfde beginselgronde geld hier as by 
Appèlgronde 1, 2 en 3. 

3.6.2 Daar is amptelik beswaar gemaak, ook tydens KO, art.43. Die vergadering het 
egter geweier om beswaar te notuleer.  

3.6.3 Die Appellante sou graag verskeie aspekte onder die Kommissie se aandag 
wou bring. Sien Bylae J1 – Kommissierapport en Bylae J2 – Appellante se 
Kommentaar. 

3.6.4 Indien die Appellante die Kommissie kon toespreek sou die Kommissie ander 
inligting gehad het om ‘n ander aanbeveling te maak. 

3.6.5 Die Appellante se reg is weens bogenoemde versuim gekrenk. 
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3.7 Sewende Appèlgrond (2001): Afgevaardigdes van PartSinode Oos Transvaal – 
Nl. Klassis Brakpan insluitende Kerkraad Nigel, was Male – Fide en 
bevooroordeeld teenoor die aansoek van br. Van Jaarsveld. 

3.7.1 Beredenering/Motivering: Male fides en bevooroordeling sal ‘n persoon se reg 
krenk. Handeling 1939:144 – art.135(1)(a) 

3.7.2 Male fides en bevooroordeling word ook afgekeur deur KO, art.33 “…sake wat 
sy eie persoon of kerk in die besonder aangaan”. 

3.7.3 Die Kerkraad van Nigel (Klassis Brakpan) se male fide optrede word deur die 
volgende teenstrydige korrespondensie bewys. 
(a) Op 19 Augustus 1999 skryf die Kerkraad Nigel dat ‘n rede vir die weiering 

van ‘n aanbeveling is dat “‘n groot aantal lidmate nie die vrymoedigheid 
het om appellant as bedienaar te aanvaar nie”  

MAAR 
 Op 21 Oktober 1999 skryf die Kerkraad Nigel dat die lidmate br. Van 

Jaarsveld reeds vegewe het. 
 ‘n Nuwe rede word gegee, nl. dat br. Van Jaarsveld nie met stigting weer 

in die amp kan dien nie (Bylae K1 en Bylae K2) - ? 
(b) Op 18 Januarie 2000 bevestig Kerkraad Nigel dat alles afgehandel is, 

behalwe onderwerping aan die 7de en 9de gebod. 
MAAR 
 Op 15 Augustus 2001 neem hulle “met dankbaarheid kennis” dat die broeder 

hom aan die 7de en 9de gebod onderwerp. 
Nogtans word die aanbeveling geweier. (Bylae K3 en Bylae K4) - ? 

(c) Op Augustus 2000 en Augustus 2001 wou die Kerkraad nie verder met br. 
Van Jaarsveld praat nie. Hulle erken ook op 19 Augustus 1999 dat hulle 
nie vir 14 jaar oor die Broeder kan getuig nie. 
Tog gee hulle ‘n aanbeveling. (Bylaes K5, K6 en K1) 

3.7.4 Die Klassis van Brakpan tree mala fide op tydens die Part. Sinode van 2001 
deurdat afgevaardigdes nl. Ds. LH van Schaik, ds. J Marais en oudl. OJ Buys 
prima facie leuens (9de gebod) vertel tydens die Sinode wat die saak van br. 
Van Jaarsveld ernstig benadeel het. 
Die presiese besonderhede word duidelik uiteengesit in Bylaes L1, L2 en L3.  

3.7.5 Die bevooroordeling van Kerkraad Nigel (Klassis Brakpan) kom duidelik na 
vore in die gesprek wat oudl. OJ Buys tydens middagete Part. Sinode 2000 
gesê het “Maak nie saak wat br. Van Jaarsveld doen nie, hy sal nooit weer tot 
die amp toegelaat word nie”. 

3.7.6 Die lang en moeilike pad wat br. Van Jaarsveld sedert 1999 loop asook al die 
tegniese gronde waarop aansoeke, Appèlle en Beswaarskrifte van die hand 
gewys is, dui duidelik op ‘n verskuilde Agenda male fides van Klassis Brakpan 
(Kerkraad Nigel).  
Sien Aansoek Art.4 K.K. – B – par 2 tot 24. 

3.7.7 Die bevooroordeeldheid en male fide optrede van Klassis Brakpan het br. Van 
Jaarsveld en die Appellante se reg gekrenk om behoorlik aangehoor te kon 
word. 
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G. RAPPORT VAN DIE APPÈLKOMMISSIE 
1. Opdrag 
Om die Nasionale Sinode te adviseer oor die appèl van br. ASM van Jaarsveld teen 
besluite van die Oostelike Partikuliere Sinode op 20 November en 19 November 
2002. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sinode neem kennis 
2.1 Werkswyse 
2.1.1 Die volgende persone het die Kommissie ontmoet: Dr. DJS Steyn, di. D Laufs, 

EJ Tiemensma, JH Cilliers. 
2.1.2 Die Appellant en Toeligter is in mekaar se teenwoordigheid aangehoor – met 

groot dank vir die baie mooi broederlike wyse waarop hierdie saak kon 
geskied! 

2.2 Relevante feite 
2.2.1 Br. van Jaarsveld meld op 20 November 2001 by Part. Sinode Oos-Transvaal 

aan om kragtens artikel 4 KO volgens die weg van Sinodebesluit 1973 
beroepbaar gestel te word (Acta, 1973:318, 3.2.2.3). Sy aansoek op 26 
September 2001 by die korresponderende Kerkraad bevat - 
• 'n Positiewe aanbeveling van die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk 

Warmbad waar hy tans lidmaat is. 
• 'n Negatiewe aanbeveling van die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk 

Nigel - die kerk waar hy uit die amp is. 
• 'n Negatiewe aanbeveling van Klassis Brakpan - die Klassis waar hy uit die 

amp afgesit is. 
• ‘n Addisionele positiewe aanbeveling van die Kerkraad van die 

Gereformeerde Kerk Nylstroom. 
2.2.2 Die Korresponderende Kerkraad van Partikuliere Sinode Oos-Transvaal roep 

‘n classis contracta saam om oa. hierdie saak te behandel - bedoelende om 
die prosedure reg te kry. 

2.2.3 Die classis contracta op 17 Oktober 2001 (art.5.1.3.1) benoem ‘n 
Regskommissie vir pre-advies om "op die inhoud van die aansoek in te gaan 
en ‘n aanbeveling aan die Partikuliere Sinode oor die verdere afhandeling van 
die aansoek in die lig van die tersaaklike Bylaes voor te berei”. 

2.2.4 Hierdie Regskommissie vir pre-advies rapporteer op 20 November 2001 aan 
die Part. Sinode Oos-Transvaal met ‘n meerderheidsaanbeveling en ‘n 
minderheidsaanbeveling. Terwyl die Rapport van die Regskommissie nog 
onder bespreking was, het afgevaardigdes vanuit Klassis Brakpan ‘n 
ordevoorstel ingedien dat daar dadelik oorgegaan word tot stemming tussen 
meerderheids- en minderheidsaanbeveling. Klassis Brakpan neem deel aan 
die stemming oor die saak.  

2.2.5 Die meerderheidsaanbeveling wat toe aanvaar is, lui soos volg: "Dat die 
aansoek om eksaminering en beroepbaarstelling deur br van Jaarsveld nie 
toegestaan kan word nie, aangesien die meerderheid van die kommissie nie 
oortuig kon word dat aan die riglyne van Sinode 1973 (Acta p 318, 3.2.2.3 & 
3.2.2.5) voldoen is nie, en verder oordeel dat sondevergiffenis nie die gevolge 
van die sonde uitwis nie (onderstreping -Appèlkommissie) (en dit daarom 
steeds die eer van God en die stigting van die Kerk in terme van artt.79&80 
KO in gedrang bring)." 

Besluit: Kennis geneem. 
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2.3 Wese van Appèl 
Die Appèl fokus op twee sake 
2.3.1 Die toepassing van die reëls van natuurlike geregtigheid – audiem et alteram 

partem – in die hele besluitnemingsproses van van (1) Regskommissie (2) 
Partikuliere Sinode 20 November 2001 en (3) Oostelike Partikuliere Sinode 19 
November 2002. 

2.3.2 Sinodebesluit 1973. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Die Sinode besluit 
3.1 Eerste Appèlgrond: Die toepassing van die audiem et alteram partem reël 

ontbreek by die besluitneming (2001 en 2002). 
3.1.1 Beredenering 
3.1.1.1 Die Regskommissie vir pre-advies wat deur die classis contracta benoem is; 

het tot 'n bevinding gekom nadat op inhoud wat die saak en persoon van 
br. van Jaarsveld raak, ingegaan is. Die Kommissie 
• het br. van Jaarsveld se kant van die saak nie aangehoor nie; en 
• "bykomende inligting" bekom het waarvan br. van Jaarsveld nie bewus 

was nie en nie insae gehad het nie. 
3.1.1.2 Die appèllant bewys ook dat Partikuliere Sinode Oos-Transvaal 20 

November 2001; 
• behoorlik kennis gekry het en aanvaar het dat oudl. Kruger as mondstuk 

vir br. Van Jaarsveld sal optree (brief aan Korresponderende Kerkraad 
28/9/2001),  

• maar - voordat oudl. Kruger as mondstuk ’n enkele woord kon sê en 
sodoende ander “omstandighede en feite” aan die Sinode kon voorlê, 
het ’n sogenaamde ordevoorstel uit Klassis Brakpan, verhoed dat die 
Sinode die ander kant ten volle aanhoor, voordat ’n besluit geneem 
word.  

3.1.2 Bevinding: Regskrenking is bewys. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.1.3 Aanbeveling: Die Appèl slaag op hierdie grond.  
Besluit: Goedgekeur. 
 
3.2 Tweede Appèlgrond: Die toepassing van die audiem et alteram partem reël 

ontbreek by die aanbevelings van die kommissie vir pre-advies insake aansoek 
om eksaminering en beroepbaarstelling (2001 en 2002). 

3.2.2 Beredenering 
3.2.2.1 Die Regskommissie vir pre-advies maak ’n minderheids- en 

meerderheidsaanbeveling in 6 van hulle Rapport. In 3 van hierdie 
Kommissierapport word gemeld dat "bykomende dokumentasie oor br. 
Van Jaarsveld bekom is." Die Kommissie het dus op die inhoud van die 
aansoek ingegaan 
• sonder om br. van Jaarsveld daarvan kennis te gee, en geleentheid te 

bied om hom aan te hoor; 
• sonder om hom insae te gee in "bykomende dokumentasie" wat hulle oor 

hom beskik. 
3.2.2.2 Indien br. Van Jaarsveld deur die Kommissie aangehoor sou wees, sou hy 

ook op hierdie “bykomende dokumentasie” waarin hy nie insae gehad het 
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nie, kon reageer. Die hantering van die ordevoorstel het hom egter die 
geleentheid ontneem. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.2.3 Bevinding: Regskrenking is bewys. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.2.4 Aanbeveling:  Die Appèl slaag op hierdie grond.  
Besluit: Goedgekeur. 
 
3.3 Derde Appélgrond: Die audiem et alteram partem reël is nie toepegas t.o.v. die 

aansoek self nie (2001 en 2002). 
3.3.2 Beredenering 
3.3.2.1 Nasionale Sinode 1973 (Acta:318) lui: "Eiewillige neerlê van die amp is 'n 

ontduiking van die oordeel van die kerke, soos bepaal in artt.12 en 79 KO. 
Daarom moet 'n persoon wat hom hieraan skuldig gemaak het, eers die 
oordeel en die aanbeveling van die kerk waar hy lidmaat is, verkry voordat 
hy by die kerk en Klassis waar hy uit die amp is, aansoek doen vir 'n 
aanbeveling waarna hy hom wend tot die Partikuliere Sinode (in wie se 
ressort laasgenoemde kerk en Klassis ressorteer) met die aansoek om 
beroepbaarstelling (beklemtoning – Appèlkommissie). 

3.3.2.2 Br. van Jaarsveld het geoordeel dat aangesien hy nou formeel al die nodige 
stukke het, hy nou aansoek kan doen by die Part. Sinode. Die Sinodebesluit 
wys egter duidelik dat die aanbevelings positief moet wees en nie negatief 
nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.3.3 Bevinding: Geen regskrenking word bewys. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.3.4 Aanbeveling:  Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
3.4 Vierde Appélgrond: By die besluitneming van die Sinode is die beginsel van 

niemand mag regter in sy eie saak wees nie, nie gehandhaaf nie (2001 en 
2002). 

3.4.2 Beredenering 
3.4.2.1 Niemand kan oor homself en sy eie saak onpartydig oordeel nie (HK V/A 

112; Hand 5:3; 1 Kor 5:12; 1 Kor 6:1-6). Regspraak vereis absolute 
onpartydigheid, anders is dit vir die Here ‘n gruwel (Amos 5:7,15,24; Jes. 
5:20-21; Matt 7:1 e.v. Matt 23:23; art.33 KO). Klassis Brakpan het egter 
nadat hy 'n negatiewe aanbeveling ten opsigte van br. Van Jaarsveld 
gemaak het 
• 'n orde-mosie ingedien wat verdere debat oor die saak gemuilband het, 

en 
• deelgeneem aan die stemming van hierdie orde-mosie 

Besluit: Kennis geneem. 
3.4.3 Bevinding: Regskrenking word bewys. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.4.4 Aanbeveling:  Die Appèl slaag op hierdie grond.  
Besluit: Goedgekeur. 
 



 72 

3.5 Vyfde Appélgrond: Die Sinode oordeel dat sondevergifnis nie die gevolge van 
sonde in hierdie spesifieke saak uitwis nie en dat dit die eer van God en die 
stigting van die kerk in gedrang bring (2001 en 2002). 

3.5.2 Beredenering 
3.5.2.1 Sonde het gevolge want dit onstig die kerk van die Here en veroorsaak 

onmin, aanstoot, verdeeldheid en skeuring. Die bediening van die 
versoening behoort egter met loop van tyd hierdie nadelige gevolge uit te 
werk. Die appèllant wys dus nie uit hoe hierdie sin in die besluit van die Part. 
Sinode reg krenk nie. Bowendien raak hierdie grond nie die wese van die 
Appèl nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.5.3 Bevinding: Regskrenking word nie bewys nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.5.4 Aanbeveling:  Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
3.6 Sesde Appélgrond: Die toepassing van die audiem et alteram partem reël 

ontbreek deurdat Br. Kruger en Br. Van Jaarsveld nie die geleentheid gebied is 
om die beswaarkommissie toe te spreek nie. 

3.6.1 Beredenering  
3.6.1.1 Die Appellant het hom weer tot Part. Sinode 2002 gewend met ‘n 

Beswaarskrif teen die prosedure van besluitneming in 2001. In hulle 
Beswaarskrif het hulle dieselfde Beswaargronde as by Appélgronde 1, 2 en 
3. Hulle het toe alreeds kennis gegee dat hulle gaan appelleer, maar tog 
nog probeer om die regskrenkende optrede op Part. Sinode 2002 reg te stel. 
Die Appellant bewys nie dat Part. Sinode 2002 in sy prosedure die reëls van 
natuurlike geregtigheid oortree het nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.6.2 Bevinding: Regskrenking word nie bewys nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.6.3 Aanbeveling: Die Appèl slaag nie op hierdie grond nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
3.7 Sewende appélgrond: Die Sinode het kennis geneem dat dié Appèlgrond 

teruggetrek is.  
Besluit: Kennis geneem. 

 
4. Aanbeveling 
Die Appèl slaag in sy geheel. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
5. Konsekwensie 
Dat die hele aansoek van vooraf (de novo) begin by die Kerkraad van Nigel. 
Besluit: Kennis geneem. 
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12.2.5 APPÈL VAN BL SMIT TEEN BESLUITE VAN DIE OOSTELIKE 
PARTIKULIERE SINODE, NOVEMBER 2001 (Artt.8, 17, 171, 212) 

 
 
Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl. Alle predikante, 
ouderlinge, professore en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering 
bly. 
 
A. Ds. SC Vorster stel die Regskommissie se Rapport. 
B. Br. BL Smit stel die Appèl. 
C. Ds. PJ van der Walt lewer toeligting namens die Oostelike Partikuliere Sinode. 
D. Besluit: Die Appèl word verwys na Appèlkommissie 2. 
E. .Ds. SC Vorster rapporteer namens Appèlkommissie 2. 
F. Die Toeligter en Appellant lewer repliek. 

 
G. APPÈL 
Ek appelleer teen besluite van die vorige Part. Sinode van November 2001 insake ‘n 
Appèl teen besluite van Klassis Brakpan, welke besluite vervat is in 
1.1 Artikel 10 (vgl Bylae 5) Rapport: Classis Contracta Part. Sinode notule bls. 71 

en 72 aangevul deur getikte artikel 10 Rapport Classis Contracta (Bylae 5) bls. 
7-10. Hierby aangeheg gemerk “A”. 

1.2 Art. 11 bykomende Rapport : Korresponderende Kerkraad (Bylae 6) 11.2.1 en 
11.2.2 soos op bladsy 72 van Notule en bl. 10 van getikte notule. Sien 
aanhangsel “A”. 

1.3 Artikel 28 van Part. Sinode notule bl. 78 en 79 aangevul deur getikte weergawe 
bl. 40 hierby aangeheg gemerk “C”. 

1.4 Sien skrywe van die Korresponderende Kerkraad gedateer 10.02.02 hierby 
aangeheg gemerk “D”. 

 
Kort agtergrondskets 
2.1 Appellant het by aanvraag van bogenoemde besluite by die Korresponderende 

Kerkraad kennis gegee van sy voorneme om na die Nasionale Sinode 2003 te 
appelleer. Na ontvangs van die besluit het Appellant kennis gegee aan die 
Deputate vir Korrespondensie van die Nasionale Sinode by die Admin. Buro 
van Potchefstroom. 

 In onderhandeling het bogenoemde Deputate saamgestem dat die weg van 
beswaar teen en versoek tot hersiening van die besluite van die vorige Part. 
Sinode by die volgende Part. Sinode (November 2002) moontlik was, dat die 
saak eintlik daar tuishoort (KO, art.30) en dat dit die Nasionale Sinode 2003 
kan bevoordeel as die noodsaaklikheid vir Appèl in 2002 weggeneem word. 
Indien dit nie gebeur nie, sal Appellant se kennisgewing van Appèl in die 
Aanvullende Agenda van Sinode 2003 opgeneem word. 

 Ek het die Korresponderende Kerkraad van die Klassis in kennis gestel van die 
moontlikheid dat my Appèl wat in November 2001 nie ontvang is nie, moontlik 
deur die Part. Sinode in 2002 behandel sal word indien my beswaar in 
November 2002 sou slaag.  

 Ek het die reg voorbehou om in die lig van 2.2. hierbo en KO, art.31 na die 
Nasionale Sinode in 2003 te appelleer indien die Part. Sinode van November 
2002 my besware in hierdie stuk en my Appèl van November 2001 nie 
behoorlik oorweeg of beantwoord nie. 
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 Aangesien die Part. Sinode van November 2002 my besware (en Appèl van 
November 2001) onontvanklik verklaar het, beroep ek my as Appellant op die 
reg om in die lig van 2.2 hierbo en KO, art.31 na die Nasionale Sinode te 
appelleer. 
• Appellant het op 13 Maart 2001 ‘n Beswaarskrif “Ongerymdhede – 

Toeplak van Notules: aan die Kerkraad van Springs-Oos voorgelê. 
• Appellant is op 20 Augustus 2001 van die Kerkraad se besluit verwittig, 

wat as volg gelui het: “Dat die Kerkraad geen gronde vind vir die broeder 
se besware nie – derhalwe slaag die Beswaarskrif op geen gronde nie. 
Besluit goedgekeur.” 

• Appellant voer aan dat die Kerkraad se besluit in stryd is met Skrif, 
Belydenis en Kerkorde, waardeur die Appellant se reg gekrenk is. 

• Appellant het na die Eerwaarde Klassis geappelleer waar sy Appèl op 20 
en 26 September aangehoor is. 

 ‘n Kort opsomming van die Appèlgronde wat Appellant by die Klassis 
Brakpan aangevoer het:- 

• Die Kerkraad se kondonering van onordelike kerklike notules in terme van 
die negende gebod en KO, art.43. 

• Die Kerkraad se weiering om regskrenking te aanvaar waar die Appellant 
persoonlik betrokke was by die nie-nakoming van KO, art.43 (bladsye 
toegeplak in Notule); 

• Dat die Kerkraad geen motivering vir sy besluite aan die Appellant 
aanvoer nie. 

 Die volgende gebeure het voor en tydens die Klassis-sittings op 20 en 26 
September 2001 plaasgevind wat die Appellant se reg verder gekrenk het:- 

 Appellant se Appèl moes 14 (veertien) dae voor datum van sitting op die 
Korresponderende Kerkraad van Klassis Brakpan asook die Kerkraad van 
Springs-Oos beteken word; 

 Die Kerkraad van Springs-Oos het ‘n Verweerdokument, (aanhangsel “F”), by 
die Klassis ingehandig welke Verweerdokument eers tydens die aanhoor van 
die Appèl uitgedeel is en op daardie stadium vir die eerste keer deur Appellant 
onder oë gekry is. Dit terwyl punte in die verweer buite die Kerkraadsbesluit 
(aanhangsel “D”) geargumenteer word. 

 Die Appèlkommissie het die Appellant se aansoek om toestemming tot uitstel 
om die Verweer te bestudeer, geweier.  

 Die Appèlkommissie het tydens die behandeling van die Appèl eers ds. Van 
Schaik, daarna die verweerders en laastens die Appellant afsonderlik ontmoet 
en aangehoor. 

 Daarna het die Appèlkommissie hul Rapport gelewer waarop die Klassis hul 
besluit geformuleer het.  

 
Appellant appelleer na November 2001 se Part. Sinode 
Appellant appelleer teen die Rapport van die Appèlkommissie wat deur die Klassis 
as sy besluit aanvaar is. 
Op 5 November 2001 was Appellant se Appèl nog nie gereed nie en hy het op 
sterkte van die prosedure gevolg deur die Klassis, besluit om sy Appèl verkieslik 
direk by die Part. Sinode waar dit tuishoort ingevolge KO, art.30 in te dien. 
Hierby aangeheg ‘n skrywe van die Appellant gedateer 5 November 2001 en gerig 
aan Die Deputate vir Korrespondensie, Part. Sinode Oos-Transvaal wat bogemelde 
bevestig, gemerk aanhangsel “E”. 
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Op 20 November 2001 het die Part. Sinode art.28.2.3 Punt 3 Besluit : “Goedgekeur 
dat die Appèl nie ontvanklik is nie.” 
 
Appèlgronde 
4.1 Appèlgrond 1 
Art.10 Rapport Classis Contracta (Bylae 5). 
Art.10.1 Ds. EJ Tiemensma stel die Rapport. 
BESLUIT: 10.2.1 Punte 1-2 kennis geneem. 
 10.3 Die Rapport word in sy geheel met dank goedgekeur. 
 
(Sien asb par 5.12 by Motivering asook bl. 154 (by KO, art.33) van die Kerkorde in 
Praktyk deur Dr. Jan Visser [ter inligting]). 
 
4.2 Appèlgrond 2 (Classis Contracta) 
Art.9.1 Die orde van die vergadering word so gereël dat die Rapport van die Classis 

Contractra eers dien. 
Art.10 Rapport Classis Contracta (Bylae 5) Bl. 71 Notule, bl. 7 getikte Notule. 
Art.10.2 BESLUIT:  
10.3 Die Rapport word in sy geheel met dank goedgekeur. 
(Sien par 5.3; 5.4; 5.5; 5.12 en 5.13 by motivering asook bl. 154 {by KO, art.33) van 
die KO in Praktyk deur Dr. Jan Visser. 
 
4.3 Appèlgrond 3 (Regskommissie) 
Getikte Notule Bl. 7 
Art.10.4.1.2 ‘n Regskommissie aan te wys om oor die ontvanklikheid van Appèlle te 

oordeel en aan die Part. Sinode daaroor ‘n aanbeveling te maak. Die 
Regskommissie werk op die inhoud van die Appèlle in sonder dat tot 
enige besluit geraak word. 

Art.10.5.2.4 Die Classis Contracta het besluit om ‘n Regskommissie te benoem om 
oor die ontvanklikheid te oordeel indien die Appèlle ontvang word. 

Art.10.5.2.5 Regskommissie: Di. CJH Breed (sameroeper) HF van Wyk (skriba) D 
Laufs, oudle. WJ Coetzee (Secunda) GCB Vilionel (Primrose) en CW 
Schutte (Alberton). 

Art.10.7.3 Dat die werkswyse van die Classis Contracta met betrekking tot 
Appèlle punte 5.2.4 en 5.2.5 goedgekeur word. 

Art.10.7.4 Dat die Regskommissie (Appèlle) as Appèlkommissie benoem word 
indien die Appèlle ontvanklik is. 

10.2 BESLUIT: 
10.2.1 Punte 1 – 2  kennis geneem. 
10.2.2  Punt 3 (3.1-3.4) goedgekeur. 
10.2.3 Punt 4 kennis geneem 
10.2.4 Punt 5 kennis geneem in geheel. 
10.2.5 Punt 6 kennis geneem. 
10.2.6 Punt 7.1 goedgekeur. 
10.2.7 Punt 7.2 goedgekeur, met as byvoeging dat die vergadering met 

hierdie besluit nie geprejudiseer is nie. 
10.2.8 Punt 7.3 goedgekeur, met die volgende goedgekeurde besluit wat 

deur die vergadering bygevoeg word: 
1 dat die Appellant die Appèlstukke by die Regskommissie 

inhandig sodat oor die ontvanklikheid geoordeel kan word; 
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2 dat almal wat die Kommissie wil ontmoet, die geleentheid 
daartoe het; 

3 Dr. AJ Kruger neem die plek van Ds. CJH Breed en Ds. H 
Dijkstra neem die plek van Ds. D Laufs op die 
Regskommissie in soos aanbeveel in 5.2.5 van die Rapport 
van die Classis Contracta. 

10.2.9 Punt 7.4 goedgekeur. 
10.2.10 Punt 8 kennis geneem. 
10.3 Die Rapport word in sy geheel met dank goedgekeur. 
 
Sien motivering veral par. 5.5, 5.6, 5.7, 5.10 en 5.13. 
 
4.4 Appèl 4 (getikte bl. 9) 
Art.11: Bykomende Rapport Korresponderende Kerkraad (Bylae 6). 
11.1 Ds EJ Tiemensma hou die Rapport aan die vergadering voor. 
11.2 VERSOEK AAN PARTIKULIERE SINODE: 

2.1 Dat die Part. Sinode oor die optrede van die Korresponderende 
Kerkraad met betrekking tot die hantering van die kennisgewing van die 
Appèl, met inagneming van punt 7 van die skrywe van 5 November 
2001 (aanvullende agenda 2001:107) uitspreek. 

11.2 BESLUIT: 
11.2.1 Punt 1 – kennis geneem. 
11.2.2 Punt 2 – verwys na Regskommissie  
(Sien Bylae 21 Par 4.2). 
 
Sien motivering, veral par 5.3, 5.6 en 5.10. 
 
4.5 Appèl 5 
Art. 28 van die Part. Sinode Notule Bl. 78 en 79 aangevul deur getikte weergawe bl. 

40 hierby aangeheg gemerk “C”. 
28.2 BESLUIT: 
28.2.1 Punt 1 – kennis geneem van konstituering. 
28.2.2 Punt 2 – kennis geneem van beoordeling. 
28.2.3 Punt 3 – goedgekeur dat die Appèl nie ontvanklik is nie. 
28.2.4 Punt 4.1 – goedgekeur ten opsigte van versoek deur Korresponderende 

Kerkraad. 
28.2.5 Punt 4.2 – die aanbeveling van die Kommissie word nie goedgekeur nie. Die 

Sinode neem kennis van die apologie wat die Appellant in die vergadering 
uitgespreek het. 

Ter kennisname word hier ook verwys na Bylae 21 “B” Rapport van die 
Regskommissie oor die ontvanklikheid van Appèl punte 1 tot 4 en veral 4.2. 
Die broeder word versoek om in die lig van die negende gebod die aantygings teen 
Klassis Brakpan (inleidende paragraaf van sy skrywe) en Ds. Tiemensma (punt 7 
van die brief) met apologie terug te trek (het betrekking op 28.2.5 punt 4.2 hierbo ten 
opsigte van besluit). 
 
Motivering 
Aangesien die Appèlpunte verband hou met mekaar asook dat die een voortspruit uit 
die ander sal aparte motiverings die aaneenlopende verband tussen die Appèlle en 
gronde daarvoor benadeel. In ‘n poging om die saak te vereenvoudig, om 
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noodwendige herhaling uit te skakel en om nie onnodige tyd in beslag te neem nie 
voorsien die Appellant een motivering waarby elke Appèl voldoende uiteengesit en 
verduidelik of behandel word om regskrenking bo alle twyfel te bewys. 
My motivering van die Appèlle teen die handeling van die Part. Sinode, November 
2001 in artikels 10,11 en 28 van die notule is soos volg 
Ek appelleer daarteen dat die Part. Sinode (notule art. 10) kondoneer dat die 
Korresponderende Kerkraad wat binne Klassis Brakpan val teen wie se besluit ek in 
Nov. ’01 appelleer het, hulle bevoegdheid in KO, art.45 as adres vir die Part. Sinode 
oorskry het en my verduidelikende skrywe (5.11.2001) ‘n afskrif aangeheg hierby 
gemerk “E”, wat die ontvanklikheid van my Appèl op die Part. Sinode wat volgens die 
Appèlprosedure by KO, art.31 sub judice by die Part. Sinode was, na ‘n onbevoegde 
“Classis Contracta” verwys het. Die “Classis Contracta” ressorteer in Klassis 
Brakpan en het selfs minder status as Klassis Brakpan. Tog oordeel hulle ultra vires 
prejudsiserend oor die ontvanklikheid van ‘n Appèl op die Part. Sinode Nov. ’01 wat 
juis teen ‘n besluit van Klassis Brakpan gerig was. Die Korresponderende Kerkraad 
en sogenaamde Classis Contracta was regtens nie bevoeg om oor my oorwegings 
te oordeel waarom ek my Appèl “verkieslik” nie by die Korresponderende Kerkraad 
binne Klassis Brakpan 14 dae voor die tyd wou indien nie wat bygedra het tot 
vertraging sodat ek die Appèl nie betyds (14 dae voor die Part. Sinode) gereed kon 
kry nie (vgl my skrywe 5.11.2001). Ek het “verkieslik” inhandiging 14 dae voor die 
vergadering volgens Sinode 1985 (bls. 524-525) nie as voorwaarde verstaan om ‘n 
reg wat in die Kerkorde (art.31) gewaarborg is, te beoefen nie. 
Die Part. Sinode het met die aanvaarding en behandeling van die Rapport van die 
Classis Contracta ‘n ex parte vertrekpunt vir die beoordeling van die ontvanklikheid 
van my Appèl geneem en daarmee ook KO, art.33 geskend deurdat kerke uit Klassis 
Brakpan regter in hulle eie saak geword het en bygedra het dat my Appèl nie deur 
die Part. Sinode ontvang is nie. 
Die Part. Sinode Nov. ’01 (notule art. 10) vergroot bogenoemde regskrenking 
wanneer dit hoor en kondoneer dat ‘n “Classis Contracta” my skrywe van 5.11.01 na 
‘n “Regskommissie” verwys het wat steeds binne die gebied van Klassis Brakpan 
optree. My skrywe van 5.11.01 handel oor ontvanklikheid van my Appèl wat volgens 
die Appèlprosedure agter in die KO-boekie by art.31 KO by die Part. Sinode 
tuishoort. Dit word egter ultra vires deur ‘n ongemagtigde Classis Contracta na hulle 
“Regskommissie” binne die Klassis verwys wat ‘n “party” in my Appèl by die Part. 
Sinode is. Die ultra vires “Regskommissie” ignoreer ses argumente in my skrywe van 
5.11.01 maar gryp die sewende argument aan asof ek die naam en eer van ds. 
Tiemensma geskend het. Sien bevinding van die “Regskommissie” aanhangsel “B” 
hierby. Dit is regskrenking. 
Via die Rapport van die Regskommissie van die Part. Sinode (art. 28 notule) kom die 
beskuldiging dat ek ds. Tiemensma te na sou gekom het ter tafel (wat vals was 
omdat ek slegs na sy status binne Klassis Brakpan en in die korresponderende 
Kerkraad van die Part. Sinode verwys het). Ek vestig aandag op die feit dat die 
Regskommissie wat volgens art. 10 benoem is en in art. 28 rapporteer, nie sonder 
invloed van die korresponderende Kerkraad en Classis Contracta van Klassis 
Brakpan geskied het nie. My Appèl word onontvanklik verklaar maar op een of ander 
wyse neem die Part. Sinode my persoon ter tafel omdat ek sogenaamd my aan ds. 
Tiemensma met punt 7 van my skrywe van 5.11.01 sou vergryp het. Ek word van 
Appellant tot beskuldigde gemaak en die Part. Sinode neem dit ter tafel soos art. 28 
van die notule bewys. Die bewoording in die notule art. 28 gee daarom ook nie my 
“verduideliking” weer wat ek in die Sinode gelewer het nie naamlik dat ek niks 
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persoonlik teen ds. Tiemensma het nie maar kyk na sy posisie en status in Klassis 
Brakpan en as voorsitter van die Korresponderende Kerkraad van Part. Sinode. Ek 
het my nie aan sy naam en eer vergryp nie. Die verduideliking het ds. Tiemensma in 
Part. Sinode ’01 aanvaar. Ek maak beswaar teen die refleksie in die notule van art. 
28 op my naam en eer as of ek my met ds. Tiemensma moes versoen het omdat ek 
hom te na gekom het. Dit is ‘n klad op my naam en eer waaraan ek nie skuldig is nie. 
Die Korresponderende Kerkraad (KO, art.45) het met en/of sonder enige ander 
Kerkraad (Classis Contracta) geen jurisdiksie oor my skrywe gehad en kon allermins 
oor die ontvanklikheid van my Appèl oordeel. Hulle kon my skrywe van 5.11.01 
hoogstens op die agenda van die Part. Sinode plaas. Die liggaam genoem in art. 10 
van die Part. Sinode ’01 het daarmee volgens KO, art.30 niks mee te doen nie. As 
gevolg van die prejudiserende handeling en reëlings tydens die Part. Sinode ’01 het 
ek nie behoorlik geleentheid gekry om my skrywe in die Part. Sinode of in ‘n 
Regskommissie van die Part. Sinode te verduidelik nie. My reg is deurlopend 
gekrenk. Daarteenoor het die Regskommissie ds. Van Schaik, voorsitter van die 
Kerkraad van Springs-Oos teen wie die eerste Appèl by Klassis Brakpan gegaan 
het, vir bykans ‘n uur in die Regskommissie verkeer sonder dat ek en my seun, 
toegelaat was om te hoor wat gesê word en in kruisverhoor getuienis kon toets. Toe 
ons uiteindelik ingeroep is, het die Kommissie my gekonfronteer aangaande inligting 
wat ds. Van Schaik aan hulle oorgedra het betreffende die gesindheid wat tussen my 
en ds. Van Schaik oor ‘n tydperk sou heers. Ek het nooit geleentheid gehad om my 
teen die sogenaamde “verweer” voor Klassis Brakpan of bewering van ds. Van 
Schaik voor die Regskommissie van die Part. Sinode te verweer of bewerings teen 
my met kruisverhoor te toets nie. Ek beweer dit is regskrenkend wanneer die 
Regskommissie van die Part. Sinode ‘n party waarteen die Appèl gaan, toelaat om 
getuienis te lewer sonder om die Appellant wat die saak op die tafel plaas toe te laat 
om die getuienis te hoor en te toets.  
 
Die effek van die sogenaamde “verweer” van Springs-Oos in Klassis Brakpan 
(genoem in my skrywe 5.11.01) het my ernstig laat twyfel oor die wenslikheid om die 
Appèl teen Klassis Brakpan 14 dae voor die tyd aan persone in die gebied van 
Klassis Brakpan te oorhandig, terwyl die Klassis wat besluit het nie meer in sitting 
was en soos Springs-Oos ‘n “verweer” kon opstel nie. Watter sin sou dit gehad het 
om die Appèl teen ‘n Klassisbesluit 14 dae voor die tyd te oorhandig as die Klassis 
Brakpan nie funksioneer het in die verweer nie? Is persone binne die ressort van 
Klassis Brakpan gemagtig om die Klassis te wees? 
Van die instansies in my skrywe van 5.11.01 genoem was daarom party in die 
geding. Dit is my submissie dat die Appèl teen Klassis Brakpan by die Part. Sinode 
wat nog nie gevorm was nie, tuishoort en nie by instansies binne Klassis Brakpan 
ingedien kon word nie. 
Die Part. Sinode (art. 10.2.7) vermoed korrek en regtens prejudisering maar maak dit 
eenvoudig af met die “byvoeging dat die vergadering met hierdie besluite nie 
geprejudiseer is nie”, asof ‘n blote ontkenning die feit van prejudisering uitskakel. Ek 
sal met verdere betoog, byvoorbeeld oor punt 7 van my brief (van 5.11.01) aanvoer 
dat ek van Appellant tot beskuldigde in die Part. Sinode gemaak is terwyl regsgronde 
in punte 1 tot 6 van my brief nie beantwoord is nie. My hele begeleidende skrywe 
soos in die Agenda van Part. Sinode 2001 opgeneem is onafskeidbaar aan die 
Appèl verbonde en hoort tuis by die vergadering waar die Appèl volgens KO, artt.30 
en 31 tuishoort. 
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Die Part. Sinode 2001 het die voorbeeld van die Regskommissie gevolg van “Classis 
Contracta”. Hulle het albei net my inleidende paragraaf en punt 7 van my skrywe 
ged. 5.11.01 gegryp. Hulle het dit alleen ter tafel geneem, dit bespreek, daaroor 
gestem en besluite oor geneem. (Art. 28.2.5 punt 4.2). Dit terwyl my Appèl juis teen 
Klassis Brakpan gaan en my Appèl toe reeds Art. 28.2.3 punt 3 onontvanklik verklaar 
is (verteenwoordigers van Klassis Brakpan het ook gestem). 
Die Regskommissie (asook die Part. Sinode) moes elk van my 7 argumente 
oorweeg en beantwoord het. (Dit wil sê beredeneer en weerlê het as agendapunt.) 
Geen poging is aangewend om punte 1 tot 6 te weerlê nie indien hulle ooit daarvan 
kennis geneem het. Hierdie punte is juis stof wat onontvanklikheid al dan nie moes 
help bepaal. 
 
My reg is gekrenk deurdat: 
(a) Die ander 6 punte nie weerlê of selfs beantwoord is nie. 
(b) Dit nie oorweeg is dat Klassis Brakpan ‘n party in die geding was nie. 
(c) My persoon te na gekom is deur hierdie optrede in die Part. Sinode soos in die 

skrywe uiteengesit en my reg deurlopend gekrenk is soos beskryf en 
uiteengesit. 

 
Ek wil aanvoer dat Sinode 1985 vra dat ‘n Appellant “waar moontlik (verkieslik 14 
dae) voor die betrokke meerdere vergadering sy Appèl ... tot beskikking van die” 
instansies genoem in KO, art.45 stel” (bls. 525) daarmee allermins ‘n kerkwet en 
absolute vereiste gemaak het, maar dat diskresie aan beide kante toelaatbaar is. Die 
Sinode praat van “alleen maar ‘n prosedurereëling” wat nie die beroep van die 
Appellant op die meerdere vergadering in gedrang bring nie (Sinode 1985: punte 
3.1, 3.2, bls. 524 en bls. 525 punt 2). Die sogenaamde “Classis Contracta” en sy 
Regskommissie het in stryd met die bedoeling, gees en reikwydte van die besluit van 
Sinode 1985 die spertyd van 14 dae so absoluut vertolk om Klassis Brakpan in die 
Appèl te bevoordeel. Part. Sinode ’01 het so regspleging volgens KO, art.31 verydel 
deur ‘n gerieflikheidsreëling van Sinode 1985 bo die reg in die Kerkorde te verhef en 
my Appèl onontvanklik te verklaar. Dit noem Visser in die Kerkorde in praktyk 
(1999:143) “verdere regskrenking”. My begeleidende skrywe (5.11.01) by my Appèl 
aan die Part. Sinode Nov. ’01 is onafskeidelik aan die Appèl verbonde en hoort slegs 
by die vergadering tuis by wie ‘n Appèl volgens KO, artt.30 en 31 tuishoort. 
In my Appèl wat die Part. Sinode van Nov. ’01 onontvanklik verklaar, voer ek gronde 
aan teen ‘n uitspraak Klassis Brakpan wat ‘n Appèl teen ‘n besluit van die Kerkraad 
van Springs-Oos verwerp. Die Appèl spreek vir homself (sien Bylae “F” hierby 
aangeheg). Daardie uitspraak is deels op onbewese bewerings teen my persoon 
gegrond omdat die “verweer” verder gegaan het as om die besluit van die Kerkraad 
van Springs-Oos deur ook die persoon van die Appellant aan te val asof hy ‘n aksie 
teen die predikant voer. Ds. Tiemensma wat die Rapport van die “Classis Contracta” 
volgens art. 10.1 aan die Part. Sinode lewer, was lid van die Klassis teen wie se 
besluit ek appelleer het. Hy tree dus in art. 10 van die besluit van die Part. Sinode 
Nov. ’01 in stryd met KO, art.33 en administratiewe reg (volgens Wiechers) op as 
regter in sy eie saak binne Klassis Brakpan met wie se besluit hy hom verenig het. 
Ek is nie gehoor toe die Classis Contracta my skrywe van 5.11.01 behandel het nie. 
Dit is regskrenking. 
Selfs al sou bevind word dat die “Classis Contracta” met sy “Regskommissie” 
bevoegdheid gehad het om my begeleidende skrywe (5.11.01) te beoordeel, vind ek 
dit ‘n growwe krenking van reg dat ek as Appellant en skrywer van die brief (5.11.01) 
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nie geroep of gehoor was in die beoordeling van my saak nie. Die prosedure wat die 
Part. Sinode in art. 10 kondoneer, is in stryd met die Kategismusverklaring van die 
9de gebod en die administratiewe reg. Ek kan die regsbewyse uit gewone 
regspleging aanvoer as die Part. Sinode dit verlang en die nodige tyd daarvoor gee. 
 
Hiermee meen die Appellant dat hy sy gronde waarop sy Appèl rus volledig en 
duidelik gestel het. 
 
H. RAPPORT VAN DIE REGSKOMMISSIE 
1. Saak waaroor dit handel 
Appèl van B.L. Smit teen ‘n besluit van Partikuliere Sinode Oos-Transvaal wat sy 
appèl daar onontvanklik verklaar het. (Hierdie appèl is vroeër deur hierdie 
Nasionale Sinode ook onontvanklik verklaar.) 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sinode neem kennis 
2.1 Op grond van ‘n aanbeveling van die Ordekommissie het hierdie Sinode 

bogenoemde Appèl na Appèlkommissie 2 verwys. 
2.2 In hulle Tweede Rapport insake Appèlle en Beswaarskrifte (punt 3.2.1.2) het 

die Regsdeputate aanbeveel dat bogenoemde appèl nie ontvanklik verklaar 
word nie. Daarvoor gee hulle die volgende motivering:  

a. “Die besluite word nie verbatim aangehaal nie, hy haal wel verskillende 
stukke aan.  

b.  Appèlgronde is nie duidelik omskryf en beredeneer nie. 
c. Die appèl gaan oor ‘n besluit van 2001. Daar word nêrens aangedui 

dat die Appellant betyds kennis gegee het aan die betrokke Part. 
Sinode en Nasionale Sinode nie.  

2.3 Appèlkommissie 2 het egter nadat hulle die Appèl oorsien het, bevind dat 
alhoewel bogenoemde faktore die beoordeling van die appèl uiters moeilik kan 
maak, dit egter nie onmoontlik is om regspraak te lewer nie omdat die 
Appellant wel in sy Bylaes die beweerde regskrenkende besluit aantoon. Die 
Appellant gee in sy appèlskrif die opskrif "Motivering" maar bedoel daaronder 
sy eintlike gronde vir appèl.  

2.4 Die Kommissie bevind dat ter wille van die dien van die saak, administratiewe 
geregtigheid en deursigtigheid die appèl wel formeel ontvanklik is. Goeie 
regspraak is buitendien tot eer van die Here. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Die Sinode besluit 
Dat bogenoemde Appèl ontvanklik verklaar word. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
I. RAPPORT VAN DIE APPÈLKOMMISSIE 
1. Opdrag 
Om die Nasionale Sinode te adviseer oor die Appèl van br. BL Smit teen besluit van 
die Partikuliere Sinode Oos-Transvaal 20 November 2001 oor die ontvanklikheid van 
sy Appèl  
Besluit: Kennis geneem. 
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2. Sinode neem kennis 
2.1 Werkswyse 
2.1.1 Die Appellant en toeligters is in mekaar se teenwoordigheid aangehoor – met 

groot dank vir die baie mooi broederlike wyse waarop hierdie saak tot eer van 
die Here gedien kon word! 

Besluit: Kennis geneem. 
 

2.2 Besluit waarteen geappelleer word: 
Part. Sinode Oos-Transvaal het na aanleiding van ‘n Rapport van die 
Regskommissie oor die ontvanklikheid van die Appèl van br. BL Smit op 20 
November 2001 het, besluit: 
“Beoordeling: 

2.1 Brief aan die Korresponderende Kerkraad. 
2.1.1 Dit was vir die Appellant moontlik om die appèlstukke betyds in 

te dien – hy het “verkies” om dit nie te doen nie. 
2.2 Sinode 1985 laat slegs ruimte indien daar nie genoeg tyd verloop nie, 

en laat nie ruimte vir willekeur van die Appellant nie. (klem – 
Appèlkommissie). 

Besluit: Kennis geneem. 
 

2.3 Relevante feite: 
2.3.1 Op grond van ‘n Beskrywingspunt van Klassis Brakpan, het Part. Sinode Oos-

Transvaal 29 November 1983 die volgende besluit (Bylae 1): 
“Dat ‘n Appellant ten minste veertien (14) dae voor die aanvang van die 
meerdere vergadering waar sy Appèl sal dien, die skriftelike uiteensetting 
van die gronde van sy beswaar sal indien, en dat die stukke tot beskikking 
van die afgevaardigdes van die meerdere vergadering gestel sal word.” 
(klem – Appèlkommissie). 

2.3.2 Klassis Brakpan het gevra dat Part. Sinode Oos-Transvaal die 
Beskrywingspunt “…oorweeg om na die Nasionale Sinode deur te stuur.” Die 
oorspronklike bedoeling van hierdie Beskrywingspunt is dat dit “…‘n 
toevoeging tot appèlprosedures…” moet wees soos Sinodes 1936 en 1939 
besluit het. (Kerkordeboekie) 

2.3.3 Sinode 1985 (Acta, 1985:524,525) besluit: 
Die Appellant stel waar moontlik (verkieslik 14 dae) voor die betrokke 
meerdere vergadering sy appèl, met uiteensetting van gronde skriftelik ter 
beskikking van die korresponderende Kerkraad/Deputate vir korrespondensie 
(KO, art. 45) (beklemtoning – appèlkommissie). 

2.3.4 Beide die Appellant en Toeligters is bekend met hierdie besluite. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2.3 Wese van Appèl 
Die Appèl fokus op een saak – die Appèl op Part. Sinode 2001 word onontvanklik 
verklaar aangesien dit nie “…ten minste binne veertien vóór die vergadering…” 
skriftelik by die Korresponderende Kerkraad ingedien is nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Sinode besluit 
3.1 Appèlgrond: Met toestemming van die Appellant formuleer ons die Appèlgrond 

soos volg: 
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My reg word gekrenk omdat my Appèl onontvanklik verklaar is op grond van 
‘n formele en rigiede afdwinging van ‘n prosedurereël. 

3.2 Beredenering 
3.2.1 Die besluit van Nasionale Sinode 1985 gee ‘n ordelike riglyn waarop 

Appèlskrifte ingedien kan word, met die bepaling “… waar moontlik 
(verkieslik 14 dae)… - ‘n redaksionele wysiging dus van die oorspronklike 
Beskrywingspunt soos deur Part. Sinode Oos-Transvaal deurgestuur is. 
Hierdie besluit – omdat dit die laaste woord oor die Beskrywingspunt is – is 
dus die geldende besluit. 

Besluit: Kennis geneem. 
 

3.3 Bevinding 
3.3.1 Die Appellant bewys, deurdat Part. Sinode Oos-Transvaal 2001 die reël te 

rigied toegepas het, reg gekrenk word.  
Besluit: Kennis geneem. 
 
4. Aanbeveling 
Die Appèl slaag. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
5. Konsekwensie 
5.1 Dat die Appèl van vooraf (de novo) deur Oostelike Part. Sinode 2003 kragtens 

artt.30 en 31 KO hanteer word. 
5.2 Die Appellant het in die ontmoeting met die Appèlkommissie aangedui dat hy ‘n 

pad van versoening wil loop alreeds vóór Oostelike Part. Sinode 2003. Alle 
betrokkenes by hierdie saak moet asseblief van hierdie gesindheid deeglik 
kennis neem. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
12.2.6 APPÈL WR DIJKSTRA EN ANDER TEEN DIE ‘N BESLUIT VAN 

PARTIKULIERE SINODE NOORDWES 2001 (Artt.8, 17, 37, 201) 
 
 
Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl. Alle predikante, 
ouderlinge, professore en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering 
bly. 
 
A. Br. GL Erasmus stel die Appèl. 
B. Dr. WC Opperman en ds. JH Jordaan lewer toeligting namens Partikuliere Sinode 

Noordwes. 
C. Besluit: Die Appèl word verwys na Appèlkommissie 3. 
D. Ds. SD Snyman rapporteer namens Appèlkommissie 3. 
E. Die Toeligter en Appellant lewer repliek. 

 
F. APPÈL 
Appèl teen die uitspraak van Part. Sinode Noordwes op 20 Nov. 2001 dat ‘n 
Beswaarskrif onontvanklik is, waarmee ons reg tot regspraak op die vergadering 
geweier is. 
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1. Besluit waarteen appelleer word: (Bylae 1. Notule par. 10.1.2 p.36) lui soos 
volg: 
Aanbeveling: Die Kommissie beveel aan dat die Beswaarskrif nie ontvanklik is 
nie op grond van KO, art.46. Daar kan nie beswaar gemaak word teen ‘n appèl-
uitspraak by dieselfde vergadering wat die uitspraak gemaak het nie. Daar is 
geen aanduiding van nuwe materie in die Beswaarskrif wat nie reeds in die Appèl 
behandel is nie. KO, art.31 reël dat wanneer iemand ‘n klagte het dat hy deur ‘n 
mindere vergadering verongelyk is, kan hy hom op ‘n meerdere vergadering 
beroep. 
Besluit: Die Part. Sinode keur die aanbeveling goed. 
 

2. Gronde van Appèl 
Die onkerkordelike besluit dat die Beswaarskrif onontvanklik is op grond van KO, 
art.46 krenk ons reg tot regverdige verhoor.  
Vir die doeleinde van die Appèl word die aanvaarde motivering tot die besluit 
waarom die Beswaarskrif onontvanklik is volgens KO, art.46 in drie onderdele 
verdeel. 
(a) “Daar kan nie beswaar gemaak word teen ‘n appèl-uitspraak by dieselfde 

vergadering wat die uitspraak gemaak het nie. 
(b) “Daar is geen aanduiding van nuwe materie in die Beswaarskrif wat nie 

reeds in die Appèl behandel is nie. 
(c) “KO, art.31 reël dat wanneer iemand ‘n klagte het dat hy deur ‘n mindere 

vergadering verongelyk is, kan hy hom op ‘n meerdere vergadering beroep.” 
2.1 Oor (a) en (c): 
2.1.1 Daar kan en mag beswaar gemaak (gravamen) word teen enige besluit van ‘n 

vergadering ongeag of dit ‘n appèlsaak was al dan nie. Dieselfde Klassis-
Regskommissie verklaar tereg (Bylae 1. par. 10.2.2 p.37): “Die bedoeling van 
‘n Beswaarskrif is om ‘n vergadering te versoek om sy besluit in heroorweging 
te neem.” Hiermee weerspreek die Kommissie en die Part. Sinode homself. 
KO, art.46 maak juis voorsiening vir “tensy dit noodsaaklik geag word om iets 
te verander”.  

2.1.2 KO, art.31 bepaal die reg tot appèl – kan hy hom op ‘n meerdere vergadering 
beroep, nie moet nie. Die weg van beswaar kan en mag eers gevolg word 
indien die beswaarde dit verkies, om daarna eers te kan en mag appelleer 
indien nodig. 

2.2 Oor (b): 
2.2.1 Een doel van KO, art.46 is dat dieselfde saak nie herhaaldelik op ‘n 

vergadering bespreek word nie, tensy nuwe materiaal voorgelê word. ‘n Appèl 
is nie ‘n Beswaarskrif nie. ‘n Beswaar teen ‘n appèl-uitspraak, is in wese ‘n 
nuwe saak waaroor die vergadering versoek word om te herbesin; nie ‘n 
herhaling van dieselfde saak nie, aangesien Appèlle in KO, art.31 gereël 
word. ‘n Beswaarskrif is in wese ‘n Beskrywingspunt (Handelinge 1991:527-8, 
meer spesifiek par H 3 en 4). Dit is die broederlike plig van so ’n vergadering 
om die besluit te heroorweeg in die lig van dieselfde en – in hierdie geval – 
nuwe en bykomende dokumentasie t.o.v. die feite soos in par 2.2.3 
aangetoon word.  

2.2.2 Voortvloeiend uit 2.1 en bykomstig tot par 2.2.1, hoef ‘n Beswaarskrif geen 
nuwe materie te bevat nie. Die vergadering kan en mag o.a. versoek word om 
in die lig van die beskikbare feite in die Appèlskrif, sy besluit te heroorweeg. 
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2.2.3 Die stelling dat die Beswaarskrif geen nuwe materiaal bevat waaroor die 
vergadering nie reeds gehandel het nie, is ‘n leuen. Telkens word in die 
Beswaarskrif nuwe dokumentasie voorgelê (vgl Bylae 2. Beswaarskrif par. 
2.1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.81, 2.9.1&2). 

2.2.4 Die Beswaarskrif beredeneer en betwis ook sekere uitgangspunte van die 
besluit. Dis tog nuwe stof wat nie in die Appèl staan nie (vgl Bylae 2. 
Beswaarskrif par 2. elke punt). 
Die bewering dat die Beswaarskrif geen nuwe materiaal bevat nie en daarom 
onontvanklik is, is enersyds nie van toepassing nie, andersins onwaar en 
krenk daarmee ons reg tot regspraak. 

2.3 Oor (c): KO, art.31 bepaal dat ‘n beswaarde na ‘n meerdere vergadering kan 
appelleer, nie moet nie. Die reg en weg van beswaar sowel as van Appèl word 
kerkregtelik in onderskeidelik KO, artt.46 en 31 verskans. Beide is ‘n 
broederlike weg tot regspraak. As beswaardes het ons juis die pad van 
beswaar gekies sodat die pad van gesprek met Kimberley oop bly en nie 
blokkeer word vanweë die 6 weke waarbinne kennis gegee moet word van ‘n 
Appèl nie, en dan as sub judice nie behandel kan word nie. Dat Kimberley 
desondanks alle gesprek en korrespondensie met die Dordt-groep sowel as 
enkelinge geweier het – destyds en tot op datum – is nie aan ons gebrek aan 
toenadering of gesindheid te wyte nie. 

2.4 Die tegniek van die Part. Sinode om die Beswaarskrif op onordelike wyse 
onontvanklik te verklaar, skep ‘n bykomstige probleem wat regsverydelend is. 
Sou hierdie Appèl na die Nasionale Sinode slaag, beteken dit dat Part. Sinode 
Noordwes die Beswaarskrif weer ter tafel moet neem en wel eers in 
Okt/November 2003. Intussen sloer die wesentlik Christelike, naamlik dat daar 
tot beslissing en versoening gekom moet word. Die sloer-metodes wat die 
Kerkraad van Kimberley, Klassis Griekwaland-Wes sowel as Part. Sinode 
Noordwes volg, lei slegs tot verdere verwydering en selfs verbittering. Die 
Kerkraad en predikante van Kimberley weier alle korrespondensie, verskaf 
geen verdere Kerkraadsbesluite behalwe die enkele op 30 Aug 2000 nie. 
Verskeie skriftelike versoeke ten spyt; weier bogenoemde enige gesprek en 
maak valse verklarings in die kerkverband sowel as by meerdere vergaderings 
rakende die groep Gereformeerdes waarvan ons op Orania deel is, bv. dat ons 
die bediening deur Kimberley beëindig het, dat ons die versoek tot lidmate-
wees van Kimberley van die hand gewys het, dat ons nie versoening soek nie, 
dat Kimberley ‘n ander bedieningsooreenkoms met ons onderhandel het, ens. 
In plaas daarvan dat meganismes in werking gestel word om versoening te 
bevorder, word slegs na die ongenoemde besluite van meerdere vergaderings 
verwys wat sogenaamd nie honoreer word nie, sonder om aan te dui watter 
besluite bedoel word en aan te dui waarin die besluite nie eerbiedig word nie. 

 
Hiermee versoek ons die eerwaarde Sinode om tot eer van Christus en behoud en 
opbou van Sy kerk, die Appèl gunstig te oorweeg, sodat die pad van regverdige 
verhoor en aanhoor onbelemmerd geloop kan word. Dis die enigste weg van 
versoening. 
 
G. RAPPORT VAN DIE APPÈLKOMMISSIE 
1. Opdrag 
Die Appèl van Dijkstra e.a. November 2001. 
Besluit: Kennis geneem. 
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2. Sake vir kennisname 
2.1 Die Appellante sowel as ds. Jordaan namens die toeligters / verweerders is 

aangehoor.  
2.2 Die Appellante het in November 2000 by Part. Sinode Noordwes teen ‘n besluit 

van Klassis Griekwaland-Wes geappelleer. Die Appèl het nie geslaag nie. 
2.3 In November 2001 teken die Appellante beswaar aan (KO 46) teen die Part. 

Sinode se afwysing van hulle appèl die vorige jaar. Die Part. Sinode verklaar 
hierdie beswaar onontvanklik. Die besluit van die Part. Sinode is die 
goedkeuring van die volgende: 

“Die Kommissie beveel aan dat die Beswaarskrif nie ontvanklik is nie op 
grond van KO, art.46. Daar kan nie beswaar gemaak word teen ‘n Appèl-
uitspraak by dieselfde vergadering wat die uitspraak gemaak het nie. Daar is 
geen aanduiding van nuwe materie in die Beswaarskrif wat nie reeds in die 
Appèl behandel is nie. KO, art.31 reël dat wanneer iemand ‘n klagte het dat 
hy deur ‘n mindere vergadering verongelyk is, kan hy hom op ‘n meerdere 
vergadering beroep.” 

2.4 Die Appellante appelleer nou by hierdie Sinode teen bg. onontvanklik-
verklaring van hulle Beswaarskrif deur Part. Sinode Noordwes van November 
2001. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Beoordeling van Appèlgronde 
3.1 Appèlgrond 1 
3.1.1 Beredenering 
3.1.1.1 Die Appellante voer aan dat daar volgens KO 46 teen enige besluit van ‘n 

kerklike vergadering beswaar gemaak kan word en dus ook teen ‘n besluit 
wat ‘n Appèl afwys (vgl Appèlskrif 2.1.1). 

3.1.1.2 Die Kommissie oordeel dat dit wel in sekere omstandighede moontlik sou 
wees om teen die afwysing van ‘n Appèl beswaar aan te teken, bv. as daar 
al ‘n redelike aantal jare verloop het. So ‘n beswaar sal egter nuwe materie 
moet bevat wat die noodsaak vir hersiening van die besluit oor die Appèl 
aantoon. Indien so ‘n beswaar nie nuwe materie bevat nie, druis dit teen die 
bedoeling van KO 46 in, wat juis wil reël dat dieselfde sake nie oor en oor 
behandel word nie. Ook die regsbeginsel om nie regter in die saak te wees 
nie, moet in bogenoemde situasie (vgl 2.3 hierbo) in ag geneem word. 
Die beoordeling van hierdie Appèlgrond hang dus af van die vraag of die 
beswaar van die Appellante (in 2.3. hierbo genoem) nuwe materie bevat al 
dan nie en in hoeverre dieselfde kerke regter in die saak is al dan nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.1.2 Bevinding 
Dat hierdie Appèlgrond nie voldoende is om regskrenking te bewys nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.1.3 Aanbeveling 
Dat die Appèl op hierdie grond nie slaag nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
3.2 Appèlgrond 2 
3.2.1 Beredenering 
3.2.1.1 Die Appellante voer aan dat verdere Appèl wel ‘n moontlike weg is, maar dat 

dit nie ‘n verpligting is om te appelleer wanneer jy ‘n saak verder wil voer 
nie. Daar kán wel eers beswaar aangeteken word, ‘n weg wat hulle gekies 
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het omdat hulle dit as bevorderlik vir versoening beskou het (Appèlskrif 2.1.2 
en 2.3). 

3.2.1.2 Die Kommissie oordeel dat daar wel in uitsonderlike gevalle eers weer 
beswaar aangeteken kan word, met inagneming van wat in 3.1.1.2 hierbo 
gestel is. Hierdie betrokke geval is egter ‘n tipiese situasie waarvoor KO 31 
voorsiening maak, nl. Appèl na ‘n meerdere vergadering. 

 Die moontlikheid van versoening word o.i. nie wesentlik beïnvloed deur die 
vraag of jy appelleer of beswaar aanteken nie, en kan dus nie as geldige 
motivering dien vir die indiening van ‘n beswaar by die Part. Sinode i.p.v. ‘n 
Appèl na die Nasionale Sinode toe nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.2.2 Bevinding 
Dat hierdie Appèlgrond nie voldoende is om regskrenking te bewys nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.2.3 Aanbeveling 
Dat die Appèl op hierdie grond nie slaag nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
3.3 Appèlgrond 3 
3.3.1 Beredenering 
3.3.1.1 Die Appellante voer aan dat die feit dat die saak by Part. Sinode 2001 ‘n 

beswaar (volgens KO 46) en nie ‘n Appèl (volgens KO 31) is nie, dit 
outomaties ‘n nuwe saak is en dus ook nie werklik nuwe materie behoef te 
bevat nie (vgl Appèlskrif 2.2.1 en 2.2.2). 

3.3.1.2 Die Kommissie oordeel dat so ‘n redenasie die bedoeling wat KO 46 o.a. het 
(nl. om nie dieselfde saak oor en oor te behandel nie) nie in berekening 
bring nie en op ‘n formalistiese manier met die Kerkorde omgaan. Dit is net 
wesentlike nuwe materie wat ‘n saak nuut kan maak. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.3.2 Bevinding 
Dat hierdie Appèlgrond nie regskrenking aantoon nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.3.3 Aanbeveling 
Dat die Appèl op hierdie grond nie slaag nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
3.4 Appèlgrond 44 
3.4.1 Beredenering 
3.4.1.1 Die Appellante voer aan dat hulle Beswaarskrif inderdaad nuwe materie 

bevat (vgl Appèlskrif 2.2.3) 
3.4.1.2 Die Kommissie oordeel dat die Beswaarskrif, wat wel uitgebreide 

beredeneringe bevat, tog nie wesentlike nuwe materie is nie. Dieselfde 10 
Appèlgronde wat in die appèl voorgelê is, word die 10 Beswaargronde in die 
Beswaarskrif. Na ons oordeel is hierdie uitgebreide argumentering rakende 
dieselfde klagtes nie werklik nuwe materie nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.4.2 Bevinding 
Dat hierdie Appèlgrond nie regskrenking aantoon nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
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3.4.3 Aanbeveling 
Dat die Appèl op hierdie grond nie slaag nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
3.5 Appèlgrond 5 
3.5.1 Beredenering 
3.5.1.1 Die Appellante voer aan dat die beredenering en bevraagtekening van 

uitgangspunte van die Part. Sinode se besluit oor hulle Appèl, wat in die 
Beswaarskrif aangebied word, nuwe stof is, aangesien die besluit oor die 
Appèl nog nie in die Appèl bestaan het nie (vgl Appèlskrif 2.2.4). 

3.5.1.2 Die Kommissie oordeel dat dit oppervlakkig gesien wel so is dat die besware 
teen die besluit oor die Appèl nuut is. Die inhoud van hierdie besware is 
egter grotendeels ‘n herhaling van die klagtes wat in die Appèlskrif gestel is 
en dus nie werklik nuwe materie wat voorgelê word nie (vgl ook 3.3.1.2 
hierbo). 

Besluit: Kennis geneem. 
3.5.2 Bevinding 
Dat hierdie Appèlgrond nie regskrenking aantoon nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.5.3 Aanbeveling 
Dat die Appèl op hierdie grond nie slaag nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
3.6 Appèlgrond 6 
3.6.1 Beredenering 
3.6.1.1 Die Appellante voer aan dat die effek van die Part. Sinode besluit dít is dat 

die saak lank vertraag word, wat versoening belemmer en verbittering 
verhoog, en dus ‘n verontregtende tegniek is (vgl Appèlskrif 2.4). 

3.6.1.2 Die Kommissie oordeel dat die besluit van die Part. Sinode geen aanduiding 
gee dat hulle onontvanklik-verklaring van die Beswaarskrif as ‘n bepaalde 
tegniek bedoel word nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.6.2 Bevinding 
Dat hierdie Appèlgrond nie regskrenking aantoon nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.6.3 Aanbeveling 
Dat die Appèl op hierdie grond nie slaag nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
 
12.2.7 APPÈL WR DIJKSTRA EN ANDER TEEN ‘N BESLUIT VAN PARTIKULIERE 

SINODE NOORDWES 2001 (Artt.8, 38, 202, 218, 236) 
 
 
Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl. Alle predikante, 
ouderlinge, professore en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering 
bly. 
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A. Br. GL Erasmus stel die Appèl. 
B. Dr. WC Opperman en ds. JH Jordaan lewer toeligting namens Partikuliere Sinode 

Noordwes. 
C. Besluit: Die Appèl word verwys na Appèlkommissie 3. 
D. Ds. HLJ Momberg rapporteer namens Appèlkommissie 3. 
E. Die Toeligter en Appellant lewer repliek. 

 
F. APPÈL 
Appèl teen die uitspraak van Part. Sinode Noordwes op 20 Nov. 2001 dat ‘n 
Beswaarskrif onontvanklik is, waarmee ons reg tot regspraak op die vergadering 
geweier is. 
 
1. Besluit waarteen appelleer word: (Bylae 1. Notule par. 10.1.2, p.36) lui soos 

volg: 
Aanbeveling: Die Kommissie beveel aan dat die Beswaarskrif nie ontvanklik is nie 
op grond van KO, art.46. Daar kan nie beswaar gemaak word teen ‘n Appèl-
uitspraak by dieselfde vergadering wat die uitspraak gemaak het nie. Daar is geen 
aanduiding van nuwe materie in die Beswaarskrif wat nie reeds in die Appèl 
behandel is nie. KO, art.31 reël dat wanneer iemand ‘n klagte het dat hy deur ‘n 
mindere vergadering verongelyk is, kan hy hom op ‘n meerdere vergadering beroep. 
Besluit: Die Part. Sinode keur die aanbeveling goed. 

 
Gronde van Appèl 
Die onkerkordelike besluit dat die Beswaarskrif onontvanklik is op grond van KO, 
art.46 krenk ons reg tot regverdige verhoor.  
Vir die doeleinde van die Appèl word die aanvaarde motivering tot die besluit 
waarom die Beswaarskrif onontvanklik is volgens KO, art.46 in drie onderdele 
verdeel. 

(a) “Daar kan nie beswaar gemaak word teen ‘n appèl-uitspraak by dieselfde 
vergadering wat die uitspraak gemaak het nie. 

(b) “Daar is geen aanduiding van nuwe materie in die Beswaarskrif wat nie reeds 
in die Appèl behandel is nie. 

(c) “KO, art.31 reël dat wanneer iemand ‘n klagte het dat hy deur ‘n mindere 
vergadering verongelyk is, kan hy hom op ‘n meerdere vergadering beroep.” 

3.7 Oor (a) en (c): 
3.7.1 Daar kan en mag beswaar gemaak (Gravamen) word teen enige besluit van ‘n 

vergadering ongeag of dit ‘n appèlsaak was al dan nie. Dieselfde Klassis-
Regskommissie verklaar tereg (Bylae 1. par. 10.2.2, p.37). “Die bedoeling van 
‘n Beswaarskrif is om ‘n vergadering te versoek om sy besluit in heroorweging 
te neem.” Hiermee weerspreek die Kommissie en die Part. Sinode homself. 
KO, art.46 maak juis voorsiening vir “tensy dit noodsaaklik geag word om iets 
te verander”.  

3.7.2 KO, art.31 bepaal die reg tot appèl – kan hy hom op ‘n meerdere vergadering 
beroep, nie moet nie. Die weg van beswaar kan en mag eers gevolg word 
indien die beswaarde dit verkies, om daarna eers te kan en mag appelleer 
indien nodig. 

3.8 Oor (b): 
3.8.1 Een doel van KO, art.46 is dat dieselfde saak nie herhaaldelik op ‘n 

vergadering bespreek word nie, tensy nuwe materiaal voorgelê word. ‘n Appèl 
is nie ‘n Beswaarskrif nie. ‘n Beswaar teen ‘n appèl-uitspraak, is in wese ‘n 
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nuwe saak waaroor die vergadering versoek word om te herbesin, nie ‘n 
herhaling van dieselfde saak nie, aangesien Appèlle in KO, art.31 gereël 
word. ‘n Beswaarskrif is in wese ‘n Beskrywingspunt (Handelinge 1991:527-8, 
meer spesifiek par H 3 en 4). Dit is die broederlike plig van so ’n vergadering 
om die besluit te heroorweeg in die lig van dieselfde en – in hierdie geval – 
nuwe en bykomende dokumentasie t.o.v. die feite soos in par 2.2.3 aangetoon 
word.  

3.8.2 Voortvloeiend uit 2.1 en bykomstig tot par 2.2.1, hoef ‘n Beswaarskrif geen 
nuwe materie te bevat nie. Die vergadering kan en mag o.a. versoek word om 
in die lig van die beskikbare feite in die Appèlskrif, sy besluit te heroorweeg. 

3.8.3 Die stelling dat die Beswaarskrif geen nuwe materiaal bevat waaroor die 
vergadering nie reeds gehandel het nie, is ‘n leuen. Telkens word in die 
Beswaarskrif nuwe dokumentasie voorgelê (vgl Bylae 2. Beswaarskrif par. 
2.1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.81, 2.9.1&2). 

3.8.4 Die Beswaarskrif beredeneer en betwis ook sekere uitgangspunte van die 
besluit. Dis tog nuwe stof wat nie in die Appèl staan nie (vgl Bylae 2. 
Beswaarskrif par 2. elke punt). 
Die bewering dat die Beswaarskrif geen nuwe materiaal bevat nie en daarom 
onontvanklik is, is enersyds nie van toepassing nie, andersins onwaar en 
krenk daarmee ons reg tot regspraak. 

3.9 Oor (c): KO, art.31 bepaal dat ‘n beswaarde na ‘n meerdere vergadering kan 
appelleer, nie moet nie. Die reg en weg van beswaar sowel as van Appèl 
word kerkregtelik in onderskeidelik KO, artt.46 en 31 verskans. Beide is ‘n 
broederlike weg tot regspraak. As beswaardes het ons juis die pad van 
beswaar gekies sodat die pad van gesprek met Kimberley oop bly en nie 
blokkeer word vanweë die 6 weke waarbinne kennis gegee moet word van ‘n 
Appèl nie, en dan as sub judice nie behandel kan word nie. Dat Kimberley 
desondanks alle gesprek en korrespondensie met die Dordt-groep sowel as 
enkelinge geweier het – destyds en tot op datum – is nie aan ons gebrek aan 
toenadering of gesindheid te wyte nie. 

3.10 Die tegniek van die Part. Sinode om die Beswaarskrif op onordelike wyse 
onontvanklik te verklaar, skep ‘n bykomstige probleem wat regsverydelend is. 
Sou hierdie Appèl na die Nasionale Sinode slaag, beteken dit dat Part. Sinode 
Noordwes die Beswaarskrif weer ter tafel moet neem en wel eers in 
Okt/November 2003. Intussen sloer die wesentlik Christelike, naamlik dat daar 
tot beslissing en versoening gekom moet word. Die sloer-metodes wat die 
Kerkraad van Kimberley, Klassis Griekwaland-Wes sowel as Part. Sinode 
Noordwes volg, lei slegs tot verdere verwydering en selfs verbittering; die 
Kerkraad en predikante van Kimberley weier alle korrespondensie, verskaf 
geen verdere Kerkraadsbesluite behalwe die enkele op 30 Aug 2000 nie, 
verskeie skriftelike versoeke ten spyt; weier enige gesprek en maak valse 
verklarings in die kerkverband sowel as by meerdere vergaderings rakende 
die groep Gereformeerdes waarvan ons op Orania deel is, bv. dat ons die 
bediening deur Kimberley beëindig het, dat ons die versoek tot lidmate-wees 
van Kimberley van die hand gewys het, dat ons nie versoening soek nie, dat 
Kimberley ‘n ander bedieningsooreenkoms met ons onderhandel het, ens. In 
plaas daarvan dat meganismes in werking gestel word om versoening te 
bevorder, word slegs na die ongenoemde besluite van meerdere vergaderings 
verwys wat sogenaamd nie honoreer word nie, sonder om aan te dui watter 
besluite bedoel word en aan te dui waarin die besluite nie eerbiedig word nie. 
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Hiermee versoek ons die eerwaarde Sinode om tot eer van Christus en behoud en 
opbou van Sy kerk, die Appèl gunstig te oorweeg, sodat die pad van regverdige 
verhoor en aanhoor onbelemmerd geloop kan word. Dis die enigste weg van 
versoening. 
 
G. RAPPORT VAN DIE APPÈLKOMMISSIE 
1. Opdrag 
Oorweeg die Appèl WR Dijkstra e.a. en adviseer die Sinode. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sake waarvan die Sinode kennis neem 
2.1 U Kommissie het die volgende persone te woord gestaan: 
2.1.1 Br. LJ Schutte 
2.1.2 Br. en Sr. GL Erasmus 
2.1.3 Br. P Buys 
2.1.4 Ds. JH Jordaan 
2.1.5 Dr. SJ van der Merwe 
2.2 Alle stukke wat as Bylae ingedien is, is grondig bestudeer om die waarheid van 

bewerings te toets. 
2.3 In die nagaan van die Appèl is bevind dat 3.1 tot 3.8 wat as motiverings 

aangebied word die 8 Appèlgronde is wat die Appellante in hulle eie woorde 
aanbied. By navrae het die Appellante ook bevestig dat hulle dit so beskou. 

2.4 Die historiese verloop van die saak is deur u Kommissie bestudeer en word as 
Bylae by die rapport aangeheg. 

2.5 Die argumentasie van die Appèl trek daarin saam dat die Appellante 
verskillende redes gee waarom hulle meen dat die Part. Sinode Noordwes, 
2002, ten onregte die Appèl wat hulle daar aangebied het afgewys het.  

2.5.1 Die Appellante het tevore (2001) 'n Appèl by die Part-Sinode Noordwes 
aangebied teen Klassis Griekwaland-Wes.  

2.5.2 Die Appèl by Part-Sinode Noordwes 2001 is na die Klassis Griekwaland-Wes 
vir behandeling teruggewys, maar is weer deur die Klassis afgewys.  

2.5.3 Teen die herhaalde afwysing van Klassis Griekwaland-Wes, het hulle na Part-
Sinode Noordwes 2002 appelleer, wat daar nie geslaag het nie. 

2.5.4 Gevolglik die Appèl teen die besluit van Part-Sinode Noordwes 2002 op die 
tafel van die Nasionale Sinode 2003. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Die Sinode oorweeg 
3.1 Appèlgrond 1 (motivering 3.1) 
3.1.1 Beredenering 
3.1.1.1 Die Appellante beweer (in hulle stukke en mondelings nader toegelig) 
3.1.1.1.1 dat die Part. Sinode Noordwes hulle reg gekrenk het omdat hulle 'n 

onjuiste standpunt van die Klassis Griekwaland-Wes ondersteun. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.1.1.1.2 Die standpunt van die Klassis word korrek aangehaal as dat dit die kern 

van die "inkomplete kerk" se beswaar is dat hulle as 'n selfstandige kerk 
wil funksioneer wat deur die GK Kimberley oorheers word. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.1.1.1.3 Die opsomming van die Klassis is blykbaar nie juis nie, omdat hierdie 

siening van die "inkomplete Kerk" nêrens in hulle eie Beswaarskrifte 
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voorkom nie. (So korrek geverifieer met stukke wat tot ons beskikking 
gestel was).  

Besluit: Kennis geneem. 
3.1.1.1.4 Die siening dat die "inkomplete kerk" as 'n selfstandige kerk wil 

funksioneer kom egter alleenlik voor in die stukke van Kimberley en 
Klassis Griekwaland-Wes. (So korrek geverifieer met stukke wat ons 
beskikking was). 

Besluit: Kennis geneem. 
3.1.1.1.5 Hierteenoor maak die Appellante daarop aanspraak dat hulle alleenlik 

poog om binne die erkende toepassings-reikwydte van art.39 op te tree. 
Die praktyk wat hulle vir etlike jare reeds (vanaf hulle verbondenheid aan 
Koffiefontein) gebruik het, en wat binne die bedieningsooreenkoms met 
Kimberley gekontinueer het, was dat hulle vryheid gegun was om hulle eie 
ouderlinge en wyke te hê, hulle eie administrasie (Lidmate, finansies ens) 
te behartig en hulle eie eredienste te hou en Sakramentsbediening 
plaaslik te ontvang en daaroor toesig te hou. 

3.1.1.1.6 Hierdie "administrasie vryheid" is ook in die bedieningsooreenkoms soos 
goedgekeur op Klassis Griekwaland-Wes April 2000, vasgestel. 

3.1.1.1.7 Die Appellante stel verder dat hulle in hulle skrywe aan Kimberley nadere 
verklaring wou verkry oor die inkonsekwente feite nadat die 
bedieningsooreenkoms gesluit is, dat hulle aan die een kant lidmate van 
een gemeente is en aan die ander onder art 39 deur 'n ander gemeente 
versorg word. (So vasgestel) 

3.1.1.1.8 Die Appellante het egter in hulle stukke gekla dat die Kerkraad van 
Kimberley, gekondoneer deur die Klassis, hierdie bestaande praktyke van 
vryheid om hulle eie sake te behartig, misken het. (so vasgestel). 

3.1.1.1.9 Die Appellante toon aan dat die heers-argument waarmee hulle hulleself 
beklae het, nie (soos die Klassis beweer) gemaak word omdat die 
"inkomplete kerk" soos 'n selfstandige kerk wil optree nie, maar omdat 
daar in die Studierapport van die Deputate van die Klassis 'n dwingende 
("moet onderteken") voorstel deur die Klassis self versag is ("versoek om 
te onderteken"), maar tog deur Kimberley dwingend voorwaardelik 
toegepas is.  

Besluit: Kennis geneem. 
3.1.1.2 U Kommissie oordeel nadat ons die dokumente nagegaan en die getuies 

aangehoor het 
3.1.1.2.1 dat die Klassis se weergawe van die kernsaak van die Appellante se 

beswaar nie 'n korrekte vertolking daarvan was nie. 
3.1.1.2.2 dat die Part-Sinode verkeerd gehandel het om die Klassis se vertolking te 

aanvaar. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.1.2 Bevinding 
3.1.2.1 Die Appellante bewys dat die weergawe van die kern van hulle beswaar 

soos die Klassis dit geformuleer het, asook soos die Part. Sinode dit 
aanvaar het, in stryd met die werklikheid is en dat hulle reg daardeur 
gekrenk is. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.1.3 Aanbeveling 
3.1.3.1 Die Appèl slaag op hierdie grond. 
Besluit: Goedgekeur. 
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3.2 Appèlgrond 2 (motivering 3.2) 
3.2.1 Beredenering 
3.2.1.1 Die Appellante voer (in hulle stukke en nadere getuienis) aan: 
3.2.1.1.1 dat Kimberley nie hulle samewerking gegee het om noodsaaklike 

Kerkraadsbesluite wat aangevra is te verskaf nie. 
3.2.1.1.2 Die Kerkraadsbesluit in sake ekskommunikasie is op 28 Jan 2001 geneem 

maar nie spoedig daarna aan die ge-ekskommunikeerdes oorgedra nie. 
(So uit die stukke en getuienisse vasgestel). 

3.2.1.2 U Kommissie oordeel: 
3.2.1.2.1 dat besluite van 'n Kerkraad wat spesifieke lidmate onder haar sorg se 

lidmaatskap ingrypend raak, radikaal van aard is. 
3.2.1.2.2 dat sodanige besluite as 'n saak van dringendheid aan die betrokkenes 

oorgedra behoort te word. 
3.2.1.2.3 Dat sodanige dringende kommunikasie gedoen behoort te word juis as 

bewys van bewustheid van hulle roeping om die versoening in die 
dissipline van Christus te bedien (soos ons dit in artt.76 en 77 KO orden). 

3.2.1.2.4 Waar kommunikasie van so 'n ingrypende aard nalatig gedoen word, is dit 
regskrenkend. 

3.2.1.2.5 Dat die Part. Sinode inderdaad die bevinding gemaak het dat daar tog 
gevalle is waarop Kimberley nie gereageer het nie, maar dat uit die stukke 
tot hulle beskikking geen substansie vir regskrenking was nie, bewys dat 
die Part. Sinode nie die besondere meriete van die ingrypende aard van 
die tipe korrespondensie wat nagelaat is, korrek geweeg het nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.2.1.3 Bevinding 
3.2.1.3.1 Dat dit regskrenkend was van Kimberley om kommunikasie van die 

ingrypende aard van die betrokke lidmate te weerhou. 
3.2.1.3.2 Dat dit dus nie korrek was van die Klassis en Part. Sinode om so-iets nie 

regskrenkend te vind nie. 
3.2.1.3.3 dat die Appellante suksesvol aangetoon het dat hulle deur die mindere 

vergaderings verongelyk is. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.2.1.4 Aanbeveling 
3.2.1.4.1 Die Appèl slaag op hierdie grond. 
Besluit: Goedgekeur. 

 
3.3 Appèlgrond 3 (motivering 3.3) 
3.3.1 Beredenering 
3.3.1.1 Die Appellante voer (in hulle stukke en mondelings nader toegelig) aan. 
3.3.1.1.1 dat hulle Appèl afgewys is omdat die Studiedeputate van die Klassis se 

Rapport aanvaar is dat hulle Kimberley se uitnodiging afgewys het. 
3.3.1.1.2 dat die brief wat die "inkomplete kerk" aan Kimberley egter volgens die 

Appellante nie 'n afwysing van die uitnodiging was nie, maar 'n 
voorbehoue daarvan.  

3.3.1.1.3 dat die verkeerde interpretasie en implementasie van die kerke op grond 
van die Studiedeputate se uitspraak, nie in lyn met die beswaardes se 
bedoeling in hulle brief was nie, en daarom regskrenkend was. 

3.3.1.1.4 dat verder ook die Part. Sinode geen substansie vir regskrenking in die 
Studiedeputate se uitspraak, ondanks die Appellante se besware daarteen 
gevind het nie.  
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3.3.1.2 U Kommissie oordeel: 
3.3.1.2.1 Dat die brief van die "Dordt groep" as antwoord op Kimberley se 

uitnodiging beslis 'n baie negatiewe trant het. 
3.3.1.2.2 Dat die slotparagraaf van die brief egter die bedoeling helder en duidelik 

verwoord (Bylae 9, p.185). 
3.3.1.2.3 Dat u Kommissie die bedoeling van die Appellante nie verstaan as 'n 

afwysing van Kimberley se uitnodiging nie, maar as 'n voorbehoud, soos 
die Appellante hulleself hieroor nader verklaar het. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.3.2 Bevinding 
3.3.2.1 dat die mindere kerklike vergaderings verkeerd gehandel het deur nie die 

Appellante se bedoeling te aanvaar soos die slotparagraaf van hulle brief dit 
verwoord en dit deur hulleself nader verduidelik is nie. 

3.3.2.2 dat regskrenking bewys is. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.3.3 Aanbeveling 
3.3.3.1 dat die Appèl op hierdie grond slaag. 
Besluit: Goedgekeur. 

 
3.4 Appèlgrond 4 (motivering 3.4) 
3.4.1 Beredenering 
3.4.1.1 Die Appellante voer aan 
3.4.1.1.1 dat sake wat oor hulle verbanning handel (art.77 KO) nie deur 'n 

adviesvraag van die Kerkraad van Kimberley nie, maar deur die Rapport 
van die Studiedeputate op die Klassis se tafel beland het. 

3.4.1.1.2 dat die Klassis verder selfs volgens die onordelike aanbevelings van die 
Studiedeputate se rapport gehandel het. 

3.4.1.1.3 Dat hierdie wyse van doen nie in ooreenstemming is met die ordelike 
manier wat ons volgens art.77 KO onderhou nie. 

3.4.1.1.4 Dat die Klassis hom dus op onordelike wyse via 'n Deputaterapport in 'n 
plaaslike kerk (Kimberley) se sake ingemeng het. 

3.4.1.2 U Kommissie oordeel 
3.4.1.2.1 Dat ekskommunikasie 'n saak is wat ordelik in art.77 KO gereël word. 
3.4.1.2.2 Dat die wyse waarop die saak by die Klassis gedien het via 'n 

Studiedeputaterapport daar beland het en in stryd met artt.30 en 84 KO is. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.4.2 Bevinding 
3.4.2.1 Dat regskrenking bewys is. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.4.3 Aanbeveling 
3.4.3.1 Dat die appèl op hierdie grond slaag. 
Besluit: Goedgekeur. 

 
3.5 Appelgrond 5 (motivering 3.5) 
3.5.1 Beredenering 
3.5.1.1 Die Appellante voer aan: 
3.5.1.1.1 Dat die Klassis in die praktyk 'n ander standpunt ingeneem het oor die 

status van die "Dordt groep" as wat reeds tevore kragtens dokumentasie 
van Klassis April 2000 ingeneem het. 
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3.5.1.1.2 Die verandering kom daarop neer dat hulle status gewysig is vanaf 
lidmate/wyke kragtens art 39 KO na "inkomplete kerk." 

3.5.1.1.3 Dat die wysiging van dié status selfs bevestig is in die daarstelling van 'n 
bedieningsooreenkoms en al. (So in dokumentasie bevestig). 

3.5.1.1.4 Dat by 'n opvolgende sitting die Klassis motiverings aanvaar het wat dit 
laat lyk het asof dit die Appellante is wat die gewysigde betekenis aan 
hulle status gegee het.(So in dokumentasie bevestig). 

3.5.1.1.5 Dat die Kerkraad en Klassis dus die ding wat hulle self gedoen het, op 
rekening van die art.39 KO lidmate geplaas het.  

3.5.1.1.6 Die Part. Sinode het regskrenkend opgetree aangesien hulle nie hierdie 
omkering as verkeerd ingesien het nie. 

3.5.1.2 U Kommissie oordeel 
3.5.1.2.1 Dat dit inderdaad verkeerd was van die Part. Sinode Noordwes om die 

omkeer van beskouing nie as verkeerd te sien nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.5.1.3 Bevinding 
3.5.1.3.1 dat die Appellante regskrenking bewys het. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.5.1.4 Aanbeveling 
Besluit: Kennis geneem. 
3.5.1.4.1 Dat die Appèl op hierdie grond slaag. 
Besluit: Goedgekeur. 

 
3.6 Appèlgrond 6 (motivering 3.6) 
3.6.1 Beredenering 
3.6.1.1 Die Appellante voer aan 
3.6.1.1.1 Dat appellering nie die enigste manier is om jou teen 'n kerklike besluit te 

verset nie. Hulle stel dat teen enige besluit van 'n kerklike vergadering ook 
by wyse van 'n beswaar in verset gegaan kan word. 

3.6.1.1.2 Hulle beweer verder dat dit die standpunt van die Klassis (parr 4.1.3 en 
4.1.4) Maart 2001 was, en hulle het dit by die Part. Sinode Noordwes 
bekla dat die Klassis glo sou sê dat Appèl die enigste manier van verset 
teen 'n kerklike besluit is. 

3.6.1.2 U Kommissie oordeel 
3.6.1.2.1 In die betrokke paragrawe waarna verwys is word wel geargumenteer dat 

die beswaardes nie teen die besluit van die Part. Sinode geappelleer het 
nie, en dat hulle dit dus as korrek aanvaar het.  

3.6.1.2.2 Wanneer die Klassis so argumenteer, sê hulle egter nie noodwendig 
daarmee dat daar geen ander metodes van verset bestaan nie. Hulle sê 
alleen dat hulle geen Appèl sien nie. 

3.6.1.2.3 Wanneer die Part. Sinode nie regskrenking in hierdie woorde sien nie, is 
hulle korrek. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.6.1.3 Bevinding 
3.6.1.3.1 Dat regskrenking nie bewys is nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.6.1.4 Aanbeveling 
3.6.1.4.1 Dat die Appèl op hierdie grond nie slaag nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
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3.7 Appèlgrond 7 (motivering 3.7) 
3.7.1 Beredenering 
3.7.1.1 Die Appellante beweer 
3.7.1.1.1 dat die Kommissierapport van die Part. Sinode (Bylae B) 'n ander 

argument as die Klassis gebruik waarom die versoek tot visitasie afgekeur 
is. 

3.7.1.1.1.1 die Kommissierapport het vermeld dat die plek van visitasie nie ter sake 
is nie. 

3.7.1.1.1.2 Die Klassis het dit deels afgekeur weens die argument dat die "Dordt 
groep" op 11 Feb hulleself reeds losgemaak het van Kimberley en dat 
daar nie visitasie gedoen word by mense wat nie lidmate van 'n 
gemeente is nie. 

3.7.1.1.2 Die argument is blykbaar eensydig omdat gestel word dat die "Dordt 
groep" hulleself losgemaak het, maar dit is eers nadat Kimberley hulle 
buite kerkverband verklaar het. 

3.7.1.1.3 Die Part. Sinode het blykbaar ook bykomstige argumentasie gebruik om 
dit goed te keur dat die Klassis reg gehad het om versoek tot visitasie af 
te keur. Die bykomstige argumentasie het daarop neergekom dat die 
mense wat om spesiale visitasie aansoek gedoen het, nie meer lidmate 
by Kimberley was toe hulle vir visitasie aansoek gedoen het nie.  

3.7.1.1.4 Appellante voer verder aan dat die Part. Sinode nie geregtig was om iets 
anders as die genotuleerde argumentasie van die Appellante te gebruik 
in die beoordeling van hulle argument nie.  

3.7.1.2 U Kommissie oordeel 
3.7.1.2.1 Onafhanklik van hoe swaar die argumentasie gedien het, bevind u 

Kommissie dat dieselfde argumentasie beide by die Klassis asook by die 
Part. Sinode gedien het, naamlik dat die Dordt-groep tydens hulle 
aansoek om spesiale visitasie nie meer lidmate van Kimberley was nie, 
en dat gevolglik hulle versoek om visitasie nie geldig is nie. 

3.7.1.2.2 Verder is die Appellante se argument verkeerd as hulle verwag dat slegs 
die gedokumenteerde materiaal wat hulle aanbied beoordeel mag word, 
want 'n Appèlkommissie moet na alle relevante getuienis wat hulleself 
asook die verweerders aanbied, kyk om 'n regverdige uitspraak te lewer. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.7.2 Bevinding 
3.7.2.1 Dat regskrenking in hierdie geval nie bewys is nie 
Besluit: Kennis geneem. 
3.7.3 Aanbeveling 
3.7.3.1 Dat die Appèl op hierdie grond nie slaag nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
3.8 Appèlgrond 8 (Motivering 3.8) 
3.8.1 Beredenering 
3.8.1.1 Die Appellante beweer 
3.8.1.1.1 Dat Kimberley nie sy besluite waarteen beswaar gemaak is verskaf het 

nie. 
3.8.1.1.2 Dat die weiering van Kimberley om te kommunikeer die aanleidende 

oorsaak was waarom die Appellante Kimberley as 'n valse kerk bestempel 
het. 
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3.8.1.1.3 Dat die genoegsame stukke nie by die Klassis beskikbaar was nie 
aangesien Kimberley nie sy besluite verskaf het nie. 

3.8.1.2 U Kommissie oordeel 
3.8.1.2.1 Hierdie Appèlgrond staan op wesentlik dieselfde argument van 

regskrenking in Appèlgrond 2 (motivering 3.2) 
3.8.1.2.2 Dit is inderdaad regskrenkend wanneer korrespondensie wat met die oog 

op 'n beroep op 'n meerdere vergadering aangevra word, nie deur die 
mindere vergadering verskaf word nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.8.2 Bevinding 
3.8.2.1 dat regskrenking suksesvol aangetoon is. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.8.3 Aanbeveling 
3.8.3.1 dat die Appèl op hierdie grond slaag. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
4. Aanbeveling ten opsigte van die Appèl in sy geheel 
4.1 Die Appèl slaag. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
12.2.8 APPÈL VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE DUINEVELD, KATHU, 

KIMBERLEY EN KURUMAN TEEN DIE BESLUIT VAN PART. SINODE 
BOSVELD GEHOU TE NYLSTROOM 19 NOVEMBER 2002 (Artt.8, 35, 
236) 

 
 
Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl. Alle predikante, 
ouderlinge, professore en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering 
bly. 
 
A. Dr. SJ van der Merwe stel die Appèl. 
B. Ds. JC Aucamp lewer toeligting namens Part. Sinode Bosveld. 
C. Besluit: Die Appèl word verwys na Appèlkommissie 3. 
C. Ds. SD Snyman rapporteer namens Appèlkommissie 3. 
 
E. APPÈL 
Die Gereformeerde kerke Duineveld, Kathu, Kimberley en Kuruman appelleer teen 
die besluite van Part. Sinode Bosveld van 19 November 2002 op grond van die Skrif 
(Eks 20:26; Matt 5:23 en 18:15-35), artikels 30, 38, 80 en 84 van die Kerkorde. 
 
1. Besluite Part. Sinode Bosveld 
Uittreksel uit notule van Part. Sinode Bosveld in sitting te Nylstroom 19 November 
2002 
Ds. ALA Buys lewer die Rapport (Bylae 19). 
Daar word geleentheid gebied vir vrae en bespreking. Appellante kry geleentheid vir 
repliek. Respondente kry geleentheid vir repliek. Voorsitter lei vergadering in 
stemming ten opsigte van Appèlgrond 1. 
Besluit 
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Kommissie se aanbeveling word aanvaar. Appèlgrond 1 slaag nie. 
 
Daar word weer geleentheid gebied vir vrae en bespreking. Appellante kry 
geleentheid vir repliek. Respondente kry geleentheid vir repliek. Nadat die 
Kommissie se rapporteur finaal vrae geantwoord het, gaan die vergadering oor tot 
stemming ten opsigte van Appèlgrond 2. 
Besluit 
Kommissie se aanbeveling word aanvaar. Appèlgrond 2 slaag nie. Die Appèl slaag 
in sy geheel nie.  
 
Bylae 19 
Rapportkommissie van advies 
1. Die Kommissie het bestaan uit die volgende broeders: sien Bylae A. 
2. Die Kommissie neem die saak onder bespreking en hoor ook onderskeie 

getuienisse aan. 
3. Die stelling word in Appèlgrond 1 gemaak dat Klassis Krokodilrivier die reg van 

Kimberley gekrenk het deur nie aan die Kerkraad geleentheid gebied het om 
hulle saak te stel nie. 

3.1 Die Kommissie bevind dat dit nie feitelik korrek is nie in die lig van 
meegaande Bylae B en C. 

3.2 As KlassisDeputate het broeder CJ Kruger saam met afgevaardigdes van die 
Kerkraad van Brits-Wes die Kerkraad van Kimberley op 7 September 2001 
ontmoet in opdrag van die Klassis 

4. AANBEVELING: Appèlgrond 1 slaag nie. 
5. Die bewering word in Appèlgrond 2 gemaak dat die reg van Klassis 

Griekwaland-Wes gekrenk word op KO, artt.30, 38, 80, 84. 
5.1 Die Kommissie het getuienisse aangehoor van broeders Smit, Theunissen en 

Kruger wat stel dat die bediening van die lidmate op Orania (Dordt-groep) 
deur die Kerkraad van Brits-Wes met die medewete van die Kimberley 
Kerkraad plaasvind, nadat Kimberley Kerkraad die betrokke lidmate op Orania 
as buitekerklik beskou het en ge-evangeliseer behoort te word. Die Klassis 
Griekwaland-Wes het hierdie besluit van die Kimberley Kerkraad sy eie 
gemaak (sien Bylae D). 

6. AANBEVELING: Appèlgrond 2 slaag nie. 
7. BEVINDING: Feitelik is aangetoon dat nie regskrenking plaasgevind het nie. 
8 AANBEVELING: Dat die Appèl in sy geheel nie slaag nie. 
Geteken: DJ de Kock (voorsitter), ALA Buys, C Erasmus e.a. 
 
2. Kursoriese historiese agtergrond 
(a) Aanvanklik was al die Gereformeerde lidmate wat in en rondom Orania woon, 

lidmate van die Gereformeerde Kerk Philipstown. 
(b) ‘n Deel van die lidmate te Orania word deel van die Gereformeerde Kerk 

Koffiefontein.  
(c) Gesamentlike Deputate van Klassisse Middelburg en Fauresmith beveel aan 

dat daar nie oorgegaan word tot gemeentestigting te Orania nie omdat die 
betrokke partye (kerke) nie geraadpleeg is nie. Voorts beveel hulle aan dat die 
onenigheid op Orania tussen die twee groepe Gereformeerde lidmate vanuit 
die liefde van Christus opgelos word. Klassis Fauresmith besluit op 1 Maart en 
15 April 1999 dat gemeentestigting te Orania afgekeur word. 
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(d) Die Gereformeerde Kerk Kimberley raak betrokke by die bediening van die 
Gereformeerde Kerke Fauresmith en Koffiefontein en dus van die lidmate te 
Orania. 

(e) Klassis Griekwaland-Wes (12 Sept. 2000) handhaaf die besluite dat 
gemeentestigting te Orania nie kan realiseer alvorens die onenigheid tussen 
die twee groepe opgelos is nie. Al die lidmate wat te Orania woon, word 
versoek om in te skakel by die Gereformeerde Kerk Kimberley na oorleg 
gepleeg is met die Gereformeerde Kerk Philipstown.  

(f) Die naweek van 7 – 9 September 2001 besoek ‘n Kommissie bestaande uit 
Ds. B Smit, oudl. C Versteeg en oudl. D Theunissen van Brits-Wes saam met 
oudl. CJ Kruger van Die Moot die Gereformeerde Kerk Kimberley en daar 
word oor al die sake gepraat. Die Kommissie stel ‘n Rapport op (Bylae B). Die 
Gereformeerde Kerk Kimberley ontvang nooit so ‘n Rapport nie. In die Rapport 
word bevind dat eenheid nie ‘n voorveronderstelling is of kan wees vir 
kerkstigting nie. Nêrens word hierdie bevinding getoets by enige meerdere 
vergadering wat besluit het dat eenheid wel eers bereik moet word, alvorens 
daar oorgegaan kan word tot kerk-instituering nie. Hulle bevind ook dat die 
“Dordt-groep” besig is met besware teen besluite van Griekwaland-Wes. Die 
Kommissie beveel aan dat versoening met alle lidmate en predikante van 
Kimberley gesoek moet word, en dat die Kerkraad van Brits-Wes die lidmate 
te Orania moet help om te kom tot kerkstigting. 

(g) Intussen poog die Gereformeerde Kerk Kimberley om versoening te bewerk. 
Na verskeie samesprekinge word daar onderling by ‘n byeenkoms op 26 Aug 
2002 besluit dat die verlede agtergelaat moet word, en dat die Gereformeerde 
Kerk Kimberley by al die lidmate huisbesoek kan doen op voorwaarde dat 
Brits-Wes toestemming verleen. Die lidmate (Dordt-groep) meld geensins dat 
hulle van voorneme is om oor te gaan tot kerkstigting nie, en dat Klassis 
Krokodilrivier oor die saak gaan handel op 17 September 2002 nie. 
Kerkstigting vind plaas op 12 Oktober 2002 sonder dat enige lidmate van 
Kimberley genooi word of geraadpleeg word. Die Gereformeerde Kerk 
Kimberley en Klassis Griekwaland-Wes verneem van die besluit van 
kerkstigting te Orania deur ‘n skrywe van Klassis Krokodilrivier nadat die 
besluit geneem is. Die Gereformeerde Kerk Kimberley ontvang wel ‘n 
uitnodiging na die kerkstigting te Orania op 10 Oktober 2002. Daar was nie tyd 
om ‘n Kerkraadsvergadering te reël voor die stigting nie.  

(h) Die Klassis Griekwaland-Wes appelleer na die Part. Sinode Bosveld in 
verband met die besluit van Klassis Krokodilrivier oor kerk-instituering te 
Orania (Bylae 1). Die Appèl word afgewys.  

(i) ‘n Groep lidmate te Orania appelleer na Part. Sinode Noordwes (Nov. 2000) in 
verband met besluite van Klassis Griekwaland-Wes, onder andere oor kerk-
instituering te Orania. Die appél word afgewys. Dieselfde groep maak beswaar 
teen besluite van Griekwaland-Wes (Sept. 2001). Griekwaland-Wes behandel 
die Beswaarskrif na advies van die Part. Sinode (2001) waarna die groep na 
die Part. Sinode Noordwes (2002) appelleer. Hierdie Appèl word afgewys. 
Hulle appelleer na die Nasionale Sinode (2003) oor die besluite van Part. 
Sinode Noordwes 2000, 2001 en 2002. 
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3. Begronding 
3.1 Begronding 1 
Die Part. Sinode Bosveld krenk die reg omdat hulle die besluit van die Klassis 
Krokodilrivier handhaaf waarin hulle die Gereformeerde Kerk Kimberley die reg ontsê 
om hulle kant van die saak te stel. Die Skrif eis dat niemand onverhoord veroordeel 
mag word nie, en die reg eis dat geluister moet word na die ander party.  
 
Motivering 
(a) Die Part. Sinode Bosveld bevind dat Klassis Krokodilrivier wel die 

Gereformeerde Kerk Kimberley aangehoor het in lig van Bylaes B en C by die 
Kommissierapport. Bylae B is die Rapport van die Kommissie wat 7 – 9 
September 2001 gesprek gevoer het met Kimberley en lidmate te Orania. 
Hierdie Rapport het die Gereformeerde Kerk Kimberley nooit bereik nie. Bylae 
C is ‘n brief van die Gereformeerde Kerk Brits-Wes gedateer 19 April 2002 
waarin hulle ‘n gesprek wou voer met die Gereformeerde Kerk Kimberley in 
sake die lidmate wat opgeneem is. Ook hierdie brief het Kimberley nie ontvang 
nie en geen skriftelike getuienis is aan Part. Sinode Bosveld gegee van so ‘n 
samespreking nie. Beide hierdie stukke is stukke van die Gereformeerde Kerk 
Brits-Wes en nie amptelike stukke van die Gereformeerde Kerk Kimberley 
waarin hulle hulle standpunt gestel het nie. Dit is immers net regverdig dat een 
party van ‘n samespreking ook die Rapport ontvang en geleentheid kry om 
kommentaar daaroor te lewer. 

(b) Die Part. Sinode kondoneer die besluit van Klassis Krokodilrivier waarin hulle 
met leedwese kennis neem van die skynbare onversoenlikheid tussen lidmate 
van Orania en die Kerkraad van Kimberley. Daar word geensins melding 
gemaak van die pogings tot versoening van die Gereformeerde Kerk Kimberley 
nie (vergelyk die ondersoek van bediening van verspreidwonendes en die 
samesprekings tussen Kimberley en die lidmate tot 26 Augustus 2002). Die 
Skrif eis dat ons moet versoen en moet vergewe (Matt. 5:24; 18:15-22; Mark 
11). Daarmee word die uitnodiging van Klassis Griekwaland-Wes om hulp te 
verleen in die proses ook van die hand gewys. Die skynbare onversoenlikheid is 
‘n heersende sondetoestand wat volgens die Skrif nie so mag voortduur nie en 
sekerlik nie tot eer van Christus en die kerk is nie. 

(c) Oudl. CJ Kruger het wel die samespreking (7 – 9 September 2001) bygewoon, 
maar nêrens word die standpunt van die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk 
Kimberley oor die Rapport van die Kommissie of oor die ontwikkeling van die 
saak gevra, of geleentheid gegee dat dit aan die Klassis Krokodilrivier gegee 
kon word nie.  

3.2 Begronding 2 
Die Part. Sinode Bosveld krenk die reg deurdat hulle nie grondig ingaan op die wyse 
waarop Klassis Krokodilrivier se besluit van 17 September 2002 artt.30, 38, 80 en 84 
van die Kerkorde oortree nie.  
 
Motivering 
(a) KO, art.30 bepaal dat slegs sake wat by meerdere vergaderings tuishoort, deur 

hulle behandel mag word. Klassis Griekwaland-Wes het besluite geneem oor 
die stigting van ‘n kerk te Orania wat binne sy ressort val. Hierdie besluit is deur 
Part. Sinode Noordwes 2000 gehandhaaf deur ‘n Appèl daarteen af te wys. 
Part. Sinode Bosveld beredeneer nie die implikasie van hierdie besluit nie, maar 
stel bloot dat die bediening van lidmate te Orania deur Brits-Wes met die 
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medewete van Kimberley plaasvind. Die Kerkorde bepaal dat ‘n Klassis moet 
besluit oor kerk-instituering. 

(b) Die negende gebod word oortree wanneer beweer word dat Klassis 
Griekwaland-Wes die besluit van Kimberley dat die lidmate te Orania (Dort-
groep) hulle buite kerkverband gestel het, sy eie gemaak het. Die Klassis het 
net kennis geneem van die besluit, aangesien die besluit oor lidmaatskap by die 
plaaslike kerk tuishoort.  

(c) Die Part. Sinode beredeneer nie die bewering dat Klassis Krokodilrivier art.38 
van die Kerkorde oortree nie. KO, artikel 38 bepaal dat die Klassis besluit oor 
kerk-instituering en die Sinodebesluit van 1955 bepaal dat wanneer die te stigte 
kerk in twee Part. Sinodes val, moet die toestemming van beide Klassisse gekry 
word. Die feit dat Klassis Krokodilrivier geensins met Klassis Griekwaland-Wes 
oor die saak korrespondensie gevoer het nie, die feit dat die Gereformeerde 
Kerk Kimberley ook nie in die saak geken is nie, word geensins beredeneer nie. 
Die feit of die belange van alle naburige kerke in aanmerking geneem is soos 
die Kerkorde dit vereis, al dan nie, word ook nie beredeneer nie.  

(d) Die Part. Sinode beredeneer nie die bewering dat Klassis Krokodilrivier art.80 
van die Kerkorde oortree nie. KO, artikel 80 bepaal dat daar nie ingedring mag 
word in die dienswerk van ‘n ander nie. Orania val in die bedieningsgebied van 
die Gereformeerde Kerk Kimberley wat gereeld elke Sondag daar eredienste 
hou. Kimberley is in die ressort van Klassis Griekwaland-Wes en dus word 
ingedring in die diens van die Gereformeerde Kerk Kimberley en Klassis 
Griekwaland-Wes. Klassis Krokodilrivier het nog nooit met Klassis Griekwaland-
Wes oor gemeente grense onderhandel nie, selfs ook nie voor die eensydige 
instituering van die Gereformeerde Kerk Orania nie.  

(e) Die Part. Sinode beredeneer nie die bewering dat Klassis Krokodilrivier art.84 van 
die Kerkorde oortree nie. KO, artikel 84 bepaal dat geen kerk oor ander kerke mag 
heers nie. Verskeie Klassisse het besluit dat voordat daar ‘n kerk te Orania 
geïnstitueer mag word, daar eers versoening tussen die twee groepe moet wees. 
Klassis Griekwaland-Wes besluit dit en Part. Sinode Noordwes handhaaf die 
besluit deur ‘n Appèl daarteen af te wys. Part. Sinode Bosveld beredeneer 
geensins dat die besluit van Klassis Krokodilrivier om ‘n kerk te Orania te institueer, 
Klassis Griekwaland-Wes en Part. Sinode Noordwes oorheers nie. Daarmee heers 
Part. Sinode Bosveld ook oor Part. Sinode Noordwes wat telkens die besluite van 
Klassis Griekwaland-Wes gehandhaaf het.  

(f) In lig van bogenoemde beredenering is dit onbegryplik dat Part. Sinode Bosveld 
kan bevind “feitelik is aangetoon dat nie regskrenking plaasgevind het nie”.  

4. Versoek 
Hiermee versoek die Gereformeerde Kerke Duineveld, Kathu, Kimberley en Kuruman 
dat die besluite van Part. Sinode Bosveld insake die Appèl van Klassis Griekwaland-
Wes nietig verklaar word wat sal beteken dat die besluit van Klassis Krokodilrivier 
insake die instituering van ‘n kerk te Orania ook nietig is.  
Voorts nooi ons die Klassis Krokodilrivier en Part. Sinode Bosveld uit om hulp te kom 
verleen om op ‘n Skriftuurlike en Kerkordelike wyse versoening te bewerk.  
 
F. RAPPORT: AD-HOC KOMMISSIE OOR 12.2.7 EN 12.2.8 
1. Opdrag 
Om die Sinode te adviseer oor die verdere hantering van bogenoemde sake. 
Besluit: Kennis geneem. 
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2. Oor 12.2.7 
2.1 Sake ter oorweging 
2.1.1 Die omvang van die materie wat hierdie Appèl ter tafel bring en die 

verstrengelde aard daarvan, maak dit vir hierdie Sinode onmoontlik om in die 
tyd tot sy beskikking goeie regspraak te lewer 

2.1.2 Die Sinode mag egter nie sy plig om reg te spreek wanneer daartoe versoek, 
versaak nie. 

2.1.3 ‘n Moontlike uitweg is die volgende: 
2.3.1.1 hierdie Sinode besluit dat ‘n Synodus Contracta saamgeroep word om 

hierdie spesifieke saak te hanteer, 
2.3.1.2 elke Part. Sinode behalwe die betrokke Part. Sinode (Noordwes) wat wel 

toeligters daar sal hê, wys - staande hierdie Sinode - vier afgevaardigdes 
aan (2 predikante en 2 ouderlinge) wat die Synodus Contracta sal vorm, 

2.3.1.3 die Kerkraad van Potch-Noord tree as Roepende Kerkraad op en die 
aangewese afgevaardigdes van Part Sinode Randvaal as Deputate vir 
Korrespondensie. 

2.1.4 Die regspraak in hierdie Appèl sal egter nie die totale probleem, waarvan dit 
maar ‘n onderafdeling is, oplos nie. Vir ‘n totale oplossing is versoening tussen 
botsende partye van grondvlak af noodsaaklik. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
2.2 Aanbeveling 
2.2.1 Dat die Sinode hierdie Appèl nie verder behandel nie. 
2.2.2 Dat die hele Appèl en Kommissierapport as ‘n onafgehandelde saak verwys 

word na ‘n Synodus Contracta soos hierbo in punt 2.1.3 beskryf. 
2.2.3 Dat alle betrokkenes gewys word op die plig wat op hulle rus volgens Matt 

5:23-24 om die inisiatief te neem in die soeke na versoening. 
2.2.4  Dat voordat bogenoemde Synodus Contracta (vgl 2.2.2) byeenkom, 'n 

vergadering van die betrokkenes wat direk by die sake belang het, moet 
plaasvind. Hierdie betrokkenes is die Kerkraad van Kimberley, lidmate op 
Orania van die Gereformeerde Kerke Kimberley en Orania en Klassisse 
Griekwaland-Wes en Krokodilrivier en Brits-Wes. 

2.2.5 Dat hierdie Sinode die volgende persone as Adviseurs sal aanwys, wat 'n 
fasiliteringsrol speel en leiding gee ten einde mee te help om 'n oplossing van 
probleme te verkry en die partye tot versoening te lei, naamlik ds. PJ van der 
Walt (Bethlehem), ds. GNV Botha, prof. A le R du Plooy en dr. DG Breed. 

Besluit: Goedgekeur. 
3. Oor Appèl Gereformeerde Kerke Duineveld, Kimberley, Kuruman en Kathu 

teen besluite van Part. Sinode Bosveld 
Die afgevaardigdes uit hierdie kerke trek die Appèl teen Part. Sinode Bosveld terug.  
Die afgevaardigdes sal al hierdie kerke eerskomende Sondag versoek om in te stem 
dat die Appèl teruggetrek word.  
Motivering 
1. Die kerke is bereid en gewillig om onreg te ly terwille van die Koninkryk. 
2. Die kerke wou aanvanklik nie appèlleer nie, omdat hulle voortdurend bewus is dat 

Appèlle geen oplossings bring nie.  
3. Die reg van die Koning van die kerk was egter gekrenk, en daarom wou die kerke 

dat alle sake rakende hierdie aangeleentheid ter tafel kom, sodat besluite van 
meerdere vergaderings gelykluidend kan wees.  
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4. Indien hierdie Appèl sou slaag, beteken dit dat instituering van die Gereformeerde 
Kerk Orania tot niet sou wees.  

5. Ons is egter bewus van die begeerte van hierdie groep om ‘n eie selfstandige 
kerk te wil wees, en ons het onvermoeid gewerk om dit tot stand te bring op ‘n 
ordelike en Christus waardige manier deur eers versoening te bewerk voordat 
daar oorgegaan kan word tot instituering. 

6. Die feit is dat daar tans wel ‘n kerk geïnstitueer is, en indien dit ongedaan gemaak 
word, dit geensins sal bydra tot versoening nie. 

7. Die begeerte van alle kerke in Klassis Griekwaland-Wes is dat energie en tyd 
gebruik moet word om die koninkryk te bou, en nie teen mekaar te veg nie. 

8. Ons versoek die broeders van die Gereformeerde Kerk Orania om ons goeie trou 
te aanvaar en ons nie te veroordeel omdat ons die 1983-vertaling van die Bybel 
as God se Woord aanvaar nie.  

Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
12.2.9 APPÈL – F KRUGER TEEN PARTIKULIERE SINODE PRETORIA 

TEEN ‘N BESLUIT OOR AMPTELIKE GEBEDSGROEPE IN DIE 
SILVERTONGEMEENTE (Artt.8, 17, 33) 

 
 
Die Sinode gaan in camera vir die behandeling van die Appèl. Alle predikante, 
ouderlinge, professore en emeriti wat nie afgevaardig is nie mag in die vergadering 
bly. 
 
A. Br. HG Kruger stel die die Appèl namens br. F Kruger. 
B. Ds. PW Kurpershoek lewer toeligting namens Partikuliere Sinode Pretoria. 
C. Besluit: Die Appèl word verwys na Appèlkommissie 2. 
D. Ds. JL van der Schyff rapporteer namens Appèlkommissie 2. 
E. Die Toeligter en Appellant lewer repliek. 

 
F. APPÈL 
Agtergrond 
1. Die doel van hierdie Appèl is om uitspraak te verkry oor die praktyk van 

gebedsgroepe in die Silverton gemeente wat steeds die essensie van die 
probleem uitmaak. My Appèl na Klassis Oostelike Pretoria (Mei 2002) en Part. 
Sinode Pretoria (Nov 02) het nie geslaag nie. 

2. In hierdie Appèl gaan dit oor 2 beginsels: (a) Kan kerkrade buite KO, art.66 om 
amptelike gebedsbyeenkomste instel en (b) kan ‘n besluit (Sinode 1910 – i.s. 
Gebedsbyeenkoste en KO, art.66) van sy begronding (Zie Bylage N) geskei 
word. D.w.s. kan ons van nou af huise sonder fondamente bou. 

3. Dit is belangrik om daarop te let dat part. Sinode Pretoria nie my Appèl (veral die 
eerste grond) verkeerd bewys het nie, maar bevind het dat ek die gronde nie 
duidelik genoeg kon aantoon nie. Hierdie Appèl poog om die gronde duideliker te 
stel.  

4. Ek wil u daarop wys dat beide die Appèlkommissies Klassis en Part. Sinode in 
gesprekke toegegee het dat Sinode 1910 nie ruimte laat vir gebedsgroepe nie.  

5. Iemand wat appelleer is geregtig om die Appèl in sy eie woorde te stel, en 
dienaars van Christus in Appèlkommissies is veronderstel om volgens die gees 
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van die Kerkorde die Appellant te help om formele gebreke reg te stel (natuurlik 
sover dit moontlik is), en nie om formele gebreke aan te gryp as skietgoed om die 
Appèl te kelder nie. Vgl Handleiding by die Kerkorde, LS Kruger en ander, 
1966:199.  

6. Stukke aangeheg: (a) Kommissierapport Silverton, (b) My Appèl op die Klassis, 
(c) Die Klassisbesluit en Kommissierapport, (d) My Appèl op Part. Sinode, (e) 
Part. Sinodebesluit en Kommissierapport en (f) Kennis van Appèl op Sinode 03. 

 
Besluit van Part. Sinode waarteen appelleer: “3. Die Appèl slaag in sy geheel nie”  
 
Gronde waarop die Appèl berus 
Eerste grond 
‘n Kerklike besluit kan nie van sy begronding geskei word nie. Dit volg o.a. uit KO, 
art.34 Sinode 1910 se besluit oor gebedsgroepe gaan ook van die beginsel uit. 
Kerkraad Silverton en Klassis Oostelike Pretoria krenk reg onder KO, artt.30,31 en 
46 deur nie die beginsel te erken nie, en daarom het hulle my beswaar teen 
gebedsgroepe, wat gegrond is op die begronding van Sinode 1910 (Zie Bylage N), 
afgewys. 
 
Beredenering: Eerste grond 
1. Die beginsel in KO, art.34 word deur J Visser, Die Kerkorde in praktyk, 1999:128 

onder Art.30 KO bespreek. Net so logies dat ‘n huis nie sonder ‘n fondament 
gebou kan word nie, so logies is dit dat ‘n besluit se begronding EEN is met die 
besluit. Ons fondament waarop Sinode 1910 sy besluit gebaseer het om nie 
gebedsgroepe goed te keur nie, is die Skrif (vgl art.152, Zie Bylage N – Sinode 
1910). 

2. Sinode 1910 handhaaf ook die beginsel in KO, art.34 KO dat die begronding van 
‘n besluit as eenheid met die besluit genotuleer word, en besluit daarom: “c. Het 
meerderheidsrapport worde aangenomen, en de toelichgting op ‘t advies in de 
bijlage opgenomen” “Voorstel c aangenomen. Zie Bijlage N.” (art.152, Sinode 
1910:59).  

3. Kerkraad Silverton erken nie bg beginsel nie: “6.3 Die verwysing na die besluit 
van die Sinode, (sien punt 3 hierbo) handel oor biddae, bidure, ens. Dit is nie van 
toepassing op gebedsgroepe soos in hierdie Rapport aangespreek, nie…… ”  

4. Bg uitspraak van die Kerkraad is nie korrek indien hulle Bylae N as fondament 
van Sinode 1910 se besluit gesien het nie want Bylae N stel (vry vertaal uit 
Nederlands): ” Voor Pinkster beslaan die gebed die eerste plek; na Pinkster staan 
die leer voorop, en die gebed vorm die vernaamste deel van ons dankbaarheid 
aan die einde. Dit is die wesenlike verskil tussen die gereformeerde en 
metodistiese beskouing. In die biduur spreek die mens tot God, terwyl in die 
prediking spreek God tot die mens. Geen wonder dus dat die Gereformeerde 
Kerke in alles van God uitgaan, en so bo alles waarde heg aan die prediking of 
m.a.w. die leer van die apostels. En al beskou die Gereformeerdes die gebed as 
die belangrikste deel van ons dankbaarheid wat ‘n belangrike plek inneem, het 
ons nog nooit die gebed of die biduur as ons uitgangspunt aangeneem nie, 
eenvoudig omdat ons nie van mense uitgaan nie, maar van God. Daarom kan 
die biduur nooit die hart van die Gereformeerde Kerk wees nie; die uitverkiesing, 
die leer van Gods werk in ons, is ons cor ecclesiae (hart van die kerk). Hierin lê 
die verskil tussen die Gereformeerde Kerke enersyds en die Evangeliese kerke 
andersyds (die CSV p24).” 
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5. Volgens ons gemeenakkoord soos verwoord tydens Sinode 1910 hierbo is 
gebedsbyeenkomste waar die gebed eerste staan (en nie die leer nie) afgekeur. 
Kerkraad Silverton se gebedsbyeenskoms behels volgens hulle eie getuienis: “3.4 
Lidmaat 1 begin by paragraaf 2.1 en voltooi sy gedeelte. Na ‘n kort stil 
tussenpose, weet lidmaat 2 dat hy nou kan voortgaan. So word die sirkel voltooi 
en die laaste lidmaat weet dat hy/sy ook die gebed moet afsluit” Alhoewel daar 
met Skriflesing geopen word, is dit nie die hoofdoel van die byeenkoms nie. 
Gebed is die hoofdoel, daarom word dit ook gebedsbyeenkoms/voorbiddings-
groep/gebedsgroepe genoem. Sulke byeenkomste waar die gebed sentraal staan 
word duidelik deur Sinode 1910 afgewys (Zie Bylage N) en daarom krenk die 
Kerkraad reg onder KO, artt.31 en 46. 

6. Klassis Oostelike Pretoria gaan van die standpunt uit dat ‘n besluit losgemaak kan 
word van sy begronding: “2.5.2.1 Uitsprake in Bijlage N oor die aanvaarbaarheid 
van sekere tipe gebedsbyeenkomste al dan nie, is nie bindend en kan nie as 
bewysgronde aangevoer word nie.” Aangesien my Appèl op die Klassis geskoei 
was op ons besluit van Sinode 1910 tesame met die begronding (Zie Bylage N), 
kon my Appèl op die Klassis dus nie slaag nie. 

7. Beide die Kerkraad en Klassis krenk dus reg onder KO, art.31 omdat hulle nie 
Sinode 1910 se besluit met sy begronding as vas en bindend beskou nie.  

 
Tweede grond 
Die Kerkraad Silverton krenk reg deur ‘n amptelike gemeentegebedsamekoms wat in 
stryd is met KO, art.66 asook ons gemeenakkoord t.o.v. KO, art.66 (Zie Bylage N - 
Sinode 1910 oor gebedsbyeenkomste) independisties in te voer. Volgens KO, art.1 
behoort daar in die ware Kerk eenheid t.o.v. van o.a. samekomste te wees. Daarom 
behandel die Kerkorde ons gebedsamekomste in KO, art.66. Kerkrade wat amptelike 
gebedsbyeenkomste invoer wat met ons gemeenakkoord bots, sonder om die 
kerklike weg te volg, tree independisties op omdat ons eenheid in KO, artt.1, 66 en 
86 versteur word.  
 
Beredenering: Tweede grond 
1. Die Kerkraad voer ‘n amptelike gebedsbyeenkoms in, en die gemeente word 

aangemoedig om dit by te woon: “6.1 Die gemeente word aangemoedig om te 
volhard in die gebed hetsy binne die erediens asook buite die erediens, in 
gesinsverband, wyksverband, groepsverband en ook as individue.” Die 
aanbeveling volg uit ‘n Kommissierapport nadat ek beswaar gemaak het teen die 
bestaande gebedbyeenkomste en waaroor die Kerkraad as volg besluit het: “5.1 
In die lig van die Kommissie se beredeneringe (sien punt 4 hierbo) sowel as die 
funksionering van die huidige voorbiddingsgroep (bladsy 4), kon die Kommissie 
geen onskriftuurlikheid met die werkswyse van die bestaande voorbiddingsgroep 
vind nie.” 

2. Dit is belangrik om daarop te let dat verskeie pogings (sien Sinode 1904, 1907 en 
1910), korrek volgens die kerklike weg, aangewend was om gebedsbyeenkomste 
buite KO, art.66 in te voer asook om besluite oor bidure/gebedsbyeenkomste ‘n 
saak te maak waaroor kerkrade self kan besluit. Die saak word vanaf 1904 
bestudeer en is na volgende Sinodes verwys totdat Sinode 1910 finaal besluit 
(per implikasie) dat gebedsbyeenkomste nie independisties deur kerkrade 
ingevoer mag word nie. Waar dit by gebed kom staan ons by HK, vr 116 en KO, 
art.66.  
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G. RAPPORT VAN DIE APPÈLKOMMISSIE 
1. Opdrag 
Appèl F Kruger teen Partikuliere Sinode Pretoria teen ‘n besluit oor amptelike 
gebedsgroepe in die Silvertongemeente  
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sinode neem kennis 
2.1 Stukke ter insae 
2.1.1 Appèl – F Kruger teen Partikuliere Sinode Pretoria teen ‘n besluit oor 

amptelike gebedsgroepe in die Silvertongemeente. 
2.1.2 Bylae (a): Rapport van Kommissie insake Gebedsgroepe (21 Februarie 2002). 
2.1.3 Bylae (a): Rapport van Kommissie insake Gebede in die breë sin van die 

Woord – Skriftuurlike begronding. 
2.1.4 Bylae (a): Kommissie ten opsigte van Gebedsgroepe – Sinodebesluite. 
2.1.5 Bylae (a): Voorbiddingsgroep soos hy tans funksioneer. 
2.1.6 Bylae (a): Skrywe (gedateer 16 November 2001) van F Kruger met opskrif 

"Gebedsgroepe". 
2.1.7 Bylae (b): Rapport Appèlkommissie, Klassis Oostelike Pretoria 20 Mei 2002. 
2.1.8 Bylae (c): Appèl teen Klassis Oostelike Pretoria se besluit oor Gebedsgroepe 

in die Silvertongemeente. 
2.1.9 Bylae (d): Rapport Appèlkommissie, Part. Sinode Pretoria insake 

Gebedsgroepe, 19/20 November 2002. 
2.1.10 Bylae (d): Uittreksel van Part. Sinode Pretoria, 19/20 November 2002, se 

besluit oor die Appèl. 
2.1.11 E-pos gedateer 13-12-2002. 
2.1.12 Sinodebesluit 1910 oor bidure en meegaande toeligting (Bylae N). 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2.2 Toeligting 
2.2.1 Br. HG Kruger het namens die Appellant, br. F Kruger, die Appèl by die 

Kommissie toegelig. 
2.2.2 Ds. PW Kurpershoek het namens die Partikuliere Sinode Pretoria toeligting 

aan die Kommissie gegee. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2.3 Agtergrond 
2.3.1 'n Gebedsgroep bestaan sedert 1996 in die Gereformeerde Kerk Silverton. Dit 

is spontaan deur lidmate wat 'n behoefte het om saam te bid, tot stand 
gebring. Hoewel die Kerkraad bewus was van die bestaan van die 
gebedsgroep, is dit nie deur die Kerkraad in die lewe geroep nie. 

2.3.2 Die Bedieningskommissie het in 'n verslag by die Kerkraadsvergadering van 3 
Mei 2001 die gebedsgroep as deel van die gebedsbedieninge vermeld. Die 
Appellant het toe vrae gestel oor die gebedsgroep. Die Kerkraad het 'n 
Studiekommissie saamgestel wat die saak vanuit Skrif, Belydenis, Kerkorde 
en Sinodebesluite moes gaan ondersoek. Die Appellant was 'n lid van die 
Studiekommissie. 

2.3.3 In 'n skrywe aan die Kerkraad word 1904-1910 se Sinodebesluite onder die 
aandag van die Kerkraad gebring en word versoek dat die gebedsgroep 
afgeskaf word. Die Kerkraad neem kennis daarvan en herbevestig die opdrag 
van die Studiekommissie, met die uitbreiding dat die kommissie ook 
genoemde Sinodebesluite van 1904-1910 moet hanteer. 
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2.3.4 Voordat die Studiekommissie sy studiewerk afgehandel het, handig die 
Appellant 'n skrywe gedateer 16 November 2001 by die Kerkraad in. In dié 
skrywe deel hy die Kerkraad mee dat hy volstaan met sy aanbeveling soos 
vervat in sy vorige skrywe, naamlik dat die gebedsgroep afgeskaf moet word, 
aangesien dit volgens sy mening teen die Sinodebesluit van 1910 ingaan. Die 
Appellant vra in die skrywe ook dat hy losgemaak word van die 
werksaamhede van die Studiekommissie. 

2.3.5 Die Studiekommissie se verslag dien by die Kerkraad se vergadering van 21 
Februarie 2002. Die verslag van die Studiekommissie word in sy geheel deur 
die Kerkraad aanvaar. 

2.3.6 Op dieselfde Kerkraadsvergadering waar die Studiekommissie se verslag 
aanvaar word, gee die Appellant aan die Kerkraad kennis dat hy by die klassis 
teen die besluit van die Kerkraad gaan appelleer. 

2.3.7 Die Appellant appelleer na die Klassis Oostelike Pretoria van 22 April 2002. 
Die Appèl slaag nie. 

2.3.8 Hierna appelleer die Appellant na die Partikuliere Sinode Pretoria van 19/20 
November 2002. Die Appèl slaag nie. 

2.3.9 Hierna appelleer die Appellant na die Nasionale Sinode 2003. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2.4 Wese van die Appèl 
2.4.1 Die Appellant is van oordeel dat die besluit van Sinode 1910 oor biddae, 

bidstondes en bidure nie ruimte laat vir gebedsgroepe nie en dus die praktyk 
van gebedsgroepe (soos dit in die Gereformeerde Kerk Silverton voorkom) nie 
goedkeur nie. 

2.4.2 U Appèlkommissie is egter van oordeel dat die Sinode 1910 duidelik 
onderskei het tussen biddae, bidstondes (Bylae N, pte. 1-8) en Metodistiese 
bidure (Bylae N, 9-13). Regskrenking sal bewys kan word, indien die 
Appellant aantoon dat die praktyk van gebedsgroepe in die Gereformeerde 
Kerk Silverton bidure van Engels-Metodistiese oorsprong is (die tipe bidure 
waarteen die Sinode van 1910 in Bylae N gewaarsku het). 

2.4.3 U Appèlkommissie bevind dat DKO, artikel 64 op daardie stadium nog deel 
gevorm het van ons Kerkorde. Dit lui soos volg (vry vertaal): "Insoverre die 
aandgebede in baie plekke vrugbaar bevind word, so sal in dié gebruik elke 
plaaslike kerk optree sodanig as wat sy ag tot haar meeste stigting te wees. 
Maar as mense sou begeer om hulle weg te neem, sal dit nie sonder die 
oordeel van die Klassis, asook die Owerheid van die Gereformeerde 
Godsdiens gedoen word nie." Ons neem aan dat Sinode 1910 nie 'n besluit in 
stryd met DKO Artikel 64 sal neem deur alle gebedsbyeenkomste te verbied 
nie. 

2.4.4 U Appèlkommissie bevind dat Sinode 1910 hoofsaaklik 'n verduideliking gee 
oor die verstaan van DKO Artikel 66. Gevolglik kan regskrenking bewys word 
indien die Appellant aantoon dat die praktyk van gebedsgroepe in die 
Gereformeerde Kerk Silverton in stryd is met Artikel 66 KO. 

Besluit: Kennis geneem. 
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3. Sinode beoordeel 
3.1 Appèlgrond 1 
"'n Kerklike besluit kan nie van sy begronding geskei word nie. Dit volg o.a. uit KO, 
art.34. Sinode 1910 se besluit oor gebedsgroepe gaan ook van hierdie beginsel uit. 
Kerkraad Silverton en Klassis Oostelike Pretoria krenk reg onder KO, artt.30, 31 en 
46 deur nie die beginsel te erken en daarom het hulle my beswaar teen 
gebedsgroepe, wat gegrond is op die begronding van Sinode 1910 (Zie Bylage N), 
afgewys." 
Besluit: Kennis geneem. 
3.1.1 Beredenering 
3.1.1.1 Die eerste grond van die Appèl meld nie dat die Partikuliere Sinode Pretoria 

met hulle besluit reg sou gekrenk het nie. In plaas van om na die besluit van 
die Partikuliere Sinode te verwys, word verwys na die besluite van die 
Kerkraad van die Gereformeerde Kerk Silverton en Klassis Oostelike 
Pretoria wat na bewering reg sou gekrenk het. 

3.1.1.2 Regskrenking deur die Partikuliere Sinode Pretoria word dus nie bewys nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.1.2 Bevinding 
Geen regskrenking word bewys nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.1.3 Aanbeveling 
Appèlgrond 1 slaag nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
3.2 Appèlgrond 2 
"Die Kerkraad van Silverton krenk reg deur 'n amptelike gemeentegebedsamekoms 
wat in stryd is met KO, art.66 asook ons gemeenakkoord t.o.v. KO, art.66 (Zie 
Bylage N – Sinode 1910 oor gebedsbyeenkomste) independisties in te voer. Volgens 
KO, art.1 behoort daar in die ware Kerk eenheid t.o.v. onder andere samekomste te 
wees. Kerkrade wat amptelike gebedsbyeenkomste invoer wat met ons 
gemeenakkoord bots, sonder om die kerklike weg te volg, tree independisties op 
omdat ons eenheid in KO, artt.66 en 86 versteur word." 
Besluit: Kennis geneem. 
3.2.1 Beredenering 
Die bewyslas berus by die Appellant om aan te toon dat die gebedsbyeenkomste in 
die Gereformeerde Kerk Silverton in stryd met die Sinodebesluit 1910 (soos 
beredeneer in 2.4.2, 2.4.3 en 2.4.4) is. 
3.2.1.1 Aangesien die Appellant in gebreke bly om bogenoemde bewyse aan te 

toon, word nie regskrenking bewys nie. 
3.2.1.2 Die tweede appèlgrond toon ook nie aan dat die Partikuliere Sinode Pretoria 

die Appellant se reg gekrenk het deur sy Appèl nie te laat slaag nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.2.2 Bevinding 
Geen regskrenking word bewys nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.2.3 Aanbeveling  
Appèlgrond 2 slaag nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
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4. Die Sinode besluit 
4.1 Oor afsonderlike Appèlgronde 
4.1.1 Eerste Appèlgrond : Appèlgrond slaag nie. 
4.1.2 Tweede Appèlgrond : Appèlgrond slaag nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
4.2 Oor die Appèl in sy geheel 
Die Appèl slaag in sy geheel nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
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13.  Bybelmedia, Bybelvertaling en -verspreiding 
 
 
13.1 RAPPORT DEPUTATE BYBEL (Artt.70, 155) 
 
A. Ds. EJ Tiemensma stel die Rapport. 
B. Besluit: Die Rapport word staande die Sinode afgehandel. 
C. Dr. AJ Krüger rapporteer namens die Kommissie : Bybel en Media oor 2.3.3 en 

2.3.4. 
D. Ds. G Kritzinger van die Bybelgenootskap dra die groete van dié instansie aan 

die Sinode oor. 
 
E. RAPPORT 
1. Opdrag 
1.1 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
1.1.1 Die opdrag van die Deputate Bybel het op Bybelmedia, Bybelverspreiding en 

Bybelvertaling betrekking. Die opdragte word by die onderskeie rapporte 
aangehaal. 

1.1.2 U Deputate het deur die loop van 2001 vir ds. AL Coetzer as lid van hierdie 
Deputate benoem. Sy benoeming het met die afsterwe van dr. AGS Venter in 
verband gestaan. Die Deputate wil vooraf die werk en bydrae deur dr. AGS 
Venter in dankbare herinnering bring. Die gawes wat die Here aan hom gegee 
het, het ook op hierdie terrein in diens van Hom gestaan. 

1.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit 
1.2.1 Die Sinode keur die benoeming van ds. AL Coetzer goed. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Bybelmedia 
2.1 Opdrag (Acta 2000:178, 3.2) 
2.1.1 Daar word weer Deputate benoem (verkieslik uit Klassis Boland) met die 

opdrag om met Bybelmedia saam te werk in die keuring van manuskripte. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2.2 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
2.2.1 Dr. F van der Walt is as deputaat benoem met ds. MP Hendricks as 

sekundus. 
2.2.2 Dr. F van der Walt het aan die Deputate Bybel gerapporteer dat geen 

manuskripte aan hom voorgelê is om in die keuring daarvan saam te werk 
nie. 

2.2.3 Bybelmedia maak tans nie meer van adviespanele in die keuring van 
manuskripte gebruik nie (vgl ook Acta 2000:178, 2.2). 

Besluit: Kennis geneem. 
  
2.3 Sake waaroor die Sinode moet besluit 
2.3.1 Die Sinode keur die benoeming van dr. F van der Walt (met ds. MP Hendricks 

as sekundus) goed. 
2.3.2 Die Deputate Bybel hou skakeling met Bybelmedia. 
2.3.3 Behalwe in die geval wanneer Bybelmedia weer van adviespanele in die 

keuring van manuskripte gebruik sou maak, word daar nie Deputate vir 
Bybelmedia aangewys nie. 
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2.3.4 Persone word verkieslik uit die Klassis Boland aangewys indien Bybelmedia 
in die toekoms weer van adviespanele gebruik sou maak. 

Besluit: Die Kommissie Bybel en Media het toestemming gevra om terug te kom na 
2.3.3 en 2.3.4. Goedgekeur. 
Om van kennis te neem 
Skakeling met Bybelmedia is nie verwys na die Kommissie Bybel nie, maar die 
toeligting van ds. Hans Linde van Bybelmedia by die Kommissie, het dit duidelik 
gemaak dat Bybelmedia in die afgelope drie jaar in ‘n herskikkingsproses betrokke 
was. Hulle versoek is dat die Deputate vir Bybelmedia nie beskikbaar sal wees net 
vir keuringswerk nie, maar ‘n kommunikasielyn van Bybelmedia na die GKSA sal 
verteenwoordig, sodat daar o.a. vasgestel kan word aan watter tipe publikasies die 
GKSA ‘n behoefte het. 
Aanbeveling 
1. Dat daar weer Deputate vir Bybelmedia aangewys word, en wel uit Klassis 

Boland op grond van praktiese oorwegings. 
2. Dat die opdrag van die Deputate uitgebrei sal word om ook skakeling tussen die 

GKSA en Bybelmedia in te sluit. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
3. Bybelverspreiding 
3.1 Opdrag 1 (Acta 2000:180, 5.1) 
3.1.1 Die Sinode benoem weer Deputate vir Bybelverspreiding met opdrag 

Fondsinsameling vir Bybelverspreiding en skakeling met die Bybelgenootskap 
van Suid-Afrika. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
3.2 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
3.2.1 Waarnemende skakeldeputaat 
3.2.1.1 Die Deputate Bybel het ds. GA Hattingh, met goedkeuring van die 

Bybelgenootskap van Suid-Afrika, tot die Sinode van 2003 as waarnemende 
Skakeldeputaat benoem. Hierop word in 4.1 teruggekom. 

3.2.2 Fondsinsameling 
3.2.2.1 Soos in die verlede is gereelde inligtingstukke en promosiemateriaal deur 

die Skakeldeputaat uitgestuur aan Kerkrade, meerdere vergaderings en 
donateurs. Uitstallings en kollektes vir Bybelverspreiding is by gemeentes 
en saamtrekke gehou. Persoonlike kontak is deur die Skakeldeputaat met 
gemeentes, predikante en Klassisdeputate onderhou. 

3.2.2.2 Kollektes en donasies is gereeld ontvang. Die totale inkomste vir die jaar 
2000 en 2001 is soos volg: 

 
Jaar geëindig 

31 Oktober 
Bedrag Gemiddeld per 

Belydende lidmaat 
2000 R877 218.35 R11-70 
2001 R830 799.62 R11.19 

 
3.2.2.3 Bibliathon 2000 beïnvloed die gemelde bedrae. 
3.2.2.4 Vir die jaar geëindig 31 Oktober 2002 sal aanvullend gerapporteer word. 
3.2.3 Skakeling met die Bybelgenootskap van Suid-Afrika 
3.2.3.1 Die verhouding tussen die Deputate en die Bybelgenootskap was 

deurlopend baie goed. 
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3.2.3.2 Die Bybelgenootskap funksioneer volgens Wet 15 van 1970. Hiervolgens 
word voorsiening gemaak vir kerklike verteenwoordiging op die bestuur van 
die Bybelgenootskap. Verskeie predikante en lidmate van die GKSA dien op 
die onderskeie Streeksrade van die Bybelgenootskap en soms ook op die 
Nasionale Raad. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
3.3 Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.3.1 Die Sinode neem met dank en waardering kennis van finansiële bydraes wat 

ter ondersteuning vir Bybelverspreiding en die werk van die Bybelgenootskap 
van Suid-Afrika ontvang word. 

3.3.2 Die Sinode neem as riglyn vir Bybelverspreiding die bedrag waarmee die 
Bybelgenootskap een Bybel subsidieer, plus R1-00. In 2002 is dit R20-00 (per 
belydende lidmaat per jaar). Die Deputate moet die riglyn jaarliks aan die 
kerke voorsien (Acta 1997:121, 3.1.1.2). 

Besluit: Goedgekeur. 
 
4. Bybelverspreiding 
4.1 Opdrag 2 (Acta 2000:180, 5.2) 
4.1.1 Die nuwe Deputate gee aandag aan die onderhandeling met ‘n Kerkraad (of 

Kerkrade) vir die dienste van ‘n predikant of predikante by die 
Bybelgenootskap na die eventuele emeritering van ds. GA Hattingh. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
4.2 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
4.2.1 Onderhandeling met ‘n Kerkraad (of Kerkrade) 
4.2.1.1 Die Deputate het indringend aandag aan die benoeming van ‘n 

Skakeldeputaat in die plek van ds. GA Hattingh gegee. 
4.2.1.2 ‘n Kommissie van die Deputate het met verteenwoordigers van die 

Bybelgenootskap hieroor in gesprek getree en vergader. 
4.2.1.3 Die Deputate het met Kerkrade en predikante in hierdie verband geskakel. 

Enkele telefoniese navrae is van predikante ontvang. In beide gevalle moes 
rekening gehou word met vereistes wat deur die Bybelgenootskap gestel 
word. 

4.2.2 Kerkregtelike verantwoording 
4.2.2.1 Die uitvoering van hierdie opdrag het die Deputate by ‘n kerkregtelike 

verantwoording te staan gebring, aangesien die benoeming van ds. GA 
Hattingh as Skakeldeputaat ‘n eie aanloop en verloop gehad het. 

4.2.2.2 Twee kommissies van die Deputate het op die kerkregtelike aspekte van die 
dienste van ‘n predikant by die Bybelgenootskap as Skakelbeampte 
ingegaan. Die volgende aspekte is in berekening geneem: 
- die historiese verloop van betrokkenheid by die Bybelgenootskap vanaf 

die Sinode van 1967 tot die Sinode van 2000 
- die ooreenkomste aangegaan met Skakeldeputate deur die 

Bybelgenootskap en kerkrade 
- die posomskrywing deur die Bybelgenootskap van ‘n Skakeldeputaat 
- kerkregtelike adviese. 

4.2.3 Gesprekke met Bybelgenootskap 
4.2.3.1 Die Kommissies van die Deputate se gesprekke met die Bybelgenootskap 

(met 4.2.1 en 4.2.2 as agtergrond) het tot die volgende besluit deur die 
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Uitvoerende Komitee van die Nasionale Raad van die Bybelgenootskap van 
Suid-Afrika gelei: “Verder word ook bevestig dat ‘n Skakeldeputaat wat nie 
noodwendig ‘n predikant is nie, na verdere onderhandeling met die 
Bybelgenootskap, aangestel sou kon word” (Bylae A). 

4.2.3.2 As tussentydse maatreël, totdat hieroor aan die Sinode van 2003 
gerapporteer word en op sy versoek, is ds. GA Hattingh as waarnemende 
Skakeldeputaat tot die Sinode van 2003 benoem. Die Bybelgenootskap is 
hierin geken en het hierdie tussentydse reëling in orde gevind (Bylae A). 

Besluit: Kennis geneem. 
 
4.3 Sake waaroor die Sinode moet besluit 
4.3.1 Die Sinode keur die versoek en onderhandelinge met die Bybelgenootskap 

goed wat tot die benoeming van ds. GA Hattingh as waarnemende 
Skakeldeputaat tot die Sinode van 2003 gelei het. 

4.3.2 Die te benoemde Deputate finaliseer, na verdere onderhandeling met die 
Bybelgenootskap, die benoeming van ‘n Skakeldeputaat met inagneming 
daarvan dat die Skakeldeputaat nie noodwendig ‘n predikant hoef te wees 
nie. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
5. Bybelvertaling 
5.1 Opdrag (Acta 2002:183, 4.1) 
5.1.1 Verleen samewerking binne die begroting aan vertalingsimposia en -

kongresse van die Bybelgenootskap van SA, asook Universiteite. 
5.1.2 Benoem persone op die Advieskomitee vir Bybelvertaling en op die 

Keurkomitee van die Afrikaanse Bybel vir Dowes, wanneer so versoek. 
5.1.3 Gee ernstig aandag aan die bevordering van die saak van ‘n brontaal-

georiënteerde vertaling van die Bybel in moderne Afrikaans, onder andere 
deur die selfstandige reël, in samewerking met die Bybelgenootskap, van ‘n 
Bybelvertalingskongres of –simposium, vernaamlik toegespits op ‘n brontaal-
georiënteerde vertaling. 

5.1.4 Gee op ‘n deurlopende basis aandag aan die vertaling van die Godsname 
YHWH en Adonai in eventuele Bybelvertaling en –hersienings. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
5.2 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
5.2.1 Afrikaanse Bybelvertaling vir Dowes 
5.2.1.1 Die boeke Genesis en Markus is eerste in een uitgawe uitgegee en daarna 

die boeke Daniël en die klein profete. Op 28 Julie 2002 is die vier evangelies 
uitgegee. Hierdie publikasies is gunstig deur die belanghebbendes ontvang. 
Dit het onder die aandag van die Deputate gekom dat die GKSA se 
verteenwoordigers op die Keurkomitee in die afgelope tyd geen 
proefvertalings vir kommentaar ontvang het nie. Hierdie saak is met prof. JP 
Oberholzer as koördineerder opgeneem. Hy het sy spyt daaroor uitgespreek 
en onderneem om dit reg te stel. 

5.2.2 Afrikaanse Bybel – 70 jaar 
5.2.2.1 In 2003 is dit 70-jaar sedert die vertaling van die Afrikaanse Bybel in 1933. 

Die Deputate het dit onder die aandag van die Bybelgenootskap gebring om 
dit op gepaste wyse in dankbare herinnering te roep. 



 113 

5.2.2.2 Die oorwoë mening is egter dat liefs tot die 75-jarige bestaan van die 
Afrikaanse vertaling van die Bybel vir ‘n herdenkingsfees en jubileum- 
publikasies gewag word. 

5.2.3 Advieskomitee vir Bybelvertaling by die Bybelgenootskap 
5.2.3.1 Afgevaardigdes het sedert die Sinode 2000 by drie geleenthede saam met 

die Bybelgenootskap se Advieskomitee vergader. 
5.2.3.2 Op ‘n vergadering van 13 November 2000 is die behoefte aan ‘n nuwe 

Afrikaanse Bybel weer deur die afgevaardigdes van die GKSA gestel. 
Sommige verteenwoordigers van die ander Afrikaanse kerke het hulle steun 
hiervoor uitgespreek. Die vergadering het soos volg besluit: 
- Dat kerke wat die Afrikaanse Bybel gebruik, versoek word om die 

moontlikheid van ‘n nuwe vertaling van die Bybel ernstig te bespreek en 
terug te rapporteer aan die Bybelgenootskap. 

- Dat die Bybelgenootskap deeglike marknavorsing onder die 
Afrikaanssprekende publiek sal laat doen oor die behoefte aan ‘n nuwe 
vertaling. 

- Dat die Bybelgenootskap in 2001 ‘n simposium sal reël waarby ‘n oorsig 
gebied sal word van nuwe insigte ten opsigte van die teorie en praktyk 
van Bybelvertaling in die lig van onlangse internasionale ontwikkelinge 
op die gebied van die vertaalkunde. 

5.2.3.3 Navraag oor die behoefte aan ‘n nuwe vertaling is op 28 November 2000 en 
weer op 4 Oktober 2001 per brief by al die kerke, ook die GKSA gedoen. 
Die GKSA-lede van die Advieskomitee (sowel as die Deputate Bybel) het as 
“amptelike standpunt van die GKSA” die besluit van die Sinode 2000 oor die 
behoefte aan ‘n brontaal-georiënteerde vertaling in Afrikaans aan die 
Bybelgenootskap deurgegee. 

5.2.3.4 Die beplande simposium, deels as ‘n uitvloeisel van die versoek van die 
GKSA om aandag aan die daarstel van ‘n nuwe meer brontaal-
georiënteerde vertaling te gee, het op 20–22 Augustus 2001 by die Lutherse 
Konferensiesentrum te Kempton Park plaasgevind. Al die verteenwoordigers 
van die GKSA op die Kerklike Advieskomitee, asook enkele belangstellende 
Gereformeerde predikante (di. GJ van Wyk en WJ Botha) en akademici 
verbonde aan die fakulteit Teologie van die PU vir CHO het die simposium 
bygewoon. 

5.2.3.5 Aangesien daar verskeie buitelandse deelnemers teenwoordig was, moes 
die simposium noodwendig in Engels plaasvind. Prof. GJC Jordaan, een 
van die lede van die GKSA op die Advieskomitee, en prof. Heilna du Plooy 
(PU vir CHO) het tydens hierdie simposium ‘n voordrag gelewer. Die vyftien 
(15) voordragte wat by die simposium gelewer is, word in ‘n uitgawe van die 
geakkrediteerde wetenskaplike tydskrif Acta Theologica in die loop van 2002 
gepubliseer (en met verwysing daarna as Bylae B aangeheg). 

5.2.3.6 In die groepbespreking aan die einde van die simposium was daar by die 
meerderheid van afgevaardigdes eenstemmigheid dat daar ‘n behoefte aan 
‘n nuwe Afrikaanse vertaling van die Bybel bestaan. 

5.2.3.7 Die Bybelgenootskap het intussen marknavorsing oor die behoefte aan ‘n 
nuwe Afrikaanse vertaling van die Bybel laat doen. Aanvanklik sou Markinor 
hierdie navorsing onderneem het, maar die Universiteit van Stellenbosch 
kon dit meer koste effektief doen. Die marknavorsing is onder leiding van 
prof. Johan Mouton gedoen. Vir hierdie navorsing is pro rata een stedelike 
gemeente in die Wes-Kaap, een stedelike gemeente in Noordwes, twee 
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stedelike gemeentes in Gauteng en twee plattelandse gemeentes in die 
Vrystaat en Noord-Kaap omgewing aan die GKSA toegeken. Na 
oorlegpleging het die Deputate die Gereformeerde Kerke Bellville-Oos, 
Potchefstroom, Kempton Park-Mooifontein, Silverton, Colesberg en 
Petrusburg genader. Honderd predikante van die GKSA is ook by die 
navorsing betrek. 

5.2.3.8 Op 1 Maart 2002 het die Advieskomitee weer in Kempton Park vergader. 
- By die geleentheid is terugvoering oor die marknavorsing gegee. Die 

verslag het heelwat insiggewende gegewens na vore gebring. Dit blyk 
dat nie meer as 20% van die kerke van die GKSA op hierdie navorsing 
gereageer het nie (naastenby dieselfde reaksie as die ander Afrikaanse 
kerke). Die verslag sal mettertyd deur die Bybelgenootskap wyer bekend 
gestel word. 

- By die vergadering is na aanleiding van die simposium en die 
marknavorsing die wenslikheid van ‘n nuwe Afrikaanse Bybelvertaling 
opnuut uitgespreek. Die Bybelgenootskap het besluit op verdere 
navorsing voordat ‘n nuwe vertaling aangepak word. 

- Die Bybelgenootskap is versoek om met enkele proefvertalings 
verskillende vertalingsmoontlikhede te ondersoek. 

5.2.3.9 In April 2002 het die Bybelgenootskap vier vertalingsentra (UP, PU vir CHO, 
UV en US) aangewys om die Bybelgenootskap met die daarstel van 
sodanige proefvertalings behulpsaam te wees. By die PU vir CHO is die 
volgende paneel saamgestel: proff. GJC Jordaan (sameroeper), HF van 
Rooy, PP Krüger, JJ Janse van Rensburg, FP Viljoen, EM Cornelius, mev. 
G Jardim en dr. AJ Krüger. Die paneel rapporteer in Oktober 2002 terug aan 
die Bybelgenootskap oor die proefvertalings. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
5.3 Sake waaroor die Sinode moet besluit 
5.3.1 Die volgende persone is as lede op die Keurkomitee van die Afrikaanse 

Bybelvertaling vir Dowes benoem: ds. Dion van der Walt en sr. Naomi van 
Vuuren. 

5.3.2 Die volgende persone is op die Advieskomitee by die Bybelgenootskap 
benoem: proff. JJ Janse van Rensburg, GJC Jordaan, PP Krüger, HF van 
Rooy en dr. HJM van Deventer. Prof. J Swanepoel en dr. AGS Venter is as 
sekundi benoem. Met die oog op die simposium oor Bybelvertaling is dr. AJ 
Krüger vanweë kundigheid op die gebied van Bybelvertaling ook as ‘n lid 
benoem. Die Bybelgenootskap is van hierdie benoemings in kennis gestel. 

5.3.3 Die GKSA spreek sy dank uit teenoor die Bybelgenootskap vir die 
aanvoerwerk wat vir ‘n moontlike nuwe vertaling van die Bybel in Afrikaans 
gedoen word. 

5.3.4 Die Sinode betuig sy waardering vir die insette wat die GKSA se 
afgevaardigdes by die Advieskomitee en die simposium oor Bybelvertaling in 
2001 gelewer het. 

5.3.5 Die opdrag van die Sinode 2000 word gekontinueer: “Gee ernstig aandag aan 
die bevordering van die saak van ‘n brontaal-georiënteerde van die Bybel in 
moderne Afrikaans” en: “gee op ‘n deurlopende basis aandag aan die 
vertaling van die Godsname YHWH en Adonai in eventuele Bybelvertalings 
en hersienings” (Acta 2000:183, 4.1.3 en 4.1.4). 
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5.3.6 Die GKSA word versoek om, wanneer opnames en oorwegings in verband 
met vertalings van die Bybel in Afrikaans deur die Bybelgenootskap gevra 
word, hulle samewerking te verleen. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
6. Aanbevelings 
6.1 Benoem weer Deputate Bybel met die volgende opdragte: 
6.1.1 Bybelmedia 
6.1.1.1 Hou skakeling met Bybelmedia. 
6.1.1.2 Benoem persone indien Bybelmedia van adviespanele in die keuring van 

manuskripte gebruik maak (verkieslik uit die Klassis Boland). 
6.1.2 Bybelverspreiding 
6.1.2.1 Hou fondsinsameling vir Bybelverspreiding en skakeling met die 

Bybelgenootskap in Suid-Afrika in stand. 
6.1.2.2 Voorsien die kerke jaarliks van die riglyn vir bydraes ten opsigte van 

Bybelverspreiding. 
6.1.2.3 Finaliseer na verdere onderhandeling met die Bybelgenootskap die 

benoeming van ‘n Skakeldeputaat. 
6.1.3 Bybelvertaling 
6.1.3.1 Benoem persone op die Keurkomitee van die Afrikaanse Bybel vir Dowes. 
6.1.3.2 Benoem persone op die Advieskomitee vir Bybelvertaling by die 

Bybelgenootskap. 
6.1.3.3 Verleen samewerking aan vertalingsimposia en -kongresse van die 

Bybelgenootskap van Suid-Afrika, asook Universiteite. 
6.1.3.4 Die opdrag van die Sinode 2000 word gekontinueer (vgl 5.3.5). 
Besluit: Goedgekeur. 
 
F. AANVULLENDE RAPPORT 
1. Bybelverspreiding 
1.1 Vir die jaar geëindig 31 Oktober 2002 word aanvullend gerapporteer. Die 

bedrag, wat tot op 31 Oktober 2002 deur die Bybelgenootskap ontvang is, 
beloop R835 902.16. Dit is ‘n gemiddeld van R11.33 per belydende lidmaat. 

1.2 Ds. Gerrit Kritzinger, Hoofsekretaris van die Bybelgenootskap, het vriendelik 
versoek om die Sinode oor die werk van die Bybelgenootskap in te lig. Die 
Deputate wil sy versoek by u aanbeveel. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Bybelvertaling 
2.1 Simposium 20-22 Augustus 2001 
2.2.1 Referate, wat by die Simposium 2001 gelewer is, is in November 2002 

gepubliseer in ‘n Supplementum van Acta Theologica (onder redaksie van JA 
Naude en CHJ van der Merwe) getiteld: “Contemporary Translation Studies 
and Bible Translation”. 

2.2 Advieskomitee vir Bybelvertaling 
2.2.1 Tydens ‘n vergadering van die Advieskomitee, wat op 11 November 2002 te 

Bybelhuis in Kempton Park gehou is, is die saak rondom ‘n nuwe vertaling 
van die Bybel in Afrikaans verder bespreek. Hierdie vergadering is gehou 
nadat die Bybelgenootskap vier vertaalgroepe (UP, PU vir CHO, UV en US) 
aangewys het om geselekteerde gedeeltes uit die Ou en Nuwe Testament 
volgens verskillende kriteria te vertaal. Prof. GJC Jordaan was die 
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sameroeper van die Potchefstroom-groep. Tydens die vergadering van 11 
November 2002 het die resultate van die vertaalgroepe gedien.  

2.2.2 Op grond hiervan is besluit om die verdere navorsing in hierdie verband op 
twee tipe vertalings te laat fokus. Die eerste tipe is relatief sterker brontaal-
georiënteerd, sonder dat sinvolheid ter wille van die konkordant-ideaal 
ingeboet word. Hierdie vertaling moet geskik wees vir gebruik in die erediens 
en dus meer liturgies-georiënteerd wees. Die tweede tipe vertaling is ‘n meer 
vlotlees-vertaling sonder dat die bedoeling ter wille van die “lekkerlees-ideaal” 
ingeboet word. 

2.2.3 Verder is ‘n komitee benoem om hierdie twee tipes vertaling verder te 
definieer en ‘n mandaat vir ‘n vertaalspan uit te werk. Prof. GJC Jordaan dien 
uit die geledere van die GKSA op hierdie komitee. Die bestaande werk wat 
reeds gedoen is met betrekking tot proefvertalings, sal as basis kan dien vir 
die verdere werk. Die vertalers, wat deur die komitee aangewys is, sal teen 
November 2003 (tydens die volgende vergadering van die Advieskomitee) ‘n 
proefvertaling aan die Advieskomitee voorlê. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
 
 
13.2 GRAVAMEN TEEN DIE GOEDKEURING VAN DIE 1983-VERTALING 

VAN DIE BYBEL (NAV) VIR KERKLIKE GEBRUIK (Art.8) 
 
 
A. Besluit: Die Gravamen word nie ontvanklik verklaar nie. Sien besluit van 

Kommissie en Appèlle. 
 
 
 
13.3 BESWAARSKRIF VAN DIE GEREFORMEERDE KERK DIE 

KANDELAAR TEEN BESLUITE VAN DIE NASIONALE SINODE 1991 
INSAKE DIE MESSIAANSE VERKONDIGING VAN DIE OU 
TESTAMENT (Artt.8, 81, 155) 

 
 
A. Ds. HLJ Momberg stel die Beswaarskrif 
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na die Kommissie : Bybel en Media. 
C. Dr. AJ Krüger rapporteer namens die Kommissie : Bybel en Media. 
 
D. BESWAARSKRIF 
Ontvanklikheid 
Dit is by die indieners van hierdie Beswaarskrif duidelik dat dit nou as 'n laatgekome 
stuk op die tafel van die Sinode gaan kom, en dat daarom die meriete oorweeg sal 
moet word waarom dit tog kan dien. Dit spyt ons dat hierdie omstandighede u moontlik 
enige ongerief of ekstra werk moet besorg. Ons sou dit self anders wou hê. Ons wil vir 
u oorweging egter graag die volgende vermeld: 

• Aangesien die Sinode 1991 (Acta 1991:526-528, art.22.13) die weg vir 
Beswaarskrifte teen besluite van die Sinode sodanig aangepas het dat dit ook 
via die toets- en slypproses van die mindere vergaderings na die nasionale 
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Sinode gerig kan word, het die indieners van hierdie Beswaarskrif dit 
goedgedink om juis hierdie weg op te gaan. 

• Hierdie Beswaarskrif het dus deur die meule van die Kerkraad van die 
Gereformeerde Kerk die Kandelaar (hierna GKK), asook die Klassis Pretoria-
Moot, asook die Partikuliere Sinode Pretoria (19 – 20 November 2002) 
gegaan. 

• Die Partikuliere Sinode Pretoria het na 'n beslissing met meerderheid van 
stemme nie daarvoor kans gesien om die Beswaarskrif in die formaat soos 
wat dit daar gedien het, vir sy rekening te neem en na die Nasionale Sinode 
vir behandeling deur te gee nie. 

• Uit die besware en die opmerkings wat die Partikuliere Sinode Pretoria 
geopper het, het ons egter baie tekortkominge aangaande die vormgewing 
van ons besware ontdek en ons het groot sorg aan die dag gelê om die 
opmerkings van die Part. Sinode in ons Beswaarskrif te verwerk. Ons is ook 
ons broeders groot dank verskuldig vir hulle kritiese insette. Ons is veral ook 
dankbaar vir die goedgunstige adviese wat tydens die Partikuliere Sinode 
uitgespreek is dat hulle besluit nie beteken dat die saak waaroor dit wesentlik 
gaan nie goeie meriete het nie, en dat dit ons steeds vry staan om na 
redaksionele verwerking van die kritiese opmerkings die Beswaarskrif steeds 
regstreeks by die Nasionale Sinode in te dien.  

• Bogenoemde punte is genoem in 'n poging om te verduidelik dat dit nie weens 
nalatigheid of moedswilligheid is dat hierdie stuk as 'n laatgekome stuk 
ingedien is nie, maar as 'n regstreekse moontlike gevolg van die besluit wat 
ons Sinode 1991 geneem het dat Beswaarskrifte ook die pad van toetsing via 
die mindere vergaderings aan die Sinode gerig kan word.  

• Verder pleit ons vir die ontvanklikheid hiervan op grond van die ingrypende 
saak waaroor die beswaar in sy wese gaan, naamlik dat ons Sinode sorg dra 
dat ons besluite nie verstaan of gebruik mag word om 'n sentrale 
openbaringswaarheid van die Ou Testament – dat die Here Jesus Christus 
daarin aangewys word as ons enigste bekwame Middelaar, soos wat die 
Nuwe Testament dit aan ons meedeel en wat ons ook in ons belydenis (o.a. 
HK, So 6) uit die Skrif naspreek, teen te spreek nie.  

• Laastens pleit ons vir die ontvanklikheid hiervan omdat die inhoud van hierdie 
Beswaarskrif in terme van KO, art.46 'n ingrypende invloed kan hê op besluite 
wat t.a.v. ander stukke op die tafel van die Sinode geneem sal word, 
byvoorbeeld die wat handel oor die goedkeuring van die Nuwe Beryming van 
die Psalmbundel.  

 
Dit is ons bede dat bogenoemde verduideliking u gunstige besluit in die hand sal 
werk om die Beswaarskrif wel as stuk ter tafel te neem.  
 
1. Besluit waarteen beswaar gemaak word 
Beswaar word gemaak teen die besluit geneem tydens die sitting van die 44ste 
Nasionale Sinode 1991 en die daarmee gepaardgaande beredenering op p.107-108 
wat uitloop op die besluit: Die interpretasie van die Deputate word onderskryf. 

(Die besluit word volledig soos volg aangehaal:  
“2.1.7.1.1 Die beswaar 
Die beswaar ... 
2.1.7.1.1.1 Beredenering 
2.1.7.1.1.1.1 Uitgangspunte 
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∗ In die eerste plek moet dit duidelik gestel word dat die gebruik van hoofletters 
in 'n vertaling om daardeur die Messiaanse karakter van 'n Ou-Testamentiese 
uitspraak aan te dui, altyd 'n saak van interpretasie is. Daar kom in Hebreeus 
geen hoofletters voor nie en die gebruik van hoofletters impliseer dus altyd 'n 
keuse van die vertaler. Dit geld sowel die 1933/53- as 1983-vertaling.  

∗ In die tweede plek moet dit ook gestel word dat die 1983-vertaling in Afrikaans 
nie in beginsel gekant is teen die Messiaanse vertaling van gedeeltes in die Ou 
Testament nie, wat dan deur die gebruik van hoofletters aangedui kan word 
nie. Dit blyk byvoorbeeld duidelik uit Jes 9:1-6, waar duidelik van hoofletters 
gebruik gemaak word. By die beoordeling van moontlike ontmessianisering in 
die 1983-vertaling gaan dit dus eerder oor 'n verskil in interpretasie wat 'n 
spesifieke gedeelte betref as oor 'n beginselverskil dat daar nie Messiaanse 
gedeeltes in die Ou Testament kan wees nie.  

∗ Dit impliseer dus dat by elke moontlike geval van ontmessianisering na die 
interpretasie gekyk sal moet word om die 1983-vertaling te beoordeel. 

∗ Die Ou-Testamentiese tekste moet vertaal word soos hulle self verstaan wil 
word. Die Nuwe Testament praat soms oor 'n Ou-Testamentiese teks vanuit 
die tyd van vervulling en pas dan die teks op Christus toe. 'n Duidelike 
voorbeeld hiervan is die Immanuelprofesie in Jes 7:14, wat daar op 'n persoon 
in Jesaja se tyd slaan.  

∗ Afgesien van die stellings hierbo gegee, moet daarop gewys word dat die 
gebruik van die kleinletters, soos deur die 1983-vertaling weergegee, nie 'n 
Messiaanse betekenis van 'n betrokke gedeelte uitsluit nie, maar alleen sê dat 
dit nie in die eerste plek, of regstreeks, op die Messias slaan nie. Gebruik van 
die hoofletters sê egter dat dit sonder meer en uitsluitlik op die Messias slaan 
en is in stryd met die historiese betekenis van die Ou Testament. 

 Besluit: Die interpretasie van die Deputate word onderskryf." 
 
2. Die "saak" waaroor die beswaar gaan in ons eie woorde saamgevat 
Die beswaar handel weliswaar nie oor die gebruik van hoofletters en kleinletters as 
sodanig nie. Ons is bewus van die feit dat die Rapport wat ons Sinode 1991 
goedgekeur het bedoel was om antwoord te gee op besware wat spesifiek oor 
tegniese sake rakende die vertaalwyse van Ou Testamentiese tekste handel. Ons 
beswaar handel egter nie oor hierdie tegniese saak soos wat ons Sinode 1991 
besluit het as sulks nie, maar oor leerstellige tussenvoegsels wat saam met die 
tegniese besluit verweef is. Leerstellige tussenvoegsels wat moontlik vir misverstand 
vatbaar kan wees of aanleiding kan gee dat dit gebruik kan word om 'n dwaalleer te 
verdedig. Ons beswaar handel oor ‘n kern-verkondiging en openbaring van die 
Heilige Gees in die Ou Testament “aangaande die lyde wat oor Christus sou kom en 
die heerlikheid daarna” (1 Pt 1:11) – spesifiek waar dit (moontlik onbedoeld maar tog 
in die grammatiese betekenis daarvan) in die betrokke Rapport lyk asof dit 
teengespreek is. Hierdie vorm na ons mening juis ons gemeenskaplike vertrekpunt, 
wat 'n Beswaarskrif soos hierdie die regte prioriteit verleen. Immers: In die tweede 
*van die uitgangspunte wat ons onderskryf het, is gestel dat daar nie verskil word 
(met die beswaardes van 1988 – GKK) oor 'n beginselverskil dat daar Messiaanse 
gedeeltes in die Ou Testament kan wees nie. Soortgelyk bevestig ons Sinode in die 
5e *van die uitgangspunte dat ons in vertaling nie die Messiaanse betekenis van 'n 
teks wil uitsluit nie. Dit lyk egter vir ons asof daar dan wel 'n verskil bestaan oor die 
praktiese uitwerking van hierdie beginsel as die beginselstellings vergelyk sou word 
met sekere ander stellinge in die uitgangspunte wat ons onderskryf het. Hierdie 
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Beswaarskrif wil die Sinode vra om herbesinning van die hele interpretasie wat 
onderskryf is, op so 'n wyse dat ons ook seker maak dat ons besluit nie gebruik kan 
word om praktiese uitwerkings te gebruik wat juis in stryd met ons uitgesproke 
prinsipe is nie. 

Ons beswaar kan kortliks soos volg saamgevat word 
Ons Sinode 1991 het met die besluit soos hierbo in punt 1 aangehaal, die 
interpretasie van die Studiedeputate onderskryf, wat sodanig begryp en gebruik 
kan word: 

• Dat dit die Messiaanse verkondiging van Ou Testamentiese tekste sodanig 
omkeer asof dit eers later Messiaans sou geword het en nie van die begin af 
Messiaans bedoel was nie;  

• Verder, dat die Messiaanse karakter van ‘n Ou Testamentiese skrifgedeelte 
(altyd) ‘n saak van interpretasie is, ook waar dit by vertaling kom, pleks 
daarvan dat dit as Godgegewe geopenbaarde waarheid geld wat veral in 
besondere gevalle deur ons aanvaar moet word, en  

• laastens – verkeerdelik, ongenuanseerd die oordeel uitspreek, dat wie van 
hoofletters gebruik maak om die verkondiging van die Messias in die Ou 
Testament aan te dui, nie die historiese betekenis van die teks in ag neem nie, 
maar dit regstreeks en uitsluitlik op Christus laat slaan. 

 
3. Beswaargronde 
3.1 Beswaargrond 1 
Ons Sinode 1991 het ‘n interpretasie onderskryf wat die Messiaanse openbaring van 
Ou Testamentiese Skrifgedeeltes sodanig blyk om te keer asof dit eers later 
Messiaans sou geword het en nie van die begin af Messiaans bedoel was nie.  
3.1.1 Motivering 
3.1.1.1 Ons het as Sinode onderskryf: 

“Afgesien van die stellings hierbo gegee, moet daarop gewys word dat die 
gebruik van die kleinletters, soos deur die 1983-vertaling weergegee, nie 'n 
Messiaanse betekenis van 'n betrokke gedeelte uitsluit nie, maar alleen sê 
dat dit nie in die eerste plek, of regstreeks, op die Messias slaan nie” 
(vetdruk GKK) (verw Acta 1991:107, 2.1.7.1.1.1.1; 5de*). 

3.1.1.1.1 Beredenering 
* Teenoor bovermelde uitspraak, maak ons nou beswaar dat sodanige 

standpunt nie duidelike blyke gee dat die getuienis van die Gees van 
Christus in die daarstelling van die Ou Testament (2 Tim 3:16, 17 en 1 
Pet 1:11) verreken is nie, en dat met die inagneming van die inspirasie, 
getuienis en drywing (2 Pet 1:21) van die Heilige Gees dit juis 
andersom is as wat ons goedgekeur het. Ons mag nie die primêre 
Messiaanse verkondiging vanuit dié tekste waardeur die Heilige Gees 
die Messias regstreeks wil aandui, misken nie. 

∗ Ons het as Sinode ‘n interpretasie onderskryf wat die implikasie kan hê 
dat hierdie getuienis en aanwysing van die Heilige Gees nie 
oorspronklik ("in die eerste plek") so bedoel was nie maar eers later so 
ge-her-interpreteer is. 

3.1.1.1.2 Die Skrif getuig egter na ons mening anders as wat dit vir ons blyk, ons 
Sinode 1991 onderskryf het. 

3.1.1.1.2.1 Heb 1:1 
“Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die 

vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur 



 120 

die Seun...” (Met hierdie Skrifaanhaling wil ons aantoon dat die een en 
enige God sy onveranderlike boodskap sowel in die ou bedeling asook in 
die nuwe bedeling bekend gemaak het, maar sodanig dat dit in en deur die 
Seun 'n eindbestemming en dus ook 'n voltooiïng verkry het. Dit blyk vir 
ons een Messiaanse verkondiging te wees wat nie eers later Messiaans 
geword het nie.) 

3.1.1.1.2.1.1 2 Tim 3:16,17 
“Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, 
tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van 
God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus.” (Met 
hierdie Skrifaanhaling wil ons aantoon dat ons die hele Skrif as asem van 
God moet verreken as sou dit die voorskrif van God self wees hoedat 
ons enkele skrifgedeeltes behoort uit te lê of verstaan. Indien die res van 
die Skrif dus aantoon dat 'n spesifieke skrifgedeelte wel die Messias 
verkondig, mag ons dit nie buite rekening laat by verklaring of vertaling 
nie. In sulke gevalle sal die res van die Skrif dus aanwys watter betekenis 
die Heilige Gees as Outeur daarvan, binne daardie tekste ingesluit het.) 

3.1.1.1.2.1.2 1 Pet 1:20 
“... terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak 
van eie uitlegging is nie; want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n 
mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die 
heilige mense van God gespreek.” (Met hierdie Skrifaanhaling wil ons 
aantoon dat ons daartoe verbonde is om die gedrewenheid van die 
Heilige Gees by die totstandkoming van spesifieke skrifgedeeltes in ag te 
neem, veral as dit uit die res van die Gees-gedrewe Skrif aangetoon is 
dat sekere Ou Testamentiese skrifgedeeltes die Messias verkondig.) 

3.1.1.1.2.2 Ons Belydenisskrifte getuig na ons mening ook anders as wat dit vir ons 
blyk, ons Sinode 1991 besluit het. 

3.1.1.1.2.2.1 Ons bely in die Heidelbergse Kategismus Sondag 6: 
Vraag 18: Wie is hierdie Middelaar wat terselfdertyd ware God (#1 Joh 
5:20; Rom 9:5; 8:3; Gal 4:4; Jes 9:6; Jer 23:6; Mal 3:1) en ware (#Luk 
1:42; 2:6,7; Rom 1:3; 9:5; Fil 2:7; Heb 2:14,16,17; 4:15) regverdige mens 
is (#Jes 53:9,11; Jer 23:5; Luk 1:35; Joh 8:46; Heb 4:15; 7:26; 1 Pet 1:19; 
2:22; 3:18)?  
Antwoord: Ons Here Jesus Christus (#1 Tim 2:5; Matt 1:23; 1 Tim 3:16; 
Luk 2:11; Heb 2:9), wat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, 
heiligmaking en volkome verlossing gegee het (#1 Kor 1:30).  
Vraag 19: Waaruit weet jy dit?  
Antwoord: Uit die heilige evangelie, wat God self aanvanklik in die 
paradys bekend gemaak het (#Gen 3:15). Daarna het Hy dit deur die 
heilige aartsvaders (#Gen 22:18; 12:3; 49:10) en profete (#Jes 53:1-12; 
42:1-4; 43:25; 49:5,6,22,23; Jer 23:5,6; 31:32,33; 32:39-41; Mig 7:18-20;) 
(#Hand 10:43; 3:22-24; Rom 1:2; Heb 1:1) laat verkondig en deur die 
offers en ander seremonies van die wet laat uitbeeld (#Heb 10:1,7; Kol 
2:7; Joh 5:46). Eindelik het Hy dit deur sy eniggebore Seun vervul (#Rom 
10:4; Gal 4:4; 3:24; Kol 2:17).  
(Met hierdie aanhaling uit ons Belydenis wil ons aantoon dat dit nog altyd 
ons Gereformeerde verstaan van die Ou Testament was dat dit onder 
meer as 'n sentrale openbaringslyn, die Messias verkondig het, en dat 
ons in ons verklaring of vertaling van die Ou Testament nie hierdie 
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ontdekking en belydenis mag negeer nie, veral nie waar spesifieke 
Skrifgedeeltes in die res van die Bybel aangehaal word of aangewys 
word as dat dit die Messias verkondig nie). 

3.1.1.2 Ons het as Sinode onderskryf 
“Die Nuwe Testament praat soms oor ’n Ou Testamentiese teks vanuit die 
tyd van vervulling en pas dan die teks op Christus toe.” (vetdruk GKK) 
(verw Acta 1991:107, 2.1.7.1.1.1.1; 4de*). 

3.1.1.2.1 Beredenering 
∗ Dit is vir ons reeds die aanvaarde waarheid, soos by die beredenering in 

die onderskeie punte onder 3.1.1.1.1 hierbo aangetoon, dat dit God die 
Heilige Gees is wat praat as die Outeur van die Ou en Nuwe Testament, 
en dat Hy menslike instrumente vir die vaslegging van die Woord 
gebruik het. Dit is uit die aangehaalde skrifgedeeltes asook uit ons 
belydenis aangetoon dat dit die Heilige Gees self is wat vir ons 
aangetoon het watter Messiaanse betekenis Hyself in die Ou 
Testamentiese tekste verpak het. So gesien is dit gewoon nie korrek om 
te stel dat wanneer die NT oor ’n OT teks vanuit die vervulling praat, dit 
dán (éérs?) op Christus toegepas word nie.  

∗ Al die NT skrifgedeeltes (sien 3.1.1.2.2 infra) maak daarop aanspraak 
dat Moses en Dawid en Jesaja deur die Gees van die Christus wat in 
hulle was, van Hom getuig het. Die Vader het byvoorbeeld aan sy Seun 
gesê: “U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer...” Hy sê dit tog nie 
eers toe die Hebreërbriefskrywer dit vanuit die vervulling ontdek het en 
op Christus toegepas het nie, (Heb 1:5), maar reeds toe dit deur die 
Psalmdigter (Ps 2:7) vasgelê is, ja ons sou selfs kon sê nog voordat die 
Psalmdigter van Psalm 2 dit gesê of geskryf het, omdat die werkwoord 
van hierdie spreke in Ps 2:7 in die verlede tydsvorm staan. Die 
Messiaanse karakter het nie eers na die vervulling as ’n toepassing van 
die Ou Testament op Christus by die Ou Testament bygekom nie, maar 
was, na ons verstaan hiervan, van die begin af, die verkondiging 
aangaande Hom. 

3.1.1.2.2 Skrifberoep 
3.1.1.2.2.1.1 2 Pet 1:20 

“... terwyl julle veral die moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak 
van eie uitlegging is nie; want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n 
mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die 
heilige mense van God gespreek.” 

3.1.1.2.2.2 Hand 2:25 en 30-31 
“Want Dawid sê van Hom:...” 
“Omdat hy dan ’n profeet was...” 
“...het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding 
van Christus...” 

3.1.1.2.2.3 Matt 22:43 
“En Hy sê vir hulle: Hoe is dit dan dat Dawid Hom in die Gees Here 
noem as hy sê: Die Here het tot my Here gespreek...” 
Wanneer Jesus verklaar dat Dawid van Hom geprofeteer het (Matt 
22:43) is dit omdat Hy eerder as Dawid was (Jes 11:10, Rom 15:12). 

3.1.1.2.2.4 Luk 24:27 
"En Hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al 
die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het." 
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So ook in Joh 5:39 en in Luk 24:44 maak Jesus daarop aanspraak dat 
die Skrifte van die Ou Testament van Hom getuig en dat daar oor 
Hom geskrywe is, omdat dit dinge beskrywe het wat op Hom 
betrekking het.. Daarmee verstaan ons dat al het die “menslike” 
skrywers dalk nie Jesus gesien of geken nie, die Heilige Gees as 
eintlike Outeur, nogtans Christus self geken, vooruit gesien en bedoel 
het, en van sy heilswerk getuig het.  

3.1.1.2.2.5 Hand 8:30,34,35 
“... en hom die profeet Jesaja hoor lees; en hy sê: Verstaan u wel wat u 
lees?” 
“En die hofdienaar antwoord en sê vir Filippus: Ek bid u, van wie sê die 
profeet dit, van homself of van iemand anders?” 
“En Filippus het sy mond geopen en van hierdie Skrif af begin en die 
evangelie van Jesus aan hom verkondig.” 
Dis besonder treffend dat die evangelie van Jesus uit hierdie Ou 
Testamentiese Skrifgedeelte verkondig kon word. Die evangelie van 
Jesus (Let op sy 'eienaam') was dus reeds daarin verpak sodat dit 
daaruit verkondig kon word! 
 

3.1.1.3 Ons het as Sinode onderskryf 
“'n Duidelike voorbeeld hiervan is die Immanuelprofesie in Jes 7:14, wat 
daar op 'n persoon in Jesaja se tyd slaan.” (Acta 1991:107, 2.1.7.1.1.1.1; 
4de*). 

3.1.1.3.1 Beredenering 
Hierdie is na ons mening juis nie ’n voorbeeld van ons sinodale 
interpretasie nie, maar veel sterker ’n voorbeeld van Petrus se 
verkondiging in 1 Pet 1:10–11. Ons erken en besef dat die natuurlike 
ontstaansprosesse van die profesie nie misken mag word nie, maar ons 
mag nog minder die volle openbaring daarvan, wat deur die Gees self 
daarmee bedoel is, en dit kontroleerbaar in die res van die Skrif 
aangekondig het, misken nie. Die Profete het dalk Messiaans geprofeteer 
oor persone van hulle eie tyd, maar hulle het so gedoen omdat die Heilige 
Gees hulle sodoende (met of sonder hulle eie begrip daarvan) die Messias 
in en deur die historiese prosesse en kontekste laat sien het soos Petrus 
dit aan ons vermeld in 1 Pet 1:10. Trouens in Matt 1:23 word dit presies 
bevestig soos wat Petrus dit in 1 Pet 1:10 en 11 aantoon: Die uitspraak 
van die profeet in sy situasie in die Ou Testament was eintlik 'n uitspraak 
wat "die Here deur die profeet gespreek het" aangaande die wonderbare 
menslike geboorte van die Messias.  

3.1.2 Gevolgtrekking 
Teenoor ons interpretasie as Sinode “dat die betrokke gedeelte(s) nie in die 
eerste plek of regstreeks op die Messias slaan nie,” verstaan die beswaardes 
op grond van die getuienis van die res van die Skrif (onder meer soos dit hier 
aangehaal is) en ons belydenis (vgl HK, So 6) dat die betrokke gedeelte(s) 
inderdaad in die eerste plek of regstreeks op die Messias slaan, selfs al het 
die menslike boodskappers van die Godsopenbaring (asook die ontvangers 
daarvan) dit moontlik aanvanklik self nie so ingesien nie en selfs al was die 
verkondiging daarvan nog in skadus en tekens gehul. Ons bely dus dat die 
historiese ontstaansgeskiedenis van die Ou Testamentiese geskrifte as 
resultaat van die oorspronklike en eintlike Messiaanse verkondiging 
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plaasgevind het, en nie dat die Messiaanse verkondiging eers maar deur 
toepassing of aktualisering van die Ou Testamentiese tekste in later jare ’n 
werklikheid geword het nie.  

3.2 Beswaargrond 2 
As Sinode het ons 'n interpretasie onderskryf dat die messianisiteit van sekere Ou 
Testamentiese skrifgedeeltes 'altyd' 'n saak van interpretasie is. Dit is in stryd met 
ons Belydenis dat die Messiaanse verkondiging van die Ou Testament geïnspireerde 
verkondiging van die Heilige Gees is, wat ons eerbiedig moet aanvaar, veral 
wanneer die res van die Bybel sekere tekste as sodanig aanwys .  
3.2.1 Motivering 
3.2.1.1 Ons het as Sinode onderskryf 

“In die eerste plek moet dit duidelik gestel word dat die gebruik van 
hoofletters in 'n vertaling om daardeur die Messiaanse karakter van 'n Ou-
Testamentiese uitspraak aan te dui, altyd 'n saak van interpretasie is.” 
(Vetdruk GKK) (verw Acta 1991:107, 2.1.7.1.1.1.1; 1ste*). 

3.2.1.1.1 Beredenering 
3.2.1.1.1.1 Christus sê aan sy dissipels dat die dinge wat sy dissipels van Hom 

beleef het, die dinge wat Hy tot hulle gespreek het, dat dit die dinge is 
wat alles oor Hom geskrywe is in die Wet van Moses en die profete en 
die Psalms, wat vervul moes word. (Luk 24:44 “En Hy sê vir hulle: Dit is 
die woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog by julle was, dat 
alles wat oor My geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die 
psalms vervul moet word.”) Dit is dus nie dinge wat eers Messiaans 
geïnterpreteer moes word en op Hom toegepas moes word nie, maar dit 
is dinge “wat oor Hom geskrywe is” en wat in sy lewe op aarde “vervul 
moes word.”  

3.2.1.1.1.2 In Luk 24:46 word die boodskap by wyse van herhaling/beklemtoning 
nogeens gestel: “So is dit geskrywe en So moes die Christus ly en op 
die derde dag uit die dode opstaan.” Dit is nie: So is dit geskrywe, en dus 
moet dit eers geïnterpreteer word, en nadat die interpretasie plaasgevind 
het, pas Ek dit so toe om te sê: so moes die Christus ly.... nie. Nee, dis 
nie ’n saak van interpretasie nie maar van die begin af SO bedoel om 
van Christus te getuig. 

3.2.1.1.1.3 Ons weet dat ons as eksegete en lesers van die Bybel altyd in 'n proses 
van interpretasie gewikkel is. En dit nie alleen betreffende die 
Messiaanse verkondiging nie, maar wat alle aspekte van die verstaan 
van die tekste aangaan. Maar ons weet ook dat wanneer ons die 
beginsel aanvaar dat die Heilige Skrif sy eie uitlegger is, en ons lees op 
ander plekke in die Bybel dat sekere Ou Testamentiese tekste 
aangehaal word as dat dit die Messias verkondig, dan het die Heilige 
Gees deur die res van die Skrif reeds sodanige interpretasie vir ons 
gegee, sodat by die spesifieke tekste die Messiaanse verkondiging veel 
meer 'n saak van gehoorsame aanvaarding is as van interpretasie. Dit 
beteken hoegenaamd nie dat ons die natuurlike ontstaansgeskiedenis en 
die historiese konteks waarbinne die Gees opgetree het om daardie 
woorde te laat uitspreek en opteken moet ignoreer nie, inteendeel, dit is 
juis deel van die wonder van die inspirasie. Maar ons mag nog veel 
minder die volle openbaring van die res van die Skrif ignoreer by die 
verstaan van sekere tekste, want die ingewing van die res van die Skrif 
is ook deel van die wonder van die inspirasie.  
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3.2.1.1.1.4 Ons kan dus nie stel dat “die gebruik van hoofletters in 'n vertaling om 
daardeur die Messiaanse karakter van 'n Ou-Testamentiese uitspraak 
aan te dui, altyd 'n saak van interpretasie is” nie, aangesien dit by 
nadere ondersoek vir ons duidelik geword het dat die vertalers van die 
33/53 vertaling hoofletters gebruik het alleenlik by sekere tekste omdat 
die Nuwe Testament daardie tekste pertinent Messiaans aangewys het. 
Dan is dit nie altyd ’n saak van “interpretasie” nie, maar eerder van 
erkenning en aanvaarding.  

3.2.1.2 Ons het as Sinode onderskryf 
“Daar kom in Hebreeus geen hoofletters voor nie en die gebruik van 
hoofletters impliseer dus altyd 'n keuse van die vertaler. Dit geld sowel 
die 1933/53- as 1983-vertaling. (Vetdruk GKK) (verw Acta 1991:107, 
2.1.7.1.1.1.1; 1ste*). 

3.2.1.2.1 Beredenering 
3.2.1.2.1.1 Ons het nog altyd aanvaar dat die taalreëls van die brontaal, asook die 

taalreëls van die ontvangertaal op die gegewe tyd van vertaling beskou 
behoort te word as die geldige meetbare standaard waarvolgens 
hoofletters en kleinletters in die ontvangertaal gebruik word.  

3.2.1.2.1.2 Dit mag dus wel waar wees dat die Hebreeus nie hoofletters gebruik nie, 
maar in Afrikaans en baie ander Europese tale word wel hoofletters 
gebruik. In die vertaalproses is die vertaler dus nie "altyd" op sy "keuse" 
aangewese nie, maar ook op die taalreëls van die ontvangertaal op 
daardie gegewe tyd. Dan moet die vertaler goed hoor wanneer die 
Hebreeus vir die Afrikaans hoofletters aanwys. Die Hebreeus wys vir die 
Afrikaans hoofletters aan, ten minste by die begin van elke sin en by 
eiename. Dan speel die konteks en gepaardgaande betekenis daarvan 
ook 'n belangrike rol by die gebruik van hoofletters in Afrikaans. In 
Nederlands word dag- en maandname ook met kleinletters geskryf, maar 
in Afrikaans met hoofletters. By Duits selfs alle selfstandige naamwoorde 
met hoofletters. Dit is dus nie gewoon "altyd" “interpretasie/keuse” van 
die vertaler nie, maar ook aanwysing deur die bronteks en die taalreëls 
van die ontvangertaal. Selfs al sou die sintaksis en konteks van die 
bronteks by vertaling tot ’n erkende Afrikaanse sintaksis ombou moet 
word, dan gee steeds die bronteks die aanwysings hoe om dit te doen.  

3.2.1.2.1.3 Dit is ook so dat dit in Afrikaans gebruiklik is om woorde wat sekere 
gerespekteerde of gehate persone aanwys, met 'n hoofletter te skryf. En 
waar dit uit die res van die Skrif tot ons kennis kom dat 'n spesifieke Ou 
Testamentiese teks met die aanwysing van iemand wat 'n sekere 
Messiaanse taak verrig besig is, dit juis deur die Gees bedoel was om 
daarmee die Here Christus aan te wys, dit nie ongewoon of ongehoord is 
om in erkentlikheid sodanige aanwysing met 'n hoofletter te skryf nie. 
Trouens, die Deputaterapport van Sinode 1991 het self by wyse van 
uitsondering die toepassing van hierdie reël uitgewys by die tweede * 
van sy uitgangspunte met die woorde: "Dit blyk byvoorbeeld duidelik uit 
Jes 9:1-6, (in die NAV – GKK) waar duidelik van hoofletters gebruik 
gemaak word."  
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3.2.1.3 Ons het as Sinode onderskryf 
“By die beoordeling van moontlike ontmessianisering in die 1983-vertaling 
gaan dit dus eerder oor 'n verskil in interpretasie wat 'n spesifieke 
gedeelte betref as oor 'n beginselverskil dat daar nie Messiaanse 
gedeeltes in die Ou Testament kan wees nie. “ 
“Dit impliseer dus dat by elke moontlike geval van ontmessianisering na 
die interpretasie gekyk sal moet word om die 1983-vertaling te 
beoordeel.” (Vetdruk GKK) (verw Acta 1991:107, 2.1.7.1.1.1.1; 2de en 
3de*). 

3.2.1.3.1 Beredenering 
3.2.1.3.1.1 Hier gaan dit nie net oor die gebruik van hoofletters en kleinletters om 

die Messiaanse karakter van ’n Ou Testamentiese teks aan te dui nie, 
maar as die sinne verstaan word soos wat dit daar staan, gaan dit nou 
ook oor die Messiaanse karakter van sodanige tekste as sulks!  

3.2.1.3.1.2 Ons lees met dankbare instemming die erkentlikheid dat daar by ons nie 
in wese 'n beginselverskil is dat daar nie Messiaanse gedeeltes in die Ou 
Testament kan wees nie. Hierdie aanvaarding gee aan ons juis die troos 
en ook die vertroue dat die beginsel gesamentlik ook na die praktyk toe 
deurgetrek kan word. Want dit is wat die betrokke sin moontlik impliseer: 
Dat ons nie oor die beginsel verskil nie maar wel blykbaar oor die manier 
waarop die beginsel tot praktyk gemaak word.  

3.2.1.3.1.3 En dan is dit nie in alle gevalle korrek om te sê dat daar na die 
interpretasie gekyk moet word nie, want, eerstens: die Messiaanse 
karakter van die Ou Testament word reeds as 'n Skriftuurlike 
gegewe in die algemeen aanvaar, soos blyk uit: 
2 Petrus 1:19-21:  
“En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet 
ag gee soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag 
aanbreek en die môrester opgaan in julle harte; (20) terwyl julle veral dít 
moet weet, dat geen profesie van die Skrif 'n saak van eie uitlegging is 
nie; (21) want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring 
nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van 
God gespreek.” 
Luk 24: 44  
“En Hy sê vir hulle: Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het toe 
Ek nog by julle was, dat alles wat oor My geskrywe is in die wet van 
Moses en die profete en die psalms, vervul moet word. (45) Toe open Hy 
hulle verstand om die Skrifte te verstaan. (46) En Hy sê vir hulle: So is dit 
geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode 
opstaan, (47) en bekering en vergewing van sondes in sy Naam 
verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder.” 
(Beklemtoning GKK) 
Ps 110:1 word in verskeie Nutestamentiese plekke aangehaal:  
“Die HERE het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u 
vyande maak ‘n voetbank vir u voete.” 
soos aangehaal in Matt 22:43-45  
“Hy sê vir hulle: Hoe is dit dan dat Dawid Hom in die Gees Here noem as 
hy sê: Die Here het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand totdat 
Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete? As Dawid Hom dan 
Here noem, hoe is Hy sy seun?” 
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en soos ook aangehaal in Matt 22:43-45 en Hand 2:34-36 
“Want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy self sê: Die 
Here het gespreek tot my Here: Sit aan my regterhand totdat Ek u 
vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete. Laat dan die hele huis van 
Israel sekerlik weet dat God Hom Here en Christus gemaak het, hierdie 
Jesus wat julle gekruisig het.” 
HK So 6:  
Antwoord 19: Ons weet dat ons ware Messias die Here Jesus is:.....  
Uit die heilige evangelie, wat God self aanvanklik in die paradys bekend 
gemaak het (#Gen 3:15). Daarna het Hy dit deur die heilige aartsvaders 
(#Gen 22:18; 12:3; 49:10) en profete (#Jes 53:1-12; 42:1-4; 43:25; 
49:5,6,22,23; Jer 23:5,6; 31:32,33; 32:39-41; Mig 7:18-20;) (#Hand 
10:43; 3:22-24; Rom 1:2; Heb 1:1) laat verkondig en deur die offers en 
ander seremonies van die wet laat uitbeeld (#Heb 10:1,7; Kol 2:7; Joh 
5:46). Eindelik het Hy dit deur sy eniggebore Seun vervul (#Rom 10:4; 
Gal 4:4; 3:24; Kol 2:17). (beklemtonings GKK). 

3.2.1.3.1.4 En tweedens: veral by sekere besondere Ou Testamentiese tekste wat 
vanuit die Nuwe Testament (met aanhaling van dié tekste), aangewys is 
dat hulle op die Messias slaan, hoef daar nie (weer opnuut) na die 
interpretasie gekyk te word nie. Immers, die Heilige Gees (as die Groot 
Kontroleur), het reeds daarna gekyk, en Hy getuig op verskillende plekke 
in die Skrif eksplisiet waar sekere Ou Testamentiese tekste die Messias 
verkondig.  

3.2.1.3.1.5 Daarmee word geensins bedoel dat daar nie met die besondere 
historiese gegewens waarbinne die besondere tekste ontstaan het, 
rekening gehou behoort te word nie. Inteendeel! Maar daarmee word wel 
bedoel dat dit nie genoegsaam is om na 'n blote teks binne sy natuurlike 
ontstaansgeskiedenis te kyk en daarby te volstaan, as intussen die 
Heilige Gees ook uit ander Skrifgedeeltes vir ons 'n bril gegee het 
waardeur ons na sodanige tekste moet kyk nie.  

3.2.1.3.1.6 Waarna dus wel gekyk moet word, is of in die res van die Bybel die 
sodanige tekste (hulle natuurlike ontstaanswyse inbegrepe) pertinent op 
Christus laat wys al dan nie. En dan is dit in hierdie gevalle nie soseer 
die (menslike) interpretasie daarvan wat die deurslag gee nie, maar die 
gehoorsame onderwerping aan die aanwysing van die res van die Skrif.  

3.2.2 Gevolgtrekking 
Teenoor die standpunt wat ons Sinode 1991 goedgekeur het dat die 
Messiaanse karakter van ‘n Ou Testamentiese uitspraak altyd ‘n saak van 
interpretasie is, kan gestel word dat dit dikwels ook ‘n saak van gegewe 
openbaring (van God) en aanvaarding (deur ons) is as ons die hele res van 
die Skrif in ag neem.  
Verder sou aanvaar kan word dat die konteks waarbinne die Sinodebesluit 
geneem is, nooit bedoel was om die sodanige leerstellige interpretasies 
aangaande die Messiaanse verkondiging van die Ou Testament te maak nie 
en ook nie dat dit vir leerstellige doeleindes gebruik mag word nie, maar dat 
dit gewoon sy optrede by die gebruik van hoofletters en kleinletters in die 
vertaling van die Ou Testament verduidelik. Die probleem is egter dat die 
grammatikale betekenis van die sinsnedes daar tog aanleiding kan gee vir 
verkeerde interpretasies. In dié geval sou dit dan aangewese kon wees om 
die bestaande Sinodebesluit uit te brei met 'n verduidelikende nota.  
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3.3 Beswaargrond 3 
Derdens word beswaar gemaak dat ons Sinode 1991 in stryd met ons bestaande 
besluite oor die 33/53 Vertaling ongenuanseerd die oordeel aanvaar het dat 
vertalings wat die Messiaanse verkondigings van die Ou Testament met hoofletters 
sou vertaal, dit ongeldiglik sou gedoen het omdat hulle nie met die historiese 
betekenis van die teks rekening sou gehou het nie.  
3.3.1 Beredenering 
3.3.1.1 Ons het as Sinode gesê 

“Die Ou-Testamentiese tekste moet vertaal word soos hulle self verstaan 
wil word.” (Acta 1991:107, 2.1.7.1.1.1.1; 4de*). 

3.3.1.1.1 Beredenering 
Met hierdie uitspraak kan van harte akkoord gegaan word. Trouens, dit is 
juis die inagneming van hierdie verstaansbeginsel wat ons tot 'n ander 
gevolgtrekking oor die Messiaanse verkondiging van die Ou 
Testamentiese tekste bring as waartoe ons Sinode 1991 gekom het. 
Ons wys op Luk 11:52  
“Wee julle, wetgeleerdes, want julle het die sleutel van die kennis 
weggeneem; self het julle nie ingegaan nie en vir die wat wou ingaan het 
julle verhinder.” 
En Matt 23:13  
“Maar wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle sluit 
die koninkryk van die hemele toe voor die mense; want julle gaan self nie 
in nie, en die wat sou ingaan laat julle nie toe om in te gaan nie.” 
Met hierdie woorde het Christus die Skrifgeleerdes en Fariseërs verkwalik 
dat hulle nie met hulle eksegese van die Ou Testament by Christus 
uitgekom het nie. Dit dui daarop dat dit juis is hoe Christus wil hê dat die 
“tekste self verstaan wil word,” naamlik dat hulle van Hom getuig (vgl Joh 
5:39–47). 

3.1.1.1.2 Die uitgangspunt dat ’n teks vertaal moet word soos dit self verstaan wil 
word is vir ons gevoel in die besondere sin korrek as ons daaronder sou 
verstaan: ‘Soos wat die Heilige Gees wil hê dat dit verstaan moet word 
met inagneming van die volle (Bybels)-historiese betekenis daarvan’. 

3.3.1.2 Ons het as Sinode onderskryf 
“Gebruik van die hoofletters sê egter dat dit sonder meer en uitsluitlik op die 
Messias slaan en is in stryd met die historiese betekenis van die Ou 
Testament.” (Vetdruk GKK) (verw Acta 1991:107-108, 2.1.7.1.1.1.1; 5de*). 

3.3.1.2.1 Beredenering 
3.3.1.2.1.1 In Heb 1:5 verkondig die Hebreërbriefskrywer dat God die Vader, eens 

gesê het: “U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer.” As die 
aanspraak van die Vader ten aansien van Christus dus tereg ‘n saak is 
wat eers in sy “historiese betekenis” opgevat moet word, dan moes ons 
vasstel: histories-wanneer het die Vader so vir sy Seun gesê? Sou dit 
wees voordat die kroningslied van Psalm 2 geskryf is, of eers veel later? 
Die Hebreërbriefskrywer verkondig volgens ons verstaan egter Psalm 
2:7 binne die bedoeling wat die Heilige Gees daarmee gehad het, en dan 
word tog die volle historiese betekenis (sowel voor asook na die 
ontstaansgeskiedenis van die Psalm) in berekening gebring. 

3.3.1.2.1.2 Die term "Historiese betekenis" het ook deesdae verskillende 
betekenisse. Daar is ook 'n wetenskaplike rigting wat die goeie betekenis 
hiervan soos dit uit die grammaties-historiese verklaring kom, opnuut 
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definieer en kaap vir die histories-kritiese verklaring. Ons sinodale besluit 
baken egter nie die betekenis van sy woorde af nie, en kan daarmee 
ruimte toelaat vir die verkeerde gebruik van sy besluit. Want waar die 
Grammaties-historiese verklaring van die historiese betekenis gebruik 
maak om die Messiasverkondiging te erken, gaan die histories-kritiese 
verklaring van historiese betekenis gebruik maak om die 
Messiasverkondiging te ontken.  

3.3.1.2.1.3 Ons uitspraak as Sinode is op 'n manier ook prakties toepasbaar op die 
33/53 vertaling, in die sin dat in die 33/53 vertaling juis by sekere 
Messiaanse tekste van die Ou Testament met hoofletters vertaal is. 

3.3.1.2.1.4 Hierdie uitspraak lyk vir ons dus kras en ongenuanseerd, veral wanneer 
in ag geneem word dat ons Sinode in dieselfde rapport en andere, groot 
sorg gedra het om te bevestig dat die 33/53 Vertaling steeds as 'n goeie 
en waardige vertaling gebruik behoort te word.  

3.3.1.2.1.5 In hierdie ongekwalifiseerde formaat waarin ons besluit staan, lyk dus in 
stryd met ons besluit tot aanvaarding van die 33/53 vertaling asook 'n 
indirekte oordeel oor die 33/53 vertaling te wees. 

3.3.1.2.1.6 Die uitspraak soos dit daar staan gee nie blyke van die moontlikheid dat 
daar ook ander korrekte redes kan wees waarom vertalers by die 
Messiaanse verkondigings van hoofletters gebruik maak nie.  

3.3.2 Gevolgtrekking 
Teenoor ons interpretasie as Sinode wat stel dat die gebruik van 
hoofletters (om die Messiaanse karakter van sekere Ou Testamentiese 
Skrifgedeeltes aan te toon) wil sê dat dit “sonder meer en regstreeks op 
die Messias slaan”, kan ook gestel word dat dit nie noodwendig waar is 
nie. 
Die gebruik van hoofletters kan ook die bedoeling hê dat bo en behalwe 
die historiese betekenis, die Heilige Gees dit aan ons kontroleerbaar 
duidelik gemaak het (uit die res van die Skrif) en dat ons gewillige 
erkenning daaraan gee dat sodanige tekste besonderlik op die Messias 
slaan.  

 
4. Samevattende gevolgtrekking 
4.1 Teenoor die moontlike betekenis van ons sinodale interpretasie dat die 

besondere ter sake Skrifgedeeltes nie in die eerste plek of regstreeks op die 
Messias slaan nie, wil ons eerder voorstel: Die hele Skrif leer - en ons bely dat 
die Messiaanse verkondiging van die begin af in die Ou Testament deur die 
Gees as Messiaans bedoel was. 

4.2 Teenoor die moontlike verstaan van ons sinodale interpretasie dat die 
Messiaanse karakter van sekere tekste van die Ou Testament altyd 'n saak van 
interpretasie is, wil ons eerder voorstel: Die Skrif leer – en ons bely dat die 
Messiaanse karakter van die Ou Testament en veral by spesifieke aangewese 
tekste nie ‘n saak van interpretasie is nie, maar van gehoorsame aanvaarding, 
veral wanneer sulke tekste op ander plekke in die Bybel as Messiaans 
aangewys word. 

4.3 Teenoor die moontlike verstaan van ons sinodale interpretasie dat waar 
Bybelvertalings van hoofletters gebruik maak om die Messiaanse verkondiging 
daarvan aan te dui, dit ongeldig sou doen omdat dan nie die historiese 
betekenis van die teks in ag geneem sou word nie, wil ons eerder voorstel: Die 
gebruik van hoofletters in vertalings om die Messiaanse karakter van ‘n teks 
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aan te dui, kan ook sê dat die Heilige Gees (uit ander geïnspireerde 
Skrifgedeeltes) dit kontroleerbaar duidelik gemaak het dat sodanige tekste 
besonderlik op die Messias slaan. 

Of dan in tabelvorm gestel: 
4.1 Teenoor die moontlike betekenis 

van ons sinodale interpretasie dat 
die besondere ter sake skrif-
gedeeltes nie in die eerste plek of 
regstreeks op die Messias slaan nie, 

 

wil ons eerder voorstel: Die hele Skrif 
leer - en ons bely dat die Messiaanse 
verkondiging van die begin af in die 
Ou Testament deur die Gees as 
Messiaans bedoel was. 

 
4.2 Teenoor die moontlike verstaan van 

ons sinodale interpretasie dat die 
Messiaanse karakter van sekere 
tekste van die Ou Testament altyd 'n 
saak van interpretasie is,  

 

wil ons eerder voorstel: Die Skrif leer - en 
ons bely dat die Messiaanse karakter van 
die Ou Testament en veral by spesifieke 
aangewese tekste nie ‘n saak van 
interpretasie is nie, maar van 
gehoorsame aanvaarding, veral wanneer 
sulke tekste op ander plekke in die Bybel 
as Messiaans aangewys word. 
 

4.3 Teenoor die moontlike verstaan van 
ons sinodale interpretasie dat waar 
Bybelvertalings van hoofletters 
gebruik maak om die Messiaanse 
verkondiging daarvan aan te dui, dit 
ongeldig sou doen omdat dan nie 
die historiese betekenis van die teks 
in ag geneem sou word nie,  

 

wil ons eerder voorstel: Die gebruik 
van hoofletters in vertalings om die 
Messiaanse karakter van ‘n teks aan 
te dui, kan ook sê dat die Heilige 
Gees dit elders in die Bybel 
kontroleerbaar duidelik gemaak het 
dat sodanige tekste besonderlik op 
die Messias slaan. 

 
 
5. Aanbeveling 
5.1. Dat ons hierdie interpretasie van die Deputate soos vervat is in Acta 1991:107-

108, in die lig van bovermelde argumente, heroorweeg.  
5.2. Dat ons nie ander Agendastukke wat met die beredenering in hierdie 

Beswaarskrif in verband staan (onder meer die Deputaterapport betreffende die 
keuring van die nuwe Psalmberyming), sal beoordeel voordat hierdie 
Beswaarskrif beantwoord is nie.  

 
E. KOMMISSIERAPPORT 
1. Sake om van kennis te neem 
1.1 Die Kommissie het aan die betrokke Kerkraad geleentheid gegee vir toeligting 

insake die Beswaarskrif. 
1.2 Die Kommissie het ook insette van prof. Eric Peels van die CGK ontvang. Ons 

dank vir die insette van proff. GJC Jordaan en HF van Rooy (adviseurs) wat 
ons van groot hulp was met die beoordeling van die beswaar. 

1.3 Almal wat die Kommissie wou sien is daartoe uitgenooi. 
1.4 Die Kommissie beskou die paragraaf “Ontvanklikheid” nie as deel van die 

beswaar nie. 
1.5 Die volgende agtergrond is nodig by die verstaan van die beswaar: 
1.5.1 Die Deputate vir Bybelvertaling- en verspreiding het in 1988 opdrag gekry 

(o.a.) om voortdurend aandag te gee aan “gevalle van moontlike/beweerde 
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ontmessianisering van die Ou Testament” (1991:104, 1.6). In 1991 rapporteer 
hulle hieroor, ook a.g.v. navrae wat tot die Deputate in hierdie verband gerig 
is. Die beswaar van die beswaardes gaan teen elemente van hierdie Rapport 
van die Deputate, wat deur die Sinode 1991 sy eie gemaak is (“Die 
interpretasie van die Deputate word onderskryf” (1991:108, Besluit).  

Besluit: Kennis geneem. 
1.5.2 Dit moet duidelik verstaan word dat hierdie beswaar handel oor die 

moontlikheid van leerstellige dwaling, terwyl die besluit waarteen beswaar 
aangeteken word voortspruit uit besware en vrae oor die vertalingsmetode 
van die 1983-vertaling. Hierdie twee verskillende vlakke wat ter sprake is 
maak die beoordeling van die beswaar moeiliker. 

Besluit: Kennis geneem. 
1.5.3 Die beoordeling van hierdie Beswaarskrif is verder bemoeilik deurdat die 

beswaardes self daarop wys dat dit gaan oor ‘n moontlike leerstellige 
probleem wat kan ontstaan. Die bedoeling van die beswaardes is dus nie om 
aan te toon dat die besluit van Sinode 1991 inderdaad aanleiding gee tot 
leerstellige dwaling nie. Dit is sekere interpretasies wat moontlik aan die 
besluit geheg kan word wat die probleem is.  

Besluit: Kennis geneem. 
1.5.4 Daar behoort ook op gelet te word dat die beswaardes vra (vgl 5.1) vir ‘n 

heroorweging van die interpretasie van die Sinode 1991, maar dat hulle self 
geen voorstel in hierdie verband maak nie.  

Besluit: Kennis geneem. 
1.5.5 Daar behoort verder daarop gelet te word dat die GKSA ten volle die Ou 

Testament aanvaar as volledig Woord van God, geïnspireer deur die Heilige 
Gees. In die Ou Testament word die komende Messias beloof, in ‘n duidelike 
openbaringshistoriese lyn wat deur die eeue heen al helderder deurbreek, 
met sommige Ou Testamentiese tekste wat die openbaring oor die komende 
Messias tot ‘n nuwe hoogte voer (bv Jes 9). Die bekende beeld, van ‘n 
roosknop wat uiteindelik in al sy glorie oopgaan in die ontvoude roos, is vir 
ons ‘n treffende vergelyking van ons verstaan van die verhouding tussen Ou 
en Nuwe Testament. Mens kan dus sê: die Ou Testament wys heen na 
Jesus, en vind ook sy volle vervulling in Jesus Christus. In Sinode 1991 se 
besluit oor vertaalbeleid, word gestel dat die Ou Testament waardig hanteer 
moet word, deurdat die groeiende openbaringshistoriese en heilshistoriese 
lyne van die Skrif gerespekteer word (vgl HK V/A 19). 

Besluit: Goedgekeur. 
 
2. Beswaargronde 
2.1 Beswaargrond 1 (3.1) 
2.1.1 Die beswaar 
2.1.1.1 Die eerste moontlike misverstand wat volgens die beswaardes uit die besluit 

van 1991 kan ontstaan, is dat die Sinodebesluit verstaan kan word as dat dit 
kon impliseer dat Ou-Testamentiese tekste “eers later Messiaans sou 
geword het en nie van die begin af Messiaans bedoel was nie”. Dit sou 
beteken dat Messiaanse tekste eers later “so ge-her-interpreteer is”. 

2.1.1.2 Die beswaardes voer aan dat só ‘n moontlike siening nie aanvaarbaar is nie, 
nóg op grond van die inspirasie van die Skrif nóg op grond van ons 
Belydenis. 
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2.1.1.3 Onder hierdie beswaargrond (3.1.1.2) voer die beswaardes verder aan dat 
die Heilige Gees die outeur van die Skrif is, en as die Gees dan in die Nuwe 
Testament ‘n teks duidelik as Messiaans openbaar of toepas, daardie teks 
in die Ou Testament reeds as Messiaans beskou moet word. Dit geld ook 
wanneer Jesus uitdruklik sê dat sy woorde of optrede ‘n vervulling van die 
Ou Testament verteenwoordig. 

2.1.1.4 Hulle gevolgtrekking is dat, as ‘n Ou-Testamentiese outeur self nie besef het 
dat hy ‘n messiaanse profesie uiter nie, dit steeds in die lig van Nuwe-
Testamentiese getuienis in die Ou Testament as Messiaans beskou moet 
word.  

2.1.1.5 Die beswaardes se redenasie begin by die moontlikheid wat hulle raaksien 
dat die besluit van 1991 kan inhou dat die Messiaanse karakter van die Ou 
Testament eers vanuit die Nuwe Testament ingelees kan word in die Ou 
Testament, maar volgens hulle 3.1.1.3.1 gaan dit eintlik oor die uitsluitlike 
Messiaanse verstaan van sekere Ou-Testamentiese tekste. (“Die Profete 
het dalk Messiaans geprofeteer oor persone van hulle eie tyd, maar hulle 
het so gedoen omdat die Heilige Gees hulle sodoende (met of sonder hulle 
eie begrip daarvan) die Messias … laat sien het”). 

Besluit: Kennis geneem. 
2.1.2 Beredenering 
2.1.2.1 U Kommissie is van oordeel dat dit inderdaad so is dat die hele Ou 

Testament Messiaans gerig is, met ‘n openbaringshistoriese lyn wat uitmond 
in die geboorte van Jesus, die beloofde Messias. Dit is egter so dat verskeie 
Psalms en profesieë ‘n eerste vervulling het wat nié oorspronklik direk 
Messiaans is nie. Dit kan die Ou-Testamentiese teks geweld aandoen om 
die meerdere verstaanspotensiaal wat in ‘n teks geleë is, weg te neem deur 
dit primêr as Messiaans aan te toon. Jes 7:14 gee ‘n goeie voorbeeld 
hiervan. Die teks verwys na die komende geboorte van Immanuel. Dit is 
inderdaad ‘n profesie oor die komende Messias – vgl Matt 1:23. Maar binne 
die konteks van Jesaja is dit ook baie duidelik dat daar ‘n “eerste” Immanuel 
is wat gebore gaan word – en wat ‘n profetiese getuienis gaan wees dat die 
Woord van die Here waar is (vgl die konteks van die Siro-Efraïmitiese 
oorlog). Dit beteken nie dat die Messiaanse strekking van Ou Testamentiese 
tekste misken word nie, maar gee die eksegeet geleentheid om hierdie ryke 
gelaagdheid van die profesie binne sy openbaringshistoriese lyn aan te 
toon. Die Ou-Testamentiese konteks van Jes 7 kom inderdaad beter tot sy 
reg in die prediking as hierdie onderskeid gehandhaaf word – die bedoeling 
van die eintlike Outeur, die Heilige Gees, word gerespekteer. 

2.1.2.2 Daar moet in gedagte gehou word dat die Skrif ‘n stygende 
openbaringshistoriese lyn vertoon. Deur in die vertaling aan te sluit by die 
openbaringshistoriese plek van die teks, kan die Heilige Gees die leser self 
lei tot ‘n ontdekking van die wonderbare ontvouing van God se heilsplan.  

Besluit: Kennis geneem. 
2.1.3 Bevinding 
Die beswaardes toon nie oortuigend aan dat die besluit van 1991 die Messiaanse 
verkondiging van Ou-Testamentiese tekste sodanig omkeer asof dit eers later 
Messiaans sou geword het nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
 



 132 

2.1.4 Aanbeveling 
Die beswaar slaag nie op hierdie Beswaargrond nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
2.2 Beswaargrond 2 (3.2) 
2.2.1 Die beswaar 
2.2.1.1 Die tweede moontlike misverstand wat volgens die beswaardes uit die 

besluit van 1991 kan ontstaan, is dat die Sinodebesluit verstaan kan word 
as dat dit meebring dat tekste wat in die Nuwe Testament duidelik na Jesus 
verwys steeds eers as Messiaans geïnterpreteer moet word. In 3.2 voer die 
beswaardes aan dat hierdie moontlike misverstand die gevolg is van die 
Sinode se besluit dat die “messianiteit” van sekere Ou-Testamentiese 
gedeeltes “’altyd ‘n saak van interpretasie is”.  

2.2.1.2 Die een hoofargument hier is dat Hebreeus wel nie hoofletters gebruik nie, 
maar dat die Messiaanse toepassing van sekere Ou-Testamentiese tekste 
in die Nuwe Testament die vertaler nie meer ‘n interpretasiekeuse laat nie. 
Sodanige tekste moet (met gebruik van hoofletters of andersins) as 
Messiaans aangedui word. 

2.2.1.3 Die beswaardes beredeneer hier weer die Messiaanse karakter van die Ou 
Testament (3.2.1.3.1.3). Dit is volgens hulle ‘n Skriftuurlike gegewe”, o.a. op 
grond van 2 Pet 1:19vv.  

Besluit: Kennis geneem. 
2.2.2 Beredenering 
2.2.2.1 Die besluit van 1991 stel onder andere dat die 1983-vertaling “nie in 

beginsel gekant is teen die Messiaanse vertaling van gedeeltes van die Ou 
Testament nie” (1991:107, 2.2.7.1.1.1.1). Dit blyk duidelik uit die gebruik van 
hoofletters in o.a. Jes 9: 5. Wanneer daar nie hoofletters gebruik is nie, gaan 
dit inderdaad oor interpretasie of daardie betrokke gedeelte primêr 
Messiaans is. Daarom is die Sinode 1991 inderdaad korrek as hulle sê dat 
in sulke gevalle daar na die interpretasie van die spesifieke gedeelte gekyk 
moet word om die vertaling te evalueer (1991:107, 2.1.7.1.1.1.1). Die 
beswaardes se argument, dat die besluit van 1991 “die geïnspireerde 
verkondiging van die Heilige Gees misken”, is nie uit hierdie Beswaargrond 
bewys nie. 

2.2.2.2 Oor die Messiaanse karakter van die Ou Testament is daar geen 
onduidelikheid nie en ook nie oor die feit dat die Ou en Nuwe Testament die 
eenheid van die openbaring vorm nie. Maar dit maak nog nie dat die Ou 
Testament vertaal moet word asof dit deel is van die Nuwe Testament nie. 
Daar moet reg laat geskied word aan die Ou Testament as teks.  

2.2.2.3 In 3.2.1.1.1.4 voer die beswaardes aan dat die 1933-vertaling sekere Ou-
Testamentiese tekste juis met hoofletters vertaal omdat “die Nuwe 
Testament daardie tekste pertinent Messiaans aangewys het”. Hierdie 
bewysvoering dat die vertalingsbeleid van die GKSA t.o.v. die 1983-vertaling 
soortgelyk behoort te wees (d.w.s. dat Nuwe-Testamentiese aanduiding van 
die Messiaanse strekking van ‘n Ou-Testamentiese teks die vertaling in die 
Ou Testament moet bepaal) is egter geensins oortuigend nie. ‘n Studie van 
dergelike tekste toon aan dat die 1933-vertaling ook nie konsekwent hierdie 
weg volg nie. Daar is byvoorbeeld slegs vyf tekste in die Psalms wat in die 
1933-vertaling n.a.v. die Nuwe Testament met hoofletters weergegee word, 
en talle waar dit nie gebeur nie. Een voorbeeld van laasgenoemde is waar 
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die 1933-vertaling ‘n hoofletter plaas by ‘n teks waarna daar nie in die Nuwe 
Testament verwys word nie (bv Ps 45:14). Daar kan dus nie gesê word dat 
die 1933-vertaling die praktyk konsekwent gevolg het nie, en nog minder dat 
die 1983-vertaling of toekomstige vertalings (of berymings) hierdie 
“voorbeeld” van die 1933-vertaling moet volg. Sekere Ou-Testamentiese 
tekste wat in die Nuwe Testament Messiaans aangehaal word, word óók in 
die Nuwe testament op menslike vlak toegepas. Vgl Ps 8:7, aangehaal in 
Heb 2:6–7 en 1 Kor 15:27, eenkeer toegepas op Christus, die ander keer op 
die mens. 

Besluit: Kennis geneem. 
2.2.3 Bevinding 
Die argumentasie van die beswaardes toon nie aan dat die stelling van 1991, 
naamlik die gebruik van hoofletters in ‘n vertaling om daardeur die Messiaanse 
karakter van ‘n Ou-Testamentiese gedeelte aan te dui, ‘n saak van interpretasie is, in 
stryd is met die Godgegewe Messiaanse karakter van die Ou Testament nie. Daar 
kan wel met bewysvoering aangetoon word dat meer gedeeltes as waar hoofletters 
gebruik word, moontlik primêr Messiaans verstaan kan word. Om reg te laat geskied 
aan die Ou Testamentiese teks kan dit egter nie voor die voet gedoen word nie, 
aangesien sommige Ou-Testamentiese tekste ‘n meervoudige vervulling het. 
Besluit: Kennis geneem. 
2.2.4 Aanbeveling  
Die beswaar slaag nie op hierdie grond nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
2.3 Beswaargrond 3 
2.3.1 Die beswaar 
Hierdie Beswaargrond stel dat die uitgangspunte wat in 1991 aanvaar is, impliseer 
dat die Sinode hom uitgespreek het teen die 1933/53-vertaling, wat soms hoofletters 
gebruik in Messiaanse gedeeltes.  
Besluit: Kennis geneem. 
2.3.2 Beredenering 
Uit die geheel van die besluit van 1991 blyk dit duidelik dat die Sinode hom geensins 
negatief wou uitspreek teenoor die 1933-vertaling nie.  
Besluit: Kennis geneem. 
2.3.3 Bevinding 
2.3.3.1 Die beredenering van die beswaardes bewys nie die hoofbeswaar van 

hierdie Beswaargrond nie. 
2.3.3.2 Die bewysvoering van die beswaardes toon egter wél aan dat die laaste sin 

van die besluit van 1991 oor ontmessianisering (1991:107 “Gebruik van 
hoofletters sê egter dat dit sonder meer en uitsluitlik op die Messias slaan 
en in stryd is met die historiese verstaan van die Ou Testament”) vir 
misverstand vatbaar is (vgl 3.3.1.2) omdat dit ongenuanseerd is.  

Besluit: Kennis geneem. 
2.3.4 Aanbeveling 
2.3.4.1 Die beswaar slaag op ‘n deel van hierdie onderafdeling.  
2.3.4.2 Wat die herformulering betref waarom die beswaardes vra, word aan die 

versoek voldoen deur die laaste sin van die 1991-besluit in hierdie verband 
(soos bo aangehaal) te skrap. Die paragraaf eindig dus met “... op die 
Messias slaan.” 

Besluit: Goedgekeur. 
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2.3.5 Samevattende aanbeveling 
2.3.5.1 Die beswaar slaag nie op Beswaargronde 1 en 2 nie.  
2.3.5.2 Die beswaar slaag gedeeltelik op Beswaargrond 3. 
2.3.5.3 Die Kommissie beveel aan dat die laaste sin van die 1991-besluit (soos 

hierbo aangehaal) geskrap word.  
Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
13.4 BESKRYWINGSPUNT VAN DIE SUIDELIKE PARTIKULIERE 

SINODE: MISBRUIK VAN DIE NAAM VAN DIE HERE (Artt.8, 103, 
138, 208) 

 
 
A. Ds. CS Grobler stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie : Samelewing. 
C. Ds. JH Howell rapporteer namens die Kommissie : Samelewing. 
 
D. BESKRYWINGSPUNT 
Dat die GKSA by monde van die Nasionale Sinode ‘n openbare Christelike getuienis 
lewer ten opsigte van die misbruik van die Naam van God wat daagliks in die 
openbare media en teaters voorkom, dat hierdie getuienis aan die 
Publikasie/Appèlrade oorgedra word en dat lidmate opgeroep word om self op te 
tree waar die Naam van die Here misbruik word. 
 
1. Agtergrond 
As agtergrond word verwys na die huidige situasie: 
a) Veral die elektroniese media se misbruik van God se Naam as ‘n uitroep of 

stopwoord asook die voortdurende gebruik van vuil taal wat hinderlik en onnodig 
is. Die gebruik van God se Naam het meestal geen verband met die 
aksie/voorval of gesprek waartydens dit gebruik word nie. 

b) Die gebruik van God se Naam het ‘n leë gewoonte sonder betekenis geword en 
is nie werklik ‘n aanroep van sy Naam nie.  

c) Dit is geen voorbeeld vir ons kinders nie, omdat die misbruik van God se Naam 
vestig in die volksmond en openbare lewe en daardeur veroorsaak dat die respek 
vir God se Naam verlore gaan. 

d) Hoewel daar wel vertoë en omsendskrywes rondom hierdie onderwerp die rondte 
doen, het die kerk van Christus as instituut hom nog nie in die openbaar oor die 
misbruik van God se Naam uitgespreek nie. 

e) Die stilswyende goedkeuring deur lidmate deurdat hulle teaterstukke en 
filmvertonings bywoon waar die Naam van die Here misbruik word. 

f) Dit is vreemd dat dit altyd die Here se Naam is wat so misbruik word, maar nooit 
Allah,  

g) Mohammed of Buddah of watter ander nie-christelike figure ook al nie. 
 
2. Motivering  
Die Skrif is baie duidelik in beide die Ou en Nuwe Testament oor die gebruik van Sy 
Naam. Eksodus 20:7; Matteus 6:9 
Dwarsdeur die Bybel is die Here dié God wat eerbied, ontsag en liefde van die mens 
verwag. Die eerbied en liefde moet onder andere tot uiting kom in belydenis, gebed 
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en aanbidding. Ligvaardige (ligtelike) gebruik van God se Naam is die 
teenoorgestelde van eerbied en liefde. 
Die taak om sulke sake aan te spreek lê op die pad van elke individuele lidmaat wat 
voortdurend daarin opgeskerp moet word. Die prediking behoort daarop gerig te 
wees om lidmate toe te rus vir die daaglikse probleme en vraagstukke en die lidmaat 
behoort hom in sy daaglikse omgang teenoor die sekulêre wêreld te kan 
verantwoord.  
Maar in die huidige tyd is dit belangrik dat die Kerk van Christus as instituut ook die 
Christelike stem laat hoor oor enige sake waar die Wet van God oortree word of 
waar die Christelike alternatief die beter alternatief is.  
In vandag se tyd waar kommunikasie so vinnig plaasvind, is dit uiters belangrik dat 
die Kerk van Christus en sy lidmate paraat moet wees en pro-aktief moet optree. 
In hierdie getuienis behoort alle ander Christelike kerkgemeenskappe opgeroep te 
word om hierdie getuienis in die openbaar te ondersteun sodat die stem van alle 
Christene daardeur gehoor kan word. 
Besluit: Die Sinode besluit soos volg oor die Beskrywingspunt: 
1. Dat daar aan die Beskrywingspunt gevolg gegee word. 
2. Die volgende word as ‘n openbare Christelike getuienis ten opsigte van die 

misbruik van die Naam van die Here voorgestel: 
 
DIE GEREFORMEERDE KERKE VERKLAAR SOOS VOLG OOR DIE MISBRUIK 
VAN DIE NAAM VAN DIE HERE EN OOR VLOEKWOORDE IN DIE ALGEMEEN 
 
1. Die Gereformeerde Kerke spreek hom met ontsteltenis uit teen die toenemende 

misbruik van die Naam van die Here in die media, teaters en in alledaagse 
spraakgebruik. Die krenkende en mens-onterende gebruik van vloekwoorde in 
gewone gesprekke en in die openbare media word betreur. 

2. Ter wille van die eer van God:  
2.1 Roep die Sinode en kerke op om deurlopend teen die openbare en private 

misbruik van die Naam van die Here te waak en beswaar te maak. Dieselfde 
oproep geld ten opsigte van die toenemende gebruik van mens-onterende 
vloekwoorde, selfs in alledaagse gesprekke. 

2.2 Doen die Sinode ‘n dringende beroep op die pers, skrywers, openbare 
uitsaaiers, teatergroepe en individue om die misbruik van die Naam van die 
Here te staak en te verhoed. Verder moet vuil taal, vloekery en haatspraak 
gestaak word. Dit is ook ontering van God se Naam wanneer die mens as beeld 
van God daardeur afgebreek word (Jak 3:9). Vloekery en haatspraak skaad die 
eer en die goeie naam van ‘n medemens. Daarteenoor is dit juis ons roeping 
om deur opbouende taalgebruik (Ef 4:29) ons naaste se goeie naam te 
bevorder. 

2.3 Wys die Sinode die owerhede daarop dat hulle die verantwoordelikheid het om 
Christene in hierdie verband te respekteer en om hulle daarin te ondersteun 
(art. 36 NGB). 

3. Vir die uitvoering van 2.3 word aanbeveel dat die saak verwys word na die 
Deputate Skakeling met die Owerheid om dit deur te gee aan die ter saaklike 
owerhede. 

Besluit: Goedgekeur. 
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13.5 INLIGTING OOR DIE KUNG BOESMANVERTALING (Art.155) 
 
 
A. Dr. AJ Krüger rapporteer namens die Kommissie : Bybel en Media. 
 
1. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem 
1.1 Die kommissie het hierdie skrywe in behandeling geneem via die 

Ordekommissie. 
1.2 Ons is dankbaar vir die groot werk wat hier gedoen word. 
1.3 Wat die huidige stand van sake betref, neem die Sinode kennis van die 

volgende: 
1.3.1 Net voor die einde van die vertaalproses is daar ‘n ander amptelike ortografie 

vir o.a. Kung Boesman aanvaar as dié wat ds van der Westhuizen ontwerp 
het. Dit bring mee dat daar probleme is t.o.v. die publikasie van die 
Boesmanbybel.  

1.3.2 Die Namibiese Bybelgenootskap, in lyn met die riglyne van die UBS, publiseer 
nie Bybels vir taalgroepe wat minder as ‘n vasgestelde hoeveelheid 
potensiële lesers het nie. Die Boesmanbybel val in hierdie kategorie. Daarom 
sal die BGN nie die Bybel publiseer nie. Hulle stel egter hulle geriewe tot 
beskikking van die projek.  

1.3.3 Verskeie afskrifte van die meesterkopieë van die gelese Bybel is beskikbaar 
en word bewaar, hoewel sommige daarvan se kwaliteit nie na wense is nie. 
Daar word gewerk om die kwaliteit van die meesterkopieë te verbeter. Die 
klankopnames sal ook mettertyd op CD beskikbaar gestel word, hoewel 
sekere tegniese probleme eers aangespreek moet word. Probleme met die 
kopiëring van klankkassette, a.g.v. ‘n tegniese probleem met die 
kopieermasjien van Media vir Christus, is grootliks uitgesorteer en die werk 
sal DV nou weer voortgaan. 

1.3.4 Die projek het ‘n begroting van ongeveer N$150 000.  
1.3.5 Sr. Adriana van der Westhuizen (weduwee van ds. Flip) en ‘n span helpers is 

aktief besig met die verspreiding van bandjies.  
1.4 Die Sinode neem kennis van die uitdagings wat die projek in die oog staar 

(waaronder die veranderde ortografie, probleme met finale kopie en probleme 
met duplisering). 

1.5 Ons is dankbaar vir alle betrokkenes wat die projek verder voer, en in besonder 
sr. Adriana van der Westhuizen (weduwee van ds. Flip van der Westhuizen) en 
haar helpers.  

Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Aanbeveling 
2.1 Dat daar dankbaar kennis geneem word van die inligting wat verskaf is. 
2.2 Dat dit aan die vryheid van kerke en lidmate oorgelaat word om finansieel tot 

die projek by te dra. 
Besluit: Goedgekeur. 
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14.  Diakonale Sake 
 
 
14.1 RAPPORT DEPUTATE DIAKONALE SAKE (Artt.10, 203, 205) 
 
 
A. Ds. DJ Bakker stel die Rapport. 
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie : Diakonale Sake. 

Finansiële implikasies word verwys na die Kommissie : Finansies. 
C. Ds. LJ Buys rapporteer namens die Kommissie : Diakonale Sake. 
D. Ds. EJ Tiemensma rapporteer namens die Kommissie : Finansies. 
 
E. RAPPORT 
1. Opdrag 

Acta 2000:196,5. 
1.1 Die Deputate beheer alle diakonale inrigtings van die GKSA in samewerking met 

die plaaslike kerk in wie se ressort die bepaalde inrigting sorteer. 
1.2 Om ten opsigte van diakonale inrigtings koördinerend op te tree, met die 

kerkverband te skakel, geldelike hulp te bied, die administrasie en organisasie 
deur ‘n Skakeldeputaat te reël, ingesamelde gelde vir die inrigtings te 
administreer. 

1.3 Om as verteenwoordigers van die kerkverband alle eiendomme wat kragtens sy 
opdrag verkry is, te beheer en in die regte belang daarvan op te tree. 

1.4 Om pro-aktief op te tree deur skakeling en koördinering van alle diakonale 
werksaamhede van die Gereformeerde Kerke. 

1.5 Om te skakel met die owerheid en ander barmhartigheids- en 
liefdadigheidsinrigtings volgens KO, art.26). 

1.6 Om hulp te verleen aan kerke vir hulp aan predikante wat ingevolge KO, artt.12, 
79 of 80 die bediening verlaat het voor 1994 op die volgende wyse: 

  Behartig ten opsigte van die Ondersteuningsfonds die bestuur, beheer en 
belegging van beskikbare fondse, vra addisionele vrywillige hulpverlening 
indien omstandighede dit vereis, stel die Ondersteuningsfonds aan alle kerke 
bekend en skep ‘n positiewe gesindheid vir die Fonds by lidmate en diakonieë 
en gee aan die Sinode riglyne vir bydraes tot die Fonds vir die volgende drie 
jaar (huidig R7,00 per belydende lidmaat per jaar). 

Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Uitvoering 
2.1 Vir kennisname 
2.1.1 Vergaderings 
Ter wille van koste vergader al die Deputate een keer per jaar (Maart), maar die jaar 
voor die Sinode twee keer (ook September). Dagbestuursvergaderings word gereeld 
gehou soos nodig. As gevolg van die ontwikkeling van Glenzicht (aftree-oord op die 
terrein waar die ou PKK Johannesburg was) het die Dagbestuur (met ander lede wat 
behulpsaam is) meer dikwels vergader. Plaaslike besture, wat jaarliks deur die 
plaaslike kerkrade benoem word, vergader maandeliks. 
Besluit: Kennis geneem. 
2.1.2 Skakeling met inrigtings 
Die Skakeldeputaat is gedurig in telefoniese verbinding met al ses inrigtings en 
besoek elke inrigting minstens een keer per jaar. Die onderskeie Besture van die 
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tehuise lewer een keer per jaar 'n skriftelike verslag oor die voorafgaande jaar se 
werksaamhede. 
Ten opsigte van die moontlike omskakeling na ‘n Satelliethuisstelsel het die 
Kinderhuise te kenne gegee dat hulle nie die weg wil opgaan nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
2.1.3 Personeel 
2.1.3.1 Glenzicht: Die gebou van die ou PKK Johannesburg is omskep in 

woonstelle (en ‘n kliniek word beplan) Glenzicht se eerste inwoners het 
vanaf Desember 2001 begin intrek in die woonstelle. Vanaf Julie 2002 
betrek die eerste inwoners die meenthuise. Daar is baie belangstelling, 
verkope vorder goed en 14 huise is al voltooi. Daar word ongeveer 160 
eenhede in die kompleks beplan. 

 Die Dagbestuur saam met verteenwoordigers van die inwoners vorm die 
tussentydse Bestuur. 

 
U Deputate sal aanvullend oor die vordering by Glenzicht rapporteer. (Omdat die 
ontwikkeling aan die gang is sal daar ook vordering wees nadat die Aanvullende 
Rapport ingedien is. Daarom kan mondeling in die Sinode verdere mededelings 
gedoen word.) 
 
2.1.3.2 Pretoria: Die huidige huisouers, br en sr Kobus Vorster word bygestaan deur 

'n maatskaplike werker en 10 assistente. Skoonmaakdienste word deur 'n 
buite-instansie gedoen. Instandhouding word grootliks deur ‘n faktotum 
gedoen. 

2.1.3.3 Reddersburg: Die huisouers, br en sr I van H Fourie, word bygestaan deur 
'n maatskaplike werker, 12 assistente en 15 algemene assistente werkers. 

2.1.3.4 Burgersdorp: Johan Pelser is die tehuishoof. Die personeel bestaan verder 
uit 3 verpleegkundiges, 5 verpleegassistente, 9 verpleeghulpe, 4 assistente 
en 15 algemene assistente. 

2.1.3.5 Nylstroom: Sr A Wolhuter is personeelhoof en ook verpleegkundige in 
beheer. Verder bestaan die personeel uit 4 Verpleegkundiges, 8 
verpleegassistente, 8 verpleeghulpe, 4 assistente en 21 algemene 
assistente. 

2.1.3.6 Florida: Na die vertrek van die vorige hoof (einde April 2002) is nog nie weer 
‘n hoof aangestel nie. Die personeel bestaan verder uit 4 verpleegkundiges, 
9 verpleegassistente, 5 verpleeghulpe, 4 assistente en 14 algemene 
assistente. Twee maatskaplike werkers is deeltyds in diens – een vir 
gemeenskapsdiens. 

2.1.3.7 Administrasie: Ds PWA Mulder werk as Skakeldeputaat op 'n deeltydse 
basis. Hy word bygestaan deur twee halfdagassistente. 

Besluit: Kennis geneem. 
2.1.4 Korrelering en koördinering 
2.1.4.1 Algemeen 

Die Deputate tree korrelerend en koördinerend op ten opsigte van 
 - insameling en hantering van fondse 
 - bepaling van beleid met betrekking tot personeel, 
 - bouprojekte 

Besluit: Kennis geneem. 
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2.1.4.2 Kerkverband 
Dat die SDDS Skakeldeputaat nie net in Transvaal nie, maar landswyd 
Diakonale konferensies bywoon en gemeentes, kerkrade en diakonieë, op 
hulle versoek, toespreek. Eie fondse sal gebruik word vir reiskoste. 
Die SDDS moet hierdie saak, asook finansiële verpligtinge van diakonieë vir 
die eervolle instandhouding van Kinderhuise en Tehuise, opnuut onder die 
aandag van kerke bring. So sal diakonieë deurlopend van hierdie 
verantwoordelikhede bewus bly. 

Besluit: Goedgekeur. 
2.1.4.3 Sinodebesluite 

In die proses om ‘n nuwe Konstitusie vir die tehuise (sien 2.1.5.1) op te stel, is 
Sinodebesluite nagegaan. Dit lyk asof daar ‘n spanning tussen die besluite is. 
Hieroor sal u Deputate aanvullend rapporteer (indien nodig) omdat die studie 
nog nie afgehandel is nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
2.1.5 Skakeling met owerhede 
2.1.5.1 Die Deputate skakel wanneer nodig met Plaaslike Besture, die Departement 

Gesondheid, die Departement Behuising en die Departement Welsyn. 
Daar was die afgelope drie jaar ‘n groot klemverskuiwing in die beleid van 
die Departement Welsyn en Bevolkingsontwikkeling. Al die tehuise moes 
herregistreer. 
Ten einde verder vir subsidie te kwalifiseer, moes al die tehuise ook weer as 
Nie Winsgewende Organisasie (NPO) registreer. Hiervoor is daar bepaalde 
vereistes gestel. Hierdie vereistes het onder meer ook die Konstitusie 
geraak en u Deputate moes ‘n nuwe Konstitusie opstel. Vir u kennisname 
word die Konstitusies hierby aangeheg – basies dieselfde konstitusie, maar 
aangepas vir Kinderhuise en Tehuise vir Bejaardes. 

Besluit: Kennis geneem. 
 

KONSTITUSIE 
 
1. NAAM 

 
Die naam van die organisasie is: 
............................................................................... Hierna die verkorte 
benaming van Tehuis genoem. 
 
Die organisasie sal 
• Bestaan in eie reg afsonderlik van sy Bestuur 
• Voortgaan om te bestaan selfs al sou die lede van die organisasie 

verander of vervang word 
• Die reg voorbehou om in besit te wees van eiendom en ander 

besittings 
• Die reg voorbehou om te dagvaar en gedagvaar te word in eie naam 

 
2. DIE DOELSTELLING VAN DIE ORGANISASIE 
 

2.1 Doelstelling 
 

Die doelstelling van die organisasie is die versorging en behandeling 



 140 

van sorgbehoewende kinders/bejaardes ten einde hulle lewens-
kwaliteit te verbeter. 

   
2.1.1 Filosofie 

 
Met Die Woord van God as grondslag, is dit die filosofie van die 
organisasie om uit te reik na die fisiese, psigiese, sosiale en 
religieuse behoeftes van sorgbehoewende kinders/bejaardes in 
die algemeen asook inrigtingversorging binne die gemeenskap. 

 
2.1.2 Visie 

 
Die Tehuis is ‘n organisasie wat deur middel van 
geïnstitusionaliseerde sorg kwaliteit diens aan bejaardes en 
kinders in hulle gemeenskappe lewer met ‘n vervulde 
werkerskorps. Die visie sluit in om ondersteuning te bied aan 
voorkomingsdienste in aanliggende gemeenskappe. 

 
2.1.3 Missie 

 
Om die Tehuis binne ‘n Christelike grondslag op ‘n finansieel 
gesonde grondslag te bestuur om sodoende die inwoners, die 
gemeenskap en gemeentes op ‘n blymoedige, gebruikers-
vriendelike en interafhanklike wyse te dien deur – 

 
2.1.3.1 ‘n Versorgingskultuur te skep by inwoners van die 

Tehuis, asook lidmate van die verskillende gemeentes 
van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. 

2.1.3.2 Om gesonde kontrole te handhaaf oor alle finansiële 
bronne en finansiële bestuur van elk van die 
instellings en inrigtings onder sy beheer. 

2.1.3.3 Om ‘n verkose werkgewer te wees en wat toesien dat 
die personeel in elke inrigting goed opgelei en mede-
eienaarskap aanvaar om die doelstellings van die 
Tehuis te bereik. 

 
2.1.4 Magte 

 
Ter bevordering van die doelstellings is die magte van die 
Tehuis soos volg: 
 
2.1.4.1 Om fondse in te samel, te beheer, en aan te wend om 

sy doelstellings te bereik; om die Tehuis op te rig, te 
beman en te bestuur; om kollektes te hou, openbare 
oproepe te doen; verkopings te hou, donasies in te 
samel of om op enige ander wyse fondse te bekom 
om die aktiwiteite van die Tehuis te finansier. 

2.1.4.2 Om, indien nodig uit te brei; om enige kommissie of 
komitee aan te stel en om daaraan opdragte en 
uitvoerende magte te gee; om persone van binne of 
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buite daarin te benoem en sodanige komitee of 
kommissie af te skaf, te ontbind en/of te verander. 

2.1.4.3 Om met enige vereniging, inrigting, instelling of 
liggaam, hetsy ingelyf of oningelyf saam te werk in die 
nastrewing van die doelstelling van die Tehuis. 

2.1.4.4 Om met enige owerheid enige reëlings te tref wat 
bevorderlik is vir die Tehuis se doelstelling; om van 
sodanige owerheid sodanige regte of konsensies te 
verkry en om sodanige voorreg of konsensies uit te 
oefen, uit te voer of na te kom. 

 
2.2 Die werking van die organisasie 

 
2.2.1 Geografiese Gebied 

Elke inrigting reik in sy eie gemeenskap uit na hulpbehoewende 
kinders/bejaardes se behoeftes oor die hele Suid-Afrika. 

2.2.2 Die Tehuis kan fondse insamel binne die geografiese grense 
van sy gebied. Landswye fondsinsamelingprojekte vir die 
inrigtings onder sy beheer moet onder toesig en die goedkeuring 
van die Sinodale Deputate vir Diakonale Sake van die 
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (SDDS) geskied. Die 
boekhouding van dié landswye fondsinsamelings vir die 
inrigtings sal direk deur die SDDS gekontroleer word. 

 
3. LIDMAATSKAP, BESTUUR, VERGADERINGS EN ANDER WERKWYSES 
  

3.1 Lidmaatskap: Lidmaatskap is beperk tot – 
 

3.1.1 Deputate vir Diakonale Sake daartoe benoem deur die Nasionale 
Sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. (Hierna 
genoem die Sinodale Deputate). 

3.1.2 Die kerkraad en die diakens van die Gereformeerde Kerk in wie 
se ressort die Tehuis geleë is. 

3.1.3 Kundiges/belanghebbendes daartoe verkies, soos goedgekeur 
deur die Sinodale Deputate. 

 
3.2 Bestuur 

 
3.2.1 Bestuur: die Bestuur van die Tehuis berus by ten minste sewe 

persone. 
3.2.2 Die Bestuur word deur die plaaslike kerkraad verkies uit die 

ouderlinge, diakens en/of ander persone vanweë hulle 
betrokkenheid. 

3.2.3 Die Dagbestuur bestaan uit: ‘n voorsitter, vise-voorsitter en 
sekretaris. 

3.2.4 Die Bestuur kan subkomitees benoem vir spesifieke take. Vir 
hierdie doel kan lede gekoöpteer word uit die breë kerkverband. 

3.2.5 Verteenwoordigers van staatsdepartemente, streek- of plaaslike 
owerhede kan in ex-officio hoedanigheid sonder stemreg op die 
Bestuur dien. 
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3.2.6 Vakatures word aangevul by wyse van koöptering deur die 
Bestuur. 

3.2.7 Die helfte plus een van die Bestuur vorm ‘n kworum. 
3.2.8 Alle besluite word met meerderheid van stemme geneem. 

 
 3.3 Regspersoonlikheid 
   

Die inkomste moet uitsluitlik aangewend word vir die bevordering van 
sy missie en geen gedeelte van sy inkomste mag aan enige lid of lede 
betaal word nie of direk en indirek oorgedra word nie, met dien 
verstande dat niks hierin vervat is met die bona fide vergoeding aan 
enige amptenaar van die Tehuis met die oog op enige diens wat in 
werklikheid gelewer is, verhoed nie. 

 
3.4 Aanspreeklikheid 

 
3.4.1 Die lede van die Bestuur is op generlei wyse, afsonderlik of 

gesamentlik verantwoordelik vir skulde van die Tehuis nie. 
3.4.2 Die Bestuurslede word gevrywaar teen enige risiko, onkostes en 

uitgawe uit die bates van die Tehuis, en hulle is nie in enige 
opsig in hul persoonlike hoedanigheid verantwoordelik vir die 
handelinge wat goedertrou in amptelike hoedanigheid verrig is 
nie. 

 
3.5 Vergaderings 
 

   Die Bestuur van die Tehuis moet minstens een keer per maand 
vergader. 

 
3.6 Notules 
 

Tydens die vergadering moet die sekretaris van die vergadering 
volledige notule neem en binne sewe dae na die vergadering versprei 
na die verskillende Bestuurslede. ‘n Agenda moet sewe dae voor die 
volgende vergadering aan Bestuurslede verskaf word. 

 
3.7 Huishoudelike reëls en reglemente 
 

3.7.1 Die Bestuur van die Tehuis keur alle huishoudelike reëls, 
regulasies en prosedures asook wysigings daarvan goed wat op 
die inwoners en die personeel van toepassing is. 

3.72 Die Bestuur is verantwoordelik vir die hantering van alle 
aansoeke en toelating tot die tehuis binne die Konstitusie van 
die Tehuis. 

3.7.3 Die Bestuur is verantwoordelik vir die bepaling van 
personeelstrukture van die Tehuis en die vasstelling van 
salarisskale en besoldiging. 
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3.8 Inspeksies 
 

 Die Tehuis is onderhewig aan inspeksies en aanbevelings van die 
Departement van Maatskaplike Dienste en die Departement van 
Gesondheid. 

 
4. FINANSIES 
 

4.1 Fondse word deur die Sinodale Deputate gekorreleer en beheer, terwyl 
die plaaslike Bestuur verantwoordelikheid aanvaar. 

4.2 ‘n Ouditeur word jaarliks deur die Sinodale Deputate aangestel. Die 
pligte is onderhewig aan die toepaslike wette. 

4.3 Die tesourier van die Tehuis sal die dag tot dag finansies van die 
organisasie hanteer. Die persoon sal verplig wees om maandeliks 
verslag te doen. 

4.4 Geen fondse sal deur die organisasie ingesamel word vir ‘n doel wat 
nie in die konstitusie gemeld is nie.  

4.5 Tjeks van die Tehuis sal deur twee persone geteken word wat deur die 
Bestuur goedgekeur is 

4.6 Fondse sal slegs bestee word vir doeleindes wat deur die Konstitusie 
van die Tehuis veroorloof word. 

4.7 Die Bestuur sal toesien dat ‘n inventaris opgestel en bygehou word van 
die besittings van die Tehuis. 

4.8 Die finansiële jaar van die organisasie eindig 31 Maart van elke jaar. 
4.9 Die organisasie se ouditeursverslae en rekords sal binne 6 maande na 

die einde van die finansiële jaar aan die Direkteur vir Nie Winsgewende 
Organisasies gestuur word. 

 
5. VERANDERINGE VAN DIE KONSTITUSIE 
 

5.1  Die wysiging van hierdie konstitusie kan alleen geskied op ‘n algemene 
ledevergadering of ‘n spesiale algemene ledevergadering vir daardie 
doel belê. 

5.2 ‘n Kworum moet teenwoordig wees voordat ‘n verkiesing kan plaasvind 
oor die verandering wat in die konstitusie aangebring moet word. 

5.3 Die mosie moet duidelik beskryf en gemotiveer word en nie minder as 
14 dae voor die Algemene Jaarvergadering aan die lede uitgestuur 
word. Geleentheid moet op die vergadering gegee word vir bespreking. 

 
5.4 Behoorlike notule moet geneem word by die vergadering waar die 

verandering goedgekeur of afgekeur word en moet binne sewe dae na 
die vergadering versprei word aan die lede. 

 
6. ONTBINDING VAN ENIGE VAN DIE INSTELLINGS OF INRIGTINGS VAN 

DIE SDDS 
 

6.1 Die Tehuis kan ontbind word indien minstens twee-derdes van die lede 
teenwoordig op ‘n algemene vergadering van lede wat vir daardie doel 
belê is, ten gunste van die ontbinding stem. Kennisgewing van 
sodanige vergadering moet minstens 21 dae voor die datum van die 
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vergadering aan lede gestuur word met vermelding van die doel van 
die vergadering, naamlik die ontbinding van die inrigting en die 
beskikking oor sy bates. Indien daar geen kworum by die 
ontbindingsvergadering teenwoordig is nie, word die vergadering vir 
minstens 14 dae verdaag en die lede wat dan die daaropvolgende 
vergadering bywoon, is ‘n kworum. 

6.2 Alle bates is en bly die eiendom van die Nasionale Sinode of sy trustees. 
By ontbinding van die inrigting moet enige bates wat tot stand gekom het 
by wyse van subsidies of toelaes van die Staat, oorgedra word aan ‘n 
ander geregistreerde welsynsorganisasie(s), by voorkeur ‘n 
welsynsorganisasie met soortgelyke doelstellings, wat die algemene 
ledevergadering by ontbinding aanwys. 

 
 
Handtekening van Voorsitter   Datum 
 
Handtekening     Datum 
Hoedanigheid 
 
Handtekening     Datum 
Hoedanigheid 
 
2.1.6 Finansies 
2.1.6.1 Volledige syfers sal na ouditering van die boeke as 'n Aanvullende Rapport 

ingedien word. Dit sluit nie ‘n "begroting" vir die volgende drie jaar in nie (vgl 
die suggestie Acta 1985:31, 3). Om 'n realistiese Begroting vir Diakonale 
Sake in te dien vir drie jaar vooruit is uiters moeilik omdat daar so baie 
veranderlikes betrokke is, byvoorbeeld hoe groot subsidies sal wees, hoe 
pensioene aangepas word (want daarvolgens word losies op 'n formule 
bereken), die mate van verswakking by bejaardes (wat die toekenning van 
verpleegpersoneel bepaal), salarisaanpassings, voedselpryse, ens. 

2.1.6.2 Ons is die owerheid innig dankbaar vir die subsidies aan ons tehuise – 
daarsonder sou ons nie ons kinders en bejaardes kon versorg nie. Tog is 
subsidies die kwesplek in die bestuur van die tehuise omdat dit ‘n groot deel 
is van die tehuise se begrotings. Elke keer as subsidies besnoei aangepas 
word, het dit ingrypende gevolge vir die tehuise. 

2.1.6.3 U Deputate is tans besig om te besin oor die wyse van finansiering van die 
tehuise. Hieroor sal aanvullend gerapporteer word. 

Besluit: Met dank kennis geneem. 
2.1.7 Inrigtings 
2.1.7.1 Pretoria: Die President Kruger Kinderhuis is in die gemeente Oos Moot en 

huisves 63 kinders. 
2.1.7.2 Reddersburg: Die President Kruger Kinderhuis op Reddersburg huisves ook 

63 kinders. 
2.1.7.3 Burgersdorp: Dirk Postma Tehuis vir Bejaardes huisves 54 verswakte 

bejaardes. 
2.1.7.4 Nylstroom: Die Waterberg Tehuis vir Bejaardes versorg 72 verswakte 

bejaardes. In die Johannes Postma Woonstelle woon 36 selfversorgende 
bejaardes. 
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2.1.7.5 Florida: Ons Huis Tehuis vir Bejaardes versorg 65 verswakte bejaardes en 
Ons Huis Woonstelle kan 38 selfversorgende bejaardes huisves. 

2.1.7.6 Smaldeel: (Reddersburg) Die plaas is behoorlik beplan en in kampe verdeel. 
Dit voorsien grootliks aan die vleisbehoeftes van die PKK Reddersburg. 

2.1.7.7 Glenzicht: Die Aftree-oord word tans ontwikkel en sal by voltooiing ongeveer 
160 meenthuise hê en 15 woonstelle in die ou kinderhuisgebou. 

Besluit: met dank kennis geneem. 
2.1.8 Ondersteuningsfonds (KO, artt.12,79,80) 
Briewe is aan kerke gestuur waarin die besluite van die Nasionale Sinode 1994 
meegedeel is. Daar word tans twee diakonieë gehelp in die versorging van 
voormalige predikante. 
Die bydraes wat ontvang is, is ontoereikend om die doel van die Fonds te bereik en 
briewe is weer aan kerke uitgestuur. Die Fonds word uitgebou by wyse van vrywillige 
bydraes. ‘n Riglyn van R10 per belydende lidmaat word aanbeveel. 
Besluit: Die naam word vir moontlike wysiging na die Kommissie verwys. 
2.1.8.1 Aanbeveling van die Finansiële kommissie 
Om verwarring met ander fondse uit te skakel, word die naam verander na: 
“Bystandsfonds vir diakonieë kragtens KO, art.25”. 
Besluit: Goedgekeur. 
2.1.9 Noodlydendes en noodtoestande 
2.1.9.1 Opdrag 
2.1.9.1.1 Die primêre opdrag is om in samewerking met plaaslike diakonieë, ook in 

ander Sinodes, daadwerklike en deurlopende hulp te verleen aan alle 
mense wat geen kos, klere en onderdak het nie. In die hulpverlening moet 
voorkeur gegee word aan aansoeke waar noodlydendes in staat gestel 
word om in groter mate selfversorgend te word. 

2.1.9.1.2 Stel ondersoek in na noodsituasies en –toestande binne en buite die 
Republiek van Suid-Afrika. Bekom gegewens oor die nood van 
geloofsgenote binne en buite die GKSA en ook van ander (Gal 6:10) 

2.1.9.1.3 Maak en behou kontak met ander kerklike instansies, liggame en 
instellings wat gemoeid is met soortgelyke hulpverlening. 

2.1.9.1.4 Gee aan die Kerke inligting en advies oor tersaaklike hulpverlening. 
2.1.9.1.5 Kry opdrag om alle behoeftes onder die aandag van kerke en diakonieë te 

bring en bydraes tot die Fonds vir Noodtoestande te vra. 
2.1.9.1.6 Dra daartoe by, sover moontlik, dat die uitdeling van hulp volgens die eise 

van die amp van diaken sal geskied. 
2.1.9.1.7 Vind weë en middele om hulle werk aan die kerke in die ressort van die 

Algemene Sinode bekend te stel. 
2.1.9.1.8 Wys by konstituering iemand uit eie geledere aan om in samewerking en 

in oorleg met Deputate vir Radio en TV, sake na Radio, TV en kerklike 
nuusblaaie deur te stuur. 

2.1.9.1.9 Lig kerke in oor hulle opdrag en voorsien diakonieë van die toepaslike 
aansoekvorms. 

2.1.9.1.10 Die Deputate moet in hulle Rapport aan die Sinode besonderhede van 
die hulpverlening aan kerke en instansies verskaf. 

2.1.9.1.11 Uitbou van die Fonds: ‘n Dringende beroep word op die kerke gedoen 
om ruim tot die Fonds by te dra sodat die GKSA nog effektiewer na 
mense in nood kan uitreik. Ondersteuning van Deputate: 
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2.1.9.1.12 Kerke word opgeroep om projekte vir samewerking en die bekamping 
van armoede aan die Deputate voor te lê om in plaaslike verband hulle 
roeping tot hulpverlening uit te voer. 

Besluit: Kennis geneem van 2.1.9.1 in geheel. 
2.1.9.2 Uitvoering 
2.1.9.2.1 Hulp 
2.1.9.2.1.1 Vloedramp: Tydens die vloedramp van die somer van 2000/1 is 

telefonies met die kerke in die gebied geskakel. Vanuit die diakonieë kon 
die nood hanteer word. Aan die kerke in Venda is hoofsaaklik klere en 
komberse vanaf SDDS gestuur. 

2.1.9.2.1.2 Tydens die vloede in die Kaapse Skiereiland is met kerke daar geskakel. 
Hulle kon self die nood aanspreek. 

2.1.9.2.1.3 Kongo: Aan GK Potchefstroom-Noord is jaarliks finansiële hulp verleen 
om kerke in die Kongo te help 

2.1.9.2.1.4 Togo: Aan die kerke in Togo is hulp verleen om die bediening te laat 
voortgaan. Die mense is baie arm en kan nie die predikante versorg nie. 

2.1.9.2.1.5 Good News Community Church: Aan enkele kerke is hulp verleen om 
hulle plaaslike nood te help verlig. 

2.1.9.2.1.6 Die Deputate het die Kongres oor Armoede en Armoedeverligting in 
Pretoria bygewoon. Die aard en omvang van armoede in die RSA is 
breedvoerig bespreek. Dit het daaruit duidelik geword dat die omvang 
van die nood te groot is om plaaslik opgelos te word. Daarom is ‘n 
loodskomitee gestig om dit verder te hanteer. Geen verdere terugvoer is 
ontvang nie. 

2.1.9.2.1.7 Die situasie in Zimbabwe het krisisafmetings aangeneem. Ook daar is 
hulp verleen. 

Besluit: Met dank kennis geneem. 
 
2.2 Vir goedkeuring 
2.2.1 Opdrag (Acta 2000:196, 5) 
2.2.1.1 Die Deputate beheer alle diakonale inrigtings van die GKSA in samewerking 

met die plaaslike kerk in wie se ressort die bepaalde inrigting sorteer. 
2.2.1.2 Om ten opsigte van diakonale inrigtings koördinerend op te tree, met die 

kerkverband te skakel, geldelike hulp te bied, die administrasie en organisasie 
deur ‘n Skakeldeputaat te reël, ingesamelde gelde vir die inrigtings te 
administreer. 

2.2.1.3 Om as verteenwoordigers van die kerkverband alle eiendomme wat kragtens 
sy opdrag verkry is, te beheer en in die regte belang daarvan op te tree. 

2.2.1.4 Om pro-aktief op te tree deur skakeling en koördinering van alle diakonale 
werksaamhede van die Gereformeerde Kerke. 

2.2.1.5 Om te skakel met die owerheid en ander barmhartigheids- en 
liefdadigheidsinrigtings volgens KO, art.26). 

2.2.1.6 Om hulp op die volgende wyse te verleen aan kerke vir hulp aan predikante 
wat ingevolge Kerkorde, artikels 12, 79 of 80 die bediening voor 1994 verlaat 
het: 

 Behartig ten opsigte van die Ondersteuningsfonds die bestuur, beheer en 
belegging van beskikbare fondse, vra addisionele vrywillige hulpverlening 
indien omstandighede dit vereis, stel die Ondersteuningsfonds aan alle 
kerke bekend, skep ‘n positiewe gesindheid vir die Fonds by lidmate en 
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diakonieë en gee aan die Sinode riglyne vir bydraes tot die fonds vir die 
volgende drie jaar (huidig R7,00 per belydende lidmaat per jaar). 

2.2.2 Noodlydendes en noodtoestande 
2.2.2.1 Opdrag 
2.2.2.1.1 Die primêre opdrag is om in samewerking met plaaslike diakonieë, ook in 

ander Sinodes, daadwerklike en deurlopende hulp te verleen aan alle 
mense wat geen kos, klere en onderdak het nie. In die hulpverlening moet 
voorkeur gegee word aan aansoeke waar noodlydendes in staat gestel 
word om in groter mate selfversorgend te word. 

2.2.2.1.2 Stel ondersoek in na noodsituasies en –toestande binne en buite die 
Republiek van Suid-Afrika. Bekom gegewens oor die nood van 
geloofsgenote binne en buite die GKSA en ook van ander (Gal 6:10). 

2.2.2.1.3 Maak en behou kontak met ander kerklike instansies, liggame en 
instellings wat gemoeid is met soortgelyke hulpverlening. 

2.2.2.1.4 Gee aan die Kerke inligting en advies oor ter saaklike hulpverlening. 
2.2.2.1.5 Kry opdrag om alle behoeftes onder die aandag van kerke en diakonieë te 

bring en bydraes tot die Fonds vir Noodtoestande te vra. 
2.2.2.1.6 Dra daartoe by, sover moontlik, dat die uitdeling van hulp volgens die eise 

van die amp van diaken sal geskied. 
2.2.2.1.7 Vind weë en middele om hulle werk aan die kerke in die ressort van die 

Algemene Sinode bekend te stel. 
2.2.2.1.8 Wys by konstituering iemand uit eie geledere aan om in samewerking en 

in oorleg met Deputate vir Radio en TV, sake na Radio, TV en kerklike 
nuusblaaie deur te stuur. 

2.2.2.1.9 Lig kerke in oor hulle opdrag en voorsien diakonieë van die toepaslike 
aansoekvorms. 

2.2.2.1.10 Die Deputate moet in hulle Rapport aan die Sinode besonderhede van 
die hulpverlening aan kerke en instansies verskaf. 

2.2.2.1.11 Uitbou van die Fonds: ‘n Dringende beroep word op die kerke gedoen 
om ruim tot die Fonds by te dra sodat die GKSA nog effektiewer na 
mense in nood kan uitreik. 

2.2.2.1.12 Ondersteuning van Deputate: Kerke word opgeroep om projekte vir 
samewerking en die bekamping van armoede aan die Deputate voor te 
lê om in plaaslike verband hulle roeping tot hulpverlening uit te voer. 

Besluit: Goedgekeur dat die opdragte onder 2.2 as nuwe opdragte vir die te 
benoemde Deputate sal geld. 
 
2.2.3 Woord van hartlike dank teenoor ds. PWA Mulder vir die goeie werk wat hy 

oor meer as 17 jaar gedoen het. 
Besluit: Met dank kennis geneem. 
 
F. AANVULLENDE RAPPORT 
1. Na aanleiding van lang besinning oor meer diakonale gerigtheid in die SDDS en 

studie van onder meer al die Sinodebesluite vanaf 1918 tot 2000, vra ons die 
Sinode om ons mandaat te gee om die volgende sake indringend te bestudeer en 
selfs te implementeer en aan die volgende Sinode daaroor verslag te doen. 

1.1 Samestelling van die SDDS 
Tot op hede is die Deputate SDDS direkteure van die Art.21 Maatskappy. Dit hou in 
dat grootliks sake rakende die tehuise op die tafel van die SDDS kom. Ten einde 
meer diakonaal gerig te wees versoek u Deputate dat die Sinode goedkeur dat die 
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SDDS uit twee bene sal bestaan, nl. die Direkteure van die Art.21 maatskappy en 
Diakonale Noodleniging. 
Motivering 
Met die instelling van die diakenamp het die eerste diakens die opdrag gekry om die 
Griekssprekende weduwees en wese in hulle daaglikse versorging by te staan sodat 
die apostels nie die Woordverkondiging verwaarloos nie. Daardie opdrag was nie net 
toe relevant nie, maar is vandag nog net so relevant. Die tye waarin ons leef en wat 
vir ons voorlê gaan baie “weduwees en wese” op die kerk se pad bring wat daaglikse 
versorging nodig gaan hê. 
Versoek 
Die Sinode word versoek om by die benoeming van Deputate by die SDDS behalwe 
die standaard benoeming (wat die direkteure van die Art.21 Maatskappy is) drie 
diakens BY NAME te benoem (met drie sekundi diakens (by name) – as die primi nie 
meer diakens is nie) ten einde die diakonale sake te hanteer. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
1.2 Verhouding Kerk en Staat 
Die SDDS het in die uitvoering van sy opdrag meer male gevind dat daar ‘n 
spanning is tussen Sinodebesluite en Owerheidsvereistes. Burgerlike reg en 
“Kerkreg” staan meermale in spanning met mekaar. Dit skep ‘n onhoudbare situasie 
Versoek 
Die SDDS kry opdrag om moontlike spanning tussen Sinodebesluite en ter sake 
Wette (Owerheidsvereistes) te ondersoek en waar toepaslik langs kerklike weë te 
hanteer. Dit behels dat die SDDS met die betrokke Owerhede (Departemente) in 
gesprek tree – of deur ander Deputate (bv. Deputate vir gesprek met die Hoë 
Owerheid). 
Aanbeveling 
1.2.1 Die SDDS kry opdrag om die leiding te neem met sodanige studie en van die 

bestaande studiewerk wat reeds hieroor gepubliseer is, gebruik te maak (bv 
die doktorale proefskrif van Sr Janet Gildenhuis, asook die Rapport van die 
Regsdeputate. 

1.2.2 Hierdie studie word gedoen in oorleg met die Deputate wat met die owerhede 
skakel.  

Besluit: Goedgekeur. 
 
1.3 Verhouding SDDS, Besture van Tehuise en die plaaslike Kerk 
Dit blyk uit die studie van Sinodebesluite dat daar voortdurend rondgeskuif word in 
die besluite t.o.v. waar die verantwoordelikheid lê en wat die verhouding is tussen 
SDDS, die Besture van tehuise en die plaaslike kerk in wie se ressort die tehuis is. 
Die klem het met die vorige Sinode die sterkste geval op die verantwoordelikheid 
van die SDDS wat in samewerking met die kerke en die besture die tehuise moet 
bestuur. 
Spanning tussen “Kerkreg” en Burgerlike reg maak hierdie studie nog belangriker om 
duidelike riglyne te hê hoe om die onderlinge verhouding tussen SDDS, Besture en 
Plaaslike Kerke te reël. 
Versoek 
Die SDDS kry opdrag om die verhouding tussen die SDDS, Besture van tehuise en 
die Plaaslike Kerke in wie se ressort die tehuise is in studie te neem en die Sinode te 
adviseer oor die verhoudinge en verantwoordelikhede van elkeen. 
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Aanbeveling 
1.3.1 Dat die SDDS, Besture van Tehuise en Kerkrade daarop moet let dat die 
besluit van Sinode 2000 reël dat die SDDS die gesag in hierdie opset uitoefen 
(SDDS is ‘n art 21 maatskappy en dus ‘n regspersoon). 
Besluit: Goedgekeur. 
 
2. Glenzicht 
14 Woonstelle in die gebou van die ou PKK Johannesburg is voltooi en betrek asook 
ongeveer 30 wooneenhede. Kliniekdienste word vanaf Augustus 2002 gelewer en ‘n 
versorgingseenheid sal Januarie 2003 in gebruik geneem word. Kliniekdiens en die 
versorgingseenheid is uitgekontrakteer. 
Aanbevelings 
2.1 Dat Glenzicht as ‘n Art.21 Maatskappy geregistreer word. 
Motivering: Dit is die verantwoordelike weg om die maksimum sekuriteit vir alle 
fasette van SDDS te verseker. 
2.2 Die te benoemde Deputate kry opdrag om die administratiewe beheer en toesig 

van Glenzicht, in die nouste samewerking met die Administratiewe Buro wat die 
finansiële sake hanteer, uit te oefen. 

2.3 Dat die ontwikkeling onder streng finansiële beheer en toesig voortgesit word 
Besluit: Goedgekeur. 
 
3. Finansiële State 
Finansiële State vir die periode Maart 2000 tot Maart 2002 word aan die Sinode 
voorgehou. 
Besluit: Die Sinode neem met sorg kennis van die negatiewe finansiële resultate 
van die afgelope drie jaar. 
Aanbevelings 
3.1 Dat die finansiële beheer van alle skemas onder beheer van die SDDS 

voortaan sal setel onder die Bestuur van die Administratiewe Buro. 
3.2 Dat geouditeerde state jaarliks aan die Bestuur van die Administratiewe Buro 

voorgelê moet word asook aan die Ouditkomitee van die Ledevergadering. 
3.3 Dat Deputate aangewys word met die opdrag om te skakel met die Residentia 

Stigting ten einde ‘n samewerkingsooreenkoms daar te stel en/of kundigheid te 
bekom 

Besluit: Goedgekeur 
 

VERSLAG VAN DIE ONAFHANKLIKE OUDITEUR AAN DIE 
SINODALE DEPUTATE VIR DIAKONALE SAKE VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN 

SUID AFRIKA 
(INGELYFDE VERENIGING SONDER WINSOOGMERK) 

         
GEKONSOLIDEERDE FINANSIËLE JAARSTATE 

         
Ons het die finansiële jaarstate van die organisasie vir die jaar geëindig 31 Maart 2002 soos uiteengesit op 
bladsye 2 tot 10 geoudit. Hierdie finansiële jaarstate is die verantwoordelikheid van die organisasie se bestuur. 
Dit is ons verantwoordelikheid om op grond van ons oudit 'n mening oor hierdie finansiële jaarstate uit te 
spreek. 
         
Omvang         
Ons het ons oudit in ooreenstemming met standpunte van Suid Afrikaanse Ouditstandaarde uitgevoer. Hierdie 
standaarde vereis dat ons die oudit beplan en uitvoer om redelike gerusstelling te verkry dat daar geen 
wesenlike wanvoorstelling in die finansiële jaarstate is nie. 'n Oudit behels 
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 - 'n ondersoek, op 'n toets grondslag, van bewyse wat die bedrae en openbaarmakings in die finansiële 
jaarstate steun, 
 - 'n beoordeling van die rekeningkundige beginsels wat gebruik is en beduidende ramings wat deur bestuur 
gemaak is, 
En         
 - 'n evaluering van die algehele aanbieding van die finansiële jaarstate.     
         
Ons is van mening dat ons oudit 'n redelike grondslag vir ons mening bied.     
         
Kwalifikasie         
Soos in die geval van soortgelyke organisasies, is dit nie vir die organisasie uitvoerbaar om rekeningkundige 
beheermaatreëls in te stel oor kontant invorderings uit skenkings en fonds insamelings voor die aanvanklike 
inskrywing van die invorderings in die rekeningkundige rekords nie. Dienooreenkomstig was dit vir ons nie 
prakties moontlik om ons ondersoek uit te brei verder as die ontvangste wat werklik aangeteken is nie. 
         
Gekwalifiseerde oudit mening        
Afgesien van die uitwerking op die finansiële jaarstate van die aangeleenthede waarna in die vorige paragraaf 
verwys is, is hierdie finansiële jaarstate na ons mening in alle wesenlike opsigte 'n redelike weergawe van die 
finansiële stand van die organisasie op 31 Maart 2002 en van die resultate van sy bedrywighede en 
kontantvloei vir die jaar wat op daar die datum geëindig het, in ooreenstemming met algemeen aanvaarde 
rekeningkundige praktyk. 
 
DEN BOER & VAN DER LAAN        
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (SA)       
GEREGISTREERDE REKENMEESTERS EN OUDITEURE      
         
Per: B Kooi         
PRETORIA         
27 AUGUSTUS 2002         

 
SINODALE DEPUTATE VIR DIAKONALE SAKE 

           
GEKONSOLIDEERDE BALANSSTAAT SOOS OP 31 MAART 2002  

           
     2002  2001  2000  
   Aantekening        
 BATES         
 NIE-BEDRYFSBATES   13,054,227    13,483,316   13,252,114   
           
  Grond & geboue  6  11,173,357    11,168,653   10,966,169   
  Ander Vaste bates  6.3       271,476         375,731        358,606   
  Beleggings  7    1,590,703      1,938,932     1,927,339   
  Lening ontvangbaar - Glenzicht  8         18,691                -                   -     
           
  BEDRYFSBATES         910,961         920,694     1,265,486   
           
  Bank         250,009         269,924        671,562   

  Deposito's    
   

11,780   
   

11,780          11,580   
  Kontant en spaarfondse         365,222         484,986        464,582   
  Ontvangbare rekenings         245,348         110,482          69,760   
  Voorraad - Voedsel           38,602           43,522          48,002   
            
     13,965,188    14,404,010   14,517,600   
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  EKWITEIT EN LASTE          
           
  KAPITAAL & RESERWES    13,263,745    13,762,761   13,575,078   
           
  Fondse en reserwes aangewend  2  10,710,203    10,710,704   10,711,261   
  Spesiale trustfondse  3         75,743           69,801          63,789   
  Fondse en reserwes onaangewend  4    2,477,799      2,982,256     2,800,028   
           
  LASTE          
           
  NIE-BEDRYFSLASTE         466,341         466,341        351,432   
             
   Lening - Ons Huis Vriendekring  5.2       271,341         271,341        271,341   
   Lening - Dirk Postma Woonstelle  5.3       150,000         150,000                  -     
   Okkupasielenings  5.1                 -                    -           23,500   

  
 Lenings - Gemeentes en 
diakonieë  5.4         45,000           45,000          56,591   

           
  BEDRYFSLASTE         235,102         174,908        591,090   
           
   Betaalbare rekenings         165,489         139,807        532,627   
   Bedrae vooruitontvang             7,397           26,266          18,453   
   Oortrokke bank           59,216             5,835          37,010   
   Huurdersdeposito's             3,000             3,000            3,000   
     13,965,188    14,404,010    4,517,600   

 
 GEKONSOLIDEERDE INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 MAART 2002 
       
  2002  2001  2000 
       
 INKOMSTE    5,713,671      5,529,748      5,376,442  
 Ekstra etes         36,379            28,446            34,706  
 Elektrisiteit verhaal         26,421            26,184            22,265  
 Intreegeld         23,450            17,550            17,550  
 Losiesgeld, huur en heffings    2,985,145       2,774,495       2,578,800  
 Parkering           3,605              2,670              2,970  
 Subsidie van owerheidsweë    2,638,416       2,679,894       2,719,844  
 Wassery             255                 509                 307  
       
 UITGAWES (Bladsy 4)    8,094,786      7,508,818      7,578,685  
 BEDRYFSTEKORT  (2,381,115)   (1,979,070)   (2,202,243) 
       
 ANDER INKOMSTE    1,853,889      2,250,468      1,854,257  
 Bydraes - Persone en  instansies       340,186         573,661         435,430  
             - Gemeentes en diakonie    1,276,055      1,250,829      1,047,358  
 Noodtoestand bydraes              892           23,681             3,225  
 Opbrengs met verkoop van bates           3,287           30,150           42,537  
 Rente en dividende       165,396         196,497         263,183  
 Reserwefondse aangewend - PKK Johannesburg                  -         153,237                    -  
 Versekeringseise ontvang         10,751           22,413           62,524  
 Nasorgsentrum         16,350                    -                    -  
 Terugskrywing onvoorsiene uitgawes PKK Jhb         20,000                    -                    -  
 Boerdery inkomste         20,972                    -                    -  
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 (TEKORT)/OORSKOT VIR DIE JAAR     (527,226)        271,398   
   

(347,986) 
       
 OORGEDRA VANAF RESERWES      
 Voertuigfonds – waardevermindering              501               557               619  
          
 NETTO (TEKORT)/OORSKOT VIR DIE JAAR     (526,725)        271,955       (347,367) 
 OPGEHOOPTE OORSKOT  BEGIN VAN DIE JAAR    1,402,207      1,130,252      1,477,619  
 OPGEHOOPTE OORSKOT  EINDE VAN DIE JAAR      875,482     1,402,207     1,130,252  

       
       
       
 GEKONSOLIDEERDE INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 MAART 2002 (vervolg) 
       
  2002  2001  2000 
       
 UITGAWES      
 Personeeluitgawes         
   Salarisse  -  Professioneel    1,861,306      1,612,660      1,389,446  
       -  Ander    2,154,890      1,675,555      2,091,138  
   Personeelopleiding           4,260             4,000             3,980  
   Bonusse – Professioneel         72,516         104,288           77,734  
  - Ander       126,253         138,580         112,049  
 Bydraes tot hulpskemas       643,914         904,292         842,870  
 Honoraria           1,645               720               720  
 Advertensies           3,498             2,156               743  
 Vervoer en kantooruitgawes      
   Vervoer         80,854           79,297           74,133  
   Reis- en verblyfkoste         38,456           33,743           28,596  
   Telefoon en posgeld         95,236         103,640           92,480  
   Drukwerk en skryfbehoeftes         24,472           21,554           21,514  
   Assuransie       122,807         115,087           97,516  
   Onderhoud - Toerusting en motorvoertuie       104,143         112,657           91,557  
   Affiliasiegelde           5,260               630               450  
 Grond en geboue      

   Huurgeld              298   
   

15,000           14,921  

   Instandhouding       240,147   
   

188,741         179,349  

   Munisipale dienste       627,166   
   

748,178         915,598  
   Sekuriteit             775                    -                    -  
 Huishoudelike uitgawes      
   Skoonmaakkoste en verbruikbare items       333,029         287,804         265,691  
   Kombuisgereedskap en breekware           5,136             3,267             6,861  
   Voedsel aankope    1,076,677         924,479         823,981  
   Linne, komberse en uniforms         82,538           83,295           88,784  
   Medies         29,800           11,634             2,458  
   Onderwys en ontspanning         68,917           60,122           37,583  
   Sakgeld, kerkgeld en funksies         31,676           38,563           52,665  
 Professionele en spesiale dienste      
   Ouditeursvergoeding         43,231           28,841           44,756  
   Rekenmeesterkoste - Huidige jaar voorsien         21,070           16,870           20,285  
                                   - Oorvoorsien vorige jare                  -           (9,697)          36,445  
 Bankkoste         22,333           17,978           14,229  
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 Diverse      
   Waardevermindering       153,934         142,433         141,799  
   Tuinonkoste           5,586             6,863             7,724  
   Bankrente           1,197             1,837               630  
   Regskoste             311                    -                    -  
   Heffings           9,152                    -                    -  
   Los toerusting           2,303                    -                    -  
   Verlies met verkoop van bate                  -           33,751                    -  
       
     8,094,786     7,508,818     7,578,685  

 
GEKONSOLIDEERDE KONTANTVLOEI VIR DIE JAAR GEËINDIG 31 MAART 2002 

       
  2002  2001  2000 
 Aante-      
 keninge      
KONTANTVLOEI UIT BEDRYFSAKTIWITEITE       
       
Kontant ontvangstes   7,235,500     7,367,373     7,137,126  
Kontant betaal aan verskaffers en werknemers  (7,902,564)  (7,724,663)  (7,146,978) 
Netto kontantvloei in bedrywighede aangewend 1    (667,064)    (357,290)         (9,852) 
       
Rente ontvang      165,396        196,497        263,183  
Rente betaal        (1,197)        (1,837)            (630) 
Transaksies op reserwes en fondse 2       31,362          75,099         71,508  
       
Netto kontant invloei uit bedryfs aktiwiteite     (471,503)      (87,531)       324,209  
       
KONTANT UIT BELEGGINGSAKTIWITEITE       
       
Toevoeging grond en geboue        (4,704)    (202,484)               -    
Aankoop van vaste bates       (46,392)    (163,159)       (35,762) 
(Toename)/Afname in beleggings gemaak      348,230       (11,593)       289,695  
       
Netto kontant uitvloei uit beleggings aktiwiteite      297,134      (377,236)       253,933  
       
KONTANTVLOEI  UIT 
FINANSIERINGSAKTIWITEITE       
       
Langtermynlenings toegestaan       (18,691)                  -                  -  
Langtermynlenings aangegaan                  -        114,909          (3,500) 
       
Netto kontant invloei uit finansierings aktiwiteite       (18,691)       114,909          (3,500) 
       
Netto toename/(afname) in kontant en kontant 
ekwivalente     (193,060)    (349,859)       574,642  
       
Kontant en kontant ekwivalente aan begin van die 
jaar 3     760,855     1,110,714        536,072  
       
Kontant en kontant ekwivalente aan einde van die 
jaar 3     567,795        760,855     1,110,714  
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AANTEKENINGE BY DIE GEKONSOLIDEERDE KONANTVLOEISTAAT VIR DIE JAAR 
GEËINDIG 31 MAART 2002 

      
 2002  2001  2000 
1. Rekonsiliasie van kontant tekort uit bedrywighede voor oorplasing van en na reserwes  
Netto (tekort)/oorskot voor oorplasing   (527,226)      265,823     (347,986) 
Aangesuiwer vir:      
   Waardevermindering      153,934       142,433      141,799  
   Beleggingsinkomste   (165,396)    (196,497)    (263,183) 
   Rente betaal         1,197           1,837              630  
   Reserwefondse aangewend        (3,153)   (153,237)                 -  
   Netto verlies met verkoop van bates        (3,287)          3,601                  -  
Bedryfs tekort voor bedryfskapitaal veranderings   (543,931)        63,960     (468,740) 
Bedryfskapitaal veranderings   (123,133)   (421,250)     458,887  
Afname in voorraad         4,920           4,480           9,021  
Toename in debiteure   (134,866)     (40,722)      187,837  
Toename/(Afname) in krediteure       25,682    (392,821)      280,256  
(Afname)/Toename in bedrae vooruit ontvang      (18,869)          7,813       (18,227) 
      
      
Kontant in bedrywighede aangewend ( 667 064)  ( 357 290)  ( 9 853) 

      
2. TRANSAKSIES OP RESERWES EN FONDSE      
Rente verdien       31,362         75,099         71,508  
Aanwendings                -                  -                  -  
       31,362         75,099         71,508  

      
3. KONTANT EN KONTANTEKWIVALENTE BESTAAN UIT:     
Deposito's       11,780         11,780         11,580  
Kontant en spaarfondse      365,222       484,986       464,582  
Bank      250,009       269,924       671,562  
Oortrokke bank      (59,216)        (5,835)      (37,010) 
      567,795       760,855    1,110,714  

 
AANTEKENINGE BY DIE GEKONSOLIDEERDE 
FINANSIËLE STATE OP 31 MAART 2002        
       
1. REKENINGKUNDIGE BELEID       
       
1.1 GROND EN GEBOUE       
Grond en geboue word getoon teen 'n herwaardasie wat in 1987 gedoen is. Enige 
verbeteringe daarna word teen kosprys getoon. Geen depresiasie word voorsien nie.  
       
1.2 ANDER VASTE BATES       
Ander vaste bates word gedepresieer op die reguit lyn metode teen koerse wat voldoende geag word om die 
bates oor hul verwagte nuttige lewensduur af te skryf. 
       
       
1.3 VOORRAAD       
Voorraad word teen kosprys getoon volgens die eerste-in-eerste-uit  
metode.     
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  2002  2001  2000 
2. FONDSE EN RESERWES AANGEWEND       
       
HERWAARDASIERESERWE       
Reserwe met herwaardasie van grond en geboue    5,714,778     5,714,778     5,714,778  
       
AANGEWENDE FONDSE       
Boufonds        991,807         991,807        991,807  
Kombuisfonds          21,824           21,824          21,824  
Voertuigfonds        121,654         122,155        122,712  
        122,155         122,712        123,331  
              (501)              (557)           (619) 
       
Kapitaaldelgingsfonds      3,860,140       3,860,140     3,860,140  
       
    10,710,203     10,710,704   10,711,261  

3. SPESIALE TRUSTFONDSE       
Stiglingstrust            1,077                993               907  
               993                907               809  
                84                 86                 98  
       
Beyleveldt Trust          61,896           57,040          52,128  
          57,040           52,128          46,501  
            4,856             4,912            5,627  
       
Van Dyk Trust          12,770           11,768          10,754  
          11,768           10,754            9,593  
            1,002             1,014            1,161  
         
          75,743           69,801          63,789  

           
4. FONDSE EN RESERWES ONAANGEWEND           
Kombuisfonds          2,415            2,415            2,415  
Bemakingsfonds – Maatskaplik                 -                    -          20,000  
Saalfonds                 -                    -          34,011  
Ontwikkelingsfonds                 -                    -          10,000  
Bussiefonds             200               200            6,200  
Du Plessis Instandhoudingsfonds       254,092        234,159        213,993  
SAP du Toit Boufonds       177,128        163,233        149,176  
Rolstoelfonds          2,384            2,384                   -  
Prestasiefonds          8,950            8,950            8,950  
C Erasmusfonds          2,000            2,000            2,000  
A van Wyk Fonds          6,740            6,740            6,740  

Personeel voorsorgfonds        42,793          42,793     
   

42,793  
D Brits Trust - Spesiale Onderwys       147,762        136,170        124,447  
Instandhoudingsfondse       128,227        128,227        140,464  
Ondersteuningsfonds – Diakonie        87,685          90,838          75,658  
Bemakingsfonds – Algemeen       207,296        207,296        278,285  
Boufonds - PKK Pretoria        38,258         38,258         38,258  
Spesiale reserwes – Skemas       496,387        516,387        516,387  
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Onvoorsiene uitgawes        175,000          195,000          195,000  
-    Johannesburg Kindertehuis                  -            20,000            20,000  
-     Pretoria Kindertehuis         20,000           20,000           20,000  
-     Reddersburg Kindertehuis         20,000           20,000           20,000  
-     Burgersdorp Ouetehuis         20,000            20,000            20,000  
-     Nylstroom Ouetehuis         20,000            20,000            20,000  
-     Florida Ouetehuis         95,000            95,000            95,000  
Voorsiening vir personeelvergoeding                
-     Florida Ouetehuis        100,000          100,000          100,000  
Rente verdien op reserwes                
-     Florida Ouetehuis        221,387          221,387          221,387  
           
Bogenoemde reserwes is gereserveer vir 
onvoorsiene uitgawes waarvoor nie begroot is nie.  
Bewilliging van fondse uit die reserwes geskied soos 
en wanneer die bestuur dit goedkeur           

Opgehoopte oorskot       875,482     1,402,207     
  

1,130,252  
Aangewende oorskot       734,630        367,338                   -  
Onaangewende oorskot       140,852     1,034,869     1,130,525  
              
    2,477,799     2,982,256     2,800,028  

           
5. LANGTERMYNLASTE           
5.1 OKKUPASIELENINGS           
           
Saldo begin van die jaar                 -          23,500          27,000  
       -      -  
Okkupasiereg verreken teen huur ontvang                 -       (23,500)        (3,500) 
           
               -                   -           23,500  
           
Die bedrag verteenwoordig lewenslange okkupasiereg wat aan sekere inwoners 
verkoop is. Die lenings is rentevry en terugbetaalbaar met opsegging van okkupasie.     

 
 2002  2001  2000 
      
5.2 LENING - ONS HUIS VRIENDEKRING      
      
Saldo begin/einde van die jaar        271,341        271,341        271,341  
      
       271,341        271,341        271,341  
      

     Die lening is onverseker en rentevry met geen vaste 
terugbetalingsvoorwaardes nie, alhoewel die 
bedoeling van 'n langtermynaard is.      
      
5.3 LENING - DIRK POSTMA WOONSTELLE      
      

Lening ontvang       150,000   
   

150,000                  -   
      
Die lening is onverseker en rentevry met geen vaste terugbetalings-     
voorwaardes nie, alhoewel die bedoeling van 'n langtermynaard is.     
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5.4 LENINGS VANAF GEMEENTES EN DIAKONIEË      
      
Saldo begin van die jaar         45,000          56,591          56,591  
Aangegaan gedurende die jaar                  -          30,000                   -  
Terugbetaal gedurende die jaar                  -        (41,591)                  -  

         45,000          45,000          56,591  
      

     Die lenings is onverseker en rentevry met geen vaste 
terugbetalingsvoorwaardes nie, alhoewel die 
bedoeling van 'n langtermynaard is.      
      
6. GROND EN GEBOUE      
6.1 Besonderhede van grond en geboue      
      

   President Kruger Kinderhuis - Pretoria     1,477,827   
   

1,477,827     1,477,827  
   President Kruger Kinderhuis - Reddersburg     1,031,446     1,031,446     1,031,446  
   Dirk Postma Ouetehuis - Burgersdorp     1,293,503     1,293,503     1,111,019  
   Ons Huis Ouetehuis - Florida     1,407,783     1,407,783     1,407,783  
   Waterberg Ouetehuis - Nylstroom     1,099,973     1,099,973     1,099,973  
   Ons Huis Woonstelle - Florida     1,379,715     1,379,715     1,379,715  
   Johannes Postma Woonstelle - Nylstroom     1,707,387     1,702,683     1,682,683  
   Hoofkantoor     1,775,723     1,775,723     1,775,723  
      
   11,173,357   11,168,653   10,966,169  
      
6.2 Die waarde van grond en geboue is soos volg saamgestel:     
      
    - Herwaardasie - 1987     7,373,875     7,373,875     7,373,875  
    - Verbeterings sedert 1987     3,799,482     3,794,778     3,592,294  
         
   11,173,357   11,168,653   10,966,169  

      
6.3 Ander vaste bates teen boekwaarde      
   Meubels en toerusting         89,315         81,192          53,166  
   Motorvoertuie       157,753       269,909       256,520  
   Masjinerie en toerusting             16,690          11,869          45,906  
   Rekenaartoerusting               7,718          12,761            3,014  
       271,476        375,731        358,606  

 
7. BELEGGINGS      
      
10% Skuldbriewe - Sorec Limited         12,400           12,400           12,400  
Geldmark    1,578,303      1,926,532      1,882,594  
Klas A4 aandele - Perm                 -                   -           27,345  
Lening: Gereformeerde Kerk Johannesburg-Suid                 -                   -            5,000  
      
      
  R1,590,703    R1,938,932    R1,927,339  

      
Die beleggings verteenwoordig die volgende fondse      
(Kyk ook aantekeninge 3 tot 4)      
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Spesiale trustfondse         75,743           69,801           63,789  
Spesifieke fondse       516,315         493,980         520,647  
Instandhoudingsfondse       382,319         362,386         354,457  
Bemakingsfonds - Algemeen       207,296         207,296         278,285  
Spesiale reserwes - Skemas       496,387         516,387         516,387  
Oorskot / (tekort) fondse belê        (87,357)        289,082         193,774  
      
  R1,590,703    R1,938,932    R1,927,339  
      
8. LENING - GLENZICHT      
Toegestaan gedurende die jaar         18,691                   -                   -  

Die lening is onverseker en rentevry met geen vaste     
Terugbetalingsvoorwaardes nie.      
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15.  Ekumenisiteit en Owerheid 
 
 
15.1 RAPPORT DEPUTATE EKUMENISITEIT EN OWERHEID (Artt.91, 

123, 133, 157, 183, 197, 202, 233, 237) 
 
 
A. Dr. HG Stoker stel Afdeling A van die Rapport. 
B. Dr. J le Roux stel Afdeling B van die Rapport. 
C. Ds. BCG Fourie stel Afdeling C van die Rapport. 
D. Dr. PW Bingle stel Afdeling D van die Rapport. 
E. Dr. CJ Smit gee ‘n terugskouing en perspektief oor die werksaamhede 
F. Ds. E Kayayan en prof. JPL Reinecke kry ‘n spreekbeurt. 
G. Ds. IW Ferreira stel die groot werk wat in Afrika plaasvind. 
H. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie : Ekumenisiteit. 

Punt 2.2.7 van die Rapport word verwys na die Kommissie : Finansies. 
I. Ds. P Venter rapporteer namens die Kommissie : Ekumenisiteit. 
J. Ds. EJ Tiemensma rapporteer namens die Kommissie : Finansies. 

 
K. RAPPORT 
 
A. Deputate Ekumenisiteit en Owerheid 
1. Opdrag 
1.1 Acta 2000:206-254, 488-493, 497-501. 
1.2 Die opdragte word breedvoeriger uiteengesit by die drie onderafdelings 

hieronder. 
Besluit: Kennis geneem. 

 
2. Werkswyse 
2.1 Die Deputate het gekonstitueer met dr. MJ du Plessis as voorsitter en dr. HG 

Stoker as skriba. 
2.2 Die Deputate (primi- en sekundi-lede) het in drie Kommissies verdeel, naamlik  

• Ekumenies Binnelands  [Dr. CFC Coetzee (voors), Dr. J le Roux (skriba)] 
• Ekumenies Buitelands  [Dr. CJ Smit (voors), Ds. BCG Fourie (skriba)] 
• Owerheidsake   [Dr. PW Bingle (voors), Oudl. W Grové (skriba)] 

2.3 Die drie Kommissies het afsonderlik vergader om uitvoering te gee aan dié deel 
van die opdragte van Sinode 2000 wat deur die Deputate aan hulle opgedra is. 

2.4 Die Deputate het jaarliks vergader om die werk van die Kommissies te monitor. 
Besluit: Kennis geneem. 

 
3. Aanbevelings 
3.1 Dat in die vervolg drie Deputaatskappe daar gestel word, naamlik  

• Ekumenies Binnelands 
• Ekumenies Buitelands 
• Owerheidsake 

3.2 Dat die drie nuwe Deputaatskappe so saamgestel word dat kontinuïteit behoue 
bly. (Ken asseblief die voorsitter en rapporteur van die Deputate, asook die 
voorsitters van die drie Kommissies in die verband). 

Besluit: Goedgekeur. 
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B. Ekumenisiteit – Binnelands 
4. Opdrag 
4.1 Acta 2002:243, 15.2, 4 
Punt 4.1.1: Sit die gesprek oor kerklike eenheid, in lyn met die opdragte en besluite 
sedert Sinode 1958 voort. Die Deputate moet Sinode 2003 adviseer oor die stand 
van die gesprek deur duidelike doelstellings vir die voortgang van die gesprek te 
gee. 
Punt 4.1.2: Sit die gesprek met die APK voort in die lig van 3.3. [3.3 lui so: Die 
Sinode oordeel dat die nuwe Deputate inisiatief moet neem om, in oorleg met die 
ander twee gespreksgenote, te besin oor die moontlikheid om die gesprek uit te brei 
om daardeur ander kerkgemeenskappe op Gereformeerde Belydenis by die gesprek 
te betrek.] 
Punt 4.1.3: In die gesprekvoering met die ander Afrikaanse Kerkgemeenskappe 
moet die Deputate rekening hou met die verskuiwings in kerklike verhoudings die 
afgelope dekades en die volgende Sinode hieroor adviseer. 
Punt 4.1.4: Benut op gepaste wyse dit wat die Kerkgemeenskappe in gemeen het en 
identifiseer terreine van konkrete samewerking. 
Punt 4.1.5: Laat skyn die lig van die Gereformeerde getuienis saam met die ander 
twee Kerkgemeenskappe. 
Punt 4.1.6: Gee so gereeld moontlik inligting oor die verloop van die gesprek op die 
TKK en oor plaaslike samewerking aan Klassisse en Kerkrade deur. 
Punt 4.1.7: Benoem afgevaardigdes vir die volgende Konvent en handel alle sake af 
oor die funksionering van die Konvent wat na hulle verwys mag word. 
4.2 Acta 2002:244, 15.2, 2 (Aanvullende Rapport) 
Punt 2.1: Die Sinode spreek sy teleurstelling uit dat, ondanks die goeie voornemens 
en beplanning van die TKK asook die drie werkswinkels wat gehou is, daar nie 
bevredigende resultate uit die werksaamhede voortgekom het nie. 
Punt 2.2: Die Sinode dra dit aan die nuwe Deputate op en doen 'n beroep op die 
ander twee gespreksgenote in die TKK om die genoemde drie doelstellings van die 
TKK (vgl Rapport 2.1.3.2-2.1.3.4) met erns en effektiwiteit na te strewe. 
Punt 2.3: Die Sinode nooi voortaan ook die APK uit om amptelik 'n groeteboodskap 
tydens die Sinode oor te dra. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
5. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem 
5.1 Die Deputate Ekumene en Owerheid het by sy eerste gesamentlike 

vergadering die volgende sake na die Binnelandse Ekumene verwys en na 
behandeling is soos volg daarmee gehandel: 

5.1.1 The Assosiation of Evangelicals in Africa (AEA) en The Evangelical 
Assosiation of South Africa (TEASA) (Acta 2000:215, 3.4). Verwys na die 
Deputate Ekumene en Owerheid: Buitelandse Ekumene, subgroep Afrika. 

5.1.2 Raad van Kapelaansdienste (Acta 2000:217, 3.6). Verwys na die Deputate 
Ekumene en Owerheid: Gesprek met Owerheid. 

5.1.3 Onafhanklike Uitsaai Owerheid (OUO) en Christen Netwerk (CNW) (Acta 
2000:217, 3.7). Dit is via die Administratiewe Buro verwys na die Deputate 
Publikasies onder wie Radio en TV ressorteer. 

5.1.4 Rustenburg Beraad (Acta 2000:218, 3.8). Die Administratiewe Buro is versoek 
om enige uitnodiging wat ontvang word aan die Deputate Ekumene en 
Owerheid: Binnelandse Ekumene deur te gee. Geen kennis is ontvang nie. 
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5.1.5 English Reformed Chruch Randburg (ERCR) en Free Church of South Africa 
(Acta 2000:229, 5.2). Dit is verwys na die Deputate Ekumene en Owerheid: 
Buitelandse Ekumene weens die band met buitelandse kerke. 

5.1.6 Ander kerke van Gereformeerde Belydenis (Acta 2000:229, 6). Op versoek is 
dit verwys na die Deputate Ekumene en Owerheid: Buitelandse Ekumene 
aangesien dit handel oor kontak met buitelandse kerke. 

Besluit: Kennis geneem. 
5.2 Suid Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) (Acta 2000:216, 3.5). Daar is per 

skrywe by die SARK aangemeld met die versoek om met waarnemerstatus na 
hulle byeenkomste uitgenooi te word. Via die afgevaardigdes van die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk is verneem dat die skrywe wel ontvang is, 
maar tot op datum van hierdie rapport is nog geen reaksie ontvang nie. 'n 
Opvolgskrywe met dieselfde versoek is weer gerig. In die Aanvullende Rapport 
sal verder hieroor gerapporteer word. 

Besluit: Kennis geneem. 
5.3 "Neergedaal het na die hel" (Acta 2000:424, 3.5). Die Deputate vir 

Leerstellige Sake is via die Administratiewe Buro en dr. JL Venter versoek om, 
sodra hulle met hulle navorsing oor die woorde in die Apostolicum so ver 
gevorder het dat dit met die ander kerke met dieselfde belydenis bespreek moet 
word, dit aan die Deputate Ekumene en Owerheid: Binnelandse Ekumene deur 
te gee. Geen terugvoering is tot op datum van hierdie Rapport van hulle 
ontvang nie. Moontlik kan met die Aanvullende Rapport verder gerapporteer 
word. 

Besluit: Kennis geneem. 
5.4 Tussenkerklike Kommissie (TKK) 
5.4.1 Werkswyse: Die werkswyse van die TKK soos aan Sinode 2000 (:240, 2) 

gerapporteer naamlik gereelde werkswinkels van twee dae per keer het 
voortgeduur terwyl die frekwensie vermeerder het tot twee werkswinkels per 
jaar. Die drie sake, naamlik krities-opbouende gesprek, samewerking en 
getuienistaak het tydens die werkswinkels aandag ontvang. 

Besluit: Kennis geneem. 
5.4.2 Verskuiwing in kerklike verhoudings binne die kerkgemeenskappe – 

verskillende bevolkingsgroepe (Acta 2000:243, 4.1.3) 
5.4.2.1 Die saak is op die Agenda van die Tussenkerklike Kommissie geplaas en 

word daar bespreek 
5.4.2.2 Advies oor die aangeleentheid aan Sinode 2003 is met die ter perse gaan 

van hierdie Rapport nog nie moontlik nie aangesien samespreking by die 
TKK oor die aangeleentheid nog nie ver gevorder het nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
5.4.3 Krities-opbouende gesprek 
5.4.3.1 Die teleurstelling van Sinode 2000 oor die gebrek aan vordering in die 

samesprekings by die TKK is deur die voorsitter, dr. CFC Coetzee, 
oorgedra. 

5.4.3.2 Groepvorming in kerkgemeenskappe. Die gesprek by die TKK het 
uitgeloop op 'n analisering van groepvorming in kerkgemeenskappe wat as 
strominge gedefinieer kan word en selfs neig na modaliteite. Groepvorming 
binne kerkgemeenskappe bemoeilik die taak van die TKK veral met 
betrekking tot gesprekke wat kerklike eenheid ten doel het. 
Navorsingsresultate van Kerkspieël kan baie nuttig wees om die 
groepvorming en tendense binne kerkgemeenskappe asook die 
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grensverkeer tussen die kerkgemeenskappe te bestudeer. Daarom is 
gesprek gevoer met die persone verantwoordelik vir Kerkspieël (kyk 5.4.4.1 
hieronder). 

Besluit: Kennis geneem. 
5.4.3.3 Eietydse vertolking van die Belydenis 
5.4.3.3.1 Die deelnemende kerkgemeenskappe aan die TKK het gesprek gevoer 

oor elke kerkgemeenskap se amptelike standpunte oor die Skrif en 
Belydenis asook oor die Verhouding van Skrif en Belydenis. Uit die 
gesprekke het dit uitgekristalliseer dat die standpunte van die drie 
deelnemende kerke in wese ooreenstem. Verskille wat aangeteken is, 
handel byvoorbeeld oor die vraag of verskillende teologieë in die Skrif 
aanwesig is, die saak van eenheid deur middel van die Belydenis as 
"gemeenakkoord", en die vryheid/binding van die eksegeet aan die 
belydenis. Tog is ooreengekom dat die genoemde verskille in 
uitgangspunte nie van so 'n aard is dat dit die saak van 'n eietydse 
vertolking van die Belydenis hoef te kortwiek nie. 

5.4.3.3.2 By die bespreking van die eerste onderwerp op grond van 'n Rapport van 
'n subkommissie van die TKK, wat gehandel het oor Christus as die 
Bewerker van die verlossing het geblyk dat daar oor die wese van die 
belydenis saamgestem word maar dat daar ruim verskille in uitgangspunte 
bestaan met betrekking tot teologiese onderskeidings en oor veral die rol 
van die Belydenisskrifte. Die bespreking van die onderwerp is beëindig en 
is weer na die subkommissie verwys om aan die hand van die volgende 
metodologiese vrae 'n Rapport saam te stel: (a) Wat is die basiese 
belydenis met betrekking tot die tema? (b) Hoe word die belydenis uit die 
Bybel begrond? (c) Hoe vind die belydenis neerslag in die 
Belydenisskrifte? (d) Hoe kan die grondwaarheid in hedendaagse taal 
uiteengesit word? (e) Hoe raak die belydenis die huidige teologiese debat? 
(f) Watter teologiese kommentaar blyk nodig te wees? (g) Watter verskille 
bestaan tussen die standpunte van die deelnemende kerkgemeenskappe? 

5.4.3.3.3 Aanbeveling: Dat die te benoemde Deputate voortgaan met die krities-
opbouende gesprek oor 'n hedendaagse vertolking van die Belydenis. 

Besluit: Goedgekeur. 
5.4.3.4 Kerklike eenheid. Uit die gesprekvoering oor kerklike eenheid het duidelik 

geblyk dat die kerkgemeenskappe hieroor verskil. 
5.4.3.4.1 Dat strukturele eenheid die einddoel van die samespreking behoort te 

wees word nie deur die NHKA onderskryf nie. Die NHKA werk met 
begrippe soos: verskeidenheid in die eenheid terwyl die NGK en die GKSA 
opereer met die begrippe sondige geskeidenheid en strukturele eenheid. 

5.4.3.4.2 Elke kerkgemeenskap het sy eie etos wat vir die lidmate baie kosbaar is 
en daarom is die gedagte aan verandering daarvan 'n baie emosionele 
saak. Dit staan beslis in die weg van strukturele eenheid. 

5.4.3.4.3 Op die platteland wat ontvolk ontstaan die situasie dat lidmate van die drie 
Afrikaanse kerke hulle eenheid met mekaar beleef maar dat hulle 
struktureel uit mekaar gehou word. Dit kan daarop uitloop dat daar 
naderhand geen predikantsbediening meer is nie omdat daar drie klein 
gemeentetjies bestaan wat nie een predikantsbediening kan bekostig nie. 

5.4.3.4.4 Die feit word in die oë gestaar dat strukturele eenheid tussen die 
deelnemende kerke nie in die afsienbare toekoms sal realiseer nie. In die 
lig hiervan word die gesprek gestuur in die rigting van die moontlike 
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kerkordelike verankering van hulle samewerkingseenheid in die een of 
ander ekumeniese liggaam (kyk 5.4.4.2 hieronder). 

5.4.3.4.5 Aanbeveling: dat die gesprek oor kerklike eenheid voortgaan. 
Besluit: Goedgekeur. 
5.4.4 Samewerking 
5.4.4.1 Kerkspieël 
5.4.4.1.1 Kerkspieël is 'n empiriese navorsingspublikasie van die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk wat elke vier jaar die lig sien. Dr. Jan Bisschoff en ds. 
Kobus Schoeman van die NGK het aan die Tussenkerklike Kommissie 
inligting verstrek oor enkele navorsingsresultate van Kerkspieël. Hulle 
navorsing tot op datum was hoofsaaklik op makrovlak maar kan ook 
uitgebrei word tot mikrovlaknavorsing. Hulle navorsingsresultate kan aan 
die ander deelnemende kerkgemeenskappe aan die TKK beskikbaar 
gestel word.  

5.4.4.1.2 Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika en die Nederduitsch Hervormde 
Kerk van Afrika word uitgenooi om saam te werk aan Kerkspieël 2004, 
reeds in die beplanningsfase deur navorsingsvrae wat vir die onderskeie 
kerkgemeenskappe van belang is, deel van die navorsing te maak. U 
Deputate het dr. JL Venter aangewys om die GKSA by die Kerkspieël 
navorsingsprojek te verteenwoordig.  

5.4.4.1.3 Aanbeveling: Dat met dank deelgeneem word aan Kerkspieël 2004. 
Besluit: Goedgekeur. 
5.4.4.2 Tussenkerklike Raad. Die TKK het die afgelope drie jaar baie aandag 

gegee aan 'n moontlike vaster kerkregtelike verankering van die 
samewerking tussen die deelnemende kerkgemeenskappe. Die 
gesprekvoering het uitgeloop op die voorstel vir die stigting van 'n 
Tussenkerklike Raad (TKR) waarvan 'n Konsep Grondslag hier volg. 

 
Konsep Grondslag van die Tussenkerklike Raad 

1. Naam 
Tussenkerklike Raad 

2. Aard 
Die Tussenkerklike Raad is ‘n Raad van kerkgemeenskappe wat die 
Drie Formuliere van Eenheid onderskryf op grond waarvan die 
kerkgemeenskappe hulle eenheid in Jesus Christus in die Raad tot 
uitdrukking bring en bevorder deur ‘n gesamentlike agenda af te 
handel. 

3. Samestelling 
Die Tussenkerklike Raad word saamgestel uit kerkgemeenskappe wat 
die genoemde belydenisskrifte onderskryf en na aansoek, of 
uitnodiging, aansluit. 

Historiese perspektief 
Die samestellende kerke tydens stigting is die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk en die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika. Die 
besondere verhouding tussen hierdie kerkgemeenskappe, wat vanaf 1958 in die 
Tussenkerklike Kommissie tot uitdrukking gekom het, het in 2003 op die stigting van die 
Tussenkerklike Raad uitgeloop. Hierdie verhouding het uit ‘n gemeenskaplike reformatoriese 
herkoms, ‘n gesamentlike sosio-historiese kontekstualiteit en ‘n gemeenskaplike taal 
gegroei. Ondanks die verskeidenheid in kerkformasie en kerklike etos, asook graadverskille 
in die belewing van die gemeenskaplike belydenis, het dié kerkgemeenskappe deur die jare 
op grond van ‘n gemeenskaplike groeibodem ‘n verhouding van geloofseenheid in Christus 
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gehandhaaf en hulle streef steeds daarna om dié verhouding tot ‘n hegter kerkregtelik 
verantwoorde eenheid te voer. 

4. Kerkregtelike posisionering 
Die Tussenkerklike Raad word uit die saamwerkende 
kerkgemeenskappe saamgestel, op die wyse wat elke 
kerkgemeenskap geskik ag. Die verteenwoordigers van die 
saamwerkende kerkgemeenskappe werk op sterkte van die mandaat 
wat die betrokke kerkgemeenskap aan hulle verteenwoordigers gegee 
het in die Tussenkerklike Raad saam binne die raamwerk van die Skrif, 
die Drie Formuliere van Eenheid en die betrokke kerkorde van elke 
kerkgemeenskap. Binne hierdie raamwerk oordeel die Tussenkerklike 
Raad hoe die agenda afgehandel kan word en rapporteer aan die 
onderskeie kerkgemeenskappe oor sy werksaamhede.  

5. Opdrag 
Om kerklike eenheid op grond van dieselfde belydenisskrifte in Jesus 
Christus te belewe en te bevorder deur 
5.1 ‘n krities-opbouende gesprek tussen die saamwerkende 
kerkgemeenskappe voort te sit; 
5.2 kennis te neem van bestaande samewerkingsterreine en ‘n 
geheelbeeld daarvan aan die saamwerkende kerkgemeenskappe te 
gee;  
5.3 nuwe samewerkingsterreine tussen die saamwerkende 
kerkgemeenskappe te identifiseer, te koördineer, en met 
verantwoording aan die onderskeie mandaatgewers uit te bou;  
5.4 waar nodig gesamentlike getuienis in die samelewing en aan die 
owerhede te lewer; 
5.5 in die Tussenkerklike Raad nuwe ontwikkelinge in die 
saamwerkende kerke, of beëindiging van bepaalde kerklike praktyke, 
of verdere presisering van wesenlike aspekte van kerkwees in die 
ontwikkelingsfase daarvan mee te deel en te toets; 
5.6 kerklike sake van gemeenskaplike belang gesamentlik in ‘n wyer 
sfeer in die Konvent van Reformatoriese Kerke in Suider-Afrika te 
bevorder.  

Toeligtingsperspektief 
  (i) Bestaande samewerkingsterreine is onder andere 

Bybelvertaling; 
Dae van verootmoediging en gebed; 
Vertalings, wysigings en samestellings van liturgiese en ander kerklike 
geskrifte; 
Gesamentlike kerklike belange in onderwys- en maatskaplike sake; 
Gesamentlike projekte in die breë gemeenskap; en 
Samewerking tussen kerkgemeenskappe op plaaslike vlak. 

(ii) Die mandaatgewende vergaderings versoek die betrokke saamwerkende 
kommissies en Deputategroepe om jaarliks inligting van hulle werksaamhede 
aan die Tussenkerklike Raad te verskaf met die oog op ‘n geheelbeeld, die 
identifisering van bykomende sake, en nuwe samewerkingsterreine.  
(iii) Deputaatgroepe en kommissies van die onderskeie kerkgemeenskappe 

rapporteer steeds aan hulle mandaatgewers. 
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6. Konstituering, administrasie en werkswyse 
6.1 Die Tussenkerklike Raad word gekonstitueer deurdat die 
saamwerkende kerkgemeenskappe elkeen sewe afgevaardigdes 
benoem. Geen beperking word op die getal waarnemers geplaas nie. 
6.2 Die Tussenkerklike Raad benoem ‘n Interimkomitee van twee 
afgevaardigdes van elke kerkgemeenskap wat as dagbestuur optree. 
6.3 Die ooreenstemmende voorsitterskap en skribaat van die 
Tussenkerklike Raad en die Interimkomitee word roterend, soos deur die 
Tussenkerklike Raad bepaal, behartig. 

6.3.1 Die taak van die voorsitter is om die leiding op beide 
vergaderings by wyse van erkende prosedurereëlings te gee. 
6.3.2 Die taak van die skriba is om notules te hou, beide 
vergaderings te reël, en die stukke in bewaring te hou. 
6.3.3 Die Interimkomitee vergader wanneer dit nodig geag word 
en stel die agenda van die Tussenkerklike Raad saam wat 
minstens twee keer per jaar vergader. 
6.3.4 Die vasstelling van die agenda kan vir die koördinering van 
gemeenskaplike sake meebring dat ad hoc afgevaardigdes van 
verskeie relevante deputate, deputategroepe en kommissies 
van die saamwerkende kerkgemeenskappe insette op die 
Tussenkerklike Raad lewer. 
6.3.5 Alle koste met betrekking tot die Tussenkerklike Raad en 
die Interimkomitee word pro rata, soos voorgestel deur die 
Interimkomitee en vasgestel deur die Tussenkerklike Raad, deur 
die saamwerkende kerkgemeenskappe gedra en deur die skriba 
hanteer. 

7. Wysiging aan die Grondslag van die Tussenkerklike Raad 
Wysigings van administratiewe reëlings word met ‘n twee derde 
meerderheidstem goedgekeur. Prinsipiële wysigings wat die aard van die 
Tussenkerklike Raad, die samestelling, kerkregtelike posisionering en die 
opdrag daarvan wesenlik verander, moet deur die bevoegde vergaderings 
van die saamwerkende kerkgemeenskappe goedgekeur word. 

Vasgestel op ……………………… 2001  
 

5.4.4.3 Aanbevelings 
5.4.4.3.1 Dat meegedoen word aan die stigting van die Tussenkerklike Raad 

ooreenkomstig die konsep grondslag wat die aanwys van Deputate 
impliseer.  

5.4.4.3.2 Dat Deputate aangewys word om die GKSA by die Tussenkerklike 
Kommissie te verteenwoordig totdat die TKR tot stand gekom het wat dan 
die funksies van die TKK oorneem. 

Besluit: Goedgekeur. 
5.4.4.3.3 Dat die Sinode begroot vir alle koste verbonde aan die TKK en te stigte 

TKK. 
Besluit:  
1. Slegs die koste van die Deputate deur die Sinode benoem, het betrekking. 
2. Dat die koste by die Deputate Ekumenisiteit en Owerheid se begroting ingesluit 

word en vir goedkeuring en afhandeling by die Bestuur van die Administratiewe 
Buro ingedien word. 

Besluit: Goedgekeur. 
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5.4.5 Definisie van ekumeniese verhoudings tot mekaar 
5.4.5.1 Uit gesprekvoering by die TKK blyk dat daar verskille bestaan oor die 

definisie van die ekumeniese verhoudings waarin die deelnemende kerke tot 
mekaar staan. Die gesprek het ontstaan uit die definisie van die GKSA se 
buitelandse ekumeniese verhoudings naamlik ekumeniese kontak, 
ekumeniese bande en ekumeniese eenheid. Veral oor ekumeniese eenheid 
bestaan daar verskille. Daar is besluit dat die deelnemende kerke in 
bilaterale gesprekke hulle ekumeniese verhoudings met mekaar moet 
definieer. 

5.4.5.2 Aanbeveling: Dat die te benoemde Deputate opdrag kry om voort te gaan 
met die bilaterale gesprekke oor die definiëring van die ekumeniese 
verhoudings tussen die deelnemende kerke aan die TKK. 

Besluit: Goedgekeur. 
5.4.6 Belydenisskrifte 
5.4.6.1 Die TKK het kennis geneem dat die Kommissie vir Leer en Aktuele Sake 

van die NGK versoek het dat die hervertaling van die Belydenisskrifte 
oorweeg word. Van die NHKA is daar geen formele versoek in die verband 
nie maar hulle gee die versekering van samewerking indien so 'n projek van 
stapel gestuur word. Van die GKSA is eweneens geen formele versoek in 
die opsig nie. Die TKK het besluit dat die NGK 'n gemotiveerde voorlegging 
moet maak met die oog op aanbevelings aan die opdraggewende 
vergaderings. Moontlik sal in die Aanvullende Rapport verder hieroor 
gerapporteer kan word. 

5.4.6.2 Die TKK het 'n subkommissie, bestaande uit prof. J Buitendag (s) (NHKA), 
dr. CFC Coetzee (GKSA) en dr. WJ Botha (NGK) aangewys om vas te stel 
watter verskille in vertalings van die algemene- sowel as die besondere 
Belydenisskrifte in die onderskeie kerkgemeenskappe in gebruik is, in die lig 
waarvan die TKK verdere besluite kan neem om toenemende verskille in die 
vertaling van belydenisskrifte te bekamp. 

5.4.6.3 Die TKK het besluit om by die opdraggewende vergaderings van die TKK 
aan te beveel om enige verdere eie vertalings en aspekte van eie vertalings 
van die algemene- en besondere Belydenisskrifte slegs te implementeer na 
oorlegpleging met die ander kerkgemeenskappe op die te stigte TKR. 

5.4.6.4 Aanbeveling: dat enige eie vertaling van die algemene- en besondere 
Belydenisskrifte slegs implementeer sal word na oorlegpleging met die 
ander kerkgemeenskappe op die te stigte TKK. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
5.4.7 Buitelandse bediening 
5.4.7.1 Die TKK het met dank kennis geneem van die samewerking tussen die 

deelnemende kerke met betrekking tot bediening aan lidmate in die 
buiteland. Dit dra 'n positiewe beeld oor aan die buitelandse kerke waar 
lidmate van al drie kerkgemeenskappe 'n geestelike tuiste vind. In die 
buiteland speel die kerklike verskille tussen die kerkgemeenskappe feitlik 
geen rol nie en word die eenheid as Christene binne die Gereformeerde 
tradisie beleef. 

5.4.7.2 Die deelnemende kerkgemeenskappe onderskryf al drie die standpunt dat 
daar nie onder Afrikaanse emigrante in die buiteland afsonderlike Afrikaanse 
Kerke gestig moet word nie maar dat lidmate aangemoedig moet word om 
by die bestaande kerke van Gereformeerde Belydenis in die betrokke lande 
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in te skakel. Tog sal dit vir die buitelandse kerke goed wees om waar daar 'n 
groot saamtrekking van Suid-Afrikaners in die buiteland is, predikante uit die 
kerke in Suid-Afrika te beroep soos inderdaad in Australië en Nieu Seeland 
reeds gebeur het. 

5.4.7.3 Aanbeveling: Dat met die ander deelnemende kerke aan die TKK nou 
saamgewerk word met betrekking tot bediening aan lidmate in die buiteland. 

Besluit: Goedgekeur. 
5.4.8 Uitnodiging na Sinode 2003 
5.4.8.1 'n Versoek is op 6 Maart 2000 via die Administratiewe Buro aan die 

Deputate vir Nasionale Sinodes gerig om die APK formeel na Sinode 2003 
uit te nooi. 

5.4.8.2 Die Administratiewe Buro is op 19 Junie 2002 versoek om die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk, Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika en 
Afrikaanse Protestantse Kerk formeel na Sinode 2003 te nooi. 

Besluit: Goedgekeur. 
5.4.9 Getuienislewering 
5.4.9.1 Luisterpos by parlement 
5.4.9.1.1 Die TKK het gesprek gevoer oor die noodsaaklikheid van die skepping van 

'n luisterpos by die parlement vanwaar inligting oor wetgewing wat in die 
pyplyn is aan die kerkgemeenskappe deurgegee kan word en wat 
kerkgemeenskappe dan in staat stel om betyds gemotiveerde insette te 
lewer. 

5.4.9.1.2 Die TKK het kennis geneem van die aktiewe rol wat die Rooms Katolieke 
Kerk speel met hulle permanente personeel by hulle lessenaar by die 
parlement. 

5.4.9.1.3 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk het 'n luisterpos by die parlement 
geskep en dr Ben du Toit aangestel om die pos te beman. Daar bestaan 
noue samewerking tussen hom en die verteenwoordigers van die NHKA 
en die Deputate vir gesprek met die owerheid van die GKSA. 

5.4.9.2 Konvent. Die TKK neem deurlopend kennis van die vordering by die 
Konvent vir Reformatoriese Kerke. 

5.4.10 Kontak met die kerke. Die skriba van die TKK, dr. J le Roux, het na elke 
werkswinkel in die kerklike pers berig oor die werksaamhede van die TKK. 
Daar was ook verskeie radioberigte en -onderhoude in die verband. 

5.4.11 Ander sake 
5.4.11.1 Belasting op kerklike finansies. Die TKK het kennis geneem van die 

moontlikheid dat belasting op kerklike eiendom en kerklike finansies in die 
nabye toekoms gehef kan word. Verder het die TKK kennis geneem dat 
die deelnemende kerke elk besig is met 'n ondersoek in die verband. U 
Deputate het dit onder die aandag van die Administratiewe Buro gebring 
dat die ander kerke ook besig is met navorsing op hierdie terrein. 

Besluit: Word verwys na die Bestuur van die Administratiewe Buro om kerkrade 
hieroor volledig in te lig. 
 
5.4.11.2 Besluiteregister van TKK. Die TKK het dit aan sy Interimkomitee opgedra 

om geskikte persone te vind om 'n besluiteregister van besluite deur die 
TKK geneem, saam te stel. 

5.5 Afrikaanse Protestantse Kerk 
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5.5.1 Bilaterale gesprekke met die APK gaan voort teen 'n tempo van twee per jaar. 
Daar word tans gesprek gevoer oor: Ons onderlinge roeping teenoor mekaar 
in die lig daarvan dat die kerk een en ekumenies is. 

5.5.2 Die APK se Sinode het besluit op waarnemerstatus by die Tussenkerklike 
Kommissie. 

5.5.3 Die APK se Sinode het besluit om volledig by die Konvent vir Reformatories 
Kerke betrokke te raak. 

5.5.4 Aanbevelings 
5.5.4.1 Dat voortgegaan word met die samesprekings met die APK. 
5.5.4.2 Dat die Sinode begroot vir die samesprekings. 
Besluit: Goedgekeur. 
5.6 Konvent vir Reformatoriese Kerke 
5.6.1 Die volgende Rapport is deur die algemene sekretaris van die Konvent, dr. CJ 

Smit, saamgestel. 
5.6.1.1 Op 6 en 7 Maart 2002 het die Konvent vir die vierde agtereenvolgende jaar 

vergader. Die vergadering is deur die Calvyn Protestantse Kerk en die 
Christelike Gereformeerde Kerk in Parow aangebied. 

5.6.1.2 Met die vier kerkgemeenskappe wat verskoning aangeteken het, kom die 
getal deelnemende kerkgemeenskappe (Soutpansberg en Middellande 
ingesluit) nou op vyftien te staan – van vlak in die twintig moontlike 
Gereformeerde kerke in Suider-Afrika. Die volgende Gereformeerde kerke 
neem deel aan die Konvent: 
 die Afrikaanse Protestantse Kerk, wat nuut as deelnemende kerk-

gemeenskap toegetree het 
 die Calvyn Protestantse Kerk 
 die Christelike Gereformeerde Kerk 
 die Free Church in South Africa 
 die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika 
 die Gereformeerde Kerke Middellande 
 die Nederduitse Gereformeerde Kerk 
 die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika 
 die Presbyterian Church of Africa 
 die Reformed Church in Africa 
 die Rynse Kerk 
 die Church of England in South Africa 
 die Gereformeerde Kerke Soutpansberg 
 die Nederduits Gereformeerde Kerk in Afrika 
 die Christ Church Midrand 
 die United Congregational Church.  

5.6.1.3 Deur die afgelope vier jaar het die Konvent onder meer die volgende bereik: 
5.6.1.3.1 ‘n Basis vir Dae van Verootmoediging is vasgestel waarvolgens in die 

toekoms veel meer kerkgemeenskappe as in die verlede (Afrikaans-, 
Engels-, Tswana-, Venda-, Sotho- en Zoeloesprekend!) betrek sal word. 

5.6.1.3.2 Getuienis is teenoor owerheidsinstansies en –persone gelewer oor geweld 
en misdaad, besteding en verspreiding van fondse vir bestryding van 
armoede, die wetgewing oor aborsie, onderwys, werksetiek, verskaffing 
van mediese dienste, skakeling van kerke met die owerheid, ensomeer. 

5.6.1.3.3 Indringende bespreking is gevoer oor kerkwees, prediking en 
gemeentebou in ‘n veranderende tyd met behoud van gereformeerde 
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beginsels. Die bediening van lidmate in die buiteland en die verhouding 
van kerk en staat het ook besondere aandag gekry. 

5.6.1.3.4 In Julie 2001 is in samewerking met SEVTO van UP ‘n landswye 
konferensie oor armoede en ongelykheid gehou. 

5.6.1.3.5 In Maart 2002 het die fokus op die kerk in die gemeenskap, en op kerk en 
staat geval. Besluite wat die Konvent in Maart 2002 geneem het: 

 In hierdie tyd van veranderende waardes en geloofsafvalligheid 
bely die kerkgemeenskappe wat in die Konvent vergader dat die 
drie-enige God, soos Hy Hom in sy Woord openbaar, die 
enigste antwoord vir ‘n soekende wêreld is. 

 Hierdie kerkgemeenskappe aanvaar biddend hulle roeping om 
die evangelie in eietydse taal en toepassing te bring aan mense 
wat nog nie tot die geloof in Christus gekom het nie en aan 
almal wat deur armoede, MIV-VIGS en ander nood onder die 
gebrokenheid van die sonde ly. 

 Die Konvent neem met besorgdheid daarvan kennis dat Suid-
Afrika die land is waar inkomste die ongelykste in die wêreld 
verdeel word en dat die kloof tussen die wat het en die wat nie 
het nie steeds groter word. 

 Die Konvent neem kennis van nuwe navorsing wat toon dat vir 
elke R160 miljoen wat die owerheid vir armoedebestryding 
beskikbaar stel, daar R170 miljoen deur die kerke in die land 
beskikbaar gestel word. Die Konvent moedig elke deelnemende 
kerkgemeenskap aan om hulle infrastruktuur vir die regverdige 
verspreiding van hulpfondse aan die owerheid beskikbaar te stel 
en nooi die betrokke owerheidsinstansies om hiervan gebruik te 
maak. 

 Die Konvent is diep bewus van die kerke se verantwoordelikheid 
teenoor die armes. Die Konvent moedig ook die owerheid aan 
om voort te gaan om die armoedeprobleem so effektief moontlik 
aan te spreek – waar moontlik en toepaslik met die hulp van die 
kerke – en om uitgawes met groot verantwoordelikheid te 
hanteer, ook om geld wat vir welsynwerk bedoel is, so vinnig en 
effektief moontlik te versprei. 

 Die Konvent doen ‘n beroep op alle lidmate van deelnemende 
kerke en op alle Christene en ander inwoners van die land om, 
waar dit op hulle terrein val, toe te sien dat lone en salarisse op 
‘n Christelike basis bepaal word. 

 Die Konvent neem met kommer kennis van mediaberigte van 
maatskappye wat groot salarisaanpassings vir bestuurspersoneel 
gee, terwyl terselfdertyd baie personeellede afgedank word – wat 
verdere werkloosheid aan die hand werk. 

 Die Konvent veroordeel elke mate van uitbuiting deur onregverdige 
lone, salarisse, leningskemas en enige onregverdige metodes wat 
op arbeidsuitbuiting neerkom (2 Kor 8:13,14). 

 Die Konvent steun maatreëls wat deur die owerheid getref mag 
word om armes teen uitbuiting te beskerm. 

 Die Konvent versoek die finansiële sektor om mikro-lenings aan 
arm mense op so ‘n wyse beskikbaar te maak dat daardeur nie 
uitbuiting plaasvind nie. 
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 Die Konvent neem met kommer daarvan kennis dat die 
staatslotery in sommige arm gemeenskappe negatiewe gevolge 
het, onder meer deurdat mense broodgeld gebruik om lotto-
kaartjies te koop. Die Konvent doen ‘n beroep op lidmate van 
deelnemende kerkgemeenskappe en alle Christene in die land 
om hulle vertroue in God te stel, hard te werk en nie deur lotery 
hulle vertroue op die geluk te stel wat hulle kan tref nie. 

 Die Konvent dra aan die Interimkomitee op om die regsposisie 
van predikante en die behoud van kerkgemeenskappe se 
interne kerkregering in die lig van die nuwe arbeidswetgewing 
en die relevante kerklike bepalings verder te hanteer – 
byvoorbeeld by wyse van ‘n kongres vir kerke – en om die 
aangeleentheid met die steun van soveel moontlik 
kerkgemeenskappe in die land met die betrokke 
owerheidsinstansie op te neem. Vir dié doel word, waar 
moontlik, kundiges soos proff. Dries du Plooy en Pieter 
Coertzen gekoöpteer. 

 Die Konvent dra aan die Interimkomitee op om vir skakeling met 
die betrokke owerheidspersone kontak te maak met die 
parlementêre kontaklessenaar onder leiding van dr. Ben du Toit. 

 Die Konvent dra aan die Interimkomitee op om voort te gaan 
met die reëling van werkswinkels oor die armoedeprobleem. 

 Die Konvent pleit by die owerheid om toe te sien dat die 
polisiëringsisteem en die regsprekende stelsel so uitgebrei word 
dat misdaad effektief bekamp kan word en dat misdadigers 
behoorlik gestraf, en gehoorsame inwoners van die land 
voldoende beskerm, kan word. Die kerkgemeenskappe wat in 
die Konvent vergader, verseker die owerheid ook van hulle 
voortdurende voorbidding. 

 Die Konvent doen ‘n beroep op deelnemende kerke om hulle 
finansiële verpligtinge teenoor die Konvent so gou moontlik na 
te kom. 

5.6.2 Aanbevelings 
5.6.2.1 Die Sinode neem met dank kennis van die vordering van die Konvent 
Besluit: Goedgekeur. 
5.6.2.2 Die Sinode begroot vir die GKSA se jaarlikse finansiële verpligting van 

R1200 as ‘n deelnemende kerkgemeenskap. 
Besluit: Goedgekeur dat die koste by die Deputate Ekumenisiteit en Owerheid se 
begroting ingesluit word en vir goedkeuring en afhandeling by die Bestuur van die 
Administratiewe Buro ingedien word. 
 
5.7 Sinodes Soutpansberg en Middellande 
Sinode 2000 het ad hoc Deputate aangewys vir gesprek met die betrokke Sinodes. 
Sodra hulle opdrag uitgevoer is, sou hierdie Deputate die gesprek verder voer.  
Aangesien die gesprek van die ad hoc Deputate met die Sinode Soutpansberg 
vasgeval het, kon hierdie Deputate aanvanklik nie voortgaan met die gesprek nie. 
Die ad hoc Deputate het hierdie Deputate gedurende 2002 kennis gegee dat hulle 
gesprek met Soutpansberg nou gereduseer word tot die teologiese opleiding en dat 
hierdie Deputate dus met gesprek met die Deputate van die twee Sinodes kan 
voortgaan. 
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U Deputate het 'n Kommissie uit hulle geledere aangewys om 'n 
gespreksgeleentheid met die Deputate van die Sinodes te reël. Op datum van 
hierdie Rapport het sodanige gesprek nog nie plaasgevind nie. Moontlik kan met die 
Aanvullende Rapport meer gerapporteer word. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
6. Sake waaroor die Sinode moet besluit 
6.1 Die Sinode wys Deputate vir Binnelandse Ekumene aan met die volgende 

opdrag: 
6.1.1 Alle gesprekke van die Deputate het kerklike eenheid binne die 

Gereformeerde tradisie in Suid-Afrika ten doel. 
6.1.2 Gaan voort met die gesprek met die gespreksgenote in die Tussenkerklike 

Kommissie naamlik die Nederduitse Gereformeerde Kerk en Nederduitsch 
Hervormde Kerk van Afrika. 

6.1.3 Gaan voort met die gesprek met die Afrikaanse Protestantse Kerk. 
6.1.4 Begin nuwe gesprekke met ander binnelandse kerke binne die 

Gereformeerde tradisie binne die raamwerk van ekumeniese kontak, 
ekumeniese bande en ekumeniese eenheid. 

6.1.5 Wys afgevaardigdes aan na die Konvent vir Reformatoriese Kerke. 
6.1.6 Voer gesprek met die Sinodes Soutpansberg en Middellande oor die sake wat 

deur Sinode 2000 na hierdie Deputate verwys is en nog nie afgehandel kon 
word nie asook ander sake wat deur die Sinode besluit mag word. 

6.1.7 Verteenwoordig die GKSA in die te stigte Tussenkerklike Raad. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
C. Ekumenisiteit – Buitelands 
 
1. Inleiding 
1.1 Die Deputate betuig graag hulle dankbaarheid oor die besluit van die Sinode 

2000 om by wyse van 'n jaarlikse verpligte kollekte per kerk voorsiening te 
maak vir noodsaaklike werksaamhede. 

1.2 Erkenning word ook hiermee gegee aan die twee adviseurs wat by die 
Deputate benoem is. Hulle het dikwels uit eie navorsingsfondse of ander fondse 
vir die Deputate opdragte uitgevoer. 

1.3 Die eenwording van die Deputate Ekumeniese Sake met die Deputate 
Korrespondensie het ook die verwagte vrug opgelewer wat uitgeloop het op 
hierdie een Rapport. 

1.4 In die Rapport word onderskei tussen die opdragte wat uitgevoer is met kerke in 
ekumeniese eenheid (korrespondensie) en werk wat gedoen is ten opsigte van 
kerke en vergaderings met wie ekumeniese bande en ekumeniese kontak 
onderhou word. Die indeling vir laasgenoemde is streeksgewys gedoen.  

1.5 Daar word ook uitgebreid in die Aanvullende Rapport gerapporteer, aangesien 
werksaamhede voortgegaan het na die publiseringsdatum van die Rapport. 

1.6 Ter wille van duidelikheid word hieronder ‘n lys van afkortings weergegee. 
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TERMINOLOGIE EN AFKORTINGS EKUMENE 
 
AEA Association of Evangelicals in Africa 
BTH Baccalaureus Theologicae 
CCAP Kerk in Zambia 
CNW Christen Netwerk Radio en TV 
CRCA Christian Reformed Church Australia 
CRCM Christian Reformed Church in Malawi 
CRCNA Christian Reformed Church North America & Canada 
CGB Confessioneel Gereformeerd Beraad in die GKN 
CGKN Christelijke Gereformeerde Kerk Nederland 
ERCC Belydende Gereformeerde Kerk in die Kongo  
FCS Free Church Scotland & Continuing 
FCSA Free Church SA King Williams Town 
FEPRC First Evangelical Presbyterian Reformed Church Singapore 
FRCA Free Reformed Church Australia 
GB Gereformeerde Bond in GKN 
GES Selfde as REC 
GGI Gereja Gereja Indonesia 
GKN Gereformeede Kerken Nederland 
GKN (V) Vrijgemaakt 
IKGK/ICRC International Conference of Reformed Churches 
IRF International Reformed Forum 
LRC Lanka Reformed Church 
NAPARC North American Presbyterian and Reformed Council 
OPC Orthodox Presbyterian Church 
OUO Onafhanklike Uitsaai Owerheid 
PCA Presbyterian Church America 
PCUGANDA Presbyterian Church Uganda 
PRCA Presbyterian Reformed Church America (Hoeksema) 
RCJ Reformed Church Japan 
RCNZ Reformed Church New Zealand 
REC Reformed Ecumenical Congress 
RPCNI Reformed Presbyterian Church of North India 
SARK SA Raad van Kerke 
TEASA Kongres van die AEA 
TKK Tussenkerklike Kommissie 
TSP Teologiese Skool Potchefstroom 
URC United Reformed Church in England 
URCNA United Reformed Church in North America 
WARC World Association of Reformed Churches 
WFRC World Federation of Reformed Churches 
WRF World Reformed Fellowship 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Kerke in ekumeniese eenheid (korrespondensie) 
2.1 Opdrag 
2.1.1 Korrespondeer met Kerke met wie die GKSA in korrespondensie staan. 
2.1.2 Dra namens die GKSA groete oor aan sulke Kerke wat uitnodigings rig vir 

afvaardiging. 
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2.1.3 Stuur die Handelinge van Sinode 2000 en inligting oor besluite wat vir hulle 
relevant is, aan hierdie Kerke. 

2.1.4 Vra die Handelinge van hulle Sinodes aan en bestudeer dit met die oog op 
sake wat vir die GKSA van belang is. 

2.1.5 Gaan voort om hierdie Kerke na hierdie Sinodes uit te nooi, tot tyd en wyl die 
besluite van die Sinode van 1991 in hierdie verband uitgevoer kan word (vgl 
Acta 1991:511, 4; Acta 2000:250, 4.6). 

2.1.6 Die Sinode gee aan die nuwe Deputate die opdrag om te besin oor die term 
korrespondensie. Alle kerke (met wie die GKSA korrespondensie het) se 
siening oor korrespondensie moet ingewin word en dan moet aan die 
volgende Sinode ‘n duidelik bewoorde aanbeveling gegee word (Acta 
2000:251, 3.1 [vgl 4.6.6.4]). 

2.1.7 Daar moet indringende samesprekings met die CRC gevoer word en ‘n finale 
verslag moet aan die Sinode van 2003 voorgelê word (Acta 2000:251, 3.2). 
• Indringende gesprek moet met die CRC gevoer word oor hulle 

hermeneutiek (Acta 2000:250, 4.4.2). 
• In die gesprek moet van primêre gegewens van die CRC self gebruik 

gemaak word (Acta 2000:250, 4.4.3). 
• Deputate moet na die CRC se volgende Sinode afgevaardig word (Acta 

2000:250, 4.4.4 
• ‘n Skrywe moet aan die RCNZ gerig word waarin die GKSA se volle 

besluit in hierdie verband uiteengesit word. 
2.1.8 Die Sinode maak dit deel van die mandaat van die Deputate vir Ekumeniese 

Aangeleenthede om alle sake rakende sendingsamewerking tussen die 
GKSA en buitelandse kerke te hanteer in samewerking met die Deputate 
Korrespondensie Buitelandse Kerke (Acta 2000:252, D). 

2.1.9 Aan die [Deputate] word opgedra om in die lig van 3.2 (Acta 2000:417) 
indringende korrespondensie/gesprekke met die belanghebbende Deputate 
van die NedlGK en die CRC te voer om vas te stel of die verskil in 
Skrifverklaring oor die toelating van vrouelidmate in die besondere dienste as 
gevolg van ‘n Skrifkritiese hermeneutiek is, wat die eenheid met die GKSA in 
die gedrang bring en waarvolgens voortgesette korrespondensie in 
heroorweging geneem sou moet word (Acta, 2000:418, 4). 

Besluit: Kennis geneem. 
 
2.2 Die Sinode neem kennis 
2.2.1 Algemeen 
2.2.1.1 Opdrag 2.1.1 
 (i) Dit was vir die Deputate ‘n besondere voorreg om korrespondensie met 

die kerkgemeenskappe in korrespondensie te onderhou – soos in 
hierdie Rapport weerspieël word. 

 (ii) Besoeke is gebring aan die Deputate van al die kerkgemeenskappe in 
korrespondensie, met uitsondering van die Presbyterian Church of 
Korea (Kosin) met wie se Deputate by een geleentheid samesprekings 
gevoer is. 

2.2.1.2 Opdrag 2.1.2 
Waar dit prakties uitvoerbaar was, is groeteboodskappe aan kerkgemeenskappe in 
korrespondensie oorgebring. Dit sluit die volgende in: 

• CRCNA  
• RCNZ 
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• CRCA 
• CGKN 
• NedlGK 
• RCJ  
• FCS 

2.2.1.3 Opdrag 2.1.3 
‘n Kopie van Acta 2000 is aan kerkgemeenskappe in korrespondensie gestuur. 
2.2.1.4 Opdrag 2.1.4 
Acta’s en/of ander inligtingstukke van ander Sinodes is ontvang van: 

• CRCNA  
• RCNZ 
• CRCA 
• CGKN 
• RCJ (‘n Acta in Japannees!) 
• FCS 

2.2.1.5 Opdrag 2.1.5 
(i) ‘n Reëling is met die Administratiewe Buro getref om Sinode 

Soutpansberg en Sinode Middellande na hierdie Sinode uit te nooi. 
(ii) Al die kerkgemeenskappe in korrespondensie is genooi om 

afgevaardigdes na Sinode 2003 te stuur. 
2.2.1.6 Opdrag 2.1.6 

(i) Die opdrag is ten dele reeds deur die vorige Deputate vir Ekumeniese 
Aangeleenthede afgehandel, deurdat die begrip Korrespondensie in ‘n 
Begripsopheldering nuut omlyn is (Acta 2000:206-210, 2). Hiervolgens 
het Sinode 2000 ‘n duidelike besluit geneem oor die betekenis en 
inhoud van Korrespondensie (Acta 2000:210, 2.3). 

(ii) Die deel van die opdrag in 2.1.6, waarvolgens kerke in 
korrespondensie se siening oor die begrip Korrespondensie ingewin 
moet word, is uitgevoer deur dié besluit op die ICRC 2001 te inisieer: 

 to make an overview of the rules and different terminology for 
ecumenical relations to facilitate the discussion on harmonizing (Acta 
ICRC 2001, Philadelphia, USA:62, 2,10). 

Aanbeveling: Die volgende begrippe word gebruik om die verskillende fases in 
die ekumeniese gesprek te onderskei: 
1. In die binneste sirkel, waar korrespondensie (eenheid in kerkverband) uitgedruk 

word, praat ons van Ekumeniese Eenheid/Ecumenical unity.  
2. In die tweede sirkel, waar gesprekke en samewerking uit roepingsvervulling van 

die een kerkgemeenskap teenoor ‘n ander in koninkryksgerigtheid plaasvind, ook 
ter voorbereiding van een kerkverband, praat ons van Ekumeniese Bande/ 
Ecumenical Ties.  

3. In die derde en wydste sirkel, waar gesprekke en samewerking plaasvind met die 
doel van die uitbreiding van die koninkryk (gesamentlike optrede en profetiese 
getuienis), en met die langtermyn doel van een kerkverband, praat ons van 
Ekumeniese Kontak/Ecumenical Contact."  

 
2.2.1.7 Opdrag 2.1.7 

Kyk 2.3.9  
2.2.1.8 Opdrag 2.1.8 

Kyk 6  
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2.2.1.9 Opdrag 2.1.9 
Kyk 2.3.2. en 2.3.9 

Besluit: Kennis geneem. 
2.2.2 Belewing van ekumeniese eenheid 
2.2.2.1 Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 
2.2.2.1.1 By twee geleenthede het die Deputate van die CGKN dié van die GKSA 

besoek, en omgekeerd het die Deputate van die GKSA dié van die CGKN 
by twee geleenthede besoek (prof. A le R du Plooy en dr. CJ Smit). Ook 
by die ICRC is samesprekings gehou. 

2.2.2.1.2 Oor ekumenisiteit en korrespondensie 
 Deputate van die CGKN stem saam dat die ICRC die liggaam is waardeur 

groter duidelikheid en eenstemmigheid oor die begrip Korrespondensie 
gekry moet word. Die CGKN onderskei bv. steeds tussen volledige en 
beperkte korrespondensie en hulle volledige korrespondensie kom nie 
presies met dié van die GKSA ooreen nie. 

2.2.2.1.3 CGKN en GKN(V) 
 Dié verhouding ontwikkel positief. Die onderskeie kerkgemeenskappe se 

Deputate het saam aan ‘n federatiewe model gewerk om die eenheid tussen 
die twee kerkgemeenskappe tot uitdrukking te bring. Onder die kerke van die 
CGKN is daar in ‘n groot mate ‘n houding van aarseling – dié model word 
dus nog nie geïmplementeer nie. Onder die GKN(v) is daar ook ‘n 
terughoudendheid vanweë verskillende strominge in die CGKN. Kerklike 
gesprekke oor eenheid en kwelvrae word voortgesit. Daar bestaan ‘n 
uitruilingsreëling tussen professore van Kampen en Apeldoorn. Op plaaslike 
vlak vind onder heelwat plaaslike kerke kanselruiling plaas. 

2.2.2.1.4 CGKN en NedlGK 
 Formele gesprekke oor eenheid is deur die CGKN gestaak vanweë hulle 

kritiek op die NedlGK oor beweerde swak hermeneutiek wat ten grondslag 
aan die NedlGK se besluit lê om vroue in die amp van diaken toe te laat, 
asook beweerde vryheid ten opsigte van die binding aan die 
ondertekeningsformulier. Die CGKN oordeel ook dat daar gemeentes in die 
NedlGK is wat hulle nie gebonde aan die AKS (Accoord van Kerklijke 
Sameleving) ag nie. Ondanks die formele besware wat die CGKN teenoor 
die NedlGK opper, vind verskeie gemeentes uit die twee kerkverbande 
dermate toenadering dat in sommige gevalle gesamentlike eredienste gehou 
word. 

2.2.2.1.5 CGKN en Gereformeerde Bond (GB) 
 Die GB is amptelik deel van die Hervormde Kerk in Nederland, wat in die 

Samen-op-Weg beweging eenheid met die GKN en die Lutherse Kerk 
probeer bewerkstellig. Om dié rede het die Sinode van die CGKN geen 
amptelike bande met die GB nie, maar daar is geen beswaar teen plaaslike 
samewerking nie 

2.2.2.1.6 CGKN en Sinode Soutpansberg 
(a) Deputate van die CGKN is, vanweë hulle sendingbetrokkenheid in 
Venda, deur die Dagbestuur van die Teologiese Skool genooi om as 
adviseurs teenwoordig te wees by samesprekinge tussen 
verteenwoordigers van die Teologiese Skool en Soutpansberg. Die 
samesprekinge gaan oor teologiese opleiding. Die teenwoordigheid van 
Deputate van die CGKN is bespreek en gefinaliseer.  
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(b) Die CGKN steun Soutpansberg se aansoek om deelname aan die 
ICRC. 

2.2.2.1.7 CGKN en FCS 
Die CGKN het ook aan die FCS (Continuing) volledige korrespondensie 
aangebied. 

Aanbeveling 
1. Die Sinode konstateer sy dankbaarheid oor die ekumeniese eenheid met die 

CGKN, wat ’n jarelange band van eenheid in leer, diens en tug is, en wat telkens 
prakties op ekumeniese vlak tot uitdrukking kom. 

2. Hierdie eenheid word onderhou en verder uitgebou deur besoeke van 
afgevaardigdes, waar dit moontlik is. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
2.2.2.2 Nederlands Gereformeerde Kerken (NedlGK) 
2.2.2.2.1 By drie geleenthede is ‘n besoek aan die Deputate van die NedlGK 

gebring. (Dr. CJ Smit op pad terug van die ICRC (2001), prof. A le R du 
Plooy op pad terug van Skotland en die VSA (2000), en beide by 
geleentheid van die Sinode van die GKN(V) (2002).) 

2.2.2.2.2 Na ‘n indringende gesprek met verteenwoordigers van die Deputate, wat 
ook omvattend in Nederlands Dagblad gerapporteer is, word voorlopig 
gekonkludeer dat die vertrekpunte ten agtergrond van die NedlGK se 
besluit in 1995 om vrouelidmate ook tot die diens van diaken toe te laat, 
nie op ‘n Skrifkritiese hermeneutiek berus nie. Met die gegewens tot die 
Deputate se beskikking, oordeel ons dat moontlike “swak hermeneutiek” 
nie noodwendig Skrifkritiek is nie: 
Rond het vraagstuk van de vrouw in het ambt concludeerden we dat er in 
deze zaak verschil is tussen schriftkritiek en de interpretatie van de Schrift. 
We zien dit vraagstuk niet als zaak van de belijdenis, maar een zaak van 
interpretatie van de Schrift. Rond dit vraagstuk is het wel van belang 
telkens te kijken of er serieus met de Schrift wordt omgegaan, en op welke 
grond een kerk zich hierover buigt. Niet de maatschappelijke ontwikkeling, 
maar de Schrift zelf in zijn context is voor dit vraagstuk bepalend.  
Implementering van die besluit om vrouelidmate in die amp van diaken toe 
te laat, word aan die vryheid van die kerke oorgelaat. Daar is sommige 
gemeentes (ongeveer 10), wat nie die AKS volledig in gebruik het nie, wat 
vroue ook in die amp van ouderling toelaat. Daardie kerke verantwoord 
hulle teenoor die ander kerke op grond van hulle interpretasie (eksegese) 
van die betrokke Skrifgegewens. 

2.2.2.2.3 Verder is die volgende in ‘n gesamentlike verklaring (Leiden 30-06-2001) 
bevind: 
• Kerkelijke eenheid is een zaak van eenheid van belijden. Het gaat om 

de eenheid van het geloof en niet om eenheid in methode en eenheid 
in bijkomstige zaken. Dat betekent dat de deputaten van mening zijn 
dat kerken niet gescheiden moeten leven, vanwege zaken die niet de 
primaire aspekten van geloofseenheid raken.  

• In het gesprek over de Kerkenorde stemden we overeen dat de KO niet 
gezien moet worden als een reglementenbundel. Het is een 
samenvatting en weergave van de schriftbeginselen voor kerkregering, 
en daarin is hij bindend. 



 177 

• In het licht van een voorgenomen studie naar de herformulering 
“nedergedaald ter helle”, bleek in het gesprek dat daar er voor de NGK 
afgevaardigden geen bezwaar bestaat om deze formulering te 
interpreteren en te herformuleren om de betekenis er van duidelijker te 
maken. 

• Wat betreft onze wederzijdse verhoudingen met de GKV en CGK is er 
naast teleurstelling voor een officiële terughoudendheid, ook blijdschap 
over het voortgaan van de plaatselijke contacten. Het is onze 
overtuiging dat er geen kerkelijke verdeeldheid mag bestaan, waar er 
sprake is van eenheid in geloof. Waar sprake is van eenheid in geloof 
en belijden moeten kerken veel begrip hebben voor praktische en 
methodische verschillen. 

• Het is verheugend op te zien dat er een grotere betrokkenheid ontstaat 
tussen plaatselijk kerken van de GKSA en de zendingskerken van de 
NGK in Zuid Afrika.  

2.2.2.2.4 Die Deputate het hulle dankbaarheid gekonstateer oor die groeiende 
samewerking op plaaslike vlak ten opsigte van die sending. 

2.2.2.2.5 Die Deputate van die NedlGK het hulle tevredenheid uitgespreek met die 
reëling van GKSA-Sinode 2000 met betrekking tot die opleiding van 
predikante. 

Aanbeveling 
1. Die Sinode konstateer met dankbaarheid dat die GKSA en die NedlGK steeds 

ekumenies een is.  
2. Hierdie eenheid word onderhou en verder uitgebou deur besoeke van 

afgevaardigdes, waar dit moontlik is. Gesprekke oor Skrifbeskouing en 
hermeneutiese beskouing word voortgesit.  

3. Besondere dankbaarheid word uitgespreek oor die groeiende samewerking op 
plaaslike sendingvlak. Die Sinode moedig hierdie ontwikkeling sterk aan.  

Besluit: Goedgekeur. 
 
2.2.2.3 Presbyterian Church in Korea (Kosin) (PCKK) 
2.2.2.3.1 Tydens samesprekings tydens die ICRC is die eenheid in leer, diens en 

tug met dié kerk bevestig. 
2.2.2.3.2 Daar was nie ‘n geleentheid om verdere ontmoetings met Deputate van 

dié kerkgemeenskap te reël nie. Hier is geen besondere sake wat die 
Sinode se aandag verg nie. 

Aanbeveling 
1. Die Sinode konstateer met dankbaarheid dat die GKSA en die PCKK steeds 

ekumenies een is.  
2. Hierdie eenheid word onderhou en verder uitgebou deur besoeke van 

afgevaardigdes waar dit moontlik is.  
Besluit: Goedgekeur. 
 
2.2.2.4 Reformed Church in Japan (RCJ) 
2.2.2.4.1 Benewens konstruktiewe samesprekings met die waarnemer van die RCJ 

by die ICRC, waarin die eenheid tussen die GKSA en die RCJ opnuut 
geblyk het, het die Deputate vir prof. JM Vorster afgevaardig om die 
Sinode van die RCJ van16 tot 19 Oktober 2001 by te woon. 

2.2.2.4.2 Aan prof. Vorster is volledige deelname aan die sinode toegestaan wat 
advies, spreekreg en stemreg ingesluit het. 
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2.2.2.4.3 Die RCJ het rondom 1945 tot stand gekom as ‘n vrug van die sending 
deur die PCA, die OPC en die CRCNA. 

2.2.2.4.4 Die kerkgemeenskap bestaan uit ongeveer 4 900 belydende- en 4 000 
dooplidmate. Die gemeente in Tokio bestaan uit 240 belydende lidmate, 
dié in Osaka uit 200, terwyl die res uit gemeentes bestaan met heelwat 
minder lidmate as 100 elk. 

2.2.2.4.5 Die RCJ is gereformeerde kerke in die ware sin van die woord. Hulle erken 
die gesag van die Skrif as die Woord van God en handhaaf die organiese 
inspirasie teorie wat by ons ook die hoeksteen van Skrifverklaring is. 
Leerstellig en kerkregtelik is die dokumente, soos die Westminster 
Konfessie, uit die Presbiteriaanse tradisie aanvaar. 

2.2.2.4.6 In die lig van bogenoemde kan steeds gekonstateer word dat die GKSA en 
die RCJ een is in leer, diens en tug. 

Aanbeveling 
1. Die Sinode konstateer met dankbaarheid dat die GKSA en die RCJ steeds 

ekumenies een is.  
2. Hierdie eenheid word onderhou en verder uitgebou deur besoeke van 

afgevaardigdes - as deel van die prioriteitslys.  
Besluit: Goedgekeur. 
 
2.2.2.5 Reformed Church of Australia (RCA) 
2.2.2.5.1 Naamsverandering 
Die Sinode besluit om die naam van die kerk te verander van Reformed Churches of 
Australia na Christian Reformed Churches of Australia. 
2.2.2.5.2 Kinders in die kerk 
Die Sinode het op grond van 'n Studierapport gehandel oor die plek van kinders in 
die kerk spesifiek met betrekking tot die viering van die heilige Nagmaal. Die gebruik 
bestaan in die kerke dat eers op 'n laat stadium belydenis van geloof afgelê word. 
Toelating tot die Nagmaal is steeds aflegging van belydenis van geloof, maar 
kerkrade word aangemoedig om kinders op 'n baie vroeër stadium toe te laat om dit 
te doen. As 'n kind op so jonk as 10-jarige ouderdom werklik as gelowige lewe en die 
Here liefhet, selfs al is daar nog nie volle geloofsvolwassenheid en volle begrip van 
die Belydenisskrifte nie, behoort hy toegelaat te word om sy geloof in die openbaar 
te bely maar dan met die invoeging van die woorde: "to the best of my 
understanding". 
2.2.2.5.3 Vrou in Diakenamp 
Die Sinode het by die oorweging van die Studierapport onderskeid gemaak tussen 
die diakonaat en die regeeramp in die kerk. Die Kerkorde word dienooreenkomstig 
aangepas. Op grond van hulle Skrifstudie het die Sinode besluit om dit aan die 
vryheid van kerkrade oor te laat om sowel mans- as vrouelidmate in die diakonaat 
toe te laat.  
2.2.2.5.4 Suid-Afrikaanse immigrante 
Die Sinode het ernstige aandag gegee aan die talle Suid-Afrikaanse "migrants" wat 
in Australië woon. Hulle het onder andere besluit:  
 "To strongly urge and encourage the local churches to consider the spiritual 

needs of the many thousands of South African migrants who have migrated to 
Australia."  

 Om kerkrade aan te moedig "… to seek suitably gifted and qualified ministers 
from within our South African ecumenical partners to work in the Australian 
situation where that is desirable." 
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 Hulle doen 'n beroep op die Suid-Afrikaanse kerke om die kommunikasie tussen 
voornemende emigrante en die CRCA te bevorder.  

2.2.2.5.5 Nuwe kerkorde 
Die Sinode het die kerkorde van die CRCA hersien. Uit die eerste deel van Artikel 1 
blyk duidelik dieselfde standpunt as die GKSA:  

"a. The Reformed Churches of Australia, confessing their complete subjection 
to the Word of God, and the Reformed Creeds as a true interpretation of this 
Word, acknowledging Christ as the only Head of His Church, and desiring to 
conduct the affairs of the church in a fitting and orderly way (1 Corinthians 
14:40), regulate their ecclesiastical organisation and activities in the following 
articles." 

Aanbeveling 
1. Die Sinode konstateer met dankbaarheid dat die GKSA en die RCA steeds 

ekumenies een is.  
2. Hierdie eenheid word onderhou en verder uitgebou deur besoeke van 

afgevaardigdes waar dit moontlik is.  
3. Aan die nuwe Deputate word opgedra om waar nodig in Suid-Afrika hulp aan te 

bied met die kerklike inskakeling van oudlidmate uit Suid-Afrika in Australië. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
2.2.2.6 Reformed Churches of New Zealand (RCNZ) 
2.2.2.6.1 Die Sinode van die RCNZ 

(i) In opdrag van Sinode 2000 het dr. HG Stoker die Sinode van die 
Reformed Churches of New Zealand einde April en begin Mei 2002 
in Christchurch bygewoon en 'n groeteboodskap oorgedra. 

(ii) Die RCNZ is bedank vir die moeite wat baie RCNZ-gemeentes 
doen om oudlidmate uit Suid-Afrika in te skakel. ‘n Beroep is op die 
gemeentes gedoen om selfs nog meer moeite te doen, aangesien 
daar nog duisende oudlidmate van kerke in Suid-Afrika is wat nog 
nie ‘n kerklike tuiste gevind het nie. 

(iii) Die kerklike situasie in Suid-Afrika is geskets om die gemeentes 
daar nodige agtergrond te gee ten opsigte van die 
inskakelingsproses en die meeleef met Afrikaners ver van hulle 
geboorteland. Gemeentes is ook aangemoedig om predikante uit 
Suid-Afrika te beroep.  

(iv) Die Sinode het die kerke in Suid-Afrika die versekering gegee dat 
moeite gedoen word om die Afrikaners in te skakel. Die kontak met 
die GKSA is vir die RCNZ so belangrik, dat hulle (hoewel ‘n klein 
kerkverband) besluit het om weer ‘n afgevaardigde na Sinode 2003 
te stuur. 

Voorstel: Dat aan die nuwe Deputate opgedra word om ‘n afgevaardigde na die 
volgende Sinode van die RCNZ te stuur, met bykomende opdrag om te 
help met die inskakeling van ons oudlidmate by die kerke daar. 

2.2.2.6.2 Inskakeling van oudlidmate by die RCNZ 
(i) ‘n Doel van die besoek aan die Sinode van die RCNZ was om ‘n 

bydrae te lewer tot die positiewe inskakeling van oudlidmate van die 
Afrikaanse kerke by die RCNZ. 

(ii) Opvallend is die feit dat uit die 36 afgevaardigdes na die Sinode, vier 
afgevaardigdes (en een sekunduslid) oudlidmate van kerke in Suid-
Afrika is, naamlik Pieter van Huyssteen (Avondale), Jim van 
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Rensburg (Bucklandsbeach), Tinus Spies (North Shore), Cobus van 
der Walt (Nelson) en Henk Bouwman (Hamilton). 

(iii) Oudlidmate uit Suid-Afrika wat ingeskakel het by die RCNZ getuig dat 
hulle vriendelik ontvang is Die preke wat hulle in die RCNZ-
gemeentes hoor, is Skrifgetrou en die liturgie is baie soortgelyk aan 
dit wat hulle in Suid-Afrika gewoond was. 

(iv) Talle lidmate wat na Nieu Seeland emigreer, is skynbaar steeds nie 
bewus van die Reformed Churches daar nie. Die Sinode van die 
RCNZ het dringend gevra dat Suid-Afrikaanse gemeentes en mense 
hulle gemeentes in Nieu Seeland sal inlig oor Suid-Afrikaners wat 
soontoe emigreer. 

2.2.2.6.3 Predikante en ondersteuning uit Suid-Afrika 
(i) Dr. Jan Lion-Cachet (voorheen van Gereformeerde Kerk Port 

Elizabeth) is deur ‘n nuwe gemeente in die RCNZ, wat deur ‘n 
klompie oud Suid-Afrikaners net noord van Wellington begin is, 
beroep. Behalwe die gemeentewerk het hy die verdere opdrag gekry 
om te help met die kerklike inskakeling van Afrikaners in die suidelike 
deel van die noord-eiland. 

(ii) Australië en Nieu Seeland-gemeentes moet steeds aangemoedig 
word om predikante uit Suid-Afrika te beroep, sodat die tekort aan 
predikante wat in die twee lande bestaan (en groei weens die 
toestroming van oudlidmate) uit Suid-Afrika eerder as uit ander lande 
aangevul word. Dit kan beslis help met die inskakeling en tuisvoel 
van tien-duisende lidmate uit Suid-Afrika. 

(iii) In gebiede waar oudlidmate woon en daar nie gemeentes is waar 
hulle gemaklik kan inskakel nie, sal dit goed wees as die Suid-
Afrikaanse kerke met die kerke in Australië en Nieu Seeland 
saamwerk om met die oudlidmate uit Suid-Afrika kerke daar te plant. 
Selfs in gebiede waar daar wel kerke bestaan waarby ingeskakel kan 
word, kan die andersheid van die kerklike kultuur dit ook nodig maak 
om kerke waarby veral oud Suid-Afrikaners betrokke is, te begin as 
deel van die kerklike familie daar. 

Voorstel: Aan die nuwe Deputate word opgedra om waar nodig hulp aan te bied 
met die kerklike inskakeling van oudlidmate uit Suid-Afrika. 

2.2.2.6.4 Sending en barmhartigheid 
(i) Die RCNZ het die afgelope aantal jare ook saam met die OPC van 

Amerika gehelp met sendingwerk en teologiese opleiding in Afrika, 
spesifiek in Uganda, en het in samewerking met die NG Kerk bystand 
verleen aan vloedgeteisterdes in Mosambiek. 

(ii) Die Sinode het besluit om hulle betrokkenheid by sendingwerk en 
barmhartigheid in Suidelike Afrika te vergroot en hulle kommissies sal 
in die verband verder met die GKSA kontak maak. Hulle besluit 
hieroor lui soos volg: “To encourage the OMB (Overseas Mission 
Board) and the NDC (National Diaconat Committee) to establish 
direct contact with the GKSA mission and diaconate committees”. 

Voorstel: Dat die nuwe Deputate aandag gee aan bogenoemde, in samewerking 
met ander relevante Deputate, gemeentes en lidmate. 
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2.2.2.6.5 Teologiese skool 
(i) Die RCNZ is saam met die Christian Reformed Church of Australia 

(CRCA) betrokke by die Reformed Theological Seminary (RTC) te 
Geelong (naby Melbourne). 

(ii) Uitsprake van twee van die professore daar oor die wyse waarop 
God Hom steeds aan ons openbaar (afgeslotenheid van die kanon), 
het spanninge gebring in die verhouding tussen die RCNZ en die 
RTC. 

(iii) Na ‘n intensiewe en in diepte bespreking, is die volgende besluit 
geneem: 

 “That in view of the stated position of two members of the faculty on 
prophecies and the WCF (Westminster Confession) 1.1 and 1.6 and 
the stated position of the RCNZ on these matters (see Acts of Synod 
1998, Art 68), the RCNZ give notice of the dissolution of the contract 
between our chuches and the ACTE, to take effect at the next synod, 
and instruct the deputies to draw up an agreement, in consulation 
with the ACTE / RTC, that allows for a working relationship between 
the RCNZ and the RTC.” 

2.2.2.6.6 Verhouding met Christian Reformed Church of Australia (CRCA) 
(i) Tydens die sinodesitting het lede van die RCNZ hulle ontsteltenis 

uitgespreek oor sekere tendense in die CRCA, waaronder die vrou in 
die amp, bepaalde aanbiddingspraktyke (liturgieë) en kinders aan die 
nagmaalstafel. 

(ii) Die RCNZ sien hulleself steeds ekumenies een met die CRCA. 
2.2.2.6.7 International Conference of Reformed Churches (ICRC) 
Die RCNZ is lid van die ICRC. Hulle ondersteun ook die aansoek van die GKSA om 'n 
deelnemende kerkgemeenskap te word. 
Aanbeveling 
1. Die Sinode konstateer met dankbaarheid dat die GKSA en die RCNZ steeds 

ekumenies een is.  
2. Hierdie eenheid word onderhou en verder uitgebou deur besoeke van ‘n 

afgevaardigde waar dit moontlik is.  
3. Dat aan die nuwe Deputate opgedra word om afgevaardigdes na die volgende 

Sinode van die RCNZ te stuur, met bykomende opdrag om te help met die 
inskakeling van ons oudlidmate by die kerke daar.  

4. Aan die nuwe Deputate word opgedra om waar nodig in Suid-Afrika hulp aan te 
bied met die kerklike inskakeling van oudlidmate uit Suid-Afrika in Nieu Seeland.  

Besluit: Goedgekeur. 
 
2.2.2.7 Gereformeerde Kerk Botswana (GKB) 
2.2.2.7.1 Kyk Aanvullende Rapport. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2.2.2.8 Free Church of Scotland (FCS) 
2.2.2.8.1 In die FCS het ‘n ongelukkige skeuring plaasgevind. Tans bestaan dié 

kerk in die FCS en die FCS (Continuing). Die agtergrond van dié gebeure 
word hier uiteengesit: 

2.2.2.8.2 Op 20 Januarie 2000 het ‘n groep van 22 predikante hulle van die FCS 
gedistansieer, tydens ‘n vergadering van die betrokke kommissie van die 
FCS wat klagtes teen prof. Donald Macleod nie wou behandel nie. 
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2.2.2.8.3 Die betrokke kommissie het tegelyk direk daartoe oorgegaan om die 22 
predikante se predikantstatus te suspendeer. ‘n Redelike persentasie 
(onbepaald) van lidmate van die FCS skaar hulle agter die 22 predikante. 

2.2.2.8.4 Die skeuring is die ongelukkige en treurige gevolg of resultaat van 
spanninge rondom die figuur van prof. Donald Macleod. Beweringe en 
klagtes oor ‘n owerspelige verhouding met ‘n Australiese vrou, in die 
vroeër jare van 1980 asook met 5 ander vroue gedurende die jare 1990-
1995 is teen die professor ingebring. Aangesien van die klagtes by die 
polisie gelê is, is die saak gedurende 1995/96 in die Siviele hof verhoor. 
Die professor is onskuldig bevind en die klaers (tesame met ander 
predikante ens.) is as samesweerders teen professor Macleod uitgemaak. 

2.2.2.8.5 As gevolg van hierdie gebeure en ook as gevolg van ‘n algehele 
ontevredenheid oor sommige leerstellige en kerkregtelike aangeleenthede 
in die FCS het die sogenaamde FCSDA (Defence Association) in 1997 
ontstaan. 

2.2.2.8.6 Die FLA – Commission (Finance, Law and Advice Commission) wat 
besondere bevoegdhede het, wou geen verdere klagtes / aanklagte teen 
prof. Macleod behandel nie, omdat hulle meen dat al die sake rondom 
hom met die hofsaak afgehandel is en nie nou deur ‘n kerklike “hof” in 
behandeling geneem mag word nie.  

2.2.2.8.7 ‘n Groep predikante uit die geledere van die Defence Association het in 
1999 klagtes teen prof. D Macleod ingedien, en die FLA Commission het 
geoordeel dat die optrede neerkom op verontagsaming van die reg 
(contumacy) wat skorsingswaardig is. Op 20 Januarie 2000 het die 
skeuring plaasgevind. 

2.2.2.8.8 Die groep wat weggebreek het, meen hulle is uitgestoot en beskou 
hulleself as die FCS (Continuing). 

2.2.2.8.9 Op 25 Mei 2000 het prof. Du Plooy saam met die Deputate van die 
GKN(v) en die CGKN ‘n indringende gesprek van 3½ uur met die FCS 
(Cont) gevoer, by die Liberton Kirk, in Edinburgh waar hulle vergader het. 
Aan beide kommissies was sy advies die volgende: 
 Probeer die verdere verloop van die skeuring dadelik stop en vries 

alle verdere optrede in die verband; 
 Oorweeg om op grond van of in die lig van die korrespondensie met 

verskeie ander kerke iets soos arbitrasie aan te vra. Insgelyks sou 
andere kerke gevra kon word vir advies en of fasilitering. 

 Die reaksie was een van begrip en dank vir die belangstelling, maar 
dat die breuk eintlik finaal is en feitlik onherstelbaar is. 

Aanbeveling 
1. Op hierdie stadium word nie verdere inisiatiewe deur die GKSA met betrekking 

tot die breuk geneem nie, en oor die skeuring word nie ‘n bevinding of ‘n keuse 
gemaak nie.  

2. Met beide, die FCS en die FCS (Continuing), word ekumeniese eenheid 
(korrespondensie) gekonstateer.  

3. In terme van die besluit van Sinode 2000 word dringend met die FCS en die FCS 
(Cont) gesprek gevoer, om veral aandag aan die kerkregtelike houdbaarheid van 
hulle "afsonderlike" bestaan in RSA te gee, asook aan die FCSA se posisie ten 
opsigte van die gebeure in Skotland.  

Besluit: Goedgekeur. 
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2.2.2.9 Christian Reformed Church in North America (CRCNA) 
2.2.2.9.1 Sake wat bespreek is met die CRC 
Die afgevaardigdes het die Sinode van die CRCNA bygewoon, die IRC (Inter 
Relations Committee) ontmoet en veral die volgende is bespreek: 

(i) Die hermeneutiese riglyne/beginsels wat deur die CRCNA gebruik 
word vir Skrifverklaring. 

(ii) Die CRC se korrespondensie met die Uniting Reformed Church 
(NGKerk familie in SA); die feit dat die CRCNA gemaklik met die 
Belharbelydenis is, al het hulle nog nie ‘n formele besluit daaroor 
geneem nie. 

(iii) Die liturgieë wat in die plaaslike kerke in gebruik is. 
(iv) Die inhoud van die formulier vir die bevestiging van ouderlinge en 

diakens asook die formulier vir die bediening van die Heilige Nagmaal 
wat in verskillende gemeentes in gebruik is. Die lede van die IRC het 
u Deputate in kennis gestel dat die CRC die gebruik het dat elke 
plaaslike kerk sy eie formuliere mag opstel en gebruik. 

(v) Na aanleiding van bogenoemde, is die nakoming van die 
ooreenkoms wat tussen kerke bestaan wat kerkverband sluit, ook 
bespreek. 

2.2.2.9.2 Sinodebesluite van belang vir die GKSA 
(i) Die CRCNA het ‘n nuwe “Charter for Ecumenicity” aanvaar. 
(ii) Vrouelidmate word voortaan in alle ampte toegelaat, nadat hulle 

sedert 1979 tot die diakenamp toegelaat is. Hierdie toelating het 
verskeie beperkinge, soos dat hulle onder bepaalde omstandighede 
nie na meerdere vergaderings toe gedeputeer mag word nie, nie lede 
mag wees van sinodale deputaatskappe nie, maar dat daar wel ‘n 
adviserende liggaam van vrouens voortaan op elke Sinode sal dien ( 
na aanleiding van die “Ethnic Advisors”). 

2.2.2.9.3 Bevindings 
(i) Hermeneutiek 
Die afgevaardigdes se indruk is nie dat Skrifkrities te werk gegaan word nie. Dit was 
duidelik dat die CRCNA-Sinode telkens probeer het om na die Skrif te luister. Die 
afgevaardigdes het geen geval teëgekom waar die Bybel verwerp is nie. 
(ii) Besluitneming 
Die afgevaardigdes het onder die indruk gekom dat die CRCNA in hulle besluite en 
beraadslaginge ook met die Gereformeerde leer erns maak en dat plekke of kerke 
waar klaarblyklik ander aksente voorkom, vir die CRCNA 'n bron van kommer is. 
(iii) Die “krisis” waarin die CRCNA hom bevind: 
Teen die agtergrond van die kerkskeuring waardeur die kerkgemeenskap in 1995 
gegaan het, probeer die CRCNA tans met alles in hulle vermoë om die eenheid in 
hulle kerkgemeenskap te bewaar (37,000 lidmate het die CRCNA verlaat). Derhalwe 
"bestuur" hulle die verskille oor die posisie van die vroue in die besondere ampte. 
Sover dit die GKSA raak, moet in gedagte gehou word dat die CRCNA reeds sedert 
1979 vrouelidmate in die amp van die diaken verkies – en die GKSA het dit 
deurentyd aanvaar. 
(iv) Die volgende sake is 'n bron van kommer 

(a) Die handhawing en toepassing van die kerkorde, formuliere en liturgie. 
Die sake is almal met die IRC bespreek, maar behoort verder aandag te 
geniet. 
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(b) Toenemende charismatiese inslag by sekere kerke van die CRC. In die 
gesprek met die IRC het hulle erken dat die charismatiese inslag by 
verskeie kerke aan die toeneem is. Dit dra nie die lede van die IRC se 
goedkeuring weg nie. Hierdie saak behoort ook in die voortgaande 
gesprek met die CRC aandag te geniet. 

 
2.3 Die Sinode besluit 
2.3.1 Oor 2.2.1 (Algemeen) 

(a) Die Sinode neem kennis van 2.2.1.1–2.2.1.9. 
(b) By 2.2.1.6 (Opdrag 2.1.6): Om by die besluit van Sinode 2000 (Acta 

2000:210, 2.3) onder (ii) ‘n byvoeging te maak – wat hier in kursief 
weergegee word. Die hele besluit met die voorgestelde byvoeging lui 
soos volg: 

 “Die volgende begrippe word gebruik om die verskillende fases in die 
ekumeniese gesprek te onderskei: 
(i) In die binneste sirkel, waar korrespondensie (eenheid in 

kerkverband) uitgedruk word, praat ons van Ekumeniese 
Eenheid/Ecumenical unity. 

(ii) In die tweede sirkel, waar gesprekke en samewerking uit 
roepingsvervulling van die een kerkgemeenskap teenoor ‘n ander 
in koninkryksgerigtheid plaasvind, ook ter voorbereiding van een 
kerkverband, praat ons van Ekumeniese Bande/ Ecumenical 
Ties. 

(iii) In die derde en wydste sirkel, waar gesprekke en samewerking 
plaasvind met die doel van die uitbreiding van die koninkryk 
(gesamentlike optrede en profetiese getuienis), en met die 
langtermyn doel van een kerkverband, praat ons van Ekumeniese 
Kontak/Ecumenical Contact.”  

Besluit: Goedgekeur. 
2.3.2 Oor 2.2.2.1 (CGKN) 

(i) Die Sinode konstateer sy dankbaarheid oor die ekumeniese eenheid 
met die CGKN, wat ’n jarelange band van eenheid in leer, diens en tug 
is, en wat telkens prakties op ekumeniese vlak tot uitdrukking kom. 

(ii) Hierdie eenheid word onderhou en verder uitgebou deur besoeke van 
afgevaardigdes waar dit moontlik is. 

Besluit: Goedgekeur. 
2.3.3 Oor 2.2.2.2 (NedlGK) 

(i) Die Sinode konstateer met dankbaarheid dat die GKSA en die NedlGK 
steeds ekumenies een is. 

(ii) Hierdie eenheid word onderhou en verder uitgebou deur besoeke van 
afgevaardigdes waar dit moontlik is. Gesprekke oor Skrifbeskouing en 
hermeneutiese beskouing word voortgesit. 

(iii) Besondere dankbaarheid word uitgespreek oor die groeiende 
samewerking op plaaslike sendingvlak. Die Sinode moedig hierdie 
ontwikkeling sterk aan. 

Besluit: Goedgekeur. 
2.3.4 Oor 2.2.2.3 (PCKK) 

(i) Die Sinode konstateer met dankbaarheid dat die GKSA en die PCKK 
steeds ekumenies een is. 
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(ii) Hierdie eenheid word onderhou en verder uitgebou deur besoeke van 
afgevaardigdes waar dit moontlik is. 

Besluit: Goedgekeur. 
2.3.5 Oor 2.2.2.4 (RCJ) 

(i) Die Sinode konstateer met dankbaarheid dat die GKSA en die RCJ 
steeds ekumenies een is. 

(ii) Hierdie eenheid word onderhou en verder uitgebou deur besoeke van 
afgevaardigdes - as deel van die prioriteitslys. 

Besluit: Goedgekeur. 
2.3.6 Oor 2.2.2.5 (RCA) 

(i) Die Sinode konstateer met dankbaarheid dat die GKSA en die RCA 
steeds ekumenies een is. 

(ii) Hierdie eenheid word onderhou en verder uitgebou deur besoeke van 
afgevaardigdes waar dit moontlik is. 

Besluit: Goedgekeur. 
2.3.7 Oor 2.2.2.6 (RCNZ) 

(i) Die Sinode konstateer met dankbaarheid dat die GKSA en die RCNZ 
steeds ekumenies een is. 

(ii) Hierdie eenheid word onderhou en verder uitgebou deur besoeke van 
afgevaardigdes waar dit moontlik is. 

(iii) Dat aan die nuwe Deputate opgedra word om ‘n afgevaardigde na die 
volgende Sinode van die RCNZ te stuur, met bykomende opdrag om te 
help met die inskakeling van ons oudlidmate by die kerke daar. 

(iv) Aan die nuwe Deputate word opgedra om waar nodig hulp aan te bied 
met die kerklike inskakeling van oudlidmate uit Suid-Afrika. 

Besluit: Goedgekeur. 
2.3.8 Oor 2.2.2.7 (GKB) 

(i) Die Sinode konstateer met dankbaarheid dat die GKSA en die GKB 
steeds ekumenies een is. 

(ii) Hierdie eenheid word onderhou en verder uitgebou deur besoeke van 
afgevaardigdes waar dit moontlik is. 

Besluit: Goedgekeur. 
2.3.9 Oor 2.2.2.8 (FCS) 

(i) Op hierdie stadium word nie verdere inisiatiewe deur die GKSA met 
betrekking tot die breuk geneem nie, en oor die skeuring word nie ‘n 
bevinding of ‘n keuse gemaak nie. 

(ii) Met beide, die FCS en die FCS (Continuing), word ekumeniese eenheid 
(korrespondensie) gekonstateer. 

(iii) In terme van die besluit van Sinode 2000 word dringend met die FCS en 
die FCS (Cont) gesprek gevoer, om veral aandag aan die kerkregtelike 
houdbaarheid van hulle “afsonderlike” bestaan in RSA te gee, asook aan 
die FCSA se posisie ten opsigte van die gebeure in Skotland. 

Besluit: Goedgekeur. 
2.3.10 Oor 2.2.2.9 (CRCNA) 

(i) Die gesprek oor korrespondensie word voortgesit. 
(ii) Vermeende afwykinge van die Gereformeerde hermeneutiek sowel as 

vermeende afwykinge van die Gereformeerde kerklike praktyk (liturgieë, 
ens) word verder ondersoek met die oog op 'n finale aanbeveling. Indien 
nodig, word ook 'n indringende vermaning aan die CRCNA gerig 
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(iii) Die nuwe Deputate stuur weer afgevaardigdes na die CRCNA. 
Besluit: Goedgekeur. 

 
3. Skakeling met ekumeniese vergaderings  
3.1 International Conference of Reformed Churches (ICRC)  
3.1.1 Opdrag 
3.1.1.1 Die nuwe Deputate kry opdrag “om deurlopend kontak te maak met 

Gereformeerde Buitelandse kerkgemeenskappe oor sake van dringende en 
algemene belang kragtens KO, art.49” 

3.1.1.2 Die GKSA doen aansoek om aan die ICRC deel te neem, in oorleg met die 
Nasionale Sinodes van Soutpansberg en Middellande. 

3.1.1.3 Die CGKN, OPC, FCS en RCNZ word genader om die GKSA se aansoek te 
motiveer en te ondersteun, soos deur die konstitusie van die ICRC bepaal 
word (Acta 2000:213). 

Besluit: Kennis geneem. 
3.1.2 Die Sinode neem kennis 
3.1.2.1 Twee Deputate, te wete dr. CJ Smit en ds. BCG Fourie, het die ICRC in 

Philadelphia, VSA, gedurende Junie 2001 bygewoon. Voorafgaande kontak 
met die Sinodes Soutpansberg en Middellande oor bywoning het nie iets 
konstruktiefs opgelewer nie siende dat geen terugvoer ontvang is nie. Daar 
is tans blyke dat Soutpansberg oorweeg om apart lidmaatskap van die ICRC 
te verkry. 

3.1.2.2 Een nuwe kerk het lidmaatskap verkry naamlik die Reformed Presbyterian 
Church of North India (RPCNI). Kerke vanuit al die kontinente het die 
kongres bygewoon en nuwelinge het ingesluit Gereformeerde Kerke in 
Hongarye en dele van Oos-Afrika. 

3.1.2.3 Na die skeuring in die Free Church of Scotland (FCS) wat lid is van die 
ICRC, is besluit om aan albei die kerke (FCS en FCS Continuing) sittingsreg 
te verleen. Sien ook 4.3. 

3.1.2.4 Daar is geleentheid gebied aan die GKSA vir ‘n voorstelling asook om 
brosjures beskikbaar te stel (vergelyk 9). Die Hervormingsdag-verklaring 
2000 van die TSP is voorgehou en dit het heelwat positiewe belangstelling 
ontlok. Die verklaring van die TSP insake Historiese Jesus is sedertdien ook 
aan al die lidkerke versprei. 

3.1.2.5 Kennis is gegee aan die ICRC van die voorneme van die GKSA om self lid 
te word van die ICRC. Ondersteuning vir die aansoek is verkry van die 
Christelijke Gereformeerde Kerken Nederland (CGKN), Reformed Church 
New Zealand (RCNZ) en Orthodox Presbyterian Church of America (OPC). 
Van die Gereformeerde Kerken Nederland (Vrijgemaakt) (GKN(V)) is die 
versekering ontvang dat die aansoek nie teengestaan sal word nie. 

3.1.2.6 Die aansoek vir lidmaatskap moet volgens die konstitusie van die ICRC 
reeds ‘n jaar voor die Kongres in besit van die algemene sekretaris wees. 
Die Deputate het egter geoordeel om die aansoek terug te hou totdat die 
Driepartyegesprek gefinaliseer is met die Gereformeerde Kerken Nederland 
(Vrijgemaakt) (GKN(V)) en die Vrygemaakte Gereformeerde Kerk in Suid 
Afrika (VGKSA), wat albei lidkerke is. Dit het veroorsaak dat die aansoek 
dus nie betyds ingedien kon wees teen Junie 2000 nie. 

3.1.2.7 Die volgende temas is tydens die ICRC behandel: 
 Die regulerende beginsel in aanbidding 
 Werk onder die Jode 
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 Die werk van die Heilige Gees in die gelowige 
 Presbiteriaanse en Gereformeerde visie op kerklike eenheid 
 Hermeneutiek en die Bybel 
3.1.2.8 Gesprekke is met verskeie Deputate van die teenwoordige kerke gevoer, 

naamlik die Christelijk Gereformeerde Kerken Nederland (CGKN), Reformed 
Church New Zealand (RCNZ), Reformed Church Japan (RCJ), Presbyterian 
Church of Uganda (PCUGANDA), GKN(V), United Reformed Church of 
North America (URCNA), Lanka Reformed Church (LRC), Gereja Gereja di 
Indonesia (GGI). Daar word elders in die rapport oor die kontak met die 
kerke gerapporteer. Amptelike gesprekke met meer kerke was egter 
onmoontlik weens die druk program van werksaamhede. 

3.1.2.9 Die volgende ICRC word in die RSA aangebied in 2005 en die VGKSA is 
aangewys as die sameroeper. U Deputate het die volle hulp, samewerking 
en ondersteuning van die GKSA aangebied in die reëlings van die kongres. 

3.1.2.10 Die telematiese aanbieding van die PU vir CHO se BTh-program is ook 
aan die teenwoordiges verduidelik en daar het ruim belangstelling daarop 
gevolg, veral onder die kerke in Indonesië. Daar is ook ‘n amptelike 
uitnodiging gerig aan die GKSA om daar besoek af te lê, veral met die oog 
op bekendstelling van die telematiese onderrig. 

3.1.2.11 Die daarstelling van die twee kapasiteitsbouposte by die TSP het 
positiewe reaksie by veral die CGKN ontlok. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.1.3 Die Sinode oordeel  
3.1.3.1 Die uitbouing van kontak met die ICRC asook die individuele lidkerke is 

belangrik vir onderlinge vorming en ondersteuning. 
3.1.3.2 Gesien die feit dat die ICRC ontstaan het uit ‘n behoefte om veral op 

Sendinggebied inligting en ondersteuning daar te stel, is dit belangrik vir die 
GKSA om homself daarin te bly posisioneer. 

3.1.3.3 Daar is ‘n opvallende nader beweeg aan mekaar van die Presbiteriaanse en 
Gereformeerde tradisies in die ICRC wat in die verlede nog onverkende 
terrein was. 

3.1.3.4 Ekumeniese kontak behoort met die lidkerke met wie daar nog nie 
ekumeniese eenheid bestaan nie, voortgesit te word met die oog op verdere 
ontwikkeling. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.1.4 Die Sinode besluit 

Aanbevelings 
3.1.4.1 Daar word voortgegaan met die proses om lidmaatskap te verkry van die 

ICRC. 
3.1.4.2 Die besluit van Sinode 2000, om by wyse van kerklike ramings die ledegeld 

te bekostig, word bevestig. 
3.1.4.3 Twee Deputate word deur die Sinode afgevaardig na die ICRC 2005. 
3.1.4.4 Die ICRC 2005 word wyd bekendgestel onder die GKSA om deelname en 

ondersteuning aan te moedig. 
3.1.4.5 Die nuwe Deputate vir Ekumeniese Sake kry opdrag “om deurlopend kontak 

te maak met Gereformeerde Buitelandse kerkgemeenskappe oor sake van 
dringende en algemene belang kragtens KO, art.49” 

3.1.4.6 Daar word veral aandag gegee aan sendingkoördinering deur die ICRC. 
 
 



 188 

3.1.4.7 Daar word nouer ekumeniese bande gesoek met die ander lidkerke in die 
ICRC. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
3.2 Reformed Ecumenical Congress (REC) 
3.2.1 Opdrag 
3.2.1.1 Die nuwe Deputate vir Ekumeniese Sake kry opdrag “om deurlopend kontak 

te maak met Gereformeerde Buitelandse kerkgemeenskappe oor sake van 
dringende en algemene belang kragtens KO, art.49” 

3.2.1.2 Een of twee waarnemers word na die byeenkoms van die REC in Java 
gedurende 2000 gestuur (Acta 2000:213, 214). 

Besluit: Kennis geneem. 
3.2.2 Die Sinode neem kennis 
3.2.2.1 Twee Deputate te wete, prof. JM Vorster en ds. BCG Fourie het die kongres 

in Yogjakarta, Java, Indonesië bygewoon van 13–29 Julie 2000. 
3.2.2.2 Op die oomblik is die volgende kerke met wie ons ekumeniese eenheid 

(korrespondensie) het nog lid van die REC: 
 Die Reformed Churches of Japan, (RCJ) 
 Christian Reformed Churches of Australia (CRCA) en  
 Christian Reformed Church of Northern America (CRCNA).  
 Daar was verskeie afgevaardigdes van hierdie kerke op die kongres en met 

hulle is gereeld gesprekke gevoer tydens die twee weke wat die kongres 
geduur het. So is kontak opgevolg nadat beide die Sinodes van die CRCA 
en CRCNA vroeër die jaar deur ander Deputate bygewoon is. 

3.2.2.3 Ander kerke wat tans deel uitmaak van die REC kom letterlik uit alle 
wêrelddele. Uit Nederland het die Samen-op-Weg-Kerke afgevaardig uit die 
Gereformeerde Kerken Nederland, die Nederlands Hervormde Kerk, onder 
andere uit die Gereformeerde Bond binne die Hervormde Kerk. Ook uit 
Europa was daar afgevaardigdes uit Frankryk en van die Gereformeerde 
Kerk in Griekeland. Uit die omgewing van Amerika was daar afgevaardigdes 
uit die Dominikaanse Republiek. Voorts was daar afgevaardigdes uit Indië 
en Sri Lanka. Van die Koreaanse kerke is lid, maar het nie afgevaardigdes 
gehad nie. Buiten die CRCA uit Australië was daar ook afgevaardigdes uit 
die Presbiteriaanse Kerke in Australië. Uit Suider Afrika was daar ‘n baie 
groot aantal afgevaardigdes. Verskeie kerke binne die NG Kerk-familie, 
Botswana, Swaziland, Malawi, Zimbabwe, Zambië, Uganda, Malawi, Kenia 
en Nigerië. Uit Indonesië self was daar afgevaardigdes uit ‘n wye gebied 
vanaf Sumatra tot Oos-Timor. ‘n Wye verskeidenheid kulture is 
verteenwoordig en dit het gesorg vir baie interaksie oor belangrike 
geloofsake en hoe dit hanteer word. 

3.2.2.4 Die sake wat op die agenda gedien het, spruit meesal uit die vorige kongres. 
Slegs enkele nuwe sake het deel uitgemaak van die agenda. In hoofsaak 
het die volgende sake gedien: 

 * Die hantering van godsdiens pluralisme (verskeidenheid van 
godsdienste) 

 * Strategieë vir diens en kerkregering. Hieronder is aandag gegee aan die 
rol van die vrou in die amp, die ontwikkeling van plaaslike leiers, 
jeugleierontwikkeling, kapasiteitsbou en afstandsonderrig.  

 * Die rol van die kerk in gevalle van rassisme en etnisisme 
 * Die woorde in die Belydenis: “En hy het neergedaal na die hel” 
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 * ‘n Brief is geformuleer en aan die owerheid in Indonesië en ook aan die 
VVO gestuur rakende die godsdienstige konflik in Maluku en Oos-Timor. 

3.2.2.5 Die Interimkomitee en die Deputate het ‘n opvolggesprek gedurende 
November 2000 gehad waar sekere raakpunte weer ter tafel geneem is. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.2.3 Die Sinode oordeel 
3.2.3.1 Die REC bied tans ‘n forum vir gesprek en kontak met kerke van 

Gereformeerde belydenis waaraan die GKSA slegs beperkte blootstelling 
het (byvoorbeeld in die konvent en TKK). Die REC is baie 
verteenwoordigend van kerke regoor die wêreld en eiesoortige dilemmas 
word in die lig van ander se ervaring geëvalueer en hanteer. Veral bied die 
REC toegang tot kerke in die derde wêreld waartoe daar tans slegs 
beperkte toegang bestaan. 

3.2.3.2 Weens die diversiteit van standpunte van die deelnemende kerke wat tog 
steeds op dieselfde belydenisgrondslag opereer, word ruimer gekyk na die 
praktyk van kerkwees. Talle kleiner kerke wat soms geïsoleerd bestaan, kry 
geleentheid om deel te wees en leiding te ontvang binne hierdie situasie. 
Deur die REC is ook kontak met The World Association of Reformed 
Churches (WARC). Nie alleen was ‘n lid van die uitvoerende komitee van 
WARC ‘n waarnemer by die kongres nie, maar talle lidkerke is ook lid van 
WARC. 

3.2.3.3 Jeugwerk: Die jeugwerk wat internasionaal deur die REC georganiseer en 
gefasiliteer word, verdien vermelding. Nie alleen die jeugkommissie nie, 
maar ook die organiseerder in die persoon van Jim Londt, poog werklik om 
die jeug internasionaal te stimuleer en saam te trek. Die REC het dikwels 
gepraat oor bemagtiging van die jeug. Tydens die sitting is daar ook in die 
omstreke ‘n internasionale jeugwerkerskamp aangebied en is daar gereelde 
kontak tussen die jeug en die kongres onderhou. 

3.2.3.4 Rol van die Gereformeerde Kerken Nederland (GKN): Die GKN speel ‘n 
baie klein rol in die beleidsproses van die REC. Daar was nie opvallende 
beïnvloeding deur die GKN nie. 

3.2.3.5 Die REC moenie as ‘n ekumeniese sinode beoordeel word waar 
kerkgemeenskappe in ‘n ekumeniese “kerkverband” tree nie, maar dit is ‘n 
ekumeniese liggaam waarin oor gesamentlike belange met ander 
kerkgemeenskappe saamgewerk kan word en waarin die moontlikheid van 
ekumeniese kontak met ander kerkgemeenskappe wêreldwyd gebied word. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.2.4 Die Sinode besluit 

Aanbevelings 
3.2.4.1 Die GKSA gaan voort met samewerking met die REC by wyse van 

waarnemers en werk waar moontlik saam in die werksaamhede van die 
REC.  

3.2.4.2 Twee afgevaardigdes woon die sitting van die volgende REC in Nederland 
as waarnemers in 2004 by. 

Besluit: Goedgekeur. 
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3.3 International Reformed Fellowship (IRF) 
3.3.1 Opdrag 
3.3.1.1 Die nuwe Deputate kry opdrag “om deurlopend kontak te maak met 

Gereformeerde Buitelandse kerkgemeenskappe oor sake van dringende en 
algemene belang kragtens KO, art.49” 

3.3.1.2 Die nuwe Deputate gaan voort om kontak met die IRF te soek. 
3.3.1.3 Die nuwe Deputate ontvang opdrag om ondersoek in te stel na die 

werksaamhede van die Federasie (WFRC) en aan die volgende Sinode 
terug te rapporteer (Acta 2000:213, 215, 238). 

Besluit: Kennis geneem. 
3.3.2 Die Sinode neem kennis 
3.3.2.1 Kontak is gemaak met die IRF. 
3.3.2.2 Die IRF en World Federation of Reformed Churches (WFRC) het intussen 

saamgesmelt en staan voortaan bekend as die World Reformed Fellowship 
(WRF). 

3.3.2.3 Dr. PJ Buys het as individu lid geword van die WRF en dien tans op die 
Interimkomitee vir die Afrika-groep. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.3.3 Die Sinode oordeel 
3.3.3.1 Kontak met die WRF kan deure vir nouer kontak met die Presbyterian 

Church America (PCA) en in besonder Mission to the World (MTW) wat 
aktief in Afrika aan die werk is, maar ook in ander wêrelddele oopmaak. 

3.3.3.2 Die WRF se grondslag en doelstellings kom grotendeels met dié van die 
ICRC ooreen, maar funksioneer in ‘n wyer spektrum van Gereformeerde 
kerkgemeenskappe wêreldwyd. Soos die ICRC fokus die WRF sterk op 
sendingsamewerking. Die GKSA kan homself deur deelname aan die 
aktiwiteite van die WRF sterker posisioneer in sy ekumeniese roeping 
wêreldwyd en veral in Afrika. 

3.3.3.3 Deelname aan die werksaamhede van die WRF kan ook deure open vir 
kontak met ander Gereformeerde en Presbiteriaanse kerke veral in Suid 
Amerika en Asië wat nie lid is van die ander ekumeniese vergaderings met 
wie die GKSA kontak soek en onderhou nie. 

3.3.3.4 Die WRF se grondslag is ‘n onvoorwaardelike erkenning van die Bybel as 
die Woord van God, die drie algemene belydenisse en, soos die Konvent 
van Reformatoriese Kerke in Suider Afrika, al die bekende reformatoriese 
Belydenisskrifte. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.3.4 Die Sinode besluit 

Aanbevelings 
3.3.4.1 Die GKSA aanvaar ten volle deelname in die werksaamhede van die WRF. 
3.3.4.2 Die ledegeld van die WRF word deur ramings verhaal soos die geval is met 

die ICRC. 
3.3.4.3 Twee lede word afgevaardig na die onderskeie streeks- en internasionale 

konferensies soos van toepassing. 
Besluit: Goedgekeur. 
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3.4 AEA en TEASA 
3.4.1 Opdrag 

Die nuwe Deputate kry opdrag om by die werksaamhede van die AEA en 
TEASA as waarnemers betrokke te bly en op die vlak gereformeerde insette 
te bly lewer (Acta 2000:216). 

Besluit: Goedgekeur. 
 
3.5 Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) 
3.5.1 Opdrag 

Die nuwe Deputate word opgedra om steeds voort te gaan om kontak met die 
SARK te verkry (Acta 2000:216). 

3.5.2 Die Sinode neem kennis 
Die opdrag is verwys na die werkgroep Ekumenisiteit Binnelands. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
3.6 Raad van Kapelaansdienste 
3.6.1 Opdrag 

Die nuwe Deputate gaan voort om insette en getuienis ter uitbreiding van die 
koninkryk in hierdie ekumeniese liggaam te lewer (Acta 2000:217). 

3.6.2 Die Sinode neem kennis 
Die opdrag is verwys na die Deputate Ekumenisiteit: Binnelands. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
3.7 Die Onafhanklike Uitsaai Owerheid (OUO) en Christen Netwerk (CNW) 
3.7.1 Opdrag 
3.7.1.1 Die nuwe Deputate gaan voort om skakeling met die OUO te verkry. 
3.7.1.2 Ook word voortgegaan om insette en getuienis ter uitbreiding van die 

koninkryk by CNW te lewer (Acta 2000:218). 
3.7.2 Die Sinode neem kennis 
Die opdrag is verwys na die Deputate Ekumenisiteit: Binnelands. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
3.8 Rustenburg Beraad 
3.8.1 Opdrag 

Die nuwe Deputate word gemandateer om, indien weer ‘n Rustenburg Beraad 
gehou word, dit by te woon. Dergelike byeenkomste kan op meriete vir 
bywoning oorweeg word (Acta 2000:218). 

3.8.2 Die Sinode neem kennis 
Die opdrag is verwys na die Deputate Ekumenisiteit: Binnelands 
Besluit: Kennis geneem. 
 
4. Skakeling met kerkgemeenskappe in die buiteland 
 
4.1 Kerke in Afrika 
4.1.1 Opdrag 
4.1.1.1 Die GKSA bring sy ekumeniese eenheid met die ERCC tot uitdrukking deur 

met die kerkgemeenskap in korrespondensie te tree. 
4.1.1.2 Soos wat dit moontlik is, word van tyd tot tyd afgevaardigdes na die 

kerkgemeenskap se Nasionale Sinodes (op koste van die GKSA) gestuur 
om groete oor te bring en ook as adviseurs op te tree, omdat die 
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kerkgemeenskap as jong kerke baie geestelike en daadwerklike 
ondersteuning nodig het. 

4.1.1.3 Aan die Deputate vir Noodtoestande word opdrag gegee om weë en 
middele te ondersoek ten einde materiële hulp aan geloofsgenote en ander 
daar te verleen, gesien die skreiende armoede in daardie lande. 

4.1.1.4 Aan die Nuwe Deputate word opdrag gegee om ‘n uitgebreide besoek deur 
minstens twee Deputate na Wes-, Midde- en Oos-Afrika en Madagaskar te 
bring. Die samewerking van die TSP en die Gereformeerde Kerk 
Potchefstroom-Noord behoort in die verband gesoek te word. 

4.1.1.5 Die Deputate word so saamgestel dat ‘n benoemde van die Gereformeerde 
Kerk Potchefstroom-Noord daarby ingesluit word. 

4.1.1.6 Die Deputate ondersoek die moontlikheid van ekumeniese eenheid met die 
CRCM en doen ‘n aanbeveling by die volgende Sinode. ‘n Antwoord op die 
voorstel van die CRCM moet so gou moontlik gelewer word. 

4.1.1.7 Ten opsigte van die CCAP: Die Deputate gee, waar dit benodig word, 
leiding en advies (Acta 2000:220, 237). 

Besluit: Kennis geneem. 
4.1.2  Die Sinode neem kennis 
4.1.2.1 Alle opdragte is uitgevoer, behalwe die opdrag om ook ‘n besoek aan 

Madagaskar te bring (kyk 4.1.1.4) en aan die CRCM (Christian Reformed 
Church in Malawi) vanweë tyd en geld. 

4.1.2.2 Korrespondensie is die Eglize Reformee Confessante Au Congo (ERCC) 
aangebied. Tegelykertyd het dié kerk ook besluit om korrespondensie met 
die GKSA aan te gaan. Op dié wyse het ekumeniese eenheid 
(korrespondensie) tot stand gekom. 

4.1.2.3 Die Deputate het ds. Fanie Coetzee en ds. Simon Hibbert afgevaardig om 
die ERCC te besoek. Die besoek het in ‘n uitstekende gees verloop. Hoewel 
finansiële middele skraps is, is die ERCC ‘n goed georganiseerde 
kerkgemeenskap wat die gereformeerde belydenis en kerkregering 
nougeset handhaaf. 

4.1.2.4 Die ERCC handhaaf formele korrespondensie met die RCUS in Amerika en 
die GKN(V). Hulle sinode vergader elke drie jaar. Vanweë ‘n laat uitnodiging 
kon Sinode 2001 van die ERCC nie bygewoon word nie. 'n Uitnodiging na 
Sinode 2003 van die GKSA is aan die ERCC oorhandig. 

4.1.2.5 Sedert die besluit van die ERCC op hulle Sinode 1993 om met plaaslike 
teologiese opleiding te begin, ondergaan voornemende predikante 'n 
opleiding van 5 jaar aan die Teologiese skool in Lubumbashi. Die opleiding 
behels 'n 5 maande per jaar akademiese program terwyl die res van die jaar 
in gemeentes gewerk word. Die opleiding word hoofsaaklik gegee deur twee 
sendelinge wat deur die GKN(V) vanuit Nederland gestuur word. Predikante 
van die ERCC word as gasdosente gebruik en die beplanning is dat al hoe 
meer plaaslike predikante as dosente sal optree. Verteenwoordigers van die 
plaaslike kerke dien op die raad van die Skool. Die ERCC het egter nie 
finansiële vermoëns om die skool te onderhou nie en is van die VGK 
Spakenburg afhanklik hiervoor. 

4.1.2.6 Daar bestaan kommer onder die Deputate van die ERCC dat die huidige 
opleiding nie op dieselfde standaard is as wat hulle in Frankryk en in Suid 
Afrika ontvang het nie, aangesien die skool aan geen universiteit gekoppel 
is nie. Nagraadse studie kan dus slegs in die buiteland gedoen word. Veral 
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vir die toekoms van die teologiese opleiding is dit belangrik dat jong manne 
ook nagraads opgelei behoort te word. 

4.1.2.7 In 'n informele gesprek met ds. Thys Block, wat as sendeling tans teologiese 
opleiding verskaf is die moontlikhede van telematiese opleiding en 
akkreditasie by die PU vir CHO genoem. Dit is onontbeerlik dat gesprekke 
oor teologiese opleiding in die Kongo nie in isolasie gevoer kan word nie. 
Samewerking met al die bestaande partye is noodsaaklik. 

4.1.2.8 Tans word finansiële steun by wyse van sustentasie aan die vyf predikante 
wat in Suid Afrika kom studeer het, verleen. Dit word gekoördineer deur 'n 
Kongo-Diensgroep wat onder toesig van die Gereformeerde Kerk 
Potchefstroom-Noord funksioneer. Ongeveer 37 kerke uit die GKSA is op 
een of ander wyse by die hulp betrokke. Opregte dank is hiervoor 
uitgespreek. Hoewel die beginsel, dat elke kerk vir sy eie predikant moet 
sorg, deur die ERCC beklemtoon word, is dit op die oomblik nie haalbaar nie 
en is die finansiële ondersteuning onmisbaar. 

4.1.2.9 Advies is gevra oor hoe kerke in die ERCC in staat gestel kan word om 
sendelinge in hulle eie land uit te stuur. Die missionêre gerigtheid van die 
"jong kerke" is prysenswaardig. Advies is gegee rondom die beginsel dat die 
plaaslike kerk die eintlike sendelinge is. Elke predikant, ouderling, diaken en 
lidmaat is 'n sendeling in sy en haar hele lewe. Die noodsaaklikheid van 
Bybelverspreiding word beklemtoon. 

4.1.2.10 Ook het ds. Eric Kayayan en br. Poen Coetzee gedurende 2002 ‘n 
uitgebreide besoek na Wes- en Midde-Afrika onderneem. 

4.1.2.11 Die opdrag aan die Deputate Noodtoestande insake materiële hulp is aan 
hulle deurgegee. 

4.1.2.12 Ds. Eric Kayayan van die Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Noord is as 
Deputaat benoem. Hy het egter intussen ‘n beroep aanvaar na die 
Gereformeerde Kerk Rietvallei wat ‘n leemte laat in die afvaardiging vanaf 
Potchefstroom-Noord. 

4.1.2.13 Voorts is reise onderneem deur lidmate van die Gereformeerde Kerk 
Wonderboompoort wat in besonder kontak gemaak het met die kerke in 
Zambië en Malawi. Daaroor is gereeld terugvoer gegee aan die Deputate 
en fondse is ook vir hierdie doel deur die Deputate bewillig. 

Besluit: Kennis geneem. 
4.1.3 Die Sinode oordeel 
4.1.3.1 Sinode 2000 het reeds daarvan kennis geneem dat Gereformeerde kerke in 

Afrika een van die prioriteitsopdragte aan die Deputate is. Die ekumeniese 
kontak wat met die betrokke kerkgemeenskappe in Afrika opgebou is, is van 
groot waarde. Die hulp wat die GKSA by wyse van wedersydse advies en 
materieel, waar dit moontlik is, kan bied, moet eweseer as ‘n prioriteit 
aangemerk word. 

4.1.3.2 Om 4.1.3.1 daadwerklik te laat realiseer, is ekumeniese kontak op 
persoonlike vlak by wyse van besoeke noodsaaklik. 

4.1.3.3 Samewerking op plaaslike vlak met ander kerkgemeenskappe wat reeds 
hulp verleen in die opbou van gereformeerde kerke in Afrika, is eweseer 
noodsaaklik. 

Besluit: Kennis geneem. 
4.1.4 Die Sinode besluit 
4.1.4.1 Afgevaardigdes word op ‘n gereelde basis na die kerke met wie daar reeds 

ekumeniese eenheid (korrespondensie) bestaan, gestuur. 
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4.1.4.2 Op dieselfde wyse word ekumeniese kontak en bande gehandhaaf en 
uitgebou. 

4.1.4.3 Die Deputate word so saamgestel dat ook (bykomend) benoemdes van die 
Gereformeerde Kerke Wonderboompoort en Potchefstroom-Noord daarby 
ingesluit word. 

4.1.4.4 Die Sinode spreek sy dank uit teenoor die Geref Kerk Potchefstroom-Noord 
vir die inisiatief en koste wat hulle onderneem het om die ekumeniese 
eenheid met die ERCC uit te bou. 

Besluit: Goedgekeur. 
4.2 Kerke in die Ooste 
 

4.2.1 Lanka Reformed Church (LRC) 
4.2.1.1 Opdrag 
4.2.1.1.1 Ekumeniese eenheid word met die LRC gesluit, deur met die kerk in 

korrespondensie te tree. 
4.2.1.1.2 Die nuwe Deputate ontvang opdrag om ‘n opvolgbesoek daar af te lê (Acta 

2000:222). 
Besluit: Kennis geneem. 
4.2.1.2 Die Sinode neem kennis 
4.2.1.2.1 Die Deputate het geoordeel om na nuwe verwikkelinge eers ‘n 

waghouding in te neem om te sien in watter mate die situasie ten opsigte 
van die LRC ontwikkel en ‘n opvolgbesoek af te lê alvorens daar 
voortgegaan word met korrespondensie. 

4.2.1.2.2 ‘n Opvolgbesoek na die vorige besoek in 1999 kon egter nie realiseer uit 
die beskikbare fondse nie. 

4.2.1.2.3 Br. P da Silva van die LRC is wel ontmoet en gesprek het gevolg tydens 
die sitting van die ICRC in 2001. Voortdurende e-pos korrespondensie is 
ook onderhou. 

4.2.1.2.4 Verskeie gesprekke is egter ook gevoer met die GKN(V) en die 
Evangelical Presbyterian Church of England and Wales (EPCEW) wat op 
hulle beurt ook betrokke is in Sri Lanka. Uit die gesprekke het dit duidelik 
geword dat die situasie in Sri Lanka uitermate versleg het sedert 2000. As 
gevolg van baie moeilike omstandighede in die arm land en ook as gevolg 
van interne probleme, het daar net een ouderling in die kerk oorgebly en is 
daar nog steeds nie ‘n predikant nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
4.2.1.3 Die Sinode oordeel 
4.3.1.3.1 Daadwerklike advies, raad en ondersteuning van die LRC is baie belangrik 

ten einde te keer dat die kerk nie heeltemal kwyn nie. 
4.3.1.3.2 Die pogings van die LRC self om by wyse van Bybelskool, Christelike 

skole en ander evangeliseringspogings hulleself intern te versterk is 
verdienstelik. 

4.3.1.3.3 Insidentele kontak en slakkepos kan nie die gewenste resultate lewer nie, 
terwyl ‘n besoek ter plaatse meer ondersteuning kan bied. 

Besluit: Kennis geneem. 
4.2.1.4 Die Sinode besluit 
4.2.1.4.1 ‘n Waghouding word steeds ingeneem ten opsigte van die uitvoering van 

die opdrag van Sinode 2000 vir ekumeniese eenheid met die LRC. 
4.2.1.4.2 Daar word opdrag aan die nuwe Deputate gegee om verdere ondersoek in 

te stel. 
Besluit: Goedgekeur. 
 



 195 

4.2.2 Singapoer 
4.2.2.1 Opdrag 
Verdere ondersoek word ingestel na die moontlikheid van ekumeniese bande met 
die FEPRC in Singapoer (Acta 2000:222). 
Besluit: Kennis geneem. 
4.2.2.2 Die Sinode neem kennis 
4.2.2.2.1 Dit was nie moontlik om ‘n besoek aan die die First Evangelical Protestant 

Reformed Church (FEPRC) gedurende die afgelope termyn te bring nie. 
4.2.2.2.2 Daar bestaan noue bande tussen die First Evangelical Protestant 

Reformed Church (FEPRC) en die Protestant Reformed Church in 
America (PRCA) deur wie se sendingarbeid die FEPRC tot stand gebring 
is. 

Besluit: Kennis geneem. 
4.2.2.3 Die Sinode oordeel 
4.2.2.3.1 Verdere ondersoek en kontak met die FEPRC is gewens. Hierdeur kan 

ook kerklike kontak met Suid Afrikaanse gesinne gemaak word wat hulle 
deur die afgelope jare in Singapoer gevestig het. 

Besluit: Kennis geneem. 
4.2.2.4 Die Sinode besluit 
4.2.2.4.1 Daar word opdrag aan die nuwe Deputate gegee om ondersoek in te stel 

na ekumeniese kontak met die FEPRC in Singapoer. 
4.2.2.4.2 Die Deputate moet ook kontak maak met die PRCA met wie die FEPRC 

noue bande het. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
4.2.3 Indonesië 
4.2.3.1 Opdrag 
Die nuwe Deputate vir Ekumeniese Sake kry opdrag “om deurlopend kontak te maak 
met Gereformeerde Buitelandse kerkgemeenskappe oor sake van dringende en 
algemene belang kragtens KO, art.49” (Acta 2000:214). 
Besluit: Kennis geneem. 
4.2.3.2 Die Sinode neem kennis 
4.2.3.2.1 Kontak met die Gereja Gereja di Mustafir Indonesia (GGI) is die eerste 

keer gemaak tydens die ICRC in Seoul.  
4.2.3.2.2 Afgevaardigdes van die GGI in Timor het ook die ICRC in 2001 bygewoon 

en verskeie gesprekke is met die deputate gevoer, in besonder oor die 
telematiese leerprogram van die PU vir CHO. 

4.2.3.2.3 ‘n Uitnodiging vir ‘n besoek ter plaatse is deur die GGI aan die Deputate 
gerig. 

4.2.3.2.4 Gegewens oor die omvang en sterkte, maar ook die vervolging van 
Christene in Indonesië, selfs vanweë die Moslem-owerheid, is gevind 
tydens die bywoning van die REC in 2000. Uit die Masurika Rapport asook 
vanweë die besoek van ds. Hardjowasito is ‘n beeld gegee van die 
stelselmatige vervolging deur Moslems en ook van staatsweë veral in die 
Maluku eilande. Verskeie boodskappe van bemoediging is aan die kerke 
in Indonesië gestuur asook gesamentlike oproepe saam met die NG Kerk 
aan president Mbeki om te reageer op die growwe skending van regte in 
Indonesië. Daar het ongelukkig geen reaksie op laasgenoemde 
plaasgevind nie. 
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4.2.3.2.5 Daar is talle kerkverbande in die groter eilande van die meer as 13 000 
eilande wat Indonesië vorm, wat van Gereformeerde oorsprong en 
oortuiging is. Veral op die eilande Sumatra, Java en Timor is sterk 
groeiende Gereformeerde kerke. 

4.2.3.2.6 Die kerke in Timor onderneem ook self sendingwerk onder andere in die 
Filippyne. 

Besluit: Kennis geneem. 
4.2.3.3 Die Sinode oordeel 
4.2.3.3.1 Die situasie van die kerke in Indonesië is nog grootliks onbekend in die 

kring van die GKSA. 
4.2.3.3.2 Die feit dat die kerke so stelselmatig vervolg word, is verontrustend en 

verg meerdere aandag en inligting. 
Besluit: Kennis geneem. 
4.2.3.4 Die Sinode besluit 
4.2.3.4.1 Voortdurende voorbidding word vir die kerke in Indonesië gedoen – soos 

vir ander kerke wêreldwyd. 
4.2.3.4.2 Die nuwe Deputate stuur ‘n afgevaardigde in antwoord op die uitnodiging 

van die kerke in Timor daarheen om inligting in te win en ekumeniese 
kontak te ondersoek. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
4.2.4 Kerke in die Filippyne 

Kyk Aanvullende Rapport. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
4.3 Kerke in Europa en Engeland 
 
4.3.1 Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) 
4.3.1.1 Opdrag 
4.3.1.1.1 Die Deputate kry opdrag om ekumeniese kontak met die Samen-op-Weg-

Kerke voort te sit. 
4.3.1.1.2 In die gesprek moet onder andere aandag gegee word aan die 

aanvanklike redes vir die breuk met die GKN, in soverre die redes steeds 
relevant is. 

4.3.1.1.3 Na gelang van die ontwikkeling van hierdie gesprek kan oorweeg word in 
watter mate die ekumeniese kontak na ekumeniese bande behoort te 
vorder (Acta 2000:235). 

Besluit: Kennis geneem. 
4.3.1.2 Die Sinode neem kennis 
4.3.1.2.1 Kontak is met die afgevaardigdes van die GKN gemaak tydens die sitting 

van die REC in 2000. 
4.3.1.2.2 Die nuwe naam van die kerkverband is: Verenigde Protestantse Kerk 

Nederland.  
4.3.1.2.3 Tans is dit moeilik om op ‘n amptelike vlak verdere ekumeniese kontak 

met die GKN te handhaaf; om die band wat in 1976 verbreek is, weer te 
ondersoek en op grond van Skrif en Belydenis weer te probeer herstel, 
omdat hulle Deputate slegs in ‘n nuwe eenheidsgroep saam met die 
Samen-Op-Weg-Kerke funksioneer 

Besluit: Kennis geneem. 
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4.3.1.3 Die Sinode oordeel 
4.3.1.3.1 Dit blyk dat die GKN in die Samen-Op-Weg aksie verder van die kerke in 

die Gereformeerde tradisie weggroei. 
4.3.1.3.2 Vanweë die historiese band met die GKN, wat verlore gegaan het, behoort 

die Deputate die moontlikhede te ondersoek om ekumeniese kontak met 
die Samen-Op-Weg-Kerke op te neem. 

Besluit: Kennis geneem. 
4.3.1.4 Die Sinode besluit 
4.3.1.4.1 Ekumeniese kontak met die Samen-Op-Weg-Kerke moet verdere aandag 

kry. 
4.3.1.4.2 Die Deputate moet die volgende sitting van die REC in Nederland bywoon 

en die geleentheid gebruik om die ondersoek voort te sit. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
4.3.2 Gereformeerde Kerken Nederland (Vrijgemaakt) GKN(V) 
4.3.2.1 Opdrag 
4.3.2.1.1 Die GKSA gaan ondanks die jarelange houding van die GKN(V) oor 

ekumeniese eenheid voort om sy roeping teenoor die GKN(V) na te kom 
deur hom vir korrespondensie te beywer. 

4.3.2.1.2 Aan die nuwe Deputate word opdrag gegee om dit ‘n saak van groot erns 
te maak om die noodsaaklike ontmoetings te reël; om verby strukturele 
belemmeringe ‘n pad te probeer vind waarvolgens uitdrukking aan die 
ekumeniese eenheid tussen die GKSA en die GKN(V) gegee kan word. 

4.3.2.1.3 Die GKSA distansieer hom van die VGKSA se beoordeling van die GKSA 
en praat hierdie besluit in ontmoeting met die VGKSA deur (Acta 
2000:226). 

Besluit: Kennis geneem. 
4.3.2.2 Die Sinode neem kennis 
4.3.2.2.1 Verskeie ontmoetings het met die Deputate van die GKN(V) (BBK) 

plaasgevind, naamlik in ‘n driepartyegesprek gedurende November 2000, 
tydens die ICRC in Junie 2001 en in besoeke van twee Deputate van die 
GKSA naamlik prof. A le R du Plooy en dr. CJ Smit aan die Sinode van die 
GKN (V) in Mei 2002. 

4.3.2.2.2 Deurentyd het die Deputate van die GKSA die volgende as uitgangspunte 
tot die gesprek gestel: 
(i) Die GKSA het deur die jare die beleid gehandhaaf dat die eenheid 

van Gereformeerde kerke as ons dringendste en belangrikste 
ekumeniese roeping gesien moet word (Acta, 1970:69). 

(ii) Die doel van die ekumeniese gesprek is die uitdra van die universele 
evangelie…” waardeur alle kerke (onder alle volksgroepe) in 
gehoorsaamheid aan die Woord van God uiteindelik tot een kerklike 
gemeenskap op grond van ooreenstemming van die leer 
saamgesnoer kan word” (Acta, 1994:195, 2.2.1.1; vgl 1967:366). 

(iii) Die ekumeniese roeping is dan gerig op “herstel van die eenheid van 
die kerk’” (Acta, 1967:365). 

4.3.2.2.3 Die volgende is as redes vir ekumeniese eenheid tussen die GKSA en die 
GKN(V) gestel: 
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(i) Die GKN(V) handhaaf dieselfde belydenis as die GKSA en dié 
kerkgemeenskappe het oorwegend ooreenstemmende kerklike 
praktyke. Dit beteken dat dié kerkgemeenskappe in feite één is (ook 
erken deur die GKN(V) se Sinode van 1981 te Arnhem en dié van 
1990 te Leeuwarden). 

(ii) Volgens die GKSA se uitgangspunte vir kerklike eenheid (4.3.2.2.2 
hierbo) is kerkeenheid tussen kerkgemeenskappe met dieselfde 
belydenis in eenheid van leer, diens en tug nie ‘n luukse nie, maar ‘n 
Skrifopdrag. 

(iii) Die wesenskenmerke van die kerk, 
• sy apostolisiteit 
• sy katolisiteit,  
• sy eenheid, en  
• sy heiligheid  
dring die kerk om sy eenheid in die sondeverskeurde wêreld 
sigbaar te maak en dit te beleef. (Joh 17:21-23; 1 Kor 12; Ef 1:22; 
Hand 15; Gal 2; NGB, artt.27,28) 

(iv) Indien besware geopper word wat een of meer van die 
wesenskenmerke van die kerk van Christus in die gedrang bring, 
moet daarmee erns gemaak word. Besware van strukturele aard, of 
wat op ongetoetste bewerings rus, waar die kerklike weg nie gevolg 
is nie, mag nie ligtelik in die weg van eenheid staan nie – daarvoor 
weeg die eenheid van die kerk te swaar. 

(v) Kerklike eenheid mag nie in die weg gestaan word deur 
• historiese verskille,  
• verskeidenheid van kerklike etos,  
• verskillende metodes in kerklike handelinge, 
• interpretasies van ongetoetste eksegese van individuele teoloë, 

en 
• persepsies van verhoudinge met ander gereformeerde 

kerkgemeenskappe,  
m.a.w. kerkverskeurdheid mag nie bevorder word indien die 
belydenis, d.w.s. die inhoud van die geloof, ooreenstem nie. 

(vi) Die eenheid van die liggaam van ons Here is nie opsioneel nie. Dit is 
die dure roeping van kerkgemeenskappe wat een in hulle geloof is – al 
sal daar verskille voorkom wat nie die essensie van die eenheid raak 
nie – om uitdrukking aan hierdie eenheid te gee. 

4.3.2.2.4 In die sestiger- en vroeg sewentigerjare het die GKN(V) die volgende as 
redes gestel waarom ekumeniese eenheid nie kan verwesenlik nie: 
(i) Die GKSA se korrespondensie met die GKN. 
(ii) Die GKSA se lidmaatskap van die GER. 
(iii) Die GKSA se korrespondensie met die NedlGK 
 Die GKSA het sy korrespondensie met die GKN in 1976 opgehef, 

sowel as sy lidmaatskap van die GER in 1994.  
4.3.2.2.5 Hierna het die GKN(V) die volgende besware geopper: 

(i) “De toenemende contacten tussen de GKSA en de CRC in Noord 
Amerika. Nu weer toenadering zoeken getuigt niet van een 
profetische blik en een gereformeerde positiekeus.” 

(ii) “De waarschuwing die de laatste jaren vanuit de VGKSA komt over 
opkomende schrifkritiek binne de GKSA.” En steeds: 
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(iii) Die GKSA se korrespondensie met die NedlGK 
4.3.2.2.6 Aldrie die laaste besware is op 2 November 2000 tussen die GKN(V) en 

die GKSA tot bevrediging van beide partye opgelos: 
(i) Die Deputate van die NGK(V) het hulle begrip vir die voortgang van 

korrespondensie tussen die GKSA en die CRCNA uitgespreek, veral 
in die lig van die GKSA se besluit op Sinode 2000 in hierdie verband. 

(ii) Die beskuldiging van “opkomende Skrifkritiek” in die geledere van die 
GKSA, deur Deputate van die VGKSA, is in diepte aan die hand van 
toeligtingstukke van die betrokke teoloë bespreek. Die gesamentlike 
bevinding was dat verskil in eksegese nie noodwendig Skrifkritiek 
beteken nie. “Uit die dokumentasie wat voorlê, blyk dat die GKSA nie 
Skrifkrities is nie” (Notule Driepartyegesprek 2 Nov 2000, 6.4.1). Ook: 
“Waar ‘n klag by die kuratorium gelê word, word die geldigheid van 
die klag sonder uitsondering vasgestel en die materie word in diepte 
behandel – soos dit al verskeie kere gebeur het. Hierdie besorgdheid 
van die VGKSA het dus nie grond nie” (Ibid, 6.3.1). Samevattend: “De 
GKN(V) zijn akkoord met deze toevoeging (6.3.1), die een weergave 
is van het commentaar van de deputaten van de GKSA op de 
bezorgdheid die geuit werd door de deputaten van de VGKSA” 
(Verslag van de Ontmoeting GKN(V) – GKSA op 3 Oktober 2001, 
pt. 1). 

(iii) Deputate van die GKN(V) het vanweë die historiese verloop en die 
sendingsituasie in SA waarby die NedlGK betrokke is, sowel as die 
aard van ‘n broederlik-opbouende verhouding tussen dié twee 
kerkgemeenskappe, begrip getoon vir die korrespondensie wat 
tussen dié kerkgemeenskappe tot stand gekom het en gehandhaaf 
word. 

 Aldrie die genoemde faktore is nie meer as verhinderinge van 
ekumeniese eenheid aangemerk nie. 

4.3.2.2.7 Die Deputate van die GKN(V) het vervolgens by die Sinode van Zuidhorn 
(Mei 2002) aanbeveel om “met de GKSA een zusterkerkrelatie aan te gaan” 
op grond daarvan dat 
“Onze kerken hebben de GKSA al sinds 1981 erkend als ware kerk van de 
Here Jezus Christus (GS Arnhem 1981, Acta art.138; GS Leeuwarden 
1990, Acta art.122)”, en: “Het tripartiete overleg in Potchefstroom op 2 
November 2000 heeft bevestigd dat de GKSA het gezag van de Heilige 
Schrift handhaven en dat ze zorgvuldig omgaan met hun kerklijke relaties.” 

4.3.2.2.8 Op die Sinode van Zuidhorn, waar prof. A. le R. du Plooy en dr. CJ Smit 
teenwoordig was, het afgevaardigdes van die VGKSA, ‘n “susterkerk” van 
die GKN(V), ds. P Nel en ds. R Visser alles in hulle vermoë gedoen om 
ekumeniese eenheid tussen die GKN(V) en die GKSA te verhinder. 
(i) Ds. Nel het, ten spyte van die ondersoek en afhandeling van hulle 

beskuldiging van Skrifkritiek by enkele teoloë van die GKSA op 2 
November 2000, veral op hierdie saak gekonsentreer. Die diepte van 
die argumentasielyn was sodanig dat in die Nederlandse dagbladpers 
berig is dat “een van de afgevaardigdes vroeg ds. Nel wat presies 
met Schrifkritiek bedoel is: ‘U doet veel stof opwaaien, dat even later 
ook weer neerdaalt’.” En: “Uw argumenten zijn inhoudelijk niet 
overtuigend, luide andere kritiek.” Ook: “Enkele synodeleden spraken 
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van diepe schaamte, omdat een kerk die als het ware erkend is, 
opeens in het beklaagdenbank zit.” 

(ii) Verder het ds. Nel onder die opskrif “Silence about liberalism” 
beweer: “Not only do we experience a quietness regarding liberalism 
amongst their own ranks, but also in their relations with their other 
two ‘sister churches’ in SA. These churches, the Nederduits 
Gereformeerde Kerk (NGK) and the Hervormde Kerk van Afrika 
(Herv. K.) are in a acute state of deformation. One of the deputies 
talks about a close “brotherhood” that has finally been reached with 
these ‘sisterchurches’.” (‘n onvolledige en eensydige verwysing na ‘n 
artikel van dr. CJ Smit in Die Kerkblad. Ds. Nel verwys na die vierde 
en vyfde sin van die artikel, maar hy versuim om ook na die sesde sin 
te verwys waarin gestel word dat ons [die TKK-Deputate – 
Rapporteur] tot die gevolgtrekking gekom het dat “’n eenheidstruktuur 
op die lang duur tot groter verdeeldheid kan lei.”) Op dié wyse is ‘n 
nuwe beswaar teen ekumeniese eenheid gelanseer, naamlik die 
GKSA se verhouding met die NGK en die NHK - sonder dat die 
inhoud en meriete daarvan hoegenaamd getoets kon word. Die 
Deputate het nie vooraf by die GKSA se Deputate vir gesprekvoering 
met die NGK en die NHK gekontroleer watter standpunte teen en 
uitsprake oor “liberalisme” deur die jare gemaak is nie. Klem is gelê 
op die term “die GKSA se susterkerk”, ‘n term wat nooit amptelik in 
die GKSA gebruik is nie – en weinig nie-amptelik, om daarmee 
kennelik in te speel op die konnotasie wat die GKN(V) van die 
‘susterkerk-term’ het, naamlik dié van kerklike eenheid. Hiervolgens 
is die indruk geskep dat die GKSA ‘n kerkverband-verhouding met die 
NGK en die NHK het. 

(iii) ‘n Tweede nuwe beswaar teen ekumeniese eenheid wat op die 
Sinode ingesmokkel is, sonder enige verifiëring en vooraf beoordeling 
daarvan: “The GKSA is at this moment discussing the issue of 
accepting the new book of praise, pioneerd by the NGK. This book 
has no praise however ….” Die indruk is geskep dat die GKSA die 
Liedboek van die NGK en die NHK in sy geheel oorweeg vir gebruik. 

4.3.2.2.9 Op aandrang uit die Sinode dat die afgevaardigde van die CGK, prof. Erik 
Peels, ‘n advies moet uitspreek, het hy gesê: “De CGK onderhouden al 
tientallen jaren een zusterband met de Dopperkerken. Het verwijt van 
Schriftkritiek heeft in onze kring nooit gespeeld. Wat wij weten van de 
GKSA is alleen positief te noemen.” (Nederlands Dagblad, 21 Mei 2002, 
p.2). 

4.3.2.2.10 Vanweë die tydsfaktor het die Sinode gereseseer om drie weke later sy 
beslissing te maak. Op 7 Junie het Sinode Zuidhorn by wyse van ‘n 
staking van stemme besluit om die aanbeveling van sy Deputate vir 
ekumeniese eenheid met die GKSA (“zustersrelatie”) te verwerp. 
Verder is besluit om “wel te streven naar zusterkerk-relaties” en 
samesprekings met die GKSA saam met die VGKSA te voer. 

Besluit: Kennis geneem. 
4.3.2.3 Die Sinode oordeel 
4.3.2.3.1 Sinode Zuidhorn 2002 het toegelaat dat sake wat reeds op die 

driepartyevergadering van 2 November 2000 tot bevrediging van die 
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Deputate van die GKN(V) en dié van die GKSA afgehandel is, opnuut deur 
afgevaardigdes van die VGKSA voor die Sinode gebring is. 

4.3.2.3.2 Sinode Zuidhorn 2002 het ook toegelaat dat nuwe besware teen 
ekumeniese eenheid met die GKSA voorgelê is, met wanvoorstellings oor 
Skrifkritiek in die GKSA, die GKSA se verhouding met die NGK en die 
NHK, en die GKSA se oorweging van die nuwe Liedboek, sonder dat die 
Deputate van die GKN(V) hoegenaamd in die geleentheid gestel is om 
hierdie aangeleenthede te kon beoordeel. 

4.3.2.3.3 Sonder gravamen teen besluite van die Sinode van Arnhem 1981 (Acta 
art.138) en dié van die Sinode van Leeuwarden 1990 (Acta art.122), en 
sonder enige motivering waarom die besluite van genoemde Sinodes oor 
“zusterrelaties” met die GKSA de facto ter syde gestel word, bly Sinode 
Zuidhorn 2002 in gebreke om die konsekwensies van genoemde vorige 
Sinodebesluite deur te trek tot erkenning van ekumeniese eenheid 
(“zusterrelaties”). 

4.3.2.3.4 Die wyse waarop die GKN(V) oordeel oor die eis van die Skrif en oor die 
beginsels en kriteria wat die Skrif vir kerklike eenheid stel, die gebrek aan 
Skriffundering wat die GKN(V) dus aan die dag lê om die roeping tot 
kerkeenheid uit te voer – wat ook in die gebrek aan Skrifgefundeerde 
motivering in die besluitneming weerspieël word – wek ernstige 
besorgdheid op. Die feit dat die GKN(V) deur die loop van meer as dertig 
jaar telkens die doelpale vir kerklike eenheid met die GKSA verskuif het, 
telkens nuwe besware geopper het as die voriges beantwoord is, bring 
hulle beskouing van die Skrif oor kerkeenheid (vgl 4.3.2.2.3; Joh 17:21-23; 
1 Kor 12; Ef 1:22; Hand 15; Gal 2; NGB, artt.27,28) en hulle beskouing 
van die belydenis (NGB, artt.28 en 29) in die gedrang. Die GKSA kan 
moeilik ‘n ander afleiding maak as dat die GKN(V) die Skrifeis vir kerklike 
eenheid nie werklik met erns bejeën nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
4.3.2.4 Die Sinode besluit 
4.3.2.4.1 Sinode 2003 neem met droefheid kennis dat die Sinode van Zuidhorn 

2002 getuienis toegelaat het wat nie vooraf deur sy eie Deputate getoets 
kon word nie en dat die afgevaardigdes van die GKSA nie inhoudelik en 
indringend op die getuienis kon antwoord nie. Ook dat die Sinode 
Zuidhorn, sonder klaarblyklike motivering wat op Skrifbeginsels gefundeer 
is, besluit het om sy Deputate se goed gemotiveerde aanbeveling vir 
ekumeniese eenheid met die GKSA, nie as deurslaggewend te beoordeel 
nie.  

4.3.2.4.2 Sinode 2003 neem verder met droefheid kennis dat die GKN(V) die 
Skrifopdrag tot die eenheid van die kerk van die Here Jesus Christus op 
hierdie wyse nie uitgevoer het nie.  

4.3.2.4.3 Sinode 2003 besluit dat aangesien die GKN(V) sy "streven naar 
zusterkerkrelaties" met die GKSA daadwerklik wil voortsit, daar oor die 
GKN(V) se gronde en motiewe, asook hulle begrip van ekumeniese 
eenheid (korrespondensie), en die voorwaardes en verwagtings daaraan 
verbonde, geoordeel moet word. Sake wat reeds in gesprekke tussen die 
twee kerke se deputate afgehandel is moet as afgehandel beskou word. 
(Vergelyk die notule van die 3 Partye Oorleg van 2 Nov. 2000) 

Besluit: Goedgekeur. 
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4.3.3 Die Gereformeerde Bond en die Konfessioneel Gereformeerde Beraad 
4.3.3.1 Opdrag 
4.3.3.1.1 Die Deputate ondersoek die kerkregtelike vraagstuk van hoe die GKSA ‘n 

ekumeniese verhouding kan aangaan met konfessionele groep(e) in ‘n 
kerkgemeenskap. 

4.3.3.1.2 Die Deputate kry opdrag om ekumeniese kontak met die GB en CGB te 
onderhou deur besoeke, gesprekke, uitruil van kerklike tydskrifte en ander 
gestaltes. 

4.3.3.1.3 Die Deputate voer gesprek met die GB en CGB oor die raakvlakke van 
hulle sendingbetrokkenheid en –belangstelling in Afrika (Acta 2000:236). 

Besluit: Kennis geneem. 
4.3.3.2 Die Sinode neem kennis 
4.3.3.2.1 Verwysend na 4.3.3.1.1 

Die resultaat van die ondersoek kom kortliks daarop neer dat een 
kerkgemeenskap met ‘n ander kerkgemeenskap, en nie met groepe in 
kerkgemeenskappe nie, korrespondensie aangaan om op dié wyse 
kerklike eenheid tot uitdrukking te bring. Dit verhinder kerkgemeenskappe 
egter nie om met ‘n groep gelowiges binne ‘n kerkgemeenskap 
ekumeniese kontak te hê nie, met die doel om uiteindelik met daardie 
kerkgemeenskap ekumeniese eenheid te bereik. Die kerkorde verwoord 
dit soos volg: “Kerklike korrespondensie en samewerking of kontak (met 
kerke en kerklike instansies) …” (art.52). 

4.3.3.2.2 Verwysend na 4.3.3.1.2 en 4.3.3.1.3: 
Verdere ekumeniese kontak met die GB en die CGB kon vanweë 
praktiese omstandighede nie gedurende die afgelope termyn voortgesit 
word nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
4.3.3.3 Die Sinode oordeel 
4.3.3.3.1 Dit is van ekumeniese belang dat ekumeniese kontak voortgesit word. 
Besluit: Kennis geneem. 
4.3.3.4 Die Sinode besluit 
4.3.3.4.1 Die opdrag soos in 4.3.3.1.2 en 4.3.3.1.3 word gekontinueer. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
4.3.4 Frankryk 
4.3.4.1 Opdrag 
Die nuwe Deputate vir Ekumeniese Sake kry opdrag “om deurlopend kontak te maak 
met Gereformeerde Buitelandse kerkgemeenskappe oor sake van dringende en 
algemene belang kragtens KO, art.49” (Acta 2000:213). 
Besluit: Kennis geneem. 
 
4.3.5 Hongarye 
4.3.5.1 Opdrag 
Die nuwe Deputate vir Ekumeniese Sake kry opdrag “om deurlopend kontak te maak 
met Gereformeerde Buitelandse kerkgemeenskappe oor sake van dringende en 
algemene belang kragtens KO, art.49 (Acta 2000:213). 
Besluit: Kennis geneem. 
4.3.5.2 Die Sinode neem kennis 
4.3.5.2.1 Dr. CJ Smit het die geleentheid gehad – nie op die kerk se koste nie – om 

die ekumeniese kontak wat met die Reformed Presbyterian Church of 
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Central and Eastern Europe (RPCCEE) en die Károlyi Gáspár Institute of 
Theology and Missions (KGITM) wat in Miskolc gesetel is, voort te sit. Die 
ontmoeting het in Budapest in Julie 2002 met Rev. Gyula Bagoly 
(Studentedekaan en predikant van die kerk in Miskolc) en Zsolt Zoltan 
(evangeliewerker van dié kerk) plaasgevind. 

4.3.5.2.2 Hierdie is ‘n baie klein kerk wat in Hongarye uit 80 belydende lidmate met 
4 predikante en ‘n aantal evangeliewerkers bestaan. Daar is 16 sendelinge 
en 5 studente van dié kerk wat aan die KGITM studeer. 

4.3.5.2.3 Die RPCCEE bestaan uit lidmate wat gemiddeld jonger as 35 is. Dié kerk 
het weggebreek van die staatsondersteunde Hungerian Reformed Church 
(HRC) wat in die jare van kommunistiese oorheersing met die staat 
saamgewerk het en wat teologies oorwegend Barthiaans en Bultmaniaans 
georiënteer is. Die RPCCEE word sterk deur die HRC teengestaan en 
voer ‘n bestaanstryd tussen die HRC met sy 1.5 miljoen lidmate, die 
Rooms Katolieke Kerk met 6 miljoen lidmate en die Lutherse Kerk met 
300,000 lidmate. 

4.3.5.2.4 Die RPCCEE handhaaf die Heidelbergse Kategismus, die Second Helvetic 
Confession en die Westminster Confession of Faith as belydenisskrifte. 
Hulle Skrifbeskouing is gereformeerd (moontlik ietwat meganies-
verbalisties): “We believe that the Bible is holy, inspired in every word, 
altogether without error in the original manuscripts …” 
(Bekendstellingsdokument, p.8, pt.1). Trouens, die opleiding wat hulle 
predikante by die KGITM kry, is ortodoks-gereformeerd wat leer betref: 
“We believe that the Gospel of Jesus Christ must be understood in a 
Reformed, Calvinistic sense …” (Bekendstellingsdokument, p.8, pt.2). 
en die gereformeerde kerkreg kom veral tot uiting in die sterk standpunt 
oor die gelykheid van die ampte en die drie kenmerke van die ware kerk 
soos in art.29 van die NGB, maar staan origens in die skadu van die 
Presbiterianisme (“A truly Reformed Church must be Presbyterian in 
government” (Bekendstellingstuk, p.8, pt.4). 

4.3.5.2.5 Die RPCCEE vind ‘n baie sterk aansluiting by die KGITM wat in 1992 deur 
die Westminster Biblical Missions in Central and Eastern Europe o.l.v. 
Robert Rapp tot stand gekom het. 

Besluit: Kennis geneem. 
4.3.5.3 Die Sinode oordeel 
4.3.5.3.1 Ekumeniese kontak met die RPCCEE is wenslik, en indien moontlik ook 

op akademiese vlak met die KGITM. 
Besluit: Kennis geneem. 
4.3.5.4 Die Sinode besluit 
4.3.5.4.1 Die ekumeniese kontak wat tot stand gekom het, word waar dit prakties 

moontlik is, voortgesit. 
4.3.5.4.2 Indien dit vir die Teologiese Skool moontlik sou wees om dergelike kontak 

op akademiese vlak met die KGITM te bewerkstellig, word dit 
aangemoedig. 

Besluit: Goedgekeur. 
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4.3.6 Spanje 
4.3.6.1 Opdrag 
Die nuwe Deputate vir Ekumeniese Sake kry opdrag “om deurlopend kontak te maak 
met Gereformeerde Buitelandse kerkgemeenskappe oor sake van dringende en 
algemene belang kragtens ar. 49 KO” (Acta 2000:213) 
Besluit: Kennis geneem. 
4.3.6.2 Die Sinode neem kennis 
4.3.6.2.1 Kennis is geneem van die bestaan van minstens vier Gereformeerde 

gemeentes in onderskeidelik Barcelona en Seville. 
Besluit: Kennis geneem. 
4.3.6.3 Die Sinode oordeel 
4.3.6.3.1 Die tendens van die ontstaan/herontstaan van Gereformeerde Kerke op 

Europese bodem (vergelyk ook plekke soos Portugal, Griekeland en 
Turkye) behoort verder ondersoek te word. 

Besluit: Kennis geneem. 
4.3.6.4 Die Sinode besluit 
4.3.6.4.1 Die Deputate kry opdrag om ondersoek in te stel na en kontak te maak 

met nuutgestigte/nuutontstane kerke in Europa. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
4.3.7 Gereformeerde Jeug in Londen 
4.3.7.1 Opdrag 
Die nuwe Deputate vir Ekumeniese Sake kry opdrag “om deurlopend kontak te maak 
met Gereformeerde Buitelandse kerkgemeenskappe oor sake van dringende en 
algemene belang kragtens KO, art.49” (Acta 2000:213). 
Besluit: Kennis geneem. 
4.3.7.2 Die Sinode neem kennis 
4.3.7.2.1 Op reis na die ICRC, het ds. BCG Fourie in Londen aangedoen met die 

oog daarop om die situasie van die talle Gereformeerde jongmense te 
ondersoek in opdrag van die Deputate. 

4.3.7.2.2 Kennisgewing is vooraf per vonkpos en in Die Kerkblad gegee van die 
voorgenome blitsbesoek. Talle reaksies het gevolg en bykans 70 
vonkposadresse van Gereformeerde jongmense in Engeland is bekom. 

4.3.7.2.3 Kontak is met almal gemaak en heelwat het gereageer op die pos. 
Uiteindelik kon dit realiseer in twee ontmoetings met jongmense by die SA 
gemeente in King’s Cross en die aand in ‘n erediens in Maidenhead in die 
kerkgebou van die United Reformed Church (URC). 

4.3.7.2.4 Verskeie behoeftes het aan die lig gekom, waaronder die belangrikste is 
aan katkisasiemateriaal vir die jong gesinne wat daar bly en eiesoortige 
Gereformeerde eredienste. 

4.3.7.2.5 Sedertdien is berig gegee van die besoek in Die Kerkblad en weeklikse 
vonkposadresse en versoeke vir aandag vanuit beide Engeland en die 
RSA stroom steeds in. 

Besluit: Kennis geneem. 
4.3.7.3 Die Sinode oordeel 
4.3.7.3.1 Die presiese aantal Gereformeerde jongmense en gesinne in Londen en 

omstreke is onbekend, maar na raming is daar baie meer as die wat 
kontak gemaak het. So ‘n beduidende aantal mense in die vreemde 
omgewing onderstreep die behoefte wat daar tans bestaan. Na 
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beriggewing in Die Kerkblad in 2001 stroom daar steeds weekliks adresse 
en versoeke rakende bediening in Londen in. 

4.3.7.3.2 Die behoefte aan eiesoortige Gereformeerde bediening in die vreemde 
situasie kan in analogie met die situasie in Australië en Nieu Zeeland 
aangespreek word. 

4.3.7.3.3 Kontak met die plaaslike gemeente van die FCS in Epping is gewens, 
alhoewel dit ver van die middestad geleë is of van die sentra waar die 
meeste jongmense woon. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
4.3.7.4 Die Sinode besluit 
4.3.7.4.1 Die nuwe Deputate maak kontak met die FCS oor moontlike Afrikaanse 

eredienste in Londen of ander geskikte sentra. 
4.3.7.4.2 Die Deputate moet voortgaan met besoek(e) en verdere ondersoek, onder 

meer deur die databasis van adresse uit te brei. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
4.4 Kerke in Amerika en Kanada 
 
4.4.1 United Reformed Churches of North America (URCNA) 
4.4.1.1 Opdrag 
Verdere ekumeniese kontak word gemaak met NAPARC en die kerke wat daarin 
verteenwoordig is (Acta 2000:228). 
Besluit: Kennis geneem. 
4.4.1.2 Die Sinode neem kennis 
4.4.1.2.1 Drie indringende ontmoetings met die Deputate van die URCNA, wat 

weggebreek het van die CRCNA, is gehou. Die eerste deur prof. A le R du 
Plooy en dr. MJ du Plessis tydens ‘n besoek aan die VSA in 2000 en die 
tweede deur dr. du Plessis 2001 by die Junie Sinodesitting in Escondido 
waartydens die URCNA op die wydste vlak van korrespondensie met die 
GKSA besluit het. Die derde ontmoeting het deur dr. CJ Smit en ds. BCG 
Fourie tydens die kongres van die ICRC in 2001 plaasgevind. Daar het 
ook gereelde briefwisseling plaasgevind. 

4.4.1.2.2 Volledige dokumentasie waaronder die Acta van hulle vorige Sinode, is 
aan die Deputate gelewer. 

4.4.1.2.3 Die volgende is met die Deputate in gesprek opgeneem: 
Redes waarom die URCNA weggebreek het van die CRCNA 
Die CRC het die kwessie van die vrou in die amp nie op hermeneutiese vlak hanteer 
nie, maar dit reduseer tot ‘n kerkordelike aangeleentheid en so hulle beskouing van 
die kerkorde tot ‘n pragmatiese uitgangspunt gereduseer. 
Die CRC het Gen 1-3 tot ‘n nie-historiese openbaringsfragment gereduseer. 
Die CRC tolereer ‘n beskouing dat God as Vader en as moeder aanbid kan word. 
Die beskouing van die CRC van homofilie: Dit behoort as ‘n gawe van die Here 
gebruik te word waar Hy dit skenk. 
Evangelieverkondiging kan ook bloot kenbaar wees in daad-uitdrukkingswyses. 
Liturgiese degradering in die CRC om die charismatiese stroming te akkommodeer. 
Ekumeniese eenheid met die GKSA 
Die afgevaardigdes (wat ook hulle Deputate ekumenisiteit is) kom ooreen met ons 
dat die GKSA en URCNA een in leer, diens en tug is. 
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Die wyse waarop die Sinode in Escondido besluit het op bande met die GKSA, kom 
ooreen met ons wydste vlak van ekumenisiteit, naamlik kontak met die oog op 
verdere moontlike kontak. 
Die besluit om nie nadere bande te vestig nie, is veral geneem op grond van die 
ekumeniese eenheid tussen die GKSA en CRCNA. Daar is egter goeie begrip vir die 
motivering van die GKSA om positief-krities betrokke te bly by die CRCNA in konteks 
van die historiese agtergrond. 
Besluit: Kennis geneem. 
4.4.1.3 Die Sinode oordeel 
4.4.1.3.1 Die URCNA is ‘n ware kerk van die Here wat in elke opsig van leer, diens 

en tug met die GKSA ooreenstem. 
4.4.1.3.2 Daar moet gepoog word om bande van kerklike eenheid 

(korrespondensie) met die kerkverband te sluit. 
Besluit: Kennis geneem. 
4.4.1.4 Die Sinode besluit 
4.4.1.4.1 Deputate word na die volgende Sinode van die URCNA gestuur. 
4.4.1.4.2 Korrespondensie word die URCNA aangebied. 
4.4.1.4.3 Kontak word gehou met die kerkgemeenskappe in NAPARC, onder 

andere deur kontak met die URCNA. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
4.4.2 Orthodox Presbyterian Church (OPC) 
4.4.2.1 Opdrag 
Kerklike korrespondensie word formeel aan die OPC aangebied (Acta 2000:236). 
Besluit: Kennis geneem. 
4.4.2.2 Die Sinode neem kennis 
4.4.2.2.1 ‘n Skrywe is per pos sowel as per hand aan die OPC gebied waarin 

korrespondensie aangebied word. 
4.4.2.2.2 Ontmoeting het met die Deputate van die OPC gerealiseer tydens die 

ICRC in 2001. Gedurende April 2002 is ook gesprek gevoer met dr. Ed 
Gross van die OPC wat teruggekeer het na Amerika en onderneem het 
om die saak van korrespondensie te monitor tydens die Sinode van die 
OPC in 2002. 

Besluit: Kennis geneem. 
4.4.2.3 Die Sinode oordeel 
4.4.2.3.1 Die antwoord van die OPC in verband met korrespondensie word nog 

afgewag terwyl daar intussen niks aan die huidige of historiese band 
verander het nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
4.4.2.4 Die Sinode besluit 
4.4.2.4.1 Die Deputate moet die korrespondensie afhandel. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
4.4.3 Presbyterian Church America (PCA) 
4.4.3.1 Opdrag 
Die nuwe Deputate vir Ekumeniese Sake kry opdrag “om deurlopend kontak te maak 
met Gereformeerde Buitelandse kerkgemeenskappe oor sake van dringende en 
algemene belang kragtens KO, art.49” (Acta 2000:213). 
Besluit: Kennis geneem. 
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4.4.3.2 Die Sinode neem kennis 
Kyk Aanvullende Rapport. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
4.4.4 NAPARC 
4.4.4.1 Opdrag 
Verdere ekumeniese kontak word gemaak met NAPARC en die kerke wat daarin 
verteenwoordig is (Acta 2000:229). 
Besluit: Kennis geneem. 
4.4.4.2 Die Sinode neem kennis  
4.4.4.2.1 Niemand het in die afgelope termyn ‘n vergadering van NAPARC 

bygewoon nie, maar daar het wel kontak met die individuele lidkerke 
gerealiseer. 

Besluit: Kennis geneem. 
4.4.4.3 Die Sinode oordeel 
4.4.4.3.1 Kontak met die lidkerke asook met NAPARC self is belangrik en gewens. 
4.4.4.3.2 Kontak behoort veral met die Reformed Church in the United States 

(RCUS) opgeneem te word. 
Besluit: Kennis geneem. 
4.4.4.4 Die Sinode besluit 
4.4.4.4.1 Kontak moet met NAPARC onderhou word. 
4.4.4.4.2 Kontak moet met die lidkerke, veral die RCUS gesoek word. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
4.5 Kerke in Australië en Nieu Zeeland 
 
4.5.1 Free Reformed Church of Australia (FRCA) 
4.5.1.1 Opdrag 
Aan die nuwe Deputate word opdrag gegee om voort te gaan om ekumeniese 
kontak met die FRCA te verkry (Acta 2000:229). 
Besluit: Kennis geneem. 
4.5.1.2 Die Sinode neem kennis 
4.5.1.2.1 Kontak kon nie met die FRCA bewerkstellig word nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
4.5.1.3 Die Sinode oordeel 
4.5.1.3.1 Kontak of soeke na kontak met die FRCA word nie gekontinueer nie.  
Besluit: Kennis geneem. 
4.5.1.4 Die Sinode besluit 
4.5.1.4.1 Die opdrag om ekumeniese kontak met die FRCA op te soek, word nie 

gekontinueer nie.  
Besluit: Goedgekeur. 
 
5. Skakeling met kerkgemeenskappe in die binneland 
 
5.1 Vrye Gereformeerde Kerk in Suid Afrika (VGKSA) 
5.1.1 Opdrag 
Die nuwe Deputate vir Ekumeniese Sake kry opdrag “om deurlopend kontak te maak 
met Gereformeerde Buitelandse kerkgemeenskappe oor sake van dringende en 
algemene belang kragtens KO, art.49” (Acta 2000:213). 
Besluit: Kennis geneem. 
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5.1.2 Die Sinode neem kennis 
5.1.2.1 Die versoek is gerig aan die VGKSA om hulle beskuldigings van Skrifkritiek 

te substansieër en dit op skrif beskikbaar te stel. 
5.1.2.2 Na agt maande het hulle ‘n dokument aan die Deputate gelewer wat 

neerkom op een woord in die kommentaar op die Ou Testament van ‘n 
GKSA outeur en een sin in die Nuwe Testament in die kommentaar van ‘n 
ander GKSA outeur. Hierdie dokument is aan die betrokke persone 
beskikbaar gestel vir kommentaar sodat daar gesprek hieroor kon plaasvind. 

5.1.2.3 Die GKN(V) het twee afgevaardigdes na ‘n driepartyegesprek op 2 
November 2000 in Potchefstroom gestuur. Die bevinding van hierdie 
vergadering was dat geen Skrifkritiek bewys kon word nie, maar dat dit ‘n 
kwessie van verskil in eksegese is. 

5.1.2.4 Die VGKSA het egter van hierdie bevinding verskil en ‘n ontmoeting met die 
Deputate van die VGKSA is gereël om die notule uiteindelik te finaliseer. Die 
gesprek het hartlik verloop en ander sake van gemeenskaplike belang is 
verder bespreek. 

5.1.2.5 Na die vergadering is daar egter weer ‘n dokument aangebied waarin 
opnuut gepoog word om Skrifkritiek by die GKSA te bewys. Die versoek was 
egter dat dit vertroulik hanteer word met dien verstande dat dit nie weer aan 
die betrokke outeurs gebied word vir reaksie nie en ook nie verder versprei 
word nie. Omdat die aangeleentheid oor vermeende Skrifkritiek in diepte 
bespreek is en daaroor besluit is, het die Deputate geoordeel dat die saak 
as afgehandel beskou word en dat nie verder oor die aangeleenthede 
gehandel word nie, tensy nuwe substansiële gegewens voorgelê word. 

5.1.2.6 Die VGKSA het hulle Sinode gedurende Mei 2002 gehou. Twee weke voor 
die aanvang van die Sinode was dit duidelik dat die Deputate van die GKSA 
nie uitgenooi word na die Sinode soos in November 2001 afgespreek nie. 
Daar is navraag gedoen na die moontlikheid om teenwoordig te wees as die 
verhouding met die GKSA bespreek word. ‘n Uitnodiging aan die GKSA is 
eers die aand voor die Sinode ‘n aanvang neem per e-pos ontvang. Op 
daardie stadium was dit te laat om ‘n afvaardiging te stuur. ‘n Faks is aan 
die Sinode van die VGKSA gestuur waarin groete oorgedra word en 
aangedui word waarom ons die Sinode nie kon bywoon nie. 

5.1.2.7 Die VGKSA het die Deputate op geen wyse ingelig oor besluite wat hulle 
Sinode oor hulle verhouding met die GKSA geneem het nie. Hulle het die 
Deputate hoegenaamd nie ingelig oor hulle beoogde standpuntinname met 
nuwe en ongetoetste getuienis voor Sinode Zuidhorn van die GKN(V), wat 
ongeveer ‘n maand later gehou is nie (kyk 4.3.2.2.6). 

5.1.2.8 Die Sinode neem kennis van die wyse waarop die afgevaardigdes van die 
VGKSA opgetree het, sonder om die Deputate van die GKSA vooraf oor die 
aangeleentheid te ken, in die lig van die broederlike samesprekings wat 
vooraf tussen die deputate van die twee kerkgemeenskappe plaasgevind 
het. 

5.1.2.9 Die Sinode neem ook kennis van die volgende uitsprake wat deur die 
afgevaardigdes van die VGKSA op Sinode Zuidhorn van die GKN(V) 
gemaak is: 

 “We also engineering a new field, called the work amongst the 
disenchanted, in which we gather and strengthen “verontruste” churches 
and members in the reformed churches in SA.” 
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 En: “Reformation in SA: The VGKSA is making progress with disenchanted 
churches and with working towards a united reformed bond of churches in 
SA. Premature sister relations (with the GKSA) will nullify these initiatives 
(Voorlegging van die VGKSA op Sinode Zuidhorn). 

Besluit: Kennis geneem. 
5.1.3 Die Sinode oordeel 
5.1.3.1 Die Sinode oordeel met droefheid dat die optrede van die Deputate van die 

VGKSA ernstige vrae oproep. Waarom het hulle die Deputate van die GKSA 
nie ingelig oor hulle standpuntstelling op die Sinode van Zuidhorn nie? 
Waarom het hulle ongetoetste getuienis gelewer waarin wanvoorstellings 
voorkom oor aangeleenthede wat hulle nie vooraf met die betrokke 
Deputate van die GKSA gekontroleer het nie (kyk 4.3.2.2.6)? Waarom het 
hulle nie die Deputate van die GKSA uitgenooi om teenwoordig te wees op 
hulle Sinode in Mei 2002, waar klaarblyklik ingrypende besluite oor hulle 
verhouding met die GKSA geneem is nie? Die Sinode oordeel ook met 
droefheid dat die optrede van die Deputate van die VGKSA, sowel as hulle 
voorlegging op die Sinode van Zuidhorn, nie in ooreenstemming met die 
liefdeseis van die Skrif was nie; trouens, dat dit nêrens met Skrifbeginsels 
begrond en gemotiveer was nie. 

5.1.3.2 Die Sinode oordeel met droefheid dat die VGKSA, wat nog altyd deur die 
GKSA as ‘n “susterkerk” – in die terme van die GKN(V) – behandel en 
vertrou is, nie die tot standkoming van kerkeenheid gedien het nie, maar 
met motiewe wat vreemd aan die Skrif is, kerkverskeurdheid bevorder het. 

Besluit: Kennis geneem. 
5.1.4 Die Sinode besluit 
5.1.4.1 Aangesien die VGKSA verdere gesprekke ekumeniese eenheid met die 

Deputate van die GKSA wil voer, moet die gebeure op Sinode Zuidhorn 
opgeklaar word.  

5.1.4.2 Die Deputate van die GKSA beoordeel (in die lig van die uitsprake wat in 
5.1.2.8 aangehaal word) opnuut die VGKSA se gronde en motiewe vir 
ekumeniese bande, hulle begrip van ekumeniese eenheid en die 
voorwaardes en verwagtinge daaraan verbonde sonder om weer vooraf 
afgehandelde sake ter tafel te neem. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
5.2 Free Church of South Africa (FCSA) 
5.2.1 Opdrag 
Die gesprek met die FCSA word voortgesit met die oog op kerklike eenheid (Acta 
2000:237). 
Besluit: Kennis geneem. 
5.2.2 Die Sinode neem kennis 
5.2.2.1 Die gesprek met die oog op kerklike eenheid kon vanweë praktiese 

omstandighede nie vorder nie (vgl ook 2.3.8) hoewel hartlike verhoudings op 
persoonlike vlak gehandhaaf is. 

Besluit: Kennis geneem. 
5.2.3 Die Sinode oordeel 
5.2.3.1 Die ekumeniese gesprek met die FCSA is van groot belang, omdat die 

kerkgemeenskap uit die FCS spruit. 
Besluit: Kennis geneem. 
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5.2.4 Die Sinode besluit 
5.2.4.1 Die gesprek met die FCSA met die doel van ekumeniese eenheid, word as 

een van die prioriteite op die agenda van die nuwe Deputate voortgesit. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
6. Sendingkoördinering 
6.1 Opdrag 
6.1.1 Die Deputate vir Ekumeniese Sake word gemandateer om, waar dit 

noodsaaklik blyk, evangelisering in die binneland en buiteland te koördineer 
(Acta 2000:233). 

6.1.2 Die Sinode maak dit deel van die mandaat van die Deputate vir Ekumeniese 
Aangeleenthede om alle sake rakende sendingsamewerking tussen die 
GKSA en die buiteland te hanteer… Dit sluit in: 

6.1.2.1 Afvaardiging na ekumeniese sendingkonferensies waarheen sendelinge van 
die GKSA genooi word 

6.1.2.2 Advies aan plaaslike en buitelandse kerke wat sendingsamewerkingprojekte 
oorweeg 

6.1.2.3 Kontak te behou met kerke wat op dieselfde belydenisgrondslag staan by 
sake waarin sendingsamewerking nodig is 

6.1.2.4 Daaroor besin of ‘n dokument wat riglyne gee vir sendingsamewerking-
ooreenkomste met buitelandse kerke by sending, nie noodsaaklik geword 
het nie. 

6.1.2.5 Die Sinode wys ervare sendelinge aan om deel van hierdie Deputategroep 
te vorm om hierdie opdragte so effektief moontlik te hanteer (Acta 
2000:252). 

Besluit: Kennis geneem. 
6.2 Die Sinode neem kennis 

Kyk Aanvullende Rapport. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
7 Sekularisasie 
7.1 Opdrag 
Die nuwe Deputate kry die opdrag om profetiese getuienis teen sekularisme, in 
samehang met die post-modernisme, te lewer deur toerustingsmateriaal vir kerkrade 
en lidmate op te stel en beskikbaar te stel (Acta 2000:233). 
Besluit: Kennis geneem. 
7.2 Die Sinode neem kennis 
7.2.1 Die Deputate het te midde van ‘n druk program nie by hierdie opdrag ook 

uitgekom nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
7.3 Die Sinode oordeel 
7.3.1 Die opdrag hoort nie by die Deputate vir Ekumenisiteit nie, vanweë die aard 

en omvang daarvan. Die opdrag kan eerder na ‘n ander Deputategroep vir 
uitvoering verwys word. 

Besluit: Kennis geneem. 
7.4 Die Sinode besluit 
7.4.1 Die opdrag word verwys na ‘n nuwe Deputategroep vir uitvoering. 
Besluit: Goedgekeur. 
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8 Brosjure 
8.1 Opdrag 
8.1.1 ‘n Bekendstellingsbrosjure van die GKSA in Afrikaans en Engels saamgestel 

word … vir bekendstelling en uitbouing van ekumeniese kontak met ander 
kerkgemeenskappe (Acta 2000:213). 

Besluit: Kennis geneem. 
8.2 Die Sinode neem kennis 
8.2.1 ‘n Brosjure is saamgestel in oorleg met verskeie belanghebbendes en reeds 

by verskeie geleenthede gebruik. 
Besluit: Kennis geneem. 
8.3 Die Sinode besluit 
8.3.1 Die brosjure word opgegradeer – met foto’s, ens. ter illustrasie. 
8.3.2 ‘n Oplaag van 2 000 word gedruk beskikbaar gestel deur die nuwe Deputate 

aan alle persone wat kontak maak met ander kerkgemeenskappe. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
9. Uitnodigings na die Sinode 2003 
9.1 Die Sinode neem kennis 
Uitnodigings is gerig aan die volgende kerke om waarnemers/afgevaardigdes te 
stuur na die Sinode 2003: 
URCNA  OPC 
GKN(V)  VGKSA, RCUS 
LRC   Kerke in korrespondensie 
Besluit: Kennis geneem. 
9.2 Die Sinode besluit 
9.2.1 Sittingsreg word aan alle waarnemers gebied met spreekstem en volle 

sittingsreg aan die afgevaardigdes van die kerke in korrespondensie. 
9.2.2 ‘n Vertaaldiens word beskikbaar gestel vir die afgevaardigdes. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
10. Perspektief: Terugskouing en Vooruitskouing 
Vir ‘n geheeloorsig oor die werk van die Deputate: Ekumenisiteit (Buitelands) die 
afgelope termyn. 
Die Sinode neem kennis 
Hierdie deel van die Rapport word deur dr. CJ Smit voorgehou. (Opmerking: Alle 
verwysings is uit Acta 2000.) 
Besluit: Kennis geneem. 
 
1. Terugskouing: verantwoording 
1.1 Die jaarlikse spesiale kollekte vir Ekumenisiteit Buitelandse Kerke, waarop 

Sinode 2000 besluit het, het die Deputate in staat gestel om ‘n magdom werk 
op die gebied te doen – meer as wat waarskynlik ooit deur die GKSA op die 
gebied van ekumenisiteit vermag is. 

1.2 Die doelwit van die Deputate se opdrag is onveranderd nagestreef deur “die 
eenheid van Gereformeerde Kerke as ons dringendste en belangrikste 
ekumeniese roeping te sien” (238:10.1.1). 

1.3 Hierdie doel is nagestreef deur in die ekumeniese gesprek die universele 
evangelie uit te dra om kerkgemeenskappe wêreldwyd in gehoorsaamheid aan 
die Woord van God “tot een kerklike gemeenskap op grond van 
ooreenstemming van die leer op te roep”, om in die proses na eenheid ons 
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roeping tot diens aan ander kerkgemeenskappe uit te voer “en self in 
wisselwerking met ander Gereformeerde kerkgemeenskappe, waar dit nodig 
mag wees, steeds self op grond van die Gereformeerde belydenis te reformeer” 
(238:10.1.2). 

1.4 Die volgende opdragte is in oorleg met Ekumenisiteit: Binnelandse Kerke na dié 
Deputate verwys, omdat dit op hulle gebied val: 

(a) Die Raad van Kapelaansdienste (217:3.6.4). 
(b) Bydraes t.o.v. die Onafhanklike Uitsaai Owerheid (OUO) en Christen 

Netwerk (CNW) (218:3.7.4.1; 3.7.4.2). 
(c) ‘n Toekomstige moontlike Rustenburg Beraad, of soortgelyke 

ekumeniese kerkeberaad (218:3.8.4). 
(d) Bywoning van die SARK (216:3.5.3; 3.5.4). 

1.5 ‘n Jaarlikse begroting is opgestel waarvolgens eerste sake eerste hanteer is 
(231:7.3.3). 

1.6 ‘n Geografiese verdeling is gemaak waarvoor bepaalde Deputate spesifieke 
verantwoordelikhede gekry het. 

1.7 Hiervolgens is eerstens die oorhoofse, staande opdragte om ekumenisiteit in 
stand te hou, uitgevoer (215:3.4.1.1; 3.4.1.2; 3.4.1.3). Oor die uitvoering van die 
spesifieke opdragte word in die volgende punte ‘n oorsig gegee: 

1.8 Twee afgevaardigdes het die ICRC weer as waarnemers bygewoon. Met ‘n 
hele aantal kerkgemeenskappe wêreldwyd se afgevaardigdes is op die ICRC 
konstruktiewe samesprekings gevoer wat in verskeie gevalle in die proses is 
om van bloot ekumeniese kontak na ekumeniese bande te vorder. Hier moet 
spesifiek die URCNA, in opvolging van gesprekke wat die GKSA se 
afgevaardigdes in die VSA gevoer het, vermeld te word (213:3.1.4.9). 

1.9 ‘n Bekendstellingsbrosjure van die GKSA is opgestel en ook op die ICRC aan 
talle kerke se afgevaardigdes beskikbaar gestel (213:3.1.4.10). 

1.10 Die kerklike korrespondensie wat die OPC amptelik aangebied is, is op die 
ICRC deur samesprekings met die afgevaardigdes van die OPC opgevolg 
(236:4.3), sowel as met dr. Ed Gross van die OPC wat Suid-Afrika besoek 
het.  

1.11 Twee Deputate is afgevaardig om die REC in Indonesië by te woon waar 
perspektief op ‘n beduidende deel van die wêreldkaart van Gereformeerde 
kerke verkry is en waardevolle ekumeniese kontakte opgebou is (3.2.4.1). 

1.12 In die afgelope termyn is met al tien kerkgemeenskappe waarmee die GKSA 
korrespondensie onderhou, samesprekings gevoer. Afgevaardigdes is na 
elkeen van hierdie kerkgemeenskappe gestuur, met uitsondering van die 
Presbyterian Church in Korea (Kosin), wie se afgevaardigdes op die ICRC 
ontmoet is. (Vir spesifieke vermelding, omdat Sinode 2000 spesifieke 
opdragte in die verband gegee het (249:4.3), ook na die RCA, RCJ en die 
CRCNA). Die kerkgemeenskappe met wie die GKSA in korrespondensie is, is 
die volgende: die CGKN, NedlGK, FCS, PCKK, RCJ, RCA, RCNZ, CRCNA, 
RCB en die ERCC. Van al dié kerkgemeenskappe kan vermeld word dat hulle 
steeds een in leer, diens en tug met die GKSA is, hoewel die gesprek met die 
CRCNA met vrug voortgesit kan word.  

1.13 Die GKSA en die ERCC (Acta 2000: CRCZ/KGKK) het tegelykertyd aan 
mekaar korrespondensie gebied (220:4.2.4.1.1). Die eenheid tussen die 
GKSA en die ERCC het op ‘n besoek van afgevaardigdes van die GKSA op ‘n 
besonder hartlike wyse tot uiting gekom. Ongelukkig kon die sinode van die 
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ERCC in 2001 nie bygewoon word nie, omdat die uitnodiging die Deputate te 
laat bereik het. 

1.14 Die opdrag aan die Deputate vir Noodtoestande om die ERCC materieel te 
help, is aan dié Deputate deurgegee (220:4.2.4.1.3). 

1.15 Kontak is met die IRF wat intussen met die WFRC saamgesmelt het, op die 
nuwe liggaam, die WRF gemaak (215:3.3.4). Dr. Flip Buys, wat as waarnemer 
teenwoordig was, is op die bestuur van die Afrika-konsortium van die WRF 
verkies. In die Rapport word ‘n aanbeveling voorgehou dat die GKSA volle 
deelname aan dié ekumeniese liggaam verkry. 

1.16 Aandag is gegee aan lidmate wat hulle in Australië en Nieu Seeland vestig 
(249:4.1). Die afgevaardigdes van die GKSA het betekenisvolle besoeke in 
dié lande gebring en ‘n beduidende bydrae daartoe gemaak om vroeëre 
lidmate van die GKSA in te skakel by dié kerkgemeenskappe met wie die 
GKSA korrespondensie onderhou – en só meegehelp dat daar nie 
afsonderlike kerkgemeenskappe tot stand kom nie. Op dié wyse is ook 
uitvoering aan die spesifieke opdrag oor bystand en ondersteuning ten 
opsigte van die RCA gegee. 

1.17 Die opdrag vir besinning oor die verskeie interpretasies van die draagwydte 
en betekenis van die begrip korrespondensie saam met die 
kerkgemeenskappe in korrespondensie (251:3.1), is op die ICRC geopper, 
waaroor die Interimkomitee van die ICRC ‘n opdrag ontvang het om dié 
aangeleentheid onder sy deelnemende kerkgemeenskappe te ondersoek. Op 
die volgende ICRC in 2005 sal ‘n rapport hieroor dien. 

1.18 Die Deputate het besluit dat dit nie verantwoordelik sou wees om die opdrag 
vir ekumeniese eenheid met die Lanka Reformed Church (LRC) (222:4.3.3.1; 
4.3.3.2), vanweë verwikkelinge in dié kerk, tans tot uitvoer te bring nie. 

1.19 Die opdrag om d.m.v. gesprekvoering die hermeneutiese uitgangspunte van 
die NedlGK t.o.v. die vrou in die diakensdiens na te gaan, is uitgevoer (418:4). 

1.20 Openhartige gesprekke is met die CRCNA gevoer oor dié kerk se suiwerheid 
van Skrifbeskouing, gereformeerde praktyk en hermeneutiek (213:3.1.4.6) 
deur twee deputate wat afgevaardig is om ook die Sinode van die CRCNA by 
te woon (250:4.4.1–4.4.5).  

1.21 Indringende samesprekings met afgevaardigdes van die GKN(V) en die 
VGKSA is gevoer oor die faktore wat ekumeniese eenheid verhinder. Dié 
samesprekings is gekenmerk deur diepgaande besinning – wat tot helder 
begrip by die afgevaardigdes van die GKN(V) gelei het. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
Die Sinode oordeel 
2. Vooruitskouing: kontinuïteitstrategie 
2.1 Die één skaduvlak oor die werksaamhede van die Deputate gedurende die 

afgelope termyn is dat die opdrag om voort te gaan om ekumeniese eenheid 
met die GKN(V) tot stand te bring, na meer as dertig jaar se volgehoue pogings 
nie geslaag het nie. Die rol wat die deputate van die VGKSA hierin gespeel het, 
het ook nie die proses tot ekumeniese eenheid met die VGKSA gedien nie. 
Indien daar ‘n beweging van die kant van een of beide hierdie 
kerkgemeenskappe kom, moet dit opnuut geëvalueer word. 

2.2 Die aansoek om volle deelnemerstatus by die ICRC kon vanweë beslissende 
samesprekings met die VGKSA en die GKN(V) nie volgens ‘n konstitusionele 
bepaling ‘n jaar voor die konferensie ingedien word nie, wat tot gevolg gehad 
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het dat die aansoek nie kon dien nie. Voorafgaande kontak met Soutpansberg 
en Middellande oor ‘n gesamentlike aansoek het nie ‘n konstruktiewe besluit 
van dié twee sinodes tot gevolg gehad nie. Die aansoek vir volle 
deelnemerstatus aan die ICRC, indien moontlik gesamentlik met die genoemde 
twee sinodes, hoort hoog op die prioriteitslys van die nuwe Deputate. 

2.3 Die gesprekke wat met die CRCNA gevoer is, was indringend en openhartig, 
maar moenie as afgehandel beskou word nie. Die broederlik-kritiese 
benadering, vir groter duidelikheid oor ontwikkelinge in dié kerkgemeenskap in 
die toekoms, kan met groot vrug behou word. Hierdie voortgesette 
samesprekings behoort een van die agendapunte op die Deputate se 
prioriteitslys te wees. 

2.4 Ekumeniese bande met die Lanka Reformed Church (LRC) moet verder op ‘n 
konkrete wyse onderhou word met die oog daarop om te kyk hoe dit moontlik 
tot ekumeniese eenheid kan lei. Indien ‘n besoek of twee moontlik is, veral om 
bystand met raad en daad te gee, behoort dit as deel van die prioriteitslys te 
dien. 

2.5 Die ondersoek of ekumeniese eenheid met die Christian Reformed Church of 
Malawi (CRCM) ‘n prioriteit is, moet verdere aandag kry. 

2.6 Die aanbod vir ekumeniese eenheid aan die OPC, waarop nog nie ‘n antwoord 
ontvang is nie, moet verder as een van die items op die prioriteitsorde opgevolg 
word. 

2.7 Die organisering van Gereformeerde eredienste vir lidmate in Londen moet 
ondersoek en indien prakties haalbaar, geïmplementeer word. 

2.8 Die gesprek met die FCSA oor kerklike eenheid – bv. deurdat die FCSA as ‘n 
Klassis by die GKSA kan inskakel – moet vir diepte-samesprekings op die 
prioriteitslys geplaas word. 

2.9 Die opdrag om ekumeniese kontak op te bou met die kerke wat van die CRCNA 
weggebreek het (die NAPARC-groepering), kon vanweë koste net ten dele 
uitgevoer word. Slegs met URCNA is kontak gemaak. Hierdie kontak moet, 
waar dit prakties moontlik is, voortgesit word. 

2.10 Verdere ondersoek na moontlike ekumeniese kontak met die FEPRC in 
Singapoer (222:4.3.3.3), ook Timor en Indonesië, moet nog afgehandel word 
indien ‘n bekostigbare geleentheid hiervoor opduik 

2.11 Die opdrag om profetiese getuienis teen sekularisme in samehang met die 
post-modernisme te lewer deur toerustingsmateriaal vir kerkrade en lidmate 
op te stel en beskikbaar te stel, is nog nie uitgevoer nie (232:9.3) en kan 
moeilik deur hierdie Deputate behartig word, vanweë die werkslading. Die 
nuwe Deputate behoort van hierdie opdrag vrygestel te word. 

2.12 Die opdrag om voort te gaan om ekumeniese kontak met die Free Reformed 
Churches of Australia (FRCA) te verkry, word op hierdie stadium nie 
gekontinueer nie. moet deur die nuwe Deputate verder uitgevoer word. 

2.13 Ekumeniese kontak met die Samen-Op-Weg-Kerke, waaronder die GKN, kon 
nie verder bewerkstellig word nie, maar moet verdere aandag kry. 

2.14 Verdere ekumeniese kontak behoort ook opgeneem te word met die 
Gereformeerde Bond en die Confessioneel Gereformeerde Bond in die 
Nederlands Hervormde Kerk. Gesprekke oor die raakvlakke van hulle 
sendingbetrokkenheid en –belangstelling in Afrika moet veral aandag kry.  

2.15 Die kontak wat die Gereformeerde Kerk Wonderboompoort met die Church of 
Central Africa Presbyterian (CCAP) gemaak het, moet verder aangemoedig 
word – waar nodig moet verdere advies en hulp gegee word. 
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2.16 Die besoek van twee afgevaardigdes na die Ivoorkus, Kameroen en Benin 
behoort opgevolg te word – en indien moontlik uitgebrei te word na 
kerkgemeenskappe in omliggende lande.  

2.17 Dit is belangrik om, indien dit finansieel moontlik is, so te beplan dat besoeke 
gebring word by, of ontmoetings met deputate gereël word van al die 
kerkgemeenskappe met wie die GKSA korrespondensie onderhou. 

2.18 Dit is belangrik dat daar gelykluidendheid in die gereformeerde wêreld kom 
oor die verskillende interpretasies van die betekenis en draagwydte van die 
begrip korrespondensie. Daarom moet hierdie aangeleentheid verder met 
kerkgemeenskappe in korrespondensie opgeneem word, afgesien van die 
uitslag van die ICRC se ondersoek. 

2.19 Gereformeerde kerke in Afrika moet steeds as ‘n prioriteitsopdrag bejeën 
word. 

2.20 Gereformeerdes wat hulle in Australië en Nieu Seeland vestig, moet steeds 
leiding ontvang om hulle by dié kerkgemeenskappe in korrespondensie met 
die GKSA te voeg. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
Die Sinode besluit 
3. Aanbevelings 
3.1 Die Sinode keur punt 1 goed as uitvoering van die mandaat wat die Deputate 

ontvang het. 
3.2 Die Sinode keur punt 2 goed deur dit aan die nuwe Deputate vir implementering 

deur te gee, waar dit nie bots met besluite wat die Sinode reeds oor die 
betrokke sake geneem het nie.  

3.3 Vir bepaalde omstandighede, soos die Sinode mag besluit, en vir afvaardigings 
wat die Deputate mag aanbeveel, vaardig die Sinode na buitelandse kerke af. 

3.4 Die Deputate beveel aan dat die Sinode twee afgevaardigdes benoem vir elk 
van die volgende: 

(a) Die volgende REC (waarnemers) 
(b) Die volgende WRF 
(c) Die volgende ICRC 
(d) Die volgende TEASA 

3.5 Vir gewone afvaardigings na buitelandse kerke, wat deur kontinuïteit en 
praktiese omstandighede bepaal word, vaardig die Deputate self af. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
D. Owerheidsake 
 
1. Opdrag 
1.1 Deputate word aangewys om (Acta 2000:488-493, 24) 
1.1.1 namens die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika die nodige skakeling met die 

Regering van die Republiek van Suid-Afrika en ander instansies waarmee ons 
as Gereformeerde Kerke moet skakel (soos bv die MVI) te onderhou. 

1.1.2 kerke van die GKSA by te staan in hulle skakeling met die owerhede op die 
verskillende vlakke; asook om, waar nodig en moontlik, met ander kerke mee 
te werk in die skakeling met die owerhede, waaronder die moontlike 
betrokkenheid by ‘n “luisterpos” by die Parlement. 
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1.1.3 namens die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op te tree ten opsigte van die 
kapelaansdienste en moontlike soortgelyke gevalle (waaronder vrywillige 
deeltydse kapelane). 

1.2 Die Sinode moedig die Partikuliere Sinodes aan om Deputate te benoem vir 
skakeling met die betrokke provinsiale owerhede. 

1.3 Die Sinode roep lidmate op om hulle roeping kragtens die amp van die gelowige 
ook in landsake getrou na te kom. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sake waarvan die Sinode kan kennis neem 
2.1 Vergaderings: Van die Deputate van Klassis Boland dien ook as Deputate 

Owerheid GKSA en het een keer saam met die Deputate GKSA Ekumenisiteit 
en Owerheid vergader (15 Mei 2001 te Yzerfontein). ‘n Tweede vergadering 
van die Deputate GKSA het 5 Maart 2002 in Bellville plaasgevind. 

2.2 Skakeling met die regering en ander instansies 
2.2.1 Gesprek met President Mbeki 
‘n Skriftelike versoek is reeds 21 Augustus 2000 tot die kantoor van die president 
gerig. 6 September 2000 is ontvangs erken. Op 12 Januarie 2001 is ook namens die 
Konvent van Reformatoriese Kerke in die RSA ‘n versoek gerig (met geen reaksie 
nie). 21 Januarie 2001 e-pos aan skakelpersoon in die kantoor van die President, 
ene me Michelle Ntombela met die versoek om ‘n aanduiding te gee wanneer die 
President moontlik ‘n afvaardiging sal ontmoet. Op 21 Februarie 2001 is twee 
faksberigte ‘n uur na mekaar ontvang. Die eerste faks berig: “The President is 
unable to honour your request due to prior commitments.” ‘n Uur later kom die 
tweede berig dat die President nie beskikbaar is nie, maar dat ons op skrif kan stel 
wat ons agenda is. 
2.2.1.1 Bevinding 
Nadat oor die (nie) haalbaarheid van ‘n gesprek met die president van die RSA besin 
is, is besef dat ander weë van kommunikasie gevind en gevolg sal moet word. Die 
volgende strategie moet oorweeg word twv ‘n nuwe benadering om werklik invloed 
uit te oefen, asook om ‘n positiewe beeld van die GKSA uit te bou, nl.: Gebruik web-
tuiste, gee inligting omsigtig en strategies deur per e-pos, sake gereeld in dagpers, 
multi-dimensionele aanbied van sake aan die regering, verkry data-basis van 
kundigheid van kerke en van kontakpersone by die pers/radio, benut sinvolle 
geleenthede om sake te beklemtoon, benut bestaande kommunikasieweë oor-en-oor 
en skakel met en gee gegewens deur aan mindere vergaderings. 
2.2.2 Parlementêre ‘luisterpos’ en kerklike lessenaar 
Kragtens die Woord van God, die Belydenisskrifte en die Kerkorde van die 
Gereformeerde Kerke in die RSA, is dit "die plig van die kerklike vergaderings om 
korrespondensie met die owerheid te onderhou om die nodige medewerking van die 
owerheid te verkry en in voorkomende gevalle as kerk van Christus voor die 
Owerheid te getuig" (vgl GKSA KO, art.28). 
Die Kerk van die Here Jesus Christus het dus 'n profetiese roeping en funksie ten 
opsigte van die Owerheid én die Christene én die kerke om te vervul. Alhoewel die 
Bybel geen politieke handboek en resepteboek is wat konkrete politieke modelle 
voorskryf nie, het die kerk kragtens sy profetiese roeping ‘n funksie om die beginsels 
ten grondslag van bestaande en voorgestelde politieke modelle, aan die Bybelse 
beginsels en norme te toets. Daarmee maak die kerk geen keuse vir 'n bepaalde 
politieke model nie en verbind hy hom ook nie aan 'n model van politieke denke nie. 
Voordat daar politieke modelle was, was die Bybelse beginsels reeds daar – 
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beginsels soos naasteliefde, reg en geregtigheid, menswaardigheid, selfrespek, orde 
en stabiliteit. 
Die Nasionale Sinode (GKSA 2000) het die konsep van ‘n parlementêre lessenaar en 
‘luisterpos’ goedgekeur. Verskeie samesprekings is gevoer met dr. Ben du Toit, 
Direkteur vir Kommunikasie en Inligting van die Algemene Sinode van die NG Kerk. 
Onderhoude is ook met mnr. Cassie Aucamp (voorheen VDM in GKSA), leier van die 
AEB, gevoer. Hy het vir die parlementêre lessenaar sy kantoorfasiliteite by die 
parlement asook sy dienste om as fasiliteerder op te tree, aangebied. Die logistiek 
word nog verder verfyn. Onder andere sal (waar nodig) met staatsdepartemente en 
portefeulje komitees van die Parlement geskakel word. As die kerk eers wil getuig 
wanneer wetsontwerpe in die Nasionale Vergadering gestel word, is die 
spreekwoordelike koeël reeds deur die kerk. 
2.2.2.1 Visie van die parlementêre lessenaar 
Om die koninkryk van God in die samelewing te dien. 
2.2.2.2 Die monitering van die wetgewende proses, saam met ander 

Christenrolspelers in die Christenfamilie, om toepaslike bydraes te lewer in die 
formulering van wetgewing, met die doel om uitvoering te gee aan die visie en 
om die totale staatsbestel, in besonder die wetgewende proses te bly toets 
aan die lig van die Skrif. 

2.2.2.3 Veranderde speelveld 
Panta rei (alles vloei en is veranderlik), het die Griekse filosoof Heraclitus gesê. 
Verandering is die enigste konstante. Die ingrypende veranderinge en verskuiwings 
wat sedert 1994 op die terrein van die politiek – en daarmee saam op die wyse van 
kerklike getuienis – ingetree het, moet in die gesprek met die owerhede verseker in 
ag geneem word. Gebeur dit nie, bly Kerk en Staat totaal buite mekaar se 'praat- en 
hoorafstand'! 
Dit het toenemend duidelik geword dat die tradisionele werkwyse wat tot 1994 deur 
die Deputate vir Gesprek met die Owerheid gevolg is, indringend hersien moes 
word. Dit het ‘n uiters moeisame proses geword met soms twyfelagtige tot 
niksseggende eindresultaat. Die status en rol van die kerk in ‘n gesekulariseerde 
samelewing wat gestruktureer word deur ‘n vrye (liberale) demokrasie het verander. 
Suid-Afrika se wetgewende, wetstoepaslike en regsplegende prosesse word deur ‘n 
Grondwet en Handves van Menseregte bepaal. Sake wat hier veral van belang is, is 
die reg tot godsdiensbeoefening, (godsdiensvryheid), vryheid van spraak en die reg 
van die individu. 
Die vraag is dus: hoe moet die kerk van die Here Jesus Christus sy getuienis laat 
hoor in die veranderde politieke bedeling? Die tradisioneel-reformatoriese kerke 
ervaar gesagsverlies en funksieverlies. Die ‘stem’ van die kerk – net omdat dit die 
kerk is wat praat – word nie meer as gesagvol (soos vroeër) ervaar nie. Die strategie 
van inspraak by sogenaamde 'vriende in verantwoordelike kringe' (soos in die vorige 
bedeling) is nie meer ‘n werkbare opsie nie. Afgesien daarvan dat genoemde kerke 
gekontamineerd is (en volgens alternatiewes 'besmet' is) vanweë nie-veroordeling 
en stille en/of aktiewe kondonering van 'apartheid' in die verlede, is die ANC-regering 
se beleid dié van 'n sekulêre owerheid. Teen hierdie agtergrond moet die gesprek 
met die Owerheid nie al meer beperkend word nie, maar dramaties uitgebrei word 
deur nie net op die sogenaamde topvlak (nasionaal) te getuig nie, maar die gesprek 
uit te brei na alle geledinge – dus, nasionaal, provinsiaal en munisipaal. 
2.2.2.4 Dienskneg én Gesant 
In sy getuienis moet die kerk eerder pro-aktief as reaktief wees. Daarom is die styl 
van die kerk om krities-keurend te wees en nie aggressief-konfronterend nie. Met 'n 
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'fight back' mentaliteit word weinig bereik. Die getuienis moet gedra word deur 'n 
beslistheid. Dit moet duidelik en oortuigend wees en geen kruiperige gedienstigheid 
nie. Dienskneggestalte, ja. Daarom “dienswillige die uwe”. Maar ook gesant. Daarom 
ook: “so sê die Here” met ‘n duidelike boodskap vanuit Skrif en Belydenisskrifte. 
2.2.2.5 Deelname aan die staatkundige proses 
Voordat 'n wetsontwerp in die parlement ter tafel geneem word, het dit reeds 'n 
bepaalde proses deurloop. Om 'n saakmakende rol te speel, is die uitgangspunt en styl 
van die Deputate wat met die Owerheid praat, om toe te sien dat kerklike inspraak deel 
van die proses moet wees (waar van toepassing) in die besinning oor die tersaaklike 
beginsels. Deur die aanbieding van beskikbare kundigheid in 'n vroeë stadium (aan 
veral Staatsdepartemente maar ook aan Portefeulje-komitees – die eintlike enjinkamer 
van die wetskrywende proses – kan veel meer bereik word as deur by nabaat insette te 
probeer lewer. Gesprekvoering (‘lobby’, wandelganggesprekke) met LP’s wat die 
Christelike waardes deel, is ‘n strategiese weg om te volg. Skakeling met NGO’s is 
belangrik, asook insette by die sg “public hearings”. Om te “netwerk”, is ook ‘n 
belangrike funksie van ‘n kerklike advieslessenaar (‘luisterpos’). 
Die Deputate se benadering oor ‘n parlementêre ‘lessenaar’ is dus: 
a) om kundigheid oor aspekte van sekere wetgewing en sake waaroor die kerke ‘n 

getuienis behoort te lewer wanneer staatsdepartemente konsepwetgewing opstel, 
aan te bied; en 

b) om op ad hoc basis met politici te kommunikeer (‘lobby’, wandelganggesprekke) 
oor die kerk se standpunte. Die gesindheid moenie aggressief-konfronterend wees 
nie maar krities-keurend.  

2.2.2.6 Plaaslike kerke en die amp van die gelowige 
Die kerk van die Here Jesus Christus lewe in sy plaaslike openbaring. Om die 'stem' 
van die plaaslike kerke 'stil te maak' deur nét deur die Deputaatskap van die 
Nasionale Sinode te 'praat', is nie die gees en bedoeling van die Skrif nie. 
Daarom die versoek dat wanneer kerke 'n beroep op die Deputate doen om namens 
die Gereformeerde Kerke met die Owerheid in gesprek te tree, om hulleself ook 
direk tot die Owerheid te rig. Dit moet immers nie net amptelike verteenwoordigers 
(Deputate) van die GKSA wees wat ‘stem’ laat hoor nie. Soveel as moontlik moet die 
‘stem’ van die gemeentes en van lidmate – in hulle hoedanigheid as landsburgers, 
maar by uitstek kragtens die amp van die gelowige – ook gehoor word. 
Die profetiese roeping van die kerk is nie alleen om teenoor die owerhede te getuig 
nie, maar om ook pastoraal-profeties te fokus op die gelowiges, die lidmate self. 
Afgesien van die Deputate se primêre taak – om namens die Gereformeerde Kerke 
in Suid-Afrika met die Regering van die Republiek van Suid-Afrika (en waar nodig 
ook met ander owerheidsinstansies) te skakel – behoort hulle hulle pertinent daarop 
toe te spits om gelowiges toe te rus om hulle plig as landsburgers, maar boweal as 
gelowiges, effektief na te kom deur ‘n duidelike getuienis oor aktuele sake tot die 
owerhede op die verskillende vlakke te laat uitgaan. 
2.2.2.7 Identifiseer, inisieer en kommunikeer 
Dit is dus op die agenda van die Deputate wat met die Owerheid skakel om 
belangrike sake wat tans aktueel is en in die afsienbare toekoms gaan wees, te 
identifiseer. Voorts, om ‘n inisiërende rol te speel deur kundiges oor sulke sake, 
Bybelgetroue populêr-wetenskaplike memoranda en/of inligtingstukke te laat opstel. 
Kennis van veral sekere funksieterreine is vir die kerke baie belangrik, bv onderwys, 
gesondheid, maatskaplike dienste, menseregte en -pligte, groepregte, orde en 
stabiliteit. Hierdie stukke/memoranda moet met die Owerheid en ander plaaslike 
besture (waar van toepassing) gekommunikeer word (kommunikerende rol). Maar 
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méér as dít – dit moet ook tot beskikking gestel word aan almal wat belangstel (en 
nie belangstel nie). So kan die gelowiges bemagtig word om hulle stem op ‘n 
gepaste en saakmakende wyse te laat hoor. 
Daarom dat die Deputate ook ‘n proses probeer (met beperkte finansiële vermoë) 
fasiliteer om tot hulp van die gelowiges en die kerke te wees deur hulle met 
kundigheid en inligting te bemagtig in die besinning oor die tersaaklike beginsels en 
aktuele sake van die tyd. Meganismes in hierdie verband is onder andere: herderlike 
briewe (van kerkrade, klassisse en/of die sinode); Die Kerkblad en gemeentes se 
nuusbriewe. Dit kan kerkrade toerus om bespreking oor aktuele sake te stimuleer en 
waar noodsaaklik op aksies van optrede te besluit. Beriggewing in die openbare 
media oor die GKSA se doen en late behoort verseker ook meer aandag te geniet 
(en nie net elke drie jaar tydens Sinodesittings nie). Die openbare profiel van die 
kerk is tog van die uiterste belang om “sout vir die aarde en lig vir die wêreld” te 
wees (Matt 5:13,14). 
‘n Benadering van betrokkenheid kan ongetwyfeld op weerstande stuit. Dit gaan 
sonder meer dwars in teen die neiging van heelwat lidmate in die verlede, en ook 
tans (sy dit om verskillende redes en op verskillende maniere). Waar daar voor 1994 
by sommige ‘n tendens was om kritiekloos sake aan die regering van die dag oor te 
laat (behalwe op stemdag), is die versoeking tans om met ‘n gevoel van 
magteloosheid jou aan die landsake te onttrek. Die apatiese en defaitistiese houding 
van baie mense is pynlik ontstellend. God gebruik meermale praktiese 
omstandighede om ons na die beginsel terug te bring. Daar word heelwat gepraat 
oor die verval van die amp van die gelowige – die amp sonder portefeulje. Hier is ‘n 
manier om dit minstens op die terrein van burgerpligte te laat herleef. 
2.2.2.8 Ekumeniese vennootskap 
Al is dit so dat die krag en gewigtigheid van die kerk se getuienis deur die inhoud 
gedra moet word, werk die koppe van bewindhebbers nie altyd so nie. Dit is dus 
vanselfsprekend dat hoe groter die belangegroep (constituency) is namens wie die 
voorlegging gedoen word, hoe ‘swaarder’ sal die waarde daarvan weeg. Hoe groter 
die kerke se lidmatetal, hoe sterker die getuienis. Hoe meer (deurdagte) memoranda 
en fakse op die tafel beland, hoe doeltreffender. Daarom is daar groot wysheid in om 
die medewerking en 'vennootskap' van kerke en geloofsgroepe (in soverre as wat 
moontlik en verantwoordbaar is), te verkry. 
Om ‘n saakmakende rol te speel, is die omvang van monitering van aktiwiteite van 
die regering – al is dit net ten opsigte van sekere funksies waarby die kerk meer 
belang het – van so ‘n groot omvang dat dit nie op ‘n lukraak manier doeltreffend 
gedoen kan word nie. Om maar enkele voorbeelde te noem: skakeling moet met 
Staatsdepartemente bewerkstellig word; alle tersaaklike beleidsdokumente moet 
bestudeer word; ook moet belangrike koerante, die Staatskoerante (waarin 
aankondigings, uitnodigings vir kommentaar en wetsontwerpe gepubliseer word) 
bestudeer word. 
Dit is duidelik dat om skakeling met die Owerheid suksesvol te hanteer, nie 
doeltreffend deur net een ‘ankerpersoon’ (bv ‘n emerituspredikant) vervul kan word 
nie. ‘n Databank van kundiges om vanuit Christelik-etiese waardes op ‘n ad hoc-
basis konsepwetgewing te moniteer, moet opgestel word. Die daarstelling van 
sodanige databank is ‘n saak wat die ernstige aandag van die kerk en sy lidmate 
verdien. 
Die Sinode van 2000 het aan die Deputate vir Korrespondensie met die Owerheid 
opdrag gegee om “waar nodig en moontlik, met ander kerke mee te werk in die 
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skakeling met die owerhede, waaronder die moontlike betrokkenheid by ‘n 
‘luisterpos’ by die Parlement.” 
Die Algemene Sinode van die NG Kerk het ‘n sinodale leraarspos – Direkteur vir 
Kommunikasie (dr Ben du Toit, Kaapstad). Deel van sy pligstaat is om wetgewing te 
moniteer, aksies van optrede te inisieer, kundigheid ‘in te koop’ en inligting te 
kommunikeer. Die Deputate GKSA is met die NG Kerk in gesprek en ondersoek die 
haalbaarheid van ‘n samewerkingsooreenkoms op ad hoc-basis. 
Die Wes-Kaapse Alliansie vir Reformatoriese Kerke [Gereformeerde Kerke in die 
Klassis Boland, NG Kerk Wes-Kaap en Ned Hervormde Kerk Wes-Kaap] is in 
gesprek met die Wes-Kaapse Wetgewer. 
Die Konvent van Reformatoriese Kerke (met 18 hoofstroom reformatoriese kerke 
aan boord) kan ‘n ‘indrukwekkende’ gespreksforum by die Nasionale Regering. 
Waar van toepassing is daar geskakel met die lessenaars van Suid-Afrikaanse Raad 
van Kerke (bestaande uit een-en-‘n-half pos) en die Rooms Katolieke Biskoppe 
Raad (bestaande uit vier persone) wat die monitering van wetgewing doen. 
2.2.2.9 Gesindheid 
Dit is ‘n deurlopende leerproses vir almal; selfs vir diegene wat reeds ‘n geruime tyd 
in die wetgewende proses betrokke is. Ook die regeringsinstansies soek dikwels 
hulle pad nuut vorentoe. Oor die algemeen is daar groot waardering dat die kerk 
betrokke raak. Tot dusver is die GKSA (saam met die ander hoofstroom kerke) se 
betrokkenheid nog net met blydskap in parlementêre kringe begroet. 
Die onderliggende gesindheid van die gesprek met die owerhede (op munisipale, 
provinsiale en nasionale vlak) is en moet te alle tye wees: 
♦ om die welwese van die Koninkryk van die Here Jesus Christus te dien; 
♦ om in die gees van die Woord van God, die gereformeerde belydenis en kerkorde 

(vgl KO art 28) van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, in die vrees van die 
Here, die guns van die Owerheid jeens die Christelike evangelie op te wek en te 
behou in belang van die kerke en die samelewing; 

♦ om korrespondensie met die Owerheid te onderhou en om die nodige 
medewerking van die Owerheid te verkry en in voorkomende gevalle as kerk van 
Christus voor die Owerhede te getuig. 

Die Evangelie van die Here Jesus Christus is so groots, so besonders, so uniek, so 
kosbaar en heerlik dat dit nié êrens in ‘n hoekie mag bly nie (vgl Hand 26:26)! Dit 
moet uit, die wêreld in … ook na die owerhede – nasionaal, provinsiaal en 
munisipaal – tot eer van die Drie-enig God! 
2.2.3 Gesprek met Parlementariërs 
Een van die belangrikste sake waarin die kerke met die oog op ‘n profetiese 
getuienis en sinvolle insette betrokke kan raak, is om pro-aktief kommentaar en 
voorleggings te lewer oor beoogde wetgewing. Selfs fisiese teenwoordigheid met die 
oog op “lobbeying” (wandelganggesprekke) van invloedryke rolspelers kan soms 
vrugbaar wees. Om dit sinvol te kan vermag, is dit noodsaaklik om ‘n kontakpersoon 
of twee uit die geledere van LP’s by enkele sleutel-portefeuljes te identifiseer. 
Hierdie LP’s is versoek om enige aangeleentheid binne sy portefeulje wat vir die 
kerke van belang kan wees, onder die aandag van die verteenwoordigers van die 
onderskeie kerke (NG Kerk, GKSA en die Ned Herv Kerk) te bring, en om hulle 
behulpsaam te wees by die monitering van sodanige aangeleenthede. 
Saam met die Ned Geref Kerk van SA (Algemene Sinode) en die Ned Hervormde 
Kerk is ‘n adviesgroep van Christenparlementariërs van reformatoriese belydenis 
saamgeroep (oor party politieke grense heen) om wedersyds mekaar te hoor en te 
beïnvloed. Sodanige ontmoetings het Donderdag 13 September 2001 en Woensdag 
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15 Mei 2002 in Kaapstad plaasgevind. ‘n Kleiner werkgroep om die kerke by te 
staan, is deur hierdie adviesgroep vrywillig onder mekaar georganiseer. 
2.2.4 Parlementsopening – Ekumeniese gebedsgeleentheid 
Met die opening van die parlement in Kaapstad neem die deputate via die Wes-
Kaapse Alliansie van Reformatoriese Kerke deel, in samewerking met die SARK se 
parlementêre lessenaar én die Rooms Katolieke Kerk se Raad van Biskoppe. Dit is 
‘n ekumeniese gebedsgeleentheid waartydens kerkleiers van die onderskeie 
deelnemende denominasies optree met Skriflesing en gebed. Die persentasie 
bywoning deur parlementariërs is power. Die plek van aanbidding roteer jaar tot jaar 
tussen die geboue van die NG (Groote) Kerk Kaapstad, Metodiste Kerk 
Groentemarkplein, St George’s katedraal Anglikaanse Kerk en die St Mary’s 
Roomse katedraal, Roelandstraat. 
2.2.5 Skakeling met ander instansies 
Op uitnodiging het die voorsitter (Deputate Owerheid) en soms vergesel deur ds 
Rodney van Wyk (Grassy Park) die volgende byeenkomste bygewoon: 
2.2.5.1 12 Maart 2001. Ontmoeting met mnr Hennie Bester, Minister van Veiligheid, 

Provinsiale Wetgewer. Kaapstad. 
2.2.5.2 9 Junie 2001. Konferensie te Kaapstad. Western Cape Provincial Council of 

Churches 
2.2.5.3 2 Mei 2001. Ontmoeting van Christenleiers van die Metropool Kaapstad. Die 

byeenkoms was gereël deur Consultation of Christian Churches – CCC. 
Ongeveer 60 kerkleiers was teenwoordig. Dit was ‘n ekumeniese 
byeenkoms van Christelike belydenis oor ‘n breë spektrum – van 
Gereformeerd tot Anglikaans en Rooms Katoliek. Kelvin Grove, Nuweland. 

2.2.5.4 Samesprekings met Wes-Kaapse Alliansie van Reformatoriese Kerke 
(WARK) 

2.2.5.5 Byeenkoms van Christene op Nuweland, Kaapstad : 21 Maart 2001. Van die 
Deputate wat teenwoordig was, is van oordeel dat in totaliteit gesien, die 
uitkoms van die byeenkoms besonder positief is. Ongeveer 60 000 het die 
byeenkoms bygewoon. ‘n Soortgelyke byeenkoms word jaarliks in die 
vooruitsig gestel. 

2.2.5.6 28 Mei 2001. Eendag-werkswinkel (ekumenies; bygewoon deur 43 
persone). Onderwerp: “Kerk en Staat in Suid-Afrika Vandag”. Byeengeroep 
deur NGK Kerk (Algemene Regskommissie en Direkteur Inligting) in 
Pretoria. 25 en 26 Oktober 2001. Konferensie “Kerk en Staat in Suid-Afrika”. 
Byeengeroep deur NGK Kerk (Algemene Regskommissie en Direkteur 
Inligting) te Stellenbosch. 

2.2.5.7 By geleentheid van die herdenking van die reformatoriese Christelike 
‘planting’ 350-jaar gelede (naweek van 6 April 2002) het dr. MJ du Plessis 
(voorsitter Deputate Ekumene) die groetewoord namens die GKSA in die 
NG Kerk (Groote Kerk), Kaapstad, gedoen. Dr. PW Bingle het tydens die 
erediens ook in die liturgie deelgeneem. 

2.2.5.8 Operation Sunrise Africa 
Die voorsitter van die Deputate Owerheid het as waarnemer verskeie 
beplanningsvergaderings van een van die grootste uitreikaksies in die 
geskiedenis, naamlik Operation Sunrise Africa, bygewoon. Die hoofdoel van 
die aksie is om die boodskap van hoop en vrede op konkrete wyse aan 
miljoene mense te bring. In Suid-Afrika is op vyf gebiede gefokus, naamlik 
Johannesburg, Durban, Kaapstad, Tshwane en die Ermelo-distrikte. 
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Ofskoon die hoofprojek op die vyftig dae van 1 Junie tot 19 Augustus 2002 
toegespits was, was alle moontlike organisasies en strukture versoek om 
vooraf bestaande of nuwe projekte met Operation Sunrise Africa te laat 
saamval. Verskeie skole, kerke, maatskappye, sportorganisasies en 
individue het hulle daartoe verbind om mense se lewens te help verander 
ten einde ‘n positiewe kyk op die toekoms te verseker. Een van die 
belangrikste mikpunte van die projek was om in die stedelike gebiede die 
oorsprong van die simptome van ‘n magdom probleme wat Suid-Afrika 
teister, aan te pak asook om hoop te bied aan almal wat onder die gevolge 
van werkloosheid, armoede en geweld gebuk gaan. Dit gaan om ‘n 
gesindheidsverandering. Gevolglik was Suider-Afrika getuie van mense wat 
oral op die vasteland opgeroep was vir dae van gebed en 
gebedsbyeenkomste. Die organiseerders het daarna gestreef om binne 50 
dae, 10 miljoen mense in 5 stedelike gebiede met die evangelie van Jesus 
Christus te bereik. Die volgende taakgroepe het gefunksioneer: skooljeug, 
studente, sport, taxi’s, gevangenisse, polisie, sakesektor, musiek en kunste, 
MIV. Die kerke is veral betrokke by armoede en getuienis oor Christelike 
waardes. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
2.2.6 Verklaring oor die MIV-Vigspandemie 
Na aanleiding van ‘n skrywe van die kerkraad van die Gereformeerde Kerk 
Stellenbosch het die Alliansie van Reformatoriese Kerke (WARK) ‘n gemotiveerde 
standpunt oor die Vigs-pandemie in oorleg met prof. JH van Wyk (TSP) en prof. Tinus 
Kruger (Mediese Skool Tygerberghospitaal) mediese kundige op dié gebied opgestel 
en aan die media uitgereik (Februarie 2002). Die Sinode word versoek om ook 
eienaarskap daarvoor te aanvaar. 

 
STANDPUNT OOR DIE MIV-VIGSPANDEMIE 

 
KENNIS IS GENEEM VAN – 

♦ die sorgwekkende afmetings wat die pandemie van vigs in ons land aangeneem 
het en steeds aanneem 

♦ die kerke se gebrekkige rol ten opsigte van een van die grootste krisisse wat ons 
land nog ooit getref het 

♦ die verwoestende effek wat vigs uitoefen op die gesinslewe (ouerlose kinders), 
die beroepslewe (verminderende arbeidskorps) en die mediese diens (oorlading 
by dokters en hospitale) 

♦ die berekening dat tans ongeveer 3.5 miljoen mense in die RSA geïnfekteer is, 
met ‘n sterftesyfer van 90 000 in 2002 (en ‘n projeksie van 383 000 sterftes in 
2005); die vooruitskatting dat daar teen 2010 tussen 6 en 7.5 miljoen mense 
vigsverwante siektes onderlede sal hê 

♦ die toenemende armoede en magteloosheid in agtergeblewe gemeenskappe 
waar vigs ‘n welige teelaarde vind 

♦ ‘n samelewing waarin die morele waardes verlaag en waarin seksualiteit te 
dikwels gekenmerk word deur begeersug, genotsug en magsug 

♦ die landsregering se oënskynlike onvermoë om die vigs-pandemie op 
betekenisvolle wyse die hoof te bied en dat die persepsie geskep is dat ‘n pro-
kondoomveldtog sogenaamde ‘veilige’ seks sal waarborg en dat die persepsie 
bestaan dat ‘n ‘pro-kondoom’-veldtog sogenaamde veilige seks waarborg 
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♦ die gevaarlike mites wat onder sekere mense oor vigs bestaan en wat gelei het 
tot verkragting van kinders 

 
‘N BEROEP WORD GEDOEN OP – 

♦ landsburgers, en in besonder Christene, om Christelike morele waardes na te 
streef en uit te leef, ook op seksuele gebied 

♦ die jeug, om te besef dat daar geen veilige seks bestaan nie, maar slegs 
verantwoordelike seks binne die raamwerk van die monogame huwelik. Seksuele 
losbandigheid is nie alleen ‘n hoë risiko nie, maar ook teen die wil van God 

♦ ouers, om aan hulle kinders ‘n voorbeeld te stel van ‘n verantwoordelike 
seksuele lewe en om hulle kinders daarin op te voed 

♦ opvoeders, om in hulle omvattende opvoedingstaak kinders en jongmense 
voortdurend te wys op die gevare van vrye seks en ‘n immorele lewe 

♦ mediese personeel, om voort te gaan met navorsing ten einde die beste 
voorkomende of genesende middel te vind, asook om vigspasiënte met sorg, 
deernis en waardigheid te behandel 

♦ die sentrale owerheid om MIV-VIGS tot ‘n aanmeldbare siekte te verklaar ten 
einde MIV-VIGS-pasiënte doeltreffend te identifiseer en te behandel. [Hierdie 
beroep het besondere betrekking op situasies van gedwonge saamgroepering 
van mense, soos veral in hostelle en in gevangenisse waar homoseksualiteit en 
verkragting ‘n hoë risiko is]. 

♦ die lands- en provinsiale regerings, om met nog groter doelgerigtheid alles in 
die werk te stel om deur middel van voorligting, voorsorg, finansiële voorsiening 
en voorkomende maatreëls die pandemie te probeer stuit sodat ons ‘n gesonde 
samelewing mag hê 

♦ die kerke 
− om te waarsku teen stigmatisering, diskriminering en verwerping van MIV-
positiewe persone; 
– om in die gesindheid van die liefde van Christus ‘n veilige hawe te wees waar 
MIV-positiewe mense en vigslyers en hulle naasbestaandes die grootste 
vrymoedigheid het om hulle status bekend te maak; 
− om deur middel van morele voorligting (aan veral jongmense), pastorale 
begeleiding en diakonale versorging van vigspasiënte en weeskinders die 
genesende krag van die evangelie in die samelewing sigbaar te maak; 
− om as vennoot formeel betrokke te raak by multi-dissiplinêre aksies om vigs te 
voorkom en te bestry; 
− om te offer ten einde ook finansieel ‘n beduidende rol te speel 

♦ die media om nie advertensieruimte vir prostitusie te gee nie aangesien 
prostitusie teen die wil van God en sy Woord is én ook vanweë die direkte 
verband tussen prostitusie en MIV-VIGS-besmetting  

♦ die samelewing om die die owerheid se MIV-VIGS-program A (“abstinence”) en 
B (“be faithful”) te ondersteun en te bevorder 

Besluit: Goedgekeur. 
 
2.2.7 Belasting op kerklike eiendom 
Wetgewing is goedgekeur dat kerke wat meer as R25 000 wins maak deur 
sakebelange (bv verhuring van saal, parkeerareas ens) op en vanaf kerklike 
eiendomme belas sal word. Aansoek met motivering as “NGO” kan gedoen word vir 
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vrystelling van belasting. Doen dit betyds. Dit kan groot implikasies hê vir die kerke. 
Die Admin Buro is ook gevra om kerke te adviseer. 
Besluit: Kennis geneem. 
2.2.8 Geweldskultuur in Suid-Afrika 
Reeds vir ‘n lang tyd is geweld deel van die Suid-Afrikaanse samelewing. Na die 
demokratiese verkiesings in 1994 was daar by baie die hoop dat ‘n vreedsame 
samelewing sal volg. Die euforie van vryheid het egter losbandigheid meegebring. 
Wantroue en geweld het toegeneem. Daar word selfs van ‘n geweldskultuur gepraat. 
Dis moord, plaasmoorde, verkragtings, motorkapings, roof, huisbraak, 
geweldsmisdade en bendegeweld (wat sodanig gevestig geraak het dat na 
‘bendekultuur’ verwys word). 
Tydens ‘n steekproef wat tussen senior sekondêre leerlinge van verskillende lande 
gehou was, is gevind dat Suid-Afrikaanse leerlinge die meer aggressiewe probleem-
oplossingsmetodes aangehang het. Daar is ook ‘n algemene gevoel dat die regering 
die verantwoordelikheid het om ‘n veilige omgewing te skep waarin sy landsburgers 
kan leef. Ten spyte van ‘n afname in misdaadsyfers wat deur die nasionale minister 
van Polisie aangekondig was, is daar tog die gevoel dat die regering die stryd teen 
geweld verloor of dat hulle nie in staat is om die situasie te bestuur nie. 
Landsburgers reageer daarom ook op verskillende maniere op die gevoel van 
onsekerheid en onveiligheid. 
Die gespanne gemeenskappe is nou baie meer bewapen. Individualisme is baie 
sterker vanweë die afgesonderdheid van huise (wat gepanserde veiligheidsvestings 
geword het). Emigrasie is aan die orde van die dag. Dit beroof Suid Afrika van 
breinkrag en van die investering in sy eie landsburgers wat ‘n bydrae tot die land kon 
maak. Ander soek beskerming deur deel te word van bendegroepe. Nog ander vorm 
vigilante groepe wat reeds die dood van verskeie misdadigers tot gevolg gehad het, en 
dit vind aanklank by ‘n misdaadvoos gemeenskap. 
Van die grootste faktore wat tot misdaad aanleiding gee, is armoede en die 
beskikbaarheid van wapens. Honger mense moet daagliks ‘n manier vind om te 
oorleef. Misdaad en die gepaardgaande geweld is in baie gevalle hierdie mense se 
enigste uitweg vir oorlewing. Daar is egter ook baie wat dmv misdaad voorspoed 
beleef – sonder dat die gemeenskap sien dat hulle vervolg word. Dit maak misdaad 
vir hierdie mense aantreklik. Mense in arm gemeenskappe word in baie gevalle ook 
deur bendes en sindikate uitgebuit. 
‘n Vorige Minister van Veiligheid en Sekuriteit in die Wes-Kaap het aan kerkleiers 
genoem dat bendes op die Kaapse Vlakte die grootste gemeenskapsorganisasie 
(industrie) is. Indien die munisipaliteit mense uit hulle huise sit as gevolg van 
agterstallige betalings, is dit die bendes wat hulle skuld betaal en hierdie mense 
terugplaas in hulle huise. Daarmee koop hulle lojaliteit. Diegene wat aan bendes 
behoort, het ook geen begeerte om hulle bande met bendes te breek nie. Baie van 
die mense wat nie geskool is nie (en met ‘n CV-gevangenisrekord) het geen 
vooruitsig om ooit ‘n werk te kan hê nie, terwyl hulle in bendes sekere range beklee 
wat aan hulle versorging en voorregte verseker.  
Gevangenisvonnis is nie ‘n voldoende afskrikmiddel nie en wel om die volgende 
redes: 
♦ Daar is geen motivering vir rehabilitasie as daar geen vooruitsig vir ‘n werk is nie. 
♦ Indien die gevangenisowerheid die gevangenes aan onmenslike toestande vir 

lang periodes onderwerp, kan jy sekerlik nie van sodanige persoon verwag om by 
‘n normale gemeenskap in en aan te pas nie. Indien die menswaardigheid van 
die gevangenes probeer herstel word deur hulle verblyf in die gevangenis te 
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normaliseer, word die gevangenisomgewing vir die gevangene die normale en 
die toestande van waar hy kom, die abnormale. 

♦ Dieselfde vorige Minister van Veiligheid en Sekuriteit van die Wes-Kaap het aan 
die kerkleiers genoem dat gevangenisse soos Pollsmoor bloot ‘n teelaarde en 
werwingsplek vir bendes geword het. 

Dit is hierdie Deputate se oortuiging dat die gewelds- en wetteloosheidskultuur nie net 
deur die regering hanteer kan word nie. Die kerk, die samelewing en die owerheid het 
die gesamentlike plig en verantwoordelikheid om die probleem aan te spreek. 
Aanbeveling: Dat alle rolspelers – die kerk, die burgerlike samelewing en die 
owerheid (nasionaal, provinsiaal en munisipaal) – van die omvang van die 
geweldsprobleem terdeë kennis neem en effektief met mekaar in gesprek tree oor 
hoe die probleem van geweld die beste aangespreek kan en moet word. 
2.2.9 Armoedevraagstuk 
Van die Deputate het die vergadering van die Konvent van Reformatoriese Kerke in 
Kaapstad bygewoon. Indringende aandag is onder andere aan die armoede-
vraagstuk en die kerk en staat se roeping in dié verband gegee. Vir kennisname die 
volgende. 
2.2.9.1 Gaping tussen ryk en arm 
Die Gini Koëffisiënt (dit meet die ongelyke verspreiding van inkomste of verbruik 
maw die gaping tussen ryk en arm. 'n Syfer van 0 beteken gelyke verspreiding maw 
almal het ewe veel. 'n Syfer van 100 dui op absolute ongelykheid maw 1 besit alles 
en die res niks). 
 
TABEL: Vergelyking van verskillende Gini Indekse 
LAND GINI INDEKS 
Suid-Afrika 59.3 
Brasilië 59.1 
Zimbabwe 56.8 
Maleisië 49.2 
China 40.3 
VSA 40.8 
Israel 35.5 
Frankryk 32.7 
Nederland 32.6 
Denemarke 24.7 
Noorweë 25.8 
 
Die Gini koëffisiënt van SA staan op die oomblik op 'n geraamde 59.3. Suid-Afrika se 
Gini indeks is naas Nicaragua en Swaziland die swakste in die wêreld. 
Bron: World Development Report 2001, United Nations Development Programme 
(UNDP)  
2.2.9.2 Verspreiding van armoede en ongelykheid. Armoede per bevolkingsgroep 
Een van die duidelikste aanduidings van armoede en ongelykheid in SA is wanneer 
‘n mens na die syfers in bevolkingsgroepe kyk. Dis duidelik waar armoede 
hoofsaaklik te vind is. Die konsentrasie van armoede is veral onder Swartes. 61% 
Swartes, 38% Kleurlinge, 5% Indiërs en 1% Blankes is "arm". 
Die volgende grafiek (sien Figuur) toon die verspreiding en die gemiddelde inkomste 
van Christene van elkeen van die bevolkingsgroepe met ‘n gemiddeld vir die totaal.  
In die Poverty and Inequality in South Africa Report word bereken dat ongeveer 50% 
(maw 19 miljoen) mense in Suid-Afrika met R 353-00 per volwassene per maand 
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moet oorleef – ‘n begroting van R706-00 (huisgesin met twee volwassenes en 3 
kinders). 

Gemiddelde inkomste vir Christene per 
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2.2.9.3 Die kerke se roeping 
Een van die eerste tekste wat die pessimiste aanhaal, is wat die Here Jesus self 
gesê het in Matt 26: 11 – “Julle sal altyd die armes by julle hê.” Met hierdie teks wil 
mense dan hê dat die saak van armoede nie te ernstig geneem moet word nie. 
Armoede bestaan nog altyd en sal vir altyd bestaan – dis hulle lot. Die Here Jesus 
haal aan uit Deut 15:11. Presies die teenoorgestelde van vers 11 staan in Deut 15:4-
5 – “As jy maar net luister na die Here jou God en gehoorsaam is aan al hierdie 
gebooie wat ek jou vandag gee en daarvolgens lewe, sal daar nie 'n arme onder jou 
wees nie, want die Here sal jou baie voorspoedig maak in die land wat Hy jou gee 
om as jou eie te besit.” Die punt is hier dat indien hulle verantwoordelik leef met hulle 
deel, daar nie armes sal wees nie. Dit plaas die saak van verantwoordelik en 
regverdig leef met jou deel, rentmeesterskap, sentraal. 
Armoede is nie net materiële armoede nie, maar ook om geestelik uitgesluit te wees 
van die kerk van die Here Jesus wanneer die kerklike kultuur jou as ‘n nie-
aanvaarbare lidmaat beskou. Dit lei tot sogenaamde anti-sosiale gedrag: “They are 
people who have no standards, no values, because of serious marginalisation. They 
feel that society is uncaring, so why should they abide by the norms and rules of 
society?”  
Armoede is nie ‘n eenvoudige saak nie en waarskynlik is dit beter om dit op 
verskillende maniere te beskryf. Die een benadering vul die ander een aan. Om 
armoede uit ‘n geloofsoogpunt te beskryf, is om armoede te beskryf as die nood van 
mense in ons omgewing. Dit gaan oor dinge soos armoede aan geloofsvisie, 
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werkloosheid, MIV/VIGS-slagoffers en -wesies, gebrekkige higiëne en 
gesondheidsomstandighede, ens. Dit is hierdie gesigte van armoede en die 
blootstelling daaraan wat die Gees van God gebruik om ons na die nood van ons 
medemense te laat uitreik. 
2.2.9.4 Die volgende aspekte is belangrik vir die kerk: 
• Die kerke staan teenoor enige sisteem wat mense verarm en uitbuit. Selfs as dit 

lidmate is wat dit mense aandoen. Iemand sê dat die een ding wat sorg dat mense 
arm bly, is die loon wat hulle betaal word. Die mikrolenersbedryf is nog ‘n 
voorbeeld. Daar is geen voordeel daarin vir mense nie. Dit verarm hulle. 

• Die kerke ondersteun inisiatiewe wat arm mense help om terug te kom. 
• Die kerke staan by mense in nood. Gelowiges ontferm hulle oor mense in nood. 

Die saak van armes kom dikwels in die Evangelie van Lukas voor. Woorde wat 
gereeld in Lukas gebruik word, is "ontferming" (Luk 1:50, 54,58,78) en "ontferm" 
(Luk 1:72; 16:24; 17:13; 18:38, 39). "Innig jammer gekry" kom drie keer in Lukas 
voor: 7:13; 10:33; 15:20. Ons verantwoordelikheid word beklemtoon in Luk 10:25-
37 met die gelykenis van die Barmhartige Samaritaan (vgl ook Matt 25:31-46) 

• Dit is vir die kerke nie nodig en haalbaar om ten opsigte van bestryding van die 
armoedekultuur die spreekwoordelike wiel uit te vind nie. Die kerk(e) verleen hulp 
in vennootskap met reeds bestaande organisasies, veral met betrekking tot 
projekte vir werkverskaffing – projekte wat arm mense begelei na volhoubare 
inkomstes. 

• Die kerke behoort lidmate blootstelling te gee aan mense in noodsituasies (bv. na 
plakkerskampe). In die stede veral is mense afgegrens van die nood van ander. Dit 
is daar waar die Gees van God mense laat omdraai om weer terug te kom. Dit is 
eers daar waar ‘n mense werklik gekonfronteer word – ook met jou eie 
onregverdighede. 

• Die kerke beklemtoon by die lidmate die roeping om rentmeesters te wees en hulle 
gawes te gebruik om die samelewing te dien. 

• Die kerke vestig Bybelse waardes oor betrokkenheid by armoede. 
• Die kerke kan verbintenis (commitment) ondersteun en bewerkstellig. In die meeste 

gemeenskappe is die kerke die mees geloofwaardige en stabiele ‘organisasie’ of 
‘instelling’. 

2.2.10 Maatskappy vir Immigrasie 
2.2.10.1 Historiese agtergrond: 
Die MVI is in 1949 deur die drie sogenaamde ‘susterskerke’ en kultuurorganisasies 
gestig vanweë ‘n baie groot behoefte wat ontstaan het, naamlik die immigrasie van 
vreemdelinge veral uit Europa. Met die stigting het die MVI bekend gestaan as die 
Maatskappy vir Europese Immigrasie (MEI). Immigrasie het so toegeneem van oor 
die hele wêreld dat dit verander is na die MVI. Die MVI is ‘n Maatskappy sonder 
winsbejag (volgens artikel 21 ‘n Welsynsorganisasie). 
2.2.10.2 Doelstellings 
Om as ‘n Christelike inburgeringsorganisasie, op grond van die Heilige Skrif soos 
uitgedruk in die drie Formuliere van Eenheid, alles te doen om immigrasie na Suid-
Afrika te bevorder en immigrante by die Suid-Afrikaanse kultuurgemeenskap in te 
skakel. 
2.2.10.3 Beperkende faktore: 
• Sedert 1994 word daar GEEN subsidie van die staat ontvang nie, nieteenstaande 

die feit dat dit nog steeds ‘n geregistreerde welsynsorganisasie is. 
• Vanweë die beperkte inkomste, moes ses van die agt kantore in die RSA sluit. 
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• Daar bestaan nog steeds ‘n behoefte vir die werksaamhede van die MVI, maar 
die belangrikste probleem is om die name en adresse van die Departement van 
Binnelandse Sake betyds te ontvang – vanweë die arbeidstekort by hierdie 
departement word sekere adresse etlike jare na aankoms eers by die MVI 
ontvang. 

• Groot steun van kultuurorganisasies is verloor.  
2.2.10.4 Helpende faktore: 
• Vanweë die verandering ten opsigte van IMMIGRASIE in die hele wêreld word 

daar baie nou geskakel met kontrakwerkers (die nuutste neiging is dat poste nie 
permanent gevul word nie, maar slegs op ‘n kontrakbasis) wat vir ‘n sekere tyd in 
Suid-Afrika kom werk en dan as goeie ambassadeurs vir die RSA teruggestuur 
kan word. 

• Goeie skakeling met die Universiteite se Opleidingshospitale van Stellenbosch en 
Kaapstad bring die MVI met hierdie kontrakwerkers in aanraking. 

• ‘n Netwerk met immigrantevriende oor die hele wêreld. 
2.2.10.5 Statistiek 
Die toenemende emigrasie benadeel die Suid-Afrikaanse werksmag. Tussen 1989 
en 1997 het 233 609 Suid-Afrikaners die land permanent verlaat. Elke 
hooggeskoolde wat gaan, kos die land 10 werksgeleenthede. In 2001 het 4 832 
mense na die RSA geïmmigreer terwyl 12 260 verklaar het dat hulle Suid-Afrika 
permanent gaan verlaat. 
2.2.10.6 Probleme van Immigrante 
Wêreldwyd is die grootste probleem wat besigheidsprojekte laat misluk, nie 
ekonomiese verskille, misdaad, politieke onrus of afstande nie, maar kruiskulturele 
kwessies. In hierdie opsig kan die kerke kragtens die ekumeniesgerigte karakter van 
die Christelike godsdiens ‘n kosbare rolspeler wees. 
2.2.10.7 Inburgering berus op die volgende: 
Volwasse Opvoeding; Jeugwerk; Maatskaplike werk; Kultuurwerk; 
omgewingsbewustheid/-bewaring; godsdiensonderrig of geestelike bearbeiding. 
2.2.10.8 MVI-hulpdiens aan kerke 
Dank aan sr. (mev.) Miems Swanepoel (Geref Kerk Bellville, lid van Deputate 
Owerheid) Streekbestuurder MVI Wes-Kaap wat onderneem het om gereeld 
inligtingstukke op te stel vir gemeentes (waar van toepassing) se kennisname. Die 
Deputate vir korrespondensie met die Owerhede is van oordeel dat die MVI van 
kosbare hulpdiens aan die kerke is en kan wees. Ons mag die ‘vreemdelinge in ons 
poorte’ nie verwaarloos nie. In baie gevalle is dit kosbare sendinggeleenthede. Dank 
aan ds. Dirk Laufs (Geref. Kerk Alberton-Wes, nasionale voorsitter van die MVI, en aan 
die direksie en ander uitvoerende amptenare (hoofkantoor, Pretoria). 
Besluit: Kennis geneem. 
 
4. Aanbevelings 
4.1 Die Sinode neem kennis van die handelinge van die Kommissie Owerheidsake. 
4.2 Die voorgestelde werkwyse (soos in 2.2.2) vir skakeling met owerhede 

(parlementêre lessenaar en ‘luisterpos’) word goedgekeur as riglyne vir 
optredes. 

4.3 Die Sinode keur die standpunt (soos in 2.2.6) oor die MIV-VIGS-pandemie, 
soos gewysig, goed. 

Besluit: Goedgekeur. 
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MEDIAVERKLARING OOR DIE MIV-VIGSPANDEMIE 
 
Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) neem met hartseer kennis van een 
van die grootste krisisse wat die mensdom nog ooit getref het met die sorgwekkende 
afmetings wat die pandemie van vigs aangeneem het en steeds aanneem. Statistiek 
RSA: Geïnfekteer 3.5 miljoen (2003); 5.3-6.1 miljoen (2005); 6-7.5 miljoen (2010). 
Sterftesyfer (per jaar): 90 000 (2002), 383 000 (2005) 635 000 (2010). * 
 
Die Sinode het ook sy kommer uitgespreek oor die kerke se gebrekkige rol ten 
opsigte van bestryding van hierdie tragedie. Die verwoestende effek wat vigs 
uitoefen op die gesinslewe (ouerlose kinders), die beroepslewe (verminderende 
arbeidskorps) en die mediese diens (oorlading by dokters en hospitale) is enorm. 
Daarmee saam moet die toenemende armoede en magteloosheid in agtergeblewe 
gemeenskappe waar vigs ‘n welige teelaarde vind genoem word. Met afsku is ook 
kennis geneem van die gevaarlike mites wat onder sekere mense oor vigs bestaan 
en wat gelei het tot verkragting van kinders. 
 
Teleurstelling is ook uitgespreek oor die landsregering se oënskynlike onvermoë om 
die vigs-pandemie op betekenisvolle wyse die hoof te bied met sy pro-kondoomveldtog 
asof dit veilige seks sal waarborg. Daarom is daar waardering vir die nuwe benadering 
van die regering, naamlik sy MIV-VIGS-program A (“abstinence”) en B (“be faithful”).  
 
‘n Beroep word op die kerke gedoen  

− om te waarsku teen stigmatisering, diskriminering en verwerping van MIV-
positiewe persone; 
− om in die gesindheid van die liefde van Christus ‘n veilige hawe te wees waar 
MIV-positiewe mense en vigslyers en hulle naasbestaandes die grootste 
vrymoedigheid het om hulle status bekend te maak; 
− om deur middel van morele voorligting (aan veral jongmense), pastorale 
begeleiding en versorging van vigspasiënte en weeskinders die genesende krag 
van die evangelie van die Here Jesus Christus in die samelewing sigbaar te 
maak;  
− om as vennoot formeel betrokke te raak by multi-dissiplinêre aksies om vigs te 
voorkom en te bestry; 
− om te offer ten einde ook finansieel ‘n beduidender rol te speel. 
 

‘n Beroep word op die jeug gedoen om te besef dat daar geen veilige seks 
bestaan nie, maar wel verantwoordelike seks binne die raamwerk van die 
monogame huwelik. Seksuele losbandigheid is nie alleen ‘n hoë risiko nie, maar ook 
teen die wil van God. 
 
 ‘n Beroep word op die sentrale owerheid gedoen om MIV-VIGS tot ‘n 
aanmeldbare siekte te verklaar ten einde MIV-VIGS-pasiënte doeltreffend te 
identifiseer en te behandel. Hierdie beroep het besondere betrekking op situasies 
van gedwonge saamgroepering van mense − soos veral in hostelle en in 
gevangenisse waar homoseksualiteit en verkragting ‘n hoë risiko is. 
 Die owerhede (nasionaal, provinsiaal en munisipaal) word ook versoek om met nog 
groter doelgerigtheid alles in die werk te stel om deur middel van voorligting, voorsorg, 
finansiële voorsiening en voorkomende maatreëls die pandemie te probeer stuit sodat 
ons ‘n gesonde samelewing mag hê. 
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 ‘n Beroep word ook op die media gedoen om nie advertensieruimte vir prostitusie te 
gee nie aangesien prostitusie teen die wil van God en sy Woord is én ook vanweë die 
direkte verband tussen prostitusie en MIV-VIGS-besmetting.  

• Bron: loveLife. Henry J Kaiser. Family Foundation. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
4.4 Die Sinode moedig die Partikuliere Sinodes aan om Deputate te benoem vir 

skakeling met die betrokke provinsiale owerhede. 
4.5 Die Sinode roep lidmate op om hulle roeping kragtens die amp van die gelowige 

ook in landsake getrou na te kom. 
4.6 Deputate word aangewys om: 
4.6.1 namens die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika die nodige skakeling met die 

Regering van die Republiek van Suid-Afrika en ander instansies waarmee ons 
as Gereformeerde Kerke moet skakel, te onderhou 

4.6.2 kerke van die GKSA by te staan in hulle skakeling met die owerhede op die 
verskillende vlakke; asook om, waar nodig en moontlik, met ander kerke mee 
te werk in die skakeling met die owerhede, waaronder die moontlike 
betrokkenheid by ‘n “luisterpos” by die Parlement 

4.6.3 alle rolspelers – die kerk, die samelewing en die owerheid (nasionaal, 
provinsiaal en munisipaal) – van die omvang van die geweldsprobleem te laat 
kennis neem en met mekaar in gesprek laat tree om gesamentlik te besin oor 
hoe die probleem van geweld die beste aangespreek kan word 

4.6.4 namens die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op te tree ten opsigte van die 
kapelaansdienste en moontlike soortgelyke gevalle (wo vrywillige deeltydse 
kapelane); 

4.6.5 gebruik te maak van advies van en hulpdiens deur die MVI ten opsigte van 
immigrasie en immigrantesake 

4.6.6 in samewerking met reeds bestaande instellings en organisasies (waar van 
toepassing) advies te gee aangaande hulpverlening tov die 
armoedevraagstuk, veral met betrekking tot projekte vir werkverskaffing – 
projekte wat arm mense begelei na volhoubare inkomstes; verder om ‘n 
getuienis te laat hoor teenoor enige sisteem en skema, van wie ook al, wat 
mense verarm en uitbuit. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
E. BYLAE BY OWERHEIDSAKE-KOMMISSIE: 
 

HERINSTELLING VAN DIE DOODSTRAF 
 
 In Junie 1995 het die Konstitusionele Hof bevind dat die doodstraf in stryd is 

met die grondwet en dit is afgeskaf. 
 
A BEPALINGS VAN DIE GRONDWET 
 
1. Die mening van die meerderheid Suid-Afrikaners 

• 'n "Informele referendum" is in Suid-Afrika gehou met motorplakkers om 
steun te wys vir die herinstelling van die doodstraf. 
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• In April 1995 het 'n meningsopname aan die lig gebring dat 80% van die 
blankes en 49% van die swartes wat deelgeneem het, die behoud van die 
doodstraf steun. 

• Die Konstitusionele Hof was ook daarvan bewus, maar het gemeen die 
openbare mening kan nie die plig van die hof om die grondwet te 
interpreteer, vervang nie. 

 
2. Argumente ter steun vir die afskaffing van die doodstraf  
2.1 Die doodstraf druis in teen die volgende vier grondwetlike bepalings: 

I. 'n verbod op wrede en onmenslike straf; 
II. die beginsel van menswaardigheid en menswaardige optrede ; 
III. die beginsel van gelyke behandeling voor die reg; 
IV. die reg op lewe 

2.2 In die nuwe orde is parlementêre besluite onderhewig aan die Grondwet. 
Gevolglik sal selfs 'n parlementêre meerderheidsbesluit om die doodstraf 
terug te bring deur die hof in terme van 2.1 se bepalings ongrondwetlik bevind 
kan word. 

2.3 Veronderstel egter 'n parlementêre meerderheid sou besluit om die Grondwet 
te wysig, om die herinstelling van die doodstraf moontlik te maak: 
• Eerstens sal die prosedurele vereistes vir die wysiging van die Grondwet 

nagekom moet word. 
• Voorts sal die wysiging uitsonderings op al vier gronde moet skep. 
• Die parlement sal ook die strafproseswet moet wysig om 'n nuwe 

doodsvonnisbedeling in te stel. * 
• Die Konstitusionele Hof kan nog steeds vereis dat vir 'n vonnis wat so 

drasties en onherroeplik is, hoër standaarde van "billike verhoor" moet 
geld. Hierdie standaarde kan die doodsvonnis heeltemal onprakties maak. 

• 'n Kortpad is om die Handves van Regte te wysig: sê eenvoudig dat geen 
bepaling in die Grondwet die oplegging en uitvoer van die doodsvonnis 
ongrondwetlik maak nie. Die Handves van Regte is egter gegrond op 
internasionaal aanvaarde beginsels en sal op grond daarvan, moeilik 
verander word – enige handves word uiteraard nie eintlik gewysig nie. 

2.4 Dit is egter wesenlik belangrik dat die grondwetlike orde in Suid-Afrika 
gehandhaaf word, onder meer die vier genoemde grondbeginsels in die 
Grondwet. Regter Chaskalson het dieselfde punt in sy Konstitusionele Hof 
uitspraak gemaak: "The very reason for establishing the new legal order and 
for vesting the power of judicial review of all legislation in the courts, was to 
protect the rights of minorities and others who cannot protect their rights 
adequately through the democratic process." 

 
* Onthou dat individuele wette ook aangepas sal moet word om die straf vir 'n 

spesifieke oortreding te wysig na bv. doodstraf. 
 
3. Menseregte van misdadigers 
 Die beskerming van menseregte in 'n land se grondwet, beteken uiteraard dat 

alle landsburgers beskerm word – nie net die "goeies" nie. 
3.1 Met die beskerming van menseregte het regter Chaskalson gesê dat ook 

sosiale uitvaagsels en mense wat na die randgebied van die gemeenskap 
uitgedryf is, beskerm moet word: "It was only when there was a willingness to 
protect the worst and weakest of our society that we could all be secure that 
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our rights would be protected." Die Konstitusionele Hof het dus ingevolge 
hierdie uitspraak 'n plig om die menseregte van die misdadigers ("the worst") 
en van hulle slagoffers ("the weakest") te beskerm. 

3.2 Die vraag is, in hoe 'n mate word die slagoffers beskerm? 
 
B ENKELE PERSPEKTIEWE OP DIE HERINSTELLING VAN DIE 

DOODSTRAF 
1. Die doodstraf as oplossing vir misdaad 
1.1 Die onmiddellike herinstelling van die doodstraf word dikwels gesien as die 

oplossing vir ons land se misdaadvraagstuk. Vanuit 'n regsoogpunt beskou, 
blyk dit egter hoegenaamd nie 'n uitgemaakte saak te wees dat die 
herinstelling van die doodstraf onder die huidige omstandighede, enigsins 'n 
verskil sal maak aan die toenemende vlaag van misdaad nie. 

1.2. Die doodstraf is in vroeëre jare so min voltrek dat vonnisopleggers oor die jare 
weinig of geen sinvolle gevolgtrekking ten opsigte van die retributiewe effek 
daarvan kon maak nie. Sedert die bewindsaanvaarding van die Nasionale 
Party in 1948 was daar maar slegs sowat 2000 doodsvonnisse opgelê, 
waarvan ongeveer 75% voltrek was. Sedert 1989 was daar in elk geval, 
vanweë 'n moratorium, hoegenaamd geen sodanige vonnis voltrek nie. 

 
2. Straf: 'n Oplossing vir misdaad in Suid-Afrika? 
2.1 Die gemeenskap van wetsgehoorsame Suid-Afrikaners is onder groot druk 

omdat hulle uitgelewer is aan 'n misdaadgolf wat alles en almal oorspoel – 
ondoeltreffende polisiëring, gebrekkige regspraktyke en ondoeltreffende 
vonnisse is deel daarvan. 

2.2 As al die regsprosesse: polisiëring, vonnisoplegging en straf, nie afsonderlik 
en in samehang doeltreffend is nie, sal Suid-Afrika se misdaadprobleem nie 
opgelos kan word nie. Sonder 'n ingrypende hervorming van ons regsorde is 
die herinstelling van die doodstraf irrelevant tot die oplossing van die 
misdaadprobleem in Suid-Afrika. 

2.3 Werklose en daklose rondswerwers word nie afgeskrik deur gevangenisstraf 
of selfs die doodstraf nie – elke dag is immers 'n stryd om oorlewing en kos en 
onderdak (in die tronk) is 'n welkome verligting. 

2.4 Moet armoede die skuld kry vir misdaad in Suid-Afrika? "Sonder uitsondering 
word daar daagliks in ons howe deur vonnisopleggers aangehoor dat 
geweldsmisdadigers, huisbrekers, rowers, bedrieërs, ens. werkloos is en dat 
hulle dade grootliks deur hongerte gemotiveer was. Die skerp toename van 
veediefstal elke jaar voor Kersfees is 'n klinkende voorbeeld van die feit dat 
daar vir die pot gesteel word." Só sê 'n landdros wat met die praktyk te doen 
het. 

2.5 'n Veranderende maatskaplike beleid in Suid-Afrika wys daarop, dat om 'n 
persoon uit die samelewing te verwyder en deel van 'n "sisteem van 
misdadigers" te maak (tronkstraf), nie suksesvol was nie. Gevangenes 
ontsnap wel uit tronke, maar oor die algemeen nie uit die siklus van oortreding 
en inperking, of oplossing van ‘n probleem deur geweld nie. 

2.6 Uit ‘n studie van motorkapers blyk die volgende: 
• Motorkapings word suiwer as gevolg van die lonendheid daarvan 

uitgevoer. Die gemiddelde inkomste vir 'n gekaapte motor is tussen R10 
000 en R20 000. Mnr X wat alleen gewerk het en 55 jaar tronkstraf uitdien, 
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het in sy beste maand R800 000 verdien! (Terloops, hy het 'n BCom 
graad.) 

• 'n Gewelddadige misdaad soos motorkaping ontwikkel uit 'n klimaat van 
geweld. Die gebruik van geweld is nie vir kapers onaanvaarbaar nie. Is 
daar nie te veel geweld op TV, flieks, in gesinne ens. nie? 

• Motorkapers meen die kans om gevang en gestraf te word in Suid-Afrika is 
minimaal. (Doodstraf maak geen verskil aan hulle argument nie.) As hulle 
gevang word is hulle gou uit op borgtog. Die oneffektiwiteit van die 
strafregpleging word al hoe meer genoem as bydraende faktor tot 
groeiende misdaad. 

 
3. Probleme met polisiëring, vonnisoplegging en straf. 
 Die volgende probleme verdien dringende aandag: 
3.1 Ongeveer 1 uit elke 100 misdadigers word uiteindelik voor die hof gebring. In 

'n sekere landdroshof is daar vir die tydperk 1 Oktober 1999 tot 31 Desember 
1999 'n totaal van 926 lasbriewe tot die arrestasie van persone wat 
dagvaardigings verontagsaam het, gemagtig. Slegs 32 daarvan is uitgevoer. 

3.2 Sake wat teruggetrek word vanweë karige ondersoeke deur ondersoek-
beamptes, is legio. 

3.3 Minderjarige misdadigers moet deur die reg beskerm word, maar 'n 
sestienjarige wat aktief deelneem aan huisbraak, gewapende roof, moord of 
verkragting, is sekerlik toerekeningsvatbaar. Elke geval behoort op eie 
meriete beoordeel te word. 

3.4 Sake sloer om afgehandel te word. Hofrolle is tot so 'n mate oorlaai dat daar 
sake is wat 4 jaar of meer neem om gefinaliseer te word. Intussen het 
belangrike getuies verdwyn, of hulle is reeds oorlede. 

3.5 Die paroolstelsel. 
3.6 Die toelating van leke assessors in howe. 
3.7 Oneerlike regsverteenwoordigers. 
3.8 Die (on)kundigheid van landdroste en aanklaers. 
3.9 Gebrek aan werksure in die howe. 
3.10 Onvermoë van die Staat om voldoende bewyse teen 'n beskuldigde in te bring 

vir maksimum vonnisoplegging. 
3.11 Bekentenisse aan 'n landdros/traumaberader kan tans nie sonder meer as 

getuienis teen 'n beskuldigde gebruik word nie. 
 
4. Misdaadvoorkoming en slagofferbemagtiging. 

Die klem het die afgelope jare verskuif na misdaadvoorkoming en 
slagofferbemagtiging. Onder andere is die Nasionale Misdaadvoorkoming-
strategie gepubliseer. Wette is gewysig om wapens te beperk en geweld tydens 
inhegtenisnames te verhinder. 
 
Tans sien ons egter geen effek van bogenoemde maatreëls om geweld en 
misdaad te verminder nie. Ons word in teendeel daagliks gekonfronteer met 
oneffektiwiteit en korrupsie in die praktyk. 
 
Wat is die werklike oorsake van misdaad? Die regering spandeer miljoene 
rande aan die opheffing van armoede – is dit hoegenaamd haalbaar? Wat is 
die invloed van dwelms en alkohol, sedelike verval en disintegrerende 
gesinstrukture op misdaad? Waar begin 'n mens misdaad voorkom – by 
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Christelike waardes? Hoe effektief is slagofferbemagtiging en in hoe 'n mate 
sal dit misdaad in Suid-Afrika laat afneem? Dit is voorbeelde van die talle 
onbeantwoorde vrae. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
L. AANVULLENDE RAPPORT 
 
A. Ekumenisiteit – Binnelands 
 
1. Vir kennisname 
Nadat die Rapport vir Sinode 2003 ingedien is, het u Deputate nog twee belangrike 
vergaderings gehad waaroor gerapporteer moet word. 
1.1 Die werkswinkel van die Tussenkerklike Kommissie op 5 en 6 November 2002. 
1.2 Samesprekings met die Deputate van Sinodes Soutpansberg en Middellande 

op 22 November 2002. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Waaroor die Sinode moet besluit  
2.1 By die Tussenkerklike Kommissie het 'n versoek van die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk om die gesamentlike belydenisskrifte te hervertaal, 
gedien. Die versoek is gegrond op die feit dat taal 'n dinamiese 
kommunikasiegebeure is wat ongeveer elke 25 jaar sodanig verander dat dit 
hervertaling noodsaak. Die TKK het ‘n ad hoc kommissie saamgestel om ‘n 
vooraf ondersoek te doen. Die Kommissie het aanbeveel dat die vertaling ‘n 
letterlike vertaling van die oorspronklike teks in lesers-vriendelike, verstaanbare 
Afrikaans moet wees. 

Aanbevelings 
2.1.1 Die GKSA aanvaar die beginsel van ‘n ondersoek na die moontlike 

hervertaling van die Belydenisskrifte met die oog op samewerking. 
2.1.2 Die Sinode spreek hom uit ten gunste van ‘n brontaal-georiënteerde vertaling 

uit die oorspronklike teks. 
2.1.3 Die Sinode wys Deputate aan om saam met die Nederduitse Gereformeerde 

Kerk, Nederduits Hervormde Kerk van Afrika en ander gebruikers van die 
belydenisskrite met die moontlike hervertaling saam te werk.  

2.1.4 Die Deputate moet saamgestel wees uit 2 Deputate vir die Redaksionele 
Komitee en 4 kundiges om die eietydse vertaling te onderneem.  

2.1.5 Die te benoemde Deputate moet ook behulpsaam wees om linguiste te 
identifiseer om met die projek behulpsaam te wees. 

Besluit: Goedgekeur. 
2.1.6 Die Sinode neem verantwoordelikheid vir die reis- en verblyfkostes van sy 

Deputate en begroot daarby vir ongeveer R3000 per jaar vir onvoorsiene 
uitgawes en bv. honoraria aan linguiste. 

Besluit: Goedgekeur dat die reis- en verblyfkoste van Deputate ongeveer R3000 per 
jaar vir onvoorsiene uitgawes en bv. Honoraria aan linguiste as deel van die 
Deputate Ekumenisiteit en Owerheid se begroting vir goedkeuring en afhandeling by 
die Bestuur van die Administratiewe Buro ingedien word. 
2.2 U Deputate het met die afgevaardigdes van Sinodes Soutpansberg en 

Middellande slegs een gesprek kon voer met die oog op die uitvoering van die 
opdrag Acta Sinode 2000 (p.500-501) aangesien ons eers moes wag dat die ad 
hoc deputate hulle opdrag uitvoer. Uit ons gesprek het geblyk dat Sinode 
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Soutpansberg onder andere die verskil oor teologiese opleiding steeds beskou 
as 'n struikelblok vir verdere samesprekings oor kerkregering. Vir Sinode 
Middellande staan daar niks in die weg om voort gaan met die gesprekvoering 
met die oog op die uitvoering van die genoemde opdrag nie. U Deputate en die 
afgevaardigdes van Sinodes Soutpansberg en Middellande het 'n ooreenkoms 
bereik soos vervat in die aanbevelings. 

2.3 Aanbevelings 
2.3.1 In die verdere samesprekings tussen die nuwe Deputate van die GKSA en die 

afgevaardigdes van Sinodes Soutpansberg en Middellande moet alle 
moontlike struikelblokke met betrekking tot die onderlinge verhoudinge 
verdiskonteer word. 

2.3.2 'n Diepte gesprek moet gevoer word oor kerkregering wat die samestelling 
van meerdere vergaderings insluit. 

2.3.3 Die besluite van GKSA Sinode 2000 en besluite van Sinode Soutpansberg 
oor die verhoudinge van die twee Sinodes tot mekaar moet as raamwerk dien 
waarbinne die samesprekings gevoer word. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
 
B. Ekumenisiteit – Buitelands 
 
Die Aanvullende Rapport lewer insette oor werk wat nog gedoen is sedert die 
indiening van die Rapport vir die Sinode 2003. Let daarop dat die volledige Rapporte 
van al die sake waarna verwys is, op aanvraag beskikbaar is by die Deputate. 
 
1. Kerke met wie ekumeniese eenheid gehandhaaf word: Reformed Churches 

in Botswana (2.2.2.7) 
1.1 Die Sinode neem kennis 
1.1.1 Ds. IW Ferreira en ds. S Hibbert is afgevaardig om die Sinode van die Reformed 

Churches in Botswana gedurende Oktober 2002 by te woon. 
1.1.2 Dit was die eerste keer dat afgevaardigdes van die GKSA hierdie kerke se 

sinode bygewoon het en die ontvangs was hartlik. 
1.1.3 Daar is tans ‘n groot behoefte aan teologiese opleiding. Enkele studente is 

van voorneme om volgende jaar by Mukhanyo in te skryf. 
1.1.4 Vanuit die Sinode is telkemale gepleit vir groter betrokkenheid by en 

samewerking van die GKSA in die sendingwerk wat nog in Botswana gedoen 
moet word. Enkele kerke van die GKSA het reeds hulle belangstelling laat 
blyk. 

1.1.5 Afgevaardigdes van die Sinode was by die GKSA se Sinode in 2000 
teenwoordig. Die volgende gee iets van ‘n besluit van hulle vorige Sinode 
weer: 

 ... Long and emotional discussions arise about the question whether we 
can have correspondence with only part of the Reformed Churches in SA. 
In fact we are misled by the words: National means in this case tribal, 
white, Afrikaans and not “country wide”. What about the other parts of the 
GKSA? 

 The Synod states that we cannot – practically and principally – have 
correspondence with only one part of a church. The National Synod does not 
represent the whole GKSA. It is therefore proposed to ask for clarity on the use of 
words and on the structure of the GKSA and how we can have correspondence 
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with a synod that represents all the churches and peoples of the Reformed 
Churches in SA. It is decided to write a letter in this sense to the National Synod ...” 

1.1.6 Tydens hierdie Sinode het ‘n voorstel gedien dat alle bande met die GKSA 
voorlopig opgeskort word totdat die situasie met die ander Nasionale Sinodes 
opgeklaar is.  

1.1.7 Die GKSA se afgevaardigdes se deelname aan die debat wat gevolg het, was 
mede verantwoordelik daarvoor dat die voorstel met uitsondering van een stem 
afgekeur is. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
1.2 Die Sinode besluit 
1.2.1 Die Sinode besluit dat die Reformed Churches in Botswana nog een in leer 

diens en tug met die GKSA is, en dat nie slegs met die korrespondensie 
voortgegaan word nie, maar dat dit daadwerklik uitgebou word. 

1.2.2 Die Deputate kry die opdrag om alle samewerking van kerke uit die GKSA ten 
opsigte van sending in Botswana te koördineer. 

1.2.3 Dat na volgende Sinodes van die Reformed Churches in Botswana, indien 
enigsins moontlik, afgevaardigdes gestuur word. 

1.2.4 Die Deputate ondersoek alle moontlikhede waarop die GKSA met 
gedesentraliseerde teologiese opleiding behulpsaam kan wees. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
2. Skakeling met Ekumeniese vergaderings 
2.1 AEA en TEASA 
2.1.1 Opdrag 

Sien 3.4. 
2.1.2 Die Sinode neem kennis 

Daar kon nie in die huidige termyn kontak met die AEA of TEASA 
bewerkstellig word nie. 

2.1.3 Die Sinode besluit 
Aan die nuwe Deputate word opdrag gegee om by die werksaamhede van 
AEA en TEASA betrokke te bly as waarnemers en op die vlak gereformeerde 
insette te lewer. Vergelyk Acta 2000:216. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
2.2 WRF (3.3.4.4) 

Kyk aanbevelings oor die PCA. 
Besluit: Kennis geneem. 

 
3. Ekumeniese kontak  
3.1 Gereformeerde Kerke in Frankryk 
3.1.1 Opdrag 

Sien 4.3.4. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.1.2 Die Sinode neem kennis 

Prof. A le R du Plooy het in 2000 besoek afgelê by die Faculté de Théologie 
Réformeé Aix-En-Provence. Daar is groete oorgedra en inligting gegee oor 
die TSP, PU vir CHO en die GKSA. Voorts is inligting ingewin oor die kerklike 
toestand in Frankryk. 

Besluit: Kennis geneem. 
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3.1.3 Die Sinode oordeel 
Konstante kontak met die Gereformeerde situasie in Frankryk is belangrik na 
‘n lang tyd van onderbroke kontak met die kerke in Europa. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.1.4 Die Sinode besluit 
3.1.4.1 Dat kontak en kommunikasie met die Gereformeerde Kerk in Frankryk 

voortgesit word. 
3.1.4.2 Dat nadere ondersoek ingestel word oor hoe saamgewerk kan word t.o.v. 

die kerklike roeping in die Franssprekende Afrika lande. 
3.1.4.3 Dat aan die TSP aanbeveel word om kontak te hou met die Teologiese 

opleiding in Frankryk en inligting uit te ruil. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
3.2 Presbyterian Church of America 
3.2.1 Opdrag  

Sien 4.4.3. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.2.2 Die Sinode neem kennis 

Nadere kontak is deur die IRF met die PCA gemaak. Intussen is ds. JAT van 
Blerk deur die PCA beroep en die Deputate is om advies genader (Bylae 3.2). 

Besluit: Kennis geneem. 
3.2.3 Die Sinode oordeel 

Die stukke voorhande van die PCA toon dat dit ‘n Gereformeerde Kerk in die 
Westminister (Presbiteriaanse) tradisie is. Kontak is ook met die kerk gemaak 
deur samewerking by die Mukhanyo Theological College en die gemeente in 
Braamfontein. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.2.4 Die Sinode besluit 

Die Deputate kry opdrag om ekumeniese eenheid (korrespondensie) met die 
PCA in werking te stel. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
3.3 Kerke in Hongarye 
3.3.1 Die Sinode neem kennis 
3.3.1.1 Prof. A le R du Plooy het op uitnodiging op Universiteitskoste ‘n besoek 

gedurende Oktober 2002 by die Karolyi Gaspar Reformed University in 
Budapest (in besonder die Fakulteit Teologie) afgelê ten einde die 
moontlikheid van kontak en samewerking op teologiese en universitêre 
terrein te ondersoek. 

3.3.1.2 Met die inligting van die besoek van dr. CJ Smit in Julie 2002 oor die Karolyi 
Gaspar Institute of Theology and Missions, en die Reformed Presbyterian 
Church of Central and Eastern Europe, is die volgende bevindings gemaak. 

3.3.1.3 Laasgenoemde Kerkgroep en Teologiese Instituut met dieselfde naam, 
Karolyi Gaspar, het inderdaad geen bande met die Hungerian Reformed 
Church nie, soos ook blyk uit die verslag van dr. Smit en 'n album van die 
groep gedateer 2001. 

3.3.1.4 Die Karoli Gaspar Reformed University met 'n teologiese opleiding 
(Fakulteit) in belang van die Hungerian Reformed Church, is besig om ná 
die tydvak van Kommunisme te herstel en op te bou wat skade gely het. 
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Hulle is steeds sterk Calvinisties georiënteer en soek bande met die TSP en 
PU vir CHO. 

3.3.1.5 Die Hungerian Reformed Church dateer uit die sestiende eeu en in hierdie 
verband van kerke is daar meer as 1000 kerke (gemeentes). Die 
kommunisme het inderdaad in meer as een opsig 'n negatiewe effek gehad, 
ook intern tussen die kerke en individue. Tans is hulle besig om ernstig 
hieraan aandag te gee. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.3.2 Die Sinode oordeel 
3.3.2.1 Die siening van die Reformed Presbyterian Church of Central and Eastern 

Europe, dat die Hungerian Reformed Church tydens die kommunistiese 
bewind toegewings aan die owerheid gemaak het, is korrek, maar dié kerk is 
tans steeds in ‘n proses om daardie deel van sy geskiedenis te verwerk en 
koersaanpassings terug na die reformatoriese teologie te maak. 

3.3.2.2 Die siening van die Reformed Presbyterian Church of Central and Eastern 
Europe, dat die Hungerian Reformed Church oorwegend Barthiaans en 
Bultmaniaans geöriënteer is, is ‘n eensydige siening van ‘n nuwe kerk wat in 
verset teen die foute van die Hungerian Reformed Church in die verlede na 
‘n fundamentalisties georiënteerde benadering oorhel. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.3.3 Die Sinode besluit 
3.3.3.1 Die Deputate gaan voort om gesprek te voer met beide, die Hungerian 

Reformed Church en die Reformed Presbyterian Church of Central and 
Eastern Europe. Die Teologiese Skool Potchefstroom en die Fakulteit 
Teologie word versoek om die kontak wat gemaak is verder uit te bou, en 
die Deputate op die hoogte te hou. 

3.3.3.2 Die Deputate verkry eers meer volledige inligting oor die Gereformeerde 
kerklike toestand in Hongarye en omliggende lande in Sentraal en Oos-
Europa voordat oor ekumeniese eenheid of nouer korrespondensie besluit 
word. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
3.4 Kerke in Afrika: Besoek aan Sentraal- en Wes-Afrika  
3.4.1 Opdrag 

Kyk 4.1.1 
Besluit: Kennis geneem. 
3.4.2 Die Sinode neem kennis  
3.4.2.1 Tydens die besoek aan Kameroen, Bénin en die Ivoorkus (10-25/6/2002), is 

daar kontak gemaak met vier kerkverbande uit die 
Gereformeerde/Presbiteriaanse tradisie en een kerkverband uit die 
Baptistiese tradisie (lg. slegs ’n beleefdheidsbesoek): 

-die UEBC (Unie van Baptistiese Kerke in Kameroen) 
-die EPC (Kameroense Presbiteriaanse Kerk) 
-die ERCB (Belydende Gereformeerde Kerk in Bénin) 
-die ERCT (Belydende Gereformeerde Kerk in Togo) 
-die EPERCI (Protestantse Evangeliese Gereformeerde Kerk van die 
Ivoorkus). 

3.4.2.2 Aan die ERCT (Togo) en EPERCI (Ivoorkus) is tydens bg. besoek ’n 
beperkte finansiële bydrae gemaak in oorleg met die Deputate Diakonale 
Sake van die GKSA, waarvoor groot dankbaarheid uitgespreek is. 
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3.4.2.3 Tydens die gesprekke wat plaasgevind het met die EPC (Kameroen), die 
ERCB (Bénin), die ERCT (Togo) en die EPERCI (Ivoorkus) is die GKSA 
deur die afgevaardigdes bekendgestel terwyl kennis geneem is van die 
geskiedenis, die Belydenisskrifte, die vorm van kerkregering, die 
sendingaksies en die opleiding van predikante van dié betrokke 
kerkverbande. Moontlike opleiding van hulle teologiese studente by die TSP 
is gemeld terwyl moontlike samewerking op sendingvlak tussen die GKSA 
en hulle ook ondersoek is. 

3.4.2.4 Pertinente vrae is ook aan hulle rondom die volgende leerstellige 
vraagstukke en/of liturgiese praktyke gevra: 

 -Die kwessie van die beker en/of kelkies tydens Nagmaalviering. 
 -Die posisie van die susters t.o.v. die besondere ampte. 
 -Die sin “Neergedaal het na die hel’ in die twaalf artikels. 
 -Besoek aan die Protestante Teologiese Fakulteit van Yaoundé. 
3.4.2.5 Die Fakulteit – wat onafhanklik van die staat is, is interdenominasioneel en 

het agt voltydse professore wat nie op ’n kontrakbasis aangestel is nie 
(individuële reëlings word met elkeen getref). Studente kom vanuit verskeie 
Franssprekende lande (DRK, Kongo-Brazzaville, Rwanda ens.) Die Fakulteit 
hou bande met Europese Fakulteite Teologie, soos dié van Lausanne, 
Montpellier en Straatsburg, maar daar bestaan geen uitruilprogramme met 
enige Fakulteit Teologie in Afrika nie.  

Besluit: Kennis geneem. 
3.4.3 Die Sinode besluit: Aanbevelings 
3.4.3.1 Dat die GKSA die ekumeniese kontak met die EPC (Kameroense 

Presbeteriaanse Kerk) voortsit deur middel van –waar moontlik, uitnodigings 
aan en besoeke deur moontlike nagraadse studente van die EPC aan die 
Fakulteit Teologie (TSP) vir studie-ondersteuning. 

3.4.3.2 Dat die pad na ekumeniese eenheid volgens die riglyne wat deur Sinode 
2000 neergelê is (Acta :210, 2.3.3) verder ondersoek word. 

3.4.3.3 Dat besoeke en ekumeniese gesprekke met die ERCB (Belydende 
Gereformeerde Benin) met erns voortgesit word met die oog op ekumeniese 
eenheid.  

3.4.3.4 Dat diakonale hulp, veral by gebrek aan bedienaars en vervoermiddele vir 
verdere bediening en versorging t.o.v. hulle sendingwerk, aan hulle verleen 
word. 
Motivering 
Op konfessionele gronde is die ERCB (Bénin) waarskynlik die naaste aan 
die GKSA van die vier kerkverbande wat tydens hierdie besoek ontmoet is. 
Hulle het die inisiatief van die GKSA om hulle te besoek en kontak met hulle 
te maak baie waardeer. Die ERCB is ’n jong Gereformeerde kerk sonder 
predikant, met ‘n aantal groeiprobleme: byeenkomste in die platteland is 
moeilik a.g.v. die gebrek aan vervoermiddels en dit veroorsaak ook dat 
sakramente nie op ’n gereelde basis bedien kan word nie.  

3.4.3.5 Dat ekumeniese besoeke en gesprekke met die ERCT voortgesit word 
3.4.3.6 Dat materiaal soos liturgiese formuliere aan hulle beskikbaar gestel word. 
3.4.3.7 Dat ekumeniese gesprekke met EPERCI (Protestants Evangeliese 

Gereformeerde Kerk van die Ivoorkus) voortgesit word, en dat – waar en 
wanneer moontlik – besoeke aan hulle gebring word - spesifiek met die oog 
op hulpverlening op teologiese en diakonale vlak. 

Besluit: Goedgekeur. 
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4. Ekumeniese sendingsamewerking (Sien 6.2) 
4.1 Opdrag 
4.1.1 Afvaardiging na ekumeniese sendingkonferensies waarheen sendelinge van 

die GKSA genooi word, (bv. die Sendingkonferensies van die ICRC) 
4.1.2 Advies aan plaaslike en buitelandse kerke wat sending-

samewerkingsprojekte oorweeg 
4.1.3 Kontak behou met kerke wat op dieselfde Belydenisgrondslag staan by sake 

waarin sendingsamewerking nodig is  
4.1.4 Daaroor besin of ‘n dokument wat riglyne gee vir samewerkingsooreenkomste 

met buitelandse kerke by sending, nie noodsaaklik geword het nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
4.2 Die Sinode neem kennis 
4.2.1 Globalisering het belangrike implikasies vir die koms van God se koninkryk 

deur sendingwerk wêreldwyd. Uitvoerbare vennootskappe oor lands- en selfs 
denominasionele grense, is ‘n groeiende realiteit, ook vir die Gereformeerde 
Kerke in Suid-Afrika. Dit moet as ‘n seën gesien word - en selfs ‘n roeping van 
ons Here om daaraan mee te doen. Jesus het immers gebid: “... 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”. (Joh 17:21) 

4.2.2 Vanweë sendingvennootskappe tussen die GKSA en die Christelijke 
Gereformeerde Kerke in Nederland, die Nederlands Gereformeerde Kerken 
en die Gereformeerde Gemeenten in Nederland het ‘n hele aantal nuwe 
gemeentes in Venda, KwaNdebele, Botswana, Natal en Noordwes provinsie 
tot stand gekom. In die onlangse verlede het Gereformeerde Presbiteriaanse 
Kerke uit Korea (Kosin Presbyterian Churches in Korea) en Amerika (PCA en 
OPC) ook vennootskappe met plaaslike Gereformeerde kerke aangegaan en 
het verdere nuwe gemeentes ontstaan en is bestaande 
middestadsgemeentes wat basies “sendingposte” geword het, bedien. 

4.2.3 Enkele plaaslike Gereformeerde Kerke het betrokke geraak in vennootskappe 
met Gereformeerde Kerke in die Demokratiese Republiek van die Kongo. 
Tans oorweeg individuele Gereformeerde Kerke soortgelyke vennootskappe 
in Malawi, Zambië en ander dele van Afrika. 

Besluit: Kennis geneem. 
4.3 Die Sinode oordeel 
4.3.1 Die Deputate se ondersoek en besinning oor ekumeniese 

sendingsamewerking het tot die gevolgtrekking gelei dat een van die 
vernaamste bydrae wat Gereformeerde kerke in Afrika kan lewer om die 
onvoltooide sendingtaak verder te voer, is om in die lig van die tweede deel 
van die groot sendingopdrag in Matteus 28 (“... en leer hulle om alles te 
onderhou wat ek julle beveel het...”), waar moontlik, hulp te verleen met goeie 
dog kultureel relevante teologiese opleiding aan jong kerke in Afrika. 

4.3.2 Hierdie taak lê egter nie in die eerste plek op die terrein van die Deputate nie, 
en behoort in oorleg met die Kuratorium in samewerking met die Senaat van 
die Teologiese Skool, waar toepaslik, verder ondersoek te word. (Kyk onder 
die aanbevelings 4.7). 

4.3.3 Riglyne vir samewerkingsooreenkomste met buitelandse kerke in die 
sendingtaak, is noodsaaklik, vanweë verskeie kerkregtelike probleme wat kan 
opduik. 

Besluit: Kennis geneem. 
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4.4 Die Sinode besluit 
4.4.1 Die Deputate kry ‘n opdrag om, waar toepaslik, in oorleg met plaaslike kerke 

advies te gee by die aangaan van sendingooreenkomste met buitelandse 
kerke en/of sendingorganisasies. Waar dit toepaslik is, pleeg die Deputate 
oorleg met die Deputate en/of kerke van Soutpansberg en Middellande. 

4.4.2 In sendingooreenkomste moet sendelinge se regsinnigheid, kennis van 
plaaslike en kulturele omstandighede, die belydenisskrifte en Kerkorde van 
die GKSA, en tersaaklike besluite van Sinodes oor sending en liturgiese 
aangeleenthede in ag geneem word.  

4.4.3 In sendingooreenkomste moet ook die toesighouding oor die sendelinge en 
beheer oor die opdraguitvoering deur die sendende kerk in oorleg met die 
plaaslike kerk gereël word. 

4.4.4 Die Administratiewe Buro word opdrag gegee om alle relevante dokumente 
(bv. Kerkorde, Sinodebesluite oor Liturgie en Sendingaangeleenthede en 
kerklike formuliere en toepaslike vorms) in Engels beskikbaar te stel. 

4.4.5 Wanneer sendingooreenkomste gesluit word, moet die regulasies en 
vereistes van die Departemente Buitelandse en Binnelandse Sake terdeë in 
ag geneem word. 

4.4.6 Die Deputate kry ‘n opdrag om ‘n databasis saam te stel en op datum te hou 
van moontlike buitelandse kerke en organisasies met wie 
“sendingvennootskappe” aangegaan kan word, sowel as van 
ondersteuningspunte en plekke waar hulp verleen kan word en om sodanige 
inligting tot die beskikking van plaaslike kerke te stel.  

4.4.7 Die Deputate pleeg oorleg met die Kuratore in samewerking met die Senaat 
van die Teologiese Skool vir ‘n behoeftebepaling en uitvoering van opleiding 
wat nodig mag wees. Hierby word ervare sendelinge betrek. 

4.4.8 Sien ook aanbeveling in 3.1.4.2 van hierdie Rapport. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
5. ‘n Samevattende aanbeveling 
5.1 Die Deputate voeg alle opdragte ten opsigte van teologiese opleiding saam en 

bespreek dit met die Teologiese Skool. 
Besluit: Goedgekeur. 
5.2 Deputate word so benoem vir die volgende termyn dat die volgende 

portefeuljes gevul kan word: 
• Voorsitter, Skriba, Hulpskriba 
• Kerke in Afrika 
• Kerke in Europa en die Verenigde Koninkryk 
• Kerke in Noord en Suid Amerika 
• Kerke in Eurasië 
• Kerke in die Ooste 
• Kerke in Australië en Nieu Seeland 
(Die funksionarisse sou ook verantwoordelik kan wees vir die streke soos 
aangedui) 

Besluit: Word verwys na die Kommissie vir benoeming van Deputate. 
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15.2 BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE PRETORIA 
INSAKE DIE AANKNOOP VAN KORRESPONDENSIE MET DIE 
PRESBYTERIAN CHURCH OF AMERICA (Artt.8, 92, 184) 

 
 
A. Dr. NP Heystek stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie : Ekumenisiteit. 
C. Ds. P Venter rapporteer namens die Kommissie : Ekumenisiteit. 

 
D. BESKRYWINGSPUNT 
1. Beskrywingspunt 
Die Deputate vir Ekumeniese Sake van die Nasionale Sinode ondersoek die 
moontlikheid van die aanknoop van korrespondensie met die Presbyterian Church of 
America (hierna genoem die PCA). 
 
2. Motivering 
2.1 Vanuit gesprekke met die Deputate vir Ekumeniese Sake (Nasionale Sinode) 

het dit duidelik geword dat die hoofpunte wat gewoonlik in ag geneem word 
wanneer die moontlikheid van korrespondensie met 'n buitelandse kerkverband 
ondersoek word, die volgende is: 
- leer, diens en tug en die mate waarin dit uitgeleef word 
- bande met ander kerke en kerkgroeperings 
- aard van teologiese opleiding 
- missionêre aktiwiteite 

2.2 Ten opsigte van die PCA kan gestel word dat die volgende getuienis van hulle 
webblad asook uit persoonlike skrywes deur van hul predikante en persone 
vanuit die GKSA verkry is: 

2.2.1 Leer, diens en tug 
- Die Westminster Confession of Faith en die Shorter and Larger 

Catechisms word deur hierdie kerk aanvaar 
- Die Gereformeerde leer kom duidelik na vore in hulle onderskrywing van 

die vyf sola’s van die reformasie, in die handhawing van die 
uitverkiesingsleer, asook in die handhawing van 'n presbiteriale 
kerkregeringstelsel, soos uitgedruk in hulle Book of Church Order. 

- Die PCA was eers deel van die Presbyterian Church of the United States of 
America (PCUSA). As gevolg daarvan dat die PCUSA klaarblyklik nie meer 
die Godheid van Christus en die onfeilbaarheid van die Skrif 
onvoorwaardelik wou aanvaar wou nie, het die PCA in 1973 van hulle 
weggebreek. 

2.2.2 Bande met ander kerke en kerkgroeperings 
- In 1982 het die PCA verenig met die Reformed Presbyterian Church. 

Laasgenoemde Kerkverband het in 1965 tot stand gekom vanweë 'n 
vereniging van die Evangelical Presbyterian Church en die Reformed 
Presbyterian Church in North America. 

- Die PCA ken nie ekumeniese bande soos wat dit in die Europese 
Gereformeerde kringe geken word en ook deur die GKSA onderhou word 
nie. Die PCA beskou die kerke wat lid is van die World Reformed 
Fellowship (WRF) as “susterskerke”. Op die eersvolgende Nasionale 
Sinode van die GKSA gaan sy Deputate vir Ekumeniese Sake aanvoer dat 
die GKSA ook lid word van die WRF. 
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- Die PCA is een van die leidende lede van NAFARC, 'n vereniging wat poog 
om Gereformeerdes en die Presbiteriane nader aan mekaar te bring. 

- Dit blyk dat die PCA nou saamwerk met die Orthodox Presbyterian Church, 
die Free Church of Scotland en die Presbyterian Church of Korea. Hierdie 
is almal kerke met wie die GKSA in korrespondensie is. 

2.2.3 Aard van teologiese opleiding 
- Die PCA se predikante word opgelei aan Convenant Theological Seminary, 

Greeneville Theological Seminary, Knox Theological Seminary, 
Westminster Theological Seminary en Reformed Theological Seminary. 
Van hierdie is ten minste Covenant en Westminster wêreldbekende 
Gereformeerde teologiese opleidingsinstitute. 

2.2.4 Missionêre aktiwiteite 
- Die PCA is tans 'n vinnig groeiende denominasie in die VSA. In die VSA en 

Kanada alleen is daar meer as 1450 kerke en missions. Reeds in die jaar 
2000 was daar al meer as 306 000 belydende lidmate en dooplidmate. 

- Die PCA is 'n kerk met evangeliseringsaktiwiteite dwarsoor die wêreld. 
Daar werk tans 519 voltydse sendelinge onder 60 nasies, 169 “twee jaar 
sendelinge” en meer as 6 500 korttermyn sendelinge wêreldwyd. 

2.3 As verdere oorweging dien vermeld te word dat terugvoer vir kontak reeds 
vanuit die kringe van die GKSA met die PCA gemaak is, positief is: 
- Dr. Flip Buys het tydens 'n vergadering van die World Reformed Fellowship 

'n gesprek gehad met die stated clerk van die PCA oor ekumeniese bane. 
- Ds. Theo van Blerk is deur 'n gemeente van die PCA beroep en hy het die 

beroep opgevolg. In verkennende gesprekke met die PCA het hy die 
groete van die GKSA aan hulle oorgedra. Sy terugvoer rakende die PCA is 
ook oorweldigend positief. 

- 'n Emerituspredikant uit die PCA, rev. Jim Gray, het hulpdiens by die Good 
News Community Church (Engelssprekende Gereformeerde Kerk wat deel 
in die kerkverband is) in Hillbrow verrig. 

2.4 Vanuit bostaande oorsig is dit duidelik dat genoegsame prima facie getuienis 
bestaan om te veronderstel dat korrespondensie aangeknoop behoort te word. 

Besluit: Dat aan die Beskrywingspunt gevolg gegee word. 
 
 
 
15.3 BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE OVS EN 

NATAL : SKAKELING MET DIE OWERHEDE (Artt.8, 75, 156) 
 
 
A. Dr. N Vorster stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie : Ekumenisiteit. 
C. Ds. P Venter rapporteer namens die Kommissie : Ekumenisiteit. 
 
D. BESKRYWINGSPUNT 
1. Beskrywingspunt 
1.1 Dat die Deputate vir korrespondensie met sentrale- en streeksowerhede se 

opdrag so geformuleer word dat dit pas binne die nuwe grondwetlike bedeling. 
1.2 Dat die Sinode Deputate aanwys om die moontlikheid van ‘n Interkerklike 

Gereformeerde Moniteringskomitee te ondersoek. 
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2. Motivering 
2.1 In die vorige politieke bedeling het die owerheid homself as ‘n Christelike 

owerheid beskou (vergelyk Inleiding, Grondwet 1983). Die gevolg was dat die 
kerk en die owerheid op die grondslag van ‘n gemeenskaplike Christelike 
uitgangspunt gesprek kon voer. Met die oorgang tot ‘n nuwe politieke bedeling in 
1994 is ‘n regstaat in Suid-Afrika gevestig, wat ‘n era van grondwetlike regering in 
Suid-Afrika ingelei het. Die owerheid is ooreenkomstig die vereiste van die nuwe 
Grondwet ‘n neutrale regering en is in sy uitvoerende gesag gebonde aan ‘n 
Handves van Regte (vergelyk paragrawe 1(c), 8(1), 15(2)). 

 Binne die nuwe konteks van ‘n neutrale owerheid bestaan die vorige 
gemeenskaplike Christelike gespreksbasis nie meer nie, omdat die owerheid 
ooreenkomstig die Grondwet nie een godsdiens bo ‘n ander mag bevoordeel 
nie. Dit help daarom nie om binne die nuwe staatkundige konteks op dieselfde 
wyse gesprek met die owerheid te voer as binne die Christelike-nasionale 
konteks nie. Om effektief getuienis te kan lewer sal ‘n nuwe gespreksbasis 
gevorm moet word. In die vestiging van ‘n nuwe gespreksbasis sal die konteks 
van ‘n regstaat deeglik verdiskonteer moet word. 

2.2 Die bogenoemde realiteit het die volgende implikasies vir die Deputate vir 
gesprek met die owerheid: 

2.2.1 Die owerheid is grondwetlik gesproke nie by magte om wette te maak wat die 
Christelike geloof ten koste van ander gelowe bevorder nie, of om ‘n spesifiek 
Christelike moraliteit op die samelewing af te dwing nie. Dit het geen sin vir 
die deputate om by die owerheid aan te dring om wette te maak wat die 
Christelike geloof openlik bevorder nie, omdat sodanige eise nie binne ‘n 
regstaat implementeerbaar is nie (vergelyk opdrag 1.4 en 1.6 van Sinode 
2000:488 aan Deputate). Die Deputate sal desnoods Christelike beginsels in 
nie-dogmatiese taal moet oorvertaal, en in sy gesprekke met die owerheid 
aansluiting moet probeer vind by algemene sedelike norme. 

2.2.2 Dit het weinig sin om binne die konteks van die nuwe bedeling gesprekke met 
parlementslede/ Streeksverteenwoordigers te voer (vergelyk 1.5 van 2000 
Sinode se opdrag aan Deputate). Die Deputate het in ‘n onlangse skrywe aan 
kerke laat blyk dat hulle nie die opdrag kon uitvoer nie. 

2.3 Die regstaat bied die volgende kanale wat moontlik deur kerke gebruik kan 
word om in gesprek met die owerheid te tree: 

2.3.1 Die Grondwet geniet hoër status as enige ander wet. Paragraaf 8(4) waarborg 
dat kerklike instellings as regspersone geregtig is op al die regte in die 
Handves van Regte in die mate waarin die aard van die regte en die aard van 
daardie regspersoon dit vereis. Paragraaf 16 waarborg die kerk se reg tot vrye 
uitdrukking. Die Grondwet bevat verder nie ‘n establishment clause, soos in 
die Amerikaanse Grondwet, wat van die owerheid verwag om homself van 
religieuse aktiwiteite te disassosieer nie, maar wel ‘n sogenaamde free 
exercise clause wat beteken dat die owerheid religieuse aktiwiteite in die 
openbaar mag bevorder (vergelyk State vs Lawrence 1997). Dit beteken dat 
die kerk haarself vrylik op die Grondwet van die land kan beroep, en dat die 
kerk ook met die owerheid gesprek kan voer oor openbare religieuse 
aangeleenthede. 

2.3.2 Die Handves van Regte bind die wetgewende, uitvoerende en regsprekende 
gesag in die land (paragraaf 7.1). Die kerk sou wette wat onreg bevorder in 
die Konstitusionele Hof kan betwis op grond van die Handves van Regte. 
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2.3.3 Die Grondwet maak voorsiening vir meganismes ter ondersteuning van die 
Grondwetlike demokrasie. Paragraaf 181(1) maak ruimte vir ‘n Openbare 
Beskermer, Menseregtekommissie, die Kommissie vir die Bevordering en 
Beskerming van die regte van Kultuur, Godsdiens en Taalgemeenskappe, die 
Kommissie vir Geslagsgelykheid, die Ouditeur Generaal en die 
Verkiesingskommissie. Dit kan sinvol wees vir die Deputate om met hierdie 
meganismes gesprek te voer. 

2.3.4 Die owerheid vaardig gereeld witskrifte van beoogde wetgewing uit vir sosiale 
kommentaar. Dit is in lyn met die beginsels van ‘n grondwetlike demokrasie 
wat burgerlike deelname aan wetgewende prosesse probeer moontlik maak. 
Interne Gereformeerde moniteringskomitee 
Aangesien Suid-Afrika met die oorgang tot ‘n nuwe politieke bedeling vanaf ‘n 
verteenwoordigende na ‘n deelnemende demokrasie verander het, is 
gemeenskaplike bedingingsmag van deurslaggewende belang. Dit is 
belangrik dat kerke vanuit Gereformeerde belydenis vanuit een mond moet 
praat. Verdeelde getuienis is swak getuienis, en gee aan owerhede die 
geleentheid om verskillende kerklike standpunte teenoor mekaar af te speel. 
Om verdeelde kerklike getuienis te deurbreek kan dit raadsaam wees om ‘n 
Interkerklike Gereformeerde Moniteringskomitee tot stand te bring wat 
wetgewing gereeld op ‘n kerklike wyse in die lig van die Gereformeerde etiek 
monitor, en met die owerheid daaroor gesprek voer. Hierdie praktyk word met 
groot vrug gevolg deur evangeliese kerke in Duitsland en die VSA.‘n 
Interkerklike Gereformeerde Moniteringskomitee wat wetgewing gereeld 
monitor kan die volgende voordele inhou: 

2.3.5 Dit gee eenvormige gereformeerde getuienis wat oor taal- en kultuurgrense 
heen strek. 

2.3.6 Uit ekumeniese gesprekke ontwikkel dikwels nuwe perspektiewe. 
2.3.7 Sake kan spoedeisend behandel en afgehandel word deur so ‘n 

moniteringskomitee. 
 

3. Aanbevole wyse van skakeling 
3.1 Dat die Deputate vir korrespondensie met sentrale en streeksowerhede se 

opdrag so geformuleer word dat dit pas binne die nuwe grondwetlike bedeling. 
Die volgende formulerings word voorgestel:  

3.1.1 Hou wetgewing voortdurend dop, en tree op indien nodig, in die lig van die 
besluite van die Sinode, deur moontlike en toeganklike kanale wat die 
regstaat bied te gebruik. Die Deputate moet witskrifte wat die regering 
uitvaardig bestudeer en in die lig van die Skrif, Belydenis, Kerkorde, 
Sinodebesluite en die Gereformeerde etiek daarop kommentaar lewer. 

3.1.2 Die Deputate moet wanneer nodig in gesprek tree met die onafhanklike 
meganismes wat die Grondwet bied ter ondersteuning van die grondwetlike 
demokrasie. 

3.2 Die Sinode wys Deputate aan om die moontlikheid van ‘n Interkerklike 
Gereformeerde Moniteringskomitee te ondersoek. Die volgende opdragte word 
aan die Deputate gegee: 

3.2.1 Swart en Engelstalige Gereformeerde kerke moet indien moontlik, saam met 
die drie Afrikaanse kerke betrek word by die vergadering. 

3.2.2 Die Interkerklike Gereformeerde Moniteringskomitee behoort saamgestel te 
word uit gereformeerde etici wat bevoeg is om wetgewing te monitor in die lig 
van die Skrif. 
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3.2.3 Die komitee moet witskrifte wat die regering uitvaardig, bestudeer en daarop 
kommentaar lewer. 

 
4. Prinsipiële Motivering 
4.1 KO, artikel 28 vereis van kerklike vergaderings om korrespondensie met die 

owerheid te onderhou. 
4.2 NGB, artikel 36 en 1 Timoteus 2:1-2 beskryf die owerheid as ‘n instelling van 

God waarvoor die kerk voorbidding moet doen. 
4.3 Romeine 13:4-7 beskryf die owerheid as ‘n dienaar van God wat die koninkryk 

van God moet dien deur reg en orde te handhaaf. Die kerk moet die owerheid 
aan sy Godgegewe taak herinner. 

4.4 2 Korintiërs 10:4-5 vereis dat die gelowiges elke gedagte gevange neem, en dit 
aan Christus gehoorsaam maak. 

Besluit: Dat aan die Beskrywingspunt gevolg gegee word met die volgende as 
aanbevelings: 
1. Die Deputate vir skakeling met die sentrale- en streeksowerhede moet as volg 

fokus en skakeling verbreed 
1.1 Die Deputate moniteer wetgewing voortdurend en tree, indien nodig, op in die lig 

van die besluite van die Sinode, deur moontlike en toeganklike kanale wat die 
regering bied, te gebruik. Die Deputate moet voorgestelde wetgewing bestudeer 
en in die lig van Skrif, Belydenis, Kerkorde, Sinodebesluite en Gereformeerde 
etiek daarop kommentaar lewer op die mees effektiewe wyse.  

1.2 Die Deputate moet, wanneer nodig, in gesprek tree met die onafhanklike 
meganismes wat die Grondwet bied ter ondersteuning van die grondwetlike 
demokrasie soos bv. die Openbare Beskermer, die Kommissie vir die 
bevordering en beskerming van die regte van Kultuur, Godsdiens en 
Taalgemeenskappe en die Menseregtekommissie.  

1.3 Die Deputate moet die moontlikheid van ‘n Interkerklike Gereformeerde 
Moniteringskomitee ondersoek. Swart en Engelstalige Gereformeerde kerke 
moet, indien moontlik, saam met die drie Afrikaanse kerke betrek word. Die 
komitee behoort ook saamgestel te word uit Gereformeerde Etici wat bevoeg is 
om wetgewing te monitor en in die lig van die Skrif kommentaar daarop te 
lewer.  

1.4 Die Deputate moet ook die kerke, waar nodig, adviseer oor huidige en nuwe 
wetgewing.  

1.5 Die Deputate moet skakeling tussen verskillende Deputategroepe bewerkstellig 
sodat gekoördineerd gewerk kan word met betrekking tot gesprek en 
kommentaar na die owerheid. Ander Deputate van die GKSA moet eers met 
hierdie Deputate skakel alvorens hulle in gesprek tree of kommentaar lewer.  

Besluit: Goedgekeur. 
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16.  Emeritaatsversorging 
 
 
Die Deputate/Trustees lê die volgende Rapporte aan die Sinode/Ledevergaderings 
voor: 
 
 
16.1 RAPPORT DEPUTATE VIR EMERITAATSVERSORGING 

KRAGTENS KO, ARTT.13 EN 20 (Artt.47, 151) 
 
 
A. Ds. LH van Schaik lewer die Rapport. 
B. Besluit: Die Rapport word staande die Sinode afgehandel. 
 
C. RAPPORT 
(Notules van die handelinge van die Deputate word as ongepubliseerde Bylaes 
bygevoeg.) 
 
In hierdie Afdeling word oor die algemene werk van die Deputate kragtens sy opdrag 
aan die Sinode gerapporteer. 
 
1. Sake waarvan die Sinode kennis neem 
1.1 Klag by Pensioenfondsberegter 
Die Deputate het kennis ontvang van br. CJ Malan (voorheen predikant GK Pretoria-
Oos) dat hy by die Pensioenberegter ‘n dokument ingehandig het waarin hy 
aanspraak maak op die “’n pensioen” uit die ou Emeritaatsfonds wat intussen in ‘n 
Trust omskep is. 
 
Die Deputate het die Pensioenberegter daarop gewys dat hy nie jurisdiksie het oor ‘n 
Trustfonds nie en die Deputate is daarin gelyk gegee. 
 
1.2 Ongepubliseerde Bylae van die korrespondensie word hierby aangeheg. 
 
2. Sake waaroor die Sinode moet besluit 
Die optrede van die Deputate vir Emeritaatsversorging word goedgekeur. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
D. AANVULLENDE RAPPORT – DEPUTATE EMERITAATSVERSORGING 

KRAGTENS KERKORDE, ARTIKELS 13 EN 20 
 
1. Sake waaroor die Sinode moet besluit 
Die Trustees stel die volgende wysiging aan KO, art.20 voor: 
 
Die artikel lui tans soos volg: 
“By die afsterwe van ‘n bedienaar van die Woord moet die kerk waar hy gedien het 
of in die geval van ‘n professor aan die Teologiese Skool, die kerkverband, sy 
weduwee en wese eervol in hulle nooddruf versorg.” 
 
Die woord “wese” word met “afhanklike” vervang. 
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Motivering 
Toe die artikel oorspronklik geskryf is, het die woorde “weduwee en wese” beteken 
die bedienaar se vrou en hul kinders wat nog versorging nodig het. Die woord “wese” 
kan nou gesien word as enige kind van die oorlede bedienaar ongeag die ouderdom 
of finansiële posisie van die kind. Om enige misverstand uit die weg te ruim behoort 
die omskrywing van die betrokke persone na “afhanklikes” verander word. Sodoende 
sal daar nie van ‘n finansieel onafhanklike kind enige aanspraak op versorging kan 
kom nie. Die beskrywing “afhanklike” is ingevolge die Pensioenfondswet ook bekend 
en beteken wat hier verstaan word, iemand wat finansieel van die bedienaar 
afhanklik is (was). 
Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
16.2 RAPPORT DEPUTATE VIR EMERITAATSVERSORGING – MEDIESE 

VERSORGING (Artt.48, 151) 
 
A. Ds. LH van Schaik stel die Rapport. 
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie : Emeritaatversorging. 
C. Ds. TC de Klerk rapporteer namens die Kommissie : Emeritaatversorging. 
D. Mnr. Johan van der Berg van ABSA Gesondheidsorgkonsultante lig die Sinode 

oor die wetlike en ander aspekte in. 
 
E. RAPPORT 
 
(Notules van die handelinge van die Deputate word as ongepubliseerde Bylaes 
bygevoeg.) 
 
1. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
1.1 Sinode opdragte 
1.1.1 Die Sinode gee opdrag aan die Deputate om op hoogte te bly met 

ontwikkeling en indien nodig, om na die eis van omstandighede te handel en 
aan die volgende Sinode te rapporteer. 

 In Januarie 2000 is ‘n omvattende ondersoek deur ABSA Gesondheidsorg-
konsultante vir die Sinode gedoen en op grond van die verslag is ABSA 
Gesondheidsorgkonsultante as konsultante vir die GKSA mediese versorging 
aangestel. Die konsultante het die Trustees op ‘n deurlopende basis van 
inligting en adviese voorsien. Hulle het 'n vraelys onder die predikante (lede 
sowel as nie-lede) gestuur waarvolgens 'n markondersoek en 
behoeftebepaling gedoen is. Hieroor word breedvoerig asook oor die keuse 
van ‘n mediese skema in die Aanvullende Rapport gerapporteer. 

1.1.2 Die Sinode doen ’n ernstige beroep op kerkrade om predikante wat nog nie 
lede is nie in te skakel by die Mediese Skema wat deur die Deputate vir 
Emeritaatsversorging gereël word. 

 Die opdrag is per skrywe en besoeke aan Klassisse uitgevoer. Daar is egter 
nog 'n aantal predikante wat aan skemas van hul eie keuse behoort. Dit bring 
die groepversorging waarby die emeriti inval onder druk. Ongelukkig het ‘n 
paar lede gedurende die termyn die kerk se skema verlaat. Ons as groep het 
dus in die laaste jaar inderdaad verklein. 
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1.1.3 Die Deputate vir Emeritaatsversorging/Trustees kry opdrag om ook die 
Mediese Skema-aangeleenthede te behartig. 

 Die opdrag is uitgevoer. Die geouditeerde finansiële state word aangeheg. 
Hieroor sal verder in die Aanvullende Rapport gerapporteer word. 

1.1.4 Gee uitvoering aan alle sake wat kragtens die aanvaarde Ordereëling vir die 
Mediese Skema an hulle opgedra is. 

 Sake soos in die Ordereëling opgedra, is uitgevoer. 
1.1.5 Alles wat gedurende die Sinode besluit is, ook te verwoord en in die 

Ordereëling op te neem. 
 Geen nuwe sake is in die Ordereëling opgeneem nie. 

1.1.6 Verpligte lidmaatskap en beweging van die toekoms. 
1.1.6.1 Die hele vraag na ontbondeling (naamlik elke predikant en kerkraad besluit 

op enige skema van hulle eie keuse) is deeglik deur die Deputate 
ondersoek. Die konsultante se ondersoek het egter getoon dat die groot 
getal emeriti en hulle mediese versorging ontbondeling onmoontlik maak. Dit 
sou teenseleksie beteken en geen mediese skema sou bereid wees om dan 
die emeriti as ‘n groep te neem nie. 

1.1.6.2 Met die opstel van die Rapport is die konsultante besig met ‘n studie oor die 
verpligte lidmaatskap aan ‘n nuwe mediese skema en sal in die Aanvullende 
Rapport gerapporteer word (vgl 1.2 hierbo). 

Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sake waaroor besluit moet word 
2.1 Probleem rondom mediese versorging 
2.1.1 Die Deputate sit met die probleem dat die koers waarteen mediese skemas se 

premies verhoog sodanig is dat verhogings wat in die normale versorging wat 
uit die EVT gegee word, deur die verhoging in mediese premies verteer word. 

2.1.2 Die Deputate het dus geen ander uitweg gehad om die ramings vir die 
afgelope termyn sodanig aan te pas dat ten minste die 50% subsidiëring 
(Sinode 1985) verhaal word. 

2.1.3 Die Sinode word gevra om hierdie optrede van die Deputate goed te keur 
Besluit: Goedgekeur. 
2.1.4 Oor Mediese sake word in die Aanvullende Rapport verder gerapporteer. 
Besluit: Kennis geneem. 
2.2 Opdragte aan die nuwe Deputate 
2.2.1 Die Sinode gee opdrag aan die Deputate om op hoogte te bly met 

ontwikkeling en indien nodig, om na die eis van omstandighede te handel en 
aan die volgende Sinode te rapporteer. 

2.2.2 Die Sinode doen ’n ernstige beroep op kerkrade om predikante wat nog nie 
lede is nie in te skakel by die Mediese Skema wat deur die Deputate vir 
Emeritaats-versorging gereël word. 

2.2.3 Die Deputate vir Emeritaatsversorging/Trustees kry opdrag om ook die 
Mediese Skema-aangeleenthede te behartig. 

2.2.4 Gee uitvoering aan alle sake wat kragtens die aanvaarde Ordereëling vir die 
Mediese Skema aan hulle opgedra is. 

2.2.5 Alles wat gedurende die Sinode besluit is, ook te verwoord en in die 
Ordereëling op te neem. 

2.2.6 Verpligte lidmaatskap en beweging van die toekoms. 
Besluit: Goedgekeur. 
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2.3 Stand van die mediese rekening op 30 Junie 2002 
Aanvraagdeposito ENB R19 829 
Vaste deposito ENB R1 396 812 
Innofin Geldmark R13 299 

Besluit: Kennis geneem. 
 
2.4 Ouditstate 
 
GKSA MEDIESE VERSORGING      

         

FINANSIëLE STATE VIR DIE JAAR GEëINDIG 30 JUNIE 2002  
         

ADMINISTRATIEWE INLIGTING      

Geregistreerde kantoor       

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika      

H/V Molen- en Meyerstraat       

POTCHEFSTROOM        

2531         

         

Posadres         

Posbus 20004        

NOORDBRUG        

2522         

         

NAAM VAN OUDITEUR: Bezuidenhout & Steyn    

         

         

         

         

         

INHOUD       BLADSY  

         

Verslag van die onafhanklike ouditeure aan die Trustees  2  

         

Verslag van die Trustees     3  

         

Inkomstestaat      4  

         

Balansstaat      5  

         

Aantekeninge tot die finansiële state    6  

         

         

POTCHEFSTROOM        

2002-10-03        
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Bezuidenhout en Steyn Posbus 597 
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A.) Telefoon: (018) 297-5457/8/9 
CHARTERED ACCOUNTANTS (S.A.) 
Vennote/Partners: Faks: (018) 294-8720 

P.M. STEYN 
J.C. JONKER 

Bygestaan deur/Assisted by: E-pos: jscasa@iafrica.com 
G.W.L. BEZUIDENHOUT RETIEFSTRAAT 11 
J.P. FOUCHé POTCHEFSTROOM 2520 

25 November 2002 
Die Trustees 
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 
Mediese Versorging 
POTCHEFSTROOM 
 
VERSLAG VAN DIE ONAFHANKLIKE OUDITEUR AAN DIE TRUSTEES VAN DIE 
MEDIESE VERSORGING VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA 
 
Ons het die finansiële jaarstate soos uiteengesit op bladsye 1 tot 6 vir die jaar geëindig 30 
Junie 2002 geouditeer. Hierdie finansiële state is die verantwoordelikheid van die Trustees 
van die Mediese Versorging van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Ons 
verantwoordelikheid is om oor hierdie finansiële state, gegrond op ons oudit, verslag te 
doen. 
 
Omvang 
Ons het die oudit ooreenkomstig standpunte van die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde 
uitgevoer. Hierdie standpunte vereis dat ons die oudit beplan en onderneem ten einde 
gerusstelling te verkry dat die finansiële state vry is van wesenlike wanvoorstellings. 
 
'n Oudit sluit in: 
- 'n Ondersoek op 'n toets grondslag, van bewyse ter ondersteuning van bedrae en 

openbaarmakings in die finansiële state; 
- 'n beoordeling van die rekenkundige beginsels toegepas en beduidende ramings deur 

bestuur gemaak; en 'n evaluering van die algehele aanbieding van die finansiële state. 
Ons glo dat ons oudit 'n redelike grondslag vir ons mening verskaf. 
 
Ouditmening 
Na ons mening verstrek hierdie state 'n redelike weergawe, in alle wesenlike opsigte, van 

die Mediese Versorging van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op 30 Junie 2002 en 
van die resultate van sy bedrywighede vir die jaar geëindig op daardie datum, in 
ooreenstemming met algemeen aanvaarde rekenkundige praktyk. 
 

BEZUIDENHOUT EN STEYN 
GEREGISTREERDE REKENMEESTERS EN OUDITEURE 
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A.) 
 
 
 
 
 
 



 252 

GKSA MEDIESE VERSORGING     
         

TRUSTEES SE VERSLAG TEN OPSIGTE VAN DIE    

EMERITAATVERSORGINGSTRUST     
         
         
Die trustees bied hierby hulle verslag vir die jaar geëindig 30 Junie 2002 aan.  
         
1. BESTUUR       
         
1.1 Trustees/ Bestuur       
 Die name van die bestuur gedurende die jaar onder oorsig is:   
         
 B.J. Kruger   D.J.S. Steyn   
 B.G. Kukkuk   L.H. van Schaik   
 S.J. Gouws   J.H. Howell   
 J.J. Howell   J.L. Ras    
         

1.2 
Geregistreerde kantoor en posadres van die 
trust    

 Adres van die geregistreerde kantoor:  Posadres:   
 Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika  Posbus 20004  
 H/V Molen- en Meyerstraat   NOORDBRUG  
 POTCHEFSTROOM    2522   
 2531        
         
1.3 Beleggingsadministrateurs      

 
Naam van die 
beleggingsadministrateurs:     

  - Eerste Nasionale Bank      
  - Innofin        

 
BALANSSTAAT OP 30 JUNIE 2002        
      2002  2001  2000 
    Aant.  R  R  R 
           
BATES          
BELEGGINGS    2       1,429,941        1,672,251           790,505  
           
LENINGS   3          225,167             88,140           545,400  
           
BEDRYFSBATES          1,804,528        1,279,951           489,178  
              
 Debiteure          1,798,864           519,002           489,178  
 Bank                 5,664           760,949                     -    
              
           
Totale Bates          3,459,636        3,040,342        1,825,083  
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EKWITEIT EN AANSPREEKLIKHEDE        
         
OPGEHOOPTE FONDSE    984,893  553,026  737,037 
              
 - Opgehoopte fondse            490,848           545,025           737,037  
 - Onvoorsiene Verdienstelike Uitgawes           494,045               8,001                     -    
              

           
BEDRYFSLASTE          2,474,743        2,487,316        1,088,046  
              
 Krediteure               50,614           142,098             35,947  
 Voorsienings   4              2,500        1,337,001           553,765  
 Lenings   5       2,421,629        1,008,218                     -    
 Oortrokke bank                      -                       -             498,334  
              
           
Totale Ekwiteit en Aanspreeklikhede        3,459,636        3,040,342        1,825,083  

 
INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEëINDIG 30 JUNIE 2002   

         
    2002  2001  2001 
   Aant. R  R  R 
         
INKOMSTE      12,291,609        9,419,405        7,409,344  
            
Mediese ledegelde      10,837,637        8,579,294        7,016,689  
Ramings ontvang        1,196,905           825,485           386,224  
Rente ontvang           257,067              14,626               6,431  
         
UITGAWES      12,345,787        9,611,417        7,213,012  
            
Bankkoste               5,927                6,426               4,200  
Mediese fonds betalings     10,915,499        8,576,048        7,206,581  
Mediese betalings: Emeriti       1,413,411        1,008,218                     -    
Konsultasie fooie                  850              12,426                     -    
Ouditeursvergoeding               2,280                3,280               1,500  
Reiskoste               7,820                5,019                  731  
         
            
Netto verlies vir die jaar         (54,178)        (192,013)          196,332  
Opgehoopte fondse - begin van jaar          545,025           737,037               1,671  
Opgehoopte fondse - oorgedra vanaf GKSA EVT                   -                       -             539,034  

Opgehoopte fondse aan die einde van die jaar         490,848           545,025           737,037  
 

AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIëLE STATE VIR DIE JAAR   

GEëINDIG 30 JUNIE 2002       

         

1. REKENINGKUNDIGE BELEID       

         

 
Die finansiële state word volgens die historiese koste grondslag opgestel en inkorporeer 
die volgende beleid:   
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 Beleggings:        

 
Geen op- of afwaartse aanpassing word aan die kospryse gemaak weens markprys 
skommelinge nie.   

         

 Ramings ontvang:        

 Ramings ontvang word te boek gestel sodra die gelde werklik ontvang is.    

         

 Rente inkomste:        

 Rente inkomste word eers gerealiseer met ontvangs daarvan.     

         

 Oninvorderbare skuld:        

 Geen voorsiening word gemaak vir oninvorderbare skulde nie.     

         

 Reiskoste:        

 Reiskoste sluit in die reis- en ete onkostes aangegaan vir die duur van die    

 vergadering.        

         

    2002  2001  2000 
    R  R  R 
2. BELEGGINGS        

 Aanvraag deposito (Eerste Nasionale Bank) 19,829          672,251   
   

790,505  
 Vaste deposito (Eerste Nasionale Bank) 1,396,812       1,000,000                    -   
 Geldmark (Innofin)   13,299                   -                     -   
    1,429,941       1,672,251          790,505  

         
3. LENINGS        
 Administratiewe Buro van die GKSA                  225,167                    88,140              6,366  
 Emeritaatsversorgingtrust                            -                             -            539,034  
                    225,167                   88,140          545,400  

         
4. VOORSIENINGS        
 GKSA Predikante Pensioenfons                          -                           -              10,230  
 Verdienstelike uitgawes                           -                   542,035          542,035  
 Ledegeld betaalbaar: Fedsure                          -                   792,466                    -    
 Oudit gelde                     2,500                     2,500              1,500  
                      2,500              1,337,001          553,765  

         
5. LENINGS        
 Emeritaatsversorgingstrust              2,421,629             1,008,218                    -    

 
Besluit: Kennis geneem. 
 
F. AANVULLENDE RAPPORT – MEDIESE VERSORGING 
 
1. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
1.1 Navorsing 
Die Deputate het navorsing gedoen met behulp van ABSA 
Gesondheidsorgkonsultante. Eers het ons vasgestel wat is die belangrikste 
behoeftes by die lede en wat hulle van mediese skemas verwag. Daarna is toe aan 
die hand van sekere maatstawwe gekyk na ‘n aantal skemas. ABSA 
Gesondheidsorgkonsultante het hierin groot werk gedoen. Daar is ook veral gelet op 
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die dienslewering van skemas, hulle reserwestandaarde, die administrasie, die 
voordele en die koste daaraan verbonde. 
1.2 Besluit van die Deputate 
Na al die inligting ingesamel en verwerk is, het die Deputate besluit om die plasing 
van die lede by Liberty Mediese skema te doen. 
In die lig van die feit dat Liberty ook deur Medscheme geadministreer word, behoort 
die oorskakeling wat op 1 Januarie 2003 plaasvind, glad te verloop. So ‘n 
verandering kan net op 1 Januarie elke jaar plaasvind. 
Die beste opsie wat beskikbaar by Liberty Mediese Skema is, is deur die Deputate 
vir die emeriti en hul afhanklikes gekies. Vir die predikante is daar 'n hele reeks 
opsies waaruit hulle 'n geleentheid gebied is om te kies. 
1.3 Die volgende verdien die Sinode se aandag 
Die gemiddelde ouderdom van hooflede is 56.5 jaar. 
33.06% van die hooflede is bo die ouderdom van 65 jaar. 
Die profiel van die groep is soos volg saamgestel: 

 363 Hooflede 
 369 Volwasse afhanklikes 

 379 Kinder afhanklikes 
1111 Totale aantal versorg uit medies 

Grafieke van die samestelling van die groep by die Mediese Skema sal tydens die 
Sinode beskikbaar gestel word. 
Besluit: Kennis geneem. 
1.4 Die Ordereëling van mediese versorging 
Hierdie Ordereëling is nie verander nie en word vir kennisname van die Sinode 
gepubliseer. 
 

ORDEREËLING VIR MEDIESE VERSORGING VAN PREDIKANTE EN EMERITI 
 
Doel 
Die doel is om orde op sake te stel sodat daar vir predikante behoorlike versorging 
(KO, art.11) by mediese kostes is en eervolle versorging vir emeriti (KO, art.13) of 
hul afhanklikes (art.20) ten opsigte van mediese kostes is. Die akkoord van 
gemeenskap sover dit mediese versorging betref, word dus deur hierdie Ordereëling 
georden en bepaal die wyse waarop kerke mekaar se hande vat. 
 
Lidmaatskap 
2.1 Kerkrade skakel vir predikante in aktiewe bediening in by die gesamentlike 

mediese versorging wat tans deur die Deputate vir Emeritaatsversorging 
gereël word. Vir die huidige word dit by 'n mediese skema gereël. 

2.1.1 Uitsonderings: 
2.1.1.1 Predikante in Namibië wat vanweë hulle diens in Namibië inskakel by die 

skema wat daar plaaslik gereël word. 
2.1.1.2 Predikante in besondere diens, bv. kapelane, professore, ensovoorts, skakel 

in by die mediese versorging wat die betrokke "werkgewer" vir werkers reël, 
of predikante wat eers ander werk verrig het en vanweë die werk aan 'n 
skema kan behoort wat voordelig is, maar wat daarvoor toestemming van 
die Deputate moet verkry. 

2.2 Alle emeriti wat tydens die aktiewe bediening lid was van die groep wat deur 
die Deputate vir Emeritaatsversorging gereël word, se versorging gaan voort. 
'n Persoon kan nie meer na ouderdom 65 jaar by 'n mediese skema aansluit of 
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van skemas verwissel nie en daarom behoort 'n predikant, wanneer hy 
emeriteer, reeds lid te wees van die groep wat gereël word. 

 
3. Voordele 
Die Deputate het 'n staande opdrag om voortdurend toe te sien dat die beste 
moontlike voordele vir die lede verkry word. 
 
4. Ledegeld 
4.1 Ledegeld van predikante in aktiewe bediening 
Die ledegeld van predikante in aktiewe bediening word deur die kerkrade aan die 
Administratiewe Buro betaal. Die Administratiewe Buro betaal in 'n enkele bedrag die 
ledegeld van die predikante en emeriti aan die mediese skema. 
4.2 Ledegeld van emeriti 
4.2.1 Emeriti wat net uit die Emeritaatsfonds versorg word 
50% van die ledegeld tot die mediese skema word deur die emeritus betaal en 50% 
word deur die kerkverband betaal. Die fondse wat benodig word om die deel van die 
kerkverband te betaal, word by wyse van ramings volgens belydende lidmate 
ingevorder. 
4.2.1.1 Die deel wat deur die emeritus betaal word, word van die uitkering van die 

Emeritaatsfonds afgetrek. 
4.2.2 Ledegeld van emeriti wat sowel deur die Emeritaatsfonds as uit die 

Pensioen-fonds versorg word 
50% word deur die kerkverband betaal en 50% word deur die emeritus betaal. 

4.2.2.1 Die emeritus se deel van die ledegeld word pro rata van die uitkering uit die 
Emeritaatsfonds en die Pensioenfonds afgetrek en aan die mediese skema 
oorbetaal. 

4.2.2.2 Die fondse wat benodig word vir die betaling deur die kerkverband, word by 
wyse van ramings per belydende lidmate verhaal. 

 
4.3 Voorafbefondsing 
Indien die Nasionale Sinode goedkeuring heg aan die Deputate se aanbevelings oor 
voorafbefondsing, kry die Deputate opdrag om dit te formuleer vir die doeleindes 
van die Ordereëling en aan die kerke deur te gee. 
4.4 Vervroegde emeritering 
Indien die Nasionale Sinode goedkeuring heg aan die Deputate se aanbevelings oor 
verminderde uitkerings onder sekere omstandighede, kry die Deputate opdrag om dit 
te formuleer en aan die kerke deur te gee. 
 

(Einde van Ordereëling) 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sake waaroor die Sinode moet besluit 
2.1 Dat die benoemde Deputate weer opdrag kry om voortdurend op hoogte te bly 

van ontwikkeling op die terrein van mediese skemas/versekering. 
2.2 Dat die Sinode dié predikante wat na ‘n skema van hul eie keuse gegaan het, 

adviseer om by die groter groep in te skakel. 
 Motivering: 
2.2.1 Die Wet op Mediese Skemas verwag dat lede van ‘n groep almal aan een 

skema sal behoort. 
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2.2.2 Indien daar predikante is, wat nie lede van hierdie groep uitmaak nie, 
veroorsaak dit 'n risiko vir al die lede by die skema. Indien dit sou gebeur dat 
die Mediese Skema as gevolg daarvan die groep ontbind en as individue 
behandel, kan dit slegte gevolge vir alle lede, maar veral vir die emeriti inhou. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
 
Die volgende Beswaarskrifte 16.3, 16.4 is deur die beswaardes teruggetrek 
Besluit: Kennis geneem. 
 
 
 
16.3 BESWAARSKRIF : MEDIESE SKEMA AANGELEENTHEDE, 1997 

(Artt.8, 67, 226) 
 
 
 
16.4 MEDIESE VERSORGINGSAANGELEENTHEDE SINODE 2000 

(Artt.8, 68, 226) 
 
 
 
16.5 RAPPORT VAN DIE TRUSTEES PREDIKANTE PENSIOENFONDS 

(Artt.49, 151) 
 
A. Ds. LH van Schaik stel die Rapport. 
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie : Emeritaatversorging. 
C. Ds. TC de Klerk rapporteer namens die Kommissie : Emeritaatversorging. 
D. Mnr. Charles Erasmus van ABSA Konsultante en Aktuarisse spreek die Sinode 

toe oor sekere aspekte van die Predikante Pensioenfonds. 
 
E. RAPPORT 
 
Die Sinode konstitueer in 'n Algemene Ledevergadering. 
 
1. Oproep 
Aan alle lede (aktiewe sowel as pensioenarisse) van die GKSA Predikante 
Pensioenfonds asook kerkrade is kennis gegee van die Algemene Vergadering van 
die Pensioenfonds. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Konstituering 
Alle afgevaardigdes na die Nasionale Sinode, predikante sowel as ouderlinge, word 
gereken as teenwoordig met lede en kerkrade wat op eie koste die vergadering 
kragtens bogenoemde oproep bywoon (tydens die Sinode). 
 
Kragtens die Wet op Pensioenfondse geskied hierdie Algemene Vergadering van die 
GKSA Predikante Pensioenfonds onder die toesig van die Raad van die Trustees 
van die Pensioenfonds. 
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(Notules van die handelinge van die Raad van Trustees word as ongepubliseerde 
Bylaes bygevoeg.) 
Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Sake waarvan die Algemene Vergadering kennis moet neem 
 
3.1 Opdragte van die ledevergadering 
3.1.1 Aan die nuwe Trustees word opgedra om uitvoering te gee aan alle sake 

waaroor die Algemene Vergadering oor die Pensioenfonds besluit het. 
  Individuele sake is afgehandel volgens opdrag. 

3.1.2 Gee uitvoering aan alle sake wat kragtens die Reglement van die GKSA 
Predikante Pensioenfonds aan hulle opgedra word. 

 Die opdrag is voortdurend uitgevoer. Sien notules van Trusteevergaderings. 
3.1.3 Die Algemene Vergadering dra dit aan die nuwe Trustees op om minstens 

driejaarliks kwotasie van versekeraars aan te vra vir die onderskrywing van 
die sterfte- en ongeskiktheidsvoordele en die nodige aanpassings te maak. 
 Die kwotasies is aangevra en sal op die Trusteevergadering van 1 Oktober 
2002 dien en sal in die Aanvullende Rapport gerapporteer word. 

3.1.4 Die Kerkrade word opnuut gemaan om die werklike PGT (Pensioengewende 
Traktement) wat die predikant ontvang aan die Trustees van die 
Pensioenfonds deur te gee aangesien dit die standaard van versorging van 
die predikant en/of sy afhanklikes gaan bepaal en die Kerkraad vir sy/hulle 
versorging verantwoordelik is (vgl. KO, artt.13 en 20). 

 Die Trustees het op die volgende wyse hieraan aandag gegee: 
- Skrywes is gerig aan Kerkrade en Klassisse om die saak onder hulle 

aandag te bring. 
- Die lede van die Trustees en die Bestuur van die Administratiewe Buro het 

Klassisse besoek waar dit onder die aandag van die kerke gebring is. 
- Briewe is aan sekere kerke geskryf waar die PGT kommer gewek het. 
- Lede van die Trustees het op die finansiële seminare wat deur die 

Teologiese Skool aangebied is opgetree waartydens die PGT’s van 
predikante aangespreek is. 

- Desnieteenstaande hierdie aksies wat deur die Trustees geneem is blyk 
dit tog dat nog ‘n aantal predikante se PGT’s steeds kommer wek. 

- Dit mag nodig wees dat die vergadering 'n duideliker besluit neem om die 
omskrywing van die PGT en meganismes sodat genoegsaam voorsiening 
gemaak word vir emeriti. 

Hieroor sal later aanbevelings gedoen word. 
3.1.5 Die PGT word vasgestel om minstens die kontant-gedeelte van die traktement 

te wees. Die Trustees kry opdrag om dokumentêre bewys op ’n vorm wat 
deur die Trustees aan die Kerke gestuur word, jaarliks van al die Kerke te 
verkry waarin die PGT bevestig word. 

 Die opdrag om dokumentêre bewyse te kry, is uitgevoer en is op lêer by die 
Administratiewe Buro. Die kwalifisering van “ten minste die kontantgedeelte” 
skep verwarring en daaroor sal later aanbevelings gedoen word. 

3.1.6 Waar die visitatore altyd navraag doen oor die versorging van die predikant 
(KO, art.11) moet daar ook nou verslag gedoen word of die Kerkraad en 
predikant se bydrae op die volle pakket bereken word. Die aangeleentheid 
moet dan ook in die visitasierapport vervat word. 

 Hierdie opdrag is uitgevoer saam met 3.1.4 hierbo. 
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3.1.7 Die Algemene Vergadering gee aan die nuwe Trustees opdrag om mnr. C. 
Erasmus vir ’n verdere periode van 3 jaar as Aktuaris van die Fonds aan te 
stel. 

 Mnr. Charles Erasmus het hierdie termyn as aktuaris gedien en sy insette en 
adviese is met groot waardering deur die Trustees ontvang. 

3.1.8 Om alle sake wat voortspruit uit die samewerking van kerke in terme van KO, 
artt. 13 en 20 te hanteer. 

 Aan die opdrag is voortdurend voldoen. 
3.1.9 Die Trustees neem die saak weer skriftelik met die Kerkraad van die 

Gereformeerde Kerk Jeffreysbaai en hulle predikant, ds. DPJ Erasmus op en 
indien die saak nie na bevrediging opgelos word nie, gee die Trustees die 
kerke daarvan kennis. 

 Die saak is met Gereformeerde Kerk Jeffreysbaai opgeneem en die kerkraad 
is in die proses om die PGT op standaard te bring. 

3.1.10 Die Trustees stel die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk Heidedal 
skriftelik in kennis dat hulle (die Trustees) ‘n PGT van R1 per maand vir ds. 
CD Jaftha sal opgee indien die Kerkraad nie onverwyld aan die Trustees 
kennis gee wat ds. Jaftha se huidige PGT is en dienooreenkomstig tot die 
GKSA Predikante Pensioenfonds bydra nie. 
Hierdie saak is met die Kerkraad en die Klassis opgeneem. 

  Die PGT van ds. Jaftha is verlaag na R1 per maand met ingang 1 
September 2001. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
3.2 Die volgende Reglementwysigings is deur die Trustees goedgekeur 
3.2.1 Afgehandelde wysigings 
Die TRUSTEES het op hulle vergadering van 25 September 2001 besluit om 
ingevolge Reël 3.2 die volgende wysigings met ingang 1 April 2001 tot die 
Reglement van die fonds aan te bring: 
1. Reël 13.2.3 

Voeg die volgende by:  
 “13.2.3.1 By EMERITERING sal met die REGMATIGE AANDEEL ingevolge Reël 

14.1 VOORDELE BY EMERITERING gehandel word. 
13.2.3.2 By DIENSBEËINDIGING voor EMERITEEROUDERDOM sal met die 

REGMATIGE AANDEEL ingevolge Reël 14.6 DIENSBEËINDIGING 
gehandel word. 

13.2.3.3 By dood voor EMERITEEROUDERDOM sal met die REGMATIGE 
AANDEEL ingevolge Reël 15.2 gehandel word. Daar sal geen voordele 
ingevolge Reël 14.2 STERFTEVOORDELE VOOR EMERITERING, 
betaalbaar wees nie. 

13.2.3.4 By beroepsongeskiktheid voor EMERITEEROUDERDOM SAL MET 
DIE REGMATIGE AANDEEL ingevolge Reël 14.1 VOORDELE BY 
EMERITERING, gehandel word. 

13.2.3.5 Indien die LID weer voor EMERITEEROUDERDOM uit die ander 
pensioen- of voorsorgfonds tree en sonder onderbreking weer bydrae 
tot die FONDS hervat, sal sy lidmaatskap van die FONDS weer 
voortgaan.” 

REDE VIR VERANDERING: Die Reglement maak nie tans voorsiening vir 
bogenoemde gebeurlikhede nie.  
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2. Reël 14.1.2 
Vervang die Reël met die volgende: 
“’n Maksimum van een derde van die REGMATIGE AANDEEL mag, indien die 
KERKRAAD daartoe instem, aan die LID in kontant betaal word. Die restant van 
die REGMATIGE AANDEEL sal deur die FONDS aan ‘n VERSEKERAAR van 
die LID se keuse oorbetaal word om ‘n pensioen volgens die LID se keuse, aan 
te koop.” 
REDE VIR VERANDERING: Pensioene word voortaan van ‘n VERSEKERAAR 
aangekoop en nie meer uit die FONDS betaal nie. 

 
3. Reël 14.5 

Vervang die Reël met die volgende: 
“Aangesien die LID ingevolge die bepaling van Reël 14.1.2 die pensioen by ‘n 
VERSEKERAAR aangekoop het, is daar geen voordeel by dood na emeritering 
uit die FONDS betaalbaar nie.” 
REDE VIR VERANDERING: Pensioene word voortaan van ‘n VERSEKERAAR 
aangekoop en nie meer uit die FONDS betaal nie. 

 
Die Reglementwysigings wat sedert 1997 goedgekeur is, sal in ‘n volledige 
Reglement in die Acta van Sinode 2003 gepubliseer word. 
 
REGLEMENTWYSIGING NOMMER 8 – WOORDBEPALINGS 
 
1. WOORDBEPALING 
1.1 Vervang die woordbepaling: “EMERITUS OF EMERITI” met “EMERITEER OF 

EMERITERING” 
1.2 “EMERITEER OF EMERITERING” se bewoording: 

“Wanneer ‘n LID ophou om voltyds in diens van die KERKRAAD te wees en 
geregtig word op ‘n JAARGELD wat hy van ‘n VERSEKERAAR ingevolge reël 
14 aankoop.” 

 
2. Reël 5.2 
“Die Trustees bestaan uit agt persone. 
5.2.1 Vier persone, wat nie LEDE van die FONDS mag wees nie, word deur die 

Nasionale Sinode tydens elke sitting van die Nasionale Sinode benoem. Een 
sekundus vir die vier Trustees wat deur die Nasionale Sinode aangewys is, 
word ook dieselfde tyd deur die Nasionale Sinode aangewys. Die ampstermyn 
van die Trustees en die sekundus verstryk by die sitting van elke 
daaropvolgende Nasionale Sinode en hulle is weer verkiesbaar. 

5.2.2 Vier persone, wat LEDE van die FONDS moet wees, word per stembrief deur 
die LEDE verkies gedurende die drie maande wat elke sitting van die 
Nasionale Sinode voorafgaan. Twee sekundi (wat LEDE moet wees) vir die 
vier Trustees wat deur die lede verkies is, word terselfdertyd deur die LEDE 
verkies. Die ampstermyn van die Trustees en die sekundus aldus verkies 
begin by die verstryking van die eersvolgende Sinodesitting na die verkiesing 
en verstryk by die sitting van daaropvolgende Nasionale Sinode. 

5.2.3 Tot die sitting van die Nasionale Sinode wat 1 Januarie 2000 ‘n aanvang 
neem, sal vier Trustees, wat LEDE moet wees, per stembrief deur die LEDE 
voor 15 Desember 1998 gekies word en die aldus verkose trustees sal van 15 
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Desember 1998 af tot die sitting van die Nasionale Sinode wat op 10 Januarie 
2000 ‘n aanvang neem, as Trustees optree. 

5.2.4 By alle verkiesing van Trustees soos in 5.2.2 en 5.2.3 hierbo genoem, sal ‘n 
gewone meerderheid van stemme nodig wees vir Trustees om as verkose 
beskou te word.” 

 
3. Reël 5.3 
“Die Voorsitter van die Trustees word deur die Trustees verkies.” 
 
4. Reël 5.4 
“Die kworum van die Trustees bestaan uit vyf Trustees waarvan ten minste drie 
LEDE moet wees. ‘n Kworum is bevoeg om enige pligte van die Trustees uit te voer, 
ongeag enige vakature wat op die Trustees mag bestaan.” 
 
5. Reël 14.5 Sterftevoordeel na emeritering 
“Aangesien die LID by EMERITERING ‘n pensioen van sy keuse van ‘n 
VERSEKERAAR aangekoop het, is daar geen voordele uit die FONDS by sterfte van 
‘n LID na EMERITERING betaalbaar nie.” 
Besluit: Goedgekeur. 
 
3.3 Ledesake 
3.3.1 Emeritering en afsterwe van lede 

- Predikante wat sedert 1 Januarie 2002 geëmeriteer het: 18 
- Predikante oorlede: 2 

3.3.2 Ongeskiktheid KO, art.13 
- Predikante wat onbekwaam is weens siekte: 12 

3.3.3 Lede uit Pensioenfonds 
- Lede wat onder KO, art.12 uit is: 11 

3.3.4 Predikante wat sedert 1 Januarie 2000 in diens van buitelandse kerke met wie 
die GKSA in engere korrespondensie is: 4 

3.3.5 Predikante terug na onbekwaamheid weens siekte: 1 
3.3.6 Predikante wat kragtens beroepsooreenkomste verplig is om aan ‘n ander 

pensioenfonds te behoort: 3 
Besluit: Kennis geneem. 
 
3.4 Verslag oor finansies en beleggings 
3.4.1 Beleggings 
3.4.1.1 Beleggingsbeleid 

Die geformuleerde beleggingsbeleid soos gepubliseer in Acta 2000:260, 
6.1.1, is onveranderd gehandhaaf. 

3.4.1.2 PSG 
Die Trustees het in September 2000 besluit om van multi-spesialis 
fondsbestuurders gebruik te maak. Op grond van ‘n voorlegging deur PSG 
Escher en met ‘n aanbeveling van die aktuaris is besluit om PSG Escher aan 
te stel as fondsbestuurder. Die huidige naam van die Fondsbestuurders is 
mCubed. 

3.4.1.3 Fondse belê 
Die Pensioenfondsbydraes word maandeliks per debietorder ingesamel. 
Geen probleme is ondervind met die verhaling van die bydraes nie. Daarna 
word die pensioenarisse se pensioen asook die premies van die 
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versekeringspolisse oorbetaal. Die balans word na 7 dae oorbetaal aan die 
fondsbestuurder. 
Alle beleggings word gedoen by “mCubed Asset Management (Pty) Limited”, 
(voorheen PSG Escher). Die totaal van die beleggings in die GKSA PPF by 
mCubed was op 30 Junie 2002 – R39 264 269.89. 
 
 GKSA Predikante Pensioenfonds     
 Belegging by mCubed Asset Management (Pty) Limited   
 OPSOMMING      
        
 S1 OM 

MM  
S1 JUL 01 S1 OCT 

01 
S1 JAN 

02 
S1 APR 02 S1 OM MM OLD Eindsaldo 

Jul/01    
30,456,453  

               -                   -   
841,527 

    31,297,980 

Aug/01    
30,920,548  

               -                   -   
1,165,373  

    32,085,922 

Sep/01    
30,371,492  

               -                   -   
1,526,858  

    31,898,350 

Okt/01    
31,073,827  

  
1,547,665  

              -                   -   
20,135 

    32,641,627 

Nov/01   
20,276  

  
32,085,584  

  
1,584,414  

              -                   -       33,690,273 

Des/01   
504,159  

  
33,097,711  

  
1,586,579  

              -                   -       35,188,449 

Jan/02   
411,888  

  
33,106,115  

  
1,606,974  

    487,051                   -       35,612,029 

Feb/02   
775,442  

  
33,862,401  

  
1,606,974  

    492,616                   -       36,737,434 

Apr/02   
381,622  

  
34,762,215  

  
1,643,010  

    500,943    
1,266,452  

     38,554,242 

Mei/02   
652,626  

  
35,335,598  

  
1,661,206  

    506,001    
1,292,019  

     39,447,449 

Jun/02   
926,128  

  
34,890,386  

  
1,661,953  

    496,464    
1,289,339  

                       -     39,264,270 

 
Besluit: Kennis geneem. 
3.4.1.4 Ouditstate 

Sien Aanvullende Rapport. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.4.1.5 Bonusverklarings 

Die volgende bonusverklarings is gedoen ten opsigte van die Pensioen-
fonds. 

3.4.1.5.1 Bonusverklaring 30 Junie 1999 (was nie beskikbaar by Sinode 2000 nie) 
 Die volgende bevinding van die aktuaris ten opsigte van die 

bonusverklaring word aan die Sinode voorgelê vir goedkeuring: 
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“SAMEVATTING 
 
 Die hoofpunte van hierdie verslag kan soos volg opgesom word. 
 

7.1 Die resultate van my waardering toon dat 'n bonuskoers van 9.5% per jaar 
en 'n totale netto werkgewersbydraekoers van 7% van totale traktemente 
ten opsigte van die periode 30 Junie 1997 tot 30 Junie 1998 en 6.7% van 
totale traktemente ten opsigte van die periode 30 Junie 1998 tot 30 Junie 
1999 aan aktiewe lede toegedeel kan word. 

7.2 Die resultate van my berekeninge toon 'n befondsingsvlak van 101%, 
oftewel 'n surplus van R248 000, sodat ek gevolglik kan sertifiseer dat die 
Fonds na my oordeel in 'n gesonde finansiële posisie verkeer. 

7.3 Die resultate van my berekeninge toon verder dat 'n netto 
werkgewerbydraekoers van 5.6% van traktemente in die interim vir die 
periode na die waarderingsdatum ten opsigte van emeriteringsvoordele 
toegedeel kan word. 

7.4 Ek is van mening dat die batesamestelling met die verpligtinge onder die 
Fonds versoenbaar is. 

 
Geteken: C Erasmus (B.Sc. F.I.A. A.S.A.) 
In my hoedanigheid as Direkteur van 
ABSA KONSULTANTE EN AKTUARISSE (EDMS) BEPERK 

 
3.4.1.5.2 Bonusverklaring 30 Junie 2000 

Die volgende bevinding van die aktuaris ten opsigte van die 
bonusverklaring word aan die Sinode voorgelê vir goedkeuring: 

 
SAMEVATTING 

 
 Die hoofpunte van hierdie verslag kan soos volg opgesom word. 
 

7.1 Die resultate van my waardering toon dat 'n bonuskoers van 6.6% per jaar 
en 'n totale netto werkgewersbydraekoers van 4.6% van totale 
traktemente ten opsigte van die waarderingsperiode aan aktiewe lede 
toegedeel kan word. 

7.2 Die resultate van my berekeninge toon 'n gebeurlikheidsmarge van R300 
000, sodat ek gevolglik kan sertifiseer dat die Fonds na my oordeel in 'n 
gesonde finansiële posisie verkeer. 

7.3 Die resultate van my berekeninge toon verder dat 'n netto 
werkgewerbydraekoers van 6.3% van traktemente in die interim vir die 
periode na die waarderingsdatum ten opsigte van emeriteringsvoordele 
toegedeel kan word. 

7.4 Ek is verder van mening dat in die interim 'n bonuskoers van 10% per jaar 
ten opsigte van alle uittredes toegedeel kan word. 

7.5 Ek is van mening dat die batesamestelling met die verpligtinge onder die 
Fonds versoenbaar is. 

 
Geteken: C Erasmus (B.Sc. F.I.A. A.S.A.) 
In my hoedanigheid as Direkteur van 
ABSA KONSULTANTE EN AKTUARISSE (EDMS) BEPERK 
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3.4.1.5.3 Bonusverklaring 30 Junie 2001 
 Die volgende bevinding van die aktuaris ten opsigte van die 

bonusverklaring word aan die Sinode voorgelê vir goedkeuring: 
 

SAMEVATTING 
 
 Die hoofpunte van hierdie verslag kan soos volg opgesom word. 
 

7.1 Die resultate van my waardering toon dat 'n bonuskoers van 6.6% per jaar 
en 'n totale netto werkgewersbydraekoers van 4.6% van totale traktemente 
ten opsigte van die waarderingsperiode aan aktiewe lede toegedeel kan 
word. 

7.2 Die resultate van my berekeninge toon 'n gebeurlikheidsmarge van R300 
000, sodat ek gevolglik kan sertifiseer dat die Fonds na my oordeel in 'n 
gesonde finansiële posisie verkeer. 

7.3 Die resultate van my berekeninge toon verder dat 'n netto 
werkgewerbydraekoers van 6.3% van traktemente in die interim vir die 
periode na die waarderingsdatum ten opsigte van emeriteringsvoordele 
toegedeel kan word. 

7.4 Ek is verder van mening dat in die interim 'n bonuskoers van 10% per jaar 
ten opsigte van alle uittredes toegedeel kan word. 

7.5 Ek is van mening dat die batesamestelling met die verpligtinge onder die 
Fonds versoenbaar is. 

 
Geteken: C Erasmus (B.Sc. F.I.A. A.S.A.) 
In my hoedanigheid as Direkteur van 
ABSA KONSULTANTE EN AKTUARISSE (EDMS) BEPERK 

Besluit: Kennis geneem. 
 
4. Sake waaroor die Algemene Vergadering moet besluit 
4.1 Medies onbekwaam KO, art.13 
 Die volgende prosedure word by die Algemene Vergadering aanbeveel: 
 Hierdie prosedure word soos volg uitgebrei: 
 Verwys na Acta 1997:332, 3.5.2.6 
 Beskrywing van kerklike weg vir ongeskiktheidsverklaring 
 Die Sinode benadruk die feit en wys die kerke daarop dat die handeling van 

KO, art.13 (onbekwaam verklaar weens siekte) 'n kerklike vergadering se 
werk is. 

 Die aanvanklike onbekwaam verklaring word eerstens deur die Kerkraad 
gedoen, waarna die Klassis met Deputate vir die Part. Sinode die finale 
beslissing fel. 

 Al sou 'n Kerkraad die aansoek van sy predikant bewillig en die versekeraars 
die “ja”-woord gee – kan die Klassis en die Part. Sinode nog steeds “Nee” sê. 

 Die finale besluit berus by die Kerkraad en kerklike vergaderings. 
 Die versekeraars is dus net daar om die finansies vir eervolle versorging aan 

te vul. 
Besluit: Goedgekeur. 
4.2 Herstel van medies onbekwaam KO, art.13 
 Die volgende prosedure word by die Algemene Vergadering aanbeveel: 
 Hierdie prosedure word soos volg uitgebrei: 
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 Verwys na Acta 1997:332, 3.5.4.2 
 Sou 'n predikant wat weens KO, art.13 onbekwaam weens siekte terugkeer 

na die aktiewe bediening is die prosedure soos volg: 
- Die predikant gaan terug na sy Kerkraad en uit die nodige mediese getuienis 

van beterskap doen hy aansoek by die Kerkraad 
- Die Kerkraad volg dieselfde pad as medies onbekwaamverklaring 

- Die Kerkraad doen aansoek by die Klassis, wat met die Deputate van die 
Part. Sinode moet oordeel oor die aansoek. 

Besluit: Goedgekeur. 
4.3 Probleme rondom Pensioengewende Traktement (PGT) 
4.3.1 Verloop van formulering. In 1994 het die Studiedeputate oor die 

Pensioenfonds aanbeveel dat die totale pakket die behuisingstoelae en 
reiskoste uitsluit. In 1997 het die Trustees aanbeveel dat ten minste die 
kontantvergoeding aangedui moet word, aangesien daar verskeie lede was vir 
wie daar op daardie stadium 'n totaal onrealistiese PGT aangedui is. 

4.3.2 Pensioengewende Traktement is essensieel. Die PGT bepaal die voordele 
wat 'n lid gaan ontvang wanneer hy onbekwaam raak vir diens. Dit raak die 
permanente sowel as die inkomstevoordeel. Dit bepaal ook die vlak van 
versorging van sy afhanklikes in geval 'n lid in aktiewe diens te sterwe kom. 
Die PGT is 'n instrument in die hande van kerkrade om behoorlike voorsiening 
te maak vir eventuele eervolle versorging. 

4.3.3 Omdat sodanige kerkrade reeds gedurende die aktiewe diens van predikante 
hulle in staat stel om voorsiening te maak vir huisvesting, terwyl ander tot die 
einde van hul dienswerk gratis behuising ontvang kan nie so maklik 'n 
eenvoudige formule vasgestel word nie. Die Trustees is van mening dat die 
vergadering se besluit drie aspekte moet raak. Dat die volle pakket as riglyn 
gegee word, maar dat die plaaslike kerk in die lig van behuisingsvoorsiening 
wat hulle gemaak het, die uiteindelike bedrag bepaal. Die plaaslike kerk waar 
hy laaste gedien het bly nog steeds in terme van KO, artt.13 en 20 vir die 
eervolle versorging verantwoordelik en hulle moet hul risiko besef en probeer 
verminder. Die derde aspek is dat die Trustees reeds die bevoegdheid het om 
Kerkrade se aandag daarop te vestig indien daar na die oordeel van die 
Trustees 'n risiko bestaan van onderversorging. 

4.3.4 Die versorging wat emeriti by normale emeritering gesamentlik uit die 
Pensioenfonds en die Emeritaatsversorgingstrust behoort te ontvang, behoort 
op pariteit met die basisbedrag van die EVT te wees, wat deur die Deputate 
vir Emeritaatsversorging van tyd tot tyd gestel word. Om hierdie rede is die 
Voordelestaat ook so ontwerp dat die Kerkraad voortdurend hiervan op 
hoogte kan wees. 

Besluit: Kennis geneem. 
4.3.5 Aanbeveling om oor te besluit 
4.3.5.1 Die vergadering herbevestig die voorneme dat emeriti nie met die 

Pensioenfonds slegter af sal wees as die versorging wat as minimum gestel 
word deur die Deputate vir Emeritaatsversorging vir die emeriti wat net 
versorging uit die Emeritaatsversorgingstrust ontvang nie. 

4.3.5.2 Indien daar by ‘n emeritus 'n tekort bestaan in die vergelyking van die 
berekening van versorgingsbedrae uit die Pensioenfonds en die 
Emeritaatsversorgingstrust met die basisbedrag van die Deputate, die 
Kerkrade ingevolge KO, artt.13 en 20 die verantwoordelikheid aanvaar vir 
die tekort. 
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4.3.5.3 Dat die Trustees dringend, in samewerking met die aktuaris, minimum 
riglyne vir die PGT vasstel. Dat die kerkrade wat nie hierdie riglyne volg nie, 
hulle optrede aan die Klassis sal motiveer, sodat kerke bygestaan kan word 
om hulle predikante eervol te versorg, en die kerkrade die 
verantwoordelikheid moet aanvaar vir die gevolglike verliese wat mag 
ontstaan. 

4.3.5.3.1 Motivering: 
- Daar is reeds Kerkrade wat maandeliks die versorging van emeriti 

moet aanvul 
- Daar is reeds kerke wat as gevolg hiervan nie weer kan beroep nie. 

Besluit: Goedgekeur. 
4.4 Administrasie en opleiding van Trustees 

Die Trustees moet in die lig van die nuwe korps van Trustees reël vir die 
opleiding van Trustees en administratiewe personeel betrokke by die 
administrasie. 

Besluit: Goedgekeur. 
 

5. Opdragte aan die nuwe Trustees 
5.1 Aan die nuwe Trustees word opgedra om uitvoering te gee aan alle sake 

waaroor die Algemene Vergadering oor die Pensioenfonds besluit het. 
5.2 Gee uitvoering aan alle sake wat kragtens die Reglement van die GKSA 

Predikante Pensioenfonds aan hulle opgedra word. 
5.3 Onvoldoende PGT’s (verwys na 3.1.4) 
5.3.1 Aan die Trustees word opgedra om met Kerkrade te skakel waar predikante 

se PGT’s onder standaard is en om PGT op pariteit te bring met die 
versorgingsbedrae van die emeritaatsversorgingskombinasie. 

5.4 Standaardprosedures as opdragte wat die Trustees deur die Hoofbeampte van 
die Fonds moet toesien vir afhandeling. 

 Die Algemene Vergadering keur die volgende standaardprosedures goed wat 
jaarliks deur die Administratiewe Buro as administrateur van die Fonds gedoen 
word: 

5.4.1 Bewys van PGT’s – moet jaarliks verkry word en op lêer geplaas word 
5.4.2 Benoemingsvorms – moet jaarliks van lede verkry word 
5.4.3 Jaarlikse bonusverklarings – van die aktuaris – saam met die voordeelstaat 
5.4.4 Uitstuur van voordeelstate – jaarliks nie later as September nie 
5.4.5 Kwotasies en aankoop van pensioene – deur die Hoofbeampte 
5.4.6 3-jaarlikse kwotasie ten opsigte van groep- en lewensversekering moet van 

die versekeraars verkry word 
5.4.7 Die Hoofbeampte bring die Trustees op hoogte van al die bepalings van die 

versekeringskontrakte en sien toe dat aan al die voorwaardes en vereistes 
voldoen word 

5.4.8 Aanspreeklikheid van Trustees – jaarliks uitneem van gebeurlikheidspolis 
5.4.9 Korrespondensie met lede en Kerkrade – soos deur die Algemene 

Vergadering bepaal 
5.4.10 Byhou van liasseerstelsel ten opsigte van lede 
5.4.11 Toesien dat Fonds jaarliks geouditeer word 
5.4.12 Alle korrespondensie en inligting oor pensioenfondsaangeleenthede soos 

van onder andere die Registrateur van Pensioenfondse, moet aan die 
Trustees deurgegee word. Indien nodig sal die Trustees die inligting laat 
deurgee aan die lede 
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5.4.13 Die oomblik wanneer 'n eis vanweë onbekwaamheid goedgekeur word, gee 
die kantoor skriftelik aan die plaaslike Kerkraad kennis sodat die kerklike pad 
van onbekwaamverklaring afgehandel kan word. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
6. Aanvullende Rapport 
In die Aanvullende Rapport sal onder andere oor die volgende gerapporteer word: 
6.1 Verkiesing van Trustees 
6.2 Verslag van markondersoek insake die versekering van die sterfte- en 

ongeskiktheidsvoordeel 
Besluit: Kennis geneem. 
 
F. AANVULLENDE RAPPORT – TRUSTEES GKSA PREDIKANTE 

PENSIOENFONDS 
 
1. Sake waarvan die Algemene Vergadering moet kennis neem 
1.1 Markondersoek na koste van versekerde voordele 
Ingevolge die besluit van die 2000-Algemene Vergadering, het die Trustees van die 
Pensioenfonds 'n markondersoek gedoen na die koste van die sterfte- en 
ongeskiktheidsvoordele wat deur die Pensioenfonds aangebied word. 
Tans word die sterftevoordele (enkelbedrag plus weduwee- en kinderpensioen) 
asook die enkelbedrag ongeskiktheidsvoordeel deur Investec (Fedsure) verseker 
teen 'n koste van 3.976% van totale PGT’s. Die ongeskiktheidsinkomstevoordeel 
word tans deur Ou Mutual verseker teen 'n koste van 3.124% van totale PGT’s. Die 
totale huidige koste beloop dus 7.10 van totale PGT’s. 
Vier versekeraars, naamlik Ou Mutual, Momentum, Sanlam en Liberty is gevra om 
vir die voordele te kwoteer. Die beskikbare kwotasies is ontleed en daar is besluit om 
die volle versekering met ingang 1 November 2002 by Sanlam te plaas teen 'n totale 
koste van 6.61% van totale PGT’s. Hierdie koste beteken 'n besparing van 0.49% 
van totale PGT’s. Met 'n totale jaarlikse PGT’s van ongeveer R38 miljoen as basis, 
beteken bogenoemde 'n kostebesparing van R16 000 per maand. 
As gevolg van die besparing het die Trustees besluit om die ongeskiktheids-
inkomstevoordeel te verhoog van die huidige  
• 60% van PGT (plus die lid en die kerkraad se bydrae tot die Pensioenfonds) met 

'n voordeelverhoging van 5% per jaar 
na 

• 67.5% van PGT (plus die lid en die kerkraad se bydrae tot die Pensioenfonds) 
met 'n voordeelverhoging van 7.5% per jaar. (Die lid se PGT sal jaarliks met 
dieselfde persentasie verhoog gedurende die tydperk wat hy die 
ongeskiktheidsvoordeel ontvang.) 

Die verhoogde voordeel sal van toepassing wees op nuwe eise en sal nie die 
voordele van huidige lede beïnvloed wat reeds ongeskiktheidsvoordele ontvang nie. 
Na bogenoemde voordeelverbetering is daar steeds 'n besparing teenoor die huidige 
koste van versekering. Die Trustees het dus verder besluit om die helfte van die 
besparing aan die Ondersteuningsfonds by te dra ter stywing van die fonds se 
finansies terwyl die ander helfte tot die Pensioenfonds bygereken word sodat die 
lede se Regmatige Aandeel in die Fonds verder verhoog word. 
Besluit: Kennis geneem. 
1.2 Afgehandelde Reglementswysigings 
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Die Trustees het op sy vergadering van 1 Oktober 2002 besluit om ingevolge Reël 
3.2 die volgende wysigings met ingang 1 Oktober 2002 tot die Reglement van die 
GKSA Predikante Pensioenfonds aan te bring.  
 
1. Reël 3.4 
Vervang die bewoording met die volgende: 
“Enige geskil wat mag ontstaan in verband met eise kragtens of vertolkings van 
hierdie Reglement, word deur die TRUSTEES beslis met dien verstande dat enige 
party wat nie met die beslissing tevrede is nie, die aangeleentheid na die 
Pensioenfondsberegter kan verwys.”  
REDE VIR WYSIGING: Tans moet enige beswaar na die Nasionale Sinode vir 
mediasie verwys word. Dit beteken dat, omdat die Sinode net elke drie jaar sit, daar 
vir byna drie jaar gewag kan word vir enige beslissing. Bogenoemde wysiging maak 
die pad korter. 
 
2. Reël 14.1.3 
Vervang die bewoording met die volgende: 
“‘n LID wat voor die bereiking van EMERITEEROUDERDOM as gevolg van swak 
gesondheid nie in staat is om sy amp te beoefen nie, en geen voordele uit die 
ongeskiktheidsinkomsteversekeringspolis ontvang nie, kwalifiseer vir die voordeel 
ingevolge reël 14.6. ‘n LID wat na die bereiking van EMERITEEROUDERDOM as 
gevolg van swak gesondheid nie in staat is om sy amp te beoefen nie, en geen 
voordele uit die ongeskiktheidsinkomsteversekeringspolis ontvang nie, kwalifiseer vir 
die voordeel ingevolge reëls 14.1.1 en 14.1.2.” 
REDE VIR WYSIGING: Die reël maak nie voorsiening vir LEDE wat nie hul amp kan 
uitoefen en as gevolg van hul ouderdom nog nie mag emeriteer nie. 
 
3. Reël 14.4 
Vervang die verwysing 14.2.1.1 (a) met 14.2.1.1. 
REDE VIR WYSIGING: Daar is nie ‘n reël 14.2.1.1 (a) nie. 
 
4. Reël 15 
Voeg die volgende as reël 15.6 by:  
“INSAE IN DOKUMENTE EN BEREKENINGS 
‘n LID het die reg om te alle redelike tye insae in enige dokumente asook in enige 
berekenings van die FONDS te verkry. Afskrifte van enige dokumente word verskaf 
teen betaling van ‘n fooi soos die TRUSTEES van tyd tot tyd besluit.”  
REDE VIR WYSIGING: Daar word nie tans vir hierdie moontlikheid voorsiening 
gemaak nie. 
 
5. Reël 16.2(b) 
Vervang die woord “afgetree” in die eerste aandag gedeelte met “geëmeriteer” 
REDE VIR WYSIGING: Die omskrywing “emeriteer” is kerkregtelik korrek. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
1.3 Die volgende Trustees is deur die lede verkies vir die termyn 2003 tot 2005 

Dr. DJS Steyn, di. LH van Schaik, JH Howell en TC de Klerk. 
1.4 Ledesake 
1.4.1 Emeritering: 1 
1.4.2 Profiel van Predikante Pensioenfonds – Lede in ouderdomsgroepe 
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Hierdie grafiek sal tydens die Algemene Vergadering beskikbaar gestel word. 
1.4.3 Profiel van Predikante Pensioenfonds – Lede se PGT’s sonder 

Voorafbefondsing 
Hierdie grafiek sal tydens die Algemene Vergadering beskikbaar gestel word. 

1.4.4 Profiel van Predikante Pensioenfonds – Lede se PGT’s met Voorafbefondsing 
Hierdie grafiek sal tydens die Algemene Vergadering beskikbaar gestel word. 

Besluit: Kennis geneem. 
1.5 Reglement van die GKSA Predikante Pensioenfonds 
1.5.1 Die volledige Reglement met alle wysigings wat deur die Trustees aangebring 

is sedert die Algemene Vergadering van 2000 asook die wysigings waarvan 
reeds in 2000 gerapporteer is, word hier gepubliseer. 

 
REGLEMENT GKSA PREDIKANTE PENSIOENFONDS 

 
(DIE REGLEMENT HET SY EIE NUMERING. DIE WOORDE WAT IN 
HOOFLETTERS GESKRYF IS, IS WOORDOMSKRYWINGS EN IS IN OPDRAG 
VAN DIE REGISTRATEUR VAN PENSIOENFONDSE SO GEDOEN) 
 
 
WOORDBEPALINGS 
Alle woorde wat in Die Wet op Pensioenfondse, Wet 24/1956 omskryf is maar nie in 
hierdie Reglement nie, het die betekenis wat deur die Wet daaraan gegee word. 
 
Tensy dit uit die samehang anders blyk, sluit die woorde wat in hierdie Reglement in 
die enkelvoud gebruik word, ook die meervoud in en sluit woorde wat op die manlike 
geslag dui, ook die vroulike in en beteken in hierdie bepalings: 
 
AFHANKLIKE 
Met betrekking tot 'n LID 
1.1 iemand ten opsigte van wie die LID regtens vir onderhoud aanspreeklik is; 
1.2 iemand ten opsigte van wie die LID nie regtens vir onderhoud aanspreeklik is 

nie, indien so iemand 
1.2.1 by die afsterwe van die LID, na die oordeel van die Trustees, inderdaad van 

die LID vir onderhoud afhanklik was; 
1.2.2 die eggenote of eggenoot van die LID is, 
1.3 iemand ten opsigte van wie die LID regtens vir onderhoud aanspreeklik sou 

geword het indien die LID nie gesterf het nie. 
 
AKTUARIS 
'n Genoot van 'n instituut, fakulteit of genootskap van aktuarisse soos deur die 
Minister van Finansies goedgekeur. 
 
BEGUNSTIGDE 
Die LID se AFHANKLIKES of BENOEMDES wat die geval ookal mag wees. Vir die 
doeleindes van Reël 14.1 tot 14.3 het begunstigde betrekking op die LID, 
Pensioenaris, AFHANKLIKE of BENOEMDE. 
 
BENOEMDE 
'n Persoon of persone wat deur die LID skriftelik aangewys word om by sy afsterwe 
voordele uit die FONDS te ontvang. 
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DIENSBEËINDIGING 
Dat 'n LID deur sy eie toedoen of deur die toedoen van die KERKRAAD nie meer in 
diens van die KERKRAAD is nie. 
 
EMERITEEROUDERDOM 
Die eerste dag van enige maand tussen die ouderdomme van vyf-en-vyftig en vyf-
en-sestig van die LID. 
 
EMERITEER OF EMERITERING 
Wanneer ‘n LID ophou om voltyds in diens van die KERKRAAD te wees en geregtig 
word op ‘n JAARGELD wat hy van ‘n VERSEKERAAR ingevolge reël 14 aankoop. 
 
FONDSJAAR 
Die tydperk wat op die FONDSVERJAARSDAG begin en op die dag voor die 
daaropvolgende FONDSVERJAARSDAG eindig. 
 
FONDSVERJAARSDAG 
Die AANVANGSDATUM en die eerste dag van Julie 1995 en die eerste dag van 
Julie van elke daaropvolgende jaar. 
 
FONDS 
Die GKSA Predikante Pensioenfonds. 
 
GEREGTIGDE GADE 
Die gade van 'n LID met wie hy wettig getroud was ten tye van sy afsterwe. 
 
GADEJAARGELD 
Die jaarlikse bedrag van 40% van die PENSIOENGEWENDE TRAKTEMENT soos 
by die datum van die LID se dood wat in gelyke maandelikse paaiemente aan die 
GADE van 'n LID na die afsterwe van sodanige LID uitbetaal word. Die 
GADEJAARGELD mag nie gekommuteer word nie. 
 
GEREGTIGDE KIND 
Die kind van die LID, insluitend 'n postume kind, 'n stiefkind en 'n wettig aangenome 
kind van die LID wat na die diskresie van die Trustees onmiddellik voor die LID se 
dood geheel van die LID vir onderhoud afhanklik was en wat onmiddellik voor die 
LID se dood.  
- nog nie die ouderdom van 18 jaar bereik het nie; of 
- nog nie die ouderdom van 26 jaar bereik het nie, en 'n voltydse student is by 'n 
opvoedkundige inrigting wat deur die Trustees goedgekeur is; of 
- fisies of geestelik gestrem is. 
 
KERKE 
Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. 
 
KERKRAAD 
Die KERKRAAD wat by elke gemeente van die KERKE bestaan en waar die LID as 
predikant bevestig is. 
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KINDERJAARGELD 
Die jaarlikse bedrag van 10% van die PENSIOENGEWENDE TRAKTEMENT soos 
op die datum van die LID se dood wat in gelyke maandelikse paaiemente aan elk 
van die GEREGTIGDE KINDERS van 'n LID na die afsterwe van sodanige LID 
uitbetaal word. Die KINDERJAARGELD mag nie gekommuteer word nie. 
 
LID 
Enige predikant wat volgens bepalings van die Reglement tot lidmaatskap van die 
FONDS toegelaat is en nog nie geëmeriteer het nie. 
 
OUDITEUR 
'n Ouditeur wat ingevolge die Wet op Openbare Rekenmeesters en Ouditeurs, 1951 
geregistreer is en wat kragtens Reël 10 van hierdie Reglement aangestel is. 
 
PENSIOENGEWENDE TRAKTEMENT 
Die PENSIOENGEWENDE TRAKTEMENT wat as basis gebruik word vir die 
berekening van bydraes en voordele word van tyd tot tyd deur die KERKRAAD 
bepaal. Soverre dit die voordele omskryf in Reël 14.2 aanbetref, mag die Trustees 
bewys van goeie gesondheid van die betrokke LID vereis alvorens verhogings in die 
voordele as gevolg van die verhoging in PENSIOENGEWENDE TRAKTEMENT van 
krag word. 
 
REGISTRATEUR 
Die Registrateur van Pensioenfondse wat ingevolge die WET aangestel is. 
 
REGMATIGE AANDEEL 
'n Bedrag soos deur die AKTUARIS bereken en wat gelyk is aan 
 
- die bydraes wat deur die LID tot die FONDS gemaak is; en 
- die bydraes wat ten behoewe van die LID tot die FONDS gemaak is, minus 
º die koste in verband met die administrasie van die FONDS, en 
º die koste van voordele ingevolge Reël 14.2 wat by 'n Versekeraar verseker word, 
en 
º die koste van ongeskiktheidsvoordele wat buite die FONDS verseker is 
 
verhoog tot sodanige mate as wat die opbrengs wat van tyd tot tyd op die belegging 
van die FONDS se bates verdien is en as wat enige ander surplusse of tekorte wat 
van tyd tot tyd onder die FONDS ontstaan, na die oordeel van die AKTUARIS, dit 
sou toelaat. 
 
WET 
Die Wet op Pensioenfondse, 1956 (Wet 24 van 1956) soos gewysig en die 
regulasies wat daaronder uitgevaardig is. 
 
REËL 1 ADRES VAN DIE FONDS 
Die geregistreerde kantoor van die fonds is geleë te: 
H/v Molen- en Meyerstraat, Potchefstroom, 2520 
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REËL 2 DOELSTELLINGS VAN DIE FONDS 
Die doel van die FONDS is om voorsiening te maak vir voordele vir predikante van 
die KERKE by bereiking van EMERITEEROUDERDOM, en by hulle afsterwe vir 
voordele vir hulle AFHANKLIKES en/of BENOEMDES. 
 
REËL 3 BINDENDE BEPALINGS 
3.1 Die bepalings is bindend vir al die KERKRADE, asook vir alle persone wat aan 

die FONDS deel het. 
3.2 Wysigings van hierdie bepaling of bepalings wat hierna goedgekeur mag word, 

word deur die Raad van Trustees aangebring soos van tyd tot tyd nodig mag 
wees. 

3.3 Die Trustees sal geen bepaling suspendeer of daarvan vrystelling verleen met 
die doel om enige besondere geval tegemoet te kom nie en sal aan geen 
persoon gelde uit die FONDS in stryd met die Reglement betaal of laat betaal 
nie. 

3.4 Enige geskille wat mag ontstaan in verband met eise kragtens, of vertolkings 
van hierdie Reglement, word deur die TRUSTEES beslis, met dien verstande 
dat enige party wat nie met die beslissing tevrede is nie die aangeleentheid na 
die Pensioenfondsberegter kan verwys. 

3.5 Geen Reël in hierdie Reglement belemmer die reg van die KERKRAAD om die 
dienste van enige LID te beëindig nie. 

 
REËL 4 BEHEER VAN DIE FONDS 
4.1 Die FONDS is 'n afsonderlike liggaam en regspersoon en bestaan apart van sy 

Lede, is die wettige eienaar van sy goed en het die bevoegdheid om in sy eie 
naam regte te verkry en verpligtings aan te gaan en as eiser en verweerder op 
te tree. 

4.2 Die beheer van die FONDS berus by die Raad van Trustees wat beslissing oor 
alle aangeleenthede van die FONDS het. 

 
REËL 5 SAMESTELLING VAN DIE TRUSTEES 
5.1 Die Raad van Trustees, ook verwys na as Trustees, is die beheerliggaam van 

die FONDS en die Trustees of hul behoorlik gemagtigdes verrig alle nodige 
handelinge vir en namens die FONDS. 

5.2 Die Trustees bestaan uit agt persone. 
5.2.1 Vier persone, wat nie LEDE van die FONDS mag wees nie, word deur die 

Nasionale Sinode tydens elke sitting van die Nasionale Sinode benoem. Een 
sekundus vir die vier Trustees wat deur die Nasionale Sinode aangewys is, 
word ook dieselfde tyd deur die Nasionale Sinode aangewys. Die ampstermyn 
van die Trustees en die sekundus verstryk by die sitting van elke 
daaropvolgende Nasionale Sinode en hulle is weer verkiesbaar. 

5.2.2 Vier persone, wat LEDE van die FONDS moet wees, word per stembrief deur 
die LEDE verkies gedurende die drie maande wat elke sitting van die 
Nasionale Sinode voorafgaan. Twee sekundi (wat LEDE moet wees) vir die 
vier Trustees wat deur die lede verkies is, word terselfdertyd deur die LEDE 
verkies. Die ampstermyn van die Trustees en die sekundus aldus verkies 
begin by die verstryking van die eersvolgende Sinodesitting na die verkiesing 
en verstryk by die sitting van daaropvolgende Nasionale Sinode. 

5.2.3 Tot die sitting van die Nasionale Sinode wat 1 Januarie 2000 ‘n aanvang 
neem, sal vier Trustees, wat LEDE moet wees, per stembrief deur die LEDE 
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voor 15 Desember 1998 gekies word en die aldus verkose trustees sal van 15 
Desember 1998 af tot die sitting van die Nasionale Sinode wat op 10 Januarie 
2000 ‘n aanvang neem, as Trustees optree. 

5.2.4 By alle verkiesing van Trustees soos in 5.2.2 en 5.2.3 hierbo genoem, sal ‘n 
gewone meerderheid van stemme nodig wees vir Trustees om as verkose 
beskou te word. 

5.3 Die Voorsitter van die Trustees word deur die Trustees verkies. 
5.4 Die kworum van die Trustees bestaan uit vyf Trustees waarvan ten minste drie 

LEDE moet wees. ‘n Kworum is bevoeg om enige pligte van die Trustees uit te 
voer, ongeag enige vakature wat op die Trustees mag bestaan. 

5.5 Die Trustees stel 'n sekretaris aan wat nie noodwendig 'n LID van die FONDS 
hoef te wees nie. 

5.6 Enige Trustee sal ophou om as sodanig op te tree indien 
 - hy ingevolge Reël 5.2 ophou om 'n Trustee te wees; of 
 - hy bedank deur die voorsitter skriftelike kennis te gee; of 
 - hy geestelik of liggaamlik ongeskik raak; of 
 - sy boedel gesekwestreer of oorgegee word tot voordeel van sy skuldeisers; of 
 - hy skuldig bevind word, hetsy in die Republiek van Suid-Afrika of elders, aan 

diefstal, bedrog, vervalsing of enige dergelike misdaad; of 
 - hy deur 'n bevoegde hof uit 'n vertrouensamp ontslaan is op grond van 

wangedrag; of 
 - hy op enige aanklag skuldig bevind en veroordeel is tot gevangenisstraf 

sonder die keuse van 'n boete; of 
 - hy onbevoeg word om 'n direkteur van 'n maatskappy te wees ingevolge die 

Maatskappywet (Wet nr. 61 van 1973); of 
 - die FONDS ontbind word, onderworpe egter aan die bepalings van Reël 16. 
5.7 'n Toevallige vakature in die Trustees word deur 'n plaasvervanger gevul wat 

deur die oorblywende Trustees uit die sekundi (kyk Reël 5.2) of ander persone 
aangestel word. 

 
REËL 6 VERGADERINGS VAN DIE RAAD VAN TRUSTEES 
6.1 Die voorsitter van die Trustees mag, wanneer hy dit nodig vind 'n vergadering 

van die Trustees belê om die FONDS se sake te bespreek. In die afwesigheid 
van die voorsitter op enige vergadering sal die teenwoordige Trustees 'n 
voorsitter uit hul geledere kies. 

6.2 Enige Trustee mag die voorsitter skriftelik versoek om 'n vergadering van die 
Trustees te belê ten einde sodanige sake te behandel as wat in die versoek 
uiteengesit is. Indien die voorsitter die versoek as redelik beskou, sal hy so 
spoedig moontlik 'n vergadering belê; met dien verstande dat indien die 
versoek deur die meerderheid van die Trustees gesteun word en die voorsitter 
in gebreke bly om 'n vergadering binne 30 dae na die datum van ontvangs van 
die versoek te belê, hulle self 'n vergadering mag belê nadat hulle die voorsitter 
van hul voorneme verwittig het. Indien 'n kworum teenwoordig is, sal die 
beslissing van die meerderheid bindend wees. 

6.3 Die Trustees mag verdere reëls neerlê wat hulle werkswyse bepaal, mits 
sodanige reëls nie bots met die bepalings van hierdie Reglement nie. 

6.4 Notule moet gehou word van die vergadering van die Trustees en op elke 
vergadering moet die notule van die vorige vergadering deur die voorsitter van 
die vergadering onderteken word nadat dit deur die vergadering goedgekeur is. 
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6.5 Reis- en verblyfkoste vir die bywoon van vergaderings word deur die FONDS 
betaal volgens die skaal wat deur die Trustees van die KERKE van tyd tot tyd 
betaal word. 

 
REËL 7 PLIGTE EN REGTE VAN DIE TRUSTEES 
7.1 Die pligte van die Trustees is 
7.1.1 om 'n bankrekening in naam van die FONDS te open by sodanige bank as 

wat hy van tyd tot tyd goedvind en kan van tyd tot tyd besluit om die 
ondertekening of endossement van tjeks, wissels of ander dokumente in 
verband met die FONDS deur sodanige persoon of persone as wat hy 
goedvind, te magtig, 

7.1.2 om, onderworpe aan die bepalings van die WET, indien van toepassing, alle 
gelde wat nie benodig word om lopende uitgawes van die FONDS te dek nie, 
na sy oordeel op die voordeligste wyse ter bevordering van die FONDS, te 
belê, te deponeer of aan te wend, 

7.1.3 om toe te sien dat die bates van die FONDS in die naam van die FONDS 
geregistreer word, 

7.1.4 om toe te sien dat alle bydraes of gelde wat die FONDS toekom, gereeld op 
die bepaalde tye aan die FONDS betaal word. 

7.1.5 om steeds oor die nodige kontant te beskik om gereeld alle uitkerings, 
uitbetalings of uitgawes wat die FONDS moet doen, na te kom, 

7.1.6 om volledige en ware rekeninge van die FONDS te hou. Die boekjaar van die 
FONDS sluit op 30 Junie van elke jaar, waarna die rekeninge, dokumente en 
boeke van die FONDS geouditeer word deur die OUDITEUR van die FONDS. 
Afskrifte van die geouditeerde jaarlikse rekeninge word aan die KERKE en 
KERKRADE asook aan die REGISTRATEUR voorsien, 

7.1.7 om volledige rekords te hou van alle betrokke besonderhede in verband met 
Lede van die FONDS en persone wat geregtig is op pensioene en voordele 
en in verband met sterfgevalle, onttrekkings, uittredings en ander sake wat die 
FONDS raak, 

7.1.8 om alle eiendomsbewyse en ander sekuriteite of bates wat deur die FONDS 
besit of gehou word, by die kantoor van die Administratiewe Buro van die 
KERKE in veilige bewaring te plaas. 

7.1.9 om geen lenings toe te staan aan 'n KERKRAAD, 'n gemeente, ‘n kerklike 
vereniging of ‘n kerklike instelling nie, en ook nie aan ‘n LID of gewese LID of 
belanghebbendes by die FONDS nie. 

7.1.10 om in die algemeen te waak oor die belange van die KERKE en persone wat 
in diens van die KERKE staan in soverre dit verband hou met pensioene en 
om verder te doen wat die KERKE aan hom opdra. 

7.1.11 om die FONDS te verseker teen verliese as gevolg van nalatigheid, 
oneerlikheid of bedrag van enige van sy beamptes – insluitende lede van die 
Trustees – wat geld van die FONDS ontvang of hanteer; of 

7.1.12 om sodanige sekerheidstelling van sodanige beamptes te vereis en te 
ontvang as wat voldoende geag word vir die verstrekking van 'n juiste en 
ware opgawe van alle gelde wat op rekening van die FONDS deur hulle 
ontvang en betaal is. 

7.2 Die regte van die Trustees is 
7.2.1 om, wanneer gelde onder sy beheer teen eerste verband op vaste eiendom 

belê word toe te sien dat die bedrag van die belegging nie 65% van die 
geswore waardasie van die eiendom sal oorskry nie, 
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7.2.2 om van 'n skuldenaar verbonde eiendom oor te neem, of te verkoop, 
7.2.3 om alle nodige geregtelike stappe te doen vir die verhaal van verskuldigde 

rente en/of kapitaal, 
7.2.4 om verbandlenings toe te staan, verbande te kanselleer en te sedeer, om 

eiendomme te sedeer, om eiendomme en regte (saaklik of persoonlik) te 
onthef van die werking van enige verband en om, indien nodig, afskrywings 
te maak van afbetalings op verbande en rente, 

7.2.5 om in die naam van die FONDS vaste eiendom en goed te verkry en te 
vervreem, te verbind en te beswaar, om skulde te maak, lenings aan te gaan 
en sekuriteit daarvoor te verskaf, 

7.2.6 om voordele ingevolge bepaling 14.2 by 'n Versekeraar(s) te verseker. Die 
premies onder sodanige versekering word deur die FONDS betaal, 

7.2.7 om alle koste in verband met die administrasie van die FONDS uit die 
FONDS te betaal, 

7.2.8 om oordragte van gelde te ontvang van ander goedgekeurde pensioen- 
en/of voorsorgfondse of om oordragte van gelde te maak aan ander 
goedgekeurde pensioen- en/of uittredingsannuïteitsfondse op sodanige 
wyse en onderworpe aan sodanige bepalings as wat die Trustees in oorleg 
met die AKTUARIS mag bepaal. Voordele uit hoofde van sodanige oordrag 
van gelde wat 'n LID of sy AFHANKLIKE toekom by die LID se bedanking, 
vroeë afsterwe of aftrede by bereiking van EMERITEER-OUDERDOM sal 
deur die Trustees in oorleg met die AKTUARIS bepaal word. 

7.2.9 Die Trustees mag, onderhewig aan vooraf goedkeuring van die Kommissaris 
van Binnelandse Inkomste, enige pensioene wat deur die FONDS betaal 
word, verhoog. Die finansiële implikasies van enige sodanige verhoging in 
pensioene sal eers deur die AKTUARIS ondersoek word en die koste 
daaraan verbonde sal, indien nodig, deur die KERKE aan die FONDS betaal 
word op sodanige wyse as wat die Trustees en die KERKE mag ooreenkom. 

7.2.10 Alle kontrakte en ander dokumente wat die FONDS verbind of waardeur die 
FONDS beheer of regte verkry, word deur die voorsitter en sekretaris van 
die Trustees onderteken. By afwesigheid van die voorsitter of sekretaris sal 
die Trustees persone aanwys om namens hom te teken. 

 
REËL 8 VRYWARING 
Die lede van die Trustees en enige ander beamptes van die FONDS is nie 
persoonlik aanspreeklik vir enige regsgedinge, koste en uitgawes wat aangegaan is 
as gevolg van enige eis in verband met die FONDS nie, mits dit nie uit hulle 
nalatigheid, oneerlikheid of bedrog voortspruit nie. 
 
REËL 9 HOOFBEAMPTE 
Die Direkteur van die Administratiewe Buro is die Hoofbeampte van die Fonds. 
Indien die Hoofbeampte vir meer as 30 dae uit die Republiek afwesig is of andersins 
nie in staat is om sy pligte uit te voer nie, moet die Bestuur van die Administratiewe 
Buro iemand anders aanstel om as Hoofbeampte op te tree vir die tydperk van 
eersgenoemde se afwesigheid of onvermoë. Die Bestuur van die Administratiewe 
Buro sal die REGISTRATEUR van die naam van die Hoofbeampte in kennis stel. 
 
REËL 10 OUDITEUR 
10.1 Die Trustees stel 'n OUDITEUR vir die FONDS aan. 
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10.2 Die aanstelling van 'n OUDITEUR is vir 'n tydperk soos wat die Trustees by 
aanstelling mag bepaal maar die Trustees het die reg om enige aanstelling vir 
sodanige tydperke te hernu as wat hy onder die omstandighede mag 
goedvind. 

 
REËL 11 AKTUARIS 
Die Trustees stel 'n AKTUARIS aan. Die Trustees moet rekords laat hou wat 
aktuariële berekenings te enige tyd moontlik sal maak. 
 
REËL 12 BYDRAES 
12.1 Ledebydrae 
Maandelikse bydraes deur 'n LID is gelyk aan 7,5% van die PENSIOENGEWENDE 
TRAKTEMENT. 
12.2 Bydrae deur KERKRADE 
Die KERKRADE sal maandeliks ten opsigte van elke LID 'n bedrag tot die FONDS 
bydra. Sodanige bedrag is gelyk aan 'n persentasie van die LID se maandelikse 
PENSIOENGEWENDE TRAKTEMENT soos deur die KERKE besluit op aanbeveling 
van die AKTUARIS. 
Met ingang 1 Julie 1994 is bogenoemde persentasie gelyk aan 12,5%.. 
12.3 Addisionele bydraes 
'n LID mag enige enkelbedragvoordele wat hom toekom vanweë vorige lidmaatskap 
van 'n ander pensioen- of voorsorgfonds na die FONDS laat oordra. Hierbenewens 
mag 'n LID of KERKRAAD met die toestemming van die Trustees, addisionele 
bydraes tot die FONDS maak op 'n basis soos onderling ooreengekom. Hierdie 
bydraes sal aangewend word om die betrokke LID se pensioenvoordele te 
vermeerder ooreenkomstig die AKTUARIS se berekenings. 
12.4 Betaling van bydraes 
Bydraes sal afgerond word tot die naaste sent. Bydraes sal maandeliks in een 
bedrag deur die KERKRAAD aan die FONDS betaal word onderhewig aan die 
bepalings van artikel 13A van die WET. Indien 'n LID se lidmaatskap voor die 
vyftiende dag van 'n maand begin of op of na die vyftiende dag van 'n maand 
beëindig word, sal 'n volle bydrae vir die betrokke maand deur die KERKRAAD 
gemaak word. Indien 'n LID se lidmaatskap op of na die vyftiende dag van 'n maand 
begin of voor die vyftiende dag van 'n maand beëindig word, sal geen bydrae vir die 
betrokke maand deur die LID en KERKRAAD gemaak word nie. 
 
REËL 13 KWALIFISERING VIR EN BEËINDIGING VAN LIDMAATSKAP VAN DIE 
FONDS 
13.1 Kwalifisering 
13.1.1 Elke predikant wat op 1 Julie 1994 in diens van die KERKE staan, mag op 1 

Julie 1994 'n LID van die FONDS word. Indien hy nie binne 12 maande na 1 
Julie 1994 LID van die FONDS word nie, sal hy nie, terwyl hy steeds in diens 
van die KERKE is, toegelaat word om LID te word nie. 

13.1.2 Elke predikant wat na die eerste dag van Julie 1994 tot die 
evangeliebediening in die KERKE toegelaat word, is verplig om LID te word 
van die FONDS. 

13.1.3 Nieteenstaande wat hierbo in Reël 13.1.1 gesê is, sal 'n predikant wat op 1 
Julie 1994 verplig is om aan 'n ander goedgekeurde pensioen- of 
voorsorgfonds te behoort, LID van die FONDS word op die datum waarop hy 
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nie langer verplig is om aan die betrokke pensioen- of voorsorgfonds te 
behoort nie. 

13.2 Beëindiging 
13.2.1 'n LID mag nie vrywillig sy lidmaatskap van die FONDS beëindig nie. 
13.2.2 Behoudens die bepaling van Reël 13.2.3 sal 'n LID se lidmaatskap eindig: 
 - by sy afsterwe; 
 - by bereiking van EMERITEEROUDERDOM; 
 - by DIENSBEËINDIGING 
 - by ontbinding van die FONDS; 
 welke gebeurtenis ookal eerste voorkom. 
13.2.3 'n LID wat in sy werk as predikant verplig word om tot 'n ander pensioen- of 

voorsorgfonds toe te tree, se lidmaatskap van die fonds word beëindig. Sy 
REGMATIGE AANDEEL word opbetaald in die FONDS behou tot by sy 
EMERITEEROUDERDOM of sy DIENSBEËINDIGING of sy dood, watter 
ookal eerste plaasvind. 

13.2.3.1 By EMERITERING sal met die REGMATIGE AANDEEL ingevolge Reël 
14.1 VOORDELE BY EMERITERING gehandel word. 

13.2.3.2 By DIENSBEËINDIGING voor EMERITEEROUDERDOM sal met die 
REGMATIGE AANDEEL ingevolge Reël 14.6 DIENSBEËINDIGING 
gehandel word. 

13.2.3.3 By dood voor EMERITEEROUDERDOM sal met die REGMATIGE 
AANDEEL ingevolge Reël 15.2 gehandel word. Daar sal geen voordele 
ingevolge Reël 14.2 STERFTEVOORDELE VOOR EMERITERING, 
betaalbaar wees nie. 

13.2.3.4 By beroepsongeskiktheid voor EMERITEEROUDERDOM SAL MET DIE 
REGMATIGE AANDEEL ingevolge Reël 14.1 VOORDELE BY 
EMERITERING, gehandel word. 

13.2.3.5 Indien die LID weer voor EMERITEEROUDERDOM uit die ander 
pensioen- of voorsorgfonds tree en sonder onderbreking weer bydrae tot 
die FONDS hervat, sal sy lidmaatskap van die FONDS weer voortgaan. 

 
REËL 14 VOORDELE 
14.1 Voordele by Emeritering 
14.1.1 Indien 'n LID EMERITEEROUDERDOM bereik, sal die LID se REGMATIGE 

AANDEEL soos op die datum van emeritering bereken word. 
14.1.2 ’n Maksimum van een derde van die REGMATIGE AANDEEL mag, mits die 

KERKRAAD daartoe instem, aan die LID in kontant betaal word. Die restant 
van die REGMATIGE AANDEEL sal deur die FONDS aangewend word om 
‘n jaargeld bereken deur die AKTUARIS, aan die LID te betaal. Indien 
sodanige jaargeld minder is as die maksimum jaargeld wat volgens statutêre 
maatreëls ten volle gekommuteer mag word, sal die volle REGMATIGE 
AANDEEL in kontant aan die LID betaal word in welke geval daar geen 
jaargeld aan die GEREGTIGDE GADE ingevolge reël 14.3.2.2 betaalbaar 
sal wees nie. 

14.1.3 'n LID wat voor die bereiking van sy EMERITEEROUDERDOM as gevolg 
van swak gesondheid nie in staat is om sy amp te beoefen nie en geen 
voordele uit die ongeskiktheidsinkomsteversekeringspolis ontvang nie, 
kwalifiseer vir die voordeel ingevolge Reëls 14.6. ‘n LID wat na die bereiking 
van EMERITEEROUDERDOM as gevolg van swak gesondheid nie in staat 
is om sy amp te beoefen nie en geen voordele uit die 
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ongeskiktheidsinkomsteversekeringspolis ontvang nie, kwalifiseer vir die 
voordeel ingevolge Reëls 14.1.1 en 14.1.2. 

14.2 Sterftevoordele voor Emeritering 
14.2.1 Indien 'n LID voor EMERITEEROUDERDOM te sterwe kom, sal die 

volgende bepalings van toepassing wees mits bevredigende bewys van 
oorlye van die LID aan die Trustees gelewer word: 

14.2.1.1 ENKELBEDRAG 
'n Bedrag gelyk aan twee maal die LID se jaarlikse PENSIOENGEWENDE 
TRAKTEMENT soos op die datum van sy dood sal by die dood van die LID betaal 
word. 
14.2.1.2 GADEJAARGELD 
Indien 'n LID 'n GEREGTIGDE GADE nalaat, sal 'n jaarlikse jaargeld gelyk aan die 
GADEJAARGELD aan die GEREGTIGDE GADE betaal word. 
14.2.1.3 KINDERJAARGELD 
(a) Indien 'n LID GEREGTIGDE KINDERS nalaat, sal ten opsigte van die 

GEREGTIGDE KINDERS die KINDERJAARGELD betaal word. 
(b) Indien daar nie 'n GADEJAARGELD ingevolge Reël 14.2.1.2 betaalbaar is nie, 

sal die KINDERJAARGELD ingevolge Paragraaf 14.2.1.3(a) verdubbel. 
14.2.2 Voorwaardes en betaling van sterftevoordele 
14.2.2.1 Die enkelbedragvoordele sal onderhewig aan die bepalings van Reël 15.2 

deur die FONDS aan 'n AFHANKLIKE of BENOEMDE van die LID betaal 
word. 

14.2.2.2 GADEJAARGELD en KINDERJAARGELD is maandeliks vooruit betaalbaar 
en mag van tyd tot tyd deur die Trustees verhoog word. Die eerste 
paaiement is betaalbaar op die eerste dag van die maand wat volg op die 
maand waarin die LID te sterwe gekom het. Elke maandelikse paaiement is 
gelyk aan een-twaalfde van die jaarlikse bedrag van die jaargeld. 

14.2.2.3 Die jaargeld aan die GEREGTIGDE GADE is betaalbaar totdat sy te sterwe 
kom. Die KINDERJAARGELD verdubbel die KINDERJAARGELD met 
ingang van die maand waarin sy te sterwe kom. 

14.2.2.4 KINDERJAARGELD sal deur die Trustees ten behoewe van die 
GEREGTIGDE KINDERS aangewend word op sodanige wyse en in 
sodanige verhouding as wat die Trustees mag goeddink. 

14.2.2.5 Geen KINDERJAARGELD is betaalbaar ten opsigte van 'n GEREGTIGDE 
KIND nadat hy opgehou het om sodanig te wees nie en vir die maand 
waarin hy ophou om 'n GEREGTIGDE KIND te wees sal geen paaiement 
ten opsigte van hom betaalbaar wees nie. 

14.2.2.6 Elke GEREGTIGDE KIND wat vir die voordele ingevolge hierdie Reglement 
in aanmerking kom, moet bewys tot bevrediging van die Trustees lewer van 
sy ouderdom en elke GEREGTIGDE GADE moet bewys tot bevrediging 
van die Trustees lewer dat sy voldoen het aan die vereistes gestel vir 
kwalifisering as GEREGTIGDE GADE op die datum toe die LID te sterwe 
gekom het. Geen voordele sal ten opsigte van 'n LID betaal word voordat 
sodanige bewyse gelewer is nie. 

14.3 Sterftevoordele op of na EMERITEEROUDERDOM 
Indien 'n LID wat op of na EMERITEEROUDERDOM in diens van die KERKE is en 
nog nie 'n jaargeld kragtens hierdie Reglement ontvang nie, te sterwe kom, sal dit 
beskou word asof die LID op die dag voor sy dood met pensioen geëmeriteer het en 
sal die toepaslike bepalings van Reël 14.1 geld met dien verstande dat dit aanvaar 
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sal word dat die LID by sodanige emeritering een-derde van sy jaargeld kragtens 
Reël 14.2 gekommuteer het. 
14.3.1 Terwyl nog in diens 
Indien ‘n LID wat op of na EMERITEEROUDERDOM in diens van die KERKE is en 
nog nie ‘n jaargeld kragtens die Reglement ontvang nie, te sterwe kom, sal dit 
beskou word asof die LID op die dag van sy dood geëmeriteer het en sal die 
toepaslike bepalings van Reëls 14.1.2 en 14.3.2.2 geld met dien verstande dat dit 
aanvaar sal word dat die LID een derde van sy REGMATIGE AANDEEL kragtens 
Reël 14.1.2 in kontant geneem het. 
14.3.2 Reeds geëmeriteer 
14.3.2.1 indien ‘n LID wat reeds ‘n jaargeld ingevolge Reël 14.1.2 ontvang, te sterwe 

kom, sal die jaargeld staak tensy die sterfte plaasvind voordat die jaargeld 
vir ‘n periode van vyf jaar na die aanvang van die jaargeld betaal is, in 
welke geval betaling van die jaargeld sal voortgaan totdat die jaargeld vir 
die genoemde vyf jaar-periode betaal is, met dien verstande dat 
• indien die LID ‘n GEREGTIGDE GADE nalaat, sodanige uitstaande 

paaiemente aan die GEREGTIGDE GADE betaal sal word, en 
• indien die LID ‘n GEREGTIGDE GADE nalaat nie of indien ‘n 

GEREGTIGDE GADE sterf terwyl sodanige uitstaande paaiemente 
betaalbaar is, ‘n enkelbedrag gelykwaardig aan die balans van die 
uitstaande paaiemente in die boedel van die LID of die GEREGTIGDE 
GADE, welke ookal van toepassing is, gestort sal word. Die 
enkelbedrag sal deur die AKTUARIS bereken word. 

14.3.2.2 indien ‘n LID ‘n GEREGTIGDE GADE nalaat en mits sy jaargeld nie ten 
volle in ‘n enkelbedrag betaal is nie, sal daar na staking van die betaling 
van jaargeld ingevolge Reël 14.1.2 aan die GEREGTIGDE GADE ‘n 
maandelikse jaargeld betaal word wat gelyk is aan 50% van die 
maandelikse jaargeld wat voor sodanige staking ten opsigte van die LID 
betaalbaar sou wees indien hy nie ‘n gedeelte van sy jaargeld ingevolge 
Reël 14.1.2 in kontant geneem het nie.” 

14.4 Versekering 
Die Trustees mag die voordele uiteengesit in Reëls 14.2.1.1, 14.2.1.2 en 14.2.1.3 by 
'n Versekeraar van sy keuse verseker. Indien die betrokke Versekeraar weens die 
gesondheidstoestand van die LID of weens versuim van die LID om te voldoen aan 
die voorwaardes deur die Versekeraar gestel, nie die volle voordele waarop 'n LID 
geregtig is, verseker nie, sal die Trustees die reg voorbehou om die voordele van die 
LID te verminder, met die voorbehoud dat die voordele wat na sodanige 
vermindering betaalbaar is ooreenkomstig die berekening van die AKTUARIS 
gelykwaardig sal wees aan die bedrag wat die Versekeraar ten opsigte van die LID 
aan die FONDS betaal het 
14.5 Sterftevoordele na Emeritering 
Aangesien die LID by EMERITERING ‘n pensioen van sy keuse van ‘n 
VERSEKERAAR aangekoop het, is daar geen voordele uit die FONDS by sterfte van 
‘n LID na EMERITERING betaalbaar nie. 
14.6 Diensbeëindigingsvoordele 
Wanneer 'n LID voor sy EMERITEEROUDERDOM die diens van die KERKE verlaat 
en nie op 'n ander voordeel kragtens die Reglement geregtig is nie, sal hy slegs 
geregtig wees op die betaling van sy REGMATIGE AANDEEL op die datum van sy 
diensbeëindiging. 
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14.7 Voordele gedurende tydelike afwesigheid 
14.7.1 Indien 'n LID met die goedkeuring van die KERKRAAD tydelik uit die diens 

van die KERKRAAD afwesig is, en die volle bydrae deur en ten opsigte van 
die LID voortgesit word, sal die LID se lidmaatskap van die FONDS en die 
voordele wat op die LID van toepassing is, nie geraak word nie, met dien 
verstande dat enige sodanige voordele wat by 'n Versekeraar verseker is, 
onderhewig sal wees aan die beperkings en voorwaardes wat die 
Versekeraar mag stel. 

14.7.2 Indien die bydraes wat deur en ten opsigte van ‘n LID betaalbaar is, nie 
voortgesit word nie, mag die LID of die KERKRAAD versoek dat die LID se 
REGMATIGE AANDEEL in die FONDS gehou word tot hoogstens die 
bereiking van die LID se EMERITEEROUDERDOM. Gedurende sodanige 
tydperk van tydelike afwesigheid sal geen sterftevoordele ingevolge Reël 
14.2 op die LID en/of BEGUNSTIGDES van toepassing wees nie. Die 
REGMATIGE AANDEEL sal steeds onderhewig wees aan dieselfde 
verhogings wat op die bydraende LEDE van toepassing is. Die LID en/of 
KERKRAAD mag te enige tyd na die aanvang van die periode van tydelike 
afwesigheid, opdrag gee dat die REGMATIGE AANDEEL aan die LID betaal 
word. Die REGMATIGE AANDEEL sal dan ingevolge Reël 14.1 of 14.6 
hanteer word. 

14.7.3 Die PENSIOENGEWENDE TRAKTEMENT mag tydens goedgekeurde 
tydelike afwesigheid deur die KERKRAAD hersien word, met dien verstande 
dat die PENSIOENGEWENDE TRAKTEMENT vir doeleindes van voordele 
wat by 'n Versekeraar verseker is onderhewig sal wees aan die beperkings 
en voorwaardes wat die Versekeraar mag stel. 

 
REËL 15 ALGEMENE BEPALINGS 
15.1 Gelde verskuldig aan die KERKRAAD en/of die FONDS 
Behoudens die bepalings van die WET mag die Trustees in opdrag van die 
KERKRAAD die volgende bedrae uit voordele wat kragtens hierdie Reglement 
betaalbaar is, verhaal en die bedrae, waar nodig, oorbetaal aan die KERKRAAD 
15.1.1 enige bedrag aan die FONDS of die KERKRAAD verskuldig ten opsigte van 

'n skuld van die LID wat voor 1 Julie 1977 ontstaan het; 
15.1.2 skulde aan die KERKRAAD ten opsigte van 
15.1.2.1 'n Lening deur die KERKRAAD aan die LID toegestaan om die LID in staat 

te stel om: 
- 'n Lening af te los wat deur iemand anders as die KERKRAAD aan die 
LID toegestaan is teen sekuriteit van onroerende eiendom waarop 'n 
woning opgerig is of sal word wat deur die LID of 'n afhanklike van die LID, 
bewoon word of sal word; 

 - 'n Woning aan te koop, of grond aan te koop en 'n woning daarop op te 
rig, vir bewoning deur die LID of 'n afhanklike van die LID; 
- aanbouings of veranderings aan te bring aan 'n woning wat deur die LID 
of 'n afhanklike van die LID bewoon word of bewoon sal word; 

15.1.2.2 'n Bedrag waarvoor die KERKRAAD aanspreeklik is ingevolge 'n waarborg 
verstrek ten opsigte van 'n lening deur iemand anders aan 'n LID 
toegestaan vir 'n doel in paragraaf 15.1.2.1 bedoel; 

15.1.3 vergoeding vir enige skade wat die KERKRAAD gely het vanweë diefstal, 
oneerlikheid, bedrog of wangedrag deur die LID en ten opsigte waarvan die 
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LID skriftelik aanspreeklikheid teenoor die KERKRAAD erken het, of vonnis 
teen die LID in 'n hof verkry is. 

15.2 Betaling van voordele 
Voordele wat ingevolge hierdie Reglement aan 'n persoon wat nog in die lewe is, 
betaalbaar is word aan sodanige persoon betaal. Indien 'n voordeel wat betaalbaar 
word ten opsigte van 'n persoon wat te sterwe gekom het, nie aan 'n spesifieke 
persoon betaalbaar is nie, sal die Trustees op die volgende wyse daarmee handel: 
- indien die Trustees binne twaalf maande na die dood van die LID van 'n 
AFHANKLIKE of AFHANKLIKES van die LID te wete kom of 'n AFHANKLIKE of 
AFHANKLIKES van die LID opspoor, word die voordeel aan sodanige AFHANKLIKE 
of, indien daar meer as een AFHANKLIKE is in die verhouding wat die Trustees billik 
ag, aan sodanige AFHANKLIKES betaal; 
- indien die Trustees nie binne twaalf maande na die dood van die LID van 'n 
AFHANKLIKE van die LID te wete kom of 'n AFHANKLIKE van die LID opspoor nie, 
en die LID 'n BENOEMDE, wat nie 'n AFHANKLIKE van die LID is nie, skriftelik by 
die FONDS aangewys het om die voordeel of so 'n gedeelte van die voordeel as wat 
die LID uitdruklik skriftelik aan die FONDS meegedeel het te ontvang, word die 
voordeel of so 'n gedeelte van die voordeel aan sodanige BENOEMDE betaal, met 
dien verstande dat waar die totale bedrag van die skulde in die boedel van die LID 
die totale bedrag van die bates in sy boedel te bowe gaan, soveel van die voordeel 
as wat gelyk is aan die verskil tussen bedoelde totale bedrag van skulde en 
bedoelde totale bedrag van bates in die boedel inbetaal word en die balans van 
bedoelde voordeel of die balans van so 'n gedeelte van die voordeel as wat die LID 
uitdruklik skriftelik aan die FONDS meegedeel het aan die BENOEMDE betaal word. 
- indien 'n LID 'n AFHANKLIKE het en die LID ook 'n BENOEMDE skriftelik by die 
FONDS aangewys het om die voordeel of so 'n gedeelte van die voordeel wat die 
LID skriftelik aan die FONDS vermeld het, te ontvang, moet die FONDS daardie 
voordeel of gedeelte daarvan binne twaalf maande na die dood van die LID aan 
sodanige AFHANKLIKE of BENOEMDE betaal in die verhouding wat die Trustees 
billik ag: met dien verstande dat hierdie paragraaf slegs van toepassing is op die 
aanwysing van 'n BENOEMDE wat gedoen is na 30 Junie 1989. 
- indien die Trustees nie binne twaalf maande na die dood van die LID van 'n 
AFHANKLIKE van die LID te wete kom of 'n AFHANKLIKE van die LID opspoor nie 
en indien die LID nie 'n BENOEMDE skriftelik aangewys het nie of as die LID 'n 
BENOEMDE aangewys het om 'n gedeelte van die voordeel wat die LID uitdruklik 
aan die FONDS meegedeel het, te ontvang, word die voordeel of die oorblywende 
gedeelte van die voordeel na betaling van die BENOEMDE in die boedel van die LID 
gestort of, indien daar nie ten opsigte van die LID 'n inventaris soos in die WET 
omskryf, deur die Meester van die Hooggeregshof ontvang is nie, in die 
Voogdyfonds gestort. 
15.3 Onopgeëisde voordele 
Enige voordele wat nie deur 'n LID of BEGUNSTIGDE opgeëis word nie, sal deur die 
FONDS behou word totdat die voordele deur die LID of BEGUNSTIGDE opgeëis 
word. Indien sodanige LID of BEGUNSTIGDE op 'n later stadium die Trustees van 
aanvaarbare bewys voorsien dat daar 'n eis teen die FONDS is, moet die Trustees 
die voordele aan die betrokke LID of BEGUNSTIGDE betaal tesame met sodanige 
rente soos wat die Trustees in samewerking met die AKTUARIS bepaal. 
Nieteenstaande die voorafgaande bepaling, het die Trustees te enige tyd die reg om 
enige onopgeëisde voordeel ten behoewe van enige LID of BEGUNSTIGDE aan die 
Voogdyfonds te betaal waarna daar geen verdere eis teen die FONDS is nie. 
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15.4 Vermindering, oordrag en uitoefening van voordele 
Behalwe soos bepaal in Reël 15.1, sal geen voordeel waarvoor in hierdie Reglement 
voorsiening gemaak word, (insluitend 'n annuïteit wat by 'n Versekeraar ten behoewe 
van 'n LID of BEGUNSTIGDE aangekoop is of wat aangekoop gaan word) of enige 
reg tot sodanige voordeel of reg met betrekking tot bydrae deur en ten behoewe van 
'n LID verminder of oorgedra of uitgeoefen of andersins sedeer word of verpand of 
verhipokiteer of vervreem word nie en mag dit nie in ag geneem word nie by die 
bepaling van 'n skuldenaar se finansiële posisie in terme van Artikel 65 van die Wet 
op Landdroshowe 1944. 
Indien 'n LID of BEGUNSTIGDE poog om sodanige voordeel oor te dra of andersins 
te sedeer of te verpand of te verhipokiteer mag die FONDS in die diskresie van die 
Trustees, die betaling van die voordeel terughou of uitstel. In sodanige geval mag 
die Trustees bepaal dat die voordeel aan enige een of meer van die LID of 
BEGUNSTIGDE se AFHANKLIKES of aan 'n voog of trustee van die LID of 
BEGUNSTIGDE tot voordeel van sodanige AFHANKLIKE of AFHANKLIKES betaal 
word op sodanige wyse en vir sodanige tydperk as wat die Trustees mag besluit. 
15.5 Vervreemding van voordele 
Indien die boedel van 'n LID of BEGUNSTIGDE wat op 'n voordeel ingevolge hierdie 
Reglement geregtig is (insluitend 'n annuïteit wat vir die LID of BEGUNSTIGDE deur 
die FONDS by 'n Versekeraar gekoop is of gekoop gaan word) gesekwestreer of 
oorgemaak is, sal sodanige voordeel onderhewig aan 'n onderneming in 
ooreenstemming met en onderhewig aan Reëls 15.1 en 15.2 nie as deel van die 
bates van die insolvente boedel van die betrokke persoon beskou word nie en mag 
dit nie in enige opsig deur sy krediteure of trustees van die insolvente boedel verbind 
of onteien word nie. 
15.6 Insae in dokumente en berekenings 
‘n LID het die reg om te alle redelike tye insae in enige dokumente asook in enige 
berekenings van die FONDS te verkry. Afskrifte van enige dokumente word verskaf 
teen betaling van ‘n fooi soos deur die TRUSTEES van tyd tot tyd besluit. 
 
REËL 16 BEËINDIGING OF ONTBINDING OF SAMESMELTING 
16.1 Die KERKE sal die reg hê om die FONDS te eniger tyd te beëindig 

onderworpe aan twee maande skriftelike kennisgewing aan die FONDS. 
Voordele wat ten tye van sodanige ontbinding reeds ingevolge hierdie 
Reglement betaalbaar is, sal nie deur sodanige gedeeltelike ontbinding 
aangetas word nie. 

16.2 Die FONDS sal beëindig word indien die KERKE besluit om bydraes tot die 
FONDS te staak. By beëindiging van die FONDS sal die Trustees 'n 
likwidateur aanstel wie se aanstelling onderworpe sal wees aan die 
REGISTRATEUR se goedkeuring. 

Die likwidateur moet die bates van die FONDS in oorleg met die AKTUARIS 
aanwend sodat: 
(a) alle voordele wat voor die datum van ontbinding betaalbaar geword het, maar 

nog nie betaal is nie, ooreenkomstig die bepalings van die Reglement betaal 
sal word. Sodanige voordele is onderworpe aan 'n maksimum gelyk aan die 
waarde van die bates van die FONDS onmiddellik voor ontbinding van die 
FONDS; 

(b) die restant van die bates van die FONDS (as daar is) aangewend sal word om, 
by 'n Versekeraar of goedgekeurde fonds voordele aan te koop ten opsigte 
van: 
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 - Lede wat op die datum van ontbinding reeds die EMERITEEROUDERDOM 
bereik het maar nog nie geëmeriteer het nie; en 

 - voordele wat ten tye van sodanige ontbinding reeds ingevolge hierdie 
Reglement aan EMERITI betaalbaar is of wat uit hoofde van die lidmaatskap 
van gewese of bestaande EMERITI aan AFHANKLIKES betaalbaar is of sal 
word. 

 Die voordele wat hiervolgens aangekoop word en die bepalings waarvolgens 
die voordele deur die Versekeraar of ander fonds aan Lede en AFHANKLIKES 
betaalbaar sal word, sal so na as moontlik ooreenstem met die wat deur die 
FONDS betaalbaar was of sou word indien die FONDS nie ontbind het nie. 

(c) die restant van die bates van die FONDS (as daar is) sal op 'n regverdige basis 
aangewend word om vir Lede van die FONDS op die datum waarop die 
FONDS ontbind word, uitgesonderd Lede wat onder paragraaf (a) of (b) op 
voordele geregtig geword het, uitgestelde pensioene by 'n Versekeraar of 
goedgekeurde fonds aan te koop met dien verstande dat indien die bedrag van 
'n LID se uitgestelde pensioen wat so aangekoop word minder is as die 
maksimum pensioen wat volgens statutêre maatreëls ten volle gekommuteer 
mag word, die FONDS die LID se regverdige aandeel in die FONDS in kontant 
aan die LID mag betaal. 

(d) Die Trustees sal ook die reg hê om die LID se regverdige aandeel in kontant uit 
te betaal. 

16.3 Indien die KERKE saamsmelt met, of verbonde raak aan enige ander 
liggaam, dit opneem of daarin opgeneem word, mag die betrokke partye, 
nieteenstaande die voorafgaande, ooreenkom dat die FONDS nie sal ontbind 
nie, of in oorleg met die AKTUARIS maatreëls tref en ooreenkomste aangaan 
vir die samesmelting van die FONDS met die fonds van die Lede van 
sodanige ander liggaam. 

Besluit: Kennis geneem. 
 

(Einde van Reglement) 
1.5.2 Die prosedure wat gevolg moet word vir mediese onbekwaming word volledig 

gevind in Acta 1997:331, 3.5.2. Die prosedure vir predikante wat terugkeer na 
onbekwaamheid is vir goedkeuring gepubliseer in die Agenda van Sinode 
2003. Hierdie prosedures is nie deel van die Reglement van die 
Pensioenfonds nie maar is ‘n Sinodebesluit vir die ordelike hantering van 
sake. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
1.6 Waarderingsverslag van die Aktuaris 

Die Trustees lê hiermee die waarderingsverslag van die Aktuaris aan die 
Algemene vergadering voor. 
 

 AFDELING 1 
 
 INLEIDING 
 
1.1 Hierdie verslag word aan die Raad van Trustees van die GKSA Predikante 

Pensioenfonds gerig. 
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1.2 Aan my is opgedra om kragtens Reël 11 van die Reglement, 'n Aktuariële 
Waardering van die GKSA Predikante Pensioenfonds (hierna die Fonds 
genoem) soos op 30 Junie 2002 te doen. 

1.3 Die doel van die Aktuariële Waardering is eerstens om die mate te bepaal 
waartoe die beleggingsopbrengs wat op die bates van die Fonds gedurende 
die waarderingsperiode behaal is, sowel as die netto werkgewerbydraes ten 
opsigte van emeriteringsvoordele en enige surplusse of tekorte wat ontstaan 
het, aan die lede van die Fonds toegedeel kan word op ‘n regverdige wyse en 
sodanig dat die verpligtinge ten opsigte van bestaande jaargeldbetalings en 
die totale regmatige aandele ten opsigte van die aktiewe lede ongeveer gelyk 
aan die bates onder die Fonds is. 
Tweedens word bepaal wat die beleggingsopbrengs en netto beskikbare 
werkgewerbydraekoers vir emeriteringsvoordele in die jaar wat op die 
waarderingsdatum volg ten opsigte van aktiewe lede onder die Fonds na 
verwagting sal beloop. 
In die derde plek word bepaal of die batesamestelling met die verpligtinge 
onder die Fonds versoenbaar is. 

1.4 Die vorige Aktuariële Waardering van die Fonds is soos op 30 Junie 2001 
gedoen. 

 
 AFDELING 2 
 
 BESONDERHEDE VAN DIE FONDS 
 
2.1 Die GKSA Predikante Pensioenfonds is op 1 Julie 1994 gestig. 
2.2 Sover my kennis strek, het daar sedert die vorige waarderingsdatum geen 

veranderinge in die Fonds plaasgevind wat die finansiële posisie van die 
Fonds wesenlik beïnvloed het nie. 
'n Opsomming van die belangrikste voordele wat deur die Fonds gebied word, 
word in Aanhangsel A uiteengesit. 

2.3 Op 30 Junie 2002 was daar ‘n totaal van 284 aktiewe lede onder die Fonds met 
totale jaarlikse pensioengewende traktemente van R38 781 000 vergeleke 
met 285 aktiewe lede met totale jaarlikse pensioengewende traktemente van 
R34 246 000 soos op 30 Junie 2001. Die geweegde gemiddelde ouderdom 
van die aktiewe lede van die Fonds soos op die waarderingsdatum was 47,3 
jaar teenoor 46,8 jaar op die vorige waarderingsdatum. 

2.4 Sedert 30 Junie 2001 het die ledetal onder die Fonds van 285 na 284 soos 
volg afgeneem: 
Aantal lede op 30 Junie 2001   285 
Plus : Nuwe toetredes       9 
Min : Diensverlatings       6 
   Emeritering        4 
       ___ 
Aantal lede op 30 Junie 2002   284 

2.5 Op die waarderingsdatum was daar 41 persone op jaargeldbetalings ten 
bedrae van ongeveer R425 000 per jaar vanuit die Fonds geregtig. 

 In my berekeninge het ek vir ‘n 6,5% pensioenverhoging soos op 1 Julie 2002 
voorsiening gemaak. 
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 AFDELING 3 
 
 BESONDERHEDE VAN BELEGGINGS 
 
3.1 Volgens die finansiële state van die Fonds en ander inligting tot my beskikking 

het die bates gedurende die waarderingsperiode met R7 369 000 toegeneem 
soos volg (bedrae in R’000): 

 
Balans van Fonds op 30 Junie 2001  R31 988 
   
Inkomstes  R11 076 
Bydraes ontvang R7 136  
Inkomste op beleggings en markwaarde-

appresiasie 
R3 940  

 ________  
Uitgawes  R 3 707 
Voordele betaal by aftrede, sterfte en bedanking R   868  
Jaargeldbetalings R   392  
Herversekeringspremies R1 675  
Belasting op aftreefondse R   344  
Beleggingsfooie R   310  
Bedryfskostes en ander uitgawes R   118  
 ________ ________ 

 
Balans van Fonds op 30 Junie 2002  R39 357 

 
3.2 Tydens die vorige Aktuariële Waardering van die Fonds was die bates van die 

Fonds in ‘n geldmarkportefeulje van mCubed (voorheen Escher) sowel as in 
Sanlam demutualiseringsaandele belê. Op 1 Julie 2001 is die bates in die 
geldmarkportefeulje na ‘n kapitaalwaarborg gestruktureerde produk by 
mCubed oorgeplaas. Alle bedrae wat gedurende die waarderingsperiode vir 
belegging beskikbaar geraak het, is in kapitaalwaarborg gestruktureerde 
produkte met verskillende verstrykingsdatums sowel as in ‘n geldmark-
portefeulje van mCubed belê. 

3.3 Die opbou in die onderskeie beleggingsrekeninge van die Fonds gedurende 
die waarderingsperiode sowel as die beleggingsopbrengs behaal in elke 
portefeulje was soos volg (bedrae in R’000): 

 
Portefeulje Saldo op 

30.06.200
1 

Nuwe 
bedrae 

belê 

Beleggings
-verdienste 
toegevoeg 

Saldo op 
30.06.20

02 

Beleggings
-opbrengs 

pj 
Geldmark 
(Markwaarde) 

 
R31 387 

 
(R30 
512) 

 
R 51 

 
R 926 

 
 10,1% 

Sanlam 
demutualiserings-
aandele 
(Markwaarde) 

 
R 773 

 
(R 25) 

 
(R 144) 

 
R 604 

 
-19,0% 

Kapitaalwaarborg 
(Gestruktureerde 
produkte) 

 
R 0 

 
R34 625 

 
R3 713 

 
R38 338 

 
 11,2% 
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Totaal R32 160 R 4 088 R3 620 R39 868  10,6% 
Plus netto 
bedryfslaste 

   (R 511)  

      
GROOTTOTAAL    R39 357  

 
 Die netto beleggingsopbrengs van die Fonds, na inagneming van die 25%-

belasting op aftreefondse, het 9,5% per jaar beloop. 
3.4 Die beleggingsopbrengs wat ten opsigte van die portefeuljes hierbo aangedui 

word, is die effektiewe gemiddelde jaarlikse saamgestelde beleggings-
opbrengs wat op die beleggings in die onderskeie portefeuljes gedurende die 
waarderingsperiode behaal is. Dit sluit die volle effek van beleggingsinkomste 
en gerealiseerde sowel as ongerealiseerde kapitaalappresiasie in. 

3.5 Die batesamestelling van die markwaarde van die beleggings op 30 Junie 
2002, was soos volg (bedrae in R’000): 

 
Portefeulje Aandele Rentedraendebeleg-

gings 
Totaal 

Geldmark R 0  0% R 926 100% R 926 100% 
Sanlam 
demutualiserings-
aandele  

 
R 604 

 
100% 

 
R 0 

 
 0% 

 
R 604 

 
100% 

Kapitaalwaarborg* R25 875  67% R12 463  33% R38 338 100% 
TOTAAL R26 479  66% R13 389  34% R39 868 100% 

 
 *  Deur middel van afgeleide instrumente bewerkstellig. 
 
 
 
 AFDELING 4 
 
 BASIS VAN BEREKENING 
 
4.1 Vir die doeleindes van my berekeninge het ek gebruik gemaak van inligting 

omtrent die bates, aktiewe lede en jaargeldbetalings van die Fonds wat 
verskaf is deur die Administratiewe Buro van die Gereformeerde Kerke in 
Suid-Afrika, wat die Fonds administreer. Ek het my sover dit prakties moontlik 
was, vergewis van die akkuraatheid van die inligting en is tevrede dat enige 
moontlike afwyking in die korrektheid van die data nie die resultate van die 
Aktuariële Waardering beduidend behoort te beïnvloed nie. 

4.2 Die waarde wat op die bates van die Fonds geplaas word, moet bereken word 
op so 'n wyse dat dit met die basis waarvolgens die verpligtinge van die 
Fonds bereken is, tred hou. Hierdie waarde word verteenwoordig deur die 
verdiskonteerde waarde van die verwagte beleggingsinkomste wat op die 
bates van die Fonds behaal sal word, met inagneming van die risiko verbonde 
aan elke belegging, en met voldoende voorsiening vir toekomstige fluktuasies 
in die beskikbare herbeleggingskoers. 

4.3   Aangesien die bates van die Fonds hoofsaaklik in gestruktureerde produkte 
wat deur middel van afgeleide instrumente saamgestel is, belê is, het ek ‘n 
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skynportefeulje opgestel met ‘n batesamestelling ooreenkomstig hierdie 
produk se blootstelling aan onderskeidelik aandelebeleggings en rentedraend-
ebeleggings. Ten einde die effek van korttermynfluktuasies in die markwaarde 
van die bates in die skynportefeulje uit te skakel, het ek ‘n metode gevolg 
waarvolgens ‘n langtermynwaarde vir die bates op ‘n maandelikse basis 
bepaal word deur die werklike opbrengs wat oor die voorafgaande jaar behaal 
sou word telkens met ‘n aangepaste opbrengs te vervang. Die aangepaste 
opbrengs word bereken deur die gemiddelde reële opbrengs wat in die 
verlede behaal is by die werklike styging in ‘n inflasiemaatstaf (VPIX) oor die 
ooreenkomstige periode by te tel. Sodanig word ‘n batewaarde op elke 
maandeinde tot en met die waarderingsdatum verkry wat ‘n meer stabiele 
patroon oor tyd as die werklike markwaardes toon. Die berekende 
maandelikse batewaardes word daarna sodanig aangepas dat die 
waarskynlikheid oor die langtermyn kleiner as 2,5% is dat die aktuariële 
waarde van die bates die markwaarde daarvan oorskry. Die waarde wat ek so 
bereken het, bedra R38 727 000 en verteenwoordig ongeveer 97,1% van die 
ooreenstemmende totale markwaarde soos op 30 Junie 2002. 

4.4   Op die waarderingsdatum was daar netto bedryfslaste van nagenoeg 
R511 000 wat in berekening gebring is. Die totale waarde wat ek vir die 
doeleindes van die Aktuariële Waardering op die bates van die Fonds geplaas 
het, bedra dus R38 216 000 soos op 30 Junie 2002. 

 Gebaseer op hierdie waarde en met inagneming van die waarde wat op die 
vorige waarderingsdatum op die bates van die Fonds geplaas is, asook netto 
bedrae wat gedurende die waarderingsperiode belê is, het die Fonds 
gedurende die waarderingsperiode ‘n opbrengs van 11,7% per jaar op sy 
bates behaal, in vergelyking met die netto opbrengskoers van 9,5% per jaar 
wat in paragraaf 3.3 aangedui is. 
Gebaseer op hierdie waarde van R38 216 000 vir die waardering van die 
Fonds, word ‘n implisiete beleggingsreserwe van R1 141 000 dus op 30 Junie 
2002 onder die Fonds gehou. 

4.5 Sover dit die huidige jaargeldbetalings onder die Fonds betref, is die huidige 
waarde van die verpligtinge ten opsigte van hierdie persone soos op die 
waarderingsdatum bereken. Vir die berekening van die huidige waarde van 
verpligtinge is aannames gemaak omtrent die verwagte ondervinding van die 
Fonds ten opsigte van sterftes en die verwagte beleggingsopbrengs op die 
bates van die Fonds, met inbegrip van 'n voorsiening vir toekomstige 
verhogings in jaargelde. 
Die resultate van hierdie berekeninge verteenwoordig 'n beraming van die 
koste van die voordele wat die Fonds bied, gebaseer op aannames ten 
opsigte van die toekomstige ondervinding van die Fonds, en beïnvloed nie die 
werklike koste van die voordele nie. Die werklike koste sal deur die werklike 
ondervinding van die Fonds bepaal word. 
Die waarderingsaannames wat ek vir my berekeninge gebruik het is dieselfde 
as wat tydens die vorige Aktuariële Waardering van die Fonds gebruik is en 
word in meer besonderhede in Aanhangsel B uiteengesit. 

4.6 Die opgelope verpligtinge ten opsigte van die aktiewe lede van die Fonds is 
per definisie gelyk aan die totale regmatige aandele ten opsigte van die lede. 
Die beskikbare netto bydraekoers ten opsigte van die jaar wat op die 
waarderingsdatum volg behoort oor die langtermyn ook beskikbaar te wees 
om die verpligtinge voortspruitend uit die toekomstige diens van die betrokke 
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lede te befonds, mits die ledestruktuur en ook die sterfte-ondervinding ten 
opsigte van die lede oor die langtermyn relatief onveranderd bly. 

4.7 Die voordele wat by sterfte voor emeritering betaalbaar is, is gedurende die 
waarderingsperiode by Fedsure herverseker op 'n basis waarvolgens die 
enkelbedragvoordele, plus die verwagte jaargeldbetalings verdiskonteer teen 
'n koers van 10% per jaar, herverseker word. Dit het tot gevolg dat ‘n gedeelte 
van enige toekomstige jaargeldverhogings aan gades en kinders deur die 
Fonds self gedra word. ‘n Risikoreserwe word vir hierdie verpligting asook ten 
opsigte van toekomstige fluktuasies in algemene sterfte-ondervinding in stand 
gehou. Berekeninge wat ek in hierdie verband gedoen het, het aangetoon dat 
‘n risikoreserwe van R1 100 000 in hierdie stadium voldoende behoort te 
wees, en ek het dit ook as deel van die opgelope verpligtinge van die Fonds in 
ag geneem. 

4.8 Die koste verbonde aan die bedryf van die Fonds sowel as die koste 
verbonde aan die sterfte- en ongeskiktheidsvoordele het gedurende die 
periode 30 Junie 2001 tot 30 Junie 2002 in totaal 6,15% van totale 
traktemente beloop, sodat, gebaseer op werkgewerbydraes van 12,5% van 
traktemente, ‘n netto werkgewerbydraekoers van 6,35% van traktemente ten 
opsigte van emeriteringsvoordele vir die waarderingsperiode toegedeel kan 
word. 

4.9 Ek het voorts die beleggingsopbrengs van 11,7% per jaar sowel as 
bogenoemde netto werkgewerbydraes vir emeriteringsvoordele aan elke lid 
ten opsigte van die waarderingsperiode toegedeel ten einde die verwagte 
totale regmatige aandele van die lede van die Fonds soos op die 
waarderingsdatum te bereken. 

4.10 Vervolgens het ek die opgelope verpligtinge van die Fonds met die 
beskikbare bates vergelyk ten einde te bepaal of daar enige surplusse of 
tekorte gedurende die waarderingsperiode onder die Fonds ontstaan het. 
Die resultate van hierdie berekeninge, voordat enige surplus of tekort 
toegedeel is, is soos volg:  

Verpligtinge ten opsigte van 
Aktiewe lede     R30 941 000 
Bestaande jaargeldbetalings   R  5 250 000 
Risikoreserwe     R  1 100 000 
       _____________ 

Totaal        R37 291 000 
Min waarde geplaas op bates    R38 216 000 

       _____________ 
Surplus ten opsigte van opgelope verpligtinge  R     925 000 

4.11 Ten einde hierdie surplus op ‘n regverdige basis aan die lede van die Fonds 
te kan toedeel moet die bronne van die surplus eerstens ondersoek word. 
Hierdie aspek word in die volgende afdeling behandel. 

 
 AFDELING 5 
 
 ONTLEDING VAN SURPLUS 
 
5.1 Op 30 Junie 2002 het my berekeninge aangedui dat daar 'n surplus van 

ongeveer R925 000 onder die Fonds bestaan het. 
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5.2 Die belangrikste aspekte wat tot hierdie surplus ten opsigte van verstreke 
diens onder die Fonds gelei het, is die volgende: 

5.2.1 Gebeurlikheidsmarge oorgedra 
 Tydens die vorige berekeninge het daar ‘n gebeurlikheidsmarge van R300 

000 onder die Fonds bestaan. Hierdie marge tesame met 
beleggingsopbrengs wat gedurende die berekeningsperiode verdien is, het 
R335 000 op die berekeningsdatum beloop. 
Ek is van mening dat hierdie gebeurlikheidsmarge van R335 000 behou 
moet word ten einde die Fonds teen fluktuasies in ondervinding, spesifiek 
met betrekking tot bedryfskostes, ongeskiktheidskostes en data, te beskerm. 

5.2.2 Risikoreserwe 
 Op 30 Junie 2001 het die saldo van die risikoreserwe R1 200 000 beloop, 

wat tesame met beleggingsopbrengs wat gedurende die waarderingsperiode 
verdien is, R1 340 000 op 30 Junie 2002 beloop het. 

 Op die vorige waarderingsdatum is ‘n voorsiening van 3,7% van totale 
traktemente ten opsigte van die koste van sterftevoordele voor aftrede 
gemaak. Die bydraes wat na die risikoreserwe gedurende die 
waarderingsperiode geallokeer is, nadat die koste van die herversekering 
van ‘n gedeelte van die sterftevoordele onder die Fonds in ag geneem is, 
tesame met beleggingsopbrengs, het R415 000 beloop. 

 Geen lid het gedurende die waarderingsperiode te sterwe gekom nie, sodat 
die saldo van die risikoreserwe op R1 755 000 soos op 30 Junie 2002 te 
staan gekom het. Berekeninge wat uitgevoer is, het getoon dat ‘n 
risikoreserwe van R1 100 000 soos op 30 Junie 2002 voldoende behoort te 
wees. ‘n Surplus van R655 000 het gevolglik hieruit vir die Fonds ontstaan. 

5.2.3 Aftredes en diensverlatings 
 As gevolg daarvan dat voordele ten opsigte van aftredes en diensverlatings 

gedurende die waarderingsperiode teen interimkoerse uitbetaal word en nie 
teen werklike koerse nie, kan ‘n surplus of tekort weens sodanige 
uitbetalings ontstaan. ‘n Tekort van R50 000 het gedurende die 
waarderingsperiode hieruit vir die Fonds ontstaan. 

5.2.4 Diverse items 
 Ander items in die ondervinding van die Fonds wat individueel nie tot 'n 

wesenlike mate 'n effek op die finansiële stand van die Fonds gehad het nie, 
het gesamentlik tot 'n netto tekort van R15 000 onder die Fonds gelei. 

5.3 Opsomming van bronne van surplus en tekort 
Die vernaamste bronne van surplus en tekort onder die Fonds gedurende die 
waarderingsperiode was dus die volgende: 

 
Surplus-items Paragraaf Bedrag 
Gebeurlikheidsmarge oorgedra 5.2.1  +R 335 000 
Risikoreserwe 5.2.2  +R 655 000 
 

Tekort-items 
Aftredes en diensverlatings 5.2.3    - R 50 000 
Diverse items 5.2.4   - R 15 000 

  
Totale surplus op 30 Junie 2002    +R 925 000 
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5.4 Die surplus wat gedurende die waarderingsperiode onder die Fonds ontstaan 
het, uitsluitend die gebeurlikheidsmarge, kan hoofsaaklik aan die spesifieke 
ondervinding onder die Fonds gedurende die waarderingsperiode toegeskryf 
word en gevolglik is dit regverdig om hierdie surplus by wyse van 
surplusbydraes aan lede te allokeer. Ek het gevolglik besluit om surplus 
ekwivalent aan ‘n bydraekoers van 1,55% van totale traktemente as 
surplusbydraes aan lede toe te deel. 

 Ek het voorts die beleggingsopbrengs van 11,7% per jaar sowel as die totale 
netto werkgewerbydraes van 7,9% van traktemente vir emeriteringsvoordele 
aan elke lid ten opsigte van die waarderingsperiode toegedeel. 

5.5 Gebaseer op die waarderingsbasis en bogenoemde verdeling van die surplus 
onder die Fonds, is die verpligtinge van die Fonds vervolgens herbereken. Die 
resultate van my berekeninge word in die volgende afdeling uiteengesit. 

 
 AFDELING 6 
 
 RESULTATE VAN WAARDERING 
 
6.1 Opgelope verpligtinge 

Verpligtinge ten opsigte van: 
Aktiewe lede   R31 516 000 
Bestaande jaargeldbetalings  R  5 250 000 
Risikoreserwe   R  1 100 000 
Gebeurlikheidsmarge   R     335 000 

     _____________ 
Totaal     R38 201 000 
Min waarde geplaas op bates   R38 216 000 

___________ 
Surplus     R       15 000 

 
Op grond van die resultate van die berekeninge wat ek gedoen het, kan ek 
sertifiseer dat die Fonds na my oordeel in 'n gesonde finansiële toestand 
verkeer. 

6.2 Toekomstige diens 
Die voordele onder die Fonds by sterfte voor emeritering is gedurende die 
waarderingsperiode by Fedsure herverseker. Vanaf 1 Oktober 2002 word 
hierdie voordele by Sanlam herverseker teen ‘n koste ekwivalent aan ‘n 
bydraekoers van ongeveer 4,0% van totale traktemente. Die koste verbonde 
aan hierdie versekering is nie konstant nie, maar wissel namate die 
geweegde gemiddelde ouderdom van die lede van die Fonds fluktueer.  
In paragraaf 4.7 is aangetoon dat ‘n gedeelte van die risiko ten opsigte van 
sterftevoordele deur die Fonds self gedra word. My berekeninge het 
aangetoon dat hierdie verpligting ekwivalent behoort te wees aan 1,7% van 
traktemente in die jaar wat op die waarderingsdatum volg. 
Ek het derhalwe daarvoor voorsiening gemaak dat 5,7% van traktemente vir 
die totale toekomstige koste van die sterftevoordele benodig sal word. 
Die ongeskiktheidsvoordele waarop lede geregtig is, is gedurende die 
waarderingsperiode onder 'n losstaande groepskema by Ou Mutual voorsien, 
en die koste daarvan word vanuit die werkgewerbydraekoers verhaal. Vanaf 1 
Oktober 2002 word hierdie voordele deur Sanlam voorsien teen ‘n koste 
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ekwivalent aan ‘n bydraekoers van ongeveer 2,65% van totale traktemente. 
Die koste ten opsigte van hierdie versekering is nie konstant nie, maar wissel 
namate die geweegde gemiddelde ouderdom van die lede van die Fonds 
fluktueer.  
Ek het daarvoor voorsiening gemaak dat 2,75% van traktemente vir die 
toekomstige koste van die herversekering van ongeskiktheidsvoordele 
benodig sal word. 
Ek het verder 'n voorsiening ekwivalent aan 0,35% van traktemente ten 
opsigte van die koste verbonde aan die bedryf van die Fonds gemaak. 
Die totale voorsiening ten opsigte van sterfte-, ongeskiktheids- en 
bedryfskoste beloop dus 8,8% van totale traktemente sodat ‘n netto 
werkgewerbydraekoers van 3,7% van totale traktemente in die interim vir die 
periode na die waarderingsdatum ten opsigte van emeriteringsvoordele 
toegedeel kan word. 
Ek is verder van mening dat ‘n voorlopige bonuskoers van 7,5% per jaar ten 
opsigte van uittredes vir die periode wat volg op die waarderingsdatum aan 
lede toegedeel kan word. 

6.3 Gedurende die waarderingsperiode het die koste verbonde aan die sterfte- en 
ongeskiktheidsvoordele sowel as die bedryf van die Fonds, soos in paragraaf 
4.8 bespreek, 6,15% van totale traktemente beloop. Die voorsiening wat ten 
opsigte van hierdie kostes ten opsigte van die jaar wat op die 
waarderingsdatum volg gemaak word, en wat hierbo uiteengesit is, beloop 
8,8% van totale traktemente.  

 Hierdie toename in kostes het die gevolg dat die werkgewerbydraekoers vir 
emeriteringsvoordele dienooreenkomstig verminder. ‘n Vergelyking van die 
kostes en die werkgewerbydraes vir emeriteringsvoordele beloop as volg: 

 
Kostes ten opsigte van: Werklike kostes 

gedurende die 
waarderingsperiode (% 

van traktemente) 

Voorsiening vir die 
jaar wat volg op die 
waarderingsdatum 

(% van traktemente) 
Sterftevoordele  3,70%  5,70%* 
Ongeskiktheidsvoordele  2,10%  2,75%* 
Bedryfskostes  0,35%  0,35% 
 _________ _________ 
Totaal  6,15%  8,80% 
Min bruto 
werkgewerbydraekoers 

12,50% 12,50% 

 _________ _________ 
Netto werkgewerbydraekoers 
vir 
Emeriteringsvoordele 

 
 6,35% 

 
 3,70% 

 
 * Hierdie verhogings in kostes kan hoofsaaklik toegeskryf word aan die 

verhogings in die herversekeringspremies. 
 
6.4 Ek beveel aan dat die volgende aannames gebruik moet word ten einde 

geprojekteerde emeriteringsvoordele deur middel van voordeelstate aan die 
lede van die Fonds te voorsien: 
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 Normale aftree-ouderdom : 55 jaar en 65 jaar 
 Toekomstige traktementverhogingsaannames : 6,0% per jaar 
 Verdiskonteringsbonuskoers : 8,0% per jaar en 10,0% p.j 
 Netto werkgewerbydraekoers : 3,7% van traktemente 
 
 Ten einde elke lid se geprojekteerde regmatige aandeel by aftrede as ‘n 

jaarlikse pensioenekwivalent te illustreer beveel ek aan dat die volgende basis 
gebruik word: 

 
 Sterfte-aannames : Gepubliseerde PA90 sterftetabelle 
 Gadejaargeld : 50% van jaargeld by afsterwe 
 Vrou jonger as man : 3 jaar 
 Na-aftrede rentekoers : 5,0% per jaar 
 
 Die pensioenekwivalentefaktore wat dus gebruik kan word beloop 14,21 op 

ouderdom 55 jaar en 11,56 op ouderdom 65 jaar. 
 
6.5 In paragraaf 3.5 is aangedui dat 66% van die markwaarde van die bates deur 

aandelebeleggings en 34% deur rentedraendebeleggings verteenwoordig 
word. Ek het die profiel van die verpligtinge van die Fonds ondersoek en is 
tevrede dat die huidige batesamestelling van die bates van die Fonds 
daarmee versoenbaar is. 

 
 AFDELING 7 
 
 SAMEVATTING 
 
Die hoofpunte van hierdie verslag kan soos volg opgesom word: 
7.1 Die resultate van my waardering toon dat 'n bonuskoers van 11,7% per jaar 

en 'n totale netto werkgewerbydraekoers van 7,9% van totale traktemente ten 
opsigte van die waarderingsperiode aan aktiewe lede toegedeel kan word. 

7.2 Ek sertifiseer dat die Fonds na my oordeel in 'n gesonde finansiële posisie 
verkeer. 

7.3 Die resultate van my berekeninge toon verder dat ‘n netto werkgewer-
bydraekoers van 3,7% van traktemente in die interim vir die periode na die 
waarderingsdatum ten opsigte van emeriteringsvoordele toegedeel kan word. 

7.4 Ek is verder van mening dat in die interim ‘n bonuskoers van 7,5% per jaar ten 
opsigte van alle uittredes toegedeel kan word. 

7.5 Ek is van mening dat die batesamestelling met die verpligtinge onder die 
Fonds versoenbaar is. 

 
C ERASMUS B.Sc. F.I.A. A.S.A 
In my hoedanigheid as Direkteur van  
ABSA KONSULTANTE EN AKTUARISSE (EDMS) BEPERK 
 
Desember 2002 
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1 AANHANGSEL A 
 
 OPSOMMING VAN VOORDELE 
 
1. EMERITEEROUDERDOM 

Tussen ouderdomme 55 jaar en 65 jaar. 
 
2. VOORDELE BY EMERITERING 

'n Lid sal by emeritering geregtig wees op ‘n jaargeld vanaf ‘n versekeraar gelyk 
in waarde aan sy regmatige aandeel in die Fonds. 
Tot ‘n maksimum van een-derde van ‘n lid se regmatige aandeel mag by 
emeritering in kontant geneem word. 
 

3. STERFTEVOORDELE VOOR EMERITERING 
Indien 'n lid te sterwe kom, is 'n enkelbedragvoordeel gelyk aan twee maal die lid 
se jaarlikse pensioengewende traktement by afsterwe betaalbaar. Daar is ook 'n 
gadejaargeld gelyk aan 40% van die lid se pensioengewende traktement by 
afsterwe en ‘n kinderjaargeld ekwivalent aan 10% van die lid se 
pensioengewende traktement by afsterwe ten opsigte van elke geregtigde kind 
betaalbaar. 

 
4. STERFTEVOORDELE NA EMERITERING 

Indien ‘n lid by emeritering die keuse uitoefen, sal ‘n jaargeld soos verkies na die 
lid se sterfte aan die geregtigde gade betaalbaar wees. 
 

5. DIENSVERLATINGSVOORDELE 
Wanneer 'n lid die diens van die Kerk verlaat, ontvang die lid 'n voordeel 
ekwivalent aan sy regmatige aandeel by diensbeëindiging. 
 

6. BYDRAES 
Lede :   7,5% van pensioengewende traktement 
Werkgewer :  12,5% van pensioengewende traktement 
 

 AANHANGSEL B 
 
 WAARDERINGSAANNAMES 
 
1. RENTEKOERS 

'n Waarderingsrentekoers van 5% per jaar ten opsigte van die periode na 
aanvang van ‘n jaargeld is gebruik. Hierdie waarderingsrentekoers maak 
voorsiening vir toekomstige verhogings in jaargelde tot die mate waartoe die 
beleggingsopbrengs op die bates van die Fonds die koers van 5% per jaar 
oorskry. 

 
2. STERFTES 

Die gepubliseerde SA56-62 sterftetabelle (eindsterfte) is ten opsigte van die 
periode voor emeritering gebruik. 
Ten opsigte van die periode na aanvang van ‘n jaargeld is gebruik gemaak van 
die gepubliseerde PA90 sterftetabelle (eindsterfte) vir manlike en vroulike lewens 
onderskeidelik. 
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Die volgende is voorbeelde van die sterftekoerse waarvoor voorsiening gemaak 
is: 

 
 Aantal sterftes binne 1 jaar uit 1 000 lede by elke 

ouderdom 
Ouderdom Manlike lede/Emeriti Weduwees 

40 
50 
60 
70 
80 
90 

 1,3 
 4,6 

 16,1 
 38,6 
 89,6 
194,2 

 0,8 
 2,4 
 7,0 

 20,4 
 58,2 
155,2 

Besluit: Kennis geneem. 
 

1.7 Ouditstate 
 
GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA PREDIKANTE    
PENSIOENFONDS       
        
REGISTRASIE NOMMER: 12/8/30285/2     
        
FINANSIëLE STATE VIR DIE JAAR GEëINDIG 30 JUNIE 2002   
        
ADMINISTRATIEWE INLIGTING      
Geregistreerde kantoor      
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika      
H/V Molen- en Meyerstraat      
POTCHEFSTROOM       
2531        
        
Posadres        
Posbus 20004       
NOORDBRUG       
2522        
        
NAAM VAN HOOFBEAMPTE:  H.S.J. Vorster   
NAAM VAN OUDITEUR:  Bezuidenhout & Steyn  
NAAM VAN WAARDEERDER:  C. Erasmus   
        
        
        
INHOUD       BLADSY 
        
        
Verslag van die onafhanklike ouditeure aan die Trustees   2 
        
Verslag van die Trustees     3 - 5 
        
Staat van fondse en netto bates     6 
        
Inkomsterekening      7 
        
Aantekeninge tot die finansiële state     8- 9 
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Verslag van die ouditeur aan die Registrateur en bylaes van die    
Finansiële state      10 

1. 
POTCHEFSTROOM       
2002-10-02       

 

Bezuidenhout en Steyn Posbus 597 
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A.) Telefoon: (018) 297-5457/8/9 
CHARTERED ACCOUNTANTS (S.A.) 
Vennote/Partners: Faks: (018) 294-8720 

P.M. STEYN 
J.C. JONKER 

Bygestaan deur/Assisted by: E-pos: jscasa@iafrica.com 
G.W.L. BEZUIDENHOUT RETIEFSTRAAT 11 
J.P. FOUCHé POTCHEFSTROOM 2520 

25 November 2002 
Die Trustees 
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 
Predikante Pensioenfonds 
POTCHEFSTROOM 
 
VERSLAG VAN DIE ONAFHANKLIKE OUDITEUR AAN DIE TRUSTEES VAN DIE 
PREDIKANTE PENSIOENFONDS VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA 
 
Ons het die finansiële jaarstate soos uiteengesit op bladsye 1 tot 9 vir die jaar geëindig 30 
Junie 2002 geouditeer. Hierdie finansiële state is die verantwoordelikheid van die Trustees 
van die Predikante Pensioenfonds van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Ons 
verantwoordelikheid is om oor hierdie finansiële state, gegrond op ons oudit, verslag te 
doen. 
 
Omvang 
Ons het die oudit ooreenkomstig standpunte van die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde 
uitgevoer. Hierdie standpunte vereis dat ons die oudit beplan en onderneem ten einde 
gerusstelling te verkry dat die finansiële state vry is van wesenlike wanvoorstellings. 
 
'n Oudit sluit in: 
- 'n Ondersoek op 'n toets grondslag, van bewyse ter ondersteuning van bedrae en 

openbaarmakings in die finansiële state; 
- 'n beoordeling van die rekenkundige beginsels toegepas en beduidende ramings deur 

bestuur gemaak; en 'n evaluering van die algehele aanbieding van die finansiële state. 
Ons glo dat ons oudit 'n redelike grondslag vir ons mening verskaf. 
 
Ouditmening 
Na ons mening verstrek hierdie state 'n redelike weergawe, in alle wesenlike opsigte, van 

die Predikante Pensioenfonds van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op 30 Junie 2002 
en van die resultate van sy bedrywighede vir die jaar geëindig op daardie datum, in 
ooreenstemming met algemeen aanvaarde rekenkundige praktyk. 
 

BEZUIDENHOUT EN STEYN 
GEREGISTREERDE REKENMEESTERS EN OUDITEURE 
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A.) 
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TRUSTEES SE VERSLAG TEN OPSIGTE VAN DIE PENSIOENFONDS  
        
Die trustees bied hierby hulle verslag vir die jaar geëindig 30 Junie 2002 aan.  
        
1. BESTUUR      
        
1.1 Trustees/ Bestuur     
 Die name van die bestuur gedurende die jaar onder oorsig is:  
        
 B.J. Kruger   D.J.S. Steyn   
 B.G. Kukkuk   L.H. van Schaik  
 S.J. Gouws   J.H. Howell   
 J.J. Howell   J.L. Ras   
        
1.2 Hoofbeampte      
 Naam van hoofbeampte:  H.S.J. Vorster   
 Datum van aanstelling:  1 Desember 1995  
        
1.3 Geregistreerde kantoor en posadres van die fonds   
 Adres van geregistreerde kantoor: Posadres:   
 Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika Posbus 20004   
 H/V Molen- en Meyerstraat  NOORDBRUG   
 POTCHEFSTROOM  2522   
 2531       
        
1.4 Waardeerder      
 Naam van waardeerder:  C. Erasmus (Aktuaris)  
        
1.5 Beleggingsadministrateur     
 Naam van die beleggingsadministrateurs:    
 m Cubed Holdings Limited     
        
1.6 Deelnemende werkgewers     
 Die volgende werkgewers neem ingevolge die statute van die fonds aan hierdie  
 pensioenfonds deel:     
    Kerkrade van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika   
2. BESKRYWING VAN DIE PENSIOENFONDS   
        
2.1 Tipe pensioenfonds     
 Vir die doeleindes van die voorgeskrewe finansiële state van die fonds is die fonds  
 ingevolge artikel 1 van die Inkomstebelastingwet 1962, geklassifiseer as 'n  
 pensioenfonds.      
        
2.2 Voordele      
 Groepslewensdekking, ongeskiktheidsdekking (per aparte polis) en pensioenvoorsiening. 
        
3. BELEGGINGSBELEID VIR DIE VERSLAGJAAR   
 Die fonds se beleggings bestaan uit 'n markverwante portefeulje.  
        
4. OORSIG VAN DIE JAAR SE AKTIWITEITE   
        
4.1 Lidmaatskap      
 Die getal lede op 30 Junie 2002 was:  288    

 a. 
Oordragte ontvang - 
geen     
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 b. Oordragte uit - geen     
 c. Toetredes - 9     
 d. Onttrekking - 6     
        
4.2 Opgelope fonds     
 Ledebydraes is 7.5% van die pensioengewende traktement en die Kerkrade se bydrae 
 is 12.5% van die pensioengewende traktement.   
        
5. AKTUARIëLE WAARDASIE     
 Ingevolge die statute van die fonds word die fonds se finansiële toestand, met tussenposes 
 van hoogstens drie jaar, ondersoek en doen die aktuaris dan verslag daaroor.   
 Aktuariële waardasies is gedoen tot 30-06-2002.   
        
6. GETROUHEIDSDEKKING     
 Volgens die opinie van die trustees is voldoende getrouheidsdekking uitgeneem.  
        
7. GOEDKEURING VAN DIE FINANSIëLE STATE   
        
 Die finansiële state van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika Pensioenfonds 
 asook alle ander inligting in hierdie verslag vervat, is die verantwoordelikheid van 
 die trustees en die hoofbeampte.    
        
 Die trustees en die hoofbeampte voer hierdie verantwoordelikheid uit hoofsaaklik 
 deur die daarstelling en instandhouding van rekeningkundige stelsels en praktyke 
 wat behoorlik gesteun word deur interne rekeningkundige kontroles.  Hierdie  
 kontroles, wat deur die fonds of sy administrateurs geïmplementeer en uitgevoer  
 word, verseker dat die fonds se bates beveilig word, transaksies behoorlik gemagtig  
 en uitgevoer word en dat die finansiële rekords betroubaar is.  Hierdie finansiële  
 state is ooreenkomstig algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk, die statute 
 van die fonds en die bepalings van die Wet op Pensioenfonds, 1956, opgestel. 
        
 Die finansiële state van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika Predikante Pensioen- 
 fonds uiteengesit op bladsye 6 tot 9 is deur die trustees en die hoofbeampte 
 goedgekeur op 15 Oktober 2002 en word deur hulle gesertifiseer as, na die  
 beste van hul wete en kennis, waar en redelik, en word namens hulle geteken deur: 
 VOORSITTER  TRUSTEE  HOOFBEAMPTE 
        
        
 D.J.S. Steyn  L.H. van Schaik H.S.J. Vorster 

 
STAAT VAN FONDSE EN NETTO BATES OP 30 JUNIE 2002     
        
  Aant. 2002  2001   2000  
   R  R   R  
BATES       
BELEGGINGS 5   39,264,270   31,942,905   22,095,300  
AANDELE 6        421,740       421,740        421,740  
BEDRYFSBATES         231,127          35,381          52,322  
 Bank         220,387            7,153          16,183  
 Debiteure          10,740          28,228          36,139  
        
Totale Bates    39,917,137   32,400,026   22,569,362  
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EKWITEIT EN AANSPREEKLIKHEDE       
        
BEDRYFSLASTE         349,905        619,493          92,740  
 Voorsienings en krediteure         206,121        243,193          12,508  
 Ontvanger van Inkomste         143,784        376,300          59,935  
 Voordele betaalbaar                 -                    -            20,297  
        
OPGELOPE FONDS       
 Pensioen    39,587,232   31,780,533   22,476,622  
        
TotaleEkwiteit en Aanspreeklikhede    39,937,137   32,400,026   22,569,362  

 
INKOMSTEREKENING VIR DIE JAAR GEëINDIG 30 JUNIE 
2002     
        
  Aant. 2002  2001  2000 
   R  R   R  
1. Bydraes ontvang      7,136,500     7,354,164     7,410,216  
           
 1.1  Ledebydraes       2,676,188     2,427,396     2,145,604  
 1.2  Werkgewersbydrae      4,460,312     4,045,661     3,576,012  
 1.3  Enkelbedrae ontvang                 -         881,107     1,688,600  
        
2. Beleggingsinkomste 2     4,109,310     5,996,980     1,086,133  
        
 Subtotaal    11,245,810   13,351,144     8,496,349  
        
3. Min:  Administrasie uitgawes      2,102,329     1,668,836     1,794,542  
           

 
3.1  Algemene administratiewe 
uitgawes 3       427,271       245,265        164,846  

 3.2  Herversekeringspremies      1,675,058     1,423,571     1,629,696  
           
4. Netto inkomste voor belasting      9,143,481   11,682,308     6,701,807  
        
5. Belasting        343,977       665,491        172,799  
        
6. Netto inkomste na belasting      8,799,504   11,016,817     6,529,008  
        
7. Opgelope fondse    31,780,534   22,476,622   17,225,337  
        
8. Opgelope fondse - voor voordele     40,580,038   33,493,439   23,754,345  
        
9. Min:  Voordele       
 9.1  Voordele toegeken  4        992,806     1,712,905     1,277,723  
         
10. Opgelope fondse - einde van jaar    39,587,232   31,780,534   22,476,622  

 
AANTEKENINGE BY DIE FINANSIëLE STATE SOOS OP 30 JUNIE 2002     

          
          
1. REKENINGKUNDIGE BELEID       
 Die volgende is die basiese rekeningkundige beleid wat deur die fonds gevolg word.   



 299 

          
 Beleggings        

 
Beleggings word getoon teen kosprys plus rente 
verklaar.      

          
 Beleggings inkomste       
 Beleggings inkomste word eers gerealiseer met ontvangs daarvan.     
          
 Reiskoste        

 
Reiskoste sluit in die reis- en ete onkostes aangegaan vir die duur 
van die vergadering.     

         
          
     2002  2001   2000  
     R  R   R  
2. BELEGGINGSINKOMSTE       
 Rente ontvang           9,006        267,508        335,140  
 Dividende ontvang         24,601        147,989          95,607  
 Kapitaal bonusse/winste/verliese    4,075,703     5,354,383        348,534  
 Inkomste bonusse                  -          227,100        306,853  
       4,109,310     5,996,980     1,086,134  

          
          
3. ALGEMENE ADMINISTRATIEWE UITGAWES      
 Administratiewe gelde *       393,091        210,266          89,507  
 Aktuariële koste         19,000          19,000          57,114  
 Bankkoste              196           1,245           2,189  
 Ouditeursvergoeding           7,547           7,547           9,827  
 Registrasie- en ledegeld          1,150           1,011           1,353  
 Reiskoste            1,687           1,997              556  
 Versekering           4,600           4,200           4,300  
          427,271        245,265        164,846  

          
 * Administratiewe koste aan m Cubed Holdings Ltd betaal vir die     

   volgende periodes   
 12 

maande    6 maande    
          
          
4. VOORDELE TOEGEKEN       
 Pensioen         353,806        291,133        216,246  
 Enkelbedrae by aftrede       299,355        772,835          77,912  
 Enkelbedrae voor aftrede - Onttrekking/Dood       218,790        527,007        859,912  
 Medies oorbetaal         23,793          11,291           5,124  
 L B S oorbetaal         97,062        110,639        118,529  
          992,806     1,712,905     1,277,723  
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GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA PREDIKANTE PENSIOENFONDS 
REGISTRASIENOMMER: 121813028512 
 
SPESIALE VERSLAG VAN DIE OUDITEURE AAN DIE REGISTRATEUR VAN 
PENTSIOENFONDSE KRAGTENS ARTIKEL 15 VAN DIE WET OP 
PENSIOENFONDSE 1956 
 

Kragtens die vereistes van artikel 15 van die Wet op Pensioenfonds 1956, (die Wet) het ons 
sekere ooreengekome prosedures, soos hieronder uiteengesit, op die rekeningkundige 
rekords van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika Predikante Pensioenfonds soos op 30 
Junie 2002 uitgevoer. 
 
Die finansiële inligting is die verantwoordelikheid van die trustees. Ons verantwoordelikheid 
is om oor die resultate van die ooreengekome prosedures verslag te doen. Hierdie verslag is 
uitsluitlik vir u inligting en moet slegs deur u vir hierdie doel gebruik word. 
 
Ons ooreengekome prosedure en ons bevindings is soos volg: 
 
1. Ons het die ontvangde bydraes op 'n toetsgrondslag ondersoek en verseker dat die 

ontvangde bydraes ooreenkomstig die bepalings van artikel 13A van die Wet by 'n 
geregistreerde bank of onderlinge bouvereniging gedeponeer is. Ons doen verslag dat 
geen uitsonderings opgemerk is nie. 

2. Ons het die rekeningkundige rekords van die fonds nagegaan om te verseker dat die 
bedrae van die jaareinde getoon, ooreenkomstig die bepalings van artikel 13A van die 
Wet, as agterstallige bydraes aan die fonds of versekeraar oorbetaal is. Ons doen 
verslag dat die bedrag binne die voorgeskrewe tydperk beoog in artikel 13A van die 
Wet aan die versekeraar oorbetaal is. 

3. Ons het die lys van beleggings deur die fonds gehou, ondersoek vir enige beleggings 
wat by artikel 19 (4) van die Wet verbied word. Ons doen verslag dat die fonds geen 
belegging in 'n deelnemende werkgewer hou nie. 

4. Ons het getrouheidwaarborg nagegaan en bevestig dat die getrouheidsdekking 
ooreenkomstig die statute van die fonds in stand gehou is, soos verklaar in die verslag 
van die trustees. 

 
 
BEZUIDENHOUT EN STEYN 
GEREGISTREERDE REKENMEESTERS EN OUDITEURE 
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 301 

GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA PREDIKANTE PENSIOENFONDS 
AANHANGSEL: A 
 R R 
 2002 2001 

1.     LEDETAL STATISTIEK 288 277 

2.     BELEGGINGS GEHOU IN DIE REPUBLIEK 
 
Sanlam Beperk - Gewone Aandele 421,740 421,740 
Posbus 1 
Sanlamhof 
7523 
 
 
m Cubed Investment Life Ltd 39,264,270 31,897,167 
Posbus 41259 
Craighall 
2024 _________ _________ 

 39,686,010 32,318,907 
 
 
GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA PREDIKANTE PENSIOENFONDS 
AANHANGSEL B VAN BYLAE 1 

BATES GEHOU TER NAKOMING VAN REGULASIE 28 

 R R 
 2002 2001 
Totale bates van die fonds soos per staat 
van Fondse en Netto bates   39,937,136   32,400,026 
 

Min: i)   Waarde van versekeringspolisse (39,686,010)
 (32,318,907) 
            gehou deur en ingesluit by totale bates 

            wat uitgesluit moet word ingevolge 
            paragrawe 2 en 3 van regulasie 28. 

 
ii)   Items van Staat van Fondse en netto bates       (30,739)        (28,228) 
      Bedryfsbates 

 
Totale bates vir die doeleindes van Kolom 2 _________ _________ 
van aanhangsel.      220,387        52,891 
 
 
Redelike waarde van bates vir die doeleindes van 
Kolom 2 van aanhangsel.     220,387         52,891 
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 REDELIKE 
 WAARDE 
 
KATEGORIEË OF SOORTE BATES % R % VAN RW 
 
1. Deposito's en saldo in lopende en 100% 

spaarrekening in die 100% Republiek 
by 'n bank of 'n onderling bouvereniging, met 
inbegrip van verhandelbare deposito's en 
geldmarkinstrumente ingevolge waarvan 
sodanige bank of onderlinge bouvereniging 
aanspreeklik is, insluitende die opbetaalde 
aandele van 'n onderlinge bouvereniging, of 
deposito's en spaarrekeninge by Posspaarbank: 
 
a.   Per bank 100% 220,387 100% 
TOTALE BATES 100% 220,387 100% 

 
 
GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA PREDIKANTE PENSIOENFONDS 
SPESIALE VERSLAG DEUR DIE PENSIOENFONDS SE OUDITEUR AAN DIE 
REGISTRATEUR VAN PENSIOENFONDSE 
 
Ons het Aanhangsel B van Bylae 1, wat deur die Gereformeerde Kerke Predikante 
Pensioenfonds ooreenkomstig regulasie 28 voltooi is, vir die tydperk geëindig 30 Junie 2002 
ondersoek. Ons het die aanhangsel vir doeleindes van identifikasie geparafeer. Die 
aanhangsel is die verantwoordelikheid van die trustees. Ons verantwoordelikheid is om oor 
die aanhangsel te rapporteer. Hierdie verslag word alleenlik ter inligting van die Registrateur 
van Pensioenfondse voorsien en moet alleenlik vir hierdie doel gebruik word. 
 
Ons ondersoek is uitgevoer in ooreenstemming met algemeen aanvaarde ouditstandaarde. 
Hierdie standaarde vereis dat ons die oudit beplan en uitvoer om redelik versekering te kry 
dat redelike aanbieding in alle wesentlike opsigte op die aangehegte aanhangsel plaasvind. 
Ons oudit behels 'n evaluering van die toepaslikheid van die rekenkundige beleid, 'n 
ondersoek, op 'n toetsgrondslag, van bewyse wat die bedrae gebruik in die berekening 
steun, 'n beoordeling van die redelikheid van beduidende ramings gemaak deur die trustees, 
'n toets van die wiskundige akkuraatheid van die berekenings gemaak en 'n oorsig van die 
voldoening deur die pensioenfonds aan die bepalings van artikel 19 (4), 19(5) en 19 (5B) (b) 
van die Wet op Pensioenfondse, 1956. Ons is van oordeel dat ons ouditprosedures in die 
omstandighede toepaslik was om ons oordeel hieronder uit te spreek. 
 
Na ons oordeel verteenwoordig die opgawe redelikerwys die werklike persentasie van die 
bates tot die totale bates van die fonds in ooreenstemming met regulasie 28 uitgevaardig 
ingevolge die Wet op Pensioenfondse, 1956. 
 
BEZUIDENHOUT EN STEYN 
GEREGISTREERDE REKENMEESTERS EN OUDITEURE 
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A.) 

 
1.7.1 Die ouditstate is ingedien by die Registrateur van Pensioenfondse. 
Besluit: Kennis geneem. 
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GKSA ONGESKIKTHEIDSFONDS      

FINANSIëLE STATE VIR DIE JAAR GEëINDIG 30 JUNIE 2002   
         
ADMINISTRATIEWE INLIGTING       
Geregistreerde kantoor        
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika       
H/V Molen- en Meyerstraat        
POTCHEFSTROOM        
2531         
         
Posadres         
Posbus 20004        
NOORDBRUG        
2522         
         

NAAM VAN OUDITEUR:  
Bezuidenhout & 
Steyn    

         
INHOUD       BLADSY  
         
Verslag van die onafhanklike ouditeure aan die Trustees   2  
         
Verslag van die Trustees      3  
         
Inkomstestaat      4  
         
Balansstaat      4  
         
Aantekeninge      5  
         
POTCHEFSTROOM        
2002-10-03        

 
 

Bezuidenhout en Steyn Posbus 597 
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A.) Telefoon: (018) 297-5457/8/9 
CHARTERED ACCOUNTANTS (S.A.) 
Vennote/Partners: Faks: (018) 294-8720 

P.M. STEYN 
J.C. JONKER 

Bygestaan deur/Assisted by: E-pos: jscasa@iafrica.com 
G.W.L. BEZUIDENHOUT RETIEFSTRAAT 11 
J.P. FOUCHé POTCHEFSTROOM 2520 

25 November 2002 
Die Trustees 
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 
Ongeskiktheidsfonds 
POTCHEFSTROOM 
 
VERSLAG VAN DIE ONAFHANKLIKE OUDITEUR AAN DIE TRUSTEES VAN DIE 
GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA ONGESKIKTHEIDSFONDS 
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Ons het die finansiële jaarstate soos uiteengesit op bladsye 1 tot 5 vir die jaar geëindig 30 
Junie 2002 geouditeer. Hierdie finansiële state is die verantwoordelikheid van die Trustees 
van die Ongeskiktheidsfonds van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Ons 
verantwoordelikheid is om oor hierdie finansiële state, gegrond op ons oudit, verslag te 
doen. 
 
Omvang 
Ons het die oudit ooreenkomstig standpunte van die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde 
uitgevoer. Hierdie standpunte vereis dat ons die oudit beplan en onderneem ten einde 
gerusstelling te verkry dat die finansiële state vry is van wesenlike wanvoorstellings. 
 
'n Oudit sluit in: 
- 'n Ondersoek op 'n toets grondslag, van bewyse ter ondersteuning van bedrae en 

openbaarmakings in die finansiële state; 
- 'n beoordeling van die rekenkundige beginsels toegepas en beduidende ramings deur 

bestuur gemaak; en 'n evaluering van die algehele aanbieding van die finansiële state. 
Ons glo dat ons oudit 'n redelike grondslag vir ons mening verskaf. 
 
Ouditmening 
Na ons mening verstrek hierdie state 'n redelike weergawe, in alle wesenlike opsigte, van 

die Ongeskiktheidsfonds van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op 30 Junie 2002 en 
van die resultate van sy bedrywighede vir die jaar geëindig op daardie datum, in 
ooreenstemming met algemeen aanvaarde rekenkundige praktyk. 
 

BEZUIDENHOUT EN STEYN 
GEREGISTREERDE REKENMEESTERS EN OUDITEURE 
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A.) 
 
TRUSTEES SE VERSLAG TEN OPSIGTE VAN DIE ONGESKIKTHEIDSFONDS 
         
Die trustees bied hierby hulle verslag vir die jaar geëindig 30 Junie 2002 aan.  
         
1. BESTUUR       
         
1.1 Trustees/ Bestuur       
 Die name van die bestuur gedurende die jaar onder oorsig is:   
         
 B.J. Kruger   D.J.S. Steyn   
 B.G. Kukkuk   L.H. van Schaik   
 S.J. Gouws   J.H. Howell   
 J.J. Howell   J.L. Ras    
         
1.2 Hoofbeampte       
 Naam van hoofbeampte:  H.S.J. Vorster   
 Datum van aanstelling:  1 September 1997   
         
1.3 Geregistreerde kantoor en posadres van die fonds    

 
Adres van geregistreerde 
kantoor: Posadres:    

 
Gereformeerde Kerke in Suid-
Afrika Posbus 20004   

 H/V Molen- en Meyerstraat  NOORDBRUG   
 POTCHEFSTROOM   2522    
 2531        
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INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEëINDIG 30 JUNIE 2002   
         
    2002  2001   
    R  R   
         
INKOMSTE          1,086,057             593,390           639,093  
         
Bydraes ontvang          1,082,702             591,747           638,711  
Bankrente                3,355                1,643                 382  
         
UITGAWES          1,082,702             591,878           639,215  
         
Bankkoste                     -                     132                 504  
Lid voordele             478,241             290,172           326,940  
LBS             135,956              91,161            98,442  
Medies betaal             224,032              65,369            69,104  
Pensioen betaal             244,473             145,045           144,225  
           

Surplus vir die jaar                3,355                1,512                (121) 

Opgehoopte fonds - begin van jaar               1,552                     41                 162  

Opgehoopte fonds - einde van jaar               4,907                1,552                   41  

         

         

BALANSSTAAT OP 30 JUNIE 2002      

         
BATES        
         
BEDRYFSBATES   26,736  260,671           41,938  
 Debiteure                       1,568                           -       
 Bank                     25,168                   260,671             41,938  
         
TOTALE BATES                    26,736                    260,671             41,938  

         
         
         
EKWITEIT EN AANSPREEKLIKHEDE       
         
OPGEHOOPTE FONDSE                4,907                1,552                    41  
         
BEDRYFLASTE        
 Vooruitontvange inkomste              21,829             259,119             41,897  
         
TOTALE EKWITEIT EN LASTE              26,736              260,671             41,938  
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AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIëLE STATE VIR DIE JAAR  

GEëINDIG 30 JUNIE 2002      

         
1. REKENINGKUNDIGE BELEID      

 Die finansiële state word volgens die historiese koste grondslag opgestel  

 en inkorporeer die volgende finansiële beleid:    

         
1.1 Krediteure:       

 Krediteure bestaan wanneer die versekeraars die gelde voor die 1ste van 'n gegewe  

 maand in die bankrekening inbetaal.     

         
1.2 Beleggings:       

 
Geen beleggings bestaan nie, aangesien alle gelde wat van die versekeraars ontvang 
word,   

 dadelik aangewend word en die restant aan die predikante uitbetaal word.  
1.3 Inkomste:        

 Alle inkomste word na die betrokke predikant se rekening gepos en die uitgawes  

 word weer daarteen uitgegee.      

         
1.4 Rente inkomste:       

 Rente inkomste word eers gerealiseer met ontvangs daarvan.   
Besluit: Kennis geneem. 
 

Die Algemene Ledevergadering sluit af. 
 
 

Die volgende Beswaarskrifte 16.4 is deur die beswaardes teruggetrek 
Besluit: Kennis geneem. 

 
 

16.6 SEWE BESWAARSKRIFTE INSAKE RAPPORTE TRUSTEES VAN DIE 
GKSA PREDIKANTE PENSIOENFONDS, ACTA 1997 (Artt.8, 69, 226) 

 
 
 

16.7 RAPPORT ONDERSTEUNINGSFONDS (Art.50) 
 
Hierdie Rapport word aan die Sinode voorgehou. 
 
1. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
 
1.1 Sinode opdragte 
1.1.1 Die nuwe Trustees van die fonds word gemagtig om, wanneer dit nodig word 

om addisionele bydrae tot die Ondersteuningsfonds te maak, hierdie 
addisionele bydrae, soos deur die Aktuaris bereken, te bekom by wyse van ’n 
oproep in die kerkverband om vrywillige bydraes vir die doel indien nodig. 

 Aangesien net twee predikant vir 'n tydperk versorging uit die 
Ondersteuningsfonds ontvang het, het die Trustees besluit dat daar genoeg 
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fondse is en dat die Ondersteuningsfonds nie verder uitgebrei hoef te word 
nie. 

1.1.2 Aan die nuwe Trustees word opdrag gegee om die verdere bestuur van die 
Ondersteunigsfonds te reël kragtens die Reglement hiervoor. 

  Dit het op 'n deurlopende basis aandag geniet. 
1.1.3 Gee uitvoering aan alle sake waaroor die Sinode besluit het. 

  Die naamsverandering is uitgevoer en die Fonds staan nou as die 
Ondersteuningsfonds bekend. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
1.2 Stand en groei van die Ondersteuningsfonds 
1.2.1 Tydens hierdie termyn is voordele aan twee lede uitbetaal. 
1.2.2 Belegging van die Fonds. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sake waaroor die Sinode moet besluit 
2.1 Opdragte 
2.1.1 Die nuwe Trustees van die Fonds word bemagtig om, wanneer dit nodig word 

om addisionele bydraes tot die Ondersteuningsfonds te maak, hierdie 
addisionele bydraes, soos deur die Aktuaris bereken, te bekom by wyse van 
'n oproep in die kerkverband om vrywillige bydraes vir die doel in te samel, 
indien nodig. 

2.1.2 Aan die nuwe Trustees word opdrag gegee om die verdere bestuur van die 
Ondersteuningsfonds te reël kragtens die Reglement hiervoor. 

2.1.3 Gee uitvoering aan alle sake waaroor die Sinode besluit het. 
Besluit: Goedgekeur. 
2.2 Stand van finansies soos op 30 Junie 2002 
 ABSA Effektetrust  R606 904 (1/10/2002) 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2.3 Ouditstate 
 
GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA ONDERSTEUNINGSFONDS  
REGISTRASIE NOMMER: 12/8/21398     
        
FINANSIëLE STATE VIR DIE JAAR GEëINDIG 30 JUNIE 2002   
ADMINISTRATIEWE INLIGTING     
Geregistreerde kantoor      
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika     
H/V Molen- en Meyerstraat      
POTCHEFSTROOM       
2531        
        
Posadres        
Posbus 20004       
NOORDBRUG       
2522        
        
NAAM VAN HOOFBEAMPTE:  H.S.J. Vorster   
NAAM VAN OUDITEUR:  Bezuidenhout & Steyn  
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INHOUD       BLADSY 
        
Verslag van die onafhanklike ouditeure aan die Trustees  2 
        
Verslag van die Trustees     3 
        
Balansstaat      4 
        
Inkomstestaat      5 
        
Aantekeninge tot die finansiële state    6 
        
POTCHEFSTROOM       
2002-10-02       

 

Bezuidenhout en Steyn Posbus 597 
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A.) Telefoon: (018) 297-5457/8/9 
CHARTERED ACCOUNTANTS (S.A.) 
Vennote/Partners: Faks: (018) 294-8720 

P.M. STEYN 
J.C. JONKER 

Bygestaan deur/Assisted by: E-pos: jscasa@iafrica.com 
G.W.L. BEZUIDENHOUT RETIEFSTRAAT 11 
J.P. FOUCHé POTCHEFSTROOM 2520 

25 November 2002 
Die Trustees 
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 
Ondersteuningsfonds 
POTCHEFSTROOM 
 
VERSLAG VAN DIE ONAFHANKLIKE OUDITEUR AAN DIE TRUSTEES VAN DIE 
ONDERSTEUNINGSFONDS VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA 
 
Ons het die finansiële jaarstate soos uiteengesit op bladsye 1 tot 6 vir die jaar geëindig 30 
Junie 2002 geouditeer. Hierdie finansiële state is die verantwoordelikheid van die Trustees 
van die Ondersteuningsfonds van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Ons 
verantwoordelikheid is om oor hierdie finansiële state, gegrond op ons oudit, verslag te 
doen. 
 
Omvang 
Ons het die oudit ooreenkomstig standpunte van die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde 
uitgevoer. Hierdie standpunte vereis dat ons die oudit beplan en onderneem ten einde 
gerusstelling te verkry dat die finansiële state vry is van wesenlike wanvoorstellings. 
 
'n Oudit sluit in: 
- 'n Ondersoek op 'n toets grondslag, van bewyse ter ondersteuning van bedrae en 

openbaarmakings in die finansiële state; 
- 'n beoordeling van die rekenkundige beginsels toegepas en beduidende ramings deur 

bestuur gemaak; en 'n evaluering van die algehele aanbieding van die finansiële state. 
Ons glo dat ons oudit 'n redelike grondslag vir ons mening verskaf. 
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Ouditmening 
Na ons mening verstrek hierdie state 'n redelike weergawe, in alle wesenlike opsigte, van 

die Ondersteuningsfonds van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op 30 Junie 2002 en 
van die resultate van sy bedrywighede vir die jaar geëindig op daardie datum, in 
ooreenstemming met algemeen aanvaarde rekenkundige praktyk. 
 

BEZUIDENHOUT EN STEYN 
GEREGISTREERDE REKENMEESTERS EN OUDITEURE 
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A.) 
 
TRUSTEES SE VERSLAG TEN OPSIGTE VAN DIE BYSTANDSFONDS  
        
Die trustees bied hierby hulle verslag vir die jaar geëindig 30 Junie 2002 aan.  
        
1. BESTUUR      
        
1.1 Trustees/ Bestuur      
 Die name van die bestuur gedurende die jaar onder oorsig is:   
        
 B.J. Kruger   D.J.S. Steyn  
 B.G. Kukkuk   L.H. van Schaik  
 S.J. Gouws   J.H. Howell  
 J.J. Howell   J.L. Ras   
        
1.2 Hoofbeampte      
 Naam van hoofbeampte:   H.S.J. Vorster  
 Datum van aanstelling:   1 Januarie 1997  
        
1.3 Geregistreerde kantoor en posadres van die fonds   
 Adres van geregistreerde kantoor:  Posadres:   
 Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika  Posbus 20004  
 H/V Molen- en Meyerstraat  NOORDBRUG  
 POTCHEFSTROOM   2522   
 2531       
        
1.4 Beleggingsadministrateur     
 Naam van die beleggingsadministrateurs:    
    ABSA       

 
INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEëINDIG 30 JUNIE 2002       
               
      2002     2001    2000  
      R     R    R  
              
INKOMSTE          19,094           39,718          173,425   
                        
Bydraes ontvang                    -                        -              117,041    
Rente ontvang           18,042             14,923                7,669    
    - ABSA                 716               1,266                1,040    
    - ABSA  Vaste Deposito                   -               13,391                      -      
    - ABSA  Effektetrust          17,200                      -                        -      
    - Board of Executors               126                  267                4,803    
    - Fedsure                    -                        -                  1,826    
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Dividende ontvang:                  78               6,313                9,720    
    - Board of Executors                 78                  143                1,845    
    - Fedsure                    -                        -                  7,875    
    - ABSA  Vaste Deposito                   -                 6,170                      -      
                     
Wins met realisasie                974             18,482              38,995    
                        
               
UITGAWES            2,749         143,224            75,551   
                       
Bankkoste                469                 464                   450    
Ouditfooi             2,280                     -                          -     
Pensioene                    -            142,760              25,914    
Verlies met realisasie                   -                       -                49,187    
                       
               
Netto inkomste           16,345        (103,506)             97,874    
Opgehoopte fondse - begin van jaar       727,342           830,848            732,974    

Opgehoopte fondse - einde van jaar       743,687           727,342            830,848    

               
 
BALANSSTAAT OP 30 JUNIE 2002           
      2002      2001      2000  
      R      R      R  
BATES             
              
BELEGGINGS         706,915          699,843          806,854  
              
BEDRYFSBATES           36,772            27,499            29,176  
 Bank           25,670            27,499            29,176  
 Debiteure           11,102                    -                      -    
              
Totale Bates         743,687          727,342          836,030  

              
EKWITEIT EN AANSPREEKLIKHEDE           
            
OPGEHOOPTE FONDSE        743,687          623,835          830,848  
              
BEDRYFSLASTE             
 GKSA Predikante Pensioenfonds                 -                      -                5,182  
              
TotaleEkwiteit          743,687          623,835          836,030  

              
 
AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIëLE STATE VIR DIE JAAR     
GEëINDIG 30 JUNIE 2002        
          
1. REKENINGKUNDIGE BELEID       
          
 Die finansiële state word volgens die historiese koste grondslag opgestel en   
 inkorporeer die volgende rekeningkundige beleid.     
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 Beleggings        
 Geen op- of afwaartse aanpassings word aan die kospryse gemaak weens   
 skommelinge in die markpryse nie.      
          
     2002  2001  2000 
     R  R  R 
2. BELEGGINGS        
    Markwaarde Boekwaarde  Boekwaarde  Boekwaarde 
          
 ABSA vaste deposito                30,000  
 ABSA effektetrust         608,012         706,915          689,714           776,854  
 Board of Executors                  -                    -              10,129                   -    
           608,012         706,915          806,854           806,854  

 
Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Aanvullende Rapport Ondersteuningsfonds 
Die uitbreiding van die Fonds sal in die Aanvullende Rapport bespreek word. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
AANVULLENDE RAPPORT – ONDERSTEUNINGSFONDS 
 
1. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
1.1 Versterking van die Fonds 

Die Trustees het besluit om die Ondersteuningsfonds weer verder te versterk 
uit die besparing wat gerealiseer is met die nuwe versekeringspolis wat verkry 
is. Vergelyk hieroor Aanvullende Agenda, C 1.1 

1.2 Reglement van die GKSA Predikante Ondersteuningsfonds 
Die volledige Reglement word vir kennisname weer gepubliseer. 

Besluit: Kennis geneem. 
 

REGLEMENT VAN DIE GKSA PREDIKANTE ONDERSTEUNINGSFONDS 
 
"ARTIKEL 1: NAAM, AANVANGSDATUM, STATUS, DOEL EN GEREGIS-
TREERDE KANTOOR VAN DIE FONDS 
 
1.1 NAAM EN AANVANGSDATUM 
Die GKSA PREDIKANTE-ONDERSTEUNINGSFONDS (hierna die FONDS genoem) 
is op 1 Januarie 1997 (hierna die AANVANGSDATUM genoem) gestig. 
1.2 STATUS 
Die FONDS is 'n afsonderlike liggaam en regspersoon en bestaan apart van sy 
LEDE, is die wettige eienaar van sy goed en het die bevoegdheid om in sy eie naam 
regte te verkry en verpligtinge aan te gaan en as eiser en verweerder op te tree. 
1.3 DOEL 
Die doel van die FONDS is om die beroepsongeskiktheidsvoordele hierin omskryf 
aan LEDE te voorsien. 
1.4 GEREGISTREERDE KANTOOR 
Die geregistreerde kantoor van die FONDS is geleë te h/v Molen- en Meyerstraat, 
Potchefstroom. 
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ARTIKEL 2 
In hierdie Reglement, tensy 'n teenstrydige bedoeling blyk, het verwysings in die 
enkelvoud ook op die meervoud betrekking en omgekeerd. Opskrifte en subopskrifte 
is slegs vir verwysingsdoeleindes bedoel en word nie by die uitleg van die 
Reglement in ag geneem nie. 
WOORDBEPALINGS 
Tensy dit uit 'n teenstrydige bedoeling blyk, het die volgende woorde en uitdrukkings 
die betekenis wat hierna aan hulle toegeken word: 
AFTREEOUDERDOM 
Die ouderdom van 65 jaar. 
AKTUARIS 
'n Genoot van 'n instituut, fakulteit, vereniging of kapittel van aktuarisse aangestel 
ingevolge artikel 7.9. 
BESTUURDER 
Die persoon, insluitende 'n regspersoon, wat ingevolge artikel 7.7 aangestel is. 
FONDSJAAR 
'n Tydperk wat op 'n FONDSVERJAARDAG begin en op die dag voor die 
daaropvolgende FONDSVERJAARDAG eindig. 
FONDSVERJAARDAG 
Die AANVANGSDATUM en die eerste dag van Julie 1997 en die eerste dag van 
Julie van elke daaropvolgende jaar. 
INKOMSTEBELASTINGWET 
Die Inkomstebelastingwet, 1962 (Wet no. 58 van 1962) soos gewysig. 
KERK 
Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. 
KERKRAAD 
Die KERKRAAD wat by elke gemeente van die KERK bestaan en waar die LID as 
predikant bevestig is. 
KOMMISSARIS 
Die Kommissaris van Binnelandse Inkomste. 
LID 
'n Lid van die FONDS in die diens van die KERKRAAD wat nog nie met pensioen 
onder die PENSIOENFONDS afgetree het nie. 
OUDITEUR 
'n Ouditeur wat ingevolge die Wet op Openbare Rekenmeesters en Ouditeurs, 1991 
(Wet no. 80 van 1991) soos gewysig, geregistreer is en ingevolge artikel 7.8 
aangestel is. 
PENSIOENFONDS 
GKSA PREDIKANTE PENSIOENFONDS 
PENSIOENGEWENDE TRAKTEMENT 
Die bedrag waarop die bydraes deur of ten behoewe van die LID tot die 
PENSIOENFONDS gebaseer is. 
TRUSTEES 
Die persone waarna in artikel 7.1 verwys word. 
VERSEKERAAR 
'n VERSEKERAAR wat ingevolge die Versekeringswet, 1943 (Wet no. 27, 1943) 
soos gewysig, geregistreer is om versekeringsbesigheid te bedryf. 
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ARTIKEL 3: LIDMAATSKAP 
3.1 KWALIFISERING VIR LIDMAATSKAP 
Elke predikant wat lid is van die PENSIOENFONDS en wat nog nie 
AFTREEOUDERDOM bereik het nie of wat nog nie met pensioen onder die 
PENSIOENFONDS afgetree het nie, is LID van die FONDS. 
3.2 BEËINDIGING VAN LIDMAATSKAP 
3.2.1 'n LID word nie toegelaat om sy lidmaatskap te beëindig solank as wat hy LID 
van die Pensioenfonds is nie. 
3.2.2 'n LID wat ingevolge Kerkorde, artikels 11/12/79/80 van die KERK uittree, hou 
op om 'n LID te wees en sy reg op voordele uit die FONDS staak onmiddellik. 
 
ARTIKEL 4: BYDRAES 
Fondse word verkry deur vrywillige bydraes uit die kerkverband. 
 
ARTIKEL 5: VOORDELE 
5.1 ONGESKIKTHEIDSINKOMSTE 
Die ongeskiktheidsinkomste wat aan die LID betaalbaar is, is gelyk aan 60% van die 
LID se maandelikse PENSIOENGEWENDE TRAKTEMENT. 
Benewens hierdie inkomste, en terwyl 'n LID 'n ongeskiktheidsinkomste ontvang, 
word die volgende persentasies van die LID se maandelikse PENSIOENGEWENDE 
TRAKTEMENT elke maand aan die PENSIOENFONDS betaal: 
7,5% synde die LID se bydrae tot die PENSIOENFONDS, en 
12,5% synde die KERKRAAD se bydrae tot die PENSIOENFONDS. 
Indien die LID te enige tyd nadat die ongeskiktheidsinkomste 'n aanvang geneem 
het, enige beroep teen vergoeding of wins bedryf, of enige ander inkomste behalwe 
die ongeskiktheidsinkomste ontvang, mag die TRUSTEES sy 
ongeskiktheidsinkomste staak of proporsioneel verminder. 
5.2 BETALING VAN VOORDELE 
Ongeskiktheidsinkomste is maandeliks agterna betaalbaar vir elke maand van 
ongeskiktheid. 
Ongeskiktheidsinkomste wat ingevolge hierdie Reglement aan 'n LID betaalbaar is, 
word aan sodanige LID betaal; met dien verstande dat die TRUSTEES enige 
voordeel op sodanige wyse vir die voordeel van die LID mag aanwend as wat die 
TRUSTEES besluit, indien die TRUSTEES van mening is dat sodanige ander 
aanwending meer voordelig vir die LID sal wees. 
5.3 VERHOGING VAN ONGESKIKTHEIDSINKOMSTE 
Nieteenstaande die voordeelbepalings ingevolge artikel 5.1 mag die TRUSTEES, in 
oorleg met die AKTUARIS, 'n LID se ongeskiktheidsinkomste te enige tyd verhoog 
nadat dit 'n aanvang geneem het. 
5.4 STAKING VAN ONGESKIKTHEIDSINKOMSTE 
'n LID se ongeskiktheidsinkomste staak op die eerste van die volgende 
gebeurlikhede: 
- die LID se sterfte, of 
- die LID se bereiking van sy AFTREEOUDERDOM, of 
- die LID deur sy KERKRAAD geakkommodeer kan word, of 
- die LID 'n beroep van 'n ander KERKRAAD ontvang. 
5.5 BEWYS VAN ONGESKIKTHEID 
Die TRUSTEES mag te eniger tyd vereis dat 'n LID bewys van ongeskiktheid of 
voortgesette ongeskiktheid tot bevrediging van die TRUSTEES lewer. Indien die 
TRUSTEES op grond van die bewys van mening is dat die LID sodanig herstel het 
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dat hy bevoeg is om die beroep van predikant te beoefen, mag die TRUSTEES aan 
die LID en sy KERKRAAD met kennisgewing aan die vergadering van naburige 
KERKRADE, aanbeveel dat die LID na die bediening terugkeer. 
 
ARTIKEL 6: ONTBINDING VAN DIE FONDS 
Die FONDS word beëindig indien die KERK besluit om sy deelname aan die FONDS 
te staak nadat hy 30 dae skriftelike kennis van sy voorneme om sodanig op te tree 
aan die TRUSTEES gegee het of indien die KERK ophou om te bestaan. 
By ontbinding van die FONDS is die AKTUARIS die likwidateur wat die FONDS 
ontbind en die TRUSTEES behou hulle magte vir die doeleindes van enige 
handelinge rakende die ontbinding van die FONDS. 
Die likwidateur wend die bates van die FONDS, na betaling van enige koste van die 
ontbinding, op 'n regverdige wyse aan om voordele te voorsien aan persone wat 'n 
ongeskiktheidsinkomste ontvang. Sodanige ontbindingsvoordele mag by aanvang 
daarvan nie groter wees as die voordele wat die FONDS sou verskaf het indien dit 
nie ontbind is nie; met dien verstande dat jaarlikse verhogings van sodanige 
ontbindingsvoordele voorsien mag word teen 'n koers wat deur die likwidateur, in 
oorleg met die TRUSTEES, bepaal word. Indien daar na sodanige voorsienings 
bates van die FONDS oorbly, word die oorblywende bates deur die likwidateur in die 
PENSIOENFONDS gestort. 
 
ARTIKEL 7: BESTUUR VAN DIE FONDS 
7.1 RAAD VAN TRUSTEES 
7.1.1 Die TRUSTEES of hul sekundi is verantwoordelik vir die bestuur van die 
FONDS en verrig alle nodige handelinge namens die FONDS. 
7.1.2 Die TRUSTEES bestaan uit dié persone wat die trustees van die 
PENSIOENFONDS is. Die sekundi vir die TRUSTEES is dié persone wat die 
sekundi vir die trustees van die PENSIOENFONDS is. 
7.1.3 Die voorsitter van die TRUSTEES is die persoon wat die voorsitter van die 
trustees van die PENSIOENFONDS is. 
7.1.4 Die kworum van die TRUSTEES bestaan uit dieselfde aantal TRUSTEES wat 
'n kworum onder die trustees van die PENSIOENFONDS uitmaak en is bevoeg om 
enige pligte van die TRUSTEES uit te voer, ongeag enige vakature. 
7.1.5 Die sekretaris van die TRUSTEES is dié persoon wat sodanige amp onder die 
PENSIOENFONDS beklee. 
7.1.6 'n TRUSTEE of sekundus hou op om sodanig te wees indien: 
(a) hy ophou om 'n trustee of sekundus vir 'n trustee van die PENSIOENFONDS te 
wees; of 
(b) hy bedank deur die voorsitter skriftelik kennis te gee; of 
(c) hy handelingsonbevoeg raak; of 
(d) sy boedel gesekwestreer of oorgegee word tot voordeel van sy skuldeisers; of 
(e) hy skuldig bevind word, hetsy in die Republiek van Suid-Afrika of elders, aan 
diefstal, bedrog, vervalsing of enige dergelike misdaad; of 
(f) hy uit 'n vertrouensamp ontslaan word op grond van wangedrag; of 
(g) hy op enige aanklag skuldig bevind en veroordeel word tot gevangenisstraf 
sonder die keuse van 'n boete; of 
(h) die FONDS ontbind word, onderworpe egter aan die bepalings van artikel 6. 
7.1.7 'n Toevallige vakature in die geledere van die TRUSTEES word: 
* in die geval van 'n TRUSTEE, deur sy sekundus gevul, of 
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* in die geval van 'n sekundus wat ingevolge artikel 7.1.6(a) ophou om sodanig te 
wees, deur sodanige persoon wat as sekundus vir sodanige TRUSTEE onder die 
PENSIOENFONDS aangestel word, gevul, of 
* in die geval van 'n sekundus wat om enige ander rede ophou om sodanig te wees, 
deur 'n plaasvervanger wat die TRUSTEEs aanstel, gevul; 
met dien verstande dat sodanige persoon op dieselfde tydstip uittree as dié waarop 
die TRUSTEE of sekundus in wie se plek hy aangestel is, sou uittree. 
7.1.8 Die voorsitter van die TRUSTEES mag, wanneer hy dit nodig vind, 'n 
vergadering van die TRUSTEES belê om die FONDS se sake te bespreek. Op alle 
vergaderings is die beslissing van die meerderheid bindend. 
7.1.9 Enige TRUSTEE mag die voorsitter skriftelik versoek om 'n vergadering van 
die TRUSTEES te belê ten einde sodanige sake te behandel as wat in die versoek 
uiteengesit is. Indien die voorsitter die versoek as redelik beskou, belê hy so spoedig 
moontlik 'n vergadering; met dien verstande dat indien die versoek deur die 
meerderheid van die TRUSTEES gesteun word en die voorsitter in gebreke bly om 'n 
vergadering binne dertig dae na die datum van ontvangs van die versoek te belê, 
hulle self 'n vergadering mag belê nadat hulle die voorsitter van hulle voorneme 
verwittig het. Indien 'n kworum teenwoordig is, is die beslissing van die meerderheid 
bindend. 
7.1.10 Die TRUSTEES mag verdere reëls neerlê wat hul werkwyse bepaal, mits 
sodanige reëls nie met die bepalings van hierdie Reglement en dié van die 
INKOMSTEBELASTINGWET bots nie. 
7.1.11 Notule word gehou van die vergaderings van die TRUSTEES en op elke 
vergadering word die notule van die vorige vergadering deur die voorsitter van die 
vergadering onderteken nadat dit deur die vergadering goedgekeur is. 
7.2 MAGTE VAN DIE TRUSTEES 
7.2.1 Die TRUSTEES is bevoeg om ingevolge hierdie Reglement uitvoering te gee 
aan die doelstellings van die FONDS. Sonder om op enige wyse afbreuk te doen 
aan die algemene strekking van hierdie bepaling is die TRUSTEES bevoeg: 
* om geld te ontvang, te beheer en aan te wend; 
* om geld teen rente of andersins te leen of uit te leen met dien verstande dat 
lenings beperk word tot tydelike lenings om onvoorsiene kontanttekorte aan te vul of 
om aantreklike beleggingsmoontlikhede te benut; 
* vir die gebruik van die FONDS roerende of onroerende eiendom aan te koop, met 
dien verstande dat enige surplus onroerende eiendom aangeskaf bo die behoeftes 
van die FONDS vir tyd en wyl verhuur mag word; 
* om regulasies op te stel waarin voorgeskryf word hoe enige eise by die FONDS 
ingedien moet word en deur die FONDS behandel moet word; 
* om namens die FONDS kontrakte aan te gaan, om enige regsgeding of regsproses 
deur die FONDS in te stel, deur te voer, te skik of te laat vaar en om enige 
regsgeding of regsproses teen die FONDS ingestel, te verdedig of te skik; 
* om in die algemeen sodanige ander stappe of handelinge te doen as wat 
bevorderlik is vir die verwesenliking van die doelwitte van die FONDS. 
7.3 PLIGTE VAN DIE TRUSTEES 
7.3.1 Die TRUSTEES doen alle billike stappe om te verseker dat die sake van die 
FONDS in ooreenstemming met hierdie Reglement behartig word. 
7.3.2 Die TRUSTEES open 'n rekening in die naam van die FONDS by 'n 
geregistreerde bank en alle gelde wat ten bate van die FONDS ontvang word, word 
in die rekening gestort. 
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7.3.3 By die belegging, veilige bewaring, beheer of administrasie van fondse, 
handhaaf die TRUSTEES die hoogste goeie trou en lê behoorlike sorg en vlyt aan 
die dag. 
7.4 WYSIGINGS TOT DIE REGLEMENT EN VOORDELE 
In oorleg met die TRUSTEES, mag die KERK hierdie Reglement te eniger tyd wysig 
onderhewig aan goedkeuring van enige sodanige wysiging deur die KOMMISSARIS. 
Alle sodanige wysigings word ook voorgelê aan enige ander statutêre owerheid wat 
van die wysigings in kennis gestel moet word. 
7.5 TEKENMAGTE 
Die TRUSTEES mag sekere persone magtig om enige kontrak of dokument wat die 
FONDS verbind of enige dokument namens die FONDS te onderteken. 
7.6 REKORDHOUDING 
Die TRUSTEES sien toe dat sodanige rekords as wat vir die behoorlike bestuur van 
die FONDS nodig is, gehou word. Die rekeningboeke word aan die einde van elke 
FONDSJAAR afgesluit en deur die OUDITEUR van die FONDS geoudit. 
7.7 BESTUURDER 
Die TRUSTEES mag 'n BESTUURDER aanstel om die administrasie van die 
FONDS te behartig. Die BESTUURDER se pligte en verantwoordelikhede word deur 
die TRUSTEES bepaal. 
7.8 OUDITEUR 
Die TRUSTEES stel 'n OUDITEUR aan. Die OUDITEUR het toegang tot alle boeke, 
bewysstukke, rekeninge en ander dokumente wat op die FONDS betrekking het, en 
moet die resultaat van elke oudit skriftelik sertifiseer. 
7.9 AKTUARIS 
Die TRUSTEES stel 'n AKTUARIS aan. Die TRUSTEES laat rekords hou wat 'n 
aktuariële waardering te eniger tyd moontlik sal maak. 
Die AKTUARIS vergewis homself van die finansiële stand van die FONDS so 
gereeld hy dit nodig ag, maar minstens elke drie jaar. 
7.10 ADMINISTRASIEKOSTE 
Die FONDS betaal die koste van alle uitgawes voortspruitend uit die bestuur en 
beheer van die FONDS. 
7.11 VRYWARING EN GETROUHEIDSWAARBORG 
7.11.1 Die TRUSTEES, die BESTUURDER en enige ander beamptes van die 
FONDS is nie persoonlik aanspreeklik vir enige regsgedinge, koste en uitgawes wat 
aangegaan word as gevolg van enige eis in verband met die FONDS nie, mits dit nie 
uit hulle growwe nalatigheid, oneerlikheid of bedrog voortspruit nie. 
7.11.2 Die TRUSTEES sien toe dat versekering aangegaan word vir sodanige 
bedrag as wat beskou word as voldoende beskerming teen verliese wat mag 
ontstaan as gevolg van die growwe nalatigheid, oneerlikheid of bedrog van enige 
van die beamptes van die FONDS (met inbegrip van die BESTUURDER) wat gelde 
van die FONDS ontvang en hanteer. 
7.12. BEWARING VAN SEKURITEITE 
Alle sekuriteite van die FONDS word in veilige bewaring gehou by die FONDS of die 
BESTUURDER se geregistreerde kantoor, by 'n geregistreerde depositonemende 
instelling, by 'n geregistreerde bank of by 'n benoemde maatskappy wat bates 
namens die FONDS hou; met dien verstande dat sodanige dokumente vir die 
doeleindes van die FONDS tydelik uit sodanige veilige bewaring onttrek mag word. 
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ARTIKEL 8: ALGEMEEN 
8.1 VERTOLKING VAN REGLEMENT 
Die beslissing van die TRUSTEES insake die betekenis of interpretasie van hierdie 
Reglement, of enige spesifieke artikel, of 'n gedeelte daarvan, is finaal en bindend op 
die LEDE of hul regsverkrygenes; met dien verstande dat die TRUSTEES enige 
geskil met die instemming van die ander party of partye tot die geskil, na 
bemiddeling deur die Sinode van die KERK mag verwys. 
Wanneer die Trustees oor 'n feitegeskil moet beslis, mag die TRUSTEES volgens 
sodanige bewyse as wat die TRUSTEES voldoende ag, optree, ongeag of daardie 
bewyse van 'n regsaard is of nie. 
8.2 REGLEMENT BINDEND 
Hierdie Reglement, met inbegrip van enige wysiging wat aangeneem word in 
ooreenstemming daarmee, is bindend op die KERKRAAD, die TRUSTEES en die 
beamptes van die FONDS sowel as die LEDE en hulle regsverkrygenes. 
8.3 REG OM TE EIS 
Geen persoon het enige eis ten opsigte van die FONDS teen die FONDS of 
KERKRAAD nie, behalwe in die geval waar sodanige eis in ooreenstemming met 
hierdie Reglement is. 
8.4 VOORDELE IS ONVERVREEMBAAR 
Alle voordele is streng persoonlik van aard en behalwe soos in artikel 5.2 voorsien, 
mag geen sodanige voordeel oorgedra, verpand of beswaar word of aan enige vorm 
van beslaglegging onderwerp word nie. 
8.5 LEDE IS UITGESTELDE KREDITEURE 
Die LEDE van die FONDS word as uitgestelde krediteure beskou en hulle eise teen 
die FONDS in hulle hoedanigheid as LEDE word nie vereffen tot tyd en wyl die eise 
van die gewone krediteure vereffen is nie. 
8.6 KERKRAAD SE REG OM DIENSTE TE BEËINDIG 
Niks in hierdie Reglement kort die reg van die KERKRAAD in om binne sy 
bevoegdheid ingevolge Kerkorde artikels 11/79/80 van die KERK, enige LID uit sy 
diens te ontslaan nie, of die reg van 'n LID om, ingevolge Kerkorde, artikel 12 uit die 
diens van die KERKRAAD te tree nie." 
 

(Einde van Reglement) 
Besluit: Kennis geneem. 
 
1.3 Ouditstate 
 
GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA ONDERSTEUNINGSFONDS  
REGISTRASIE NOMMER: 12/8/21398     
        
FINANSIëLE STATE VIR DIE JAAR GEëINDIG 30 JUNIE 2002   
        
ADMINISTRATIEWE INLIGTING     
Geregistreerde kantoor      
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika     
H/V Molen- en Meyerstraat      
POTCHEFSTROOM       
2531        
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Posadres        
Posbus 20004       
NOORDBRUG       
2522        
        
NAAM VAN HOOFBEAMPTE:  H.S.J. Vorster   

NAAM VAN OUDITEUR:  
Bezuidenhout & 
Steyn  

        
INHOUD        
       BLADSY 
Verslag van die onafhanklike ouditeure aan die Trustees  2 
        
Verslag van die Trustees     3 
        
Inkomstestaat      4 
        
Balansstaat      5 
        
Aantekeninge tot die finansiële state    6 
        
POTCHEFSTROOM       
2002-10-02       
        
        
TRUSTEES SE VERSLAG TEN OPSIGTE VAN DIE BYSTANDSFONDS  
        
Die trustees bied hierby hulle verslag vir die jaar geëindig 30 Junie 2002 aan.  
        
1. BESTUUR      
        
1.1 Trustees/ Bestuur      
 Die name van die bestuur gedurende die jaar onder oorsig is:   
 B.J. Kruger   D.J.S. Steyn  
 B.G. Kukkuk   L.H. van Schaik  
 S.J. Gouws   J.H. Howell  
 J.J. Howell   J.L. Ras   
        
1.2 Hoofbeampte      
 Naam van hoofbeampte:   H.S.J. Vorster  
 Datum van aanstelling:   1 Januarie 1997  
        
1.3 Geregistreerde kantoor en posadres van die fonds   
 Adres van geregistreerde kantoor:  Posadres:   
 Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika  Posbus 20004  
 H/V Molen- en Meyerstraat  NOORDBRUG  
 POTCHEFSTROOM   2522   
 2531       
        
1.4 Beleggingsadministrateur     

 
Naam van die 
beleggingsadministrateurs:    

    ABSA       
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INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEëINDIG 30 JUNIE 2002        
                
      2002     2001    2000   
      R     R    R   
               
INKOMSTE             19,094            39,718          173,425    
                         
Bydraes ontvang                    -                        -              117,041     
Rente ontvang              18,042              14,923               7,669     
    - ABSA                   716               1,266               1,040     
    - ABSA  Vaste Deposito                   -                13,391                      -       
    - ABSA  Effektetrust             17,200                      -                        -       
    - Board of Executors                 126                  267               4,803     
    - Fedsure                    -                        -                 1,826     
                      
Dividende ontvang:                    78               6,313               9,720     
    - Board of Executors                   78                  143               1,845     
    - Fedsure                    -                        -                 7,875     
    - ABSA  Vaste Deposito                   -                 6,170                      -       
                      
Wins met realisasie                  974              18,482              38,995     
                         
               
               
UITGAWES              2,749          143,224            75,551    
                        
Bankkoste                  469                 464                  450     
Ouditfooi               2,280                     -                        -       
Pensioene                    -             142,760              25,914     
Verlies met realisasie                   -                       -                49,187     
                        
                
Netto inkomste              16,345          (103,506)             97,874     
Opgehoopte fondse - begin van 
jaar          727,342            830,848            732,974     
Opgehoopte fondse - einde van 
jaar          743,687            727,342            830,848     

 
BALANSSTAAT OP 30 JUNIE 2002            
               
      2002      2001      2000   
      R      R      R   
BATES              
BELEGGINGS         706,915          699,843          806,854   
               
BEDRYFSBATES           36,772            27,499            29,176   
 Bank           25,670            27,499            29,176   
 Debiteure           11,102                    -                      -     
               
Totale Bates         743,687          727,342          836,030   

               
EKWITEIT EN AANSPREEKLIKHEDE            
OPGEHOOPTE FONDSE        743,687          623,835          830,848   
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BEDRYFSLASTE              
 GKSA Predikante Pensioenfonds                 -                      -               5,182   
               
TotaleEkwiteit          743,687          623,835          836,030   

               
 

AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIëLE STATE VIR DIE JAAR     
GEëINDIG 30 JUNIE 2002        
          

1. 
REKENINGKUNDIGE 
BELEID       

          
 Die finansiële state word volgens die historiese koste grondslag opgestel en   
 inkorporeer die volgende rekeningkundige beleid.     
          
 Beleggings        
 Geen op- of afwaartse aanpassings word aan die kospryse gemaak weens   
 skommelinge in die markpryse nie.      
          
          
          
          
          
          
     2002  2001  2000 
     R  R  R 
2. BELEGGINGS        
          
    Markwaarde Boekwaarde  Boekwaarde  Boekwaarde 
          
 ABSA vaste deposito                30,000  
 ABSA effektetrust          608,012         706,915          689,714           776,854  
 Board of executors                  -                    -              10,129                   -    
          
            608,012         706,915          806,854           806,854  

Besluit: Kennis geneem. 
 

SLOT 
Die volgende persone word bedank: 
1.1 Die Aktuaris, mnr. C Erasmus. 
1.2 Mnr. Johan van den Berg van ABSA Gesondheidsorgkonsultante. 
1.3 Die Trustees. 
1.4 Die Administratiewe Buro – by name br. HSJ Vorster en sr. Wymie du Plessis. 
Besluit: Kennis geneem. 
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DRIE BESWAARSKRIFTE RAKENDE DIE VERSORGING VAN EMERITI 
 
Inleiding 
 
Die drie Beswaarskrifte handel oor die definiëring van die versorgingspakket (PGT) 
van predikante, oor die besondere swak versorging van emeriti wat weens 
gesondheidsredes emeriteer en ook diegene wat later tot die GKSA bystandsfonds 
sou toetree en die vlak van die bydraes tot die Pensioenfonds deur sulke emeriti en 
hulle Kerkrade. Die Beswaarskrifte hou met mekaar verband, maar kan ook 
afsonderlik van mekaar hanteer word. 
Ons bid graag die Sinode wysheid toe in die hantering van hierdie uiters belangrike 
en sensitiewe saak. 
 
 
16.8 BESWAARSKRIF 1 : TEEN SINODEBESLUITE OOR DIE 

VERGOEDINGSPAKKET VAN PREDIKANTE (Artt.8, 52, 186) 
 
 

Die Beswaarskrif word aan die Algemene Ledevergadering voorgehou. 
 

A. Dr. MN Hermann stel die Beswaarskrif. 
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na die Kommissie : 

Emeritaatsversorging. 
C. Ds. JC Aucamp rapporteer namens die Kommissie : Emeritaatsversorging 
 
D. BESWAARSKRIF 
1. Besluite waarteen beswaar ingedien word 
1.1 Acta 1994:246 en 247, 9.2.2 tot 9.2.2.1.5.3: Besluit: Goedgekeur. 
1.1.1 Hier word in besonder verwys na Acta 1994:246, 9.2.2.1.1.(1) wat soos volg 

lui:  
“Elke predikant dra 7,5% van sy huidige pakket tot die fonds by. Oral waar 
van “pakket” melding gemaak word, word die totale vergoedingspakket minus 
behuisings- en reistoelae bedoel”. 

1.2 Acta 1997:344 tot 345, 4.2 tot 4.2.5. Besluit: Punte 4.2.1 tot 4.2.5 word 
goedgekeur. 

1.2.1 Hier word in besonder verwys na: Acta 1997:344,4.2.1 wat soos volg lui: 
“Die PGT word vasgestel as minstens die kontantgedeelte van traktement”. 

1.3 Acta 1997:338 tot 343, “INLIGTINGSBOEKIE”, 3.6.1 Besluit: Goedgekeur. 
1.3.1 Hier word in besonder verwys na: Acta 1997:339, “WAT IS DIE BYDRAE TOT 

DIE PENSIOENFONDS?” “Die kerkraad stel die predikant se PGT vas. 
Volgens Sinodebesluit bestaan die PGT uit die volle pakket van die predikant, 
uitgesonder die reis- en verblyftoelae”.  

 
2. Beswaargrond: Verwarring en onderversorging 
2.1 Beswaar 

Hierdie besluite kan verwarring veroorsaak, aangesien die inhoud van wat PGT 
behels, (die pakket), telkens anders verwoord word. Dit kan ook onderversorging 
meebring en is dus in stryd met KO, art.13. 
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2.2 Motivering: Behuising 
2.2.1 Die genoemde besluit van 1994 behels dat die “pakket” die totale 

vergoedingspakket minus behuisings- en reistoelae bedoel. Die 
inligtingsboekie oor die Pensioenfonds verwys na die volle pakket van die 
predikant, uitgesonder die reis- en verblyftoelae (Sinode Acta, 1997:339) en 
stel dit ook as die PGT. 

2.2.2 As hierdie twee definisies met mekaar vergelyk word, ontstaan onsekerheid 
oor wat met behuisingstoelae bedoel word. Is dit ad hoc betalings van 
verblyftoelaes by bv. vergaderings en konferensies, of is dit die waarde of 
koste van permanente behuising, sy dit in die vorm van ‘n huis met sy 
gepaardgaande kostes of in die vorm van ‘n toelae? 

2.2.3 Indien dit eersgenoemde is, is die besluit aanvaarbaar, alhoewel onduidelik. 
Indien dit laasgenoemde is, is die besluit onaanvaarbaar. 

2.2.4 Die onaanvaarbaarheid spruit daaruit voort dat behuising in die geval van 
meeste predikante ‘n belangrike deel van hulle versorgingspakket uitmaak, 
moontlik tussen 20 en 30%. Indien hierdie voordeel nie deel is van die pakket 
nie, word 20–30% minder in die pensioenfonds inbetaal, en is die 
pensioenbedrag (regmatige aandeel), uiteindelik 20-30% laer. 

2.2.5 Daar mag geredeneer word dat die 1/3 kontantbedrag wat uit ‘n predikant se 
regmatige aandeel onttrek kan word, indien die Kerkraad dit sou goedkeur, vir 
behuising moet sorg. Dit sou ‘n verkeerde redenasie wees, want die 
regmatige aandeel self sal 20-30% laer wees as wat dit moet wees, 
aangesien behuisingsvoordeel oor al die jare buite rekening gelaat is by 
bepaling van PGT. 

2.3 Motivering: Reistoelae 
2.3.1 Die volledige uitsluiting van reistoelae uit die pakket (PGT), moet ook 

bevraagteken word, omdat reistoelae minstens 50%, en tot so veel as 100%, 
van die vaste koste van ‘n motor sal dek. Indien geen deel van reistoelae 
ingesluit word nie, beteken dit dat die predikant na emeritering sy volle 
vervoer ook uit ander bronne as sy pensioengeld moet dek. Daarom behoort 
ten minste ‘n deel van die vervoertoelae by PGT ingesluit te word. Hierdie 
deel kan bereken word en sal waarskynlik nie laer as 30% van die reistoelae 
wat hy in sy bedieningstyd ontvang het, wees nie, maar sal in praktyk vir ‘n 
predikant minstens 50% van die toelae werd wees. 

2.4 Motivering: Konsekwensie 
2.4.1 Bogenoemde beredenering by punte 2.2 en 2.3 is gebaseer daarop dat ‘n 

emeritus eervol versorg moet word en die definisie van eervolle versorging is 
volgens Acta 1994:235, 2.2: “dat daar nie ‘n te groot verskil in lewenstandaard 
voor en na emeritering sal wees nie” Daar word in Acta 1994:235, 2.2 wat 
weer verwys na Acta 1982:103; en 1991:289), verder in redelike detail 
gespesifiseer watter kostes o.a. in berekening gebring moet word, nl:  

2.4.1.1 “Vervoer d.m.v. ‘n gemiddelde standaardmotor saam met sy onderhoud; 
2.4.1.2 Mediese koste volgens ‘n aanvaarbare mediese fonds; 
2.4.1.3 Huiseienaars-, brand-, stormskade en motorversekering; 
2.4.1.4 Lewenskoste, d.w.s. voedsel en klere; 
2.4.1.5 Normale uitgawes soos water en ligte, eiendomsbelasting, telefoon en 

redelike instandhoudingskoste vir huis en tuin. 
2.4.2 As ons nou daarop let dat die pensioen van ‘n emeritus as persentasie van 

die eindtraktement maksimaal 83% kan wees na 40 jaar diens en slegs 54% 
na 30 jaar diens (Acta 1994:248, 9.2.2.1.7.5) en behuisingstoelae, sowel as 
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die volle reistoelae nou uitgesluit word, sal ‘n predikant met 40 jaar diens se 
pensioen waarskynlik maksimaal 50% wees van sy ware pakket, terwyl ‘n 
persoon met 30 jaar diens nie eers 30% van sy volle pakket sal ontvang nie. 

2.4.3 Bogenoemde voldoen sekerlik nie aan die definisie van eervolle versorging 
kragtens KO, art.13 nie, en plaas ‘n groot potensiële las op kerkrade, 
waarvoor tans waarskynlik nie voorsiening gemaak word nie. 

2.4.4 Die Sinode van 1997 plaas ‘n minimum op die PGT nl: “minstens die kontant-
gedeelte van die traktement” (Acta 1997:344, 4.2.1) 

2.4.5 Dit kan te lae bydraes tot die Pensioenfonds nog verder stimuleer. 
2.4.6 Die Sinode verwys daarenteen egter in dieselfde asem (Acta 1997:344, 4.2.4) 

na die visitatore se navraag oor versorging van die predikant, waar verslag 
gedoen moet word of die pensioenbydrae op die volle pakket bereken word. 
Dit wil sê die pakket, soos oorspronklik gedefinieer, is steeds geldig. 

2.4.7 Die Sinodebesluite en die Inligtingsboekie is dus verwarrend: 
2.4.7.1 Die Sinode van 1994 definieer ‘n pakket. 
2.4.7.2 Die Inligtingsboekie definieer PGT as die “pakket”, maar effens anders as 

die 1994 besluit. 
2.4.7.3 Die 1997 Sinode besluit dat die PGT minstens die kontant-gedeelte van die 

traktement is, maar gebruik die “pakket” wat in 1994 gedefinieer is as basis 
vir die navraag deur visitatore. 

2.4.8 Gemeentes sal gevolglik neig om slegs die kontant-gedeelte van die 
traktement as PGT te gebruik, of sal die definisie van 1994 gebruik. Beide 
uitgangspunte is tot nadeel van kerke waar predikante uiteindelik emeriteer, 
want vroeëre laer bydraes tot die Fonds deur ander gemeentes, word die las 
van die laaste gemeente. Daardie gemeentes sal dus met die 
versorgingsprobleem sit en in praktyk sal dit normaalweg die predikant wees 
wat die spit afbyt. 

 
3. Aanbevelings wat oorweeg moet word 
3.1 Wys Deputate aan of verwys dit na die Trustees om die Sinode rakende die 

volgende aanbevelings te adviseer, indien dit nie staande hierdie Sinode gedoen 
kan word nie. Neem egter in ag dat die saak ook dringend is. 

3.2 Die Sinode wysig die besluit van Acta 1994:246, 9.2.2.1.1(1) en maak 
voorsiening vir die insluiting van die waarde van die behuisingsvoordeel, plus ‘n 
te bepaalde gedeelte van die reistoelae in die totale vergoedingspakket, sodat 
eervolle versorging kan voldoen aan die definiëring soos neergelê in Acta 
1994:235, 2.2 en aan KO, art.13.  

3.3 Die Sinode herroep besluit Acta 1997:344, 4.2.1 en neem ‘n nuwe besluit wat 
soos volg lui: 

 “Die PGT is minstens gelyk aan die totale vergoedingspakket. Die plaaslike 
Kerkraad bereken die pakket volgens die Sinode se nuwe definisie, (verwys 3.2 
bogenoem), van die totale vergoedingspakket sodat voldoen kan word aan die 
vereiste van eervolle versorging.” 

3.4 Die Sinode gee opdrag dat die Inligtingsboekie, (Acta 1997:339, eerste 
paragraaf: gewysig word soos aanbeveel in aanbeveling 3.2 hierbo genoem. 

3.5 Die Sinode publiseer ‘n voorbeeld van hoe ‘n pakket en dus die PGT bereken 
behoort te word, bv.: 

3.5.1 Die volle kontantbedrag, en indien nie in die kontantbedrag ingesluit is nie, 
o.a. ook die volgende: (Sien o.a. Acta 1994:235, 2.3) 

3.5.1.1 Water en ligte 
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3.5.1.2 Telefoonhuur en ongeveer 50% van telefoonoproepe. 
3.5.1.3 50% van reiskoste-toelaag, (of waarde van ‘n gemiddelde standaard motor 

saam met sy onderhoud en versekering.) 
3.5.1.4 Waarde van huis, ingeslote eiendomsbelasting 
3.5.1.5 Huiseienaars-, brand- en stormskade-versekering en instandhouding van 

huis en tuin 
3.5.1.6 Mediese koste. 
3.5.1.7 Vergoeding betaal aan predikantsvrou. 
 
E. KOMMISSIERAPPORT 
1. Beredenering 
1.1 Die beswaardes vra vir 'n totaal onhaalbare PGT. Indien die PGT op hierdie 

wyse saamgestel word, sou dit meebring dat Kerkrade nie die premies kan 
bekostig nie. 

1.2 Die Kommissie beveel aan dat volstaan word met die besluit wat die Sinode 
reeds geneem het. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Aanbeveling 
Die beswaar slaag nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
16.9 BESWAARSKRIF 2 : TEEN SINODEBESLUITE OOR VERSORGING 

VANWEË MEDIESE ONGESKIKTHEID (Artt.8, 53, 186) 
 
 

Die Beswaarskrif word aan die Algemene Ledevergadering voorgehou. 
 
A. Dr. MN Hermann stel die Beswaarskrif. 
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na die Kommissie : 

Emeritaatsversorging. 
C. Ds. JC Aucamp rapporteer namens die Kommissie : Emeritaatsversorging 
 
D. BESWAARSKRIF 
1.  Besluite waarteen beswaar ingedien word 
1.1 Acta 1997:333, 3.5.3.1.5 Aanbeveling: “Die Sinode keur 3.5.3.1 tot 3.5.3.1.4 

goed en vestig opnuut Kerkrade se aandag daarop dat die PGT wat by die 
Pensioenfonds opgegee is, van deurslaggewende betekenis sal wees vir die 
eervolle versorging van hul emeritus.” Besluit: Goedgekeur 

1.1.1 Hier word in besonder verwys na Acta 1997:333, 3.5.3.1.2 wat soos volg lui: 
“‘n Inkomstevoordeel van 67,5% van PGT (minus 7,5% as lid se bydrae tot 
die Pensioenfonds) word maandeliks ten opsigte van die lid betaal”. (Daar 
word nie teen die res van die paragraaf beswaar gemaak nie.) 

1.2 Acta 1997:334, 3.5.3.2.5 Aanbeveling: “Die Sinode keur 3.5.3.2 tot 3.5.3.2.4 
goed en vestig opnuut Kerkrade se aandag daarop dat die PGT deurslaggewend 
is vir die eervolle versorging van die emeritus in geval van onbekwaamheid vir 
die diens op grond van siekte.” Besluit: Goedgekeur. 

1.2.1 Hier word in besonder verwys na Acta 1997:333, 3.5.3.2.1 wat soos volg lui: 
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“‘n Inkomstevoordeel van 67,5% van PGT (minus 7,5% as die lid se bydrae 
tot die Pensioenfonds) word maandeliks ten opsigte van die lid betaal". (Daar 
word nie teen die res van die paragraaf beswaar gemaak nie.) 

1.3 Acta 1997:343, 3.6.1 Aanbeveling: “Die Sinode deur die Inligtingsboekie goed. 
Die boekie sal … van ‘n predikant.” Besluit: Goedgekeur. 

1.3.1 Hier word in besonder verwys na Acta 1997:342, 6’e par. van bo af, wat soos 
volg lui: “Vir solank as wat die voordeel betaal word, sal hy lid van die 
Pensioenfonds bly en sal sy eie bydrae (7.5% van PGT) van sy voordeel 
afgetrek word. Sy netto voordeel (voor inkomstebelasting) is dus 60% van 
PGT. Die Kerkraad se bydrae tot die Pensioenfonds word deur die 
versekeringsmaatskappy betaal. Verder word daar vir gereelde verhogings in 
die voordeel gelyk aan 5% per jaar voorsiening gemaak.” 
 

2. Beswaargrond: Inkomstevoordeel te laag en oneervol 
2.1 Beswaar 

Die inkomstevoordeel vir predikante wat weens mediese redes emeriteer, is baie 
laag, kan nie as eervolle versorging gesien word nie, plaas ‘n swaar las op die 
kerkraad van so ‘n predikant, of die predikant self, en voldoen nie aan KO, art.13 
nie. 

2.2 Motivering 
2.2.1 Die inkomstevoordeel van lede wat permanent medies-ongeskik verklaar is, is 

op 67,5% van PGT vasgestel, (Acta 1997:333, 3.5.3.1.2), waarby ‘n 
enkelbedragvoordeel van tweemaal die PGT gevoeg word (Acta 1997:333, 
3.5.3.1.1). 

2.2.2 Indien die versekeraar meen dat die ongeskiktheid nie permanent van aard is 
nie, kan hy die eis vir die enkelbedragvoordeel afwys (Acta 1997:334, 
3.5.3.2). 

2.2.3 Hier is dus twee versorging scenarios wat albei onbevredigend is, met die 
tweede scenario veel meer onbevredigend. 

2.2.3.1 Scenario 1: Die versekeraar betaal 67,5% van PGT plus ‘n enkelbedrag 
voordeel van twee maal die PGT. 

2.2.3.1 Scenario 2: Die versekeraar betaal slegs 67,5% van PGT (indien die eis vir 
die enkelbedragvoordeel afgewys word). 

2.2.4 Die probleem met scenario 1 
2.2.4.1 ‘n Predikant en ‘n emerituspredikant moet eervol versorg word kragtens KO, 

art.13. Acta 1994:235, 2, het riglyne neergelê vir eervolle versorging. Punt 
2.2 verwys terug na Sinode 1982 en bepaal o.a. dat “eervolle versorging 
beoog dat daar nie ‘n te groot verskil in lewenstandaard voor en na 
emeritering sal wees nie (Acta 1982:103; 1991:289)” en verskaf dan in par. 
2.3 besonderhede oor wat vir eervolle versorging in berekening gebring 
moet word. 

2.2.4.1 In Scenario 1 is die versorging 67,5% van PGT plus die 
enkelbedragvoordeel. Die waarde van die enkelbedragvoordeel kan op 
verskillende maniere bereken word, maar kan ongeveer 15-20% van PGT 
wees, d.w.s. die emeritus sal ongeveer 82-88% van PGT ontvang. 

2.2.4.2 Die feit dat ‘n predikant wat weens gesondheidsredes emeriteer, hoë 
mediese kostes sal hê en nog jonk mag wees, met skoolgaande kinders, 
maak sy posisie anders as predikante wat normaalweg weens ouderdom 
emeriteer. ‘n Verlaging in versorging sal oor die algemeen net ekstra druk 
plaas op so ‘n gesin wat reeds in elk geval hoë druk ervaar. Daar is dus 
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geen rede waarom so ‘n predikant op ‘n laer standaard versorg moet word 
nie. Die versorgingsbedrag moet daarom met minstens 15% na 82,5% 
verhoog word. Saam met die waarde van die enkelbedragvoordeel sal die 
totale versorging dan ongeveer 100% van die PGT beloop. 

2.2.5 Die probleem met scenario 2 
2.2.5.1 In hierdie geval betaal die versekeraar slegs 67,5% van PGT, solank as wat 

die emeritus ongeskik is vir diens. Die versekeraar mag verkeerd wees in sy 
oordeel dat die persoon nie permanent ongeskik is nie, maar daar is min 
kans om hulle te oortuig, want hulle doelwit is maksimum wins en nie 
eervolle versorging nie, en so ‘n proses kan ook maande tot jare duur. 

2.2.5.2 In hierdie scenario voldoen die versorging nie naastenby aan die sinode 
riglyne vir eervolle versorging nie. 

2.2.5.3 In praktyk kan die bedrag wat beskikbaar is na aftrekking van mediese 
kostes en belasting so laag wees as R1 500 per maand en selfs laer, 
bereken op ‘n gemiddelde PGT van ongeveer R140 000.00 in kerkverband. 
Daarmee moet gesorg word vir behuising en alle ander lewensuitgawes, wat 
tog totaal onmoontlik en oneervol is, (KO, art.13). 

2.2.5.4 Daar kan geredeneer word dat die plaaslike kerk verantwoordelik bly vir 
eervolle versorging. Dit is teoreties korrek, maar dit plaas ‘n potensieel 
langtermyn las op die plaaslike kerk, en in praktyk gewoonlik op die 
predikant, bloot as gevolg van ‘n uitgangspunt van te lae versekering vir 
versorging (67.5% van PGT), wat in stryd is met Sinode 1994 se definisie 
van eervolle versorging. 

 
3. Aanbevelings wat oorweeg moet word 
3.1 Wys Deputate aan of verwys dit na die Trustees om die Sinode rakende die 

volgende aanbevelings te adviseer, indien dit nie staande hierdie Sinode gedoen 
kan word nie. Ons moet egter beklemtoon dat ‘n wesentlik verbeterde bedeling 
vir die betrokke emeriti dringend is en eintlik nie tot ‘n volgende Sinode uitgestel 
kan word nie. 

3.2 Wysig besluit geneem in Acta 1997:333, 3.5.3.1.2 en alle ander 
verbandhoudende besluite soos volg: 
Vervang die syfer van 67,5% van PGT met 82,5% van PGT. 

3.3 Wysig besluit geneem in Acta 1997: 334, 3.5.3.2.1 soos volg: 
Vervang die syfer van 67,5% van PGT, met 100% van PGT en voeg by as ‘n 
volgende sin: 
“Indien dit later sou blyk dat die ongeskiktheid permanent van aard is en die 
enkelbedrag wel uitbetaal word, sal die inkomstevoordeel na 82,5% van PGT 
verlaag word”, dus na die vlak van die inkomstevoordeel. 

 
E. KOMMISSIERAPPORT 
1. Versorging vanweë mediese ongeskiktheid 
1.1 Die Trustees is gebind aan die polisse wat beskikbaar is en nie hoër as 75% 

verseker nie. 
1.2 Die enigste versekeraar wat 100% sal verseker is Loyds en wel teen 

onbekostigbare tariewe. 
1.3 Die nuwe poliskontrakte maak bowendien voorsiening vir 75% (67.5 en 7.5) 

plus die Kerkraad se deel, totaal 85%. 
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1.4 Die wese van die oplossing lê daarin dat Kerkrade die PGT hoog genoeg 
opgee. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Aanbeveling:   
Die Beswaarskrif slaag nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
16.10 BESWAARSKRIF 3 : TEEN SINODEBESLUITE, OOR BYDRAES TOT 

PENSIOENFONDS DEUR EN VIR PREDIKANTE WAT EMERITEER 
WEENS MEDIESE ONGESKIKTHEID (Artt.8, 54, 222) 

 
 

Die Beswaarskrif word aan die Algemene Ledevergadering voorgehou. 
 
A. Dr. MN Hermann stel die Beswaarskrif. 
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na die Kommissie : 

Emeritaatsversorging. 
C. Ds. MJ Smidt rapporteer namens die Kommissie : Emeritaatsversorging 
 
D. BESWAARSKRIF 
1. Besluite waarteen beswaar ingedien word 
1.1 Ongeskiktheid nie permanent van aard 
1.1.1 Acta, 1997:334, 3.5.3.2.5 Aanbeveling: “Die Sinode keur 3.5.3.2 tot 3.5.3.2.4 

goed en vestig opnuut Kerkrade se aandag daarop dat die PGT 
deurslaggewend is vir die eervolle versorging van die emeritus in geval van 
onbekwaamheid vir die diens op grond van siekte.” Besluit: Goedgekeur. 

1.1.1.1 Hier word in besonder verwys na Acta 1997: 334, 3.5.3.2.1 wat soos volg 
lui: “’n Inkomstevoordeel van 67.5% van PGT (minus 7.5% as lid se bydrae 
tot die pensioenfonds) word maandeliks ten opsigte van die lid betaal. 
Hierdie voordeel begin ook ses maande na laaste datum van diens. Die 
volgende aftrekkings word benewens die bydrae tot die Pensioenfonds ook 
nog deur die Admin. Buro gemaak:  

* Inkomstebelasting,  
* Deel van ledegeld tot mediese skema.  
Verder betaal die versekeraar die bydrae van die Kerkraad aan die 
Pensioenfonds.” 

1.2 Ongeskiktheids-inkomste vanuit GKSA Predikantebystandsfonds 
1.2.1.1 Acta, 1997:362, net na 8.6: “Goedgekeur soos gewysig, (wysiging reeds 

aangebring – Deputate Handelinge).” 
1.2.1.2 Hier word in besonder verwys na Acta 1997: 355, 5.1 wat soos volg lui:  
1.2.1.2.1 “Die ongeskiktheidsinkomste wat aan die lid betaalbaar is, is gelyk aan 

60% van die lid se maandelikse pensioengewende traktement. Benewens 
hierdie inkomste, en terwyl ‘n lid ‘n ongeskiktheidsinkomste ontvang, word 
die volgende persentasies van die lid se maandelikse PGT elke maand 
aan die pensioenfonds betaal: 7.5% synde die lid se bydrae tot die 
pensioenfonds, en 12.5% synde die kerkraad se bydrae tot die 
pensioenfonds.” 
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1.3 Inligtingsboekie 
1.3.1 Acta 1997:343, 3.6.1 Aanbeveling: Die Sinode keur die inligtingsboekie goed. 

Die boekie sal by die volgende hersiening alle tersaaklike inligting bevat 
insake die emeritering van ‘n predikant. Besluit: Goedgekeur. 

1.3.1.1 Hier word in besonder verwys na Acta 1997:342, par. 6 van bo af, wat soos 
volg lui: “Vir solank as wat die voordeel betaal word, sal hy lid van die 
Pensioenfonds bly en sal sy eie bydrae (7.5% van PGT) van sy voordeel 
afgetrek word. Sy netto voordeel (voor inkomstebelasting) is dus 60% van 
PGT. Die Kerkraad se bydrae tot die Pensioenfonds word deur die 
versekeringsmaatskappy betaal. Verder word daar vir gereelde 
verhogings in die voordeel gelyk aan 5% per jaar voorsiening gemaak.” 

 
2. Beswaargrond: Bydraes tot Pensioenfonds 

Beswaar 
2.1 Die besluite rakende bydraes tot die pensioenfonds deur en vir predikante wat 

moes emeriteer, vanweë siekte of andersins is onduidelik, en voorsien nie vir 
groei in die PGT en dus groei in bydrae tot sy regmatige aandeel in die 
pensioenfonds nie (indien die predikant weer sou herstel en verder kan gaan 
met sy dienswerk as hy ongeskik bly). Dit bepaal slegs ‘n groei in voordele (5%) 
wat onvoldoende mag wees en nie amptelik ‘n verhoging in bydrae tot die 
pensioenfonds nie. 

 
3. Motivering 
3.1 Indien ‘n predikant ‘n aantal jare voor emeriteringouderdom weens siekte of 

andersins sou emeriteer, bly sy PGT en daarmee saam die bydrae van sowel die 
predikant as die kerkraad (deur die versekeraar betaal) skynbaar konstant. 

3.2 Sy eie bydrae van 7.5% van PGT en sy kerk se 12.5% bydrae van PGT (deur 
die versekeraar betaal) bepaal sy regmatige aandeel se grootte by enige 
stadium van emeritering en sy 2 X PGT bedrag se grootte in geval van “totale 
mediese ongeskiktheid”. 

3.3 Hierdie besluite maak nou nie voorsiening vir jaarlikse groei in PGT en daarmee 
ook verhogings in die predikant se bydraes en die gemeente se bydraes (deur 
die versekeraar betaal) tot die pensioenfonds nie. 

3.4 Dit benadeel dus die groei van sowel sy 2 X PGT bedrag en van sy regmatige 
aandeel indien hy op 65 emeriteer. 

3.5 Die inligtingsboekie (p.342) maak wel voorsiening vir ‘n vaste 5% per jaar 
verhoging in die voordeel (nie die PGT nie). 

3.6  Dit mag wees dat die Deputate die bydrae van die predikant, sowel as die 
kerkraad, met 5% per jaar sal laat groei. Die Sinodebesluit maak egter nie 
daarvoor voorsiening nie. 

3.7 ‘n Groei van 5% kan in sommige jare te laag wees, soos byvoorbeeld in 2002 
met sy inflasiekoers van tussen 8 en 9%. Oor ‘n aantal jare kan so ‘n relatief lae 
groei ‘n baie negatiewe effek op versorging hê. 

3.8 Acta 1994:247, 9.2.2.1.5.2 bepaal die bydrae van die predikant op “ongeveer 
11% van sy inkomste”. (Dit is min of meer korrek, want 7,5% van 67,5% is gelyk 
aan 11,1%). As dit toegepas sou word, sou die emeritus se bydrae styg, soos sy 
inkomste styg. Die 1997-besluit verwys egter nie na die 11% van inkomste nie. 
Die kerk se bydrae word daarenteen bepaal as 12,5% van PGT (wat nie verhoog 
word nie). 
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4. Aanbevelings wat oorweeg moet word 
4.1 Wys Deputate aan of verwys dit na die Trustees om die Sinode rakende die 

volgende aanbevelings te adviseer, indien dit nie staande hierdie Sinode gedoen 
kan word nie. Neem egter in ag dat die saak ook dringend is. 

4.1.1 Besluit dat die verhogings van PGT ten opsigte van ‘n lid wat vanweë siekte 
of andersins moet emeriteer, nie staak nie maar jaarliks aangepas word met 
‘n persentasie gelykstaande aan die gemiddelde verbruikersprysindeks van 
die mees onlangs gepubliseerde twaalf maande”. 

4.1.2 Verander die sin in Acta 1997: 342, par. 6, wat lui: “Verder word daar vir 
gereelde verhogings in die voordeel gelyk aan 5% per jaar voorsiening 
gemaak.” , na: “Die PGT word jaarliks verhoog met ‘n persentasie 
gelykstaande aan die gemiddelde verbruikersprysindeks van die mees 
onlangs gepubliseerde twaalf maande”. 

4.1.3 Verander die bewoording in die Reglement van die GKSA 
Predikantebystandsfonds, Acta 1997:355, 5.1 wat lui: “Die ongeskiktheids-
inkomste wat aan die lid betaalbaar is, is gelyk aan 60% van die lid se 
maandelikse pensioengewende traktement”. soos volg: 
“Die ongeskiktheidsinkomste wat aan die lid betaalbaar is, is gelyk aan 
die goedgekeurde persentasie van die lid se maandelikse PGT”. 
NB: (Vir die persentasie verwys na Beswaarskrif 2 teen Sinodebesluite oor 
versorging vanweë mediese ongeskiktheid.) 

4.1.4 Verander die bewoording in Acta 1997:334, 3.5.3.2.1 wat lui: “’n 
Inkomstevoordeel van 67.5% van PGT (minus 7.5% as lid se bydrae tot die 
pensioenfonds) word maandeliks ten opsigte van die lid betaal” soos volg: 
“Die ongeskiktheidsinkomste wat aan die lid betaalbaar is, is gelyk aan 
die goedgekeurde persentasie van die lid se maandelikse PGT (minus 
7.5% van PGT as lid se bydrae tot die pensioenfonds)”. 
NB: (Vir die persentasie verwys na Beswaarskrif 2 teen Sinodebesluite oor 
versorging vanweë mediese ongeskiktheid.) 

 
E. KOMMISSIERAPPORT 
1. Beredenering 
1.1 Die gronde van die Beswaar handel in hofsaak oor twee sake, naamlik: 
1.1.1 Die "onduidelikheid" van Sinodebesluite Acta 1997:342-345 rakende 

versorging van emeriti wat onbekwaam geword het vir die uitoefening van sy 
diens weens siekte (KO, art13), en 

1.1.2 Die opvatting dat daar nie voorsiening gemaak is vir groei in die PGT en dus 
groei in bydrae tot sy regmatige aandeel in die pensioenfonds vir emeriti wat 
onbekwaam geword het vir die uitoefening van sy diens weens siekte (Art. 13 
KO). Hierdie opvatting is foutief.  Daar word wel voorsiening gemaak vir die 
PGT om per poliskontrak jaarliks te verhoog.  Die PGT sowel as die inkomste 
voordeel word aangepas. 

2. Ten opsigte van die "onduidelikheid" word die saak van twee kante benader om 
dit duidelik te maak (Acta 1997:334-335). Die persentasies is 60% van die PGT 
wat as uitkeer bedrag maandeliks aan emeritii wat onder artikel 13 KO 
onbekwaam verklaar is, uitbetaal word. 'n Verdere 7,5% word deur die 
versekeraars betaal as bydrae van die lid se bydrae tot die pensioenfonds.  Die 
kerkraad se deel word ook deur die versekeraars aan die pensioenfonds betaal. 

3. Ten opsigte van "groei in PGT" word verwys na Acta 1997:342. Daaruit is dit 
duidelik en dit is deur die trustees van die pensioenfonds bevestig dat die 
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verhoging van 5% inderdaad geld vir die PGT. Dit is wel nie in lyn met die 
jaarlikse VPI soos wat die beswaarde versoek nie. 

4. Persentasies wat hier genoem word, geld die vorige versekeringskontrak. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Bevinding 
2.1 Die beswaarde toon nie aan dat die besluite onduidelik is nie. 
2.2 Die beswaarde is verkeerd in sy aanname dat daar nie jaarlikse groei in die 

bydrae tot die PGT vir emeriti wat medies ongeskik is nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Aanbeveling 
Die Beswaar word nie gehandhaaf nie en aanbevelings word nie oorweeg nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
16.11 BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE PRETORIA – 

DIE RIGLYNE VIR DIE BEPALING VAN DIE PENSIOENGEWENDE 
TRAKTEMENT (PGT) (Artt.8, 55, 220) 

 
 
A. Ds. HLJ Momberg stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie : 

Emeritaatsversorging. 
C. Ds. MJ du Plessis rapporteer namens die Kommissie : Emeritaatsversorging. 
 
D. BESKRYWINGSPUNT 
1. Beskrywingspunt 

Die Nasionale Sinode van die GKSA in 2003 word versoek 
1.1 Dat so na as moontlik “eervolle versorging” van KO, art.13 gehou word deur 
1.1.1 ‘n Verantwoordbare PGT voor emeritaat te handhaaf (sien 1.2 hieronder) 
1.1.2 die emeritus weens ouderdom voldoende pensioen en /of emeritaatsgelde 

ontvang wat aangevul word deur die kerkraad waar nodig 
1.1.3 dat die emeritus weens siekte vanuit ‘n groepversekering (verwys na pt 1.3 

onder 3.5 hierbo) versorg word tot die pensioenouderdom van 65 jaar 
1.2 Dat ‘n beter en meer volledige riglyn vir bepaling van PGT die totale 

vergoedingspakket van die predikant moet insluit nl 
1.3 Dat die riglyne vir bepaling van PGT deur middel van ordelike reëlings deur 

visitatore en die Trustees gekontroleer word. 
 
2. Beredenering en motivering 
2.1 Onder die Emeritaatsfonds-bestel is telkens klem gelê dat emeritaatsversorging 

op ‘n gelyke basis moet geskied. (Sien bv: 1988:609-610, 3.1). 
2.2 Aangesien die kerke ooreengekom het om saam te werk rakende die versorging 

van hulle emeriti, behoort kerke dieselfde en gelyke verantwoordelikhede en 
risiko te dra rakende die voorsiening van versorging vir die emeriti. 

2.3 Nadat die Pensioenfonds tot stand gebring is, is aan elke kerk die “reg” gegee 
om self te besluit rakende elke predikant se PGT, wat tot gevolg het dat sowel 
die besluit dat al die kerke saamwerk rakende die versorging van emeriti, asook 
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die besluit dat die versorging van emeriti op ‘n gelyke basis moet geskied, nie 
meer realiseer nie, aangesien: 

2.3.1 Dit bv. kan gebeur dat ‘n predikant vir 95% van sy dienstydperk by verskeie 
gemeentes dienswerk verrig het wat ‘n baie / te lae PGT deurgegee het, en 
dan emeriteer by ‘n gemeente wat wel ‘n eerbare PGT opgee. Die feit is dat 
hierdie gemeente onmoontlik nie gedurende die laaste 5% van die 
dienstydperk van die predikant vir die tekorte kan opmaak wat reeds opgeloop 
het nie en dat die predikant dan met ‘n baie lae opgehoopte fonds (“regmatige 
aandeel”) daar emeriteer. Hierdie laaste gemeente word nou volgens 
Sinodebesluite verantwoordelik gehou om in enige tekorte van hulle emeritus 
te voorsien wat totaal onbillik teenoor hierdie laaste gemeente is aangesien 
hulle nie vir die probleem verantwoordelik was nie. 

2.3.2 Dit kan verder tot gevolg hê dat hierdie laaste gemeente of nie meer in staat 
sal kan wees om weer te beroep nie, of dat die emeritus oneervol 
onderversorg sal word. 

2.3.2.1 Wat in die praktyk gaan begin gebeur is dat kerke wat wil beroep, eers gaan 
seker maak dat die predikant wat hulle wil beroep, se opgehoopte pensioen 
voldoende is voordat hulle hom oorweeg, aangesien hulle nie bereid is om 
bogenoemde risiko te dra nie, en dat sekere predikante daarom op grond 
van te lae opgehoopte pensioen, nie meer beroepe sal ontvang nie. 

2.3.2.2 Die huidige situasie het dus tot gevolg dat sekere kerke met 
emerituspredikante, asook sekere predikante, onbillik benadeel word. 

2.4 Tans word uitgegaan van die “beginsel” dat die Pensioenfonds nie volledige 
versorging ten doel het nie maar slegs ‘n hulpfonds is, sonder dat “hulpfonds” 
nader gedefinieer is. Dit laat die ruimte oop dat kerke kan oordeel dat ‘n lae PGT 
van byvoorbeeld R50 000 per jaar wel voldoende is omdat dit steeds aan die 
definisie van “hulpfonds” voldoen. Dit is dus noodsaaklik dat “hulpfonds” 
duideliker gedefinieer behoort te word, sodat by die bepaling van PGT daar nie 
net die saak van “gelyke versorging” in ag geneem word nie, maar ook so na as 
moontlik gepoog word om “volledige versorging” te realiseer. 

2.5 Die Pensioenfonds, gekoppel aan PGT, behoort dus nie bloot ‘n hulpfonds 
sonder enige riglyne / parameters te wees nie maar moet so na as moontlik 
volledige versorging ten doel hê. 

2.6 Aangesien enige predikant egter te enige tyd medies ongeskik kan raak a.g.v. 
sieke of andersins, (bv. ‘n motorongeluk), en dan op ‘n vroeë leeftyd moet 
emeriteer, en dan slegs 60% van sy PGT kry om van te leef, (na aftrekking van 
sy 7.5% bydrae tot die Pensioenfonds), behoort die PGT soos hierbo bereken, 
met ‘n faktor van 60% deur die Admin. Buro (in opdrag van die Sinode), verhoog 
te word sodat hy ten minste 96% van sy totale vergoedingspakket uitkry. 

2.7 As alternatief op 2.6 moet die riglyn wat gestel is in die Pensioenfondsreglement 
nl: dat ‘n predikant wat moet emeriteer vanweë siekte of andersins, slegs 60% 
van sy PGT uitkry, op een of ander wyse gewysig word sodat hy wel 100% van 
sy PGT uitkry. 

2.8 Die wyse van bepaling van PGT wat in die Beskrywingspunt versoek word, is in 
werklikheid steeds onvoldoende aangesien ‘n predikant wat vanweë siekte of 
andersins vroeg moet emeriteer, se PGT (asook die voorafbefondsing t.o.v. die 
kerkverband se 50% bydrae ten opsigte van sy mediese fonds, wat aan die PGT 
gekoppel is), by emeritering vassteek op die laaste PGT bedrag wat opgegee is 
en nooit verder kan verhoog word nie. Dit beteken dat inflasie en styging in 
mediesefondspremies jaarliks sy vergoedingspakket laat verminder en dat hy 
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onder die huidige omstandighede binne enkele jare, nadat sy mediese fonds 
premies afgetrek is, geen bedrag oorhou om van te leef nie. (Die huidige reëling 
dat sy pensioen jaarliks met 5% aangepas sal word, sal nooit inflasie en die 
styging van mediesefondspremies uitkanselleer nie).  

2.9 Die mediese fonds-voorafbefondsing (tans aan PGT gekoppel), behoort in die 
geval van emeritering vanweë siekte of andersins, daarom op ‘n alternatiewe 
wyse voortgesit te word, bv. dat hy ten opsigte van en gedurende die jare wat hy 
medies ongeskik is, terugval op die mediesefondsvoorsiening stelsel wat in plek 
is onder die emeritaatsfonds-stelsel, nl: 50% deur middel van ramings en 50% 
deur die emeritus self bygedra. 

2.10 ‘n Moontlike alternatief, om voorsiening te maak vir die probleem soos vermeld 
in 2.8 bogenoem, rakende predikante wat vanweë siekte of andersins moet 
emeriteer, kan moontlik wees dat daar ‘n reëling getref word dat in gevalle van 
permanente ongeskiktheid nie net ‘n enkelbedrag van 2 X PGT uitbetaal word 
nie maar 3 of selfs 4 X PGT, en in die geval van tydelike ongeskiktheid ten 
minste 2 X PGT (bykomend tot die maandelikse pensioenbedrag wat hy dan 
ontvang). 

2.11 Bogenoemde, (of moontlik selfs ‘n outomatiese verhoging in PGT by 
emeritering vanweë siekte of andersins), kan moontlik aan ‘n glyskaal gekoppel 
word na aanleiding van die predikant se ouderdom en sy aantal afhanklikes, op 
die tydstip wat hy ongeskik geraak het, aangesien die behoeftes van jong 
predikante met kinders in die huis verskil van ouer predikante sonder kinders in 
die huis. 

2.12 Dit is dringend noodsaaklik dat kerke, ter wille van duidelikheid, voorsien word 
van veelvuldige fiktiewe gevallestudies se berekeninge rakende bv. predikante 
wat op verskillende ouderdomme vanweë siekte of andersins emeriteer, 
gekoppel aan verskillende PGT bedrae.  

2.13 Dit is ook dringend noodsaaklik dat kerke, ter wille van duidelikheid, voorsien 
word van veelvuldige fiktiewe gevallestudies wat die effek en konsekwensies vir 
gemeentes, wie se predikant by hulle emeriteer, aandui as predikante vir ‘n 
groot deel van hulle diensjare ‘n lae PGT by sy vorige gemeentes gekry het.  

2.14 Klassisse behoort voorsien te word van ‘n pro-forma berekeningsvorm wat 
visitatore moet gebruik tydens visitasie om te kontroleer dat: 

2.14.1 Kerkrade begryp hoe PGT bepaal moet word. 
2.14.2 PGT wel volgens Sinodebesluite bereken is. 
2.14.3 Duidelike voorgeskrewe terugvoer in die verband in die Klassis se notule 

opgeneem kan word sodat die Trustees op grond van Klassisse se notules 
kan help kontrole uitoefen ten opsigte van bepaling en berekening van 
korrekte PGT opgawes.  

Besluit:  
Gevolg word op sodanige wyse aan hierdie Beskrywingspunt gegee: – Kerke word 
versoek om op verantwoordelike en eenvormige wyse die PGT te bepaal. Aktuaris 
en Trustees word versoek om minimum PGT riglyne aan kerke te voorsien. 
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16.12   BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE PRETORIA – 
VERSEKERING VAN DIE 7.5% PREDIKANTSBYDRAE TOT DIE 
PENSIOENFONDS (Artt.8, 57, 225) 

 
 
A. Ds. HLJ Momberg stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie : 

Emeritaatsversorging. 
C. Ds. TC de Klerk rapporteer namens die Kommissie : Emeritaatsversorging. 
 
D. BESKRYWINGSPUNT 
1. Beskrywingspunt 
Die Nasionale Sinode van die GKSA in 2003 word versoek: 
Dat die 7.5% gedeelte van die bydrae wat die predikant betaal tot die Pensioenfonds 
in ‘n groep verseker word in die geval waar ‘n predikant vanweë siekte of andersins 
moet emeriteer voor emeritaatsouderdom. 
1.1 Beredenering en motivering 
1.1.1 Tans word die kerke se 12.5% bydrae tot die Pensioenfonds van hulle 

predikante wel verseker by die versekeraar. Dit beteken dat ‘n kerk nie verder 
hoef by te dra tot die Pensioenfonds van hulle geëmeriteerde predikant wat 
vanweë siekte of andersins moes emeriteer nie. Dit stel die kerke in staat om 
weer te kan beroep en nie dan vir twee predikante hoef by te dra tot die 
Pensioenfonds nie. 

1.1.2 ‘n Predikant wat vanweë siekte of andersins moet emeriteer het gewoonlik 
buitengewone onkoste vanweë sy siekte, en het ‘n baie gevalle nog kinders in 
die huis wat hy moet versorg en onderhou. Dit sal eerbaar wees as sy 7.5% 
bydrae tot die Pensioenfonds ook verseker is, sodat hy dit ook nie langer hoef 
te betaal nie. (By gewone polisse is ‘n opsie genoem ”premiekwytskelding”, 
beskikbaar.) 

1.1.3 Indien dit vanweë een of ander tegniese rede nie moontlik is nie, bv. 
aangesien die versekeraar of Pensioenwetgewing dit nie toelaat nie, behoort 
‘n ander reëling getref te word bv. dat die kerkverband daarvoor instaan, of 
dat dit op ‘n ander wyse verseker word. 

Besluit:  
Aan die Beskrywingspunt word nie gevolg gegee nie. 
Motivering: Die versekeraar betaal reeds van die begin af die 7.5%. 
 
 
 
16.13   BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE PRETORIA 

RAKENDE KUNDIGE HULP AAN PREDIKANTE EN MEERDERE 
VERGADERINGS RAKENDE EMERITERING EN ANDER 
FINANSIËLE ASPEKTE (Artt.8, 58, 225) 

 
 
A. Ds. HLJ Momberg stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie : 

Emeritaatsversorging. 
C. Ds. TC de Klerk rapporteer namens die Kommissie : Emeritaatsversorging. 
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D. BESKRYWINGSPUNT 
 
1. Beskrywingspunt 

Die Nasionale Sinode van die GKSA in 2003 word versoek: 
Dat kundige Deputate aangewys word om predikante, kerkrade en meerdere 
vergaderings van hulp en advies rakende alle aspekte van emeritering te bedien. 

1.1 Beredenering en motivering 
1.1.1 Tans is die Trustees van die Pensioenfonds en die Deputate 

Emeritaatsversorging een en dieselfde groep persone. 
1.1.2 Dit is te verstane dat die Trustees se primêre verantwoordelikheid lê by die 

bestuur en uitbou van die pensioenfonds, soos duidelik beskryf in hulle pligte. 
1.1.3 Die Deputate het tydens die vorige Sinode slegs 4 opdragte gekry waarvan 

almal te make het met die mediese fonds. (Acta 2000:283, 3). 
1.1.4 Daar is dus geen opdragte aan enige Deputate om predikante, kerkrade en 

meerdere vergaderings in enige opsig by te staan met kundige hulp en advies 
rakende die emeritering van predikante nie, en daar kan nie van die Trustees 
verwag word om hierdie verantwoordelikheid te neem nie, aangesien dit nie 
deel van hulle opdragte uitmaak nie. 

1.1.5 Daar bestaan in besonder ‘n groot behoefte by predikante, (asook by 
konsulente, kerkrade en klassisse), om in die geval van emeritering vanweë 
siekte of andersins, stap vir stap begelei te kan word deur kundiges op hierdie 
gebied, sodat sake ordelik, vinnig en tot voordeel van alle partye afgehandel 
kan word. ‘n Voorbeeld vorm (skriftelik of rekenaarmatig), waarop alle 
berekeninge gemaak kan word rakende die bepaling van voordele (inkomste) 
en uitgawes van so ‘n predikant, sal al baie help. 

1.1.6 Dit is gewoonlik vir ‘n predikant wat siek is emosioneel baie moeilik, of selfs 
onmoontlik om nugtere en kundige besluite rakende sy eie lewe te kan neem, 
wat nog om sy kerkraad van advies te bedien. Konsulente is meestal ook 
onkundig rakende hierdie sake en die Sinodebesluite, en die konsekwensies 
daarvan, is nie altyd so maklik verstaanbaar nie. Selfs Klassisse is nie altyd 
bewus van alle detail en die konsekwensies wat dit vir hulle inhou nie. 

1.1.7 Daar bestaan daarom nie net ‘n groot behoefte aan tegniese prosedure- en 
finansiële advies in die verband nie, maar ook ‘n behoefte aan kundige 
emosionele begeleiding vir veral die predikant en sy gesin in sulke situasies.  

1.1.8 Dit sal in sekere gevalle baie help as sulke Deputate selfs as ‘n spreekbuis vir 
die betrokke predikant en kerkraad by die Trustees kan optree en die saak 
namens hulle “hanteer” en monitor. 

1.1.9 Vir solank as wat die Deputate Emeritaatsversorging en die Trustees uit 
dieselfde persone bestaan, sal daar ‘n tipe botsing van pligte wees, en sal die 
saak nie werklik aangespreek kan word nie. 

Aanbeveling: Aan die Beskrywingspunt word nie gevolg gegee nie. 
Motivering: Die Trustees bestaan uit 8 lede (4 persone deur die lede verkies en 4 
kundiges deur die Sinode aangewys). Die kundiges was o.a. 'n broeder wat 35 jaar 
in die pensioenbedryf gestaan het, 'n broeder wat 25 jaar bestuurder was van die 
Munisipale Pensioenfonds, 'n geoktrooieerde rekenmeester en 'n broeder wat tans 
nog steeds aktief in die finansiële wêreld is. 
Die Trustees het op uitnodiging hulp verleen aan almal wat daarom gevra het. So is 
bv. 2 Klassisvergaderings en 6 Kerkraadsvergaderings bygewoon. In tientalle 
telefoniese oproepe, e-pos en fakse is verskeie adviese gegee. 
Besluit: Goedgekeur. 
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16.14   BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE PRETORIA 
RAKENDE DEURGEE VAN WYSIGINGS AAN DIE REGLEMENT 
VAN DIE PENSIOENFONDS (Artt.8, 59, 225) 

 
 
A. Ds. HLJ Momberg stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie : 

Emeritaatsversorging. 
C. Ds. TC de Klerk rapporteer namens die Kommissie : Emeritaatsversorging. 

 
D. BESKRYWINGSPUNT 
1. Beskrywingspunt 

Die Nasionale Sinode van die GKSA in 2003 word versoek: 
1.1 Dat die Trustees van die Pensioenfonds enige wysigings wat hulle aan die 

Reglement van die Pensioenfonds aanbring dadelik deur stuur aan alle lede, 
kerke, Klassisse en Part. Sinodes. 

1.2 Dat lede, Kerke, Klassisse en Part. Sinodes deurlopend die reg het om met die 
trustees in gesprek te tree volgens die reglement van die pensioenfonds. 

 
2. Beredenering en motivering 
2.1 Aangesien die Sinode / Ledevergadering tans ‘n oop mandaat aan die Trustees 

van die Pensioenfonds gegee het om enige wysiging te mag aanbring aan die 
Reglement van die Pensioenfonds, is dit onbillik dat alle betrokke partye nie 
dadelik kennis kry daarvan nie en slegs elke 3 jaar, in die Sinodehandelinge 
daarvan kennis neem. 

2.2 Lede, kerke en meerdere vergaderings is deurlopend betrokke by die 
Pensioenfonds en moet deurlopend besluite neem op grond van die 
Reglement, bv. as ‘n predikant moet emeriteer vanweë ouderdom of siekte of 
andersins.  

2.3 Deur nie deurlopend op hoogte te wees met wysigings nie kan tot gevolg hê dat 
foutiewe besluite geneem word deur kerke of meerdere vergaderings wat tot 
regskrenking kan lei.  

2.4 Dit kan ook tot gevolg hê dat kerke en meerdere vergaderings skielik meer 
verpligtinge kry bv. ten opsigte van finansiële hulp aan emeriti, as wat hulle 
oorspronklik op gereken het. 

 
3. Aanbeveling 

Die Sinode heroorweeg die oop mandaat gegee aan die trustees en/of tref 
alternatiewe reëlings dat hierdie saak ordelik en billik hanteer kan word. 

Aanbeveling: Daar word gevolg aan die Beskrywingspunt gegee en wel op die 
volgende wyse: 
Dat die versoek in 1.1 bygevoeg word by die standaardprosedure van die Admin 
Buro. 
Besluit: Goedgekeur. 
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16.15   BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE PRETORIA 
RAKENDE MAANDELIKSE TRAKTEMENTS- EN EMERITAATS-
ADVIES (Artt.8, 60, 225) 

 
 
A. Ds. HLJ Momberg stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie : 

Emeritaatsversorging. 
C. Ds. TC de Klerk rapporteer namens die Kommissie : Emeritaatsversorging. 
 
D. BESKRYWINGSPUNT 
1. Beskrywingspunt 
Die Nasionale Sinode van die GKSA in 2003 word versoek 
Dat die Admin. Buro asook kerkrade, kragtens arbeidswetgewing en deursigtigheid, 
maandeliks aan emeriti asook dienende predikante ‘n volledige betalingsadvies 
rakende emeritaats- asook traktementsbetalings verskaf. 
1.1 Beredenering en motivering 
1.1.1 Alhoewel die kerke nie deel uitmaak van die privaatsektor nie, en totaal ‘n 

andersoortige instelling is, moet onthou word dat alle probleme in kerkverband 
nie altyd op die voorgeskrewe Bybelse en kerklike wyse geskik of hanteer 
word nie. Om daarom die algemene arbeidswetgewing te gehoorsaam, in 
soverre dit nie in stryd met die Woord van God is nie, sal ‘n wyse besluit van 
die kerke wees. 

1.1.2 Daarom, en op grond van die Bybelse beginsel van eerlike deursigtigheid is 
dit nodig dat kerke en die Admin. Buro deurlopend predikante en emeriti 
maandeliks voorsien van ‘n volledig berekende betalingsadvies. 

1.1.3 Versoeke in die verband deur emeriti is tot op hede nie aan gevolg gegee nie, 
en dit skep onnodig spanning en kan tot groot misverstande lei. 

1.1.4 Kerkrade met emeriti kan baie baat vind daarby as hulle ook van ‘n afskrif van 
hulle emeritus se betalingsadvies voorsien word sodat hulle deurlopend op 
hoogte kan bly van sy versorgingsituasie. 

Aanbeveling: Daar word aan die Beskrywingspunt gevolg gegee en wel op die 
volgende wyse: 
Dat die versoek in 1.1 bygevoeg word by die standaardprosedure van die Admin 
Buro. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
16.16   BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE PRETORIA 

RAKENDE SPESIALE “SPESIALIS-FINANSIËLE KOMMISSIE OF 
DEPUTATE” (Artt.8, 61, 221) 

 
 
A. Ds. HLJ Momberg stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie : 

Emeritaatsversorging. 
C. Ds. MJ du Plessis rapporteer namens die Kommissie : Emeritaatsversorging. 
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D. BESKRYWINGSPUNT 
1. Beskrywingspunt 
Die Nasionale Sinode van die GKSA in 2003 ‘n Spesialis finansiële 
Studiedeputategroep om o.a. die volgende sake onder studie te neem 
1.1 verskille en teenstrydighede tussen Aktuaris en Sinode ledevergadering 
1.2 verskille tussen Sinode, die Deputate vir bewaring en vermeerdering van die 

kerk en die Aktuaris 
1.3 probleme rakende kerklike bydraes 
1.4 probleme en ontevredenheid rakende “swak” voordele uit die Pensioenfonds 
1.5 probleme en ontevredenheid rakende “swak mediese fonds voordele met hoë 

premies”  
 

2. Beredenering en motivering 
2.1 Verskille en teenstrydighede tussen die Aktuaris en die Sinode / 

Ledevergadering 
2.1.1 Daar is groot ongemotiveerde verskille in die Acta van 2000 tussen besluite 

en/of aannames van die Aktuaris enersyds en die ledevergadering van die 
Emeritaats-versorgingskombinasie asook die Sinode andersyds, wat tot 
gevolg het dat die Emeritaatsfondstrusts, en daar mee saam die kerke en 
predikante, benadeel word. 

2.1.1.1 Motivering 
2.1.1.1.1 Die Aktuaris vermeld sowel in sy voorgestelde tabel van berekeninge vir 

die volgende 20 jaar, t.o.v. die jaar 2000, asook in sy samevatting: (3.3, 
“Die gemiddelde raming wat tans R84 per jaar per belydende lidmaat 
beloop, en wat jaarliks matiglik sal verhoog…”, dat die raming vir die jaar 
2000 wel R84 beloop en behoort te beloop. 

2.1.1.1.2 Daarteenoor besluit die Ledevergadering op p.553, “Aanbevelings”: “Die 
gemiddelde ramingsbedrag is R70.76 per belydende lidmaat.” , indien die 
nuut-aanbeveelde glyskaal gebruik word, sonder om te motiveer waarom 
dit moet verskil van die berekeninge van die Aktuaris. 

2.1.1.1.3 Daar mee saam besluit die Sinode op p.329, dat die ramings vir die 
emeritaatsfonds, (moes seker gewees het: Emeritaatsfondstrust???), wel 
“Volgens elke kerk se glyskaal”, moet beloop, dus: gemiddeld R70.76 per 
belydende lidmaat per jaar, ook sonder om te motiveer waarom dit moet 
verskil van die berekeninge van die Aktuaris. 

2.1.1.1.4 Deurdat ‘n raming van gemiddeld R70.76 per/bel./lid goedgekeur is, in 
plaas van R84 per/bel.lid bring mee ‘n verskil van R9.24 per/bel./lid per 
jaar, wat vir slegs die jaar 2000 op ‘n totaal van R700 724 uitkom, en wat 
rofweg dus tot 2003 die bedrag van R2 102 174 sal beloop. 

2.1.1.1.5 Dit is daarom duidelik dat dit tot gevolg het dat die Emeritaatsfondstrust en 
daar mee saam die kerke en predikante, benadeel word. 

2.2 Verskille en teenstrydighede tussen die Sinode, die Deputate vir bewaring en 
vermeerdering van die kerk en die Aktuaris 

2.2.1 Die Sinode het besluite geneem rakende die ramings vir die Emeritaats-
versorgingstrust wat nie gegrond is op en ooreenstem met inligting wat: 

 die Deputate vir bewaring en vermeerdering van die kerk, (vroeër 
bekend as: Deputate Dalende lidmatetal),  
 en die Aktuaris  

           reeds aan die Sinode verskaf het nie. 
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2.2.2 Die massiewe berekeningsverskille tussen die Aktuaris se verslag rakende 
die Emeritaatsversorgingstrust en verskeie verslae van die “Deputate vir 
bewaring en vermeerdering van die kerk”, (vroeër bekend as: “Deputate 
Dalende lidmatetal”), is ook nie deur die Sinode in berekening gebring met die 
bepaling van ramings vir die Emeritaatsversorgingstrust nie. 

2.2.2.1 Motivering 
2.2.2.1.1 Die beraamde aantal lidmate wat die Aktuaris as uitgangspunt gebruik in 

sy kontantvloei projeksie, stem glad nie ooreen met die statistiek wat nou 
reeds vanaf 1994 deur die Deputate vir bewaring en vermeerdering van 
die kerk, (vroeër bekend as: Deputate Dalende lidmatetal), bereken is nie, 
en het tot gevolg dat die resultate van die Aktuaris se berekeninge op 
geen wyse behaal kan word nie. Die bewys hiervan is reeds duidelik as 
gelet word op die 2 jaar se statistiek wat nou gevolg het op die jaar 2000. 

2.2.2.1.2 Die Aktuaris se berekeninge lui as volg: 
 
 

Jaar Beraamde Totale Voordeel- Bates Befonds- Raming 

Eindigende Aantal Ramings betalings   ingsvlak per 

30 Junie Lidmate (R’000) (R’000) (R’000)   Lidmaat 

              

2000 75836 6688 8075 46085 36,8% 84 

2001 75760 7015 8732 48977 37,8% 88 

2002 75684 7359 9334 51899 38,9% 93 

2003 75609 7719 9818 54989 40,0% 97 

2004 75533 8097 10164 58421 41,3% 102 

2005 75458 8493 10713 62043 42,7% 107 

2006 75382 8909 11335 65821 44,2% 113 

2007 75307 9345 11642 70105 45,9% 118 

2008 75232 9802 12091 74828 47,9% 124 

2009 75156 10282 12690 79903 50,0% 130 

2010 75081 10785 13113 85565 52,5% 137 

2011 75006 11313 13595 91840 55,2% 144 

2012 74931 11867 14714 98177 58,1% 151 

2013 74856 12448 15099 105344 61,5% 158 
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2014 74781 13057 15387 113548 65,4% 166 

2015 74706 13696 15974 122626 69,8% 175 

2016 74632 14367 16372 132883 74,9% 183 

2017 74557 15070 17077 144164 80,6% 193 

2018 74483 15808 18016 156373 87,2% 202 

2019 74408 16582 18182 170410 94,8% 121 

2020 74334 17393 18808 186036 100,0% 223 

 
2.2.2.1.3 Die Aktuaris aanvaar dat die aantal belydende lidmate oor 20 jaar, vanaf 

jare 2000 tot 2020, slegs gaan daal met 1502 lidmate.  
2.2.2.1.4 Daarteenoor het die Sinode nou reeds oor ‘n tydperk van 6 jaar (1994 tot 

2000), met groot bekommernis kennis geneem van die drastiese daling in 
ledetal van die kerke. Daar is daarom spesiaal Deputate aangewys wat 
grondige en volledige studiestukke aan die Sinodes voorgelê het, om die 
probleem te probeer oplos. Hierdie Deputate het in besonder aangedui dat 
die dalingtendens in belydende lidmaat getalle vanaf ongeveer 1990 begin 
afneem het en vanaf 1994 met ongeveer 900 belydende lidmate per jaar 
daal. Gedurende 1998 tot 1999 het dit reeds met 1 537 gedaal en vanaf 
1999 tot 2000 met 960. 

2.2.2.1.5 Bogenoemde tendens dui slegs die daling van belydende lidmate aan en 
het nog glad nie die akkumulerende effek van: 

2.2.2.1.5.1 Die daling in kinderaanwas, en 
2.2.2.1.5.2 Die daling in dooplidmate, asook  
2.2.2.1.5.3 Die stygende gemiddelde ouderdomsvlak van ons lidmate, in ag geneem 

nie. 
2.2.2.1.6 Die Aktuaris se beginstatistiek vir die jaar, 2000, nl: 75 836, was dus reeds 

884 meer as die werklike getal, nl: 74 952. 
2.2.2.1.7 Dit beteken dat sy beraamde daling in lidmatetal van 1 502 oor 20 jaar, 

reeds met aanvang van jaar 1 (2000),met 884 gedaal het. Sy syfers vir die 
volgende 20 jaar maak dus in werklikheid slegs voorsiening vir ‘n daling 
van nog 618 belydende lidmate. 

2.2.2.1.8 Die Statistiek vir die jaar 2002 wys reeds dat die lidmatetal nou gedaal het 
tot 73 748, wat tot gevolg het dat daar reeds in 2002, 586 lidmate minder 
is as wat die Aktuaris bereken het daar gaan wees op die jaar 2020.  

2.2.2.1.9 Dit is onverstaanbaar dat sowel die Aktuaris, die Trustees / Deputate, 
asook die Sinode van 2000, nie in staat was om, die werk wat die 
Deputate Bewaring en vermeerdering van die kerk reeds tot op 2000 
gedoen het, in ag te geneem het nie. 

2.2.2.1.10 Bogenoemde probleem was wel gedurende die Sinodesitting deur van 
die beswaardes aan die Sinode uitgewys, maar daar is nie op ag 
geslaan nie. 

2.2.2.1.11 Die konsekwensie van hierdie groter tendens van daling in lidmatetal sal 
tot gevolg hê dat die werklike befondsingsvlak van ongeveer 36% in die 
jaar 2000, teen die jaar 2020 sal daal tot ongeveer 26%, of selfs minder. 



 340 

2.2.2.1.12 Om dit te verhoed sal die ramings, soos deur die Aktuaris bereken is, ten 
minste oombliklik byna moet verdubbel! 

2.2.2.1.13 Indien hierdie berekeningsfout nie reggestel word nie, sal predikante wat 
tans 45 jaar of jonger is, geen versorging uit die emeritaats-
versorgingstrust ontvang nie, en sal die Pensioenfonds alleen nooit in 
die behoefte van diegene kan voldoen nie. 

2.2.2.1.14 Die Sinode het dus nie net ‘n baie groot fout gemaak toe die raming vir 
die Emeritaatsversorgingstrust nie vasgestel is op R84 per bel./lid. soos 
die Aktuaris bereken het nie, maar ‘n verdere fout begaan deur nie die 
tekortkominge in die verslag van die Aktuaris raak te sien en ook 
daarvoor voorsiening te maak nie. 

2.3 Probleme rakende “Kerklike bydraes” 
2.3.1 Agteruitgaan van kerklike bydraes in die GKSA veroorsaak ‘n finansiële 

skaakmat posisie 
2.3.1.1 Motivering 
2.3.1.1.1 Na aanleiding van persoonlike navrae rakende die stand van kerklike 

bydraes by sowel kerke in stedelike gebiede asook kerke op die platteland 
kan rofweg die volgende afleidings gemaak word. 

2.3.1.1.2 Ongeveer 10% van die lidmate van ‘n gemeente dra tot 70% van die kerk 
se inkomste by. 

2.3.1.1.3 Ongeveer 60% van die lidmate van ‘n gemeente dra die oorblywende 30% 
van die kerk se inkomste by. 

2.3.1.1.4 Ongeveer 30% van die lidmate van ‘n gemeente dra glad nie by nie. 
2.3.1.1.5 By Kerke in stedelike gebiede blyk dit dat van die 30% wat glad nie bydra 

nie slegs 10% moontlik nie in staat is om by te dra nie. Van die 60% 
gedeelte kan ten minste 40% meer as dubbel bydra as wat hulle tans 
bydra. 

2.3.1.1.6 Op die platteland is die getal lidmate wat glad nie bydra nie, byna almal 
nie in staat om iets by te dra nie. 

2.4 Probleme en ontevredenheid rakende: “Swak voordele uit die pensioenfonds”. 
2.4.1 Daar is ‘n vinnig stygende gevoel van ontevredenheid onder kerke en veral 

jong predikante rakende die hoë premie van die Pensioenfonds in verhouding 
tot die lae voordele wat daaruit verkry word. 

2.4.1.1 Motivering 
2.4.1.1.1 Versekeringsmakelaars bied teen dieselfde koste vir die oorwegend jonger 

predikante baie beter voordele aan as wat die huidige Pensioenfonds 
aanbied. 

2.4.1.1.2 Daar is min of geen begrip vir die argument dat die huidige swak voordele 
uit die Pensioenfonds moontlik te make het met kruissubsidiëring wat oor 
die volgende ongeveer 30 jaar nog moet geskied vir die ouer predikante 
wat deel uitmaak van die groep in die Pensioenfonds nie. 

2.4.1.1.3 Dit beteken dat die jonger predikante wat tans aan die Pensioenfonds 
verbonde is tot met hulle afsterwe benadeel sal word a.g.v. moontlike 
kruissubsidiëring. 

2.4.1.1.4 Die vraag is waarom die Emeritaatsfonds nie die sogenaamde 
kruissubsidiëring help uitskakel nie, aangesien die ouer predikante in ‘n 
groter mate daaruit versorg gaan word? 

2.4.1.1.5 Die Emeritaatsfonds behoort daarom nou reeds ten minste gedeeltelik pro-
rata gebruik te word vir bv. lewensdekking vir die ouer predikante sodat 
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die jonger predikante nie in die Pensioenfonds die volle negatiewe effek 
van kruis-subsidiëring hoef te dra nie. 

2.4.1.1.6 Die feit dat die predikant self uit sy sak 7.5 dele van die 20 dele tot die 
Pensioenfonds bydra beteken dat dit nie nou meer die kerkverband is wat 
100% verantwoordelikheid neem vir emeritus versorging nie, en 
beklemtoon die feit dat die jonger predikante tans uit hulle eie sak ‘n groot 
deel van die kruissubsidiëring dra wat nie so behoort te wees nie. 

2.4.1.1.7 Die moontlikheid van ‘n soortgelyke pensioen en inkomsteversekerings 
stelsel as wat tans deur PPS bedryf word, behoort ook ondersoek te word. 

2.4.1.1.8 Is dit nie moontlik vir jonger predikante om, gekoppel aan die 
Pensioenfonds, maar sonder benadeling van kruissubsidiëring, ekstra by 
te dra om bv. nie net 2 X PGT as enkelbedrag te kry nie maar 3 of 4 X 
PGT, of om daarby gewone doodsdekking te kry nie. 

2.4.1.1.9 Hierdie, en ander dringende vrae en ontevredenheid rakende die 
Pensioenfonds behoort dringend aandag te kry en daar behoort 
regstellings gemaak te word. 

2.5 Probleme en ontevredenheid rakende: “Swak mediese fonds voordele met hoë 
premie” 

2.5.1 Die kerke en emeriti word verplig om by een spesifieke mediese fonds te bly, 
ongeag of hulle dit nog enigsins kan bekostig of nie. Geen alternatief of bv. ‘n 
koppeling tussen ‘n hospitaalplan en ‘n beperkte mediese fondsdekking kan 
eers oorweeg word nie, anders verloor die predikante hulle gedeelte dekking 
wat hulle nog toekom op grond van die Sinodebesluite voor 1997, nl dat die 
kerkverband vir 50% van die mediese fonds premie verantwoordelikheid 
neem. Intussen is sowel die administrasie asook die dekking van die fonds 
bitter swak in verhouding tot kostes. Hierdie saak sal dringend aandag 
behoort te kry. 

2.5.1.1 Motivering 
2.5.1.1.1 Op grond van statistiese voorspellings rakende mediese fonds versorging 

in die VSA blyk dit dat ten minste 50% van die huidige bevolking wat tans 
mediese fonds dekking het, dit oor 5 jaar nie meer sal hê nie. Medici in SA 
ervaar gedurende die afgelope 2 jaar reeds dat hulle tot soveel as ‘n 40% 
daling het in mediese fonds kliënte en uitbetalings en dat hulle inkomste 
nou grotendeels afhang van die betaalvermoë van die privaatman op 
straat sonder ‘n mediese fonds. 

2.5.1.1.2 Dit beteken dat ‘n derde-wêreldse land soos SA nog vinniger agteruit sal 
gaan as die VSA en dat daar voor die volgende Sinode moontlik 
onherstelbare probleme sal wees. 

2.5.1.1.3 Dit bevestig weereens dat die GKSA se diakonieë dit dringend sal moet 
oorweeg om nou reeds gesamentlik te begin beplan en voorsien vir die 
versorging van emeriti, veral t.o.v. mediese kostes. 

2.5.1.1.4 Dit bevestig ook dat die Sinode bitter dringend op ‘n meer gereelde basis 
as elke 3 jaar, spesialis-finansiële kundiges se advies moet bekom om 
besluite te kan help neem. 

2.5.1.1.5 Daar sal ook dringend aandag gegee moet word aan duideliker 
uiteensettings rakende die strukture en opsies en metodiek van 
berekening rakende verskillende mediese fonds opsies. Selfs mediese 
fonds spesialiste het die vorige uitgestuurde uiteensettings van die huidige 
mediese fonds inligting en opsies dramaties verskillend verstaan. 
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2.6 Die onsekerheid rakende moontlike onverantwoordelike besluite rakende 
beleggings van die GKSA se fonds, soos in die media beweer word, bevestig 
onder andere die noodsaak dat die kerkverband ‘n “Spesialis-finansiële 
Deputategroep” benodig en tydens die Sinodes ook gebruik moet maak van ten 
minste 15 spesialis finansiële kundiges om ons by te staan en te adviseer 
rakende alle finansiële aangeleenthede. 

Besluit:  
Daar word nie gevolg gegee aan hierdie Beskrywingspunt nie. 
 
 
 
16.17   BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE PRETORIA 

RAKENDE MINIMUM PGT RIGLYN (Artt.8, 56, 224) 
 
 
A. Ds. HLJ Momberg stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie : 

Emeritaatsversorging. 
C. Ds. MJ du Plessis rapporteer namens die Kommissie : Emeritaatsversorging. 
 
D. BESKRYWINGSPUNT 
1. Beskrywingspunt 

Die Nasionale Sinode van die GKSA in 2003 word versoek: 
1.1 Dat die Sinode ‘n riglyn, met jaarlikse aanpassings vanaf Sinode tot Sinode, vir 

PGT in die kerkverband vasstel. 
 

2. Beredenering en motivering 
2.1 Onder die Emeritaatsfonds-bestel is telkens klem gelê dat emeritaatsversorging 

op ‘n gelyke basis moet geskied. (Sien bv: 1988:609-610, 3.1). 
2.2 Die Emeritaatsversorging van professore was op ‘n stadium nie in lyn met die 

emeritaatsversorging van emeritus predikante nie en is deur ‘n besluit van die 
Sinode in lyn gebring met die van predikante. 

2.3 Aangesien die kerke ooreengekom het om saam te werk rakende die 
versorging van hulle emeriti, behoort kerke dieselfde en gelyke 
verantwoordelikhede te dra rakende die voorsiening van versorging vir die 
emeriti.  

2.3.1 Rakende die Emeritaatsfondsgedeelte van emeritusversorging was en word 
dit nog bereken deur middel van ramings volgens ‘n billike formule vir elke 
kerk gegrond op hierdie gelyke eervolle versorgings beginsel. 

2.3.2 Nadat die Pensioenfonds tot stand gebring is, is aan elke kerk die “reg” gegee 
om self te besluit rakende elke predikant se PGT, wat tot gevolg het dat sowel 
die besluit dat al die kerke saamwerk rakende die versorging van emeriti, 
asook die besluit dat die versorging van emeriti op ‘n gelyke basis moet 
geskied, nie meer realiseer nie, aangesien: 

2.3.2.1 Dit bv. kan gebeur dat ‘n predikant vir 95% van sy dienstydperk by verskeie 
gemeentes dienswerk verrig het wat ‘n baie / te lae PGT deurgegee het, en 
dan emeriteer by ‘n gemeente wat wel ‘n eerbare PGT opgee. Die feit is dat 
hierdie gemeente onmoontlik nie gedurende die laaste 5% van die 
dienstydperk van die predikant vir die tekorte kan opmaak wat reeds 
opgeloop het nie en dat die predikant dan met ‘n baie lae opgehoopte fonds 
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(“regmatige aandeel”) daar emeriteer. Hierdie laaste gemeente word nou 
volgens Sinodebesluite verantwoordelik gehou om in enige tekorte van hulle 
emeritus te voorsien wat totaal onbillik teenoor hierdie laaste gemeente is 
aangesien hulle nie vir die probleem verantwoordelik was nie. 

2.3.2.2 Dit kan verder tot gevolg hê dat hierdie laaste gemeente of nie meer in staat 
sal kan wees om weer te beroep nie, of dat die emeritus oneervol 
onderversorg sal word. 

2.3.2.3 Wat in die praktyk gaan begin gebeur is dat kerke wat wil beroep, eers gaan 
seker maak dat die predikant wat hulle wil beroep, se opgehoopte pensioen 
voldoende is voordat hulle hom oorweeg, aangesien hulle nie bereid is om 
bg. risiko te dra nie, en dat sekere predikante daarom op grond van te lae 
opgehoopte pensioen, nie meer beroepe sal ontvang nie. 

2.3.2.4 Die huidige situasie het dus tot gevolg dat sekere kerke met 
emerituspredikante, asook sekere predikante, onbillik benadeel word. 

2.4 Hierdie Beskrywingspunt skryf nie kerke voor rakende die traktement van hulle 
predikant nie, en dit vra nie vir ‘n riglyn vir traktement in die kerkverband nie. 
Kerke sal steeds onafhanklik oor die traktement van hulle predikante kan besluit, 
en die Sinode / Beskrywingspunt meng dus in geen opsig in met die 
selfstandigheid van die plaaslike kerke nie. Dit herstel slegs diskrepansies, 
teenstrydighede en onbillikhede wat ontstaan het met vorige Sinodebesluite 
nadat die Pensioenfonds tot stand gekom het. 

Aanbeveling: Gevolg word op sodanige wyse aan hierdie Beskrywingspunt gegee: 
kerke word versoek om op verantwoordelike en eenvormige wyse die PGT te 
bepaal. Aktuaris en Trustees moet minimum PGT riglyne aan kerke voorsien. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
16.18   BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE BOSVELD 

OOR VERSORGING VAN PREDIKANTE ONDER KO, ARTIKEL 13  
(Artt.8, 62, 215) 

 
 
A. Die Beskrywingspunt word gestel. 
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie : 

Emeritaatsversorging. 
C. Ds. C Hattingh rapporteer namens die Kommissie : Emeritaatsversorging. 
D. Besluit: Die twee Beskrywingspunte van die twee Part. Sinodes, Bosveld en 

Noordwes word gesamentlik behandel aangesien hulle oor dieselfde saak 
handel. 
 

E. BESKRYWINGSPUNT 
Beskrywingspunt 
1. Dat daar indringend deur die Deputate van die Nasionale Sinode aandag gegee 

word aan die versorging van predikante wat medies ongeskik raak, aangesien 
die huidige wyse van versorging totaal ontoereikend is. 

2. Dat daar met die huidige versekeraars onderhandel word om hierdie broeders 
die geleentheid te bied om hulle gawes aan te wend, omdat dit moontlik kan 
meewerk tot herstel en rehabilitasie. 
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3. Dat daar weer kwotasies deur die Deputate verkry sal word en die beste opsie 
so spoedig moontlik geïmplementeer word. 

4. Dat daar indringend na predikante wat dien of gedien het in die 
kapelaansdienste se situasie gekyk word, aangesien dit blyk dat hierdie 
broeders nie deur die EPPW en Pensioenfonds volgens KO, artt.12 en 13 
versorg word nie. 

5. Motivering 
5.1 ‘n Predikant se roeping lê op ‘n ander vlak as ander beroepe, volgens die 

Woord (vergelyk KO, artt.12 en 13) word die predikant lewenslank deur God 
geroep. Selfs al is so ‘n broeder medies – gestremd, word hy nie van sy 
roeping onthef nie. Die versekeraar moet daarmee rekening hou en hierdie 
besondere roeping van God erken. 

5.2 Nadat inligting ingewin is aangaande feite rakende die versorging van 
predikante wat medies ongeskik is, blyk die volgende baie duidelik: Nadat 
pensioen, medies en belasting afgetrek is van die oorspronklike 
versorgingsbedrag, bly daar `n bedrag oor waarmee hierdie broeders moet leef, 
wat beslis nie `n eervolle versorging is nie. Sommige broeders kry heelwat 
minder as R2 000 uit, waarmee skielik alle uitgawes gedek moet word, 
insluitende behuising. Byvoordele soos behuising, medies, water en ligte en 
telefoon wat voorheen deur `n kerkraad betaal is en duisende rande beloop, 
moet nou skielik deur hierdie klein bedrag gedra word. Wat nog van kos, klere 
en skoolgelde? Met die studie is bevind dat predikante wat medies ongeskik is, 
in `n groot finansiële krisis beland, en in die meeste gevalle slegs kan oorleef 
indien familie of die diakonie help om onkoste te dek, of wanneer die vrou 
noodwendig moet gaan werk. Hierdie toedrag van sake verlig nie 
omstandighede nie, maar vererger dit en bring selfs groter spanning. Hierdie is 
feite wat ons nie kan en mag verby kyk nie, want dit is nie eervol nie. Die 
bestaande wyse van versorging spreek dit beslis nie aan nie. 

5.3 Maar bly die kerkraad waar so `n broeder emeriteer dan nie verantwoordelik vir 
sy versorging nie? Ons ken die finansiële omstandighede van die meeste 
gemeentes, wat skaars een predikant eervol kan onderhou. Indien `n gemeente 
nou `n bedienaar moet help versorg wat medies ongeskik is, raak dit finansieel 
onmoontlik om in sommige gevalle ook weer te beroep, en dit berokken die 
bediening op daardie plek ernstige skade. Gemeentes waar `n bedienaar 
medies ongeskik raak kan gevolglik vir jare nie weer beroep nie. Die vraag is 
ook: wat sal gebeur wanneer die gemeente wat vir `n broeder verantwoordelik 
is, sou ontbind, wie is dan verantwoordelik? 

5.4 Met die feit dat die versekeraars van oordeel is dat `n predikant wat emeriteer 
as gevolg van siekte geen werk mag doen nie, word die kans tot rehabilitasie 
ook van hulle ontneem. Hoe kan iemand wat die voorreg geheel ontneem word 
om te preek, gestimuleer word om weer tot die bediening toe te tree. Juis die 
feit dat hierdie broeders niks mag doen nie, veroorsaak `n groter gevoel van 
nutteloosheid en doelloosheid, en werk geensins mee tot rehabilitasie nie. 

Besluit: Vergelyk besluit by volgende Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode 
Noordwes. 
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16.19 BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE NOORDWES OOR 
VERSORGING VAN PREDIKANTE WAT MEDIES ONGESKIK RAAK 
(Artt.8, 64, 215) 

 
 
A. Ds. P Venter stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie : 

Emeritaatsversorging. 
C. Ds. C Hattingh rapporteer namens die Kommissie : Emeritaatsversorging. 
 
D. BESKRYWINGSPUNT 
Dat daar dringend en indringend deur die Deputate van die Nasionale Sinode 
aandag gegee word aan die omvattende versorging van predikante wat medies 
ongeskik raak volgens KO, art.13 aangesien die huidige wyse van versorging totaal 
ontoereikend is en nie eervolle versorging is nie. 
Dat daar met die versekeraars onderhandel word om predikante wat medies 
ongeskik is, die geleentheid te gee om die gawes wat hulle nog het, aan te wend 
omdat dit in sommige gevalle kan meehelp om hulle te rehabiliteer. 

Motivering 
1. Nadat ‘n studie gedoen is rakende die versorging van 10 van die 12 predikante 

wat huidig medies ongeskik is, bly die volgende baie duidelik: nadat pensioen, 
medies en belasting afgetrek is van die ongeskiktheidspensioen, bly daar ‘n 
bedrag oor wat beslis nie eervolle versorging is nie. Byvoordele soos behuising, 
vervoer, water, ligte en telefoon, wat voorheen deur die kerkraad gedra is en 
duisende rande beloop, moet nou skielik deur ‘n kleiner begroting gedra word. 
Van die bedrag wat aanvanklik as eervol beskou is, bly daar nou min oor om 
normale lewenskoste te dek. 
Met die studie is bevind dat predikante wat medies ongeskik geraak het, in ‘n 
groot finansiële krisis beland en die meeste gevalle slegs kan oorleef indien 
familie of die diakonie help om die onkoste te dek, of die vrou moet noodwendig 
gaan werk. Hierdie toedrag van sake verlig nie die omstandighede nie, maar 
vererger dit omdat dit groter spanning bring. 

2. KO, art.13 bepaal dat die kerkraad waar die predikant ongeskik geraak het, 
verantwoordelik is vir sy eervolle versorging. Die studie het aangetoon dat 
sommige van hierdie kerke nie in staat is om die predikant in volle diens eervol 
te versorg nie en dat dit nou onmoontlik is om weer te beroep en ook nog die 
geëmeriteerde predikant se ongeskiktheidspensioen so aan te vul dat dit 
eervolle versorging is. Indien die kerke hierdie verantwoordelikheid eervol sou 
wou nakom, kan hulle nie weer beroep nie en dit berokken die bediening 
ernstige skade in hierdie kerke. Of die kerk of die geëmeriteerde predikant ly in 
die proses skade en in die meeste gevalle is dit die geëmeriteerde predikant wat 
aan die korste end trek. 

3. Met die feit dat die versekeraars van oordeel is dat ‘n predikant wat ongeskik 
raak geen werk mag doen nie, word die kans tot rehabilitasie ook van hulle 
ontneem. Hoe kan iemand wat die voorreg geheel ontneem word om te preek, 
gestimuleer word om weer tot die bediening toe te tree? Juis die feit dat hierdie 
mense geen werk mag doen nie, veroorsaak ‘n groter gevoel van nutteloosheid 
en doelloosheid en werk geensins mee tot die proses van hulle rehabilitasie nie. 

4. Die kern van die probleem is dat baie kerkrade die PGT van predikante so laag 
as moontlik aandui om op die kort termyn te bespaar. Wanneer die kerk se 
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predikant die voordeel van die pensioen moet ontvang, dan is hierdie voordeel 
(bereken op die PGT) nie voldoende om aan die behoeftes te voldoen nie. 
Hierdie probleem geld nie net ten opsigte van mediese ongeskiktheidspensioen 
nie, maar ook vir pensioen na normale emeritering. Die Sinode sal ernstig aan 
hierdie kernprobleem aandag moet skenk alvorens die situasie enigsins in die 
toekoms sal verbeter. 

5. In die lig van ‘n groter verskeidenheid produkte op die mark wat mediese 
versorging, ongeskiktheidsdekking asook die bestuur van aftreepakkette insluit, 
is dit noodsaaklik dat opnuut goeie marknavorsing deur die Deputate van die 
Nasionale Sinode gedoen word. 

Aanbeveling 
1. Dat aan die Trustees opdrag gegee word om met die betrokke kerkrade 

dringend 'n weg te vind waardeur die emeriti, wat onvoldoende versorg word, 
eervol versorg kan  word. (Sien ook vorige besluit oor probleem van te lae 
PGT's.) 

2. Dit staan emeriti vry om ter wille van eie gesonde en sinvolle bestaan, tog werk 
te doen al kan hulle nie daarvoor vergoed word nie. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
16.20   BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE BOSVELD 

OOR PREDIKANTE PENSIOEN EN MEDIES (Artt.8, 63, 223) 
 
A. Die Beskrywingspunt word gestel. 
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie : 

Emeritaatsversorging. 
C. Ds. C Hattingh rapporteer namens die Kommissie : Emeritaatsversorging. 
 
D. BESKRYWINGSPUNT 
Dat die huidige pensioenskema en mediese skema vir die predikante van die GKSA 
in geheel heroorweeg word. 
Motivering 
1. Gemeentes dra op vier verskillende wyses by tot die emeritaatversorging van 

predikante t.w. ramings, verpligte bydraes bereken op PGT. Spesiale kollektes 
asook die verpligting wat in terme van KO, artt.13 en 20 op gemeentes rus 
indien die emeritaatfonds nie voldoende sou wees nie (Acta 1994:251) 

2. Die praktyk bewys dat die voordele op grond van bogenoemde onder die huidige 
skemas ontoereikend is en potensieel nadelige gevolge vir gemeentes en 
predikante binne die kerkverband inhou. 

3. Elke gemeente het die verantwoordelikheid voor die Here om met omsigtigheid 
die finansies wat aan ons toevertrou word, te hanteer. Tans lyk bydrae wat aan 
medies en pensioen betaal word onverantwoordelike uitgawes te wees as dit 
met voordele wat ontvang word, vergelyk word. 

4. Ondersoeke het getoon dat daar wel meer bekostigbare pensioen- en mediese 
fondse bestaan wat ‘n finansiële verligting en beter voordele vir beide die 
predikante en kerkrade kan bewerkstellig. 

5. Daar is groot kommer by kerkrade i.v.m. die huidige versorging van emeriti. Sal 
die huidige fondse voldoende wees indien gemeentes al meer belas word met 
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ramings asook pensioen- en mediese fonds bydraes? Indien besparings 
bewerkstellig kan word, sal die emeriti ook beter versorg kan word. 

6. Aangeheg is Bylae A met meer inligting as motivering. Die Bylae toon duidelik 
dat daar wel besparings vir beide predikante en kerkrade bewerkstellig kan 
word, maar dat daar ‘n in diepte ondersoek deur 'n kundige en onafhanklike 
konsultant gedoen sal moet word. 

Aanbeveling: Sinode gee nie gevolg aan die Beskrywingspunt nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
16.21   BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE NOORDWES 

OOR KLASSIKALE RAMINGS VIR MEDIESE VERSEKERING VAN 
EMERITI (Artt.8, 65, 219) 

 
 
A. Ds. P Venter stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie : 

Emeritaatsversorging. 
C. Ds. C Hattingh rapporteer namens die Kommissie : Emeritaatsversorging. 
 
D. BESKRYWINGSPUNT 
Dat alle kerke in elke Klassis by wyse van klassikale ramings die emeriti (ook weens 
mediese redes), emeritusweduwees en predikante weduwees help om op die 
hoogste vlak medies te verseker. 
Motivering 
1. Aandag aan die mediese versorging van emeriti (ook weens mediese redes), 

emeritusweduwees en predikante weduwees is ‘n dringende saak. Mediese en 
algemene lewenskoste het die afgelope jare dramaties gestyg en verdere 
stygings word verwag. Hoër ouderdom gaan, in die algemeen gesproke, 
gepaard met hoër mediese uitgawes. 

2. Die kerkregtelike korrekte, asook die beste haalbare wyse van addisionele 
mediese versorging is dat die plaaslike kerkrade verantwoordelikheid aanvaar en 
dat die Klassis dit bestuur. 

 
Die afskrifte van die volledige Rapport en Addisionele Rapport wat voor die Klassis 
gedien het, is beskikbaar. 
Aanbeveling 
1. Sinode besluit om aan Beskrywingspunt gevolg te gee. 
2. Deputate kry opdrag om Klassisse hierin van die nodige inligting en kundigheid 

te voorsien. 
Besluit: Goedgekeur. 
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17.  Finansies 
 
 
17.1 RAPPORT DEPUTATE VIR ADVIES INSAKE TOESEGGINGS UIT DIE 

RENTE VAN DIE SUSTENTASIEFONDS (Artt.25, 82) 
 
 
A. Dr. SJ van der Merwe stel die Rapport. 
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie : Finansies. 
C. Ds. EJ Tiemensma rapporteer namens die Kommissie : Finansies. 
 
D. RAPPORT 
1. Opdrag 
Die opdrag is in die Acta van 2000:285, 17.1. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
2.1 Vir die stand van die Sustentasiefonds se kapitaal- en rentefonds word u verwys 

na die finansiële state van die Administratiewe Buro. 
2.2 Aansoeke 
2.2.1 Ten spyte van herhaalde versoeke en van die verduidelikende notas, was baie 

kerke se aansoeke nie volledig en het nie aan al die vereistes van die 
reglemente voldoen nie. Daar was ook aansoeke van kerke wat keurig en netjies 
versorg was met al die nodige inligting en verduidelikings. 

2.2.2 Aansoeke is op dieselfde wyse as in die verlede behandel en beoordeel volgens 
die reglement. Die volgende riglyn is gebruik: 

2.2.2.1 Het die aansoek al die vereiste stukke: 
2.2.2.1.1 Aansoek per vraelys – punt 6.1 van die Reglement. 
2.2.2.1.2 Geouditeerde inkomste- en uitgawestaat vir die finansiële jaar 1 Julie tot 30 

Junie. 
2.2.2.1.3 Geouditeerde balansstaat vir dieselfde finansiële jaar met vergelykende 

syfers van die vorige jaar. 
2.2.2.1.4 'n Volledig ingevulde voorgeskrewe vorm van die inkomste en uitgawe soos in 

die kolomme van die voorgeskrewe vorm vereis (hierdie is die werkstuk vir 
beoordeling). Stem die syfers van die voorgeskrewe vorm ooreen met die 
goedgekeurde begroting en met die geouditeerde state? 

2.2.2.1.5 Indien die kerk in kombinasie is, moet volledige besonderhede gegee word 
van die verdeling van tyd van die predikant en die onderlinge finansiële 
verpligtinge. 

2.2.2.1.6 Indien die kerk aansoek doen vir hulp met hulle sendingroeping moet dit 
duidelik wees wat is sendinguitgawe en sendinginkomste indien daar nie twee 
aparte state is waarin duidelik onderskei word tussen die sendingrekening en 
die gewone rekening van die kerk nie. 

2.2.2.2 Beoordeling van die aansoek: 
2.2.2.2.1 Die voorgeskrewe vorm is die werkstuk waarop die beoordeling plaasvind. 

Die totale van die syfers moet ooreenstem met die geouditeerde state. Waar 
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individuele syfers verskil of waar enige onduidelikheid bestaan, is dit met 
notas volledig verklaar? Is alle items wat op die voorgeskrewe vorm met 'n 
asterik gemerk is, verduidelik en gemotiveer? 

2.2.2.2.2 Voldoen die aansoek aan die vereistes soos gestel in die Reglement se doel? 
2.2.2.2.3 Is 'n kombinasie of ander bedieningsooreenkoms moontlik sonder om die 

sinvolle bediening aan te tas? Part sinodes en Klassisse is versoek om hierop 
te let in die lig van die gebrek aan fondse. 

2.2.2.2.4 Die volgende items is nie sustenteerbaar nie, maar moet ingevul wees terwille 
van die geheelbeeld: Donasies; Onderhoud en herstel van geboue (normale 
skoonmaakmiddels kan onder diverse ingevul word); Tuinarbeider; Honoraria; 
affiliasiegelde; waardevermindering; tekorte van vorige jare; bydraes tot 
fondse soos Bybelverspreiding, Emeritaatsfonds, Noodtoestande; 
onthaaltoelaag; studietoelaag; boeke aankope; Kerkbladintekening; 
agterstallige ramings; Kapitale uitgawes. 

2.2.2.2.5 Koster en orrelis het te maak met die ordelike bediening en is sustenteerbaar. 
Indien fondse nie beskikbaar is nie, sal hierdie items nie gesustenteer kan 
word nie. 

2.2.2.2.6 Ouditkoste is sustenteerbaar ten einde geouditeerde state wat korrekte syfers 
bevat, te verseker. 

2.2.2.2.7 Ander items wat duidelik verklaar is, sal op meriete beoordeel word na gelang 
van die beskikbare fondse. 

2.2.2.2.8 Bankkoste is sustenteerbaar en kan ook rentedelging insluit. 
2.2.2.2.9 Traktement, vakansiebonus en boeketoelaag sal net tot op 'n gemiddeld 

gesustenteer word. Indien dit volledig gesustenteer moet word beteken dit dat 
kerke wat hulle predikante laer trakteer ook kerke moet sustenteer wat hulle 
predikante hoër trakteer. Dit is onbillik. 

2.2.2.2.10 Indien kerke 'n oorskot op 30 Junie in die balansstaat toon, moet dit in 
aanmerking geneem word met in ag neming van die begrote syfers vir die 
laaste ses maande van die huidige kalenderjaar. 

2.2.3 Die aansoeke van kerke by die Sustentasiefonds vir 2001 was R1 365 756. Dit is 
deur die deputate verminder na R1 171 887 waarvan die Sustentasiefonds   
R667 000 gesustenteer het. Geen agterstallige ramings is gesustenteer nie as 
gevolg van 'n gebrek aan fondse. 

2.2.4 Die aansoeke van kerke by die Sustentasiefonds vir 2002 was R1 080 507. Dit is 
deur die Deputate verminder na R1 032 500 waarvan die Sustentasiefonds  
R604 000 gesustenteer het. Geen agterstallige ramings is gesustenteer nie as 
gevolg van 'n gebrek aan fondse. 

2.2.5 U Deputate sal aanvullend rapporteer oor die aansoeke en toekennings vir 2003. 
Besluit: Kennis geneem. 
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3. Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1 Toekennings 
 

Part Sinodes 2001 2002 
Noord-Transvaal   30 000   60 000 
Noordwes en Namibië 280 000 214 000 
Oos-Transvaal 124 000   66 000 
OVS & Natal   60 000 119 000 
Suidelike 125 000 145 000 
Wes-Transvaal   48 000  
Totaal 667 000 604 000 

Besluit: Kennis geneem. 
 
3.1.1 Aanbevelings 
3.1.1.1 Die Sinode neem kennis van die toekennings wat gemaak is en keur die 

optrede van die Deputate goed. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
3.2 Fondsinsamelings 
3.2.1 Aan die kerke is 'n omsendskrywe gerig waarin bydraes gevra is. 
3.2.2 Die Sinode moet met groot dankbaarheid kennis neem van die mooi bydraes van 

kerke en lidmate. Kyk na die finansiële state vir die bedrae wat ingesamel is. 
3.2.3 Die kollektes wat kerke opgeneem het, het nie naby die riglyn van R7.00 per 

lidmaat per jaar gekom nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.2.4 Aanbevelings 
3.2.4.1 Die Sinode neem met groot dankbaarheid kennis van die mooi bydraes van 

kerke en lidmate. 
3.2.4.2 Die Sinode gee opdrag aan die te benoemde Deputate om voort te gaan met 

die fondsinsameling vir die Sustentasiefonds deur vrywillige bydraes te vra by 
kerke en/of instansies en/of persone. 

3.2.4.3 Die Sinode keur 5 kollektes per jaar goed vir die Sustentasiefonds met as riglyn 
R7.00 per lidmaat per jaar. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
4. Opdragte 
4.1 Die Sinode benoem weer Deputate met die volgende opdrag: 
4.1.1 Om volgens die Reglement van die Sustentasiefonds toeseggings te maak uit die 

rente van die fonds. 
4.1.2 Om die Sustentasiefonds uit te bou. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
E. AANVULLENDE RAPPORT 
1. Opdrag 

Die opdrag is in die Acta van 2000:285, 17.1. 
Besluit: Kennis geneem. 
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2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem. 
2.1 Vir die stand van die Sustentasiefonds se kapitaal- en rentefonds word u verwys 

na die finansiële state van die Administratiewe Buro.  
2.2 Br. J Toxepeus het R1 085 000 vir die sustentasiefonds geskenk. 
 
2.3 Aansoeke 
2.3.1 Die aansoeke van kerke by die Sustentasiefonds vir 2003 was R1 690 628. Dit is 

deur die Deputate verminder na R1 317 500 waarvan die Sustentasiefonds  
R871 300 sustenteer. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1 Toekennings 
 

Part. Sinodes 2003 
Noordwes  304 300 
Oostelike 43 000 
OVS en Natal 60 000 
Suidelike 293 000 
Randvaal 171 000 
Totaal 871 300 

Besluit: Goedgekeur. 
 
3.2 Aanbevelings 
3.2.1 Die Sinode neem kennis van die toekennings wat gemaak is en keur die optrede 

van die Deputate goed. 
3.2.2 Die Sinode neem met groot dankbaarheid kennis van die bydraes van kerke en 

lidmate. 
Besluit: Goedgekeur. ‘n Brief van besondere dank word aan br. J Toxopeus gerig vir 
die groot skenking wat hy gemaak het. 
 
 
 
17.2 RAPPORT VAN DIE BESTUUR VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO 

AAN DIE LEDE VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO (Artt.82, 143, 175, 
210, 211) 

 
 
A. Die Sinode konstitueer as Ledevergadering. 
B. Dr. JL Ras stel die Rapport. 
C. Prof. A le R du Plooy stel die gedeelte waar die Regsdeputate by betrokke is 

(2.7.7.2 van die Aanvullende Rapport). 
D. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie : Finansies. 
E. Dr. SJ van der Merwe rapporteer namens die Kommissie : Finansies. 
F. Ds. H Reinecke rapporteer namens die Kommissie : Finansies (Reglement). 
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G. RAPPORT 
1. Opdrag 
1.1 Die volledige opdrag is in die Reglement van die Administratiewe Buro (Acta 

1985:212) opgeneem. Die opdragte aan die Bestuur word in art.7 weergegee. 
1.2 Bykomende opdragte deur die Sinode gegee 
1.2.1 Die Bestuur moet Kerke en Klassisse besoek en oor optrede besluit in sake 

agterstallige ramings. 
1.2.2 Rente moet volgens die besluit (Acta 1991:436, 7.1.2.4 en 7.1.2.5) op 

agterstallige ramings gehef word. 
1.2.3 Die reiskoste tariewe soos nodig aanpas wanneer daar koste verhogings is. 
1.2.4 Die benoeming van Raadslede vir die PU vir CHO namens die Administratiewe 

Buro (Trustees GKSA) doen. 
1.2.5 Die Bestuur bepaal die begroting en stel die ramings soos besluit vas. 
1.2.6 Die Bestuur en alle Deputaatgroepe moet voortdurend kyk na moontlikhede om 

koste te bespaar sonder om die werk in die koninkryk te benadeel. 
1.2.7 Toedeling van die opbrengste van beleggings en fondse moet noukeurig en 

korrek toegedeel word 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sake waarvan die ledevergadering kennis moet neem 
2.1 Benoemings: Vir die hantering van sake is die volgende benoemings gemaak: 
2.1.1 Verandering in die Bestuur van die Administratiewe Buro: Prof. T Eloff kon nie 

die benoeming opvolg nie en dr. PA Lourens is opgeroep. 
2.1.2 Trustees vir die GKSA Personeel Pensioenfonds: Namens die werkgewers het 

di. PWA Mulder en DJ Bakker (SDDS) en ds. LH van Schaik (Admin Buro) 
opgetree. Br. HSJ Vorster het as Hoofbeampte opgetree. In terme van die 
jongste Pensioenfonds-wetgewing is die volgende persone as trustees deur die 
personeel verkies: srr. W du Plessis, L Woest, br. C Mussmann. Gedurende die 
termyn het br. C Mussmann aangedui dat hy weens gesondheidsredes nie kans 
sien om verder as Trustee te dien nie en het br. GM van Blerk die benoeming as 
Trustee aanvaar. 

2.1.3 Kommissie vir Eiendomme: Dr. PA Lourens (s), brr. MC Erasmus en HSJ 
Vorster, twee lede benoem deur die Gereformeerde Kerk Potchefstroom-Noord 
en drie lede van die Teologiese Skool, Potchefstroom. 

2.2 Besoeke aan Kerke/Klassisse insake agterstallige ramings (Opdrag 1.2.1): Die 
Bestuur en Dagbestuur het saam met die Trustees van die Emeritaats-
versorgingstrust gereeld lede afgevaardig na Klassisse en Kerkrade om die saak 
oor agterstallige ramings te stel. Meestal is positief gerapporteer oor pogings wat 
in werking gestel word sodat Kerke die agterstallige ramings kan betaal. Die 
Teologiese Skool Potchefstroom het ook in samewerking met die Administratiewe 
Buro oor ’n periode van twee jaar ’n reeks seminare aangebied in verskillende 
streke van die land om kerkrade in te lig oor kerklike finansies. Namibië en die 
Wes-Kaap is vanweë koste en afstande nie besoek nie. 

2.3 Rente gehef op agterstallige ramings (Opdrag 1.2.2): Die Sinodebesluit word steeds 
uitgevoer. By dié Kerke wat werklik probleme het om die ramings te betaal, word die 
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kerke se finansiële verpligting net nog groter gemaak en agterstalligheid verder 
vergroot. Sien ook art.3.2 van hierdie Rapport. 

2.4 Aanpassing van reiskoste tariewe (Opdrag 1.2.5): Daar is twee aanpassings 
gemaak en huidige vasstelling was soos volg: 

2.4.1 Reiskoste word huidig R2.30 per kilometer vergoed met ’n addisionele 8 sent per 
kilometer per passasier. 

2.5 Benoeming van Raadslede - PU vir CHO (Opdrag 1.2.6): Die Bestuur het dr. JL 
Ras (30/11/2001) namens die Administratiewe Buro as Trustee van die 
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika benoem vir die periode soos aangedui. 

2.6 Bestuur keur die begrotings goed en stel die ramings vas (Opdrag 1.2.7): In terme 
van ’n Sinodebesluit (Acta 1997:402, 3.3.4.6) het die Bestuur begrotings vir 
1999/2000, 2001/2002 en 2002/2003 opgestel en goedgekeur. Die persentasie 
styging vir die verskillende periodes is soos volg: 1999/2000 – 2.7%, 2000/2001 – 
11.4%, 2001/2002 – (4.3%) en vir 2002/2003 – 9.6%. Die ramings aan die 
Administratiewe Buro het dus oor ’n vier jaar periode van Junie 1999 tot Junie 
2003 van R40.62 tot R48.71 (19.9%) gestyg. Oor dieselfde periode het die 
belydende lidmaat getalle gedaal van 75 912 tot 72 829 (-4.23%). In die verband 
vestig ons u aandag op die volgende twee grafieke. 

 

RAMINGS AAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO PER 
BELYDENDE LIDMAAT  (1994 - 2003)
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2.7 Bestuur en alle Deputategroepe moet voortdurend moontlikhede ondersoek om 

koste te bespaar sonder om die werk in die koninkryk te benadeel (Opdrag 1.2.8): 
Aan hierdie opdrag het die Bestuur van die Administratiewe Buro voortdurend 
aandag gegee. 

2.8 Toedeling van die opbrengste van beleggings en fondse moet noukeurig en korrek 
toegedeel word (Opdrag 1.2.9): Die Bestuur van die Administratiewe Buro het die 
volgende riglyne neergelê vir die toedeling van rente aan trustfondse en dit ook in 
die afgelope periode gevolg: 

2.8.1 Rente word op ’n pro rata basis toegedeel na fondse wat nie onder ’n begroting 
funksioneer nie. 

2.8.2 Administrasie koste word gehef op ’n basis van 7.5% op rente verdien deur die 
fonds plus 0.4% van die kapitale bedrag. 

2.9 Lenings aan Kerke: Kerkrade is bewus dat lenings beskikbaar is. Lenings ter 
waarde van R158 914 is toegestaan aan die volgende kerke: 

 GK Springs – R32 914 
 GK Reddersburg – R26 000 
 GK Potchefstroom-Oos – R100 000 
2.10 Donasie: Die Bestuur van die Administratiewe Buro is dankbaar om te rapporteer 

dat br. J Toxopeus R1 085 000 aan die GKSA Sustentasiefonds geskenk het. Die 
Bestuur rig ’n versoek aan Die Deputate: GKSA Sustentasiefonds om in die lig 
van hierdie skenking oorweging daaraan skenk om die verpligte kollektes vir die 
GKSA Sustentasiefonds te verminder ten einde die las op kerkrade te verminder. 

2.10.1 Eiendomme 
2.10.2 Plaas Welverdiend: Die verhuring van die plaas Welverdiend word nog deur die 

Gereformeerde Kerk Heidelberg gedoen tot voordeel van dié Kerkraad en die 
GKSA Sustentasiefonds. 

2.10.3 Onbenutte ruimte by die Administratiewe Buro: Die Bestuur van die 
Administratiewe Buro kon weer daarin slaag om die onbenutte ruimte in die 
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Administratiewe Buro aan die Regshulpraad te verhuur vir ’n verdere 3 jaar 
termyn. Die termyn verstryk in Februarie 2004. Die opsie bestaan om die 
kontrak te hernu. 

2.10.4 Klankstelsel: Na aanleiding van probleme wat oor baie jare met die klankstelsel 
in die Sinodesaal ondervind is, het die Bestuur uitnodigings gerig dat persone 
die Bestuur van advies moet bedien en ook kwotasies indien sodat die stelsel of 
herstel of vervang moet word. In die wyse is die dienste van meneer JF 
Rossouw (B Sc B Ing) (Raadgewer: Geboue – Akoestiek & Geraasbeheer) 
bekom. Die kwotasie van meneer HD Esterhuizen, klankversterking en 
spraakverstaanbaarheidskonsultant, is aanvaar om die probleme wat ten 
opsigte met die vorige stelsel bestaan het, reg te stel, en dan ’n nuwe 
beheerpaneel en klank toerusting te installeer. 

2.10.5 Beveiliging van terrein: Die terrein rondom die Administratiewe Buro en die 
Teologiese Skool Potchefstroom is gedurende 2002 met ’n palissade heining 
beveilig. Die projek is nog nie heeltemal voltooi nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Sake waaroor die lede vergadering moet besluit 
3.1 Salarisaanpassings: Die Bestuur volg ’n beleid om salarisaanpassings volgens 

prestasie te maak. Salarisverhogings het gewissel, maar was nooit hoër as die 
amptelike inflasiekoers nie (2000/2001: 7.5%; 2001/2002: 6.5%).  

Besluit: Goedgekeur. 
3.1.1 Rapport van die Trustees insake GKSA Personeel Pensioenfonds 

Die Rapport is net beskikbaar aan die Bestuur van die Administratiewe Buro. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.2 Agterstallige ramings: In aanvulling tot wat in 2.2 gerapporteer is, kan gemeld word 

dat die state met aanduidings van agterstallige ramings gereeld na Klassisse 
gestuur is. Briewe is ook na individuele Kerkrade gestuur. Toe die Trustees van 
die Emeritaatsversorgingstrust kontantvloei probleme begin ondervind het met die 
maandelikse versorging van die emeriti, het die Bestuur van die Administratiewe 
Buro saam met Trustees van die Emeritaatsversorgingstrust besluit en ook 
versoeke gerig om in gesprek met Kerkrade te tree rakende die aangeleentheid. 
Die beginsel wat deurgaans gevolg is, was om te poog dat Kerkrade ramings vir 
die betrokke jaar betaal, en waar moontlik, maandeliks. Oor agterstallige ramings 
is gepoog om ’n ooreenkoms met Kerkrade aan te gaan om die agterstallige 
kapitaal oor ’n periode af te betaal wat gemiddeld oor 36 maande strek. Die 
agterstallige rente word gedeeltelik afgeskryf onder die voorwaarde dat kapitaal 
betalings stiptelik nagekom word. Op hierdie wyse word toenemend sukses 
behaal. Dit is egter ook waar dat daar kerkrade is waar agterstallige ramings tot so 
’n mate opgeloop het of die finansiële posisie in die omgewing so verswak het dat 
die agterstallige ramings waarskynlik nie gevorder sal kan word nie en sal die 
Sinode hom hieroor moet uitspreek.  

 In hoogs uitsonderlike gevalle is die voorstelle gemaak dat Kerkrade eerder ’n 
bedrag van tussen 2% en 5% van totale inkomste aan die Administratiewe Buro 
oorbetaal. In hierdie gevalle sal die totale agterstallige ramings nie verhaal kan 
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word nie. Die totale bedrae van ramings uitstaande op 30 Junie elke jaar sedert 
1993 was soos volg: 

 
 Bedrag   % Toename 
 30 Junie 1993 R2 298 230 
 30 Junie 1994 R2 644 427  (15.06%) 
 30 Junie 1995 R2 714 710  (2,65%) 
 30 Junie 1996 R2 876 016  (5.94%) 
 30 Junie 1997 R3 673 470  (10.12%) 
 30 Junie 1998 R4 168 429  (31.62%) 
 30 Junie 1999 R4 351 839  (4.40%) 
 30 Junie 2000 R3 967 995  9.67% 
 30 Junie 2001 R4 004 743  (0.92%) 
 30 Junie 2002 R4 080 436  (1.86%) 
 
As die uitstaande ramings in kategorieë volgens saldo verdeel word, kan dit grafies 
soos volg aangetoon word: 
 
 
 

UIT ST AANDE RAM INGS VOLGENS 
KERKRADE - 30/06/2002
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Die Bestuur van die Administratiewe Buro het weer oor die afgelope drie jaar op 
uitnodiging met Kerkrade in gesprek getree ten einde die agterstallige ramings te 
probeer vorder. ’n Totaal van 19 Kerkrade is besoek. Vyf Kerkrade kon daarin slaag om 
alle agterstallige ramings terug te betaal terwyl tien Kerkrade nog besig is om die 
bedrae terug te betaal. Op die agterstallige ramings (R397 409) van vier Kerkrade het 
nog geen beweging volgens ooreenkoms plaas gevind nie. 
 
Indien Rand-waardes aan die kategorieë in die vorige grafiek gekoppel word, kan dit 
grafies soos volg aangetoon word: 
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UITSTAANDE RAMINGS: R-WAARDE - 30/06/2002
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Besluit:  
1. Neem kennis met dank van die agterstallige ramings wat geïn is en die wyse waarop 

die Bestuur die saak hanteer. 
2. Neem kennis dat die agterstallige ramings soos volg verdeel is: EVT en EVT medies 

R2 791 927; Admin Buro e.a. R1 288 509. Daar is ‘n persentasie rente in die bedrae. 
Wanneer ‘n kerk sy agterstallige ramings begin betaal, word rente gedeeltelik 
teruggeskryf. 

3. Geen ramings word afgeskryf nie en die Bestuur ontvang opdrag om kerke met 
reëlings behulpsaam te wees om die agterstallige ramings te betaal. 

4. Kerke met agterstallige ramings word versoek om met die Bestuur in gesprek te tree 
sodat ‘n sinvolle reëling vir die betaling daarvan getref kan word.  

3.3 Debietorders: Volgens Acta 2000:326, 2 het die Sinode Kerkrade versoek om so 
gou doenlik op aanvraag hul bankbesonderhede aan die Administratiewe Buro te 
verskaf sodat ramings per debietorder verhaal kan word. Tot dusver het 41 
Kerkrade op hierdie besluit gereageer wat tans ’n maandelikse inkomste van R115 
000.00 per maand vir die Administratiewe Buro en Emeritaatsversorging beteken. 
Waar hierdie besluit die grootste voordeel inhou, is in die maandelikse versorging 
van die emeriti uit die Emeritaatsversorgingstrust. 

Besluit:  
1. Neem kennis. Kerke word versoek om ramings ses maandeliks vooruit te betaal of 

ten minste maandeliks.  
2. Kerke word aangemoedig en versoek om ramings per debietorder te betaal. 
3.4 Publikasies: Die Bestuur van die Administratiewe Buro vestig die lede se aandag 

op die surplusse en tekorte wat bestaan op die verskillende rekeninge (Almanak – 
R406 000 surplus; Vroueblad – R210 000 surplus; Kerkblad – R101 000 tekort en 
die Slingervel – R76 000 tekort) wat onder toesig van die Deputate val. 
Daarteenoor het die stygende koste van veral posgeld ‘n ernstige negatiewe 
invloed op die getal intekenare oor die afgelope paar jaar gehad. Die Bestuur is 
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daarvan bewus dat daar aansienlike koste besparings moontlik is deur 
verskillende opsies te volg en word die Sinode versoek om hom hieroor uit te 
spreek. 

Besluit:  
1. Die Bestuur ontvang opdrag om in oorleg met die deputate vir Publikasies ‘n 

oplossing te vind vir die probleem. 
2. Die verskillende Publikasies moet mekaar onderling subsidieer. 
3.5 Finansiële sake 
 Begroting Sinode 2000: Die Bestuur het gekyk na die verwagte kostes van Sinode 

2003 
 Inkomste 
 Opgehoopte fonds in Sinodale Kas 30/06/2002   R 390 532 
 Verwagte koste: 
 Verblyf            284 345 
 Reiskoste van Afgevaardigdes (100 000 km)        60 000 
 Ekstra personeel, druk van Agenda en Handelinge       83 000 
 Totaal          R427 345 
 Tekort         R  36 813 
 

Die Bestuur van die Administratiewe Buro sal poog om die tekort deur middel van 
borge te finansier. ’n Beroep sal ook op Part Sinodes gemaak word om waar 
moontlik self die reiskoste van afgevaardigdes gedeeltelik of ten volle te dra. 

 
 Die volgende is aan die Partikuliere Sinodes deurgegee: 
3.5.1 Verblyf: Aan persone wat privaat bly, word R90.00 per dag betaal vir etes en 

verblyf. 
3.5.2 Reiskoste: 
3.5.2.1 ’n Vaste kilometer tarief word betaal: 60 sent per km. 
3.5.2.2 Vir elke passasier word 10c per km bykomend betaal. 
3.5.2.3 Afgevaardigdes wat saam met ander afgevaardigdes kon gery het, kry net 25% 

van die kilometer tarief. Geen uitsonderings word gemaak nie. 
3.5.2.4 Afgevaardigdes wat na hulle tuiste gedurende die Sinodesitting terugkeer, kry 

geen reiskoste vergoeding vir die betrokke rit nie. 
3.5.2.5 Afgevaardigdes wat nie die volle sitting kan bywoon nie, moet verkieslik die 

sekundus van die begin in sy plek laat kom. 
Besluit: Die begroting vir die sinode word goedgekeur. 
 
3.6 Reglement Van Die Administratiewe Buro: Die Bestuur van die Administratiewe 

Buro plaas die Reglement om veranderinge wat deur vorige Sinodes goedgekeur 
is te inkorporeer en ook om sekere wysigings aan te beveel. 

Besluit: Die volgende aanbevelings word goedgekeur soos gewysig: 
1. Die samestelling van die bestuur moet gewysig word om voorsiening te maak vir ‘n 

regskundige en een menslikehulpbronkundige. Dus ‘n totaal van agt lede. 
2. Die finansieelkundige verkieslik ‘n GR (SA) kwalifikasie moet hê. 
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3. Die verteenwoordigers van Partikuliere Sinodes ten minste een keer per jaar saam 
met die Bestuur sal vergader om behulpsaam te wees met die kommunikasie na die 
Klassisse en Kerke 

4. Klassisse word versoek om kundige persone as Deputate Finansies en Sustentasie 
aan te wys om in samewerking met die Partikuliere Sinode se verteenwoordigers die 
Kerke op hoogte te hou van die kerkverband se finansies soos deur die 
Administratiewe Buro beheer en bestuur, en om kerke binne die ressort van die 
Klassisse met finansiële sake by te staan. 

5. Die Ledevergadering moet ‘n ouditkomitee aanwys wat sal bestaan uit uitvoerende 
bestuurslede en twee onafhanklike nie-bestuurlede. 

6. Tot die mate wat die Kingverslag op die Administratiewe Buro van toepassing is moet 
dit deur die Admin Buro geïmplementeer word. 

7. Duidelike mandate moet opgestel deur die bestuur en minstens jaarliks hersien word 
vir: 

7.1 besteding ten opsigte van uitgawes 
7.2 kapitale aankope 
7.3 lenings 
7.4 handtekeningsmagtiging 
8. Die onderstaande, gewysigde reglement goedgekeur word. 
 
Die Sinode gaan in Ledevergadering vir behandeling van die Reglement. 
 

REGLEMENT VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO 
VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA 

 
AANGESIEN die Nasionale Sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika gehou 
te Pretoria in 1933 die stigting van ‘n Administratiewe Buro vir die vermelde kerke 
goedgekeur het, en 
 
AANGESIEN so ‘n Administratiewe Buro daarna gestig is, en 
 
AANGESIEN die Nasionale Sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika gehou 
op Potchefstroom gedurende 1985 besluit het dat die vermelde Administratiewe Buro 
tot ‘n regspersoon omgeskep moet word. 
 
NOU DERHALWE lui die Reglement van die Administratiewe Buro van die 
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (soos hersien tydens die Nasionale Sinode 2003 te 
Potchefstroom), soos volg: 
 

1. WOORDBEPALING 
In hierdie Reglement het die volgende woorde die onderstaande betekenisse: 
1.1 Die Administratiewe Buro: Die Administratiewe Buro van die Gereformeerde 

Kerke in Suid-Afrika. 
1.2 Kerke: Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika wat in Nasionale Sinodes 

saamkom. 
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1.3 Lede: Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika wat in Nasionale Sinode 
saamkom. 

1.4 Meerdere vergadering: ‘n Klassis, Partikuliere Sinode of Nasionale Sinode 
van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. 

1.5 Nasionale Sinode: ‘n Nasionale Sinode van die Gereformeerde Kerke in 
Suid-Afrika. 

1.6 Teologiese Skool: Die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerke in 
Suid-Afrika vir opleiding van predikante op Potchefstroom. 

 
2. OPRIGTING  

Die Administratiewe Buro is ‘n regspersoon met die samestelling, regte, 
bevoegdhede, verpligtinge en funksies hieronder uiteengesit. 
 

3. REGSPERSOONLIKHEID  
3.1 Die Administratiewe Buro het die bevoegdheid om regte en verpligtinge te 

hê, te verwerf, te vervreem of oor te dra afsonderlik van die regte en 
verpligtinge van die lede daarvan en is as sodanig bevoeg om: 

3.1.1 eiendom, roerend of onroerend, te verwerf, te besit en te vervreem; 
3.1.2 enige en alle ooreenkomste te sluit en regshandelinge aan te gaan wat nie 

met die doelstellings en funksies daarvan strydig is nie; 
3.1.3 as party in regsgedinge op te tree en 
3.1.4 sodanig in die regsverkeer op te tree as wat nodig mag wees om die 

doelstellings en funksies daarvan te vervul. 
3.2 Geen bates van die Administratiewe Buro mag op enige wyse 

hoegenaamd onder lede of werknemers verdeel word nie, en dit mag 
alleen vir die bevordering van die doelstellings en die uitvoering van die 
funksies daarvan aangewend word. 

3.3 Die Administratiewe Buro bly voortbestaan ongeag die wisseling van die 
lede daarvan. 

3.4 Die domicilium citandi et executandi van die Administratiewe Buro is: 
H/v Meyer- en Molenstraat, Potchefstroom. 
 

4. DOELSTELLINGS 
Die doelstellings van die Administratiewe Buro is die volgende: 
4.1 Die administrasie van gemeenskaplike en gesamentlike bates en fondse 

van die lede; 
4.2 Die verlening van hulp en bystand aan deputate wat van tyd tot tyd vir 

verskeie doeleindes deur Nasionale Sinodes aangewys word, met die 
behartiging en/of afhandeling van sodanige deputate se opdragte en 
funksies; 

4.3 Die verlening van advies en bystand aan lede met betrekking tot bestuur, 
administrasie en finansies, in welke gevalle, en indien nodig, die betrokke 
meerdere vergadering daaroor ingelig sal word; 

4.4 Die administrasie en beskikbaarstelling van publikasies wat op las van die 
Nasionale Sinodes uitgegee word; 
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4.5 Om vir en namens trustees, bestuurders of deputate aangewys deur 
Nasionale Sinodes die administrasie van bates van trusts, stigtings en 
fondse geskep vir en ten behoewe van die lede te behartig sonder om aan 
die bevoegdhede, verpligtinge en verantwoordelikhede van sodanige 
trustees, bestuurders of deputate afbreuk te doen; 

4.6 Die uitvoering van sodanige verpligtinge en opdragte as wat van tyd tot tyd 
deur Nasionale Sinodes aan die Administratiewe Buro opgedra mag word; 

4.7 Die verspreiding en verkoping van boeke en lektuur vir godsdienstige 
doeleindes en kerklike skryfbehoeftes, vorms en kennisgewings; 

4.8 Die verkryging en reëling van groep - en ander versekering/assuransie vir 
die lede en hulle lidmate. 

 
5. LEDE EN LEDEVERGADERINGS  

5.1 Al die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika is lede van die Administratiewe 
Buro en word dit by stigting van sodanige kerke. 

5.2 Die gedeputeerdes van lede wat in Nasionale Sinodes sitting het, kom by 
elke Nasionale Sinode in ledevergadering byeen. 

5.3 Die ledevergadering is bevoeg en verplig om: 
5.3.1 die Bestuur, personeel en funksionarisse van die Administratiewe Buro tot 

verantwoording te roep ten aansien van die uitvoering van hulle pligte en 
verantwoordelikhede; 

5.3.2 die Bestuur van die Administratiewe Buro aan te wys; 
5.3.3 die werksaamhede en uitvoering van die doelstellings van die 

Administratiewe Buro te bepaal; 
5.3.4 die verslae van die Bestuur van die Administratiewe Buro aan te hoor en 

goed te keur of af te keur; 
5.3.5 sodanige sake van die Administratiewe Buro af te handel as wat deur die 

Bestuur na die ledevergadering verwys word; 
5.3.6 sodanige opdragte aan die Bestuur te gee as wat in die lig van die 

Administratiewe Buro se doelstellings nodig mag wees; 
5.3.7 oor die algemeen enige besluit te neem wat vir die behoorlike uitvoering 

van die doelstellings van die Administratiewe Buro nodig mag wees; 
5.3.8 hierdie Reglement te wysig of uit te brei indien nodig. 
5.4 Die Voorsitter van die moderamen van ‘n Nasionale Sinode soos van tyd 

tot tyd aangewys, tree as Voorsitter van die ledevergadering op. 
5.5 Die vergaderingsprosedure, kworum vereistes en besluitnemings 

prosedure van die ledevergadering is dieselfde as wat vir die Nasionale 
Sinode geld. 

5.6 Die Ledevergadering moet ‘n ouditkomitee aanwys wat sal bestaan uit 
uitvoerende bestuurslede en twee onafhanklike nie-bestuurlede. 

 
6. BESTUUR VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO  

6.1 Die Bestuur bestaan uit 8 (agt) bestuurslede en word soos volg 
saamgestel: (Acta 2000:537, 3.3) 

6.1.1 sewe bestuurslede wat deur die ledevergadering aangewys word en (Acta 
2000:537, 3.3) 
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6.1.2 die Direkteur van die Administratiewe Buro. 
6.2 By aanwysing van die Bestuur van die Administratiewe Buro moet die 

ledevergadering die volgende riglyne volg: 
6.2.1 een van die bestuurslede moet ‘n kurator van die Teologiese Skool wees; 
6.2.2 een van die bestuurslede moet terselfdertyd ‘n dienende trustee van die 

Emeritaatsversorgingstrust wees, deur die ledevergadering van die 
Emeritaatsversorgingskombinasie (EVK) aangewys. 

6.2.3 een van die bestuurslede moet terselfdertyd ‘n deputaat vir Publikasies 
van die Nasionale Sinode wees; 

6.2.4 een van die bestuurslede moet verkieslik ‘n finansiële kundige (verkieslik 
met ‘n GR SA kwalifikasie) wees; (Acta 2000:537, 3.3) 

6.2.5 een van die bestuurslede moet verkieslik ‘n bestuurskundige wees; (Acta 
2000:537, 3.3) 

6.2.6 een van die bestuurslede moet verkieslik ‘n regskundige wees; 
6.2.7 een van die bestuurslede moet verkieslik ‘n menslike hulpbronkundige 

wees. 
6.2.8 Ter wille van kontinuïteit behoort ten minste drie bestuurslede uit die 

vorige termyn herbenoem te word; 
6.2.9 Sekundi moet vir die bestuurslede aangewys word uitgesonder die 

Direkteur.. 
6.3 Die ledevergadering wys ‘n voorsitter aan en die ondervoorsitter word 

deur die bestuur gekies. 
6.4 Die Direkteur van die Administratiewe Buro is die Sekretaris van die 

Bestuur. 
6.5 Die Bestuur behartig die sake van die Administratiewe Buro en is teenoor 

die ledevergadering verantwoording verskuldig vir die uitvoering van hulle 
pligte en verantwoordelikhede. 

6.6 Vergaderings van die Bestuur 
6.6.1 Die Bestuur van die Administratiewe Buro vergader so dikwels as wat dit 

nodig mag wees om die sake van die Administratiewe Buro behoorlik te 
bestuur, maar minstens driemaal per jaar. 

6.6.2 Enige bestuurslid kan ‘n vergadering van die Bestuur oproep. 
6.6.3 Die kworum vir ‘n bestuursvergadering, is vyf lede. 
6.6.4 Besluite word met ‘n gewone meerderheid van stemme geneem op die 

wyse en volgens die prosedure deur die Voorsitter bepaal. 
6.6.5 By staking van stemme het die voorsitter nie ‘n beslissende stem nie. 

 
7. BEVOEGDHEDE EN PLIGTE VAN DIE BESTUUR VAN DIE 

ADMINISTRATIEWE BURO 
7.1 Die Bestuur hou toesig en oefen beheer uit oor al die werksaamhede van 

die Administratiewe Buro. 
7.2 Die Bestuur van die Administratiewe Buro kan, sonder om van sy 

oorspronklike bevoegdhede en verantwoordelikhede afstand te doen, sy 
bevoegdhede en verpligtinge vermeld in 7.1 hierbo volgens sy diskresie 
aan die persone hieronder genoem, delegeer: 
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7.2.1 die Direkteur, personeel of funksionarisse van die Administratiewe Buro 
en/of 

7.2.2 enige deputaat aangewys deur die Nasionale Sinode tot die mate waarin 
dit binne sy opdrag van die Nasionale Sinode mag val en/of 

7.2.3 kuratore van die Teologiese Skool soos in bepaalde omstandighede nodig 
geag mag word. 

7.3 Personeel 
7.3.1 Die Bestuur stel ‘n direkteur van die Administratiewe Buro aan en bepaal 

sy diensvoorwaardes. 
7.3.2 Die Bestuur bepaal deurlopend die personeelbehoeftes van die 

Administratiewe Buro, stel geskikte persone aan en bepaal hulle 
diensvoorwaardes. 

7.3.3 Die Bestuur van die Administratiewe Buro hanteer alle 
personeelaangeleenthede ooreenkomstig die bepalings van relevante 
wetgewing. 

7.3.4 Die Bestuur neem ‘n getrouheidswaarborgpolis uit ter versekering van 
aanspreeklikheid vir verliese wat uit hantering van fondse deur die 
personeel van die Administratiewe Buro mag voortspruit. Die koste 
daarvan word uit die gelde van die Administratiewe Buro betaal. 

7.4 Finansies 
7.4.1 Die Bestuur beheer en administreer die gelde van die Administratiewe 

Buro. 
7.4.2 Die Bestuur stel begrotings op of keur begrotings van Deputategroepe 

goed en raam daarvoor (Acta 1997:402, 3.3.4.4). 
7.4.3 Die Bestuur hou toesig oor en administreer al die fondse en gelde wat 

reeds deur die Nasionale Sinode aan die Administratiewe Buro vir 
administrasie toegewys is.  

7.4.4 Die Bestuur vorder sodanige gelde van die kerke in as wat hulle kragtens 
begrotings of besluite van die Nasionale Sinode tot gemeenskaplike sake 
moet bydra. 

7.5 Beheer en administrasie van eie fondse 
7.5.1 Die Bestuur open sodanige bankrekenings as wat dit in sy diskresie nodig 

mag ag. 
7.5.2 Die Bestuur is gemagtig om oor die algemeen sodanige uitgawes aan te 

gaan as wat vir die behoorlike uitvoering van die doelstellings en funksies 
van die Administratiewe Buro nodig is. 

7.6 Administrasie van fondse en gelde van deputate van die Nasionale 
Sinode. 

7.6.1 Die Bestuur mag uitbetalings namens deputate van die Nasionale Sinodes 
doen alleen na skriftelike opdrag daartoe deur sodanige deputate. 

7.6.2 Uitbetalings deur die Bestuur namens deputate van die Nasionale Sinodes 
word slegs uit fondse en gelde waaroor sodanige deputate beskik en 
slegs binne die perke van sodanige geldelike voorsiening gedoen. 

7.6.3 Die Bestuur het geen seggenskap oor die doeleindes waarvoor deputate 
van Nasionale Sinodes fondse en gelde aanwend nie. 
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7.6.4 Deputate van Nasionale Sinodes is verplig om self oor die besteding van 
hulle fondse en gelde aan Nasionale Sinodes verslag te doen. Die Bestuur 
van die Administratiewe Buro is nie daarvoor verantwoordelik nie, behalwe 
binne die bestek van sy administrasie daarvan. 

7.6.5 Die Bestuur vergoed uitgawes aangegaan deur deputate van Nasionale 
Sinodes aan hulle uit fondse en gelde van sodanige deputate, maar 
sodanige vergoeding geskied slegs by voorlegging van gespesifiseerde 
rekenings wat deur een van die deputate onderteken is. 

7.7 Algemene administrasie van fondse en gelde van ‘n Nasionale Sinode 
7.7.1 Die Bestuur stel ’n begroting op of keur begrotings goed en administreer 

die begrotings asook fondse en gelde deur ‘n Nasionale Sinode bewillig. 
7.7.2 Die Bestuur betaal fondse en gelde uit in ooreenstemming met die 

begroting(s) wat goedgekeur is. 
7.7.3 Die Bestuur is bevoeg om uitbetalings uit sinodale fondse en gelde te 

maak vir doeleindes wat nie vooraf deur ‘n Nasionale Sinode goedgekeur 
is nie, maar die Bestuur is daarvoor verantwoording aan die volgende 
Nasionale Sinode verskuldig. 

7.7.4 Die Bestuur kan deputate van die Nasionale Sinode magtig om die bedrag 
aan sodanige deputate kragtens begroting(s) deur die Bestuur 
goedgekeur te oorskry. Sodanige magtiging mag slegs verleen word nadat 
‘n skriftelike aansoek van die betrokke deputate ontvang is waarin 
motivering vir sodanige oorskryding uiteengesit is en wat medeonterteken 
is deur die voorsitter of skiba/sekretaris. 

7.8 Kontantbestuur 
7.8.1 Die fondse wat deur die Bestuur van die Administratiewe Buro hanteer 

word se doeleindes is grootliks van ’n kort termyn aard, met ander woorde 
die belangrikste doel is om verpligtinge na te kom en daarvoor is ‘n 
konstante kontantvloei op ‘n maandelikse basis nodig.  

7.8.2 Die ramings, kollektes en bydraes moet so geadministreer word dat die 
kontantvloei vir verpligtinge op ‘n maandelikse basis voldoende is. 
Daarom behoort die fondse by die vyf grootste finansiële instellings op 
deposito fasiliteite wat wissel van aanvraagdeposito’s, vaste deposito’s, 
korttermyn geldmark- en kapitaalmarkinstrumente en - fondse belê te 
word. ‘n Kommissie van die Bestuur hanteer die daaglikse kontantbestuur.  

7.8.3 Fondse wat vir ‘n langer termyn bestem is, moet op dieselfde wyse as 
punt 7.8.2 hierbo hanteer word behalwe dat lang termyn geld- en 
kapitaalmarkinstrumente vir hierdie doel aangewend kan word.  

7.8.4 Die Bestuur lê van tyd tot tyd ‘n mandaat neer waarvolgens sodanige 
kontantbeleggings gedoen moet word, met inagneming van die finansiële 
markte en met heroorweging van die finansiële instellings op ‘n jaarlikse 
basis. 

7.8.5 Die Direkteur lewer op elke bestuursvergadering verslag van die stand 
van alle fondse en waar die fondse geplaas is. 

7.8.6 Die Administratiewe Buro is ook in diens van verskillende Trustees of 
fondse en plaas die fondse in opdrag van hierdie Trustees in bates 
volgens neergelegde beleid soos voorgeskryf deur die Trustees. 
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7.8.7 Alle rekeninge en fondse word jaarliks geoudit. 
7.8.8 Geen beleggings word op ‘n kommissiebasis gemaak nie.  
7.8.9 Die Bestuur neem, met die goedkeuring van deputate en trustees of 

bestuurders waar nodig, ooreenkomstig die neergelegde mandaat, 
besluite oor kontantbeleggings. 

7.9 Roerende en onroerende eiendom 
7.9.1 Die Bestuur behartig die beheer, toesig en onderhoud van alle terreine en 

geboue wat vir daardie doel deur die Nasionale Sinode aan die 
Administratiewe Buro toegewys is. 

7.9.2 Die Bestuur beheer, hou toesig oor, verskaf en vervang meubels en 
toebehore wat nodig is vir gebruik deur die Administratiewe Buro, die 
Teologiese Skool en vir ander doeleindes deur Nasionale Sinode bepaal. 

7.9.3 Die Bestuur verhuur beskikbare akkommodasie, stel voorwaardes en 
kontrakte daarvoor op en oefen beheer daaroor uit. 

7.9.4 Ten aansien van enige besluite wat betrekking het op die geboue, 
meubels en toerusting wat deur die Teologiese Skool gebruik word, moet 
die Bestuur vooraf met die Kuratore van die Teologiese Skool oorleg 
pleeg. 

7.9.5 Die Bestuur moet minstens een keer ‘n jaar opnames van voorrade, 
toerusting, boeke en publikasies doen. 

7.10 Die Bestuur moet toesien dat die Kingverslag se bepalings (waar van 
toepassing op die Administratiewe Buro) geïmplementeer word. 

7.11 MANDATE 
Die Bestuur moet duidelike mandate stel en jaarliks hersien oor relevante 
sake wat onder andere die volgende insluit; 
besteding ten opsigte van uitgawes 
kapitale aankope 
lenings 
handtekeningmagtigings 
 

8. WERKSAAMHEDE VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO 
8.1 Die Administratiewe Buro is op Potchefstroom gevestig. 
8.2 Die Administratiewe Buro behartig die algemene administrasie, 

administrasie van finansies en sodanige ander funksies en pligte vir 
deputate van die Nasionale Sinode soos en wanneer daartoe deur die 
Nasionale Sinode gelas. Nieteenstaande sodanige administrasie en 
behartiging van funksies behou sodanige deputate van Nasionale Sinodes 
beheer oor hulle eie fondse en gelde en bly die deputate steeds 
verantwoordelik met betrekking tot hulle mandaat. 

8.3 Personeel 
8.3.1 Die Administratiewe Buro is bevoeg om personeel (lede) in diens te neem. 
8.3.2 Die Administratiewe Buro is bevoeg om personeellede wat dit aldus in 

diens geneem het: 
8.3.2.1 aan deputate van Nasionale Sinodes te sekondeer. 
8.3.3 Die vermelde personeel staan onder beheer en toesig van die Bestuur van 

die Administratiewe Buro. 
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8.4 Finansies 
Fondse en finansies wat deur die Administratiewe Buro benodig word vir 
uitvoering van die doelstellings waarvoor dit ingestel is, word uit die 
volgende bronne bekom: 

8.4.1 Bydraes deur die lede soos deur Bestuur (Nasionale Sinodes) bepaal; 
8.4.2 Bydraes uit fondse en gelde deur Nasionale Sinodes bewillig; 
8.4.3 Inkomste verkry uit die uitvoering van die Administratiewe Buro se 

doelstellings. 
8.5 Alle roerende goed wat tevore aangekoop is en in die toekoms 

aangekoop mag word uit fondse en gelde wat deur Nasionale Sinodes 
bewillig is en wat in 7.9.2 vermeld word, is die eiendom van die 
Administratiewe Buro. 

8.6 Die Administratiewe Buro is die eienaar van die Jan Lion-Cachet 
Biblioteek, wat: 

8.6.1 Uit fondse en gelde deur die Nasionale Sinode bewillig aangeskaf is 
8.6.2 Wat vir teologiese gebruik geskenk of bemaak is. 
 
9. VERTEENWOORDIGING VAN PARTIKULIERE SINODES WAT 

VERGADER MET DIE ADMINISTRATIEWE BURO SE BESTUUR. 
9.1 Elke Part Sinode wys een kundige persoon aan (wat verkieslik dieselfde 

persoon moet wees wat die sustentasiedeputate verteenwoordig), wat 
een keer per jaar saam met die Bestuur vergader. Hierdie 
verteenwoordigers sal behulpsaam wees met kommunikasie tussen 
Kerke en die Administratiewe Buro oor finansiële sake. 

9.2 Hierdie verteenwoordigers sal jaarliks tydens die vergadering van die 
GKSA se Sustentasiedeputate, (met behulp van finansiële state) ingelig 
word oor die finansiële sake van die Administratiewe Buro, 
emeritaatsversorging en diakonale sake. 

 
10. DIE OUDITKOMITEE: 
10.1 Moet verslag lewer aan die jaarlikse vergadering waar Partikuliere 

Sinodes se afgevaardiges teenwoordig is. Verwys 9.1 2 en 9.2 hierbo. 
10.2 Moet ‘n werkswyse saamstel wat vir goedkeuring aan die 

Ledevergadering voorgelê moet word. 
10.3 Die Ouditkomitee moet verslag lewer aan die Sinode tydens die 

Ledevergadering. 
 

11. WYSIGING VAN DIE REGLEMENT 
Hierdie Reglement kan slegs gewysig word deur ‘n besluit van die 
ledevergadering tydens die sitting van ‘n Nasionale Sinode. 

Besluit: Goedgekeur soos gewysig. Wysigings is reeds aangebring. 
 
Die Sinode gaan uit Ledevergadering. 
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4. Opdragte aan die Bestuur 
4.1 Die opdragte soos in die Reglement van die Administratiewe Buro (1.1). 
4.2 Besoeke en optrede t.o.v. agterstallige ramings (2.2). (Vergelyk ook 3.3.2.) 
4.3 Rente op agterstallige ramings (2.3). 
4.4 Aanpassing van reiskoste tariewe (2.4). 
4.5 Benoeming van Raadslede – PU vir CHO (2.5). 
4.6 Die Bestuur bepaal die begrotings vir en stel die ramings vas. 
4.7 Die Bestuur en alle Deputategroepe moet voortdurend kyk na moontlikhede om 

koste te bespaar sonder om die werk in die koninkryk te benadeel. 
Besluit: Goedgekeur. 
4.8 Die terugbetaling van alle debiteure moet voortdurend deur die Bestuur van die 

Administratiewe Buro gemonitor word ten einde verseker word dat skulde vereffen 
word en nie verjaar nie. 

Besluit: Goedgekeur soos gewysig. 
4.9 Die Administratiewe Buro en die Kuratore moet die Pro Reformando Trust uitbou 

waar moontlik. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
H. AANVULLENDE RAPPORT 
1. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
1.1 Klankstelsel in Sinodesaal 
Gedurende 2001 het die Bestuur van die Administratiewe Buro kerkrade gevra dat 
belangstellendes kwotasies moet indien om die klankstelsel in die Sinodesaal of te 
herstel of te vervang. Kwotasies is van Artic Electric, Eram en meneer HD Esterhuizen 
ontvang. Die kwotasie van meneer HD Esterhuizen is aanvaar. Topgehalte 
klanktoerusting is geïnstalleer en al die mikrofone in die saal is herbou. Bedrading in die 
saal is of herstel of vervang. 'n Skakelbord is ontwerp en gebou wat toekomstige 
foutopsporing en herstel asook uitbreidings aan die stelsel sal vergemaklik. Volledige 
handleidings en diagramme sal voorsien word. 
Besluit: Kennis geneem. 
1.2 Besoeke aan Kerkrade en Klassisse 
Gedurende hierdie termyn van die Bestuur van die Administratiewe Buro is die meeste 
Klassisse besoek. Verder is gesprekke met kerkrade gevoer om ooreenkomste te 
bereik om agterstallige ramings in te vorder. Die Emeritaatsversorgingstrust het die 
meeste by hierdie optrede baat gevind. Op die wyse is gesprekke met 39 kerkrade oor 
agterstallige ramings ten bedrae van ongeveer R2.6 miljoen gevoer. Geen agterstallige 
ramings is afgeskryf nie, maar rente op agterstallige ramings is gedeeltelik afgeskryf. 
Van die bedrag ramings gehef op 1 Julie 2002 is op 10 Desember 2002 65.4% ontvang. 
Indien die debietorders van kerke vir ramings vir Desember 2002 in berekening gebring 
word, sal die syfer na 67.7% verbeter. 
1.3 Eiendomme 
1.3.1 Totiushuis Museum 
Daar bestaan ’n 99-jaar huurkontrak waarvolgens die Stadsraad van Potchefstroom die 
Totiushuis van die Administratiewe Buro huur. Geen huurgeld is betaalbaar nie, maar 
die eiendom moet instand gehou word deur die Stadsraad van Potchefstroom. Die 
Stadsraad van Potchefstroom het die Bestuur van die Administratiewe Buro genader 
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met die versoek dat die kontrak gekanselleer word. Sekere voorstelle betreffende die 
verdiskontering van toekomstige instandhouding en ook die inhoud van die huis is deur 
die Bestuur van die Administratiewe Buro aan die Stadsraad van Potchefstroom 
gemaak. Die voorstelle is nie deur die Stadsraad van Potchefstroom opgevolg nie en 
die aangeleentheid is daargelaat.  
1.3.2 Laerskool Mooirivier 
Die Bestuur van die Administratiewe Buro is deur Beheerliggaam van Laerskool 
Mooirivier genader met die versoek dat goedkeuring verleen word dat ’n uitgang uit die 
skoolterrein na Molenstraat (met ander woorde oor die eiendom van die 
Administratiewe Buro en langs die Kerkmuseum) geskep mag word. Goedkeuring is 
verleen en ’n rylaan is op koste van die skool gebou. Reëlings is ook getref rakende 
sekuriteit en dit word getrou deur die skool nagekom. 
Registrasie van die Administratiewe Buro om van die betaling van belasting vrygestel te 
word. 
Wetgewing het vereis dat kerke by die Ontvanger van Inkomste (SARS) moet registreer 
om van die betaling van belasting vrygestel te word. Die Administratiewe Buro het 
aansoek gedoen en is wel geregistreer. ’n Aansoek is ook namens al die kerke met die 
tussenkoms van die Regsdeputate by die Ontvanger van Inkomste ingedien. Daar word 
nog op die uitslag van die aansoek gewag. 
 
2. Sake waaroor die Sinode moet besluit 
2.1 Lugversorgingstelsels van Sinodesaal en die Teologiese Skool Potchefstroom 
Die Bestuur van die Administratiewe Buro het die advies van meneer Johan Nese 
ingewin rakende die lugversorgingstelsel van die Sinodesaal en ook twee stelsels by die 
Teologiese Skool Potchefstroom. Tans is geen een van die drie lugversorgingseenhede 
in 'n goeie toestand nie. Die verskil in koste aan die volledige herstel en die vervanging 
van die volledige stelsel by die Sinodesaal sal ongeveer R54 000 beloop. Geen nuwe 
onderdele uitsluitend kompressors is meer beskikbaar nie en 'n kontrakteur sal dus nie 
in staat wees om 'n waarborg op die eenhede te lewer nie. Koste om die eenhede te 
vervang sal na beraming R342 000 beloop. ’n Kosteberaming van die twee stelsels by 
die Teologiese Skool is nog nie ontvang nie. 
Navraag het getoon dat daar weinig fasiliteite in Potchefstroom bestaan soos dié 
waaroor die Sinodesaal beskik. Dit sal dalk loon om die Sinodesaalfasiliteite meer te 
adverteer om die gebruiksfrekwensie te verhoog. Alhoewel verhoogde gebruik ook 
slytasie sal verhoog kan dit tog help om die fasiliteit instand te hou. 
Besluit:  
1. Neem kennis en verwys na die Bestuur om aandag aan die saak te gee en dit te 

vervang indien nodig.  
2. Bemark die fasiliteite aktief om inkomste te genereer. 
 
2.2 GKSA Sustentasiefonds 
Gedurende die termyn van die Bestuur van die Administratiewe Buro is twee 
tussentydse toekennings aan kerke gemaak in terme van die Reglement van die GKSA 
Sustentasiefonds waar besondere nood skielik ontstaan het. Die Deputate Sustentasie 
het gedurende November 2002 met goedkeuring kennis geneem van die optrede van 
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die Bestuur van die Administratiewe Buro en word dit aanbeveel dat die optrede 
gekontinueer word. 
Besluit: Neem goedkeurend kennis. 
2.3 Administratiewe Buro as Makelaar 
Sinode 1994 (p.322, 2.4) het goedkeuring verleen dat die Administratiewe Buro as 
makelaar kan registreer. Die doel was dat Administratiewe Buro sekere versekerings 
werk moes hanteer ten einde die inkomste van die Administratiewe Buro te verhoog. 
Veranderde wetgewing vereis dat die personeel geakkrediteer moet wees. Die 
aangeleentheid word verder ondersoek. 
Die Bestuur van die Administratiewe Buro het oor die afgelope ses jaar beleggings by 
verskeie instansies in eie naam gemaak met die doel om die fondse van die 
Administratiewe Buro veilig te bewaar en opbrengste te verkry. Beleggings word ook in 
opdrag van die Deputate Emeritaatsversorging gemaak.  
Besluit: Goedgekeur. 
2.4 Kerklenings 
Lenings is aan Kerkrade toegestaan met die doel om die Kerkrade by te staan om 
kerkgeboue en pastorieë op te rig of te repareer. Oor die algemeen is hierdie lenings en 
rente getrou en stiptelik betaal, maar gevalle het ook voorgekom waar Kerkrade nie 
meer paaiemente kon betaal nie. Gesprekke het gevolg en metodes moes gevolg word 
om sake onder moeilike omstandighede te beredder. In 'n enkele geval is 'n kerklening 
toegestaan gedurende die afgelope termyn van die Bestuur van die Administratiewe 
Buro met die doel om die rentelas van die Kerkraad se oortrokke fasiliteite by die bank 
te verlig. Rentekoerse van toepassing is 3% laer as die amptelike prima rentekoers van 
ABSA. 
Besluit: Neem goedkeurend kennis. 
2.5 Studentelenings 
Lenings is aan teologiese studente en kinders van emeriti toegestaan met die doel om 
hul studiekostes te help dra. Weereens word lenings in die meeste gevalle getrou terug 
betaal, maar dit was ook al nodig om kapitaal met die hulp van 'n prokureur te vorder. 
Rente word gehef teen die gemiddelde rentekoers waarteen die Administratiewe Buro 
rente ontvang in die betrokke jaar. 
Besluit: Neem goedkeurend kennis. 
2.6 Pro Reformando Trust 
Pro Reformando Trust: Daar word beoog om die Trust in die lewe te roep om in 
samewerking met die PU vir CHO sekere fondse van die Administratiewe Buro te 
bestuur. Die doel van die Trust is om die toekoms van die TSP finansieel uit te bou. Die 
PU vir CHO sal indien die Trust wel tot stand kom, ook skenkings tot die Trust maak. 
(Acta 2000:294, 3.3.3) 
Die Trust is in die lewe te roep om in samewerking met die PU vir CHO sekere fondse 
van die Administratiewe Buro te bestuur. Die doel van die Trust is om die toekoms van 
die TSP finansieel uit te bou. Die PU vir CHO sal indien die Trust wel tot stand kom, ook 
skenkings tot die Trust maak. RI 322 000 is in die Trust belê. Tot op datum is ’n bedrag 
van R110 848 as inkomste op die belegging verdien. Brief van die PU vir CHO word as 
ongepubliseerde Bylae aangeheg. 
Besluit:  
1. Met groot dank kennis geneem. 
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2. Verwys die hantering van die Trust na die Bestuur om verder van die Trust gebruik te 
maak indien dit tot voordeel van die kerk is.  

3. Die Bestuur gee aandag aan die kwalifikasie van die ouditeursverslag i.s. die Pro 
Reformando Trust en klaar die verskil in opinie op. Sien besluit hieroor verder by 3, 
Finansiële state. 

2.7 Finansiële instellings 
Daar word deur die Bestuur van die Administratiewe Buro gepoog om die beleggings by 
die verskillende instellings op dieselfde vlakke te hou. Die Administratiewe Buro verdien 
egter by sommige instellings aansienlike hoër koerse as gevolg van 'n totale beleggings 
portefeulje en ook goeie besigheidsverbintenisse. Dit veroorsaak dat toedelings soms 
skeefgetrek word. Dit is ook waar dat die dienslewering van instelling tot instelling 
verskil.  
2.7.1 Saambou Bank  

Sedert 1996 het die Bestuur van die Administratiewe Buro behalwe 'n 
daggeldrekening ook termyn beleggings met 'n omset van R26 570 000 by die 
instelling gehad waarop goeie rente inkomstes verdien is. Direkte kontak het met 
die Tesourie afdeling van die instelling plaas gevind. Met die skielike likwidasie 
van Saambou Bank aan die begin van 2002 was die Administratiewe Buro en 
Emeritaatsfonds Medies aan moontlike verliese van R5 300 000 blootgestel. 
Geen verlies is egter gelei nie en alle kapitaal en rente is ontvang. 

2.7.2 ABSA 
Enkele termynbeleggings met 'n omset van R4 200 000 is by ABSA, die bankiers 
van die Administratiewe Buro gemaak. 

2.7.3 lnvestec 
Die Bestuur van die Administratiewe Buro maak ook soms gebruik van die 
dienste van lnvestec. Die omset by die instelling oor die periode het RI3 778 000 
beloop. 

2.7.4 lnnofin 
In enkele gevalle het die Bestuur van die Administratiewe Buro gebruik gemaak 
van lnnofin, 'n gesamentlike onderneming van Sanlam en Mcquirie Bank van 
Australië. Behalwe goeie rente opbrengste is ook gratis bankdienste ingesluit in 
die pakket. Die omset van beleggings by die instelling oor die periode het R2 500 
000 beloop. Die infrastruktuur van die instelling het egter die werksaamhede van 
die Administratiewe Buro bemoeilik en beleggings by die instelling is gestaak.  

2.7.5 Eerste Nasionale Bank 
Sedert Desember 2001 maak die Bestuur van die Administratiewe Buro gebruik 
van die dienste van hierdie finansiële instelling. Direkte kontak met die Tesourie 
afdeling van dié instelling vind plaas. Omset op termynbeleggings by die 
instelling het tot dusver R16 370 000 beloop.  

2.7.6 Beleggings by PSG 
Op aanbeveling is PSG Beleggings deur die Bestuur van die Administratiewe 
Buro oorweeg as 'n instelling waar fondse belê kon word. Die belegging van     
R3 600 000 het aanvanklik goed gepresteer, maar oor die verloop van tyd was 
die opbrengs in vergelyking met die ander beleggings van die Administratiewe 
Buro nie so goed nie. Die belegging is opgeroep.  
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2.7.7 Ander beleggings 
2.7.7.1 Marpieu Beleggings 

Die Bestuur van die Administratiewe Buro is deur die Ontwikkelaars van 'n 
aftree-oord op die terrein van Paul Kruger Kinderhuis, Linmeyer genader om 
finansiering. 'n Bedrag van R300 000 wat verseker is deur 'n Potchefstroom 
eiendom is aan die ontwikkelaars beskikbaar gestel. Tot op datum vorder die 
projek goed en eenhede word gebou soos dit verkoop word. Rente word 
stiptelik betaal. Rente word teen 'n vaste koers van 14% verhaal. 

Besluit: Kennis geneem. 
 

Die Ledevergadering gaan in kamera 
 

2.7.7.2 Belegging met die tussenkoms van 'n lid van die Bestuur 
Hierdie belegging van R680 000 is gemaak met die veronderstelling om 'n beter 
opbrengs te verdien veral na die swak beleggingsopbrengs by PSG Beleggings. 
Die aangeleentheid het egter skeef geloop en die hulp van die Regsdeputate is 
ingeroep om die Bestuur van die Administratiewe Buro van advies te bedien. ’n 
Bylae sal aan die Finansiële Kommissie voorsien word rakende die 
aangeleentheid. ’n Volledige verslag van die Regsdeputate is ook beskikbaar. 

Besluit: Hierdie saak word by die Rapport van die Regsdeptutate behandel (2.5). 
 
Staande die Sinode is daar ‘n persverklaring rondom bogenoemde belegging gedoen. 
 

PERSVERKLARING 
 
Daar het berigte in die pers verskyn dat die Gereformeerde Kerke R680,000 in ’n 
piramiedeskema belê het. 
Die ledevergadering van die Administratiewe Buro van die GKSA het deur hulle 
Regsdeputate en die finansiële kommissie van die ledevergadering wat verskeie 
deskundiges insluit, ‘n indringende ondersoek gedoen na die aangeleentheid en hulle 
het die volgende bevind: 

• Die Bestuur het goedkeuring gegee om ‘n bedrag van R680 000 te belê. Die 
belegging is nie by ‘n erkende finansiële instelling geplaas nie. 

• Daar is nie besluit om fondse in ‘n piramiedeskema te belê nie. 
• Die Bestuur het met hulle besluit ‘n oordeelsfout gemaak. 
• In die hantering van die belegging is bestuursmatig verkeerd opgetree. 
• Die beheer en kontroles van alle ander aangeleenthede onder die Bestuur se 

mandaat het aan goeie bestuuurspraktyke voldoen. 
 

Die ledevergadering betreur die aangeleentheid en wil almal verseker dat die saak die 
nodige aandag geniet en dat die volgende stappe reeds geneem is: 

• Die opdragte waarvolgens die Bestuur werk is uitgebrei 
• Die bestuur is met addisionele lede en kundigheid versterk 
• Stappe is geneem om die geld terug te vorder 

Besluit: Goedgekeur soos gewysig. 
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3. Finansiële state van die Administratiewe Buro 
Besluit:  
3.1 Die moontlike verlies met realisering van ‘n belegging ten bedrae van R680,000 in 

die finansiële state van 30 Junie 2002, as ‘n moontlike verlies voorsien word. 
3.2 Die lening aan die Pro Reformando Trust ten bedrae van R1,352,000 as ‘n 

skenking en nie ‘n bate in die finansiële state van 30 Junie 2002 hanteer word. 
Hierdie aanbeveling is in lyn met Sinodebesluit Acta 2000:294, 3.3.3. 

3.3 Enige aansuiwerings in die finansiële state tot 30 Junie 2002 wat nodig blyk te 
wees, aangebring word om sodoende duideliker finansiële state voor te lê. 

3.4 Bogenoemde aansuiwerings sal ‘n ongekwalifiseerde ouditverslag tot gevolg hê. 
3.5 Die Bestuur moet die finansiële state vir die jare geëindig 30 Junie 2000, 2001 en 

2002 (nadat bogenoemde wysigings aangebring is), goedkeur. 
3.6 Die gewysigde goedgekeurde finansiële state in die Handelinge van Sinode 2003 

opgeneem word. 
Besluit: Goedgekeur. 
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De Bestuur van die Administratiewe Buro 
Buro van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 
Potchefstroom 
 
VERSLAG VAN DIE ONAFHANKLIKE OUDITEUR AAN DIE LEDE VAN DIE 
ADMINISTRATIEWE BURO VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA 
 
Ons het die finansiële jaarstate soos uiteengesit op bladsye 1 tot 24 vir die jaar geëindig 30 
Junie 2002 geouditeer. Hierdie finansiële state is die verantwoordelikheid van die Bestuur van 
die Administratiewe Buro van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Ons verantwoordelikheid 
is om oor hierdie finansiële state, gegrond op ons oudit, verslag te doen. 
 
Omvang 
Ons het die oudit ooreenkomstig standpunte van die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde 
uitgevoer. Hierdie standpunte vereis dat ons die oudit beplan en onderneem ten einde 
gerusstelling te verkry dat die finansiële state vry is van wesenlike wanvoorstellings. 
 
'n Oudit sluit in: 
- 'n Ondersoek op 'n toets grondslag, van bewyse ter ondersteuning van bedrae en 

openbaarmakings in die finansiële state; 
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- 'n beoordeling van die rekenkundige beginsels toegepas en beduidende ramings deur 
bestuur gemaak; en 'n evaluering van die algehele aanbieding van die finansiële state. 

Ons glo dat ons oudit 'n redelike grondslag vir ons mening verskaf. 
 
Ouditmening 
Na ons mening verstrek hierdie state 'n redelike weergawe, in alle wesenlike opsigte, van die 

Administratiewe Buro van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op 30 Junie 2002 en van die 
resultate van sy bedrywighede vir die jaar geëindig op daardie datum, in ooreenstemming met 
algemeen aanvaarde rekenkundige praktyk. 
 

BEZUIDENHOUT EN STEYN 
GEREGISTREERDE REKENMEESTERS EN OUDITEURE 
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A.) 
 
DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-
AFRIKA      
(SOOS GEADMINISTREER DEUR DIE ADMINISTRATIEWE 
BURO)    

BALANSSTAAT OP 30 JUNIE 2002        

         
   2002  2001  2000  
 Bylae  R  R  R  
BATES         
         
VASTE BATES    1,363,226     1,363,225           1,363,225   
      Grond en geboue 4    1,363,226     1,363,225          1,363,225   
         
BELEGGINGS EN LENINGS 5      10,452,638           9,507,051           6,624,605   
         
BEDRYFSBATES         3,277,541           1,394,664           1,326,756   
      Deposito's 6                      -    50                       50   
      Debiteure 7        2,056,792           1,016,284          1,081,754   
      Voorraad - Skryfbehoeftes 8             10,062                  4,860                26,678   
                       - Boeke 9           255,297              371,536              217,588   
      Kontant in bank 10           955,222                  1,797                     503   
      Kontant voorhande 11                 168                     137                     183   
         
Totale Bates       15,093,405         12,264,939           9,314,586   

         
         
         
EKWITEIT EN AANSPREEKLIKHEDE        
         
KAPITAAL 1        1,846,782           3,198,782           1,698,782   
         
OPGEHOOPTE FONDSE 2  9,682,979          8,335,133           7,164,325   
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BEDRYFSLASTE   3,563,644             731,024              451,479   
   Krediteure 3        3,560,909              728,259              421,597   
   Voorsienings 3                      -                        -                 28,142   
   Deposito's 3               2,735                  2,765                  1,740   
         
         
Totale ekwiteit en aanspreeklikhede  15,093,405  12,264,939  9,314,586  

         
         
Geteken namens die Bestuur van die Administratiewe Buro      
         
         
         
         
         
         
           
VOORSITTER   SEKRETARIS      
POTCHEFSTROOM         
2002-10-28         
         
REKENINGKUNDIGE BELEID     
     
Die finansiële state word op die historiese koste grondslag opgestel en aangepas vir kapitaaluitgawe.  
Die rekeningkundige beleid is in ooreenstemming met dié van die vorige jaar, behalwe waar anders aangedui. 
     
Opgehoopte fondse     
     
Administratiewe Buro:   Rekening vir die bedryf van die Administratiewe Buro. 
Algemene Sinode: Fonds om die uitgawes van algemene sinode te dek. 
Almanak: Rekening vir die jaarlikse uitgee van die Almanak. 
Boedel ACM du Plessis: Rente word gekrediteer na Nagraadse Opleiding Predikante 
Boedel JD vd Walt Kapitaal: Rente op kapitaal word vir opleiding van die familie van Wyle  
 JD van der Walt aangewend.  
Boedel JD vd Walt Rente: Rente op kapitaal word vir opleiding van die familie van Wyle  
 JD van der Walt aangewend.  
Boedel EC Hamersma: Rente word gekrediteer na Sinodale kas. 
Boedel HJ du Plessis: Rente word gekrediteer na TSP Biblioteek en GKSA Sustentasie. 
Boedel JT Ferreira: Rente word gekrediteer na GKSA Sustentasie en Bybelverspreiding. 
Boedel Koster Trust: Rente word aangewend vir sending in Venda. 
Boedel Kotze Trust: Rente word gekrediteer na GKSA Sustentasie en Bybelverspreiding. 
Boedel S du Toit: Fonds vir die aankope van boeke wat handel oor die Ou Testament. 
Boedel W du Toit: Rente verdien op fondse word aangewend vir die opleiding van  
 oud-Hammanskraal studente.  
Bybelvertaling: Fondse vir die aanwending van Bybelvertaling. 
Bybelvertaling vir die Boesmans: Fondse vir die aanwending van Bybelvertaling vir die Boesmans. 
CJBF: Fonds vir die uitgee van goedgekeurde Christelike boeke. 
Ecclesia Beursfonds: Studiefonds vir Gereformeerde lidmate wat as onderwysers aan die. 
 PU vir CHO wil studeer. Bou slegs kapitaal in hierdie stadium. 
Ekumenisiteit - buitelands: Reiskoste vir die uitvoering van Sinode 2000 opdragte. 
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Evangeliseringsmedia: Fonds vir die uitgee van evangelisasie- en hospitaal lektuur. 
GKSA Sustensasie Kapitaal: Rente op kapitaal word aangewend vir die sustentasie van kerke. 
GKSA Sustensasie Rente: Rente word aangewend vir die sustentasie van kerke. 
Katkisasie: Fonds gestig vir die verkoop van nuwe katkisasie boekies. 
Kerkargief: Rekening vir die bedryf van die Kerkafgief. 
Kerkblad: Rekening vir die bedryf en uitgee van die Kerkblad. 
Kerkmuseum: Rekening vir die bedryf van die Kerkmuseum. 
Nagraadse Opleiding predikant: Beurse word toegestaan aan predikante vir nagraadse studie. 
Noodtoestande: Fondse vir die aanwending ter verligting van nood. 
PU vir CHO: Ramings ingevorder vir die PU vir CHO. 
Ramingsverligting fonds: Fondse ingesamel vir die toestaan van ramingsverligting aan kerke. 
Repatriasie Zaire Studente: Fondse vir die repatriasie van teologiese studente na Zaire. 
Sinodale Kas: Rekening vir sinodale uitgawes.  
Slingervel: Rekening vir die bedryf en uitgee van die Slingervel. 
Studentekas Algemeen: Rente en bydraes word aangewend TSP beursekomitee uitgawes. 
Studentekas JLM Beursfonds: Fonds staan leningsbeurse toe aan teologiese studente. 
Studentekas Kapitaalfonds: Fonds staan leningsbeurse toe aan teologiese studente. 
Studentekas SL Krugerfonds: Gelde in trust vir die kleinseun of agterkleinseun van SL Kruger om  
 as predikant te studeer.  
Studentekas Venterskraal-  Die inkomste op die fonds word aangewend ten einde behoeftige 
  Steynfonds: Studente as predikante op te lei.  
Terreinfonds: Fonds gestig vir die ontwikkeling van terrein om die TSP 
Totiusfonds: Publikasie van Psalm- en Koraalboek. 
TSP Algemeen: Rekening vir die bedryf van die Teologiese skool Potchefstroom  
 asook die toekenning van beurse. 
TSP Biblioteek: Fondse aangewend om boeke vir die teologiese biblioteek te koop. 
TSP Jubileumfonds Beurse: Fondse vir lenings aan teologiese- en ander studente. 
TSP Jubileumfonds Kapitaal: Rente vir beurse aan PU vir CHO studente en oordragte aan die TSP. 
TSP Lettie Coetzee Fonds: Aankoop van Nuwe Testamentiese tydskrifte vir Jan-Lion Cachet 
  Biblioteek.   
TSP Publikasies: Fonds vir hulpverlening aan professore om boeke te publiseer.  
Vroueblad: Rekening vir die bedryf en uitgee van die Gereformeerde Vroueblad. 
     
Voorsienings     
     
Rente op moeilik verhaalbaar: Rente voorsien op ramings.  Rente sal realiseer met opbetaling van  
 Ramings rekeninge.   
Omheiningsvoorsiening: Gelde voorsien vir die vervanging van omheining. 
     
     
Vaste bate register     
     
‘n Vaste bate register word op datum gehou wat slegs die volgende aantoon: 
1. Beskrywing van bate     
2. Die ligging van die bate.     
3. Boekwaarde van R1 per item     
     
Kapitalisasie van vaste bates     
     
Alle kapitale uitgawes en bates word uit inkomste gefinansier en afgeskryf in die jaar wat daarvoor  
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begroot is.  Geen kapitale uitgawes op roerende bates word in die balansstaat gekapitaliseer nie. 
     
Beleggings     
     
Beleggings word getoon ooreenkomstig die boeke van die beleggingsinstansie. 
     
Voorraad     
     
Voorraad word waardeer teen die laagste van koste, vasgestel volgens die geweegde gemiddelde  
grondslag en die netto realiseerbare waarde.   
     
Waardevermindering     
     
Geen waardevermindering word op vaste eiendom afgeskryf nie.  
     
Rente ontvang     
     
1. Rente ontvang op beleggings word erken sodra dit aan die Administratiewe Buro toegeval het.   
    Rente op langgeld word pro rata op jaareinde erken – bereken teen die gemiddelde koers. 
2. Rente ontvang op beleggings word aan die fondse toegedeel nadat ‘n gemiddelde saldo per  
    kwalifiserende fonds oor twaalf maande bereken is.  Hierdie verdeling word op jaareinde gedoen. 
3. Rente ontvang op beleggings word nie toegedeel aan fondse wat suiwer op begrotings gebaseer  
    is nie.     
4. Fondse wat debiteure dra en bates besit, verdien geen rente nie. 
5. Rente ontvang op agterstallige ramings word vir Desember en Junie van elke jaar bereken op  
    bedrae ouer as 180 dae teen 1% minder as die amptelike primakoers van ABSA. 
6. Rente ontvangbaar op agterstallige ramings word op jaareinde teen debiteure verreken. 
     
Rente op lenings     
     
1. Studentelenings     
·  Rente word gehef teen die gemiddelde opbrengs koers op fondse van die Administratiewe Buro. 
·  Die koers word aan die einde van die finansiële jaar bepaal.    
     
2. Personeellenings     
·  Lenings tot R1 000.00 kan in die diskresie van die Direkteur toegestaan word. 
·  Lenings groter as R1 000.00 kan na oorleg met die Voorsitter van die Bestuur van die  
   Administratiewe Buro toegestaan word.    
·  Rente word op die gedeelte groter as R1 000.00 gehef teen die gemiddelde opbrengs koers  
   op fondse van die Administratiewe Buro.  Die koers word aan die einde van die finansiële jaar  
   bepaal.     
·  Geen lenings word toegestaan voordat ‘n vorige lening nie afgelos is nie. 
     
3. Kerklenings     
·  Rente word maandeliks, voor Maart 1999 teen ‘n koers van 1% laer as die amptelike  
    primakoers van ABSA en na Maart 1999 teen 3% laer as die amptelike primakoers van 
    ABSA, gehef.     
·  Koerse vir ander sake as vir kapitale spandering sal op meriete hanteer word. 
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Administratiewe koste      
     
Administratiewe koste word op jaareinde in die finansiële jaarstate voorsien ooreenkomstig die  
voorskrifte van die Bestuur van die Administratiewe Buro.  Waar geen rente ontvang aan ‘n fonds  
toegedeel word nie, word geen administratiewe kostes vir daardie fonds gehef nie.  Admin koste  
volg rente.     
     
Reiskoste     
     
Die reiskoste uitgawe sluit in alle reisuitgawes deur die deputate aangegaan ten einde die   
vergadering te bereik asook enige dagtoelae of onkostes ten opsigte van middagetes. 
     
Rente afskrywing     
     
Kerke nader die Administratiewe Buro ten einde hul rente op agterstallige ramings terug te skryf. 
     
Slegte skulde     
     
Geen oninvorderbare skulde ten opsigte van ramings word afgeskryf nie. 
     
Tydelike personeel     
     
Die standaard tarief van die PU vir CHO word gebruik om tydelike personeel te vergoed waar nodig. 
     

 
     
   2002  2001 2000 
   R  R R 
BYLAE 1: KAPITAALREKENING OP 30 JUNIE    
     
Sinodale kasrekening       1,698,782      1,698,782       1,698,782  
Sinodale kasrekening eiendomsfonds      1,500,000      1,500,000                    -    
Skenking: Pro Reformando Trust    (1,352,000)                   -                      -    

  1,846,782 3,198,782 1,698,782 

     
     
BYLAE 2: OPGEHOOPTE FONDSE OP 30 JUNIE    
     
 Opgehoopte  Oorskot  Oorskot Opgehoopte 
 fondse  (Tekort)  (Tekort) Fondse 
 30/6/00  30/6/01  30/6/02 30/6/02 
     
Administratiewe Buro      (143,204)         187,264       (619,910)      (575,850) 

Algemene Sinode         91,144  
   

(91,144)                   -                   (0) 
Almanak         253,613            67,097         121,747          442,457  
Administrasie  van Boedels          114,263          114,263  
Boedel ACM du Plessis           11,865                    -                     -             11,865  
Boedel JD vd Walt Kapitaal           40,000                    -                     -             40,000  
Boedel JD vd Walt Rente           21,081              (534)            1,836            22,383  
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Boedel EC Hamersma           42,465                    -              4,233            46,698  
Boedel HJ du Plessis             9,666                    -                 964            10,629  
Boedel JT Ferreira           53,261                    -              5,309            58,570  
Boedel Koster Trust           59,888              (163)            2,418            62,143  
Boedel Kotze Trust         153,938             2,256           15,569          171,763  
Boedel S du Toit           52,364             3,077             5,526            60,968  
Boedel W du Toit           10,000                   -                 997            10,997  
Bybelverspreiding                 (0)             3,815           (3,814)                    0  
Bybelvertaling           43,775              4,848             9,355            57,977  
Bybelvertaling vir die Boesmans             4,715              3,140                   -               7,855  
CJBF         183,335            16,835           29,520          229,690  
Ecclesia Beursfonds               542              3,130           12,363            16,035  
Ekumenisiteit - Buitelands          (8,330)           20,818           31,768            44,256  
Evangeliseringsmedia         248,231         (72,553)          21,665          197,343  
GKSA Sustensasie Kapitaal      3,297,474          205,065      1,223,570       4,726,109  
GKSA Sustensasie Rente           12,274            31,891         140,920          185,085  
Katkisasie           45,112            33,142           52,111          130,365  
Kerkargief           41,302         (36,960)          (4,342)                    0  
Kerkblad        (83,450)          (2,647)        (15,448)      (101,545) 
Kerkmuseum           12,471           (5,363)        (28,135)        (21,027) 
Nagraadse Opleiding predikant           13,676              1,051             2,651            17,378  
Noodtoestande         162,368            33,009         (60,827)         134,550  
PU Vir CHO           12,991            90,119       (103,110)                 (0) 
Ramingsverligting fonds           16,460            10,295             7,944            34,698  
Repatriasie Zaire Studente          64,800         (64,800)                   -                      0  
Sendingkas           58,377              3,235         (63,613)          (2,002) 
Sinodale Kas         115,394          123,609         151,529          390,532  
Slingervel        (35,000)        (10,173)        (31,607)        (76,781) 
Studentekas Algemeen         864,029         (47,555)        462,435       1,278,908  
Studentekas JLM Beursfonds         190,605            11,224           20,118          221,947  
Studentekas Kapitaalfonds           66,273                    -                     -             66,273  
Studentekas SL Krugerfonds           23,876              1,406             2,520            27,802  
Studentekas Venterskraal- 
Steynfonds         107,246                    -                     -           107,246  
Terreinfonds           17,298             1,768         (18,381)                684  
Totiusfonds         546,623          123,774           98,248          768,645  
TSP Algemeen      (173,218)         461,427       (288,209)                    0  
TSP Biblioteek         156,180           (2,408)        (15,689)         138,083  
TSP Jubileumfonds Beurse         113,930             6,709           43,520          164,159  
TSP Jubileumfonds Kapitaal         190,066                    -                     -           190,066  
TSP Lettie Coetzee Fonds             4,689                276                495              5,460  
TSP Publikasies           45,954             4,091             6,192            56,238  
Vroueblad         148,172            50,737           11,151          210,060  
     
      7,164,325       1,170,805      1,347,851       9,682,979  
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  2002 2001 2000 
  R R R 
BYLAE 3: KREDITEURE OP 30 JUNIE     
     
1.1  KREDITEURE       3,560,909        728,259          421,597  
       EVT                    -              2,389                 743  
       Evangelisering Seelui                    -                     -                   (10) 
       Handelskrediteure            37,409          62,456            55,196  
       Krediet saldo's op debiteure          237,412        253,334          181,373  
       Vreemde deposito's          347,959        268,149          176,448  
       PU vir CHO: Traktemente                    -          135,580                    -    
       Medieseversorgings Trust          225,166               179                    -    
       TSV                 717            2,522              7,847  
       Uitstaande tjeks       2,712,246                   -                      -    
       Rektors- en orrelistoelaag                    -              3,650                    -    
     
     
1.2  VOORSIENINGS                    -                     -              28,142  
     - Voors: rente op moeilik verhaalbaar                    -                     -                      -    
     - Omheiningsvoorsiening                    -                     -              28,142  
     
2. DEPOSITO'S              2,735            2,765              1,740  
    Woonsteldeposito's              2,735            2,765              1,740  
     
       3,563,644        731,024          451,479  

 
 2002 2001 2000 
 R R R 
BYLAE 4: GROND EN GEBOU OP 30 JUNIE     
    
1. TEOLOGIESE SKOOL NOMMER 1     426,153     426,153            426,153  
    Gedeelte 196- (gedeelte van gedeelte 5) van die plaas    
     Dorp en Dorpsgronde van Potchefstroom nr    
    435, Registrasie Afdeling IQ, Noordwes Provinsie    
    Groot : 9 675 vierkante meter. Transport nr 46205/90    
    (Voorheen Grondbrief nr 185/1957)    
    
2.  TEOLOGIESE SKOOL NOMMER 3     283,097     283,097            283,097  
     Sekere gedeelte 150 ('n gedeelte van gedeelte 2)    
     van die plaas Dorp en Dorpsgronde    
     van Potchefstroom nr 435, Registrasie Afdeling I.Q.    
     Noordwes Provinsie    
     Groot: 7836 vierkante meter.    
     Transportakte nr 43441/90. (voorheen nr 26726/1951)    
    
3. TERREIN NOMMER 4 (Sinodesaal en kantore)     619,198     619,198            619,198  
    Sekere gedeelte 213 ('n gedeelte van gedeelte 2)    
    van die plaas Dorp en Dorpsgronde van 
Potchefstroom    
    nr 435, Registrasie Afdeling I.Q.; Noordwes Provinsie    
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    Groot : 5 905 vierkante meter. Transportakte nr     
    64096/90. (Voorheen Transport T31707/1965)    
    
4. PLAAS WELTEVREDEN         6,425         6,425                6,425  
   (a) Sekere een-halwe aandeel van gedeelte 4 ('n 
gedeelte    
   van gedeelte 1) van die plaas WELTEVREDEN nr 394,    
   Transportakte nr T51400/90    
    
    (b) Sekere een-halwe aandeel in die Resterende     
    gedeelte van gedeelte 1 van die plaas Weltevreden     
   nr 394, Registrasie Afdeling I.S., Mpumalanga    
   Groot : 218,7155 hektaar. Transportakte nr T51400/90.    
   (Voorheen Transport T15469/1960)    
    
5. PLAAS KRUGERSKRAAL    
    Sekere gedeelte 68 ('n gedeelte van gedeelte 27) van    
    die plaas Tygerfontein 488 I.Q., Noordwes Provinsie    
    Groot : 4 ha. Transportakte nr T47601/91     
     - Grond       25,000       25,000              25,000  
     - Verbeteringe         3,353         3,353                3,353  
    

 
        
1,363,226  

       
1,363,225  

        
1,363,225  

 
  2002   2001   2000 
  R   R   R 
BYLAE 5: BELEGGINGS EN LENINGS OP 30 JUNIE        
         
5.1. SYFRETS                     -                      (10)                 8,452  
       Kontant                     -                      (10)                 8,452  
         
5.2. PSG BELEGGING                     -             3,609,450           3,544,972  
       Aandele                     -             3,609,450           3,544,972  
         
5.3. PRO REFORMANDO TRUST                     -             1,322,000                       -    
       Belegging                     -             1,322,000                       -    
         
5.4. ADMINISTRATIEWE BURO      10,452,637           4,575,612           3,071,181  
       Kontant        9,267,911           3,466,620           2,168,473  
       Kerklenings           825,581              836,331              796,281  
       Studente- en ander lenings           359,146              272,661              106,427  
         
      10,452,637          9,507,052           6,624,605  
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5.4.  ADMINISTRATIEWE BURO         
         
5.4.1 KONTANT        9,267,911           3,466,620           2,168,473  
         Absa        1,435,842                  9,669                  9,669  
         Eerste Nasionale Bank Daggeld           568,950                       -                         -    
         Eerste Nasionale Bank 32d        3,250,000                       -                         -    
         Investec 32d        3,876,639              865,435              705,449  
         Investec daggeld             62,177              132,910              122,797  
         Innofin daggeld             14,415                       -                         -    
         Saambou 32d                     -             1,710,937              724,061  
         Saambou daggeld                     -                629,400              561,497  
         Escher                      -                    8,807                       -    
         Koster Belegging             59,888                59,888                       -    
         ABSA (HTS Waarborge)                     -                  49,575                45,000  
         
5.4.2 KERKLENINGS           825,581              836,331              796,281  
         Voertuigskema             44,711                       -                         -    
         Brakpan-Suid                    18                32,808                76,668  
         Kerkargief             94,842              101,709              124,888  
         Kriel             96,548              217,673              233,773  
         Potchefstroom-Oos             90,787              100,550                       -    
         Pretoria-Oos           123,004              128,725              142,248  
         Reddersburg             18,399                26,249                       -    
         TSP Afdakke             36,196                       -                         -    
         TSP biblioteek Rakke             62,700                       -                         -    
         Springs               20,156                36,905                32,914  
         Springs-Oos           138,220              123,885              110,487  
         Totiusdal            -                  67,827                75,303  
         
5.4.3 STUDENTE- EN ANDER LENINGS           359,146              272,661              106,427  
         Nie studies voltooi nie                      -                         538                    1,768  
         Jansen van Vuuren HA                      -                          20                    1,250  
         Kruger TI                      -                         518                       518  
              
         Uit Bediening              13,557                  58,069                  62,364  
         Engelbreght W  (Staak 1999)                      -                    15,630                  18,587  
         Minnie FG (begin verhaal Aug 1999)              13,557                  14,500                  14,777  
         Venter LJ (staak 30/6/2000)                      -                    27,940                  29,000  
              
         Oud HTS Studente              11,298                  10,495                  12,785  
         Maduma PV                4,504                    4,094                    4,094  
         Mundalamo NI                      -                           -                         771  
         Mashau TD                   676                       614                       614  
         Nxumalo HM                6,391                    5,810                    5,810  
         Netshivulana EVC                      -                           -                         400  
         Netshisaulu W                 (273)                     (23)                        -    
         Raphalalani KP                      -                           -                      1,096  
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         Studentelenings              12,085                         -                           -    
         Berg A                6,146                         -                           -    
         Van Jaarsveld LP                   508                         -                           -    
         Nortje J                   605                         -                           -    
         Potgieter JD                3,000                         -                           -    
         De Bruyn P                1,826                         -                           -    
              
        Predikante in bediening              12,549                  11,706                  16,284  
        Booyens DJA                      -                           -                      1,838  
        Kruger L                4,370                    4,266                    4,623  
        Nel PA                6,884                    6,262                    7,536  
        Viljoen W                1,295                    1,178                    2,287  
              
        Personeellenings                9,657                  10,449                  13,226  
        Mphata A                       1                         -                         800  
        Du Plessis W                8,518                    9,136                    9,610  
        Fourie J                1,033                          6                    1,415  
        Leeuw A                       5                       505                    1,401  
        Leeuw S                      -                         300                         -    
        Mattyse H                      -                         502                         -    
        Waterboer TI                   100                         -                           -    
              
        Privaatlenings             300,000                181,403                         -    
        Marprieu Ontwikkeling            300,000                181,403                         -    
                 
         
Totaal van Beleggings       10,452,638            4,575,612             3,071,181  

         
BYLAE 6 : DEPOSITO'S OP 30 JUNIE         
         
      Besigheids antwoorddiens                     -                        50                      50  

         
BYLAE 7: DEBITEURE OP 30 JUNIE         
        2,056,792           1,016,284           1,081,754  
      Ontvanger van Inkomste (BTW)             43,042                34,475                15,934  
       Handelsdebiteure                             -    
       - Tydskrifte           238,411              610,150              812,762  
       Diverse debiteure:                             -    
       - Debiet saldos op krediteure              5,833                28,391                       -    
       - Emeritaatversorgingstrust          137,050              151,642                73,500  
       - Mediese versorgingstrust                     -             (102,989)              (6,366) 
       - GKSA PPF           117,804              201,965                       -    
       - NMA waarborge (debiteure)                     -                  16,875                16,875  
       - Kerkargief                     -                  62,700                62,700  
       - Studentekas Algemeen : Rente 
ontvangbaar                    -                    8,250                       -    
       - PU vir CHO               4,866                  4,823                99,250  
       Vooruitbetalings             74,921                       -                    7,099  
       Uitstaande deposito's        1,434,865                       -                         -    
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  2002    2001    2000  
  R    R    R  
BYLAE 8 : VOORRAAD 
SKRYFBEHOEFTES             
              10,062                   4,860                 26,678   
        Beginvoorraad                4,860                 41,086                 38,444   
        Plus: Aankope              41,689                 16,797                 29,320   
        Min: Koste van Skryfbehoeftes              36,486                 53,023                 41,086   
            
            
BYLAE 9 : VOORRAAD BOEKE             
            
        Administratiewe Buro               95,625                 100,892                   81,224    
        Beginvoorraad             100,892                          -                     44,052    
        Plus: Aankope               76,777                 264,644                 131,061    
        Min: Koste van Verkope               82,044                 163,753                   93,889    
                  
        Almanakke               19,536                     6,727                     3,494    
        Beginvoorraad                 6,727                          -                            -      
        Plus: Aankope             244,070                 208,630                 179,200    
        Min: Koste van Verkope             231,261                 201,903                 175,706    
                   
        CJBF               63,967                   65,075                   62,894    
        Beginvoorraad               65,075                          -                     47,094    
        Plus: Aankope               12,807                   18,479                   48,480    
        Min: Koste van Verkope               13,915                (46,596)                  32,680    
            
                  
        Evangeliseringsmedia                 1,318                     2,107                     4,692    
        Beginvoorraad                 2,107                          -                            -      
        Plus: Aankope                      -                          876                     9,315    
        Min: Koste van Verkope                    790                  (1,231)                    4,623    
                  
        Katkisasie               37,937                 109,153                   33,355    
        Beginvoorraad             109,153                          -                            -      
        Plus: Aankope               67,775                 112,532                 104,810    
        Min: Koste van Verkope             138,991                     3,379                   71,455    
                  
        Sending                 1,356                     2,357                     4,113    
        Beginvoorraad                 2,357                          -                            -      
        Plus: Aankope                 1,564                          -                       4,113    
        Min: Koste van Verkope                 2,565                  (2,357)                         -      
                  
        Sinodale kas               15,253                   19,026                   17,780    
        Beginvoorraad               19,026                          -                     39,131    
        Plus: Aankope                      -                     24,689                     1,354    
        Min: Koste van Verkope                 3,773                     5,663                   22,705    
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        Totiusfonds                   (84)                  47,311                          -      
        Beginvoorraad               47,311                          -                     62,845    
        Plus: Aankope                 5,538                 160,550                  (2,510)   
        Min: Koste van Verkope               52,932                   60,335                   60,335    
                  
        Teologiese Skool Publikasies               17,107                   15,344                     6,328    
        Beginvoorraad               15,344                          -                       5,313    
        Plus: Aankope                 5,051                   12,641                     3,137    
        Min: Koste van Verkope                 3,287                  (2,703)                    2,122    
                  
       Terreinfonds                 3,282                     3,544                     3,708    
        Beginvoorraad                 3,544                          -                       4,414    
        Plus: Aankope                      -                            -                            -      
        Min: Koste van Verkope                    261                  (3,544)                       706    
                     
            
             255,297                 371,536                 217,588    

            
  R    R    R  
BYLAE 9A: BOEKE VERKOPE WINS SOOS OP 30 JUNIE           
            
        ADMINISTRATIEWE BURO               32,118                   30,360                     7,906    
        Boeke verkope             114,162                 275,893                 116,448    
        Min: Outeursgelde                      -                          556                   14,653    
               Koste van Verkope               82,044                 244,977                   93,889    
                  
        CJBF                 8,854                     4,929                     4,977    
        Boeke verkope               22,770                   21,227                   37,657    
        Min: Koste van Verkope               13,915                   16,298                   32,680    
                  
        EVANGELISERINGSMEDIA                 3,301                     7,282                  (1,838)   
        Boeke verkope                 4,090                   10,743                     2,785    
        Min: Koste van Verkope                    790                     3,461                     4,623    
                  
        KATKISASIE               80,398                   97,383                   43,678    
        Boeke verkope             219,389                 134,117                 115,133    
        Min: Koste van Verkope             138,991                   36,734                   71,455    
                  
        SENDING              (2,001)                    (155)                        14    
        Boeke verkope                    564                     1,601                         14    
        Min: Koste van Verkope                 2,565                     1,756                          -      
                  
        SINODALE KAS                 7,640                  (5,097)               (17,318)   
        Boeke verkope               11,413                   18,346                     5,387    
        Min: Koste van Verkope                 3,773                   23,443                   22,705    
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        TOTIUSFONDS               29,931                   89,624                   37,012    
        Boeke verkope               82,864                 149,959                   97,347    
        Min: Koste van Verkope               52,932                   60,335                   60,335    
                  
        TEOLOGIESE SKOOL PUBLIKASIES                 1,397                     1,339                     2,508    
        Boeke verkope                 4,684                     4,964                     4,630    
        Min: Koste van Verkope                 3,287                     3,625                     2,122    
                  
        TERREINFONDS                    684                        415                     1,206    
        Boeke verkope                    945                        579                     1,912    
        Min: Koste van Verkope                    261                        164                        706    
                     
            
             162,321                 226,081                   78,145    

            
            
BYLAE 10: KONTANT IN BANK             
            
         ABSA            955,222                   1,797                      503   

            
            
BYLAE 11: KONTANT VOORHANDE                   168                      137                      183   
            
          Administratiewe Buro - Kleinkas                   128                       97                      143   
                                              - Kontant                    40                       40                       40   
            

 
 30-Jun-00 30-Jun-01 30-Jun-02  TOTAAL  

ADMINISTRATIEWE BURO      
     
INKOMSTE        1,114,264          1,365,318         1,337,419           3,817,001  
Boeke Verkope: Wins (Bylae 9A)                7,907                30,360              32,118                70,385  
Burokoste verhaal            195,876              265,096            299,104              760,077  
Huur ontvang Kantoorhuur              68,708                92,284             101,51              262,553  
Kommissie ontvang Assuransie              39,539                41,726              54,556              135,821  
Ramings ontvang            802,233              935,851            850,080           2,588,165  
     
UITGAWES        1,114,462          1,178,054        1,957,329           4,249,846  
Advertensies Betaal                3,439                     439                1,206                  5,083  
Bankkoste & administrasie koste              96,981                85,118              42,062              224,161  
Drukkoste                1,190                       -                      -                   1,190  
Fotostate en huur                5,528                  4,055                     -                   9,583  
Huur Posbus/sak                   590                     730                     -                   1,320  
Internet                1,791                  9,927                1,194                12,913  
Kantooruitgawes                3,989                  6,169                9,362                19,520  
Lening afgeskryf: PJ Beleggings                     -                         -             516,800              516,800  
Onderhoud geboue                   718                  1,854                2,219                  4,791  
Onderhoud toerusting                   386                       -                      -                      386  
Ouditgelde              15,500                16,275              18,554                50,329  
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Pensioen betaal            143,548              134,440                     -               277,988  
Posgeld betaal              22,785                65,894              72,886              161,565  
Rekenaarprogramme              20,324                29,323              40,237                89,884  
Salarisse            681,598              681,111            911,163           2,273,872  
Sekuriteit                   816                     728                1,080                  2,623  
Sinodesaal Klankstelsel                     -                         -             133,000              133,000  
Skryfbehoeftes               16,712                36,318              78,968              131,997  
Spoorvrag                1,924                  3,682                     95                  5,701  
Telefoon              50,121                53,253              69,851              173,225  
Verversings                1,661                     671                5,930                  8,262  
Versekering              36,455                37,619              44,666              118,740  
Vergoedingskommissaris                1,982                  2,409             (3,175)                 1,216  
Werkloosheidsversekering                6,425                  8,038              11,232                25,695  
Netto                 (198)             187,264         (619,910)          (432,844) 
Opgehoopte fonds 1 Jul          (143,006)          (143,204)             44,060           (143,006) 

Opgehoopte fonds 30 Jun          (143,204)               44,060         (575,850)          (575,850) 

Debiteure 30 Junie 2002             360,101   

     

ALGEMENE SINODE     
     
INKOMSTE                6,414                  6,587                     -                 13,001  
Rente ontvang                6,414                  6,587                 13,001  
     
UITGAWES                1,199                97,731                     -                  98,931  
Sustentasie Rente                     -                  96,511                 96,511  
Administrasiekoste                1,199                  1,220                    2,419  
Netto                5,214             (91,144)                    -              (85,930) 
Opgehoopte fonds 1 Jul              85,930                91,144                    (0)               85,930  
Opgehoopte fonds 30 Jun              91,144                      (0)                   (0)                     (0) 

     

ADMINISTRASIE VAN BOEDELS    
      

INKOMSTE                     -                         -   
   

131,917              131,917   

Opgehoopte fondse: Rabotolo               47,664                47,664   
Opgehoopte fondse: Monini               42,509                42,509   
Opgehoopte fondse: Masango               36,000                36,000   
Rente ontvang: Rabotolo                 1,966                  1,966   
Rente ontvang: Monini                 2,046                  2,046   
Rente ontvang: Masango                 1,733                  1,733   
      
UITGAWES                     -                         -               17,655                17,655   
Rente betaal : Rabotolo               14,416                14,416   
Rente betaal : Monini                 1,754                  1,754   
Rente betaal : Masango                   1,485                  1,485   
Netto                     -                         -             114,263              114,263   
Opgehoopte fonds 1 Julie                     -                         -                      -                        -     

Opgehoopte fonds 30 Jun                     -                         -   
   

114,263              114,263  
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ALMANAK      

      
INKOMSTE            147,887              155,953            207,705              511,546   
Advertensie Inkomste              10,175                10,053              10,553                30,781   
Verkope Almanak *            115,981              122,915            154,055              392,952   
Bydraes Ontvang                1,031                  1,512                     -                   2,543   
Rente Ontvang              20,699                21,473              43,097                85,270   
      
UITGAWES            211,935                88,856              85,958              386,750   
Administrasiekoste                4,072                  3,762                6,867                14,701   
Salarisse                     -                    9,171              15,851                25,022   
Advertensie koste                1,755                       -               14,676                16,431   
Skrywersgelde                     -                  17,805              29,898                47,703   
Drukkoste              16,175                40,128              18,666                74,969   
Donasies             182,660                17,000                     -               199,660   
Kommissie betaal Advertensies                6,673                       -                      -                   6,673   
Reiskoste                   600                     990                     -                   1,590   
Netto            (64,048)               67,097            121,747              124,797   
Opgehoopte fonds 1 Jul            317,660              253,613            320,710              317,660   

Opgehoopte fonds 30 Jun            253,613              320,710            442,457              442,457   

* 2000 word slegs wins op verkope getoon    
      

BOEDELS      

      

Boedel JD VAN DER WALT      

      
INKOMSTE                4,298                  4,266                6,942                15,506   
Rente ontvang                4,298                  4,266                6,942                15,506   
       
UITGAWES                   804                  4,800                5,106                10,710   
Administrasiekoste                   804                     800                1,106                  2,710   
Beurse uitbetaal                     -                    4,000                4,000                  8,000   
Netto                3,494             (534.00)               1,836                  4,796   
Opgehoopte fonds 1 Jul              17,587                21,081              20,547                17,587   

Opgehoopte fonds 30 Jun              21,081                20,547              22,383                22,383   

      

BOEDEL EC HAMERSMA      

      
INKOMSTE                3,170                  3,159                5,035                11,364   
Rente ontvang                3,170                  3,159                5,035                11,364   
      
UITGAWES                3,170                  3,159                   802                  7,131   
Administrasiekoste                   593                     591                   802                  1,986   
Sinodale Kas                2,577                  2,568                     -                   5,145   
Netto                       0                       -                  4,233                  4,233   
Opgehoopte fonds 1 Jul              42,465                42,465              42,465                42,465   

Opgehoopte fonds 30 Jun              42,465                42,465              46,698                46,698   
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BOEDEL HJ DU PLESSIS      

      
INKOMSTE                   721                     698                1,146                  2,566   
Rente ontvang                   721                     698                1,146                  2,566   
      
UITGAWES                   721                     698                   183                  1,602   
Administrasiekoste                   135                     132                   183                     450   
TSP Biblioteek                   196                     189                     -                      384   
GKSA Sustensasiefonds Rente                   391                     377                     -                      768   
Netto                (0.00)                      -                     964                     963   
Opgehoopte fonds 1 Jul                9,666                  9,666                9,666                  9,666   

Opgehoopte fonds 30 Jun                9,666                  9,666              10,629                10,629   

      

BOEDEL JT FERREIRA      

      
INKOMSTE                3,975                  3,846                6,315                14,137   
Rente ontvang                3,975                  3,846                6,315                14,137   
      
UITGAWES                3,975                  3,846                1,006                  8,828   
Administrasiekoste                   743                     728                1,006                  2,478   
Bybelverpreiding                1,616                  1,559                     -                   3,175   
GKSA Sustentasiefonds Rente                1,616                  1,559                     -                   3,175   
Netto                       0                       -                  5,309                  5,309   
Opgehoopte fonds 1 Jul              53,261                53,261              53,261                53,261   

Opgehoopte fonds 30 Jun              53,261                53,261              58,570                58,570   

      

BOEDEL KOSTER TRUST      

      
INKOMSTE                4,358                  4,344                5,270                13,973   
Rente ontvang                4,358                  4,344                5,270                13,973   
      
UITGAWES                4,358                  4,507                2,852                11,718   

Administrasiekoste                   822                     806  
   

(162)                 1,467  
 

Gekombineerde Sendende 
Kerkrade                3,536                  3,701                3,014                10,251  

 

Netto                     (0)                 (163)               2,418                  2,255   
Opgehoopte fonds 1 Jul              59,889                59,888              59,725                59,889   

Opgehoopte fonds 30 Jun              59,888                59,725              62,143                62,143   

      

BOEDEL KOTZE TRUST      

      
INKOMSTE              11,318                11,115              18,520                40,953   
Rente ontvang              11,318                11,115              18,520                40,953   
      
UITGAWES                9,018                  8,859                2,951                20,828   
Administrasiekoste                2,116                  2,092                2,951                  7,159   
Bybelverspreiding                2,300                  2,256                     -                   4,556   
GKSA Sustentasiefonds Rente                4,601                  4,512                     -                   9,112   
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Netto                2,300                  2,256              15,569                20,126   
Opgehoopte fonds 1 Julie            151,638              153,938            156,194              151,638   

Opgehoopte fonds 30 Jun            153,938              156,194            171,763              171,763   

      

BOEDEL S DU TOIT      

      
INKOMSTE                3,981                  3,776                6,574                14,331   
Rente ontvang                3,981                  3,776                6,574                14,331   
      
UITGAWES                9,144                     699                1,047                10,891   
Administrasiekoste                   765                     699                1,047                  2,512   
Boeke aankope                8,379                       -                      -                   8,379   
Netto              (5,163)                 3,077                5,526                  3,440   
Opgehoopte fonds 1 Julie              57,527                52,364              55,441                57,527   

Opgehoopte fonds 30 Jun              52,364                55,441              60,967                60,967   

      

BOEDEL W DU TOIT      

      
INKOMSTE                   750                     722                1,186                  2,658   
Rente ontvang                   750                     722                1,186                  2,658   
      
UITGAWES                   750                     722                   189                  1,661   
Administrasiekoste                   140                     137                   189                     466   
Beursekommitee                   610                     585                     -                   1,195   
Netto                       0                       -                     997                     997   
Opgehoopte fonds 1 Julie              10,000                10,000              10,000                10,000   

Opgehoopte fonds 30 Jun              10,000                10,000              10,997                10,997   

      

BYBELVERSPREIDING      

      
INKOMSTE            491,786              545,472                     -             1,037,258   
Bemaking Ontvang                   787                       -                       787   
Bydraes ontvang            487,082              541,657            1,028,739   
Boedel Kotze Trust                2,300                  2,256                   4,556   
Boedel JT Ferreira                1,616                  1,559                   3,175   
      
UITGAWES            574,507              541,657                3,814           1,119,979   
Bemaking oorbetaal              82,721                       -                      -                 82,721   
Bydraes oorbetaal            491,570              541,657                3,814           1,037,042   
Reiskoste                   216                       -                      -                      216   
Netto            (82,721)                 3,815             (3,814)            (82,721)  
Opgehoopte fonds 1 Jul              82,721                      (0)               3,815                82,721   

Opgehoopte fonds 30 Jun                     (0)                 3,815                      0                        0   
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BYBELVERTALING      

      
INKOMSTE                8,356                  5,445              10,314                24,114   
Rente ontvang                2,887                  3,251                6,020                12,158   
Bydraes ontvang                5,469                  2,194                3,260                10,923   
Kollektes ontvang                     -                         -                 1,034                  1,034   
      
UITGAWES                   526                     597                   959                  2,083   
Administrasiekoste                   526                     597                   959                  2,083   
Netto                7,829                  4,848                9,355                22,031   
Opgehoopte fonds 1 Jul              35,946                43,775              48,623                35,946   

Opgehoopte fonds 30 Jun              43,775                48,623              57,978                57,977   

      

BYBELVERTALING BOESMANS    
      
INKOMSTE              64,793                14,257                     -                  79,050   
Bydraes ontvang              64,793                14,257                 79,050   
      
UITGAWES            127,313                11,117                     -                138,430   
Geref. Kerk Windhoek            127,313                11,117                138,430   
Netto            (62,520)                 3,140                     -               (59,380)  
Opgehoopte fonds 1 Jul              67,235                  4,715                7,855                67,235   

Opgehoopte fonds 30 Jun                4,715                  7,855                7,855                  7,855   

      

CALVYN-JUBILEUMBOEKFONDS    
      
INKOMSTE            159,173                19,353              34,281              212,807   
Boeke Verkope: Wins (Bylae 9A)                4,977                  4,929                8,854                18,760   
Bydraes ontvang                1,547                     814                1,152                  3,513   
Donasies ontvang            145,106                       -                      -               145,106   
Rente ontvang                7,544                13,610              24,275                45,429   
      
UITGAWES                1,152                  2,518                4,762                  8,431   
Administrasiekoste                1,032                  2,518                4,762                  8,311   
Reiskoste 120                      -                      -                      120   
Netto            158,021                16,835              29,520              204,376   
Opgehoopte fonds 1 Jul              25,314              183,335            200,170                25,314   

Opgehoopte fonds 30 Jun            183,335              200,170            229,690              229,690   

      

ECCLESIA BEURSFONDS      

      
INKOMSTE                   544                  3,151              12,540                16,235   
Bydraes ontvang                   524                  3,000              11,427                14,952   
Rente ontvang                     20                     151                1,113                  1,283   
      
UITGAWES                       2                      21                   177                     201   
Administrasiekoste                       2                      21                   177                     201   
Netto                   542                  3,130              12,363                16,035   
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Opgehoopte fonds 1 Jul                     -                       542                3,672                       -     

Opgehoopte fonds 30 Jun                   542                  3,672              16,035                16,035   

      

EKUMENISITEIT - BUITELANDS    
      
INKOMSTE              22,809                87,717              57,418              167,945   
Bydraes ontvang              22,809                87,717              57,418              167,945   
      
UITGAWES              31,140                66,899              25,650              123,689   
Reiskoste              31,140                66,899              25,650              123,689   
Netto              (8,330)               20,818              31,768                44,256   
Opgehoopte fonds 1 Jul                     -                 (8,330)             12,488                       -     

Opgehoopte fonds 30 Jun              (8,330)               12,488              44,256                44,256   

      

EVANGELISERINGSMEDIA      

      
INKOMSTE              16,178                30,826              25,022                72,025   
Boeke verkope              (1,838)                 7,282                3,301                  8,745   
Bydraes ontvang                   464                  5,137                   656                  6,257   
Rente ontvang              17,551                18,407              21,065                57,023   
      
UITGAWES                4,288              103,379                3,356              111,023   
Sustentasie Rente                     -                100,000                     -               100,000   
Administrasiekoste                3,288                  3,379                3,356                10,023   
Drukkoste                1,000                       -                      -                   1,000   
Netto              11,890             (72,553)             21,665             (38,998)  
Opgehoopte fonds 1 Jul            236,341              248,231            175,678              236,341   

Opgehoopte fonds 30 Jun            248,231              175,678            197,343              197,343   

      

GKSA SUSTENTASIEFONDS-KAPITAAL    
      
INKOMSTE            187,767              205,065         1,223,570          1,616,402   

GKSA Sustensie rente (Bydraes)            187,767              205,065  
   

1,223,570           1,616,402  
 

Netto            187,767              205,065         1,223,570           1,616,402   
Opgehoopte fonds 1 Jul         3,109,707           3,297,474         3,502,539           3,109,707   

Opgehoopte fonds 30 Jun         3,297,474           3,502,539         4,726,109           4,726,109   

      

GKSA SUSTENSASIEFONDS-RENTE    
      
INKOMSTE            624,995              906,341            886,140           2,417,476   
Boedel HJ du Plessis                   391                     377                     -                      768   
Boedel JT Ferreira                1,616                  1,559                     -                   3,175   
Boedel Kotze Trust                4,601                  4,512                     -                   9,112   
Bydraes ontvang            375,534              652,434            395,675           1,423,644   
Huur ontvang                     -                  16,272                     -                 16,272   
Rente ontvang            242,853              231,187            490,465              964,504   
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UITGAWES            904,062              874,450            745,219           2,523,731   
Administrasiekoste              46,148                43,275              78,149              167,572   
GKSA Sustensasie Kapitaal            187,767              205,065                     -               392,832   
Reiskoste                8,867                  7,610              10,433                26,909   
Sustensasie            661,281              618,500            656,638           1,936,418   
Netto          (279,067)               31,891            140,920           (106,256)  
Opgehoopte fonds 1 Jul            291,341                12,274              44,165              291,341   

Opgehoopte fonds 30 Jun              12,274                44,165            185,085              185,085   

      

KATKISASIE      

      
INKOMSTE              45,308              103,329              92,179              240,817   
Boeke Verkope: Wins (Bylae 9A)              43,678                97,383              80,398              221,459   
Bydraes ontvang                     -                         -                    155                     155   
Rente ontvang                1,630                  5,946              11,781                19,357   
      
UITGAWES                   196                70,188              40,069              110,452   
Salarisse                     -                  34,392              37,143                71,535   
Administrasiekoste                   196                35,796                2,925                38,917   
Netto              45,112                33,142              52,111              130,365   
Opgehoopte fonds 1 Jul                     -                  45,112              78,254                       -     

Opgehoopte fonds 30 Jun              45,112                78,254            130,365              130,365   

      

KERKARGIEF      

      
INKOMSTE              70,467                76,188            125,177              271,831   
Bydraes ontvang                     94                     800                2,212                  3,106   
Fotostate koste verhaal                     -                         -                 1,525                  1,525   
Ramings onvang              70,373                75,388            121,440              267,201   
      
UITGAWES            113,734              113,149            129,518              356,401   
Afbetaling van lening              36,000                36,000              18,636                90,636   
Drukkoste                   180                     100                     -                      280   
Munisipale koste                2,152                  2,227                2,540                  6,919   
Reiskoste                     -                         -                 4,608                  4,608   
Reparasies                8,450                       -                    500                  8,950   
Salarisse              66,631                74,397            102,801              243,830   
Skryfbehoeftes aankope                   320                     425                   433                  1,178   
Netto            (43,268)            (36,960)            (4,342)            (84,570)  
Opgehoopte fonds 1 Jul              84,570                41,302                4,342                84,570   

Opgehoopte fonds 30 Jun              41,302                  4,342                      0                        0   

Debiteure 30 Junie 2002               49,092    

      

KERKBLAD      

      
INKOMSTE            501,135              585,261            600,027           1,686,422   
Advertensie Inkomste              63,480                78,947              67,310              209,737   
Bydraes ontvang              65,464                88,479              70,029              223,972   
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Donasie ontvang              38,807                  4,422                   669                43,898   
Intekengelde ontvang            333,383              413,413            462,019           1,208,815   
      
      
UITGAWES            581,518              587,907            615,475           1,784,900   
Advertensies Betaal                   702                       -                 3,000                  3,702   
Drukkoste            445,245              435,959            461,119           1,342,323   
Honorarium             38,037                41,906              48,101              128,045   
Kommissie betaal Advertensies              19,989                21,103              20,470                61,562   
Reiskoste                4,414                11,385                4,651                20,450   
Salarisse             61,397                59,867              64,656              185,920   
Skryfbehoeftes aankope                   520                       -                    102                     622   
Skrywersgelde                8,080                  8,460              10,078                26,617   
Toerusting aankope                3,134                  9,227                3,298                15,659   
Netto            (80,383)              (2,647)          (15,448)            (98,478)  
      
Opgehoopte fond 1 Jul              (3,067)            (83,450)          (86,097)              (3,067)  

Opgehoopte fonds 30 Jun            (83,450)            (86,097)        (101,545)          (101,545)  

      

KERKMUSEUM      

      
INKOMSTE                1,543                25,129                     -                  26,672   
Rente ontvang                1,543                       -                    1,543   
Ramings Ontvang                     -                  25,129                 25,129   
      
UITGAWES              19,159                30,492              28,135                77,786   
Administrasiekoste                   336                       -                       336   
Onderhoud                     70                  4,700                1,388                  6,158   
Reiskoste                4,269                  6,814                3,725                14,808   
Honorarium              13,178                15,980              17,870                47,028   
Telefoon en skryfbehoeftes                1,306                  2,998                5,152                  9,457   
Netto            (17,616)              (5,363)          (28,135)            (51,114)  
Opgehoopte fonds 1 Jul              30,087                12,471                7,108                30,087   

Opgehoopte fonds 30 Jun              12,471                  7,108           (21,027)            (21,027)  

      

NAGRAADSE OPLEIDING PREDIKANTE    
      
INKOMSTE                1,815                  1,899                3,153                  6,867   
Rente ontvang ACM du Plessis                1,815                  1,899                3,153                  6,867   
      
UITGAWES                   841                     848                   502                  2,191   
Administrasiekoste                   341                     348                   502                  1,191   
Beurse uitbetaal                   500                     500                    1,000   
Netto                   974                  1,051                2,651                  4,676   
Opgehoopte fonds 1 Jul              12,702                13,676              14,727                12,702   

Opgehoopte fonds 30 Jun              13,676                14,727              17,378                17,378   
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NOODTOESTANDE      

      
INKOMSTE            147,448                35,294              50,425              233,167   
Bydraes ontvang            137,405                22,678              31,794              191,876   
Rente ontvang               10,043                12,616              18,632                41,291   
      
UITGAWES            100,088                  2,284            111,252              213,625   
Administrasiekoste                1,780                  2,284                2,969                  7,033   
Reiskoste                   358                       -                    653                  1,011   
Sustentasie              97,950                       -             107,630              205,580   
Netto              47,360                33,009           (60,827)               19,542   
Opgehoopte fonds 1 Jul            115,008              162,368            195,377              115,008   

Opgehoopte fonds 30 Jun            162,368              195,377            134,550              134,550   

      

PU VIR CHO      

      
INKOMSTE              77,771                91,163              91,080              260,014   
Bydraes ontvang                   820                  1,044                     -                   1,864   
Ramings ontvang              76,951                90,119              91,080              258,150   
      
UITGAWES            203,281                  1,044            194,190              398,515   
Ramings oorbetaal            203,281                  1,044            194,190              398,515   
Netto          (125,510)               90,119         (103,110)          (138,501)  
Opgehoopte fonds 1 Jul            138,501                12,991            103,110              138,501   

Opgehoopte fonds 30 Jun              12,991              103,110                    (0)                     (0)  

Debiteure 30 Junie 2002               34,942    

      
RAMINGSVERLIGTING 
FONDS     

 

      
INKOMSTE                5,118                10,557                8,497                24,171   
Bydraes                4,105                  9,028                5,026                18,159   
Rente ontvang                1,013                  1,529                3,470                  6,012   
      
UITGAWES                   179                     262                   553                     994   
Administrasiekoste                   179                     262                   553                     994   
Netto                4,939                10,295                7,944                23,177   
Opgehoopte fonds 1 Jul              11,521                16,460              26,754                11,521   

Opgehoopte fonds 30 Jun 
   

16,460                26,754              34,698                34,698  
 

      

REPATRIASIE      

      
INKOMSTE              12,431                  5,591                1,000                19,022   
Bydraes                7,972                  1,921                1,000                10,893   
Rente Ontvang                4,459                  3,670                   8,129   
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UITGAWES              12,431                70,392                1,000                83,822   
Sustentasie Rente                     -                  45,793                1,000                46,793   
Administrasiekoste                   859                  1,854                     -                   2,713   
Reiskoste              11,572                22,745                     -                 34,317   
Netto                       0             (64,800)                    -               (64,800)  
Opgehoopte fonds 1 Jul               64,800                64,800                      0                64,800   

Opgehoopte fonds 30 Jun 
              
64,800                        0                      0                        0  

 

      

SENDINGKAS      

      
INKOMSTE                4,121                  4,010             (2,001)                 6,130   

Boeke verkope                     14  
   

(155) 
   

(2,001)              (2,142) 
 

Rente ontvang 4107                 4,165                     -                   8,272   
      
UITGAWES                   768                     775              61,612                63,155   
Administrasiekoste 768                    775                     -                   1,543   
Sustentasie                     -                         -               61,612                61,612   
Netto                3,353                  3,235           (63,613)            (57,025)  
Opgehoopte fonds 1 Jul             55,024                58,377              61,612                55,024   

Opgehoopte fonds 30 Jun              58,377                61,612             (2,002)              (2,002)  

      

SINODALE KAS      

      
INKOMSTE            525,732              595,678            608,256           1,729,666   
Boeke Verkope: Wins (Bylae 9A)            (17,318)              (5,097)               7,640             (14,775)  
Huur ontvang Sinodalesaal                2,034                  7,193              11,535                20,763   
Huur ontvang WS Sinodalesaal                7,149                       -                      -                   7,149   
Huur ontvang WS TSP              38,780                32,618              42,601              113,999   
Huur ontvang Toerusting                1,246                     351                     -                   1,596   
Boedel EC Hamersma                2,577                  2,568                     -                   5,145   
Ramings ontvang            491,264              558,045           546,480           1,595,788   
      
UITGAWES            713,775              472,069            456,727           1,642,571   
Munisipale Koste            109,673              105,166              98,389              313,228   
Onderhoud geboue              41,444              171,609              88,103              301,157   
Onderhoud toerusting                9,383                  3,224                4,362                16,970   
Onderhoud WS TSP              10,081                  7,806                   803                18,689   
Reiskoste            129,237              199,817            265,070              594,124   
Opleidingsseminare                     -                  10,953                     -                 10,953   
Sinode onkoste            413,956             (26,506)                    -               387,451   
Netto          (188,043)             123,609            151,529                87,095   
Opgehoopte fonds 1 Jul            303,437              115,394            239,003              303,437   

Opgehoopte fond 30 Jun            115,394              239,003            390,532              390,532   

Debiteure 30 Junie 2002             228,709    
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STUDENTEKAS ALGEMEEN      

      
INKOMSTE            518,766              553,771            648,223           1,720,760   
Beursgelde terug ontvang              53,483                       -                      -                 53,483   
Bydraes ontvang            391,495              474,254            429,641           1,295,390   
Rente ontvang              69,288                79,517            218,582              367,387   
Rente op verkoop van plaaseiendomme                4,500                       -                      -    
      
UITGAWES            418,767              601,326            185,788           1,205,881   
Administrasiekoste              12,466                14,674              20,658                47,798   
Beurslenings teruggeskryf              69,069                       -                      -                 69,069   
Beursfonds            337,232              586,652            165,130           1,089,014   
Netto            100,000             (47,555)           462,435              514,879   
Opgehoopte fonds 1 Jul            764,029              864,029            816,474              764,029   

Opgehoopte fonds 30 Jun            864,029              816,474         1,278,908           1,278,908   

      

STUDENTEKAS JLM BEURSFONDS    
      
INKOMSTE              13,413                13,776              23,931                51,119   
Rente ontvang              13,413                13,776              23,931                51,119   
      
UITGAWES                2,508                  2,552                3,813                  8,873   
Administrasiekoste                2,508                  2,552                3,813                  8,873   
Netto              10,904                11,224              20,118                42,246   
Opgehoopte fonds 1 Jul            179,701              190,605            201,829              179,701   

Opgehoopte fonds 30 Jun            190,605              201,829            221,947              221,947   

      

SLINGERVEL      

      
INKOMSTE            185,525              229,678            266,140              681,342   
Advertensies                   105                       -                      -                      105   
Bydraes ontvang                   504                     705                     -                   1,209   
Intekengelde ontvang            184,915              211,972            266,140              663,027   
Donasies                     -                  17,000                     -                 17,000   
      
UITGAWES            227,709              239,851            297,747              765,306   
Drukkoste            186,087              193,907            252,251              632,245   
Honorarium                7,628                  7,247                7,401                22,277   
Internet                     -                         -                 1,435                  1,435   
Salarisse              30,495                29,934              32,328                92,757   
Skrywersgelde                2,255                  5,185                4,332                11,771   
Toerusting                1,244                  3,578                     -                   4,822   
Netto            (42,184)            (10,173)          (31,607)            (83,965)  
Opgehoopte fonds 1 Jul                7,184             (35,000)          (45,174)                 7,184   

Opgehoopte fonds 30 Jun            (35,000)            (45,174)          (76,781)            (76,781)  
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STUDENTEKAS SL KRUGERFONDS    
      
INKOMSTE                1,680                  1,726                2,998                  6,404   
Rente ontvang                1,680                  1,726                2,998                  6,404   
      
UITGAWES                   314                     320                   478                  1,112   
Administrasiekoste                   314                     320                   478                  1,112   
Netto                1,366                  1,406                2,520                  5,292   
Opgehoopte fonds 1 Jul              22,510                23,876              25,282                22,510   

Opgehoopte fonds 30 Jun              23,876                25,282              27,802                27,802   

      

TERREINFONDS      

      
INKOMSTE                2,925                  2,003                   684                  5,612   
Boeke Verkope: Wins (Bylae 9A)           1,205.83                     415                   684                  2,305   
Bydraes                   565                     309                     -                      874   
Rente ontvang                1,155                  1,279                     -                   2,434   
      
UITGAWES                   211                     236              19,065                19,512   
Administrasiekoste                   211                     236              19,065                19,512   
Netto                2,714                  1,768           (18,381)            (13,900)  
Opgehoopte fonds 1 Jul              14,584                17,298              19,066                14,584   

Opgehoopte fonds 30 Jun              17,298                19,066                   684                     684   

      

TOTIUSFONDS      

      
INKOMSTE              74,168              131,364            111,197              316,728   
Boeke Verkope: Wins (Bylae 9A)              37,012                89,624              29,931              156,567   
Rente ontvang              37,156                41,740              81,265              160,161   
      
UITGAWES                6,855                  7,590              12,949                27,394   
Administrasiekoste                6,855                  7,590              12,949                27,394   
Netto              67,312              123,774              98,248              289,334   

Opgehoopte fonds 1 Jul            479,311              546,623  
   

670,397              479,311  
 

Opgehoopte fonds 30 Jun            546,623              670,397            768,645              768,645   

      

TEOLOGIESE SKOOL ALGEMEEN    
      
INKOMSTE         2,344,361           2,529,338         1,635,749           6,509,448   
Administratief      
Skenkings ontvang              15,000                  5,546                1,000                21,546   
Boeke verkoop                     -                         -                     321                     321   
Hulpfonds              20,769                13,788                7,124                41,681   
Rente ontvang              22,191                22,120              35,253                79,564   
Beursekommittee      
Bydrae Sinode Soutpansberg              15,000                       -                       -                  15,000   
Bydrae Sinode Midellande                7,900                15,000                     -                  22,900   
Huur ontvang Hammanskraal            228,000              104,648                     -                332,648   
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Studentekas Algemeen            337,232              586,652            165,130           1,089,014   
Teologiese Skool      
Ramings ontvang         1,698,270           1,781,583         1,426,920           4,906,773   
      
UITGAWES         2,131,398           2,067,911         1,923,958           6,123,267   
Administratief      
Administrasiekoste                4,149                  4,141                5,617                13,907   
Fotostate en huur                2,858                10,484                8,264                21,606   
Rekenaarfasiliteite              11,967                     835                     -                 12,802   
Sekuriteit                3,042                  2,426                2,499                  7,967   
Skoonmaak                3,118                  1,894                3,595                  8,607   
Skryfbehoeftes aankope                6,730                  8,393                     67                15,190   
Telefoon              10,775                  5,027              15,228                31,030   
Vertaling                   101                  1,399                     -                   1,500   
Personeel      
Ad hoc personeel                1,800                  3,840              12,877                18,517   

Traktement Betaal         1,379,387           1,458,066  
   

1,436,925           4,274,377  
 

Beursekommittee      
Beurse uitbetaal            211,151              213,550            162,525              587,225   
Studente boeke              21,141                  8,408              14,378                43,927   
Studente diverse              14,780                12,310                4,675                31,765   
Studente etes            166,885              130,683            117,339              414,908   
Studente klasgeld en verblyf            247,733              162,358            109,152              519,244   
Studente medies              12,945                12,692                1,937                27,574   
Studente reiskoste              17,726                15,400              17,157                50,282   
TSV                2,500                       -                      -                   2,500   
Teologiese Skool      
Honorarium/Geskenke                   100                     213                     -                      313   
Kantooruitgawes                3,310                  4,144                3,923                11,378   
Onthaal/Verversings                2,149                  4,348                     -                   6,498   
Orrelis                   500                     500                1,000                  2,000   
Rektorstoelae                6,550                  6,800                6,800                20,150   
Netto            212,962              461,427         (288,209)             386,181   

Opgehoopte fonds 1 Jul          (386,180)          (173,218)          288,209  
   

(386,180) 
 

Opgehoopte fonds 30 Jun          (173,218)             288,209                      0                        0   

Debiteure 30 Junie 2002             615,666    

      

TSP BIBLIOTEEK      

      
INKOMSTE              37,451                31,870              40,327              109,649   
Bydraes ontvang              25,677                20,835              23,846                70,358   
Boedel HJ du Plessis                   196                     189                     -                      384   
Rente ontvang              11,578                10,847              16,482                38,907   
      
UITGAWES              44,900                34,278              56,016              135,195   
Administrasiekoste                2,208                  2,035                2,626                  6,869   
Boeke Aankope              42,693                32,243              53,390              128,326   
Netto              (7,449)              (2,408)          (15,689)            (25,546)  
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Opgehoopte fonds 1 Jul            163,630              156,180            153,772              163,630   

Opgehoopte fonds 30 Jun            156,180              153,772            138,083              138,083   

      

TSP BIB LETTIE COETZEEFONDS    
      
INKOMSTE                   330                     339                   589                  1,258   
Rente ontvang L Coetzee                   330                     339                   589                  1,258   
      
UITGAWES                     62                      63                     94                     219   
Administrasiekoste                     62                      63                     94                     219   
Netto                   268                     276                   495                  1,039   
Opgehoopte fonds 1 Jul                4,421                  4,689                4,965                  4,421   

Opgehoopte fonds 30 Jun                4,689                  4,965                5,460                  5,460   

      

TSP JUBILEUMFONDS BEURSE    
      
INKOMSTE                8,017                  8,234              46,083                62,334   
Bydraes ontvang                     -                        -                30,000                30,000   
Rente ontvang                8,017                  8,234              16,083                32,334   
      
UITGAWES                1,499                  1,525                2,563                  5,587   
Administrasiekoste                1,499                  1,525                2,563                  5,587   
Netto                6,518                  6,709              43,520                56,747   
Opgehoopte fonds 1 Jul            107,412              113,930            120,639              107,412   

Opgehoopte fonds 30 Jun            113,930              120,639            164,159              164,159   

      

TSP PUBLIKASIES      

      
INKOMSTE                5,652                  4,713                7,399                17,764   
Boeke Verkope: Wins (Bylae 9A)                2,507                  1,339                1,397                  5,243   
Rente ontvang                3,145                  3,374                6,002                12,521   
      
UITGAWES                   582                     622                1,206                  2,410   
Administrasiekoste                   582                     622                   956                  2,160   
Drukkoste                     -                         -                    250                     250   
Outeursgelde                            -     
Netto                5,070                  4,091                6,192           15,353.93   

Opgehoopte fonds 1 Jul 
   

40,884                45,954              50,046                40,884  
 

Opgehoopte fonds 30 Jun              45,954                50,046              56,238                56,238   

      

VROUEBLAD      

      
INKOMSTE            236,736              270,751            279,432              786,920   
Advertensie Inkomste                1,999                  3,995                3,657                  9,651   
Bladbouers              35,610                36,314              46,486              118,410   
Bydraes ontvang                2,877                       -                    312                  3,190   
Intekengelde ontvang            196,250              230,442            228,976              655,668   
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UITGAWES            213,721              220,014            268,281              702,016   
Drukkoste            167,076              171,065            220,522              558,664   
Grafiese dienste                6,090                10,500                8,440                25,030   
Honorarium              17,591                18,068              20,254                55,913   
Onthaal en verversings                     -                        40                     67                     107   
Reiskoste                1,680                  4,310                   480                  6,470   
Salarisse              10,165                  9,978              10,776                30,919   
Skryfbehoeftes aankope                     31                     482                     17                     529   
Skrywersgelde                2,390                  2,481                3,052                  7,923   
Telefoon en faks                2,485                     936                     -                   3,421   
Toerusting aankope                6,213                  2,154                4,673                13,041   
Netto              23,016                50,737              11,151                84,904   
Opgehoopte fonds 1 Jul            125,156              148,172            198,909              125,156   

Opgehoopte fonds 30 Jun            148,172              198,909            210,060              210,060   

      

KOLLEKTES       

      
INKOMSTES      
 Boesmanbybelvertaling             64,793                11,117                5,718                81,628   
 Bolandse bedieningsfonds                3,000                  5,220                4,203                12,422   
 Bybelgenootskap van SA            487,160              541,891           561,086           1,590,137   
 Bybelvertaling                5,469                  7,938                1,034                14,441   
 Diakonale inrigting           113,595              159,855            133,982              407,433   
 Evangelisering seelui                2,510                  2,052                   667                  5,230   
 EVT           524,486              608,639            531,472           1,664,597   
 GK Cachet                1,250                  5,551                   657                  7,457   
 GK Moot - Skoolverlaterskamp                     -                         -                  1,087                  1,087   
 GK Potchefstroom-oos                     -                         -                  1,000                  1,000   
 GK Promosa                1,970                  2,090                     -                   4,060   
 GKSA predikante pensioen                1,480                  1,397                3,391                  6,268   
 In die Skriflig                   183                      99                   485                     767   
 Jan Kriel skool                2,696                  3,340                   359                  6,394   
 Kankervereniging                     -                         -                     501                     501   
 Klassis Piet Retief                     -                       861                   274                  1,135   
 Mpy vir Immigrasie                     -                         -                     202                     202   
 Melaatses                   325                       -                       23                     348   
 Ons Hulde Ouetehuis 
Potchefstroom                2,565                     289                   141                  2,995  

 

 Part Sinode - OVS & Natal                     -                        73                   428                     501   
 Part Sinode Noord Transvaal                   930                     207                     -                   1,136   
 Part Sinode Oos Transvaal                1,599                16,404                3,106                21,109   
 Part Sinode Wes Transvaal              21,995                  6,927              12,017                40,939   
 PU vir CHO                     20                  2,088                   984                  3,092   
 Sending D'Kar                     -                    1,035                     -                   1,035   
 Sinode Middelande                   158                     508                1,564                  2,230   
 Suidelike Partsinode                3,953                  7,173              11,012                22,138   
 Trans Oranje              29,751                43,946              45,092              118,789   
         1,269,888           1,428,699         1,320,484           4,019,071   
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UITGAWES      
 Boesmanbybelvertaling              64,793                11,117                5,718                81,628   
 Bolandse bedieningsfonds                3,000                  5,220                4,203                12,422   
 Bybelgenootskap van SA            487,160              541,891            561,086           1,590,137   
 Bybelvertaling                5,469                  7,938                     -                 13,406   
 Diakonale inrigting            113,595              159,855            133,982              407,433   
 Evangelisering seelui                2,520                  2,052                   667                  5,240   
 EVT            523,956              606,993            533,861           1,664,810   
 GK Cachet                1,250                  5,551                   657                  7,457   
 GK Moot - Skoolverlaterskamp                     -                         -                  1,087                  1,087   
 GK Potchefstroom-oos                     -                         -                  1,000                  1,000   
 GK Promosa                1,970                  2,090                     -                   4,060   
 GKSA predikante pensioen                1,480                  1,397                3,391                  6,268   
 In die Skriflig                   183                      99                   485                     767   
 Jan Kriel skool                2,696                  3,340                   359                  6,394   
 Kankervereniging                     -                         -                     501                     501   
 Klassis Piet Retief                     -                       861                   274                  1,135   
 Mpy vir Immigrasie                     -                         -                     202                     202   
 Melaatses                   325                       -                       23                     348   
 Ons Hulde Ouetehuis 
Potchefstroom                2,565                     289                   141                  2,995  

 

 Part Sinode - OVS & Natal                     -                        73                   428                     501   
 Part Sinode Noord Transvaal                   930                     207                     -                   1,136   
 Part Sinode Oos Transvaal                1,599                16,404                3,106                21,109   
 Part Sinode Wes Transvaal              21,995                  6,927              12,017                40,939   
 PU vir CHO                     20                  2,088                   984                  3,092   
 Sending D'Kar                     -                    1,035                     -                   1,035   
 Sinode Middelande                   158                     508                1,564                  2,230   
 Suidelike Partsinode                3,953                  7,173              11,012                22,138   
 Trans Oranje              29,751                43,946              45,092              118,789   
         1,269,368           1,427,053         1,321,839           4,018,260   

 
I. RAPPORT VAN FINANSIËLE KOMMISSIE 
Die volgende kollektes is staande die Sinode 2003 goedgekeur 
1. Verpligte Kollektes 
1 Pro Ecclesia Beursfonds  
1 Ekumenisiteit 
7 Emeritaatsversorging 
5 GKSA Sustentasiefonds 
1 Kerkblad 
5 Teologiese Studentekas 
1 Bybelverspreiding 
 
2. Vrywillige Kollektes 
1 Verligting van Ramings 
1 Teologiese Skool Biblioteek 
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3. Toestemming om te kollekteer in die Kerkverband 
Gereformeerde Kerk Steynsburg 
Gereformeerde Kerk Duineveld 
Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
17.3 BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE PRETORIA – 

KOLLEKTES VIR SUSTENTASIE (Artt.8, 79, 133) 
 
 
A. Oudl. B Wesseloo stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie : Finansies. 
C. Ds. EJ Tiemensma rapporteer namens die Kommissie : Finansies. 
 
D. BESKRYWINGSPUNT 
1. Beskrywingspunt 

Die Nasionale Sinode van die GKSA in 2003 word versoek: 
Dat die verpligte kollektes vir die GKSA Sustentasiefonds op 10 vasgestel word 
sodat: 

 die groot tekorte wat jaarliks bestaan ten opsigte van aansoeke vir 
sustentasie verminder kan word en, 
 die finansiële implikasies van byvoorbeeld: 

o die minimum PGT riglyn (Beskrywingspunt), 
o die Bepaling van PGT (Beskrywingspunt),  
o asook die Versekering van die 7.5% predikantsbydrae tot die 

Pensioenfonds (Beskrywingspunt),  
ook deur middel van sustentasie voorsien kan word waar nodig. 

1.1 Beredenering en motivering 
1.1.1. Dit is nie nodig om, gesien die groot tekort wat oor die afgelope meer as 15 jaar 

bestaan rakende sustentasie-aansoeke, verdere motiverings in die verband te 
maak nie. 

1.1.2. Daar behoort logieserwys ‘n toename in sustentasieaansoeke te wees indien 
bogenoemde Beskrywingspunte in een of ander vorm goedgekeur word by die 
Sinode. 

1.1.3. Die kritiese finansiële probleme wat reeds die afgelope 5 jaar ontstaan het ten 
opsigte van talle predikante wat vanweë siekte of andersins moes emeriteer, en 
wat enige predikant wat huidig gesond is en in die diens staan, enige tyd kan tref, 
(bv. as gevolg van ‘n motorongeluk), maak dat daar so spoedig moontlik die 
nodige finansiële voorsorg-maatreëls getref moet word om die sake aan te 
spreek. 

1.1.4. Die feit dat die Trustees van die Pensioenfonds en die Sinode by tientalle 
geleenthede skriftelik en selfs deur middel van besoeke aan Klassisse, die 
konsekwensies van ‘n te lae PGT gedurende die afgelope 8 jaar bly uitspel het, 
en daar selfs deur die Sinode ‘n waarskuwing gerig is aan Kerkrade dat 



 403 

geregtelike stappe in die wêreldse hof kerkrade in die gesig mag staar as PGT 
nie korrek opgegee word nie, het nog nie die probleem opgelos nie.  

1.1.5. Klassisse besef ook nie altyd die finansiële konsekwensies wat selfs die 
meerdere vergaderings in die gesig staar by die hantering van bv. emeritering 
vanweë siekte of andersins nie, en kan self finansieel die verantwoordelikheid 
van ‘n emeritus moet oorneem en sodoende finansieel in die knyp raak, bv. as ‘n 
gemeente met ‘n emeritus predikant, ontbind of verdeel en opgeneem word in 
buurgemeentes. 

1.1.6. Dit is baie duidelik dat die Sinode, gesien die aantal Beswaarskrifte wat reeds 
rakende hierdie sake op die Agenda van die Sinode van 2003 geplaas is, baie 
dramaties sal moet aandag gee aan die finansiële situasie van die kerke, veral 
ten opsigte van die Pensioenfonds en sy Reglement, en dat daar baie dringend 
addisionele fondse benodig sal word. 

1.1.7. Deur die huidige vyf kollektes vir die GKSA Sustentasiefonds te verdubbel, en 
om spesifiek ten minste 3 daarvan te oormerk vir kerke wat sal begin aansoek 
doen vir sustentasie met die oog op die regstelling van PGT en ander sake 
rakende emeriteringsbehoeftes, sal hierdie finansiële behoeftes dadelik 
aangespreek kan word, al is dit net ten dele. Dit sal, indien dit noodsaaklik is om 
ramings vir emeritaats-versorging of emeritaatsversorgingmedies te verhoog, dit 
ook grootliks kan beperk. 

1.1.8. Dit mag selfs nodig wees dat die hele GKSA se diakonieë, op een of ander wyse, 
‘n gesamentlike diakonale hulpfonds of voorsorgfonds op die been sal moet kry 
om die behoeftes van huidige of toekomstige emeriti gesamentlik te help verlig, 
veral byvoorbeeld ten opsigte van die onhanteerbare styging in mediese fonds 
koste. 

1.2. Aanbeveling 
1.2.1. Dat die Sinode, na aanleiding en op grond van verskeie Beskrywingspunte (en 

Beswaarskrifte), die aantal kollektes vir sustentasie vermeerder, en moontlik ‘n 
spesifieke gedeelte daarvan oormerk vir onder andere die behoeftes bovermeld. 

Besluit: Aan die Beskrywingspunt word nie gevolg gegee nie. 
Motivering 
1. Die gemiddelde inkomste uit 5 kollektes beloop nagenoeg R200 000-00. Indien die 

riglyn van R7-00 per belydende lidmaat per jaar gevolg word, word nagenoeg   
R490 000-00 ontvang wat in die tekort sal voorsien. 

2. In die totaal van verpligte kollektes, wat tans op die maksimum vasgestel is, is in die 
kerklike jaarprogram min ruimte vir die gevraagde ekstra 5 kollektes vir sustentasie. 
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17.4 BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE PRETORIA 
INSAKE RAPPORTERING VAN FINANSIËLE STATE NA OUDIT (Artt.8, 
80) 

 
 
A. Oudl. B Wesseloo stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie : Finansies. 
C. Ds. EJ Tiemensma rapporteer namens die Kommissie : Finansies. 
 
D. BESKRYWINGSPUNT 
1. Beskrywingspunt 
Die Nasionale Sinode GKSA word versoek: 
1.1 dat die rapportering oor die finansiële state so spoedig moontlik na die afhandeling 

van die oudit geskied deur: 
1.1.1 'n inligtingstuk aan lede/kerkrade deur te stuur met samevattende syfers 
1.1.2 dat volledige state beskikbaar is op aanvraag 
1.2 dat daar ook op 'n jaarlikse basis aan die lidmate van die GKSA deur middel van 

hul kerkrade verslag gelewer word oor die stand van veranderinge van die 
Emeritaats-versorgingstrust en die Pensioenfonds 

 
2. Motivering 
2.1 Vertrekpunt 
Om die mees effektiewe, finansieel-gesonde en deursigtige bestuur van die 
Administratiewe Buro en Deputate van Diakonale Sake te bewerkstellig, is dit belangrik 
om soveel moontlik van die kennis wat in die GKSA beskikbaar is, te gebruik. Helaas is 
die huidige situasie nie die ideale nie. Gevolglik moet oor die genoemde sake herbesin 
word. 
2.2 Die huidige situasie 
2.2.1 Tans word die geouditeerde finansiële state elke drie jaar aan die Nasionale 

Sinode vir goedkeuring voorgelê. Die lidmate kry eers insae in die finansiële 
state nadat dit in die Handelinge gepubliseer is. Die probleem is dat geen advies 
oor aangeleenthede wat in die voorafgaande twee jaar gebeur het gegee word 
nie, aangesien die inligting geen waarde meer het nie. 

2.2.2 Die ouditeur lewer verslag aan die lede van die Administratiewe Buro van die 
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Die vraag wat onmiddellik ontstaan is, wie 
is die lede? Is dit die lidmate van die kerke of is dit die bestuur van die 
Administratiewe Buro? 

2.2.3 In 1998 is R30 780 336 uit die Administratiewe Buro se Emeritaatsfonds 
oorgeplaas na die administrateurs van die nuwe Emeritaatstrustfonds. Sedert dié 
oorplasing is daar geen verslag gelewer oor die stand van die genoemde fonds 
asook die Pensioenfonds nie. Hoe kan daar besluite geneem en/of advies 
gelewer word as kerkrade en lidmate nie behoorlik ingelig word nie? 

 
3. Motivering 
Tye verander, wat sekere implikasies meebring. Ongelukkig is die Kerk nie daarvan 
vrygewaar nie. Die finansiële wêreld het in die laaste tyd geweldig verander, só dat wat 
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gister nog belangrik was, vandag nie meer geld nie. Gesonde finansiële beplanning en 
bestuur het dus geweldig belangrik geword. Verkeerde besluite het tans 'n groter impak 
as in die verlede. 
Besluit:  
Aan die Beskrywingspunt word op die volgende wyse gevolg gegee: alle finansiële state 
word na oudit aan alle Partikuliere Sinodes gestuur, soos die aanbevelings in die 
gewysigde Reglement van die Administratiewe Buro bepaal. 
 
 
 
17.5 BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE OVS EN NATAL : 

FINANSIËLE BEPLANNING (Artt.8, 104, 133) 
 
 
A. Ds. MJ du Plessis stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie : Finansies. 
C. Ds. EJ Tiemensma rapporteer namens die Kommissie : Finansies. 
 
D. BESKRYWINGSPUNT 
1. Beskrywingspunt 
1.1 Die Nasionale Sinode wys Deputate aan, wat finansieel en ander kundige persone 

insluit, om dringend en indringend oor finansiële beplanning deur die 
Gereformeerde Kerke aanbevelings te maak in die lig van die dalende tendens in 
lidmaatgetalle, ander ekonomiese en finansiële faktore en die toekomstige ekstra 
finansiële verpligtinge van veral kleiner kerke. Die Deputate moet enige moontlik 
tersaaklike aspekte en in besonder die volgende aanspreek: 

1.1.1 Spesifieke doelwitte vir die grootte van die Sustentasiefonds stel, gebaseer op 
berekende behoeftes oor die medium en langer termyn (10-20 jaar). 

1.1.2 Metodes en aksieplanne vir betekenisvolle uitbouing van die fonds. 
1.1.3 'n Herbesinning oor bydraevlakke van lidmate met moontlike bydrae riglyne. 
1.1.4 Ander aanvaarbare metodes van inkomste generering deur kerke. 
1.1.5 Alternatiewe metodes van onderlinge hulpverlening, byvoorbeeld samewerking 

tussen “ryker” en “armer” kerke. 
 
2. Motivering 
2.1 Agtergrond 
2.1.1 Beskrywingspunte van die Partikuliere Sinodes Wes-Transvaal en Noord-

Transvaal oor die dalende getalle-tendens in die GKSA is in 1994 goedgekeur 
(Sinode Handelinge 1994:618-620, 25.5 en 25.6). 

2.1.2 Volgens genoemde Beskrywingspunte het onrustigheid en vrae oor die 
onderwerp reeds tien jaar gelede deur middel van briewe in Die Kerkblad na 
vore gekom. 

2.1.3 Die Beskrywingspunt van die Part-Sinode Wes-Transvaal wys in sy motivering 
daarop dat die Gereformeerde kerke op groot finansiële nood afstuur 
(Handelinge, 1994:619, 1.2.2). 

2.1.4 Die aangewese Deputate maak in 1997 hulle aanbevelings, waaronder: “Die 
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Bestuur van die Admin. Buro behoort deurlopend aandag te gee aan ‘n 
langtermyn finansiële plan (Handelinge 1997:881, 3.1.4.2). Die aanbeveling word 
goedgekeur. 

2.1.5 Benewens die getalle-probleem is dit algemeen bekend dat talle blanke persone, 
as gevolg van die beleid van regstellende aksie, ekonomiese faktore en 
rasionalisasie, hulle werk verloor en nog gaan verloor, dat jongmense moeilik 
werk kry en dat baie jongmense en ook ouer persone gevolglik en ook weens 
ander redes vir ‘n tydperk of permanent na die buiteland verhuis. 

2.1.6 Plattelandse kerke staan veral jong lidmate af aan stedelike kerke aangesien 
meer werk in stede beskikbaar is. Hulle dien dus as ‘n voedingsbron vir stedelike 
kerke. 

2.1.7 Die Deputate : dalende lidmate, het in hulle verslag tot die gevolgtrekking gekom 
dat die aantal belydende lidmate per gemeente wat verantwoordelik is vir die 
versorging van ‘n predikant te laag gedaal het (261) en ook dat 350 lidmate per 
predikant ekonomies die mees ideale gemiddeld blyk te wees (Handelinge 
1997:873-874, 2.2.1). 

2.1.8 Die Deputate vir bewaring en vermeerdering van die kerk het egter aan die 2000 
Sinode gerapporteer dat daar meer groei in kleiner gemeentes geregistreer word 
(net 15 uit die 50 gemeentes wat groei beleef, het meer as 200 lidmate 
(Handelinge 2000:514, 5.2.6.5). 

2.1.9 Net 72 uit die 299 kerke het 350 lidmate en meer – die getal wat volgens die 
Deputate ekonomies ideaal is. Dit is gemeentes in groter sentra of stede. 
Daarenteen het 136 of 45% van kerke minder as 200 lidmate met 79 van hierdie 
minder as 100 (Almanak 2002). 

2.1.10 Sedert die instelling van die GKSA Predikante Pensioenfonds het die finansiële 
las op klein gemeentes betekenisvol verhoog, want bydraes word nou per 
predikant gemaak en nie meer per lidmaat nie. Potensiële versorgingstekorte sal 
voortaan ook deur kerke self gedra moet word. Dit kan bv. geld ten opsigte van 
‘n predikant wat lae diensjare het of by vorige gemeentes swak trakteer is, met 
gevolglik lae PGT en dus lae uitkerings uit die Pensioenfonds. Kerke sal 
daarvoor moet voorsien, of sal sustentasie moet kry. 

2.2 Gehoorsaamheid aan die Skrif 
Die Woord van God is duidelik oor ons verantwoordelikheid om behoorlik op 
doelwitte te fokus en beplanning te doen. Spreuke 4:26,27 “Baken jou koers af, 
dan sal jy seker wees van elke tree. Moenie links of regs wegdraai nie, weerhou 
jou van die verkeerde koers”. 
Lukas 14:28-30 “Wie van julle wat ‘n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste 
bereken, om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie? Anders as 
hy die fondamente gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal 
wat dit sien, met hom die spot begin dryf. Hulle sal sê: Hier is ‘n man wat begin 
bou het maar nie kon klaar maak nie”. 
T.o.v. ons verantwoordelikheid tot doeltreffende onderlinge hulpverlening, vergelyk 
Hand 4:32-36; 2 Kor 8+9; Gal 6:2. 
Vanselfsprekend sal die voorgestelde Deputaatskap doelwitstelling en beplanning 
moet doen in totale onderwerping aan die wil van God, vergelyk Jak 4:13-17, veral 
vers 15: “As die Here wil, sal ons lewe en ons sal dit of dat doen”. 
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2.3 Motivering ten opsigte van 1.1 
2.3.1 Lidmaatgetalle daal. As bydrae-patrone dieselfde bly, sal die inkomste van baie 

kerke dus daal. 
2.3.2 Kleiner kerke sal daarbenewens groter finansiële verpligtinge bykry, maar dit is 

ook in sommige van hierdie kerke waar daar, volgens die Deputate vir bewaring 
en vermeerdering van die kerk, meer groei voorkom. Dit wil sê kleiner kerke moet 
verkieslik nie verdwyn nie. 

2.3.3 As die verwagte finansiële agteruitgang wel realiseer, sal die versorging van 
predikante en emeriti al hoe meer in gedrang kom; so ook Woordbediening in 
plattelandse gebiede, sending, kerklike tydskrifte en meeste ander kerk-
aktiwiteite. 

2.3.4 In die lig van bogenoemde gaan sustentasie of onderlinge hulpverlening 
voortaan vir kleiner kerke veel meer belangrik word. 

2.3.5 Die huidige Sustentasiefonds van ongeveer R3,4 miljoen (Junie 1999) is vir die 
toekomstige hulpverlening nie naastenby voldoende nie en die huidige groei hou 
nie eers tred met inflasie nie (6.5% groei in 1999). Die uitkerings uit die 
Sustentasiefonds is reeds nou al meer as 40% laer as die aansoeke (Handelinge 
2000:288, 2.2.1). 

 Die kapitaalbedrag van ongeveer R3 400 000 kan eintlik nie veel meer as R200 
000 per jaar oplewer nie, wat slegs 19% van die huidige behoeftes is. Indien die 
fonds in die toekoms ‘n betekenisvolle bydrae moet lewer, sal die 
beleggingsbedrag wesentlik (waarskynlik minstens 10 keer) hoër moet wees, of 
sal jaarlikse bydraes uit die kerkverband minstens drie tot vier keer hoër moet 
wees. Die bedrae sal bereken moet word. 

2.3.6 Lidmaatbydraes en veral ‘n herbesinning oor bydraevlakke, d.w.s. bydraes as ‘n 
persentasie van inkomste, sal dringend aandag moet kry, as kerke en die lidmate 
hulle verpligtinge wil nakom. 

2.3.7 Ten einde kerke se inkomstes aan te vul, sal ander aanvaarbare metodes van 
inkomste generering, waar moontlik, aandag moet kry. Die bestuur van die 
Administratiewe Buro het in die 2000 Handelinge wel kortliks verwys na die 
aanbeveling van die Deputate : dalende lidmate (Sien par. 2.1.4 van hierdie 
stuk), maar slegs in verband met die insameling van agterstallige ramings 
(Handelinge 2000:290, 2.2 en 3.2.1, p. 292, 293). Die taak, soos in hierdie 
Beskrywingspunt uiteengesit, is veel meer omvangryk. 

Aanbeveling 
Aan die Beskrywingspunt word gevolg gegee met die aanwys van die Bestuur van die 
Administratiewe Buro as Deputate om dringend en indringend aan finansiële beplanning 
in die lig van die genoemde tendense aandag te gee en aanbevelings te maak. 
Besluit: Goedgekeur. 
Motivering 
Op hierdie wyse, en met hulp van ander kundiges wat deur die Bestuur van die 
Administratiewe Buro betrek kan word, word huidige en toekomstige finansiële 
beplanning aangespreek. 
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17.6 VERSOEK VAN DIE SUIDELIKE PARTIKULIERE SINODE – 
GEREFORMEERDE KERK STEYNSBURG INSAKE HULP UIT DIE 
KERKVERBAND (Artt.8, 72, 133) 

 
 
A. Ds. DHP Wijnbeek stel die Versoek. 
B. Besluit: Die versoek word verwys na die Kommissie : Finansies. 
C. Ds. EJ Tiemensma rapporteer namens die Kommissie : Finansies. 
 
 
D. VERSOEK 
Die Suidelike Partikuliere Sinode versoek die Nasionale Sinode om die Gereformeerde 
Kerk Steynsburg toestemming te verleen om sy nood ter wille van die bediening van die 
Gereformeerde Kerk Westdene aan die kerkverband bekend te stel om sodoende sowel 
kort- as langtermynoplossings daarvoor te vind.  
 
Agtergrond vir hierdie versoek 
1. By die vergadering van Klassis Middelburg op 17 September 2002 het die volgende 

adviesvraag van die Gereformeerde Kerk Steynsburg gedien: 
“ Die Kerkraad van Steynsburg verlang advies insake die volgende: 
Die kerkraad van Steynsburg se finansiële verpligtinge begin meer raak as wat behartig 
kan word en die bankrekening loop gevolglik al meer in die ‘rooi’ in. 
Die redes daarvoor is 
a) Dalende lidmaatgetalle, nou net 85 belydende lidmate. 
b) Lidmaatverhouding: Pensioentrekkers is reeds ver in die meerderheid en lidmate 

wat finansieel goed verdien, word al hoe minder. 
c) Die kerkraad het ‘n finansiële verbintenis met Gereformeerde Kerk Westdene ten 

bedrae van R20 000.00 per jaar. Indien die Kerkraad van Steynsburg nie meer die 
bydrae aan die Kerkraad van Westdene gee nie, kan die Gereformeerde Kerk 
Westdene nie verder voortbestaan nie en indien die Kerkraad van Steynsburg 
aangaan met sy bydrae is sy eie voortbestaan in die gedrang.” 

 
2. Toeligting 
2.1 Die Gereformeerde Kerk Westdene is ‘n selfstandige gemeente in Klassis Monti 

(Sinode Middellande). Baie lidmate van die gemeente is werkloos met die gevolg 
dat die gemeente se bydraes vir die bediening maar baie skraps is. 

2.2 Die huidige leraar van die Gereformeerde Kerk Westdene, ds. B Companie, is een 
van die min leraars in Klassis Monti en doen ook uiters waardevolle werk in Klassis 
Monti. 

2.3 Die hoofbron van inkomste van Westdene is die bydraes wat ontvang word van die 
Gereformeerde kerk Steynsburg. Behalwe ‘n vaste bydrae van ‘n goedgesinde 
diakonie in Gauteng, is die tekorte wat die afgelope jare by Westdene ontstaan het, 
telkens gedelg deur spesiale bydraes van sekere gemeentes waarby Westdene en 
Steynsburg om hulp aangeklop het. 

2.4 Die rede waarom die jaarlikse tekorte van Westdene nog nie groter is nie, is omdat 
die huidige leraar so skraps vergoed word, ‘n situasie wat die gemeente nie tot eer 
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strek nie. Die totale vergoeding van die predikant wat alles insluit, nl. traktement, 
toelaes, reiskoste, konsulentswerk, mediese hulp (die predikant is nie lid van ‘n 
mediese fonds nie omdat die ledegeld nie bekostig kan word nie) behuising en 
telefoon, is altesaam nog steeds minder as net die bedrag wat ‘n gemeente in sy 
sustentasie-aansoek kan begroot vir mediese premies! (Volgens ‘n brief van die 
Admin. Buro van 20 Augustus 2002 word die bedrag wat vir mediese premies 
begroot kan word, gestel op R52 000.) 

2.5 Westdene het ‘n geruime tyd gelede sy skreiende nood aan Steynsburg gestel 
waarna Steynsburg verskeie pogings aangewend het, om addisionele fondse in die 
kerkverband te vind ten gunste van Westdene. Die probleem is verder dat 
Steynsburg nie meer sy aangebode hulp aan Westdene op die huidige skaal kan 
voortsit nie en reeds verplig was om ‘n kombinasie met die Gereformeerde Kerk 
Molteno aan te gaan in ‘n poging om sy eie finansiële posisie enigsins te stabiliseer. 
Intussen is Steynsburg ook lank nie meer in staat om sy eie leraar behoorlik te 
versorg nie. 

2.6 Steynsburg het in hierdie probleem wat al oor ‘n lang tyd aangroei, uiteindelik by die 
punt gekom om Klassis Middelburg, die Suidelike Part. Sinode en die Nasionale 
Sinode te nader vir advies. Die oplossing lê uiteindelik daarin dat ‘n gemeente of 
gemeentes ‘n lang termynverpligting sal aangaan om die huidige hulp van 
Steynsburg eerstens aan te vul en tweedens (minstens gedeeltelik) oor te neem 
sodat daar verligting kan kom vir sowel Westdene as Steynsburg en so in die gees 
van Gal 6:2 mekaar se laste te dra. 

2.7 Klassis Middelburg het in sy vergadering van 17 September 2002 besluit om hierdie 
saak van Steynsburg op die eersvolgende vergadering van die Suidelike 
Partikuliere Sinode te steun. 

2.8 Die Suidelike Partikuliere Sinode wat op 19 November 2002 te Oos-Londen 
vergader het, het besluit om die versoek van die Gereformeerde Kerk Steynsburg 
vir die bediening van die Gereformeerde Kerk Westdene soos deur Klassis 
Middelburg ondersteun, aan te beveel vir oorweging deur die Nasionale Sinode. 

Besluit: Die versoek word toegestaan. 
 
 
 
17.7 VERSOEK VAN DIE PARTIKULIERE SINODE NOORDWES – 

GEREFORMEERDE KERK DUINEVELD OM IN DIE KERKVERBAND TE 
KOLLEKTEER (Artt.8, 73, 133) 

 
 
A. Dr. SJ van der Merwe stel die versoek. 
B. Besluit: Die versoek word verwys na die Kommissie : Finansies. 
C. Ds. EJ Tiemensma rapporteer namens die Kommissie : Finansies. 
 
D. VERSOEK 
Die Partikuliere Sinode Noordwes versoek die Nasionale Sinode om die aansoek van 
die Gereformeerde Kerk Duineveld om in die kerkverband te kollekteer vir hulle 
sendingaksie, te ondersteun. 
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Motivering 
Dit is ‘n sendingaksie wat oor die afgelope aantal jare baie mooi gegroei het. Tans is dit 
oor ‘n baie wye gebied in Noordwes en Noordkaap. Die aksie brei al meer uit en fondse 
vir die voortgang daarvan is noodsaaklik. Sonder hulp uit die kerkverband, kan dit nie 
voortgaan nie. 
Besluit: Die versoek word toegestaan. 
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18.  Jeug en Onderwys 
 
 
18.1 RAPPORT: DEPUTATE VIR CHRISTELIKE ONDERWYS (Artt.41, 150, 

152, 205) 
 
A. Ds. P Venter stel die Rapport. 
B. Ds. GJ van Wyk stel die Aanvullende Rapport. 
C. Ds. JH Howell stel die Subrapport oor die PU vir CHO. 
D. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie : Jeug en Onderwys. Sake met 

finansiële implikasies word verwys na die Kommissie : Finansies. 
E. Ds. IW Ferreira rapporteer namens die Kommissie : Jeug en Onderwys. 
F. Ds. EJ Tiemensma rapporteer namens die Kommissie : Finansies. 
 
G. RAPPORT 
1. Opdrag 
“Om in artikels en publikasies leiding te gee oor die beginsels en praktyk van 
Christelike onderwys, veral in die lig van die huidige omstandighede in Suid-
Afrika. Hierdie artikels en publikasies word bekend gestel deur skrywes aan 
kerkrade, in Die Kerkblad en op die Internet. Laasgenoemde word gedoen in 
konsultasie met die Administratiewe Buro en ander Deputategroepe wat gemoeid 
is met die ontwikkeling van ‘n tuisblad vir die GKSA. Die onderskeie besluite van 
die verskillende Partikuliere en Nasionale Sinodes wat ter sake is, asook hierdie 
Sinode se opdragte aan die Deputate, kan ook op hierdie manier bekend gestel 
word” (Acta 2000:337, 3.1) 
 
1.1 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
1.1.1 Die Kerkblad 
Verskeie artikels oor Christelike onderwys het in Die Kerkblad verskyn. Die Deputate 
het hulle nie net beperk tot artikels wat uit die pen van Deputate verskyn het nie, maar 
ook alle ander artikels oor Christelike onderwys wat vir kerkrade, ouers en onderwysers 
van belang mag wees (Bylae 1). 
1.1.2 Die Gereformeerde Vroueblad 
Enkele artikels oor opvoeding/ouerskap en katkisasie het die afgelope drie jaar in die 
Gereformeerde Vroueblad verskyn (vgl Bylae 1). 
1.1.3 Navrae uit die kerkverband 
Verskeie navrae uit die kerkverband is hanteer. Op versoek is inligting aan die volgende 
Deputate vir CO voorsien: Ds. PA Odendaal, ds. J Marais (Partikuliere Sinode Oos 
Transvaal), ds. GJ. Ligthelm (Partikuliere Sinode Noordwes), ds. JD Venter (Klassis 
Vryburg), dr. FW de Wet (Klassis Vryheid), adv. Henk ten Brink (Gereformeerde Kerk 
Bellville-Oos, ds. JB du Plessis (Gereformeerde Kerk Lichtenburg). 
Die volgende lidmate het met die Deputate gekorrespondeer : br. G Kruger, sr. R 
Dekker en L. Malan. Laasgenoemde twee persone het op ‘n redelik gereelde basis met 
die voorsitter van hierdie Deputate geskakel en uiters waardevolle insette gelewer en 
die Deputate van dokumentasie en ander inligting voorsien. 
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1.1.4 Webblad vir Christelike Onderwys 
U Deputate het ‘n webblad vir Christelike onderwys daargestel wat as ‘n subskakel deur 
die webblad van die GKSA bereik sal kan word. Die Deputate het ‘n seleksie gemaak 
van Kerkbladartikels, Vlugskrifte 1–8 CNO (Klassis Rustenburg), Merktekens van ‘n 
Christelike Skool (Afrikaans, Engels, Frans en Duits), dokumente van Part. Sinode 
Wes-Transvaal (Voorbeeldvrae KO, artt.21, 41 en 44), kommentaar op Hersiene 
Kurrikulumdokument, Kernvakkurrikulum vir Bybelonderrig grade 1–12, kommentaar op 
die Manifesto van minister Kader Asmal, kommentaar op wetgewing, en 4 ARSO 
dokumente, IKOO dokumente, wat vir kerke van belang mag wees en dit op die 
webblad geplaas. (Bylae 2). 
Hierdie blad sal na die ter perse gaan van hierdie Rapport in werking gestel word en die 
webbladadres- en besonderhede sal in Die Kerkblad en aan ander instansies bekend 
gestel word. Skakels na die webblaaie van die BCVO, TO/SAOU, VCHO, VCAO, 
AVCHO en ander instansies is ook op die webblad aangebring. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
1.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit 

Dat hierdie opdrag gekontinueer word. 
Besluit: Dank en waardering teenoor die Deputate en kundiges word betuig vir die 
groot werk wat gedoen is in die daarstelling van artikels en publikasies wat ook op 'n 
webbladsy op die Internet beskikbaar sal wees 
 
2. Opdrag “3.2 Om die onafhanklike skole-inisiatief, wat reeds sterk momentum 

begin kry, te ondersteun deur: 
3.2.1 Met die betrokke organisasie in die RSA en Namibië (ARSO, BCVO, VCHO, 
VCAO, Akademie vir CVHO, ens.) te skakel 
3.2.2 Desnoods verteenwoordigers van hierdie organisasies as Deputatelede te 
betrek 
3.2.3 Kerke in te lig oor hierdie bewegings en die implikasies daarvan vir die 
nakom van die doopbelofte, die toepassing van die KO, art.21, Sondag 38 van die 
Heidelbergse Kategismus en betrokke Sinodebesluite” (Acta 2000:337, 3.2) 
 
2.1 Sake vir kennisname deur die Sinode 
2.1.1 Die Sinode het self uitvoering aan opdrag 3.2.2 gegee deur prof. PH Stoker 

(VCHO), ds. SA Cilliers (BCVO) en br. SKB.Godschalk (ARSO) op die CO 
Deputaatskap te benoem. 

2.1.2 Daar is deurlopend deur middel van die deputate skakeling met hierdie 
organisasies onderhou. 

2.1.3 ARSO (Aksie Reformatoriese Skoolonderwys), die BCVO (Beweging vir 
Christelik Volkseie Onderwys), en die VCHO (Vereniging vir Christelik Hoër 
Onderwys) is aktief by die ontwikkeling van die Kernkurrikulum vir Bybelonderrig 
betrek. ARSO het groot insette in dié proses gelewer. 

2.1.4 Die organisasies is ook genooi om hul aktiwiteite in Die Kerkblad bekend te stel 
en die saak sodoende onder die aandag van kerkrade en lidmate te bring. 

2.1.5 Artikels oor verbondsonderrig in die skole, wat ook uitloop op ‘n bekendstelling 
van ARSO, die BCVO en tuisskole, is in Die Kerkblad gepubliseer. 
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2.1.6 Op die nuutontwikkelde Tuisblad van die Deputate vir CO is daar spesifiek ook 
voorsiening gemaak vir ARSO, en verskeie ARSO dokumente is reeds daarop 
geplaas. Daar is ook voorsiening gemaak vir ‘n direkte skakeling na die BCVO se 
Tuisblad met ‘n wye reeks van volledige inligting oor beleidsdokumente en 
aktiwiteite. 

2.1.7 Daar is met dankbaarheid kennis geneem van die voortgaande ontwikkelings 
binne en groei van die gereformeerde onafhanklike skole-inisiatief by ARSO en 
die BCVO. Daar vind werklik kosbare werk in die amp van gelowige hier plaas. 

2.1.8 Dit is egter kommerwekkend dat daar tog nog ‘n wydverspreide houding van 
onbetrokkenheid, apatie, en in sommige gevalle, selfs aktiewe weerstand teen 
onafhanklike gereformeerde skole ervaar word. Dit ondanks die Sinode 2000 se 
ondersteuning vir die onafhanklike skole-inisiatief asook die feit dat die GKSA 
sinodes vir dekades lank tot so onlangs as 1961 die beginsel van 
“staatsondersteunde Christelike/Gereformeerde onafhanklike skole” as norm 
gestel het. 

2.1.9 Die VCHO (Vereniging vir Christelik Hoër Onderwys) het nie en bedryf nie eie 
skole soos ARSO en BCVO nie. Die VCHO ondersteun egter en werk saam met 
hierdie onafhanklike skole-inisiatiewe, maar stel hom ook ten doel om ouers met 
kinders in en onderwysers van staatskole in te lig en te bemagtig in hulle 
opvoeding en onderrig van kinders volgens die belydenis in 2 Tim 3:16 en 17: 
"Die hele Skrif is deur God ingegee en het groot waarde om in die waarheid te 
onderrig, dwalinge te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te 
kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en 
toegerus sal wees vir elke goeie werk". 
In die bevordering van hierdie belydenis beywer die VCHO hom vir 
Gereformeerde opvoeding, Gereformeerde onderwys en Gereformeerde 
wetenskap. Daarvan getuig die artikels en standpuntstellings in sy lyfblad: 
"Roeping en Riglyne", wat drie keer per jaar verskyn sedert 49 jaar gelede. 
Die VCHO se tuisblad sal eersdaags gereed wees om leiding aan 
Gereformeerde onderwys en wetenskap in die huidige tydsgewrig van die Suid-
Afrikaanse onderwys te gee. Soos gestel op ons onlangse vergadering in 
Potchefstroom sal die VCHO onderlinge skakeling tussen sy tuisblad en die 
tuisblaaie van die CO-deputate en onafhanklike skole verwelkom. 
Die VCHO se verteenwoordiger in Pretoria, mev. Linda Malan, lewer waardevolle 
dienste met betrekking tot Gereformeerde onderwys deur die reëling van 
simposiums oor aktuele onderwerpe en deur die voorsiening van relevante 
inligting en onderwysmateriaal aan u Deputate. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
2.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit 
2.2.1 Dat verbondsouers opgeroep word om bestaande Christelike skole te handhaaf 

en uit te bou en / of waar enigsins moontlik onafhanklike gereformeerde skole te 
ondersteun en / of op te rig. (vgl Merktekens van ‘n Christelike skool op die 
webblad van die CO deputate). 

Besluit: Goedgekeur. 
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2.2.2 Gereformeerde en ander Christenonderwysers wat tans in staatskole met 
roepingsbewustheid en oorgawe (soms onder moeilike omstandighede) alles in 
die werk stel om die kurrikula in die Gawe van God se Woord vir kinders aan te 
bied. Dat Kerkrade in die lig van KO, artt.21, 41 en 44 toesien dat verbondsouers 
die gees en rigting van hulle kinders se totale opvoeding (ook in die skool) 
volgens hulle geloofsoortuigings/belydenis (die drie Formuliere van Eenheid) sal 
bepaal. Verbondsouers moet hulle doopbelofte nakom deur persoonlike 
betrokkenheid waardeur Christelike opvoeding en onderwys daadwerklik 
bevorder word (vgl Sinode van Dordrecht 1618 en 1619 oor huis, kerk en 
skoolkategese). 

Besluit: Goedgekeur. 
2.2.3 Dat Kerkrade verbondsouers aanmoedig word om hulle by die plaaslike skole te 

beywer dat die hele leerplan (in elke leerarea en vak) en al die skoolaktiwiteite 
Christelik sal wees. 

Besluit: Goedgekeur soos gewysig. 
2.2.4 Dat Kerkrade in die lig van byvoorbeeld Ef 4:11 en 12, Titus 1:1-4, Deut 6, Luk 

18:15–17 en KO, art.21, hulle verantwoordelikheid ten opsigte van 
verbondsouers nougeset sal nakom deur leiding aan lidmate / ouers te gee. So 
kan Kerkrade verbondsouers aanmoedig om ‘n studiegroep binne of buite die 
gemeente te vorm wat: 

2.2.4.1.1 inligting van die CO-deputate aan lidmate en ander belangstellendes 
deurgee, 

2.2.4.1.2 verwikkelinge en tendense, veral ten opsigte van die leerplan, monitor. 
Besluit: Goedgekeur. 
2.2.5 Die Sinode benoem weer verteenwoordigers van organisasies, wat hulle beywer 

vir onafhanklike Gereformeerde skole en onderwys, op die Deputate. (soos bv. 
ARSO, die BCVO, die VCHO). 

Besluit: Goedgekeur. 
2.2.6 Die Deputate gaan voort om Gereformeerde onderwys te bevorder deur met die 

genoemde organisasies te skakel, en Kerkrade en lidmate hieroor in te lig. 
Besluit: Goedgekeur. 
2.2.7 Dat die Deputate, in oorleg met die Deputate Inligtingstegnologie, die CO 

webblad so wyd moontlik bekendstel deur onder andere Kerkrade hieroor in te lig 
met die versoek om dit aan lidmate en ander belangstellendes deur te gee.  

Besluit: Goedgekeur. 
2.2.8 Om die saak van Gereformeerde onafhanklike skole wyd onder kerke en lidmate 

bekend te stel en hulle aan te spoor om dit aktief te bevorder. 
Besluit: Goedgekeur. 
2.2.9 Die Sinode spreek sy dank uit teenoor Gereformeerde en ander 

Christenonderwysers wat tans in staatskole met roepingsbewustheid en oorgawe 
soms onder moeilike omstandighede alles in die werk stel om die kurrikula in die 
lig van God se Woord vir kinders aan te bied. 

Besluit: Goedgekeur. 
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3. Opdrag: “Om met ander kerke in IKOO-verband saam te werk. Met 
meewerkende kerke word steeds bedoel kerke met ‘n Gereformeerde 
belydenis.”(Acta 2000:337, 3.3) 

 
3.1 Sake vir kennisname deur die Sinode 
3.1.1 Afvaardiging 
Prof. PJ Mentz en ds. P Venter is deur die Deputate aangewys om as Deputate die 
Gereformeerde Kerke in die IKOO te verteenwoordig. 
3.1.2 Funksionering van die IKOO en uitsprake namens kerke 
Die Deputate het briewe van lidmate ontvang waarin beswaar aangeteken word teen 
uitsprake van die gewese voorsitter van die IKOO, dr. Ockie Raubenheimer, in die 
openbare media insake evolusie en sy vermeende betrokkenheid by die intergeloofs-
beweging. Hierdie Deputate se verteenwoordigers het die betrokke punte met dr. 
Raubenheimer opgeneem en hy het hom daarvan gedistansieer. 
Die Deputate het ook ‘n brief aan die IKOO Nasionaal gerig waarin die versoek gerig is 
dat persverklarings en ander handelinge van die voorsitter wat die kerke by implikasie 
betrek eers vooraf met die meewerkende kerke se verteenwoordigers uitgeklaar moet 
word. 
3.1.3 Samesprekings met die owerheid 
In 2000 het die IKOO deelgeneem aan ‘n gesprek met die Gauteng Departement van 
Onderwys waaruit ‘n samewerkingsooreenkoms ontstaan het tussen die departement 
en die kerke. Hierdie ooreenkoms het die kerke geensins verbind aan enige sake 
waarin hulle nie op Bybelse grondslag kon deelneem nie, maar het ‘n forum geskep 
waar die kerk konstruktiewe insette kon lewer. 
In 2000 is ‘n brief aan Minister van Onderwys geskryf waarin die kerke se kommer 
uitgespreek is oor die hersiening van die godsdienskomitee se voorstelle aan die 
minister. Die minister het per brief geantwoord en die IKOO uitgenooi om deel te neem 
aan die gesprek en insette te lewer. 
3.1.3.1 Eerste gesprek met minister Kader Asmal 
Op 22 Augustus 2001 het die IKOO minister Kader Asmal ontmoet en ‘n memorandum 
aan hom oorhandig waarin die kerke se gesamentlike standpunt gestel is (Bylae 4). 
Die minister het ter inleiding sy standpunte as volg gestel: 
1. Dat Godsdiensonderrig op skool op ‘n baie lae standaard is en op ‘n diskriminerende 

wyse beoefen word. 
2. Dat Godsdiensonderrig vanuit een of ander konfessionele hoek nie op skool 

toegelaat moet word nie. 
3. Dat die skool die gemeenskap moet dien en nie die kerk nie. 
4. Dat ‘n vergelykende, multigodsdienstige benadering in godsdienste-onderrig as 

akademiese vak aangebied moet word en nie Godsdiensonderrig vanuit ‘n 
spesifieke geloofsperspektief nie. Dit moet akademiese onderrig deur ‘n 
gekwalifiseerde onderwyser wees en gerig op die diversiteit van godsdienste in die 
land. Verder moet dit morele waardes onderrig en bevorder.  

5. Dat hierdie godsdienste-onderrig ‘n kort, medium en langtermyn doelwit moet hê 
gerig op die daarstel van ‘n kurrikulum en die heropleiding van onderwysers.  
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6. Godsdienstige handelinge op skool soos bv. saalopeninge, klasafsluitings ens. mag 
nie vanuit ‘n spesifieke kerklike hoek aangebied word nie, maar moet gerig wees op 
sake soos eenheid, respek, gelykheid en ander sosiale waardes. 

Die minister se adviseurs het sy benadering as positiewe neutraliteit bestempel. 
U Deputate in die IKOO het baie duidelik standpunt teenoor die minister ingeneem. Die 
Deputate het vanuit ouers se grondwetlike regte, maar veral vanuit ouers se 
Godgegewe regte en verantwoordelikhede geredeneer en die minister op hoogte 
gebring van die kerke se siening ten opsigte van Godsdiensonderrig. Uit die aard van 
die gesprek kon u Deputate nie in diepte al die belangrike perspektiewe uitlig nie en het 
ons probeer om in die taal en denkraamwerk van die politici tog ‘n Bybels verantwoorde 
standpunt te stel. 
Die afvaardiging het, bo en behalwe bogenoemde standpunte en versoeke, beklemtoon 
dat God se heerskappy oor alle terreine van die lewe strek en dat die opvoeding in die 
huis, kerk en skool nie van mekaar geskei kan word nie. Daarom het ouers die reg om 
hulle kinders volgens hulle geloof ook in skoolverband te onderrig en uit te leef. 
Godsdiensonderrig gaan ook nie net om die vak Godsdiensonderrig nie, maar om die 
verankering van die totale skoolonderrig in die Woord van God. 
Die reg van die gemeenskap om die godsdienstige inslag van ‘n bepaalde skool te 
bepaal met inagneming van die godsdiensvryheid van die indiwidu is sterk onder die 
minister se aandag gebring. Die rol van die beheerliggaam om ‘n godsdiensbeleid vir ‘n 
skool vas te stel is onderstreep. Die minister het egter gesê dat daar prosesse in 
werking gestel is om die rol van die beheerliggame in skole aan te pas. 
Hy het beklemtoon dat sy beleid oor Godsdiensonderrig nog nie geformuleer is nie en 
dat hy nou in ‘n proses van konsultasie met geestelike leiers tree en daarna sy beleid 
sal opstel. ‘n Mens kan egter uit sy inleidende opmerkings reeds agterkom in watter 
rigting hierdie beleid opgestel sal word. 
Tydens die ontmoeting met die minister het hy sy Manifesto aan die kerke oorhandig 
waarin die waardes wat in die onderwys oorgedra moet word, uiteengesit word. Hierdie 
dokument is die neerslag van die gespreksdokument oor waardes in die onderwys wat 
in 2000 uitgegee is en die Konferensie oor waardes in die onderwys wat in Februarie 
2001 in Kaapstad gehou is. U Deputate het hierdie dokument beoordeel en op die CO 
tuisblad gepubliseer (Bylae 5). 
3.1.3.2 Tweede ontmoeting met minister Asmal 
Op 14 Desember 2001 het die IKOO ‘n tweede ontmoeting met die minister van 
onderwys gehad waar die kerke se standpunte weereens aan hom oorgedra is. Tydens 
hierdie vergadering het u Deputate ook ‘n beoordeling van die Hersiene 
Kurrikulumverklaring wat deur die Deputate opgestel is, aan die minister oorhandig 
(Bylae 6). 
Tydens hierdie ontmoeting het die minister die kerke uitgenooi om verteenwoordigers te 
nomineer om op ‘n ministeriële adviesraad te dien. Prof. PJ Mentz is namens die 
Gereformeerde Kerke genomineer. Die minister het egter glad nie op hierdie 
nominasies gereageer nie. 
U Deputate het ook, op uitnodiging van minister Asmal, ‘n model vir godsdiensonderrig 
opgestel en aan die minister gestuur (Bylae 7). 
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3.1.4 IKOO en ander kerke se verklaring oor die onderwys 
Na aanleiding van die IKOO se ontmoetings met die minister en in gesprekke met ander 
kerke het die behoefte duidelik geblyk na ‘n breër Christelike getuienis oor die onderwys 
teenoor die regering. Die IKOO het ‘n Indaba gefasiliteer waarin ‘n groot 
verteenwoordiging van verskeie Christelike kerke verkry is en waar ‘n gesamentlike 
verklaring van Christelike kerke (Freedom of Religion in Education – a Statement by 
Christian leaders of South Africa) opgestel is en aan die minister gestuur is (Bylae 8). 
3.1.5 IKOO Jaarvergaderings en Onderwysberade 
3.1.5.1 Op 2 September 2000 het die jaarvergadering saamgeval met ‘n simposium 

wat die Departement Bybelkunde aan die UP aangebied het met die tema: Het 
godsdiens ‘n plek in Kurrikulum 2005? By hierdie jaarvergadering word ds. P 
Venter as ondervoorsitter van die IKOO verkies. 

3.1.5.2 Die IKOO het ‘n Onderwysberaad gehou op 20 Oktober 2001 te NG Kerk 
Monumentpark waar ‘n verskeidenheid van onderwerpe oor die onderwys 
aangebied is. Prof. PJ Mentz, een van u Deputate het ook ‘n referaat gelewer. 
45 Mense het die beraad bygewoon. 

3.1.6 Ander sake deur IKOO hanteer 
In 2000 het die IKOO ‘n geleentheid gefasiliteer waar die Deputate vir onderwys en jeug 
van die drie kerke saam besin het oor hulle werksaamhede. 
3.1.7 Ander sinodes se CO deputate betrek 
Die IKOO het besluit om die ander Sinodes van die NG Kerk, NH Kerk en die 
Gereformeerde Kerke te betrek by die aktiwiteite van die IKOO. Uit Sinode Middellande 
het ds. Abel Modise en ds. JAM Letsela as Deputate vir Christelike Onderwys twee 
vergaderings van die IKOO bygewoon en goeie insette gelewer. Uit Sinode 
Soutpansberg is gepoog om kontak te maak met ds. MS Nefefe, maar die pogings was 
onsuksesvol en die afstand wat die broers sou moes reis het fisiese teenwoordigheid 
onmoontlik gemaak. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
3.2 Sake vir besluitneming deur die Sinode 
Dat weer met ander kerke, in die eerste plek van Gereformeerde belydenis, in die IKOO 
saamgewerk word en dat die Deputate van die ander Sinodes van die GKSA by die 
werksaamhede betrek word. 
3.2.1 Die Sinode spreek sy hartlike dank uit vir die Deputate, wat saam met ander 

kerke van Gereformeerde belydenis in IKOO-verband, ‘n volgehoue getuienis en 
belangrike insette gedurende die afgelope termyn gelewer het.  

Besluit: Met dank goedgekeur. 
3.2.2 Die Sinode spreek sy gelukwense uit teenoor ds. P Venter wat as voorsitter van 

die IKOO verkies is. 
Besluit: Kennis geneem. 
3.2.3 Dat weer met ander kerke, in die eerste plek van Gereformeerde belydenis, in 

die IKOO saamgewerk word en dat die Deputate van die ander Sinodes van die 
GKSA by die werksaamhede betrek word. 

Besluit: Goedgekeur. 
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4. Opdrag “3.4. Om deskundiges te koöpteer vir kurrikulering en 
onderrigmateriaal om lesmateriaal en handboeke vanuit Gereformeerde lewens- 
en wêreldbeskouing te skryf 
3.4.1. Om ander instansies wat reeds besig is met hierdie saak hierby te betrek. 
3.4.2. Hoë prioriteit moet gegee word aan die ontwikkeling van lesmateriaal vir 
godsdiensonderwys/lewensoriëntering. 
2.4.3. Dat werk van hierdie Deputate onder die aandag gebring word van kerkrade, 
lidmate en moontlike medewerkers in die lig van KO, art.21. 
3.4.4. Dat die Deputate leiding bied aan Christenonderwysers ten einde hierdie 
lesmateriaal te implementeer. 
3.4.5 Om by die ontwikkeling van bogenoemde materiaal ondersoek te doen na 
die moontlikheid van afstands- en tuisonderrig om die lesmateriaal ook by 
afgeleë punte te besorg” (Acta 2000:337, 3.4). 
 
4.1 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
4.1.1 Op sy eerste vergadering het hierdie Kommissie oorweeg dat die opdrag wat die 

Sinode van 2000 hier aan die Deputate gegee het, eintlik eerder op die terrein 
van die amp van gelowiges lê. Ingevolge KO, art.30 behoort kerklike 
vergaderings [en per implikasie dus ook kerklike Deputate] slegs kerklike sake te 
behandel. Die ontwikkeling van lesmateriaal vir skole op sigself kan moeilik as ‘n 
kerklike saak beskou word. Kerklike verantwoordelikheid ten opsigte van die 
onderwys lê primêr in die kerkrade se verantwoordelikheid “om toe te sien dat 
ouers die skoolonderrig aan hulle kinders in die vrees van die Here laat geskied” 
[KO, art.21], en dat die amp van gelowige dus funksioneer. In die lig van die 
gegewe opdrag en die dringende nood wat in hierdie opsig bestaan, het die 
Kommissie voortgegaan om uitvoering aan die opdrag te gee. 

4.1.2 Tydens die uitvoering van hierdie opdrag is instansies soos ARSO, BCVO en die 
VCHO aktief betrek. Verskeie vergaderings en werksessies is gehou. As 
uitgangspunt is geneem dat die materiaal wat op hierdie wyse ontwikkel word, vir 
gebruik in staatskole, in onafhanklike Gereformeerde skole en, waar enigsins 
moontlik, vir tuisonderrig geskik moes wees. 

4.1.3 Die Kommissie het gemeen dat alvorens daar lesmateriaal ontwikkel kan word, 
daar eers ‘n kernkurrikulum ontwikkel moes word op grond waarvan die verdere 
lesmateriaal opgestel kan word. Gevolglik is met behulp met dr. IJ (Ico) Henning 
en betrokkenheid van al bogenoemde instansies ‘n volledige Kernkurrikulum vir 
Bybelonderrig vir gr. 1-12 ontwikkel. Die Kernkurrikulum sluit 
openbaringsgeskiedenis, kerkgeskiedenis, geloofsleer, kanoniek, Bybelse 
omgewingsleer, etiek en bespreking van hedendaagse godsdienstige strominge 
in. 

4.1.4 Die Kernkurrikulum vir Bybelonderrig is elektronies beskikbaar, op die Deputate 
se Tuisblad geplaas en deur middel van Die Kerkblad aan kerkrade en lidmate 
bekend gestel. 
Persone wat aangemeld het om met lesmateriaalontwikkeling te help word in 
Bylae 9 vermeld. 

4.1.5 ‘n Begin is gemaak met die opstel van ‘n uitvoerbaarheidstudie vir die 
ontwikkeling van lesmateriaal gebaseer op die Kernkurrikulum. Dit het duidelik 
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geword dat so ‘n uitvoerbaarheidstudie eintlik eerder op die pad van uitgewers en 
besigheidsmense lê as op kerklike Deputate s’n. In die lig van uitsprake van die 
Minister van Onderwys en ‘n beleidsrigting waarin daar vir godsdiensonderrig 
binne staatskole geen plek meer sou wees nie, is die uitvoerbaarheidstudie op ys 
geplaas. Daar word verwag dat nuwe beleidsriglyne in dié verband in Junie 2002 
beskikbaar gestel sal word. Die Deputate sal daarna die implikasies hiervan vir 
dié werk oorweeg. 

4.1.6 Die Deputate het ook in Desember 2001 kommentaar op die Staat se Hersiene 
Kurrikulumverklaring by die Minister van Onderwys ingedien, met besondere 
klem op Lewensoriëntering en Sosiale wetenskap (vgl Bylae 6). 

4.1.7 Kennis is geneem en inligting is deurgegee in die Kerkblad oor die TO se 
Bateleurprojek. Die TO is tans besig met die skryf van nuwe handboeke. Deur 
middel van professore JL van der Walt en PH Stoker word kontak behou en 
insette gelewer. Bateleur se eerste reeks handboeke vir graad 8 het pas verskyn 
(is onmiddellik beskikbaar ) en kan bestel word by mev. H Pentz (012 348-9641). 
Die reeks bestaan uit 36 handboeke (Leerderboeke en Onderwysersgidse) wat 
oor al 8 leerareas strek en in beide Afrikaans en Engels beskikbaar is. Die reeks 
voldoen aan die vereistes van die nuutste konsep van die Nasionale 
Kurrikulumverklaring (NVK). 

4.1.8 Daar is met die Deputate vir Kategese en Jeugsorg gesprek gevoer oor nouer 
samewerking. ‘n Samespreking tussen die Deputate vir CO, Kategese en 
Jeugsorg word beplan voor die Sinode. Daaroor sal in die Aanvullende Rapport 
gerapporteer word. Die behoefte is ook uitgespreek dat kategetiese materiaal ‘n 
meer openbaringshistoriese benadering behoort te volg. Hierdie behoefte het 
tydens die ontwikkeling van die Kernkurrikulum vir Bybelonderrig duidelik 
geword. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
4.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit 
4.2.1 Dat Kerkrade en lidmate kennis neem van die kernkurrikulum vir Bybelonderrig 

(graad 1-12) wat reeds opgestel en op die CO-deputate se webblad beskikbaar 
is  

4.2.2 Dat die Deputate vir Christelike Onderwys opdrag kry om, waar die geleentheid 
hom voordoen, betrokke te raak by en ondersteuning te lewer aan inisiatiewe vir 
die ontwikkeling van lesmateriaal vanuit ‘n Gereformeerde lewens- en 
wêreldbeskouing. 

4.2.3 Dat die Deputate ook opdrag kry om, onder andere, klem te lê op die toerusting 
van Kerkrade en lidmate ten opsigte van verbondsonderrig in die skole ingevolge 
Ef 4:11 en 12, en KO, artt.21, 41 en 44. 

4.2.4 Die Deputate kry opdrag om die publikasies getitel die “Bateleur-reeks” van die 
TO op ‘n deurlopende basis te evalueer ten opsigte van hulle lewensbeskoulike 
inslag en Kerkrade en die volgende Sinode daaromtrent te adviseer.  

Besluit: Goedgekeur. 
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5. Opdrag “3.5 Om aandag te skenk aan die onderwyssituasie in Namibië, 
Zimbabwe, Zambië en Malawi (verkieslik deur die koöptering van Deputatelede uit 
elke land indien moontlik)” (Acta 2000:337, 3.5) 
“Hulp aan voornemende studente aan die PU vir CHO moet ook aandag kry.” 
(Acta 2000:352, 2.2.2) 
 
5.1 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
5.1.1 Namibië 
Kontak is gemaak met dr. WC Opperman en br. A du Plooy. Uit die inligting van hulle 
bekom, die volgende: 
Die staatskole het ‘n sekulêre basis. Daar is geen bevoorregting van enige 
godsdienstige groep nie. Engels is vanaf graad 4 die voertaal. Moedertaal (Afrikaans) 
slegs waar genoeg Afrikaanssprekendes is. Daar is beperkte inspraak vir ouers. Daar is 
ruimte vir Christelike onafhanklike skole. Daar is tans 13 Christelike onafhanklike skole 
in die land. Die meerderheid is by die VCAO (Vereniging vir Christelike Afrikaanse 
Onderwys) geaffilieer. Samewerking en onderlinge skakeling is goed. Fondse is min en 
te beperk om ‘n sentrale kantoor te vestig waaruit advies en leiding gegee kan word. 
Skakeling met die RSA is ‘n behoefte. Daar is ‘n Teacher’s Union of Namibië wat op 
Christelike grondslag funksioneer. 
Die Christenouer het nog die geleentheid om iets te doen. Ouerbetrokkenheid en nouer 
skakeling tussen belangegroepe sal geleenthede skep om die verantwoordelikhede ten 
opsigte van die onderwys vir die kinders na te kom. 
5.1.2 Zambië 
Kontak is met br. SP Venter gemaak. Die volgende inligting is van belang: 
Die breë onderwysbeleid in Zambië verbied nie Christelike onderwys nie en die 
standpunt van godsdiensgelykheid bring mee dat Christene nie bo mense van ander 
gelowe voorkeur mag kry nie. Daar is wel Christelike onafhanklike skole maar die 
inhoud van leerplanne is nie bekend nie. Koste verbonde aan dié skole is egter baie 
hoog en dit maak die skole vir baie mense ontoeganklik. Meeste van die Gereformeerde 
lidmate se kinders is in Suid-Afrikaanse staatskole. Daar is ook ouers wat hulle kinders 
deur middel van rekenaargesteunde programme tuis onderrig. Meeste van die 
programme is in Engels. Ouers verlang meer inligting oor sulke programme in 
Afrikaans. 
5.1.3 Zimbabwe en Malawi 
Geen kontakpersone kon vir die twee lande geïdentifiseer word nie. Die politieke onrus 
in Zimbabwe het ‘n baie negatiewe invloed op die gemeenskap veral op Christene 
gehad. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
5.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit 
5.2.1 Dat die opdrag soos volg gekontinueer word: 
5.2.1.1 Dat Kerkrade in Namibië daarop gewys word dat lidmate aangemoedig moet 

word om met onderwysinstansies in die RSA te skakel (vgl CO webblad) met 
die oog op advies, ondersteuning en hulpverlening o.a. insake rekenaarge-
steunde programme. 
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5.2.1.2 Dat die skakeling met Gereformeerdes in buurlande verder uitgebou word. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
6. Opdrag “3.6 Om nuwe wetgewing oor onderwys wat uitgevaardig word te 
beoordeel, en leiding aan kerkrade, ouers en onderwysers te gee oor hoe om in 
die lig daarvan steeds doeltreffend te handel in belang van Gereformeerde 
onderwys. Die unieke aard van die Christelike geloof en – godsdiens moet steeds 
in Woord en Skrif bely word. Ouers moet aangemoedig word om dit te doen ook 
deur deelname aan die aktiwiteite van Gereformeerde of Christelike ouer- en 
onderwysersverenigings (Acta 2000:337, 3.6) 
 
6.1 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
U Deputate het die volgende wetgewing en departementele onderwysdokumente 
beoordeel en leiding aan kerkrade, ouers en onderwysers in Kerkbladartikels en op die 
CO webblad gegee: Onderwysartikels in die Suid-Afrikaanse Grondwet, die Suid-
Afrikaanse Skolewet, die Noordwes Onderwyswet, die Gauteng Onderwyswet, 
Manifesto on Values, Education and Democracy, ministry of Education, August 2001 en 
op die voorgestelde Hersiene Nasionale Kurrikulumverklaring 30 Julie 2001 van die 
minister van Onderwys. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
6.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit 
6.2.1 Dat nuwe wetgewing en beleidsdokumente wat oor onderwys uitgevaardig word, 

beoordeel word. Dat daar in die lig van die beoordeling leiding aan Kerkrade, 
ouers en onderwysers gegee word om doeltreffend in belang van Gereformeerde 
onderwys te handel. 

6.2.2 Die unieke aard van die Christelike geloof en –godsdiens moet steeds in die 
Woord en Skrif bely word. Ouers moet aangemoedig word om dit te doen ook 
deur deelname aan die aktiwiteite van Gereformeerde of Christelike ouer- en/of 
onderwysersverenigings. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
7. Opdrag “3.7 Die nuwe Deputate word versoek om hulle opdrag (soos ontvang 
van Sinode 2000) op ‘n bevatlike manier aan die kerke bekend te stel in ‘n artikel 
in Die Kerkblad (Acta 2000:337, 3.7) 
Hierdie opdrag is uitgevoer en het in die tema-uitgawe van Die Kerkblad oor Christelike 
onderwys van 31 Januarie 2001 verskyn. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
H. AANVULLENDE RAPPORT: DEPUTATE VIR CHRISTELIKE ONDERWYS 
 
1. Lys van artikels oor Christelike onderwys (vergelyk Rapport, 1.1 Bylae1)  
Bylaag 1 bevat artikels tot 5 Junie 2002. ‘n Lys van artikels wat in Die Kerkblad en 
Vroueblad na bogenoemde datum tot met die datum van hierdie Rapport verskyn het, 
word in Bylae 1A gegee.  
Besluit: Kennis geneem. 
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2. Webblad vir Christelike Onderwys 
Met die ter perse gaan van hierdie Rapport was die webblad finaal ontwerp en deur 
prof. Hennie Kruger voorberei vir publisering. U Deputate hoop dat die blad in Januarie 
2003 ten volle sal funksioneer.  
Besluit: Kennis geneem. 
 
3. IKOO (vergelyk Rapport, 3) 
3.1 Adviserende Komitee vir godsdiens in die onderwys 
Die Adviserende Komitee vir godsdiens in die onderwys het op 10 September 2002 in 
Kaapstad vergader. 
Professor Kader Asmal, Minister van Onderwys, het wye reaksie ontvang. Nominasies 
is ontvang van godsdienstige en ander organisasies vir die Ministerial Standing 
Advisory Committee for Religion in Education. 
Volgens dr. Gustav Claassen, wat die IKOO verteenwoordig, is die Komitee ekumenies 
saamgestel uit kundiges van ‘n verskeidenheid godsdienste en organisasies. 
Verteenwoordigers van onder meer die Judaïsme, Moslems, Hinduisme, Afrika 
Godsdienste, Rooms Katolieke, Metodiste en onderwysers-verenigings dien in die 
Komitee. Dr. Daniël Maluleke van die VGKSA is as voorsitter benoem. 
Van die ander lede van die komitee is: 
Me. Nokuzola Mndende, prof. Russel Botman, sister Margaret Kelly, biskop Busi 
Kumalo, mnr. Paul Farrel, professor Rambhujan Sitaram, shaikh Mohammed Faakiel 
Latief, rabbi Warren Goldstein, prof. Gerrie Lubbe, prof. Kobus Kruger, me. Tina 
Joemat, biskop Peter Storey, mnr. Edcent Williams en ‘n verteenwoordiger van die 
onderwysersverenigings. 
‘n Raamwerk vir ‘n makro besigheidsplan vir godsdiens in die onderwys is beskikbaar. 
Daarin word die beginsels vir die pad vorentoe, die onderskeid tussen 
godsdiensonderwys (religious) en die onderwys oor godsdienste (religion) sowel as die 
doel van godsdiens in onderwys uitgespel. 
Die funksie van hierdie betrokke Advieskomitee is om die Minister van Onderwys onder 
meer te adviseer oor die implementering van die beleid met verwysing na die 
implikasies daarvan vir ontwikkelingsprogramme vir onderwysers. Dit sluit die kwaliteit, 
asseserings-standaarde en praktyke van godsdiensonderrig en verdere 
onderrigmateriaal in. Aandag gaan ook gegee word aan die godsdienstige byeenkomste 
(bv. skoolopeninge) in skole buite die kurrikulum en na ure.  
Hierdie Komitee is vir drie jaar benoem en sal drie keer per jaar vergader.  
Besluit: Kennis geneem. 
 
4. Lesmateriaal (vergelyk Rapport, 4.1.8) 
4.1 Gesprek met Deputate Jeug en Katkisasie 
Op 10 September 2002 het ‘n ontmoeting tussen verteenwoordigers van die Deputate 
CO GKSA en Deputate vir Jeug en Katkisasie op versoek van die Deputate vir CO 
plaasgevind. Laasgenoemde Deputate het versoek dat moontlike raakvlakke vir 
samewerking tussen die twee Deputategroepe bespreek word. Die gedagte van 
samewerking oor raakvlakke is positief deur die Deputate vir Jeug en Katkisasie 
ontvang. Daar is deur die afgevaardigdes van die twee Deputategroepe ooreengekom 
dat na afloop van die ontmoeting van 10 September 2002 ‘n aanbeveling deur die CO 
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GKSA Deputate voorberei word vir Sinode 2003. Die beoogde samewerking van die 
twee Deputategroepe hef nie die afsonderlike Deputategroepe wat elkeen ‘n eie opdrag 
(fokus) en taak het, op nie.  
4.1.1 Gesprek oor raakvlak: Katkisasie en Bybelonderrig 
Die Deputate vir CO het voorgestel dat die voltooide Kernkurrikulum vir Bybelonderrig 
as aanvullende leerstof in Katkisasie gebruik kan word. Uit die samespreking het dit 
geblyk dat daar beperkte tyd is tydens katkisasieklasse en alreeds oorgenoeg stof in die 
huidige katkisasiehandleidings vervat is. Dit sal baie moeilik wees om die 
Kernkurrikulum vir Bybelonderrig vanuit ‘n Openbaringshistoriese benadering in die 
huidige katkisasiehandleidings in te werk.  
Aangesien Bybelonderrig uit staatskole faseer word, en daar voortaan ‘n multi-
godsdiensbenadering in skole gevolg gaan word, sal hierdie Deputategroepe moet 
besin oor die beste wyse waarop hierdie leemte (vakuum) deur die kerk, die ouerhuis of 
die plaaslike skole ondervang kan word. Met die Kernkurrikulum as ‘n moontlike 
vertrekpunt sal gepoog word om naas die katkisasiehandleidings weë te ondersoek 
hetsy in die ouerhuis of plaaslike kerke of by die plaaslike skole om ‘n meer 
Openbaringshistoriese aanpak daar te stel. Dit sluit nie uit dat die nuwe 
katkisasiehandleidings vanuit ‘n meer Openbaringshistoriese hoek geskryf kan word 
nie. Indien hierdie benadering gevolg word, sal die Bybel stelselmatig in die katkisasie 
deurgewerk word, wat katkisasiekinders se swak Bybelkennis baie kan verbeter. 
Daar sal gepoog word om vanuit die geïntegreerde jeugbenadering wat die deputate vir 
Jeug en Katkisasie daargestel het, na raakvlakke te kyk, aangesien al twee 
Deputategroepe met verbondskinders werk.  
Die Deputate vir Jeug en Katkisasie het versoek dat die Deputate vir CO-GKSA die 
neerslag van die gesprek in aanbevelings vir die Sinode saamvat.  
Besluit: Kennis geneem. 
4.1.2 Die volgende aanbevelings word voorgelê: 
4.1.2.1 Dat die Deputate vir Christelike Onderwys saam met die Deputate vir 

Katkisasie besin en strategies beplan om die leemte wat ontstaan het in 
staatskole as gevolg van die uitfasering van Bybelonderrig uit die nuwe 
kurrikulum, aan te spreek en daadwerklik poog om in hierdie leemte te voorsien 
met toepaslike toerustingsmateriaal of ander strategieë, hetsy vir gebruik in die 
ouerhuis, die plaaslike kerk of by die plaaslike skool. 

4.1.2.2 Dat die twee Deputategroepe saam oor ‘n strategie besin hoe sodanige 
toerustingsmateriaal op die effektiefste wyse deur die genoemde drie rolspelers 
(ouerhuis, kerk en skool) benut kan word. Die Kernkurrikulum vir Bybelonderrig 
wat deur die CO-deputate saamgestel is kan as ‘n vertrekpunt dien vir sodanige 
toerustingsmateriaal vanuit bv. ‘n meer Openbaringshistoriese benadering. 

4.1.2.3 Die Deputate vir CO-GKSA ontvang opdrag om die twee Deputategroepe so 
spoedig moontlik na afloop van die Nasionale Sinode 2003 vir die sake hierbo 
genoem, byeen te roep. 

Besluit: Goedgekeur. 
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4.2 Evolusionisme in skoolleerplanne 
Die volgende inligting word vir kennisname aan die Sinode voorgelê. 
4.2.1 Wat is evolusie? 
Volgens die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) het die woord evolusie in die 
biologie die betekenis van “Ontstaan of totstandkoming van plant- en diersoorte, hetsy 
geleidelik of sprongsgewyse, uit ouer vorme”. Die WAT verduidelik verder: “Evolusie, 
soos ons tans verstaan, is ‘n veelomvattende begrip, daar dit die studie behels van 
daardie ontsaglike kompleks van natuurverskynsels wat gelei het tot die vorming en 
ontwikkeling van sonnestelsels en veral van dié wat die aarde insluit, asook die 
ontwikkeling van alle vorme van plant- en dierelewe wat op aarde voorkom”. Met ander 
woorde, evolusie behels vandag die wordingsgeskiedenis van die heelal, die aarde en 
alles wat op aarde is, ook van die mens met sy vaardighede, en sy verstandelike en 
geestelike gawes. Dit is dan ook die betekenis van die woord evolusie in die algemene 
omgangstaal, ook in die natuurwetenskappe sowel as in die geesteswetenskappe. Vir 
evolusie binne ‘n soort word die woord mikro-evolusie gebruik. Diegene wat nog die 
Bybelse skeppingleer aanvaar, tipeer wat gewoonweg onder evolusie verstaan word, 
met evolusionisme of ook evolusieleer. Evolusieleer is in feite materialistiese / 
naturalistiese ontstaansleer, m.a.w. die geloof dat die natuur die moeder is van alles 
wat bestaan.  
4.2.2 Die evolusiedebat 
4.2.2.1 Die volgende elektroniese omsendbrief van ‘n dosent verbonde aan die 

Universiteit van Natal is tiperend van die huidige openbare debat wat 
oorweldigend ten gunste van evolusie in skoolkurrikula is:  

 "Nothing in Biology makes sense except in the light of evolution" - Dobzhansky. 
 Thanks to John Bolton for raising the important issue of the inclusion of 

evolution in the school curriculum. The revised national curriculum statement 
for Natural Science has recently been released, and has opened the door a 
little way to allowing teachers to introduce ideas about change in life over time 
in the General Education and Training Band. They avoid the big bad E word 
through an ingenious circumlocution: "The huge diversity of forms of life can be 
understood in terms of a history of change in environments and in 
characteristics of plants and animals throughout the world over millions of 
years". Oh well, at least the idea is there. 

 The process of writing the curriculum statements for Further Education & 
Training has begun, with a view to implementation in 2004. These statements 
will be available for public comment by September 2002. Professional biologists 
should take advantage of the opportunity to ensure that the central and most 
important theory of modern biology is clearly included in the new Biology 
curriculum for South African schools. 

4.2.2.2 Op 11 Junie 2002 het daar in die Volksblad onder die opskrif: “Studie van 
evolusie in leerplan onmisbaar - die teorie hoeksteen van huidige biologiese 
kennis” verskyn, waaruit enkele paragrawe weergegee word: 
"Enigeen wat die huidige skoolhandboeke oor algemene wetenskap en biologie 
lees, kan sien waarom leerlinge dié onderwerpe so vervelig vind. Die woorde 
'Darwin' en 'evolusie' is nie eens in een van die huidige hoërskool-
biologiehandboeke te vinde nie."  
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Só het dr. Jeffrey Lever, 'n konsultant van die navorsingsraad vir menslike 
wetenskappe (NRF), die naweek in Stellenbosch gesê op ‘n konferensie oor 
onder meer die implikasies van menslike genoomnavorsing vir Afrika. "Ons 
skoolleerplan moet dringend gesuiwer word van die ergste apartheid-
geïnspireerde materiaal. Die evolusie moet nie net 'n plek vind in biologie-
onderrig nie, maar ook in geskiedenis- en selfs fisika- en 
aardrykskundeonderrig."  
Lever is in sy siening gesteun deur die minister van onderwys, mnr. Kader 
Asmal. Laasgenoemde het in 'n toespraak wat op dié konferensie voorgelees 
is, gesê dat slegs "dogmatiese godsdienstiges" staan vyandig teenoor die 
evolusieteorie. Volgens Asmal vorm evolusie 'n sentrale deel van wat in die 
natuurwetenskappe onderrig behoort te word.  
"Dié genetiese kennis kan kritieke gevolge hê vir die mens se begrip van wat 
hy is en waar hy vandaan kom," het prof. Wilmot James van die 
navorsingsraad vir menslike wetenskappe (NRF) gesê.  

4.2.2.3 ‘n Soortgelyke gesprek oor Evolusieleer in skole is gevoer in Oop Gesprek op 
Radio Sonder Grense Sondagaand 1 Augustus 2000 Die deelnemers aan die 
gesprek was dr. Okkie Raubenheimer, destydse voorsitter van die Interkerklike 
Komitee vir Opvoeding en Onderwys (IKOO) en leraar van die NG Kerk 
Lynnwood, dr. Jurie van den Heever, dosent in vergelykende anatomie van 
werweldiere in die departement Dierkunde, Universiteit van Stellenbosch, en 
prof. Adrio König, professor in dogmatiek en etiek aan UNISA. (Kyk die 
weergawe van die gesprek en prof. PH Stoker se reaksie in Die Kerkblad 8 
November 2000:14-16). Tydens die gesprek is gevra of ouers en die kerk 
bekommerd behoort te wees oor die aanbieding van evolusieleer op skoolvlak, 
veral in die lig van die kerk se eie kategetiese onderrig. 

4.2.2.4 Die Beeld van 2002/08/19 het prof. PP Krüger se Brandpuntartikel “Ons eerste 
voorouers” wat in Die Kerkblad van 14 Augustus 2002 verskyn het, verkort 
geplaas. Die volgende reaksie van ‘n briefskrywer tipeer die denke van 
sommige Christene vandag: 
Dit is voldonge feite dat plante en diere en ander wesens oor miljoene jare 
ontwikkel het en dat daar baie meer spesies tot niet gegaan het as wat vandag 
bestaan. Dit is waar dat Darwin se leer van natuurlike seleksie 'n teorie is en 
nie 'n feit nie. Dit is net een van verskeie teorieë oor hoe evolusie plaasgevind 
het, maar dit is steeds die mees aanvaarbare volgens beskikbare feite en veral 
in die lig van verstommende ontdekkings in die genetika en die mikrobiologie - 
dinge waarvan Darwin self nog nie geweet het nie.  

4.2.2.5 Vir die vak Biologie (Lewenswetenskappe), grade 10-12, skryf Kurrikulum 2005 
(September 2002) drie onderwerpe voor: (1) Sel- en molekulêre studie, (2) 
Struktuur en funksie van organismes, en (3) Studie van die omgewing. Hierdie 
vak oorvleuel met alle ander vakke in grade 10-12, aangesien dit aan leerders 
die nodige kennis moet voorsien om lewensbronne en leefstelsels te bestuur. In 
Module 1 van die Studie van die Omgewing is die voorgeskrewe onderwerpe 
die Oorsprong van lewe en Evolusie (verandering van populasies in tyd, 
fossiele, oorsprong van spesies, ensomeer). 
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4.2.3 Darwinistiese evolusie 
Die evolusie wat gedebateer word en wat nou in die skoolleerplan ingevoer dien 
te word, is Darwinistiese evolusie. Vroeg in die negentiende eeu, toe geoloë al 
heelwat gegewens ter ondersteuning van opvolging van aardlae met fossiele van 
steeds meer gevorderde vorme van lewe na vore gebring het, het destydse 
voorpuntdenkers nie kon verklaar hoe evolusie kon plaasgevind het nie. Daar 
was geen voor die hand liggende wyse waarop een spesie tot ‘n meer 
gevorderde spesie kon ontwikkel het nie. Darwin het dit alles verander deur sy 
teorie waarvolgens evolusie plaasvind deur die proses van natuurlike seleksie. 
Dit was goed bekend dat telers nuwe variëteite van honde, koeie, appels en rose 
teel uit klein veranderinge in opvolgende generasies. Darwin het voorgestel dat 
deur natuurlike seleksie klein veranderinge in opvolgende generasies sal groei 
tot groot afwykings vanaf ‘n aanvanklike soort. Sodoende sou oor honderde 
miljoene jare elke soort (spesie) wat ons vandag op aarde waarneem, uit vroeëre 
spesies ontstaan het. Daarmee het Darwin die gedagte van evolusie 
aanvaarbaar gemaak, ‘n teorie wat die samelewing vandag as ‘n 
vanselfsprekend waarheid beskou, maar wat nie eksperimenteel vir geldigheid 
gekontroleer en bewys kan word nie. 

4.2.4 Wat is die Gereformeerde antwoord?  
In die Lewenswetenskappe word feite binne ‘n Darwinisties-evolusionistiese 
raamwerk ingeklee, maar al hierdie feite kry ewe-eens betekenis binne ‘n 
Bybelse skeppings-raamwerk. Wat moet ons keuse wees? Die Bybel getuig baie 
duidelik dat alles deur God geskape is en nog steeds deur sy voorsienigheid 
onderhou en bestier word tot die voleinding. Dit word onder andere saamgevat in 
enkele artikels van die Nederlandse Geloofbelydenis: 
NGB, art.2: “Ons ken Hom deur twee middele. Ten eerste deur middel van die 
skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld… Ten tweede maak Hy 
Hom deur sy heilige en Goddelike Woord nog duideliker en meer volkome aan 
ons bekend, en wel so veel as wat vir ons in hierdie lewe nodig is tot sy eer en 
tot die saligheid van hulle wat aan Hom behoort”.  
NGB, art.12. “Ons glo dat die Vader, toe Hy dit goedgedink het, deur sy Woord, 
dit wil sê deur die Seun, die hemel en aarde en alle skepsels uit niks geskape 
het. Hy het aan elke skepsel ‘n eie wese, gestalte en voorkoms en onderskeie 
take gegee om sy Skepper te dien. Hy onderhou en regeer hulle almal nou nog 
deur sy ewige voorsienigheid en oneindige krag om die mens te dien, sodat die 
mens sy God kan dien; en Hy het ook die engele goed geskep om sy 
boodskappers te wees en sy uitverkorenes te dien…” 
NGB, art.13: “Ons glo dat die goeie God, nadat Hy alle dinge geskep het, dit nie 
laat vaar of aan die toeval of geluk oorgegee het nie maar dit volgens sy heilige 
wil so bestuur en regeer dat in hierdie wêreld niks sonder sy beskikking gebeur 
nie…”  
NGB, art.14: “Ons glo dat God die mens uit die stof van die aarde geskep het; Hy 
het hom volgens sy beeld en gelykenis gemaak en gevorm, dit wil sê goed, 
regverdig en heilig, sodat hy met sy wil in alles met die wil van God kon 
ooreenstem. Maar toe hy in aansien was, het hy dit nie verstaan nie en sy 
uitmuntendheid nie besef nie. Hy het homself egter, deur na die woord van die 
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duiwel te luister, willens en wetens aan die sonde en daarmee aan die dood en 
die vervloeking onderwerp… Want daar is geen verstand en geen wil in 
ooreenstemming met die verstand en die wil van God as Christus dit nie in die 
mens tot stand gebring het nie. Dit leer Hy ons as Hy sê: “Sonder My kan julle 
niks doen nie” (Joh 15:5).”  

Besluit: Kennis geneem. 
 

4.2.5 Vir besluitneming deur die Sinode 
4.2.5.1 Standpuntstelling teen evolusie leer in skole 

Die Gereformeerde Kerke in SA maak beswaar by die regering teen die invoer 
van Darwinistiese evolusieleer as ‘n verpligte deel van die skoolkurrikulum vanaf 
2004. Hierdie evolusieleer aanvaar dat alles wat vandag bestaan, op ‘n 
natuurlike wyse uit eenvoudiger soorte ontstaan het en dat God as Skepper nie 
hierin ‘n rol gespeel het nie. Dit neem nie die openbaring van God, soos Hy dit 
aan ons deur sy Woord en in die skepping openbaar het, in ag nie. Deur sy 
Woord het Hy dit aan ons geopenbaar dat Hy alles geskape het en alles 
onderhou en bestier volgens sy voorsienigheid. Dit is daarom onaanvaarbaar 
binne die raamwerk van ons Christelike geloofsoortuiging dat die natuur self 
sonder God se toedoen alles voortgebring het. Hierdie evolusionistiese 
beskouing wat op Christenkinders in die nuwe kurrikulum afgedwing word, is in 
stryd met die beginsel van Godsdiensvryheid wat in artikel 15 van die Grondwet 
gewaarborg word.  

4.2.5.2 Die Sinode besluit daarom 
4.2.5.2.1 dat ouers hulle kinders moet toerus om die inhoud en uitkomste van die 

lesmateriaal binne die raamwerk van die Bybelse skeppingsleer hulle eie te 
maak teenoor die Darwinistiese evolusieleer. Dit geld ook die taal en idioom 
waarmee die lesmateriaal ingeklee word.  

4.2.5.2.2 dat kinders aangemoedig word om hulle geloof ook in die klaskamer en in 
assessering van lesmateriaal te bely dat God alles geskape het en alles 
onderhou en bestier deur sy voorsienigheid, en dat die Darwinistiese 
evolusieleer daarom onaanvaarbaar is.  

4.2.5.2.3 dat Christenonderwysers nie die Darwinistiese evolusieleer as ‘n waarheid sal 
aanbied nie as hulle gedwing word om dit volgens die kurrikulum te behandel. 
Christenonderwysers behoort hierdie teorie vanuit die Bybelse Skeppingsleer 
te weerlê en verbondskinders hierteen te waarsku. 

4.2.5.2.4 dat onderwysers toegerus word om die Bybelse skeppingsleer teenoor die 
Darwinistiese evolusieleer en die materialistiese / naturalistiese ontstaansleer 
(die natuur is die moeder van alles wat bestaan) te stel; dat die Deputate aan 
Kerkrade en ouers, hieroor leiding bied  

4.2.5.2.5 dat die besluit van hierdie Sinode oor hierdie saak aan alle Gereformeerde 
gemeentes, die IKOO en ander Christelike kerke deurgegee word, sodat 
ouers en onderwysers die saak met die plaaslike skole kan opneem in belang 
van Christenkinders. 

4.2.5.2.6 dat hierdie besluit deur die Deputate op alle vlakke onder die aandag van die 
owerheid gebring word deur onder andere ‘n mediaverklaring staande hierdie 
Sinode uit te reik.  
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4.2.5.2.7 dat hierdie besluit onder die aandag van alle universiteite en kolleges, waar 
onderwysers opgelei word, gebring word. Die Deputate vir skakeling met die 
owerheid, ekumeniese weë gebruik waaronder die TKK/TKL en die Konvent. 

4.2.5.2.8 dat hierdie verslag deur die Deputate verder verwerk word vir toerusting van 
ouers, onderwysers en Kerkrade. 

4.2.5.2.9 dat die Deputate vir Katkisasie die weerlegging van die Darwinistiese 
evolusieleer in die katkisasiehandleidings inwerk om die evolusionisme vanuit 
die Bybel te weerlê. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
4.3 Lewensoriëntering: Gids vir Christenonderwysers IRS 1997, graad 1-3 
4.3.1 Vir kennisname van die Sinode 

Hierdie dokument lewer ‘n belangrike bydrae tot lesmateriaalontwikkeling vanuit 
‘n Gereformeerde perspektief. By die ontbinding van die IRS is die kopiereg van 
hierdie dokument aan die deputate vir COGKSA oorgedra. Hierdie dokument 
moet egter in lig van die finale kurrikulum hersien word. Die Kommissie vir 
Lesmateriaalontwikkeling het ARSO genader met die versoek dat hierdie 
dokument deur ARSO hersien word. ‘n Antwoord word nog afgewag.  

Besluit: Kennis geneem. 
 

4.3.2 Vir besluitneming deur die Sinode 
4.3.2.1 Die Sinode wens ARSO geluk met die publikasie “Dit is gereformeerde 

onderwys – gereformeerde vakbenaderings” en wil dit van harte vir ouers en 
onderwysers aanbeveel. Dat hierdie publikasie deur middel van Die Kerkblad 
wyer bekendgestel word. 

4.3.2.2 Die Deputate ontvang opdrag om oor die hersiening van die Gids vir 
Christenonderwysers (Lewensoriëntering: IRS 1997 Graad 1-3) met ARSO in 
gesprek te tree. By die ontbinding van die IRS is die kopiereg van hierdie 
dokument aan die CO-deputate oorgedra. Die Deputate ontvang opdrag om oor 
die hersiening van hierdie dokument met ARSO te onderhandel en indien 
haalbaar, self af te handel. Die Deputate oorweeg ook verder om soortgelyke 
publikasies vir die ander grade aan te moedig en te ontwikkel en dat tendense 
in die ander leerareas van die nuwe kurrikulum in sodanige publikasie(s) 
uitgewys word. Hierdie publikasie(s) kan ook op die webblad van die CO-
deputate geplaas word.  

4.3.2.3 Die Deputate ontvang opdrag om die gesprek oor die hersiening van die Gids 
vir Christenonderwysers (Lewensoriëntering: IRS 1997 Graad 1-3) met ARSO 
op te volg met die oog op die spoedige afhandeling van hierdie belangrike 
saak. Indien ARSO nie kans sien om die hersiening af te handel nie, dat die 
Deputate sorg dat dit so spoedig moontlik gedoen word en dan verkieslik 
elektronies beskikbaar gestel word. Die Deputate ontvang opdrag om hierdie 
publikasie van die IRS (Instituut vir Reformatoriese Studies) [wat ook in Engels 
verskyn het en uitverkoop is], so wyd as moontlik na hersiening bekend te stel. 
Opmerking: By die ontbinding van die IRS is die kopiereg van hierdie 
dokument aan die CO-deputate oorgedra.ys word. Hierdie publikasie(s) kan 
ook op die webblad van die CO-deputate geplaas word.  
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4.3.2.4 Die Deputate oorweeg verder om soortgelyke ‘publikasies’ (kan ook 
elektroniese uitgawes wees) ten opsigte van Lewensoriëntering vir die ander 
grade aan te moedig en te ontwikkel. 

4.3.2.5 Die Deputate ontvang opdrag om nie-Christelike tendense in die ander 
leerareas van die nuwe kurrikulum op ‘n deurlopende basis uit te wys. Hierdie 
beoordelings kan ook op die webblad van die CO-deputate geplaas word. 

Besluit: Goedgekeur. 
4.4 Publikasie van ARSO 

ARSO het onlangs 'n belangrike publikasie die lig laat sien naamlik “Dit is 
gereformeerde onderwys – gereformeerde vakbenaderings”. Hierdie publikasie 
verteenwoordig bykans 5 jaar se studiewerk om vir die agt leerareas van 
Kurrikulum 2005 ‘n eie vakfilosofie vanuit ons Christelike / Gereformeerde lewens- 
en wêreldbeskouing te formuleer. Die Deputate oordeel dat hierdie publikasie baie 
bruikbaar behoort te wees vir onderwysers en ouers en word van harte aanbeveel. 
Dit kan as vertrekpunt dien vir ouers en onderwysers om die hele kurrikulum krities 
vanuit ‘n Christelik gereformeerde vertrekpunt te beoordeel en die Bybelse 
alternatief daarteenoor te stel. Dit kan bestel word by ARSO, Posbus 17338, 
PRETORIA-NOORD, 0116 of telefonies by 012-565 5131 of per e-pos by 
arso@lantic.net 

Besluit: Kennis geneem. 
 
5. PU VIR CHO (Rapport, 2.2.1.1.6) 
U Deputate rapporteer graag oor die verdere ontwikkeling met betrekking tot die 
samesmeltings-proses van die PU VIR CHO met die UNW soos aan ons 
gekommunikeer deur die kantoor van die rektor, dr. Theuns Eloff op 4 Oktober 2002: 
Verteenwoordigers van die PU vir CHO en die Universiteit van Noordwes (UNW) het 
die Minister van Onderwys op 1 Oktober ontmoet oor die kabinetsbesluit om die PU vir 
CHO en UNW te laat saamsmelt. Uit hierdie gesprek het die volgende na vore gekom: 
- Die minister was positief oor die vordering wat gemaak is in die onderhandelinge 

tussen die PU vir CHO en UNW oor samesmelting. 
- Die minister was buigsaam oor Afrikaans en oor ander administratiewe sake. 
- Die minister het egter die feit van ‘n “unitêre samesmelting” beklemtoon en dat ‘n 

nuwe instelling nie maar die “status quo op ‘n meer diskrete manier” kan wees nie. 
- Die minister het ook duidelik ‘n probleem met die Christelike karakter van die PU vir 

CHO (soos wat die UNW blykbaar ook het). 
- Die minister vereis dat die “nuwe instelling” voorsiening moet maak vir die behoeftes 

van alle groepe, sonder om die waardes van die Grondwet aan te tas.  
- Van die kant van die afvaardiging van die UNW is daar ‘n sterk beklemtoning van 

transformasie en hulle wil die “bagasie van die verlede” (lees Afrikaans en 
Christelik) met die vestiging van die “nuwe instelling” agter laat. Die PU vir CHO (by 
monde van die rektor) is egter vasbeslote om deur indringende onderhandelings 
aan hulle te wys dat Afrikaans deel van die toekoms is, en dat daar deur die nuwe 
instelling ruimte gelaat sal moet word vir die PU vir CHO (Potchefstroom) om 'n 
Christelike, maar inklusiewe karakter te behou. Die rektor beklemtoon egter dat dit 
baie energie en konstruktiewe, vars denke gaan verg om hierdie doelwit te bereik. 
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- Die rektor meen dat die ontmoeting met die minister konstruktief was en dat hierdie 
nie-konfronterende benadering ook 'n model kan word vir ander beoogde 
samesmeltings in die land. 

Die volgende sake sal ook in die verdere gesprekke met die minister en met die UNW 
indringende aandag ontvang:  
Taal; Institusionele kultuur en etos; Toeganklikheid en regstelling; Bevrediging van 
randvoorwaardes; en ander fundamentele en substansiële sake wat deur enige van die 
vennote geïdentifiseer word. 
 
Die Sinode word die wysheid van ons alwyse God toegewens ook ten opsigte 
besluitneming oor hierdie Rapport oor Christelike onderwys. 
 
I. SUBRAPPORT DEPUTATE CHRISTELIKE ONDERWYS: PU VIR CHO 
 
1. Opdrag 
Acta 2000:342, 2.2.1 tot 2.2.6. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
2.1 Algemeen 
U Deputate het gereeld in Potchefstroom vergader en op 'n deurlopende basis 
gesprekke gevoer met verskillende partye wat 'n rol speel by die PU vir CHO oor die 
handhawing en die uitbou van die Christelike karakter van die PU vir CHO. Daar is 
gesprekke gevoer met prof. PH Stoker, verteenwoordiger van die Konvokasie op die 
Institusionele Forum, met prof. CJ Reinecke, die vorige rektor van die PU vir CHO, met 
prof. PJJS Potgieter, van die Sentrum vir Geloof en Wetenskap (SGW), met prof. A le R 
du Plooy, rektor van die Teologiese Skool Potchefstroom (TSP), met dr. T Eloff, nuwe 
rektor van die PU vir CHO, asook met Gereformeerde studenteleiers op die 
studenteraad en huiskomitees. Sake wat vanaf kerkrade ontvang is, is ook met die 
Kuratore, rektore (PU vir CHO en TSP) en SGW opgevolg. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2.2 Uitvoering van opdragte soos vasgestel deur GKSA Sinode 2000 
2.2.1 “Opdrag 1 
Om die Christelike-reformatoriese karakter van die PU vir CHO sover moontlik te 
bevorder en om Gereformeerde ouers aan te moedig om hulle kinders na die PU 
vir CHO vir verdere studie te stuur (Acta 1994:403)” 
 
2.2.1.1 Sake waarvan die Sinode kan kennis neem 
Sake voortspruitend uit gesprekke met Rektor en studenteleiers: 
Daar is op verskeie geleenthede deur u Deputate gesprekke met die ou en die nuwe 
rektore van die PU vir CHO, met prof. PJJS Potgieter van SGW, asook met 
Gereformeerde studenteleiers op die Studenteraad en Huiskomitees, gevoer rondom 
die karakter van die PU vir CHO, asook oor alle relevante sake wat die verhouding 
tussen die universiteit en die kerke kan raak. Die sake waaraan aandag gegee is tydens 
hierdie gesprekke, is die volgende: 
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2.2.1.1.1 Wat die Christelike karakter van die PU vir CHO betref: 
- Volgens beide rektore neem die Universiteit die band met die Gereformeerde 

Kerke ernstig op en bevestig dat die TSP 'n belangrike plek in die Akademiese 
beoefening aan die PU vir CHO speel. 

- Die Rektor van die PU vir CHO (Prof. CJ Reinecke) het erken dat die Christelike 
wetenskap in baie vakke nog nie behoorlik grondvat nie. Daarom word daar tans 
deur die PU vir CHO baie meer doelgerig en volgens 'n plan gewerk om die 
Christelike onderrig doelbewus in alle vakgebiede in te dra en te laat grondvat. In 
die verlede is daar nie doelbewus genoeg erns hiermee gemaak nie. Die PU vir 
CHO het deeglike introspeksie gedoen en selfs 'n vraelys deur alle nagraadse 
studente en personeel laat invul om hul mening te gee oor die wyse waarop die 
Christelike karakter in die onderskeie vakgebiede grondvat. Uit hierdie vraelyste 
was dit duidelik dat hieraan veel meer aandag gegee moet word. Die PU vir CHO 
het dit homself ten doel gestel om 'n konstruktiewe plan op te stel om grootliks in 
hierdie verband te verbeter. Tans is die proses aan die gang, wat tot in 2004 
loop, waarin alle kurrikula herskryf word, sodat die Christelike karakter daarin 
vergestalt word. Dit geld ook vir alle Telematiese programme. Hierdie kurrikula 
word Fakulteit-spesifiek geformuleer sodat die inhoud van vakke, fokusareas en 
navorsing alles deur die diepgang (die wese) van die Christelike karakter 
ondervang word. 

- Inskakeling van instellings soos Sebokeng en POK by die PU vir CHO het sonder 
die keuring van dosente geskied. Prinsipiële keuring kon nie hier geld nie, 
aangesien die inskakeling 'n opdrag van Staatsweë is. Alle personeel van die 
instellings moes dus bloot oorgeneem word. Die PU vir CHO verwag egter dat 
hierdie personeel die PU se karakter respekteer. Dit dien gemeld te word dat 
geen personeel die oorskakeling geweier het a.g.v. die Christelike karakter van 
die PU vir CHO nie. 

- Oor die vordering van SGW met navorsing oor Christelike Onderwys op 
nagraadse vlak het prof. CJ Reinecke bevestig dat die PU vir CHO beplan om 
onbeskaamd die Reformatoriese, Calvinistiese standpunt in hierdie verband te 
bly stel. Die Universiteit het reeds by die CUGN (Christian University Global Net) 
aangesluit en is daarby geaffilieer. 

- Wat betref die huidige posisie van Filosofie aan die PU vir CHO het Prof. CJ 
Reinecke gestel dat hier 'n nuwe uitdaging vir die PU vir CHO is. Die proses is 
reeds aan die gang om nuwe mense op te lei, wat nuut kan dink, sodat die 
departement weer 'n kragpunt vir die Christelike karakter kan word. Tans is een 
van die beste beskikbare kundiges as 'n medeprofessor aangestel om oor die 
volgende vyf jaar 'n kursus vir nuwe dosente in die Natuurwetenskappe te 
behartig. 

- Tydens ‘n gesprek met die (toe nog) rektor van die PU vir CHO aan die begin 
van 2001, het hulle die bewoording van die Christelike karakter van die PU vir 
CHO in die Statute selfs veel sterker gestel as wat voorheen die geval was en 
dat die vorige Privaatwet net so oorgeneem is en deur die Grondwet beskerm 
word. Ongelukkig moes ons later verneem dat die Parlement in November 2001 
eensydig die privaatwette van alle universiteite bloot opgeskort het. 
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- Die nuwe rektor, dr. T Eloff, bevestig dat die Christelike karakter van die PUK 
ononderhandelbaar is. Maar dit is tyd dat dit inhoud kry, dit moet beter verstaan 
word en duidelik gemaak word dat dit gaan om toerusting van studente vir die 
lewe. Roepingsbesef moet veral baie aandag geniet, wat die saak van Christelike 
Onderwys sal bevorder wanneer dit in die praktyk toegepas sal word. 

- Tans is daar ‘n proses van wye konsultasie aan die gang om die hele saak van 
die universiteit se Christelike karakter en naam te bepaal in die lig van eksterne 
persepsies dat die taal en karakter dui op 'n universiteit wat CNO (sg 
“Apartheidsonderwys”) bedryf. 

- Prof. A le R du Plooy, rektor van die TSP, het bevestig dat die TSP ook 
indringend leiding gee aan die grondvat van die Christelike karakter in die 
onderrig by die PU. 

- Prof. A le R du Plooy het ook uitgewys dat die nuwe onderrigstelsel nuwe 
uitdagings meebring. Aandag word spandeer om studente (voornemende 
predikante) opnuut te wys op die erns van KO, artt.18 en 21 in die lig van die 
veranderinge in die Onderwys. 

- Die rektor TSP bevestig ook dat die TSP die kommunikasie na die kerke en 
ouers deur die besoeke aan streke en praatjies op Partikuliere Sinodes as baie 
belangrik beskou en dat daar reeds groot sukses hiermee bereik is. 

2.2.1.1.2 Kwaliteitskontrole en Strategiese Posisionering: 
- Dr. T Eloff bevestig dat prof. CJ Reinecke (die vorige rektor) as konsultant 

aangestel is om aandag te gee aan die kwaliteitstelsel van die universiteit. 
Uitsette op alle terreine moet hoog wees. Om dit te kan bereik, moet kwaliteite 
gemeet kan word, soos bv. die hoeveelheid wetenskaplike artikels per dosent per 
jaar. 

- Dr. T Eloff bevestig verder dat die PU vir CHO se Strategiese Posisionering vir 
die toekoms vir die Raad 'n groot prioriteit is. Die Christelike, Afrikaanse karakter 
moet bly, en die universiteit moet 'n baie ondernemende inslag ontwikkel. 

2.2.1.1.3 Gesprek oor SGW se taak 
2.2.1.1.3.1 Die PU besef dat daar nie in die verlede genoeg gedoen is om te sê presies 

wat Christelike wetenskap en die grondslag daarvan is nie. (Met ander 
woorde: Hoe vind die Christelike neerslag in die wetenskapsbeoefening in 
die lesingsaal en in die praktyk op die kampus.) Daar is wel die afgelope 5 
jaar veral moeite gedoen om op die Christelike onderbou te wys. In die 
verlede was die natuurwetenskappe bv. op 'n suiwer sekulêre wyse 
gedoseer. Die Christelike beginsels is wel aan studente oorgedra, maar 
sonder dat daardie beginsels in die onderskeie vakgebiede (in die meeste) 
grondgevat het. 

2.2.1.1.3.2 As gevolg van bg. is daar besluit dat die wetenskapsbeleid van die PU vir 
CHO voortaan deur elke fakulteit in die kurrikula self ingeskryf sal word. 
Waar die staat universiteite verplig om uitkomsgebaseerde onderrig te 
implementeer, word die Christelike nou bygevoeg as 'n uitkoms wat in die 
kurrikula grondvat. A.g.v. die vereistes van UGO (uitkomsgebaseerde 
onderwys) word die totale onderrig van die universiteit tans herskryf in 
uitkomste en die PU vir CHO sorg (m.b.v. die SGW) dat in hierdie oorskryf 
die Christelike na behore grondvat. Die dekaan van elke fakulteit is hiervoor 
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verantwoordelik en die SGW het die "waghond"- en ondersteuningsfunksie 
ontvang t.o.v. hierdie taak om te verseker dat die Christelike lewens-en 
wêreldbeskouing in die wetenskapsbeoefening op 'n kwalitatiewe wyse 
geïntegreer word. 

2.2.1.1.3.3 Die Advieskomitee vir Reformatoriese Wetenskap (ARW) is 'n komitee van 
die senaat waarvan die rektor die voorsitter is en waarop elke fakulteit 
verteenwoordig word. Hierdie komitee vergader twee keer p.j. en gee 
aanbevelings deur aan die senaat wat hieroor besluite neem. Hierdie 
besluite moet deur die SGW deurgevoer word. 

2.2.1.1.3.4 Die taak van die SGW word op vier gebiede toegespits:  
2.2.1.1.3.4.1 Voorgraads 
Hier is dit vir die SGW belangrik dat daar in die leerstof Christelike perspektiewe gegee 
word. (Voorgraads is die vak Wetenskapsleer steeds verpligtend en addisioneel 
toegevoeg tot die sillabus.) Daar word begin by die Wetenskap self (wat 
paradigmagedrewe is), maar uiteindelik uitgekom by die lewens-en-wêreldbeskouing 
van die Christen. 
2.2.1.1.3.4.2 Nagraads 

- Alle nuwe dosente moet vooraf 'n kursus doen in Christelike wetenskap. Hulle 
word verplig om die aangebode kursus(se) by te woon. Daar is ook voortdurend 
kursusse wat die SGW aanbied oor "grondslae van elke studierigting" in elkeen 
van die onderskeie vakgebiede. 

- Daar bestaan 'n interdissiplinêre werksgroep tussen die natuurwetenskap- en 
teologiese fakulteite sodat die teoloë ‘n reformatoriese blik kan help gee op die 
ander wetenskappe (en veral dan ook op die natuurwetenskappe). 

2.2.1.1.3.4.3 Internasionaal 
Dosente word oorsee gestuur deur die SGW na oorsese reformatoriese konferensies 
waaroor weer verslag gedoen word aan die ARW. 
2.2.1.1.3.4.4 Jaarlikse CHO-prys 

- Personeel word aangemoedig om te publiseer t.o.v. die CHO karakter van die 
PU om so sy eiesoortige karakter uit te bou. 

- Prof. Johan de Klerk (Vakgebied: Wiskunde!!) het die prys vir 2002 ontvang. 
Hierdie is ‘n aanduiding van die geslaagdheid van die SGW en die PU vir CHO 
se pogings die afgelope paar jaar om die Christelike in die onderskeie 
vakgebiede te laat grondvat. 

2.2.1.1.3.5 PU vir CHO en internasionale medestaanders 
As gevolg van die telematiese Christelike gefundeerde onderwys waarby die PU vir 
CHO betrokke is, word daar wêreldwyd insette van medestaanders in Christelike Hoër 
Onderwys verkry. Daar bestaan 'n databank met name van geesgenote (universiteite, 
kolleges, ens.) wêreldwyd. Daar is tans veral 'n opbloei van Christelike universiteite in 
Oos-Europa (Praag, Moskou, ens.). In Indië alleen is daar 23 Christelike universiteite. 
2.2.1.1.4 Aanmoediging aan ouers 
U Deputate het jaarliks 'n brief aan die kerke gestuur waarin lidmate ingelig is oor die 
belangrikheid daarvan dat hulle kinders aan die PU vir CHO kom studeer.  
2.2.1.1.5 Brief gerig aan kuratore 
U Deputate het ‘n brief aan die Kuratore gerig waarin navraag gedoen word oor die 
wyse van toesig van die kant van die TSP om Christelike Gereformeerde onderrig op 
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voorgraadse vlak te verseker. Hierdie brief is na ‘n kommissie van die Kuratore verwys 
en daar is skriftelik reageer. Die Kuratore onderneem om hierdie saak in die agenda 
van die Nasionale Sinode van 2003 op te neem. 
2.2.1.1.6 Brief gerig aan vorige rektor van die PU vir CHO 
‘n Brief van dank is aan prof. CJ Reinecke gerig waarin groot waardering betuig word vir 
die werk (en spesifiek t.o.v. die uitbou van die Christelike karakter van die PU vir CHO) 
wat hy in sy ampstermyn verrig het, asook vir die wyse waarop hy bereid was om u 
Deputate te ontvang en saam te werk. 
2.2.1.1.7 Oor die “naam” , die taalbeleid en die beleid t.o.v. MIV van die PU vir CHO, 

asook die inskakeling van die Universiteit van Noordwes by die PU vir CHO 
sal in die Aanvullende Rapport rapporteer word. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
2.2.1.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit 
2.2.1.2.1 Dat u Deputate voortgaan om op ‘n deurlopende basis gesprekke te voer met 

die rektore van die TSP en PU vir CHO, met die hoof van die SGW, met 
studenteleiers en ander relevante persone rondom sake wat die Christelike, 
reformatoriese karakter van die PU vir CHO raak. 

2.2.1.2.2 Dat daar met dank kennis geneem word van die hoë waardering wat die PU 
vir CHO het vir die rol wat die TSP aan die PU speel. 

2.2.1.2.3 Dat die kerke met waardering kennis neem van die mate waarop die PU vir 
CHO homself opnuut oor sy Christelike, reformatoriese karakter verantwoord 
en baie moeite doen om op ‘n konstruktiewe wyse die Christelike in elke 
vakgebied (ook in sy telematiese onderrig) neerslag te laat vind. 

2.2.1.2.4 Dat die kerke kennis neem van die feit dat instellings soos Sebokeng en POK 
vanweë besluite deur die Parlement by die PU vir CHO ingeskakel is, sonder 
dat die PU enigsins self daaroor kon besluit. 

2.2.1.2.5 Dat die kerke die feit betreur dat die Privaatwet van die Universiteit op 
eensydige wyse deur die Parlement opgeskort is. 

2.2.1.2.6 Dat daar kennis geneem word van die brief wat u Deputate aan die Kuratore 
gerig het insake die wyse van toesig om Christelike Gereformeerde 
Onderwys ook op voorgraadse vlak te verseker. 

2.2.1.2.7 Dat daar met waardering en met dank kennis geneem word van die werk wat 
die vorige rektor, prof. CJ Reinecke, verrig het om die PU vir CHO en sy 
Christelike karakter te help uitbou. 

2.2.1.2.8 Dat u Deputate op ‘n jaarlikse basis steeds briewe aan kerkrade stuur waarin 
verbondsouers aangemoedig word om hulle kinders aan die PU vir CHO te 
laat studeer. 

2.2.1.2.9 Dat dit weer onder die universiteit se aandag gebring word dat die jaarlikse 
leiersberaad (aan die einde van elke jaar) met die nuutverkose studenteleiers 
‘n ideale geleentheid bied om die Christelike karakter van die universiteit aan 
te spreek en om te besin oor die uitbou daarvan. 
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2.2.1.2.10 Dat kerkrade daarop gewys word dat hulle nie sake wat die verhouding 
tussen die kerke en die PU vir CHO raak, direk met die 
universiteitsowerhede sal opneem nie, maar dat hulle sover moontlik hierdie 
sake via die CO-deputate van die GKSA sal aanspreek. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
2.2.2 “Opdrag 2 
Om toe te sien dat die historiese band tussen die PU vir CHO en die 
Gereformeerde Kerke gehandhaaf word (Acta 1994:403) deur die Partikuliere 
Sinodes te versoek om die PU vir CHO uit te nooi om Partikuliere Sinodes toe te 
spreek en inligting te verskaf.” 
 
2.2.2.1 Sake waarvan die Sinode kan kennis neem 
Sake voortspruitend uit gesprekke met Rektore: 

- Die rektor, prof. CJ Reinecke, het self daaraan aandag gegee dat inligting oor die 
PU vir CHO aan die Teologiese Professore beskikbaar gestel word vir oordraging 
aan die Partikuliere Sinodes. 

- Die nuwe rektor, dr. T Eloff het hom ook hiertoe verbind. 
- Prof. A le R du Plooy het ook die TSP se meewerking hierin bevestig. Hy 

onderneem ook dat die TSP jaarliks sal toesien dat die saak van die PU vir CHO 
jaarliks aangespreek word wanneer die TSP se professore die onderskeie 
Partikuliere Sinodes besoek. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
2.2.2.2 Sake waaroor die Sinode besluit moet neem 
2.2.2.2.1 Dat die rektor van die TSP versoek word om toe te sien dat relevante inligting 

oor die PU vir CHO jaarliks deur die professore wat die onderskeie 
Partikuliere Sinodes besoek, oorgedra word. 

2.2.2.2.2 Dat die professore van die TSP opnuut daarop gewys word om in die lig van 
KO, art.21 teologiese studente in te lig oor die verantwoordelikheid wat 
verbondsouers het t.o.v. die Onderwys van ons verbondskinders. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
2.2.3 “Opdrag 3 
Die CO-deputate bly steeds betrokke by die transformasieproses aan die PU vir 
CHO om die belang van die kerke daar te bevorder. Die doelwit van hierdie 
deelname aan die transformasieproses moet wees om alles in werking te stel om 
te verseker dat die Christelik-reformatoriese karakter van die PU vir CHO nie in 
die transformasieproses in gedrang kom nie.” 
 
2.2.3.1 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
2.2.3.1.1 Die moontlikheid om 'n rolspeler op die BTF te word 

- Die Institusionele Forum (IF) is as raadplegende liggaam ingestel om die 
Universiteitsraad te adviseer oor sekere beleidsbesluite. Dit volg op die Nuwe 
Nasionale Wet op Hoër Onderwys wat einde 1998 gepubliseer is. Daarvolgens is 
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die BTF opgehef en vervang deur die IF wat bloot 'n adviserende liggaam is wat, 
indien nodig, later komitees sal aanwys. 

- Die CO-deputate het tans ‘n rolspeler op die IF, nl. prof. Pieter Stoker. Hy 
monitor die situasie en sal relevante inligting deurlopend aan u Deputate 
deurgee. 

2.2.3.1.2 Oproep tot kerklike betrokkenheid in Konvokasie van die PU vir CHO 
- Prof. PH Stoker, lid van die Konvokasie van die PU vir CHO wat die Konvokasie 

op die IF verteenwoordig, beklemtoon die noodsaak tot kerklike betrokkenheid in 
die Konvokasie. Tans is slegs 1 uit 4 predikante in die bediening lid van die 
Konvokasie. Meer predikante en lidmate van die GKSA moet aangespoor word 
om aan te sluit om te help verseker dat die PU vir CHO sy eiesoortige karakter 
bly behou. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
2.2.3.2 Sake waaroor die Sinode besluit moet neem 
2.2.3.2.1 Dat daar jaarliks ‘n brief aan Kerkrade gerig word, waarin predikante en 

lidmate aangemoedig word om by die Konvokasie van die PU vir CHO aan te 
sluit. 

2.2.3.2.2 Dat die professore van die TSP die teologiese studente aanmoedig om by die 
Konvokasie aan te sluit. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
2.2.4 “Opdrag 4  
Om lidmate, kerkrade, die Fakulteit Teologie, die Kuratorium, Teologiese Skool en 
ander belanghebbendes te versoek om, waar moontlik, aan alle moontlike 
konsultasie rondom die transformasieproses van die PU deel te neem om te 
verseker dat die Christelik-reformatoriese karakter van die PU nie in die 
transformasieproses in gedrang kom nie.” 
 
2.2.4.1 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 

- Kontinuïteit vir die uitgee van vlugskrifte wat jaarliks uitgegee behoort te word, 
mag nie verloor word nie. Soos: die brief wat jaarliks aan st. 9 en 10 kinders 
uitgegee behoort te word (vlugskrif ter aanmoediging om aan die PU vir CHO te 
studeer), moet jaarliks aan kerkrade deurgegee word met die versoek dat die 
briewe aan sodanige kinders versprei sal word. 

- Die Sinode 2003 word herinner dat die kontinuïteit hiervan nie verlore behoort te 
gaan nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
2.2.4.2 Sake waaroor die Sinode besluit moet neem 
Die opdrag word gekontinueer. 
Besluit: Goedgekeur. 
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2.2.5 “Opdrag 5 
Om, indien nodig, alle belangstellendes wat Reformatoriese onderwys voorstaan, 
byeen te roep.” 
 
2.2.5.1 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
Die Deputate vir CO het versoek om die rektor te ontmoet oor die verandering van die 
naam van die PU vir CHO. Die Deputate het op 19 Junie 2002 die Rektor van die PU vir 
CHO saam met die Kuratore ontmoet. By die ter perse gaan van hierdie Rapport was dit 
nog nie duidelik of ‘n byeenkoms van belangstellendes wat reformatoriese onderwys 
voorstaan, later in die jaar nodig sou wees nie. Indien nodig sal in die Aanvullende 
Rapport oor hierdie saak gerapporteer word. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2.2.5.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit 
Die Sinode gee opdrag aan die Deputate om, wanneer nodig, alle belangstellendes in 
Reformatoriese onderwys, insake die behoud van die PU vir CHO se karakter, byeen te 
roep. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
2.2.6 “Opdrag 6 
Om aandag te gee aan die toelating van studente uit Namibië tot die PU vir CHO, 
studiebeurse vir onderwysstudente, alternatiewe opleidingstegnieke soos 
afstandsonderrig per satelliet en ander moontlikhede.” 
 
2.2.6.1 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 

- U Deputate versoek dat alle lidmate van die GKSA bewus gemaak word van die 
Pro Ecclesia Beursfonds wat gestig is om voornemende onderwysstudente te 
help. Daar bestaan egter 'n dringende behoefte aan fondse en lidmate moet 
aangemoedig word om hiervoor fondse te bewillig. U Deputate het ook verskeie 
skrywes in die verband aan alle kerkrade gerig. Teen Mei 2002 is daar slegs 
ongeveer R2 000 ingesamel, ten spyte van die herhaalde oproepe aan kerkrade 
om hierdie fonds te help propageer en uit te bou. (Ons kan volgens die 
Reglement alleen die rente van hierdie fonds aanwend ter uitbetaling van beurse. 
Indien ons ‘n bedrag van R100 000 ingesamel het (teen 10% rente p.j.) bied dit 
aan ons ‘n bedrag van R10 000 p.j. om as beursgeld uit te betaal.) 

- Afstandsonderrig (Telematiese leersisteme) is nou beskikbaar en moet ook 
onder lidmate in afgeleë plekke se aandag gebring word. Dit sal ingesluit word in 
die beriggies wat elke Fakulteit van die PU vir CHO in Die Kerkblad gaan plaas. 

Besluit: Kennis geneem. 
 

2.2.6.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit 
2.2.6.2.1 Dat Die Kerkblad versoek word om die onderskeie dekane van die PU vir 

CHO te nader en om aan hulle op ‘n deurlopende basis in ‘n artikelreeks die 
geleentheid te bied om kortliks te verduidelik hoedat hulle die Christelike 
lewens- en wêreldbeskouing in hul spesifieke vakgebiede integreer en 
Christelike wetenskapsbeoefening daadwerklik bevorder. 

Besluit: Goedgekeur. 
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2.2.6.2.2 Wat die “Pro Ecclesia Beursfonds” betref 
a. Dat daar een verpligte kollekte per jaar (tot en met die volgende Nasionale 

Sinode in 2006) afgestaan word om hierdie fonds te help vestig en uit te bou. 
b. Dat alle Klassisse en Partikuliere Sinodes versoek word om ‘n bedrag per jaar 

(tot en met die volgende Nasionale Sinode in 2006) by te dra om hierdie fonds te 
help vestig en uit te bou. 

c. Dat die Beursfonds steeds met gereelde korrespondensie vanaf die 
Administratiewe Buro onder die aandag van Kerkrade en lidmate gehou sal word 
en dat Kerkrade aangemoedig sal word om bydraes te maak vir die belangrike 
saak.  

2.2.6.2.3 Dat Diakonieë in die lig van KO, art.21 versoek word om behoeftige 
gemeentekinders te steun om in die Onderwys aan die PU vir CHO te 
studeer. 

2.2.6.2.4 Dat Kerkrade die kinders in hulle gemeentes (met die nodige gawes en 
talente) aanmoedig om Onderwys te studeer, aangesien daar alreeds ‘n 
tekort aan goed-opgeleide Christen-onderwysers bestaan, en ‘n nog groter 
tekort binne die afsienbare toekoms voorsien word. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
2.2.7 “Opdrag 7 
Om ondersoek te doen na TSP-dae wat gehou word deur die PU vir CHO.” 
Hierdie saak is bespreek met die rektor van die TSP (prof. A le R du Plooy). Professore 
van die TSP besoek die onderskeie streke in die land op ‘n deurlopende basis (daar is 
‘n jaar of wat gelede met hierdie praktyk begin). Hierdie besoeke word as baie positief 
ervaar. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2.2.7.1 Sake waarvan die Sinode kan kennis neem 
Uitgevoer onder opdrag 2. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2.2.7.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit 
2.2.7.2.1 Dat die kerke met waardering kennis neem van die optrede van die TSP om 

streke te besoek en om op daardie wyse die TSP en die PU vir CHO “na die 
kerke toe te bring”. 

2.2.7.2.2 Dat daar afgesien word van die hou van TSP-dae of van die moontlike 
veranderde inkleding van die jaarlikse Promosieplegtigheid, aangesien die 
TSP se jaarlikse besoeke aan die onderskeie streke die TSP en die PU vir 
CHO na die plaaslike gemeentes neem en aan hulle bekend stel. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
Samevattende aanbeveling 
Dat weer Deputate vir Christelike Onderwys aangewys word met die opdragte soos 
vervat in die hele Rapport hierbo. 
Besluit: Goedgekeur. 
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Lys van Bylae 
 
Bylae 1 Artikels Kerklike Tydskrifte 
Bylae 2 CO Webblad dokumente 
Bylae 3 Vorige Sinodebesluite oor onafhanklike skole 
Bylae 4 Standpunt van die IKOO oor Godsdiensonderrig 
Bylae 5 CO Deputate kommentaar op Manifesto dokument 
Bylae 6 CO Deputate kommentaar op Hersiene Kurrikulumverklaring 
Bylae 7 CO Deputate se voorgestelde enkelgeloofmodel vir Godsdiensonderrig 
Bylae 8 Verklaring van Christelike Kerke oor onderwys: Freedom of religion in 

Education – statement by Christian Leaders of South-Afica 
Bylae 9 Lesmateriaal / Kernkurrikulum: naamlys van medewerkers 
 
 
 
18.2 RAPPORT DEPUTATE KATKISASIE (Artt.74, 149) 
 
 
A. Dr. G Breed stel die Rapport. 
B. Besluit: Word verwys na die Kommissie : Jeug en Onderwys. 
C. Ds. IW Ferreira rapporteer namens die Kommissie : Jeug en Onderwys. 
D. Dr. G Breed kry geleentheid om oor die Katkisasiesillabus inligting deur te gee. 
 
E. RAPPORT 
1. Opdrag 
• Voltooi nuwe katkisasie handleidings 
• Win kommentaar oor die beskikbare Handleidings in, weeg dit en werk die 

hersiening van die handleidings in voordat ‘n tweede opgaaf gedruk word 
• Stel handleidings op internet beskikbaar 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
• Handleidings vir al die klasse is voltooi en beskikbaar gestel 
• Kommentaar is by twee geleenthede van kerkrade gevra 
• Kommentaar is oorwegend positief 
• Alle kommentaar is oorweeg en bruikbare kommentaar sal by hersiening van 

handleidings gebruik word. 
• Handleidings van Graad 1 en 2 is tans in proses van hersiening. 
• ‘n Byvoeging by elke handleiding word saamgestel om aan kinders ‘n geheel oorsig 

oor die Bybelse geskiedenis te gee. 
• Die beskikbaarstelling van handleidings op die internet het tot stilstand gekom omdat 

die persoon wat dit sou doen nie meer beskikbaar was vir die werk nie en daar nog 
nie weer iemand gevind kon word wat die taak kon oorneem nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
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3. Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1 Die Sinode wys weer Deputate aan met die opdrag: 
3.1.1 om voortdurend kommentaar oor die beskikbare handleidings in katkisasie in te 

win en in die lig hiervan die handleidings, waar nodig, sal hersien 
3.1.2 om nadat die saak van kopiereg ondersoek is, die handleidings op die Internet te 

plaas 
3.1.3 om 'n handleiding te skryf wat aan kinders 'n geheeloorsig oor die Bybelse 

geskiedenis sal gee. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
18.3 RAPPORT DEPUTATE JEUGSORG (Artt.76, 153, 205) 
 
 
A. Ds. LJ Buys stel die Rapport. 
B. Besluit: Word verwys na die Kommissie : Jeug en Onderwys. Sake met finansiële 

implikasies word verwys na die Kommissie : Finansies. 
C. Ds. IW Ferreira rapporteer namens die Kommissie : Jeug en Onderwys. 
D. Ds. EJ Tiemensma rapporteer namens die Kommissie : Finansies. 
 
E. RAPPORT 
1. Opdrag (Acta 2000:367, 4.1 en 368) 
1.1 Stel vir die doelgerigte toerusting van die kerkjeug en as hulpmiddel vir kerke 

programwenke vir jeugbyeenkomste saam. 
1.2 Deur met toerustingsmateriaal, verder aan die noodsaak van die toerusting en 

opleiding van jongmense, wat met die jeugaktiwiteite leiding neem, aandag te gee. 
1.3 Inisieer die samestelling van lektuur, veral vir naskoolse jeug en poog om lektuur 

ook vir blinde persone toeganklik te maak. 
1.4 Dien as skakel met die Jeugkommissies van die NG en NH kerke en met ander 

binnelandse kerke rakende kerklike jeugsorg. 
1.5 Bevordering van die sing van Psalms en Skrifberymings onder die jeug. 
1.6 Dat die kerke in ander GKSA Sinodes bygestaan word in Jeugsorg indien hulle dit 

versoek. 
1.7 Dat maksimaal van die internet gebruik gemaak word vir die verskaffing van hulp 

aan kerke in hul jeugsorg. 
1.8 Dat die Deputate jaarliks jeugkampe inisieer met die oog op hulp aan kerke in hul 

jeugsorg. 
1.9 Staan die kerkrade en hul jeugkommissies by d.m.v. publikasies, kursusse en 

advies deur die toerusting van o.a. ouers en jongmense. In hierdie toerusting kan 
aandag gegee word aan: 
• Die onsekerheid en trauma wat hedendaagse jongmense beleef. 
• Die geestelike weerbaarheid van jongmense en die praktyk van heiligmaking. 
• Die skep van gesonde verhoudings in die gesin, kerk, kerkverband, 

vriendskappe en met homself as persoon. 
• Die uitvoering van die roeping as koninkrykskind op alle terreine van die lewe. 
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• Die verering van God in die volle skopus van gemeenskapsbeoefening in die 
kerk, onderskeiding van valse godsdienste, groei in die verhouding met God, 
dissipline en vreugde van kerkwees en Gereformeerde identiteit. 

1.10 Dat aandag gegee word aan die totstandkoming van ‘n netwerk om die 
jeugaktiwiteite in die kerkverband te koördineer, wat so funksioneer dat dit kerke 
in hul jeugsorg op die bes moontlike manier bystaan. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
2.1 Samestelling van Deputate 
Ds. BR Kingma, die skriba van die deputate het vroeg in 2000 ‘n beroep na Bellville-
Oos aanvaar. Sy verhuising het meegebring dat hy nie meer die vergaderings gereeld 
kon bywoon nie. Die Deputate het besluit om ds. JAT van Blerk van Wapadrant by die 
Jeugdeputate te koöpteer. Ds. LJ Buys is in ds. Kingma se plek as skriba aangewys. 
2.2 Programwenke vir jeugbyeenkomste (Opdrag 1) 
Twee nuwe programwenke is deur die Deputate opgestel en gepubliseer, en een is 
uitgebrei. 
2.2.1 Programwenk 6 wat oor kultusse handel is uitgebrei met ‘n gebruikshandleiding, 

asook ‘n meegaande video om dit meer toeganklik vir die jongmense te maak. 
2.2.2 Programwenk 8, getiteld: “Bly, Blyer, Blyste”, handel oor hoe die tiener blydskap 

in vandag se lewe kan vind.  
2.2.3 Programwenk 9, getiteld: “Kom speel saam”, is ‘n samestelling van spanbou en 

kenmekaarspeletjies wat met groot vrug tydens jeugbyeenkomste en kampe 
gebruik kan word. 

2.2.4 ‘n Programwenk wat handel oor “Verslaafdes” is pas gefinaliseer en gereed vir 
publikasie. 

2.2.5 ‘n Vraelys rakende die jeug se siening oor Suid-Afrika se politieke situasie sal DV 
met die treintoer in Julie 2002 uitgegee word, met die oog op ‘n samestelling van 
‘n programwenk daaroor. 

2.2.6 Twee programwenke word met die opstel van die rapport voorberei. Een handel 
oor: “Antwoord op jou roeping as koninkrykskind en ‘n ander een oor “Die 
Laerskoolkind se belewing van die erediens”. 

2.2.7 Die Deputate sal DV voor die Sinode 2003 besluit watter van die vorige 
programwenke weer gepubliseer sal word. 

2.3 Toerusting en opleiding van jeugleiers (Opdrag 2) 
2.3.1 Die kursus vir jeugleiers: “Jong lidmaat, Jong leier” is met groot sukses in 

Pietersburg aangebied. 
2.3.2 Daar word beplan om dieselfde kursus voor die einde 2002 in Mpumalanga aan 

te bied. 
2.3.3 Die Deputate het in samewerking van die Katkisasiedeputate ‘n baie geslaagde 

jeugseminaar aangebied met die titel: “Geïntegreerde Jeugbediening: Wees deel 
van die nuwe momentum”. Dit het plaasgevind op 18 en 19 Februarie 2002 in die 
Sinodesaal Potchefstroom. Die seminaar is bygewoon deur ongeveer 100 
predikante en jeugleiers en die volgende temas is aangebied: 
1) Inleiding oor geïntegreerde jeugsorg – Dr. DG Breed 
2) Profiel van die jeug – Dr. SJ van der Walt 
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3) Integrering van die gemeente in jeugwerk – Ds. BCG Fourie 
4) Integrering van die jeug in die liturgie – Prof. BJ de Klerk 
5) Integrering van die jeug in die gemeente – Ds. LJ Buys 
6) Integrering van die jeug en kategese – Dr. G Breed 
7) Rolspelers in geïntegreerde jeugbediening – Ds. JAT van Blerk 

8) Beplanning van ‘n bedieningstrategie – Dr. DG Breed 
2.4 Samestelling van lektuur vir naskoolse jeug (Opdrag 3) 

Drie publikasies het die lig gesien; nl. 
2.4.1 “Waarom Gereformeerd?” wat veral die naskoolse jeug bereik met al hul 

hedendaagse vrae oor ‘n Christelike lewenswandel. 
2.4.2 “Die evangelie oor kinders vir kinders” is daarop gemik om die waarhede van die 

Bybel op ‘n gepaste wyse vir die kleiner kind oor te dra. 
2.4.3 “Soeklig op Efesiërs” wat die huidige reeks Soeklig boekies uitbrei. 
2.4.4 Daar word met die opstel van hierdie Rapport hard gewerk om die volgende 

temas gereed te kry vir publikasie: 
2.4.4.1 Verinniging van die gesin se verhouding met die Here 
2.4.4.2 Feite, gevare en optrede rondom Vigs 
2.4.4.3 Trauma na egskeiding 
2.4.4.4 Die gevaar van molestering en optredes daarna 
2.4.4.5 Proses van heiligmaking 
2.4.4.6 Die Moslemgeloof 
2.4.4.7 Dissipline en vreugde van Kerkwees 
2.4.5 Die meeste van die publikasies is vir blindes beskikbaar gestel 
2.5 Skakel met jeugkommissies van NH, NG en ander binnelandse kerke (Opdrag 4) 
Dr. Breed het in 2000 en 2001 die NH en HG kerke se byeenkomste in Pretoria 
bygewoon. Hy het ook as waarnemer gedien by Radio kansel met die oog op jeugdag 
2002. Die NGK is met die opstel van hierdie Rapport besig met ‘n ondersoek, om die 
sinvolheid van die jeugbyeenkomste te ondersoek om dan hul bevindings aan die ander 
kerke deur te gee. 
2.6 Bevordering van die sing van Psalms en Skrifberymings (Opdrag 5) 
Daar word tans gewerk aan ‘n publikasie wat die agtergrond van die Psalms, die 
ooreenkomste en verskille tussen die Psalms in die Psalmboek en die in die Bybel uit te 
lig. Dit word gedoen om die jeug se belangstelling in Psalms te prikkel en om die 
betekenisvolheid van die Psalms by hulle tuis te bring. Tydens al die kampe wat deur 
die Deputate gereël is, asook tydens die treintoer, is moeite gedoen om vir die 
jongmense ‘n liefde vir die sing van Psalms te kweek. Tydens hierdie geleenthede het 
dit geblyk dat, wanneer die jongmense gelei word om die Psalm te sing, hulle dit werklik 
geniet. 
2.7 Bystaan van ander GKSA Sinodes in jeugsorg (Opdrag 6) 
Die Deputate was altyd gereed om ‘n versoek van die ander Sinodes te hanteer. 
2.8 Maksimale gebruik van internet (Opdrag 7) 
Die Deputate het ver gevorder met die oprigting van ‘n tuisblad op die internet. Dit word 
tans in samewerking met die GKSA tuisblad gefinaliseer. Die volgende sal op die 
tuisblad beskikbaar wees: Laerskool jeug word ook in gedagte gehou met die opstel 
hiervan. 
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2.8.1 Die titel en ‘n prikkelstukkie van elke publikasie van die Jeugdeputate.  
2.8.2 Gedagtes vir elke dag, met die naam, “Lig vir my pad”. 
2.8.3 ‘n “Clipboard” waar kinders vrae kan instuur, genaamd, “Ek wil weet”. Hiervoor is 

30 predikante geïdentifiseer om die vrae te hanteer. 
2.8.4 Aktiwiteite onder sorg van die Jeugdeputate, bv. kampe, genaamd, “Nuusflitse – 

deputate”. 
2.8.5 Aktiwiteite binne kerkverband, bv. hul jaarprogramme, genaamd, “Nuusflitse – 

gemeentes”. 
2.8.6 Kontak tot lewendige gesprek, genaamd, “Kletskamer” 
2.8.7 Advertering van werksgeleenthede vir jongmense vanuit die gemeentes. 
2.9 Inisieer jeugkampe (Opdrag 8) 
Onder leiding van die Deputate is daar vir die jare 2000 en 2001 algemene temas 
vasgestel vir aanbieding in die onderskeie sentra waar jeugkampe gehou word. Die 
datums is nie voorgeskryf nie, aangesien elke streek se kalenders hieroor verskil. Die 
temas is as volg: 
1) 2000: “Laai jou las af – nou”. Hierdie tema het gefokus op die ware weg tot 

skuldvergifnis en die vreugde van ware skuldvergifnis. 
2) 2001: “Konings of slawe”. Hierdie tema het daarop gefokus dat elke kind besef hy/sy 

is ‘n koninkryksburger met ‘n roeping. 
Met die uitsondering van ‘n paar, het die meerderheid kampe plaasgevind. Elke streek 
is onder die Deputate verdeel om dit te koördineer. 
Terugvoering wat die Deputate van die verskillende organiseerders ontvang het, het die 
volgende belangrike sake uitgelig. 
1) Die jeug het steeds ‘n soeke na die waarheid en om dit deel van hul lewe te maak. 
2) Die behoefte is dus daar dat die kampe jaarliks voortgesit moet word. 
3) Meer tyd moet bestee word aan die opleiding van groepleiers. 
 
Vir 2002 is die nasionale “Klein maar getrein” treintoer beplan. Dit vind DV plaas van 3 
tot 12 Julie 2002. Daar is 340 hoërskoolkinders, 30 studente as groepleiers, 10 
predikante en hul vrouens en ‘n bestuurspan wat saamgaan. Die trein vertrek in 
Pretoria, stop uiteindelik in Walvisbaai en volg dieselfde roete terug. Op Windhoek laai 
ons 30 kinders van Namibië op wat die deel van die toer met ons meemaak. Soos wat 
ons by dorpe aandoen, voorsien die gemeentes ons met die nodige kosse. 
 
Alle toerusting word op die trein gedoen en die temas is as volg:  
Toertema: “Geroepe jongmense sal ‘n verskil maak”  
Tekstema: “Wie weet, miskien is dit juis met die oog op ‘n tyd soos hierdie dat jy 
koningin geword het”. Ester 4:14 
Aanbiedingstemas:  
1) Soos jy lyk, so leef jy – Dr. DG Breed. Hier gaan dit oor die paradigmas en 

perspektiewe waaruit jy die lewe beskou. 
2) Jy kan ‘n verskil maak – Ds. DJ de Kock. Die tema fokus op jou roeping en 

Roepingsbewustheid. 
3) Slagoffertjies verdrink, maar deur die Gees gebeur dinge – Ds. LJ Buys. Hier gaan 

dit oor jou antwoord op jou roeping in ‘n pro-aktiewe lewenstyl. 
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4) My kop is klaar geswaai, niemand kan met hom smokkel nie – Ds. HPM van Rhyn. 
Die tema gaan oor versoekings wat jy met die suiwer leer moet beveg. 

5) Moenie jou deur vir tydvrate oopmaak nie – Ds. P Venter. Die tema fokus op jou 
tydsbenutting en prioriteitsbepaling. 

6) Sneeuwitjie met die sewe oortjies en agt skropemmers gaan ‘n verskil maak – Ds. 
PA Coetzee. Hier gaan dit oor die waarde van saamwerk met ander in ‘n groep. 

7) Die GKSA: Klein genoeg om om te gee en groot genoeg om ‘n verskil te maak – Ds. 
BCG Fourie. Die tema fokus op ons kerk wat na binne en na buite gerig moet wees. 

8) Erediens te Swakopmund – Ds. J van Schaik. 
9) Oordenking te Walvisbaai – Ds. AH Stavast. 
 
Met hierdie toer word daar geskiedenis gemaak, met die eerste van sy soort, asook die 
eerste keer dat die GKSA jeug van RSA en die van Namibië amptelik saam byeenkom. 
2.10 Toerusting aan ouers en jongmense (Opdrag 9) 
Hierdie opdrag word as ‘n aparte opdrag geskrap, aangesien die inhoud daarvan 
hoofsaaklik in opdragte 1, 2 en 3 behandel is.  
2.11 Oprigting van internet netwerk (Opdrag 10) 
Die Deputate het ver gevorder met die samestelling van ‘n netwerk, bestaande uit e-pos 
adresse vir elke kerk. Die inligting is geweldig baie en dit verander ongelukkig gereeld. 
Die korresponderende kerkrade van elke Klassis en Part Sinode is gekontak om elke 
kerk se besonderhede deur te gee en op datum te hou. Namate die webblad vorder, sal 
die waarde van hierdie kommunikasienetwerk benut word. 
2.12 Aanbevelings van die adviseurs van die Jeugdeputate 
Die Deputate het in Februarie 2001 saam met die volgende adviseurs vergader: Prof. 
BJ de Klerk, ds. BCG Fourie, wyle dr. AGS Venter en dr. SJ van der Walt. Hulle het die 
Deputate met advies bedien, waaruit die volgende publikasies voortgevloei en besig is 
om gefinaliseer te word. 
2.12.1 Evangelisasiehandleiding aan die hand van die kategismus wat gerig is op die 

matriekkind wat afdwaal. Die titel is: “Moet ek die evangelie aan Cleo 
verkondig?”. 

2.12.2 Evangelisasiestuk wat gerig is op die werkende jeug 
2.12.3 Metodiek van hantering van die Belydenisklas volgens die kategismus. 
2.12.4 ‘n Eenvoudige boek wat die inhoud van die NGB, HK en Dordtse leerreëls meer 

verteerbaar vir kinders aanbied. Die Gereformeerde leer word in vraag en 
antwoord vorm hierby ingevoeg. 

2.12.5 Metodiek van Bybellees vir kinders 
2.12.6 Program vir Bybelvasvrae vir kinders 
2.12.7 Advertensieblad wat al die publikasies van die Deputate sal bemark 
2.12.8 ‘n Projek oor die simboliek van die liturgie wat op “Powerpoint” aangebied kan 

word, om die erediens vir die kinders meer betekenis te gee. 
2.12.9 ‘n Toerustingstuk wat aan diakonieë gerig word, sodat hulle die jeug kan betrek 

by trauma in die gemeente en omgewing, met die oog op groter dankbaarheid 
by die jeug vir hul genade wat hulle ontvang het en om die sg. kla-kultuur die 
nek in te slaan. 

2.12.10 ‘n Publikasie wat die kwessie van rolmodelle en enkelouerskap aanspreek 
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2.12.11 ‘n Publikasie wat die dilemma van die afwesige pa en ma in vandag se besige 
samelewing aanspreek. 

2.12.12 ‘n Stuk oor natuurbewaring en omgewingsbewustheid 
2.12.13 ‘n Landswye kompetisie onder die Gereformeerde jeug, vir ‘n 

slagspreukantwoord op die vraag: “Waarom is ek dankbaar dat ek 
Gereformeerd is?”. Die wenslagspreuk kan op ‘n plakkaatreeks gedruk word 
om die bewustheid van die Gereformeerde kerk onder die jeug aan te wakker. 

2.12.14 Skakeling met die Gereformeerde kinders in London en ander oorsese stede 
met die hulp van e-pos en die webblad. 

2.12.15 ‘n Stuk om die jeug bewus te maak van sy/haar integriteit as Christen en 
ambisie wat daaruit voortvloei.  

Besluit: Van die hele 2 word kennis geneem. 
 
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit 
Dat die Sinode die optrede van die Deputate Jeugsorg goedkeur. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
4. Aanbevelings 
Die Sinode benoem weer Deputate vir Jeugsorg met die volgende opdrag. 
4.1 Dat hartlike dank en waardering teenoor die Deputate betuig word vir die groot 

werk wat in die afgelope termyn gedoen is. 
4.2 Dat afsonderlike Deputate vir Jeugsorg benoem word, wat uit vyf lede sal bestaan. 
4.3 Dat hierdie Deputate ten nouste met die Deputate vir Katkisasie en die Deputate 

vir Christelike Onderwys sal saamwerk. 
4.4 Dat ter wille van die doelgerigte toerusting van die kerkjeug en as hulpmiddels vir 

kerke, die Deputate programwenke vir jeugbyeenkomste sal saamstel. 
4.5 Dat deur middel van toerustingsmateriaal ook vir die toerusting en opleiding van 

jeugleiers (jongmense wat met jeugaktiwiteite die leiding kan neem) voorsiening 
gemaak word. 

4.6 Dat lektuur wat veral fokus op naskoolse jongmense ook saamgestel word. Dit 
moet verkieslik ook vir blindes toeganklik wees. 

4.7 Dat hierdie Deputate rakende die saak van jeugsorg sal skakel met die 
jeugkommissies van die NG, NH en ander binnelandse kerke. 

4.8 Dat hierdie Deputate die sing van Psalms en Skrifberyminge onder die jeug sal 
bevorder. 

4.9 Dat die kerke in ander Sinodes op versoek bygestaan sal word indien hulle hulp 
met jeugsorg verlang. 

4.10 Dat maksimaal van die Internet en e-posadresse gebruik gemaak word in die 
verskaffing van hulp aan kerke met hulle jeugsorg. 

4.11 Die Deputate bied jaarliks jeugsametrekke ook op nasionale vlak aan waaronder 
die moontlike treintoer, met die oog op hulp aan kerke met hulle jeugsorg. 

Besluit: Goedgekeur. 
4.12 Dat die Deputate finansieel in staat gestel word om ‘n eie webblad te vestig. 
Besluit: Dat die koste hieraan verbonde by die begroting van die Deputate Jeugsorg 
ingesluit word en met die verkryging van verdere kwotasies by die Bestuur van die 
Administratiewe Buro vir goedkeuring ingedien word. 
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4.13 Dat die seminaar oor geïntegreerde jeugbediening wat in Februarie 2002 
aangebied is, weer in 2003 aangebied word om ander predikante en jeugwerkers 
die geleentheid te bied om die toerusting te bekom.  

4.14 Dat hierdie seminaar uitgebrei word om ook jeugwerkers en volwassenes toe te 
rus om die beginsel van geïntegreerde jeugwerk in die praktyk vir implementering 
in gemeentes toe te pas. 

4.15 Dat ‘n afsonderlike seminaar aangebied word met die oog op die aktiewe 
deelname en funksionering van naskoolse jongmense in die gemeente. 

4.16 Dat die Deputate die wenslikheid en werkbaarheid van ‘n “diensjaar-aksie” vir 
Gereformeerde naskoolse jongmense sal ondersoek en indien haalbaar, op ‘n 
Gereformeerde wyse sal inklee en dan implementeer. 

Besluit: Goedgekeur. 
4.17 Dat indringend gefokus word op hulp aan gemeentes met betrekking tot die 

toerusting aan die verbondsouers insake hulle verbintenis tot die 
verbondsopvoeding van hulle kinders. Hierdie toerusting moet ook fokus op die 
voorskoolse jeug en op die ouer se rol om in woord en voorbeeld die kinders te 
begelei tot aktiewe deelname aan gemeente-aktiwiteite. 

4.18 Dat die finansiële state van die treintoer sodra dit beskikbaar is as Bylae tot 
hierdie Rapport bygevoeg word. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
F. AANVULLENDE RAPPORT 
1. Die volgende word gerapporteer onder Opdrag 8, (2.9) 

Aangaande die “Klein maar getrein” treintoer vir hoërskoolleerlinge. 
1.1 Die toer het van 3 tot 12 Julie 2002 plaasgevind. Te oordeel aan die 

evalueringsvorms, die geweldige positiewe terugvoer van die kinders self, die 
ouers, die predikante van die kinders wat die toer meegemaak het, lidmate en 
mense uit ander kerkverbande, was die toer ‘n reuse sukses en het in alle opsigte 
die grootste verwagtings oortref.  

1.2 Al die doelwitte wat gestel is om met die kinders te behaal, is bereik. Dit is 
geëvalueer op die vlakke van toerusting, geestelike groei, gemeenskap met die 
heiliges, dissipline, ontspanning en belewenis van ‘n grootse gebeurtenis as 
Gereformeerdes in die skepping van God. Daar was ‘n groot uitreikaksie in 
Windhoek, waar die kinders werklik die lewens van bejaardes en minder 
bevoorregtes verryk het en daardeur self ‘n wonderlike openbaring beleef het. 

1.3 Na fyn finansiële beplanning en besteding, het die toer van ‘n begroting wat meer 
as R500 000 beloop het, op ‘n baie gesonde basis afgesluit. Die boeke is reeds 
deur ‘n eksterne instansie geoudit. Ons beplan nog as afronding om die fondse 
aan te wend om die toerustings en Bybelstudieboekies wat die kinders op die toer 
gebruik het af te rond en te herdruk om as ‘n programwenk aan al die kerke 
beskikbaar te stel. Daar word ook aanbeveel dat die video wat tydens die toer 
vervaardig is, op aanvraag aan gemeentes beskikbaar gestel kan word. 

1.4 ‘n Besondere woord van dank aan ons Voorsitter, dr. Douw Breed wat nie net die 
toer geïnisieer het nie maar ook voorsitter was van die hele reëlingskomitee wat 
verantwoordelik was vir al die beplanning en reëling van die toer. Hy, sy vrou Elize, 
en die puik komitee het geweldig baie ure spandeer om al vooraf wiele op die regte 
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spoor te hou, sodat die regte treinwiele uiteindelik kon rol. Ons dank die Here vir 
die gawes wat hulle ontvang het om van hierdie groot saak ‘n sukses te maak. 

1.5 Die Deputate het besluit dat die toer op soortgelyke formaat DV weer in Julie 2003 
sal plaasvind, nadat die datum gekoördineer is met die datums van 
skoolverlaterskampe. Daar is weer ‘n oop uitnodiging aan alle hoërskoolkinders en 
die eerste 300 kinders wat inskryf en betaal het, sal plek kry. Ons beplan om al die 
nuwe inligting voor die Part. Sinode vergaderings in 2002 gereed te hê. Dr. Breed 
het hom bereid verklaar om weer leiding te neem met die reël van die 2003 toer. 

Besluit: Kennis geneem. Met dank aan almal wat by die treintoer betrokke was. 
 
 
 
 
 



 448 

19.  Kerkargief en -museum 
 
 
19.1 RAPPORT DEPUTATE KERKARGIEF EN –MUSEUM (Artt.9, 133) 
 
 
A. Dr. JM van Tonder stel die Rapport. 
B. Besluit: Finansiële implikasies word verwys na die Kommissie Finansies. 
C. Ds. EJ Tiemensma rapporteer namens die Kommissie Finansies. 
 
D. RAPPORT 
1. Opdrag 
Sien Acta 2000:369-372. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem 
2.1 Die Kerkargief 
Rapport oor die werksaamhede van die Kerkargief: 
Met groot dankbaarheid teenoor die Here kan ons rapporteer dat daar die afgelope drie 
jaar met groot vrug in die Kerkargief gearbei is. 
 
Vanweë ‘n nuwe voldagpos kon die dienstye van die Argief verander na 7.30-13.00 en 
14.00-16.00. 
 
‘n Nuwe ruim bogrondse kantoor is ingerig in die Teologiese biblioteek se leessaal en 
voornemende navorsers kan hier te woord gestaan word. 
Met die ordening, inskakeling en beskikbaarstelling van nuwe argivalia is goed gevorder 
en dit kan nou makliker by reeds bestaande versamelings gevoeg word. Die skenking 
van ‘n tweedehandse rekenaar deur die Ferdinand Postmabiblioteek aan die Argief 
bring mee dat navrae ook nou per e-pos kan geskied (dtljb@puknet.puk.ac.za)  
Daar is begin deur aansluiting te soek by die NAAIRS-projek (National Automated 
Archival Information Retrieval System) van die Nasionale Argiewe. Dit is ‘n gratis diens 
aan meewerkende argiewe en stel ‘n opsomming van inventarisse op die Internet 
beskikbaar. Tans is die GKSA die tweede kerkverband (naas die Nederduitsch 
Hervormde Kerk) wat aan die projek deelneem. Die toegang tot beskikbare argivalia sal 
dan op die Internet beskikbaar wees. 
 
Vir die eerste keer is daar fooie betaalbaar vir die gebruik van argivalia met die oog op 
genealogiese navorsing, nl. R20.00 per dag. Vir navorsing wat deur die personeel 
gedoen word is R50.00 per uur betaalbaar. Navorsing deur gemeentes en die PU vir 
CHO is gratis. Hierdie bedrae is in ooreenstemming met tariewe in ander argiewe. 
 
‘n Nuwe tendens is dat navorsers al hoe meer telefonies navraag doen, eerder as om 
self hier navorsing te kom doen. As gevolg van die fooie wat gehef word, neem die 
aantal genealogiese navorsers (meestal pensioenarisse) egter af. 
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Dit is ongelukkig nog steeds die geval dat daar van baie gemeentes en meerdere 
vergaderings nog geen of weinig van hul argivalia na die Argief oorgeplaas is. Van die 
298 bestaande en 62 ontbinde gemeentes het die Argief van 101 gemeentes geen 
argivalia in bewaring nie. Ook belangrike lidmaat-, doop- en huweliksregisters, wat 
uiters noodsaaklik is vir genealogiese navorsing, word nog steeds deur gemeentes 
teruggehou. In die drie jaar 1999-2001 is slegs van 45 gemeentes, 6 Klassisse en geen 
Partikuliere Sinode dokumente ontvang (Agendas en Acta uitgesluit). 
 
Om hierdie stand van sake te verbeter, het u Deputate aan elke Klassis die versoek 
gerig om ‘n Argiefdeputaat, wat as skakel tussen die gemeentes en die Argief kan dien, 
aan te wys. 
Hierdie Deputate kan in hulle ressort die Klassis meer bewus maak van die 
belangrikheid van die verskillende argivalia. Die skrywe is vergesel van ‘n riglyn. Slegs 
ongeveer die helfte van die Klassisse het gereageer. 
Lidmate word hiermee hartlik uitgenooi om die skat van inligting wat reeds in die Argief 
bewaar word te kom ontgin. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2.2 Musea 
2.2.1 Die Totiushuis- Potchefstroom 
Die Deputate het ‘n skrywe ontvang van die Potchefstroomse Munisipaliteit. Dit handel 
oor ‘n eensydige opsegging van hulle kant, van die 99 jarige-kontrak tussen ons kerke 
en die Munisipaliteit. Volgens hierdie kontrak moet die Munisipaliteit Totiushuis, (wat die 
GKSA se eiendom is), in stand hou, terwyl die inhoud grotendeels die Munisipaliteit se 
eiendom is. In hantering van die skrywe het die Deputate met die Munisipaliteit in 
gesprek getree. Tot op hede is geen besluit geneem nie. Die saak kontinueer. 
Besluit: Goedgekeur. Alle gemelde sake rondom die Totiushuis word na die Bestuur 
van die Administratiewe Buro, in samewerking met die Deputate Historiese Sake, vir 
hantering verwys. 
2.2.2 Die Burgersdorpse Kultuurhistoriese Museum 
Prof. Bouke Spoelstra dien steeds op die Trusteeraad van bogenoemde museum 
namens die Gereformeerde Kerke. Tans dien daar twee raadslede uit die ‘bruin’ 
gemeenskap in die Trusteeraad en hulle openbaar ‘n positiewe gesindheid.  
Die Trusteeraad werk hard, maar vind dit moeilik om die rondomwonende 
Xhosagemeenskap by die inhoud en betekenis van die Museum te betrek. 
Die PU vir CHO doen moeite en gaan koste aan om die ou Teologiese Skool en 
uitstallings daarin in goeie orde te hou. Die ou pastorie was deel van die Skool voordat 
dit ongeveer in 1905 die pastorie van ds. D Postma (M.sn), predikant van Burgersdorp, 
geword het. Tans moet aanvaar word dat die Gereformeerde Kerk Burgersdorp in 
getalle en vermoë so verswak dat hulle weinig in die toekoms sal kan bydra om die 
Trusteeraad te help om die eiendom in stand te hou. Onverwagte bydraes en hulp soos 
van die PU vir CHO maak die taak vir die Trusteeraad makliker. 
Prof. Spoelstra woon jaarliks net twee van vier vergaderings van die Trusteeraad by om 
koste vir die GKSA te bespaar. 
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Die Deputate het na deeglike oorweging besluit om nie nou die graf van prof. Dirk 
Postma op Burgersdorp te verskuif nie (soos versoek deur die Sinode 2000, Acta:369, 
3.1.2). 
Besluit: Die Sinode keur die besluit van die Deputate goed om vanweë kostes die graf 
van prof. Dirk Postma nie te verskuif nie. Dringende aandag moet aan die 
instandhouding gegee word. Instandhouding word na die Bestuur van die 
Administratiewe Buro met die hulp van die plaaslike kerk verwys. 
2.2.3 Die Potchefstroomse Kerkmuseum 
Die Deputate kan met dankbaarheid verslag doen dat die kurator van die Kerkmuseum, 
br. MPA Coetsee met groot ywer, ondanks die agteruitgang van sy gesondheid, sy 
werksaamhede in ons Museum voortgesit het. 
Uitstallings en skenkings 
Tydens die Sinode van 2000 is daar op versoek van die Teologiese Skool en die PU vir 
CHO ‘n baie sinvolle en gewaardeerde uitstalling oor die Anglo-Boereoorlog by die 
ingang van die Sinodesaal gehou. Ongeveer 85 artikels is uitgestal. 
Die afgelope drie jaar is daar heelparty items tot die Museum toegevoeg. Hier kan o.a. 
uitgesonder word: 
- ’n Aantal Statebybels wat deur die Ferdinand Postma Biblioteek geskenk is. 
- Genoeg artikels vir ‘n uitstalling uit die bedieningstyd van wyle prof. PW Buys is 

ontvang. 
- Foto’s, ‘n kassetspeler en kassette van die Boesman Bybelvertaling deur wyle dr. 

Flip van der Westhuizen is ontvang en word tans uitgestal. 
- Genoeg items vir ‘n uitstalling oor die Dorslandtrek is ontvang. 
- Die Kerkmuseum is die afgelope drie jaar goed besoek deur verskeie 

katkisasiegroepe, belydeniskandidate, oorsese besoekers, toergroepe en navorsers. 
Geboue: 
In die gebou waar die museum gehuisves word is die drie groot sale se plankvloere 
geskuur en vernis. 
Met toestemming verleen deur die Administratiewe Buro is ‘n pad, wat deur die 
museumterrein loop, tussen Molenstraat en Laerskool Mooirivier gebou. 
Besluit: Besondere dank aan br. Bert Coetsee en wense van geloofsterkte en seën met 
sy ernstige siekte. 
 
2.3 Nasionale Gedenkwaardighede 
2.3.1 Krugerskraal 
Die Deputate is dankbaar vir die werk wat deur ‘n kleinseun van Totius, Frans du Toit 
en sy vrou Ami (registrateur van die TSP), op Krugerskraal gedoen word. 
Op Krugerskraal staan die plaashuis en buitegeboue waar Totius sowat 70 jaar gelede 
die Bybelvertaling en Psalmberyming in Afrikaans gedoen het. Die pogings om die 
verval van die huis teë te werk en dit as ‘n gedenkwaardige plek in stand te hou, gaan 
steeds voort, ondanks die watertekort wat steeds bestaan. 
Sedert die sitting van die Nasionale Sinode 2000 het die PU vir CHO, deur die 
goedgunstige meewerking van prof. CJ Reinecke, ingewillig om die sink van nog ‘n 
boorgat te betaal. Die poging om water te vind was onsuksesvol. Mnr. Pieter Linde het 
op die aangrensende eiendom water raakgeboor en was bereid om water onder sekere 
voorwaardes vir gebruik op Krugerskraal beskikbaar te stel. Hiervoor het die Vriende 
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van Krugerskraal R10 000 van die PU vir CHO ontvang (Acta 2000:369). Die saak 
kontinueer in die hoop op bykomende fondse. 
 
Herstelwerk word van tyd tot tyd onderneem. Die stoepvertrek is in samewerking met 
br. Bert Coetsee soos ‘n studeerkamer, met ‘n beperkte uitstalling, ingerig en is altyd 
toeganklik vir besoekers. Die huis word eenkeer per week skoongemaak en die werker 
kan op versoek die huis vir besoekers oopsluit. Die beplanning om die werker op die 
terrein te laat woon, het nie gerealiseer nie. Kampering deur bv. katkisasiegroepe word 
op beperkte skaal toegelaat, in soverre die beskikbare water dit toelaat. Klein groepe 
besoekers word op vooraf afspraak daar vir tee, vergaderings of klein funksies ontvang. 
Besluit: Goedgekeur. Die Bestuur van die Administratiewe Buro gee indringend aandag 
aan Krugerskraal met die opsie om te verkoop indien nodig. Voor verkoop moet die 
Erfenisstigting genader word. 
 
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1 Oor die Argief 
3.1.1 Die Sinode versoek kerke om kerklike huweliksregisters te hou en predikante 

moet staatshuweliksregisters, en indien nie anders kan nie, afskrifte daarvan 
instuur na die kerkargief. 

Besluit: Goedgekeur soos gewysig. 
Motivering: 
Kerke beskik nie meer oor gegewens van lidmate wat in die GKSA trou nie. Navorsing 
oor die lidmaatskap van gemeentelede word daardeur bemoeilik. 
3.1.2 Dat Deputate opdrag ontvang om voort te gaan met die proses van 

rekenarisering van toegang tot argiefinligting.(aansluiting by die NAAIRS-projek, 
kyk 2.1) 

Besluit: Goedgekeur. 
3.1.3 Dat alle predikante en inrigtings wat direk by die werksaamhede van die GKSA 

betrokke is, soos bv. Kinderhuise, weereens versoek word om persoonlike en 
ander argivalia wat op die kerk betrekking het aan die Kerkargief te skenk vir 
bewaring. 

Besluit: Goedgekeur. 
Motivering: Dit is nie alleenlik argiewe van kerklike vergaderings wat belangrik is nie. 
Predikante is in die loop van hul bediening skeppers van argivalia. Inrigtings soos 
Kinderhuise, Vriende van die Koreane, tehuise vir bejaardes om enkele voorbeelde te 
noem, is ook van hul ontstaan en vir hul bestaan van kerke afhanklik. Baie van hierdie 
argivale bronne gaan verlore. 
3.1.4 Die Deputate versoek dat dringend oorweging geskenk word aan die optekening 

van die geskiedenis van die kerkverband oor die tydperk 1959-2000 en dat dit 
moontlik kan geskied deur ‘n projek, uitgaande van die Teologiese Skool, te 
loods. Benewens professore kan ook ander navorsers betrek word. 

Besluit: Word verwys na die Finansiële Kommissie. 
Motivering: 
Die skryf van die GKSA se geskiedenis ná die honderdste herdenking in 1959 vra nou 
aandag. Geen omvattende publikasie het sedert 1959 in die verband verskyn nie. 
Behalwe vir gemeente geskiedenisse is die laaste ongeveer 45 jaar se geskiedenis 
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nouliks beskryf. (Bibliografieë word nie hierby ingesluit nie.) Oorweging van die saak 
moet dringend aandag kry aangesien die Gereformeerde Kerke in 2009 hoop om haar 
150 jarige voortbestaan te gedenk. ‘n Historiese bewussyn is onontbeerlik. 
Aanbevelings: 
3.1.4.1 Word verwys na die te benoemde Deputate met die oog op reëlings ter 

herdenking van die 150-jarige bestaan van die GKSA om 'n begroting in hierdie 
verband aan die Bestuur voor te lê. 

3.1.4.2 Die Bestuur van die Administratiewe Buro moet 'n fonds in die lewe roep waarin 
die kerkverband vir hierdie fees en kostes vir die skryf van die GKSA se 
geskiedenis asook onderhoud aan historiese geboue (soos die Kerkmuseum) 
gekollekteer word. 

3.1.4.3 Drr. JL Ras en FRP de Bruyn kan in gedagte gehou word om in die optekening 
van die GKSA se geskiedenis betrek te word. 

3.1.4.4 Die uitreiking van 'n gedenkseël, waarvoor drie jaar voor die tyd aansoek 
gedoen moet word, moet ondersoek word. oudl. J Bakker (Benoni-Noord) kan 
hierin behulpsaam wees. 

Besluit: Goedgekeur soos gewysig. 
3.1.5 Finansies [invoeg van begroting by Admin Buro] 
Besluit: Kennis geneem. 
3.2 Oor die Burgersdorpse Kultuurhistoriese Museum 
3.2.1 Die Deputate het opdrag ontvang om saam te werk met die Museum te 

Burgersdorp, sodat die Museum steeds as streeksmuseum kan beantwoord aan 
die doel waarvoor dit opgerig is. 

Besluit: Goedgekeur. 
3.2.2 Dat prof. Spoelstra steeds namens die kerke sy werk voortsit en dat die Sinode 

in sy begroting vir die Deputate voorsiening maak vir reiskoste, sodat prof. 
Spoelstra twee keer per jaar die Trusteevergadering kan bywoon. 

Besluit: Goedgekeur en verwys na die Bestuur van die Administratiewe Buro. 
3.3 Oor die Potchefstroomse Kerkmuseum 
3.3.1 Die Sinode word versoek om weer eens vir die Kerkmuseum, vanweë stygende 

kostes te raam. 
Besluit: Goedgekeur en verwys na die Bestuur van die Administratiewe Buro. 
3.3.2 Die buitekant van die Museum moet dringend aandag kry. Die sandsteenpilare 

verweer en stukke pleister dop af. Die dakverf is besig om heeltemal af te dop. 
Besluit: Goedgekeur en verwys na die Bestuur van die Administratiewe Buro. Die 
Bestuur moet die moontlikheid ondersoek om 'n fonds in die lewe te roep vir die 
befondsing van die onderhoudswerk. 
 
4. Wys weer Deputate aan om, behalwe die opdragte hierbo vermeld, die volgende te 

behartig: 
4.1 Sorg vir veilige bewaring en insameling van argivalia en voorwerpe. 
4.2 Deputate moet waar nodig die fisiese behoeftes van die Kerkargief en -Museum 

onder die aandag van die Bestuur van die Administratiewe Buro bring. 
4.3 Die Deputate moet die gesprek met ander Afrikaanssprekende Kerke oor die 

bewaring van ons gemeenskaplike erfenis voortsit (finansiële voorsiening sal 
hiervoor gemaak moet word). 

Besluit: Punte 4.1 – 4.3 word goedgekeur. 
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4.4 Goedgekeur dat 'n dokument deur die Deputate opgestel word vir die Nasionale 
Regering op hulle versoek oor die toeganklikheid van argivalia jonger as 50 jaar. 

5. Begroting [word deur die Admin Buro ingevul]. 
Besluit: Kennis geneem. 
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20.  Kerkregtelik 
 
 
20.1 RAPPORT DEPUTATE VIR DIE TOEPASSING VAN KERKORDE, 

ARTIKEL 66 (Art.10) 
 
 
A. Dr. AH Grové stel die Rapport. 
B. Besluit: Die Rapport word staande die Sinode afgehandel. 
 
C. RAPPORT 
1. Opdrag 

Acta 2000:373, 1. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Vir kennisname 
Die Deputate vir die toepassing van KO, artikel 66 is die afgelope drie jaar nie opgeroep 
nie en het dus niks om aan die Sinode te rapporteer nie. As gevolg daarvan het die 
Deputate nie vergader en gekonstitueer nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Aanbeveling 
Dat die Sinode weer twee Deputate met sekundi aanwys. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
20.2 RAPPORT DEPUTATE VIR REGSAANGELEENTHEDE (Artt.82, 141, 

160, 209) 
 
 
A. Prof. A le R du Plooy stel die Rapport. 
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie : Kerkregtelike Sake 1. 
C. Ds. HJP de Beer rapporteer namens die Kommissie : Kerkregtelike Sake 1. 
 
D. RAPPORT 
1. Opdrag 
Acta 2000:375 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
2.1 Verskeie kerke, Deputategroepe, die Administratiewe Buro en die Kuratorium het 

die Deputate om regsadvies genader. Dit het meegebring dat die Deputate dikwels 
moes vergader. Soms is advies deur individuele lede gegee of deur die optrede 
van ‘n Kommissie van twee of drie lede van die Deputate. Die navrae en versoeke 
om advies het onder meer oor die volgende sake gehandel: 
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• Werkloosheidsversekering; 
• Gemeenregtelike hersiening van ‘n besluit van ‘n kerklike vergadering; 
• Skrywe van Ontvanger van Inkomste en moontlike vrystelling van kerke; 
• Verblyf- en werkspermitte vir buitelandse sendelinge; 
• Advies aan Kuratorium oor antwoorde en reaksies op skrywes van prof. MA 

Kruger en sy prokureur oor sake waaroor in die Rapport van die Kuratorium 
gerapporteer word; 

• Aangesien die sake of probleme soos byvoorbeeld hierbo aangedui, 
afgehandel is, word nie verder hieroor gerapporteer nie. 

• Daar is egter ander sake wat heelwat tyd en aandag van die Deputate geverg 
het waaroor verder gerapporteer word, byvoorbeeld die eiendomme by 
Hammanskraal, die bystand aan die Bestuur van die Buro, die saak oor die 
effek van die Arbeidswetgewing en die vertoë aan die Minister van Onderwys. 

2.2 Met groot dank kan gemeld word dat die twee belangrike sake ten opsigte van die 
eiendomme by die voormalige Hammanskraalse Teologiese Skool wat tydens die 
Sinode van 2000 nog onafgehandel was en kommer veroorsaak het, nou finaal 
afgehandel is: 

2.2.1 Die agterstallige en uitstaande huurgeld is deur die okkupeerders in terme van 
die huurkontrak vereffen; 

2.2.2 Die verbeteringe op die terrein van die HTS, gewaardeer teen ‘n bedrag van    
R1 500 000 is teen genoemde bedrag verkoop aan die Noordwes Provinsie 
(Dept. Gesondheid).  

2.2.3 Die Deputate is in hierdie onderhandelinge besonder bygestaan en geadviseer 
deur mnr. AA Venter, ‘n minister in die Noordwes Provinsie en lidmaat van die 
Gereformeerde Kerk Klerksdorp.  

2.3 Ten opsigte van die opdrag wat handel oor die implikasies van die 
Arbeidswetgewing op die verhouding tussen predikante en hul kerk(rade) asook 
t.o.v. professore en die Kuratorium, maak ons enkele opmerkings: 

2.3.1 Die Deputate het verskeie kere daaroor gehandel, en prof. A le R du Plooy het as 
lid van die Tussenkerklike Kommissie die aangeleentheid daar ter tafel gebring 
sodat die TKK kan oorweeg om moontlik gesamentlik die saak te ondersoek en 
op verdere optrede te besluit. Hierdie saak geniet tans die aandag van die TKK. 

2.3.2 Die saak is ook op die Gereformeerde Konvent bespreek, aan die hand van ‘n 
referaat wat prof. A le R du Plooy daaroor by daardie geleentheid gelewer het. 
Die referaat word hierby aangeheg as Bylae en die Sinode sou kon oordeel of en 
hoe hulle dit aan die kerke ter inligting bekend wil maak. 

2.3.3 Die Deputate vir Regsaangeleenthede is reeds deur sowel die Konvent as die 
TKK versoek om as adviseurs in die saak op te tree. 

2.4 Op versoek van die Senaat TSP en die Kuratorium het die Deputate geadviseer 
oor die inhoud van die vertoë van die GKSA (deur die Kuratorium as 
verteenwoordigers van die Oorspronklike oprigters) aan die Minister van Onderwys 
t.o.v. die voorgestelde samesmelting tussen die PU vir CHO, die Universiteit van 
Noordwes en enkele ander tersiêre inrigtings. Die vertoë-dokument is aangeheg by 
die Rapport van die Kuratorium. 

2.5 Op versoek en met medewete van die Bestuur van die Administratiewe Buro het 
die Regsdeputate betrokke geraak deur middel van adviese en optredes in belang 



 456 

van die Administratiewe Buro wat as regspersoon namens die lede (=kerke in 
verband van die GKSA) moet funksioneer, toe dit bekend geword het dat daar 
waarskynlik probleme bestaan met betrekking tot ‘n bepaalde belegging van ‘n 
bedrag van R680 000 wat iemand namens die Bestuur van die Buro onderneem 
het om te doen. 

 
U Deputate oordeel dat hieroor vertroulik en volledig aan die ledevergadering tydens die 
Sinode gerapporteer sal word, en dat alle nodige dokumentasie beskikbaar gestel sal 
word. 
Besluit: Kennis geneem. 
 

Die Ledevergadering gaan in kamera. 
 
E. KOMMISSIERAPPORT 
1. Sake waarvan die Ledevergadering met betrekking tot die Kommissiewerk kennis 

moet neem 
1.1 Werkswyse 
1.1.1 Die Kommissie het van die tersaaklike dokumentasie en finansiële state 

nagegaan. 
1.1.2 Die Kommissie het lede van die Deputate Regsaangeleenthede en lede van die 

Bestuur van die Administratiewe Buro ontmoet. 
1.1.3 Die Kommissie het met verskeie persone oor hierdie aangeleentheid gesprek 

gevoer. 
1.1.4 Gesprek is ook met die eksterne ouditeur gevoer. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Bevinding 
2.1 Die Kommissie kan nie met die inligting tot sy beskikking gestel ’n weloorwoë 

mening uitspreek of die regsproses moet voortgaan al dan nie. 
2.2 Die Kommissie kan nie bepaal hoeveel van die belegging, indien enige, verhaal 

kan word nie. 
2.3 Geen aanduiding kan gegee word wat die uiteindelike koste van die regsproses 

kan beloop nie. 
2.4 Die Kommissie is van oordeel dat die moontlikheid van ‘n skikking deur die 

Regsdeputate te alle tye ernstig oorweeg moet word sodat versoening volgens 
Matt 5:25 bereik kan word. 

2.5 Ten opsigte van 3.2.2 van die Deputate Regsaangeleenthede se Rapport moet die 
Sinode kennis neem dat Sinode 2000 nie ’n opdrag gegee het aan die Bestuur van 
die Administratiewe Buro om beleggingskundiges aan te wys nie (vgl Acta 
2000:538, 3.3.1.1). 

2.6 Lede van die Bestuur van die Administratiewe Buro wat die Kommissie ontmoet 
het, het erken dat hulle ‘n oordeelsfout in die hantering van die belegging gemaak 
het en bestuursmatig foutief opgetree het. Die Kommissie het alle betrokkenes 
biddend aan die Here in sy genade opgedra. 

Besluit: Kennis geneem. 
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3. Aanbevelings 
3.1 Regsproses 
3.1.1 Ten opsigte van 3.1.1 van die Rapport van die Deputate Regsaangeleenthede se 

Rapport word aanbeveel dat die regsproses, wat die Bestuur van die 
Administratiewe Buro op aanbeveling van die Deputate Regsaangeleenthede 
teen br. PJ van der Walt begin het, in oorleg met die Bestuur van die 
Administratiewe Buro voortgaan. 

3.1.2 Ten opsigte van 3.1.2 van die Rapport van die Deputate Regsaangeleenthede se 
Rapport word aanbeveel dat aan die Bestuur van die Administratiewe Buro die 
mandaat verleen word om in oorleg met die Deputate Regsaangeleenthede 
voortdurend te besin oor die wenslikheid om die regsproses, soos aanbeveel 
deur die Deputate Regsaangeleenthede, verder te voer of te skik en af te handel 
met in ag neming van 4 hierbo. 

Besluit: Goedgekeur. 
3.2 Die Bestuur van die Administratiewe Buro 
3.2.1 ’n Woord van ernstige vermaning word tot die Bestuur van die Administratiewe 

Buro ten opsigte van die belegging van R680 000 gerig, omdat hulle 
bestuursmatig nie korrek opgetree het nie (vgl 3.2.1 van die Rapport van die 
Deputate Regsaangeleenthede). 

Besluit: Goedgekeur. 
3.2.2 Na samesprekings met die eksterne ouditeur en personeel van die 

Administratiewe Buro is die Kommissie van mening dat die huidige interne 
beheerstelsels bevredigend is. 

Besluit: Goedgekeur. 
3.2.3 Die Kommissie verwys die Ledevergadering na die gewysigde Reglement vir 

verbeterde verslagdoening, beheermaatreëls, rapportering en deursigtigheid (vgl 
3.3 van die Rapport van die Deputate Regsaangeleenthede). 

Besluit: Goedgekeur. 
3.2.4 Die Sinode doen ’n beroep op alle Kerke om uiters versigtig te wees ten opsigte 

van deelname en/of beleggings in twyfelagtige finansiële skemas (vgl HK 
Sondag 42, oor die agtste gebod). 

Besluit: Goedgekeur. 
 
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1 Die Sinode bedank die professionele lede van die Deputate vir die diens wat aan 

die kerke gelewer is.  
Besluit: Die Sinode 'n bedankingsbrief aan die onderskeie professionele lede van die 
Deputate sowel as mnr. AA Venter sal rig vir die besondere diens wat hulle aan die 
kerke gelewer het. 
3.2 Ten opsigte van die saak oor die Arbeidswetgewing en die posisie van predikante 

en professore: 
3.2.1 Die besluit van Sinode 2000:375, 3.3 word herbevestig; 
3.2.2 Die aangehegte Bylae (soos gestel in 2.3.2 hierbo) word ter inligting en 

agtergrond aan kerke beskikbaar gestel; 
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3.2.3 Die Deputate ontvang opdrag om voort te gaan om aandag aan die saak te gee 
en om aan die volgende Sinode daaroor te rapporteer. 

Besluit: 
1. Die Deputate hulle ook op hoogte bring van die betrokke Arbeidswetgewing en die 

posisie van die predikante van die GKSA in buurlande (Namibië, Zimbabwe, ens). 
2. Die Deputate kerke deurentyd op hoogte sal bring van veranderings ten opsigte van 

toepaslike wetgewing deur die inligting van tyd tot tyd aan kerkrade deur te gee. 
3. Die Sinode aanvaar die versoek van die Deputate om tydens die ledevergadering 

van die Administratiewe Buro aan hierdie Deputate geleentheid te gee om die lede 
volledig in te lig en aanbevelings te maak oor die saak genoem in 2.5 hierbo. 

4. Die Sinode benoem weer Deputate vir Regsaangeleenthede met die volgende 
opdrag: om kerke en Deputate van die GKSA in dringende en noodsaaklike gevalle 
van regsadvies te bedien. 

 
 
 
20.3 ADVIESVRAAG INSAKE DIE HANTERING VAN DIE BESWAARSKRIF 

VAN BR. WFA KIRSTEN TEEN BESLUITE VAN DIE SUIDELIKE 
PARTIKULIERE SINODE VAN 1996 (Artt.8, 105, 161, 170) 

 
 
A. Die Sinode gaan in kamera. 
B. Ds. BR Kingma stel die Adviesvraag. 
C. Besluit: Die Adviesvraag word verwys na die Kommissie : Kerkregtelike Sake 1. 
D. Ds. HJP de Beer rapporteer namens die Kommissie : Kerkregtelike Sake 1. 
 
E. ADVIESVRAAG 
Die Suidelike Partikuliere Sinode versoek die Nasionale Sinode om advies oor: 
1. Die Beswaarskrif van br. WFA Kirsten 
2. Die Rapport van die Regskommissie van die Suidelike Partikuliere Sinode 2002 
3. Die implikasies van die status van ds. J Kirsten indien hy weer herstel word in sy 

amp 
 
Motivering 
Vind ter motivering ingesluit ‘n uittreksel uit die notule van Suidelike Partikuliere Sinode 
waarin sowel die Beswaarskrif van br. Kirsten asook die Kommissierapport van die 
Regskommissie vervat is. 
A. Die Beswaarskrif word na die Regskommissie verwys vir ontvanklikheid. 
B. Ds. D Pansegrouw stel die Eerste Rapport van die Regskommissie. 
C. Besluit: Die Beswaarskrif word ontvanklik verklaar. 
D. Br. J Kirsten stel die Beswaarskrif 
E. Besluit: Verwys na Regskommissie 
F. Ds. D Pansegrouw stel die Tweede Rapport van die Regskommissie 
G. Die Rapport word punt vir punt behandel en na elke beswaargrond afgehandel word, 

word geleentheid vir repliek deur br. J Kirsten gegee. 
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H. Besluit: Die Kommissierapport word goedgekeur tot aan die einde van 3.1.3.2. Punt 
3.2 word terugverwys na die Regskommissie. 

I. Ds. D Pansegrouw lewer die Derde Rapport van die Regskommissie 
 
J. BESWAARSKRIF 
Hierdie Beswaarskrif is ‘n versoek tot hersiening van ‘n besluit van die Suidelike Part. 
Sinode van 1996, kragtens KO, art.46 
Dit bestaan uit twee dele: Indien die Eerste versoek (par. 2) slaag, verval die Tweede 
(par. 3) 
 
1. Besluit waarteen beswaar gemaak word 
Par. 51 van die handelinge van die 18 de Suidelike Part. Sinode 1996 wat soos volg lui: 
Die Kommissierapport word goedgekeur. 
Die Kommissierapport lui soos volg: 
1.1 Die kommissie het onder andere met ds. Kirsten beraadslaag en beveel aan dat 

ds. Kirsten eervolle losmaking onder art.12 van die ampswerk as bedienaar van 
die Woord ontvang. 

1.2 Die siekte van ds. Kirsten is onlosmaaklik verbonde aan die ampswerk van 
predikant en plaas hom dus nie in die posisie om in die afsienbare toekoms as 
predikant te kan dien nie. 

2. U Kommissie beveel aan dat 
2.1 Ds. Kirsten , sy eggenote en kinders asook die Gereformeerde Kerk Mosselbaai 

aan die versorgende hand van onse Vader opgedra word. 
Die Deputate Korrespondensie die kerkverband dienooreenkomstig in kennis stel. 

 
2. Eerste versoek tot hersiening 
Die vergadering herroep sy besluit deur nietigverklaring en verwys die saak terug na die 
Klassis Boland vir afhandeling in ooreenstemming met KO, artt.12 en 13. 
Motivering 
2.1 Die Part Sinode het buite sy bevoegdheid opgetree deur die saak te behandel. 

KO, art.12 bepaal: “...waarvoor die Kerkraad en die Klassis moet oordeel met 
advies van die Deputate van die partikuliere sinode...” en 
KO, art.13 sê: “...volgens die oordeel van die betrokke Kerkraad met goedkeuring 
van die Klassis en advies van die Deputate van die Partikuliere Sinode...”  
Die Klassis moet sake omtrent KO, artt.12 en 13 hanteer en afhandel. 

2.2 Die saak is deur die Part. Sinode op onordelike wyse strydig met die bepalings van 
KO, art.30 ter tafel geneem. Die classis contracta wat die saak moes afhandel, het 
vergader in afwesigheid van die Deputate van die Part. Sinode. Hierop het die 
Deputate vir korrespondensie van die Klassis en die Part. Sinode ooreengekom 
om die saak na die Part. Sinode te verwys vir afhandeling. Die saak is nie deur die 
Klassis na die Part. Sinode verwys nie en dus onordelik op die tafel van die Part. 
Sinode. 

2.3 Die Part. Sinode het die saak weliswaar onbedoeld maar steeds strydig met KO, 
artt.30, 36, 49 en 84 - afgehandel in plaas van terug te verwys na die Klassis. 
Hieruit is dit duidelik dat nie die Part. Sinode nie, maar die Klassis die saak moes 
hanteer en afhandel. 
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3. Tweede versoek (indien die Eerste nie toegegee word nie). 
Die vergadering herroep sy besluit dat ds. Kirsten volgens KO, art.12 oorgaan na ‘n 
ander staat van die lewe, en laat hom toe om kragtens KO, art.13 te emeriteer. 
Motivering 

3.1 Ds. Kirsten se aanvanklike versoek om kragtens KO, art.12 losgemaak te word, 
was op advies van dr. PW Bingle. 

3.2 Die Kerkraad van Mosselbaai sowel as die classis contracta sowel as die Eerste 
Kommissie van die Part. Sinode het aanbeveel dat ds. Kirsten volgens KO, art.13 
emeriteer. 

3.3 Geen argumente ooreenkomstig die bepalings van art.12 is aangevoer deur die 
Tweede ad hoc Kommissie van die Part. Sinode nie. Inteendeel, die Tweede 
Kommissie sê: “Die siekte van ds. Kirsten is onlosmaaklik verbonde aan die 
ampswerk van predikant, en plaas hom dus nie in die posisie om in die afsienbare 
tyd as predikant te kan dien nie”. Dis in presiese ooreenstemming met die woorde 
en bedoeling van KO, art.13 wat lui: “As ‘n bedienaar van die Woord onbekwaam 
word vir die uitoefening van sy diens weens ouderdom, siekte of andersins, behou 
hy die eer en naam van ‘n bedienaar van die Woord...”  

3.4 Beide die Kerkraad van Mosselbaai en die Eerste Kommissie van die Part. Sinode 
het getuig dat ds. Kirsten nog die inwendige roeping tot bedienaar van die Woord 
ervaar. 

3.5 KO, art.12 handel oor die ordelike diensbeëindiging van ‘n predikant wat tot ‘n 
ander staat van die lewe wil oorgaan. 
KO, art.13 handel spesifiek oor emeritering waar ‘n bedienaar van die Woord nie 
met sy ampswerk kan voortgaan nie. 

3.6 Die besluit van die Part. Sinode om ‘n suikersiektelyer met major depressie in die 
ope arbeidsmark uit te stoot met die woorde: “ds. Kirsten, sy eggenote en kinders 
...aan die sorgsame hand van Vader opgedra word” klink kennelik soos in Jak 
2:16: “Gaan heen in vrede, word warm, word versadig”. (Dat onse troue Vader wel 
versorg het, is nie aan die optrede van die part sinode te danke nie.) 

3.7 Met dié onbarmhartige besluit van die Part. Sinode, is ds. Kirsten hom van selfs 
alle inkomste met pastorale hulpdiens en prediking kon verkry, ontneem. Dit is tog 
immers waarvoor hy opgelei en diensbaar gestel is kragtens KO, artt.3 en 4. 

3.8 Ook br. Kirsten se lewe sedert die besluit van die Part. Sinode getuig van sy troue, 
roepingsbewuste arbeid in katkisasie, as ouderling, diaken en in voorgaan in 
Bybelstudies in verskillende kerke sedertdien. Dit getuig van sy onbaatsugtige 
gesindheid, ondanks terugslae, en lang tye wat hy soms van sy gesin geskei was 
weens werkgeleentheid ver van huis. 

 
Verdere toeligting 
1. Br. Kirsten het weer in 1999 by die Suidelike Part. Sinode aansoek gedoen om tot 

die bediening terug te keer, maar dit is geweier. Psigometriese toetse het aangedui 
dat hy in elk geval waarskynlik weer sielkundige probleme sal ontwikkel sou hy 
voltyds predikant wees. 

2. Br. Kirsten beskik oor besondere didaktiese gawes wat hom geskik maak om op 
deeltydse basis in ‘n soort tentmakerbediening as bedienaar van die Woord te kan 



 461 

optree. Waar hy tans in die platteland woon en werk waar die bedieningsnood groot 
is en toeneem, kan hy veel doeltreffender in hierdie nood help. 

3. Br. Kirsten maak geen aanspraak op finansiële hulp uit die EPWWF of die 
Pensioenfonds vir predikante indien hy emeritus sou word nie. ‘n Wyse van bydrae 
tot sodanige fonds en moontlike voordele daaruit, sowel as ‘n mediese fonds, kan 
egter mettertyd beding word indien wenslik en toepaslik. 

 
WFA Kirsten 
Gereformeerde Kerk Pretoria-Noord. 
 
K. EERSTE RAPPORT VAN DIE REGSKOMMISSIE (SUIDELIKE PART. SINODE) 
 
1. Opdrag 
Om die Sinode te adviseer insake die ontvanklikheid van die Beswaarskrif van Br. WFA 
Kirsten teen ‘n besluit van die Suidelike Part. Sinode 1996. 
2. Die Part Sinode neem kennis 
Die Kommissie het die Beswaarskrif beoordeel. 
3. Die Part. Sinode beoordeel 
Met die beoordeling van die Beswaarskrif het die Regskommissie die volgende bevind 
3.1 Die Beswaarskrif is teen ‘n bestaande Part. Sinodebesluit. 
3.2 Die Beswaarskrif stel die beswaargronde in eie woorde. 
3.3 In die Beswaarskrif word die betrokke besluit waarteen beswaar gemaak is, 

duidelik aangehaal. 
4. Aanbeveling 
4.1 Die Part. Sinode verklaar die Beswaarskrif ontvanklik. 
4.2 Die Part. Sinode verwys die Beswaarskrif vir beoordeling na die Regskommissie. 
 
L. TWEEDE RAPPORT VAN DIE REGSKOMMISSIE (SUIDELIKE PART. SINODE) 
1. Opdrag 
Om die Beswaarskrif van br. WFA Kirsten teen die besluit van die Suidelike Partikuliere 
Sinode 1996 te beoordeel en die vergadering daaroor te adviseer. 
2. Beredenering 
2.1 Ten opsigte van sy Eerste versoek stel die broeder die volgende beswaargronde: 
2.1.1 Dat die Part. Sinode buite sy bevoegdheid opgetree het deur die saak te 

behandel. Die broeder oordeel dat volgens KO, artt.12 en 13 die Klassis die saak 
moes hanteer en afhandel. 

2.1.1.1 Bevinding 
Die Part. Sinode het nie buite sy bevoegdheid opgetree nie. 
2.1.1.2 Motivering 
Die classis contracta kon juis nie die saak afhandel nie omdat KO, artt.12 en 13 vereis 
dat die advies van die Part. Sinode ingewin moet word. Die Part. Sinode hanteer die 
toelating tot die bediening en het ook inspraak in die verlating van die bediening. 
2.1.1.3 Aanbeveling 
Die Beswaarskrif slaag nie op hierdie grond nie. 
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3.1.2 Dat die Part. Sinode die saak op onordelike wyse strydig met die bepalings van 
KO, art.30 ter tafel geneem het. Die broeder beweer dat die saak nie deur die 
Klassis na die Part. Sinode verwys is nie en dus onordelik op die tafel gekom het. 

3.1.2.1 Bevinding 
Die Part. Sinode het nie op onordelike wyse strydig die bepalings van KO, art.30 
opgetree nie. 
3.1.2.2 Motivering 
KO, artt.12 en 13 bepaal self dat die Part. Sinode betrokke is by besluite aangaande 
hierdie artikels. Die broeder se stelling dat die aansoek nie deur die Klassis na die Part. 
Sinode verwys is nie, is foutief aangesien die classis contracta die saak self op die 
Agenda geplaas het met ‘n skrywe gedateer 26 Oktober 1996. 
3.1.2.3 Aanbeveling 
Die Beswaarskrif slaag nie op hierdie grond nie. 
3.1.3 Dat die Part. Sinode die saak strydig KO, artt.30, 36, 49 en 84 afgehandel het in 

plaas van terug te verwys na die Klassis. 
3.1.3.1 Bevinding 
Hierdie is slegs ‘n stelling sonder begronding met ‘n foutiewe afleiding. 
3.1.3.2 Aanbeveling 
Die Beswaarskrif slaag nie op hierdie grond nie. 
3.2 Die Tweede versoek van die broeder kom daarop neer dat beswaar aangeteken 

word omdat die losmaking op grond van KO, art.12 en nie KO, art.13 hanteer is 
nie. Die broeder stel agt beswaargronde genommer 3.1 tot 3.8. 

3.2.1 Die broeder se beswaargrond 3.1 
3.2.1.1 Bevinding 
Hierdie begronding is nie ter sake nie. 
3.2.1.2 Motivering 
Hierdie is ‘n stelling wat nie gewig dra by die argument nie. 
3.2.1.3 Aanbeveling 
Die Beswaarskrif slaag nie op hierdie grond nie. 
3.2.2 Die broeder se beswaargrond 3.2  
3.2.2.1 Bevinding 
Hierdie beswaargrond is feitelik korrek. Regskrenking word egter nie aangetoon nie. 
3.2.2.2 Motivering 
Daar word nie aangetoon dat die aanbevelings van die Kerkraad en classis contracta 
die Part. Sinode die reg ontneem om tot ‘n ander besluit te kom nie. 
3.2.2.3 Aanbeveling 
Die Beswaarskrif slaag nie op hierdie grond nie. 
3.2.3 Die broeder se beswaargrond 3.3  
3.2.3.1 Bevinding 
Hierdie beswaargrond is foutief. 
3.2.3.2 Motivering 
Die ad hoc Kommissie van die Part. Sinode het wel gronde vir hulle besluit gegee, soos 
die broeder self aandui. Die broeder bly ook in gebreke om aan te toon dat die gronde 
wat verskaf word nie van toepassing kan wees op ‘n KO, art.12 aansoek nie. 
Voorts is die argument of gronde van die ad hoc Kommissie juis nie in presiese 
ooreenstemming met die woorde en bedoeling van KO, art.13 is nie. 
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3.2.3.3 Aanbeveling 
Die Beswaarskrif slaag nie op hierdie grond nie.  
3.2.4 Die broeder se beswaargrond 3.4  
3.2.4.1 Bevinding  
Hierdie stelling is feitelik korrek. Die afleiding wat gemaak word is egter foutief. 
3.2.4.2 Motivering 
Die feit dat die Kerkraad en Eerste Kommissie van die Part. Sinode getuig van ds. 
Kirsten se inwendige roeping beteken nie noodwendig dat die Part. Sinode nie tot ‘n 
ander gevolgtrekking kan kom nie. Alhoewel dit nie genotuleer staan nie, is dit nie ‘n 
onredelike afleiding dat die Part. Sinode uiteindelik anders geoordeel het nie. Die 
broeder bly in gebreke om aan te toon dat hulle nie hiertoe die reg gehad het nie. 
3.2.4.3 Aanbeveling 
Die Beswaarskrif slaag nie op hierdie grond nie. 
3.2.5 Die broeder se beswaargrond 3.5 
3.2.5.1 Bevinding  
Hierdie is slegs feitelike stellings wat niks tot die begronding bydra nie. 
3.2.5.2 Aanbeveling 
Die beswaargrond slaag nie op hierdie grond nie. 
3.2.6 Die broeder se beswaargrond 3.6 en 3.7 
3.2.6.1 Bevinding 
Hierdie kras aanklagte dra niks by tot die begronding van die beswaar nie. 
3.2.6.2 Aanbeveling 
Die Beswaarskrif slaag nie op hierdie grond nie. 
3.2.7 Die broeder se beswaargrond 3.8 
3.2.7.1 Bevinding 
Daar word kennis geneem van hierdie getuienis. Die broeder self getuig egter teenoor 
‘n Kommissie ook dat hy nie werklik kans sien vir die volle omvang van die bediening 
nie. 
3.2.7.2 Aanbeveling 
Die Beswaarskrif slaag nie op hierdie grond nie. 
 
4. Finale aanbeveling 
4.1 Die Beswaarskrif slaag in sy geheel nie. 
 
M. DERDE RAPPORT VAN DIE REGSKOMMISSIE (SUIDELIKE PART. SINODE) 
1. Opdrag 
Om die Part. Sinode te adviseer oor 3.2 van die Regskommissie se Tweede Rapport en 
die Tweede Versoek van die Beswaarskrif. 
2. Die Partikuliere Sinode besluit om 

die Nasionale Sinode te versoek om: 
2.1 Advies oor die Beswaarskrif  
2.2 Advies oor die Regskommissierapport van die Suidelike Partikuliere Sinode 2002. 
2.3 Advies oor die implikasies van die status van br. Kirsten indien hy weer herstel 

word in sy amp. 
Besluit: Goedgekeur. 
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F. KOMMISSIERAPPORT 
1. Opdrag 
Adviesvraag insake die hantering van die Beswaarskrif van br. WFA Kirsten teen 
besluite van die Suidelike Partikuliere Sinode van 1996  
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sake ter kennisname 
Die Kommissie het behalwe die stukke vervat in die agenda, verdere toeligting ontvang 
by monde van die toeligters van die Suidelike Part. Sinode, di. BR Kingma en D 
Pansegrouw , sowel as ‘n skriftelike voorlegging van ds. H Reinecke. Prof. A le R du 
Plooy het as adviseur opgetree. Verdere toeligting is van drr. PW Bingle en MJ du 
Plessis ontvang. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Beredenering  
Die Suidelike Part. Sinode verlang advies rakende die volgende punte: 
a) Advies oor die Beswaarskrif. 
b) Advies oor die Tweede Regskommissierapport van Suidelike Part. Sinode 2002 
c) Advies oor die implikasies van die status van br. J Kirsten indien hy weer herstel 
word in sy amp. 
 
Uit die stukke en Bylaes soos deur die Part. Sinode ingedien, blyk dit dat die Sinode nie 
die proses van behandeling van die Beswaarskrif teen die besluit van die Suidelike Part. 
Sinode 1996 op sy vergadering van November 2002 afgehandel het nie (die 
vergadering staak besluitneming by 2.2.4 van die Tweede Rapport van die 
Regskommissie – skriftelike voorlegging ds. H Reinecke). Die proses van uitspraak oor 
die Beswaarskrif is dus nog nie afgehandel nie deurdat die Part. Sinode hom nog nie 
oor 2.2.4.1 tot 2.2.7.2 van die Tweede Rapport van die Regskommissie uitgespreek het 
nie.  
Besluit: Kennis geneem. 
 
4. Bevinding 
Die behandeling van die betrokke saak volgens KO, art.30 is nog nie deur die Suidelike 
Part. Sinode afgehandel nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
5. Aanbeveling 
Die Nasionale Sinode adviseer die Suidelike Part. Sinode soos volg: 
5.1 Dat die Part Sinode die Beswaarskrif volgens KO, art.30 so spoedig moontlik in 

behandeling neem en afhandel. 
5.2 Dat die Part. Sinode die Tweede Rapport van die Regskommissie (November 

2002) so spoedig moontlik volledig afhandel.  
5.3 Dat die Part. Sinode in hierdie proses die nodige advies waar nodig van die 

Deputate vir Regsaangeleenthede sal verkry. 
Besluit: Goedgekeur. 
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20.4 BESWAARSKRIF VAN PARTIKULIERE SINODE PRETORIA TEEN ‘N 
BESLUIT VAN DIE NASIONALE SINODE 1964 OOR DIE REDAK-
SIONELE WYSIGING VAN KO, ARTIKEL 57 (Artt.8, 106, 162) 

 
 
A. Ds. SC Vorster stel die Beswaarskrif. 
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na die Kommissie : Kerkregtelike Sake 1. 
C. Ds. HJP de Beer rapporteer namens die Kommissie : Kerkregtelike Sake 1 
 
D. BESWAARSKRIF 
1. Besluit waarteen beswaar gemaak word 
Die beswaar is gerig teen die besluit van die Nasionale Sinode 1964 (Acta 1964:72-73, 
G en H) wat die woord in KO, art.57 “aanbied” tot “aanvra” gewysig het. 
Huidige bewoording van KO, art.57 is: 
 “Die bedienaars van die Woord moet toesien dat die vader, moeder of voogde 

die doop vir hulle kinders aanvra”. 
 
2. Beswaargrond 1: Historiese agtergrond van KO, art.57 
Die wysiging van “aanbied” na “aanvra” hou nie genoegvolle rekening met die historiese 
agtergrond van hierdie artikel nie en ontneem so die ouers van die geleentheid om hulle 
kinders vir doop aan te bied (“presenteere” – Dordtse Kerkorde). 
2.1 Kerkorde, art.57 vind sy oorsprong in die sterk anti-Roomse art.57 van die 

Dordtse Kerkorde wat 'n sterk reformatoriese beginsel teenoor 'n spesifieke 
Roomse gebruik rakende die doop gestel het. 

2.2 Die Roomse Kerk het uitgegaan van die teenstelling “natuur en genade”. Die 
ouers (natuur) is volgens Rome die oorsaak dat 'n kind in sonde ontvang en 
gebore word en daarom kan hulle nie hulle kinders ten doop hou nie 
(“presenteere”). 

2.3 Hierdie siening het gevolglik oorsprong gegee aan die praktyk dat iemand anders 
wat nie deur die “natuur” aan die kind verbind is nie, vir die ouers sal instaan en 
so die kind van die “genade” sou deelmaak. Hierdie reëling het dan die praktyk 
van die sogenaamde “geestelike ouers of doopgetuies” tot gevolg gehad. 

2.4 Hierdie praktyk van “geestelike ouers of doopgetuies” word gevolglik deur art.57 
van die Dordtse Kerkorde tot 'n einde gebring deur te reël dat nie die “geestelike 
ouers of doopgetuies” 'n kind vir die doop voorhou (“presenteere”) nie, maar wel 
die betrokke vader en/of moeder. Die ouers moet self die verbondsbeloftes vir 
hulle rekening neem en nie iemand in hulle plek nie. 

2.5 Die formulering voor 1964 het hieraan uitvoering gegee deur die reëling dat ouers 
of voogde hulle kinders vir doop aanbied. 

2.6 Die Sinode van die Gereformeerde Kerke in SA het in 1964 egter van die wese 
van die oorspronklike betekenis afgesien deur “aanbied” met “aanvra” te vervang. 
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3. Beswaargrond 2: Prinsipiële aantasting van die opdrag van die ouer oor die 
doop van hulle kinders 

Die wysiging van “aanbied” na “aanvra”, het hierdie artikel 'n formeel kerklike institutêre 
karakter gegee in plaas van die koninkryksperspektief dat ouers verbondskinders vir 
doop aanbied. 
3.1 Die doop is 'n sakrament wat die Here Jesus Christus met 'n sterk bevelskarakter 

ingestel het (Matt 28:18 e.v.; HK, Sondag 27) en is dus duidelik 'n opdrag van 
God. 

3.2 In die “aanbied” (soos voor 1964) staan die mondige, selfstandige gelowige keuse 
van die ouers in hulle verbondsrelasie op die voorgrond, terwyl die “aanvra” die 
Kerkraad formeel tot “tussenganger” verhef en so die ouer in die pad staan om sy 
kind vir doop te “presenteere” (57, Dordtse KO). 

 
4. Versoek 
Die Partikuliere Sinode Pretoria versoek dat die Nasionale Sinode die redaksionele 
wysiging van 1964 van KO, art.57 herroep ten gunste van die oorspronklike redaksie 
naamlik, dat Die bedienaars van die Woord moet toesien dat die vader, moeder of 
voogde hulle kinders vir die doop aanbied. 
 
E. KOMMISSIERAPPORT 
1. Beredenering  
Die Part. Sinode Pretoria dien ‘n Gravamen in teen die redaksionele wysiging van KO, 
art.57 deur die Nasionale Sinode van 1964. Hierdie wysiging van “aanbied” tot “aanvra” 
is aangebring, so word aangevoer, sonder om genoegsame rekening te hou met die 
historiese agtergrond (die Dordtse Kerkorde) van die artikel. Die Gravamen verskaf ‘n 
duidelike uiteensetting van die motivering vir die betrokke redaksie van die artikel voor 
1964 (Beswaargrond 1) deur te verwys na die historiese agtergrond van Dordtse 
Kerkorde art.57.  
In Beswaargrond 2 word verdere motivering vir die oorspronklike redaksie verskaf deur 
aan te dui dat die wysiging tendeer na ‘n meer “kerklike institutêre” karakter. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Bevinding 
Die spesifieke wysiging van KO, art.57 deur die Nasionale Sinode in 1964 van 
“aanbied” na “aanvra” verskuif die inisiële verantwoordelikheid van die ouer t.o.v. die 
sakrament van die doop na die Kerkraad. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Aanbeveling 
Die Nasionale Sinode besluit soos volg:  
3.1 Die Gravamen van Part. Sinode Pretoria teen die wysiging van “aanbied” na 

“aanvra” slaag. 
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Motivering 
3.1.1 Die verandering deur Sinode 1964 negeer sowel die historiese agtergrond en 

problematiek rondom artikel 57 KO as die prinsipiële grond van die artikel wat die 
verantwoordelikheid van die ouer wil aanwys. 

Besluit: Goedgekeur. 
3.2 Die wysiging word aan die Deputate vir die uitgee van die Kerkordeboekie 

deurgegee. 
Besluit: Goedgekeur. 
3.3 Die betrokke Deputate vir Samespreking met Sinodes Middellande en 

Soutpansberg neem hierdie saak op om die verandering van KO, art.57 in oorleg 
met die twee Sinodes te finaliseer. Die Deputate rapporteer terug aan die Sinode 
2006. Aandag moet ook gegee word aan ander soortgelyke veranderings aan die 
Kerkorde (bv. KO, artt.56 en 61). 

Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
20.5 BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE PRETORIA 

RAKENDE LIDMATE WAT LANGER AS DRIE MAANDE IN DIE BUITE-
LAND IS (Artt.8, 78, 163) 

 
 
A. Ds. PW Kurpershoek stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie : Kerkregtelik Sake 1. 
C. Ds. HJP de Beer rapporteer namens die Kommissie : Kerkregtelik Sake 1. 
 
D. BESKRYWINGSPUNT 
Die Sinode stel die volgende werkswyse insake die kerklike versorging van lidmate wat 
vir periodes van langer as drie maande na die buiteland vertrek. 
1.1 Wanneer 'n lidmaat(e) vir 'n tydperk van langer as drie maande na ‘n land vertrek 

waar 'n kerkgemeenskap is met wie die GKSA ekumeniese bande het 
(korrespondensie onderhou), word – na gelang van die situasie 'n attestaat of 
reisattestaat saamgegee. 

1.2 Wanneer 'n lidmaat(e) vir 'n tydperk van langer as drie maande na ‘n land vertrek 
waar 'n kerkgemeenskap is met wie die GKSA ekumeniese bande het 
(korrespondensie onderhou), word 'n voorstellingsbrief (vergelyk konsep in Bylae 
A asook Engelse vertaling in Bylae B) saamgegee. 

 
1. Motivering 
1.1 Dit gebeur al meer dat lidmate vir korter of langer periodes in die buiteland gaan 

woon en werk. Veral onder jonger lidmate het dit amper al die gebruik geword om 
vir ten minste een jaar na die buiteland te gaan. Die vraag bly voortdurend hoe die 
voortgaande kerklike inskakeling van sodanige lidmate hanteer moet word. 

Byvoorbeeld: Waar is hulle lidmate? 
 Kan hulle by (tydelike, terugkeer na Suid-Afrika) net so deel 

word van plaaslike gemeente en/of Nagmaal vier? 
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1.2 Sinode (1973, artikels 21, 32, 286) het – in lyn met KO, artikel 39 – aandag gegee 
aan die kerklike bearbeiding van lidmate in die buiteland en toe besluit dat Klassis 
Germiston die verantwoordelike Klassis is om ‘n Kerkraad aan te wys om lidmate 
in die buiteland te bedien. 

1.3 Op Sinode 1976 (artikel 144) het Klassis Germiston egter gerapporteer dat hulle 
die Gereformeerde Kerk Kemptonpark-Noord aangewys het, maar dat 
Kemptonpark-Noord aangedui het dat dit ‘n praktiese onmoontlikheid is om die 
saak sodanig te hanteer. Klassis Germiston het ook tydens Sinode 1976 
gerapporteer dat hulle hiermee instem en het gevolglik versoek dat hulle van die 
opdrag onthef word – wat Sinode 1976 goedgekeur het. 

1.4 Die praktiese implikasie van die besluit van Sinode 1976 is dus dat geen 
voorsiening gemaak is vir die bediening van lidmate in die buiteland nie. 

1.5 Daar word – in lyn met KO, artt.30 en 82 – in beginsel aanvaar dat alle sake 
rondom lidmaatskap die verantwoordelikheid van die plaaslike kerk is (vgl Acta 
1985:562, art.127:3.10.1). 

1.6 In lyn met KO, artt.30 en 86 word egter aanvaar dat 'n praktiese maatreël deur die 
Sinode daargestel kan word deur hierdie riglyne en voorgestelde vorms goed te 
keur. Sodoende kan die huidige praktyk voortgesit word om sover as moontlik 
eenvormig te attesteer en word deurdagte riglyne vir plaaslike kerke beskikbaar 
gestel (vgl Acta 1985:562, art.127:3.10.3). 

1.7 In aansluiting by die praktyk van konsep-attestaatvorms in Afrikaans – soos 
goedgekeur deur die Sinode – word 'n konsepvorm vir 'n voorstellingsbrief ook 
voorgelê om die praktyk van eenvormigheid sover moontlik te handhaaf. 

1.8 In aansluiting by die opdrag aan Deputate om die Kerkordeboekie in Engels te 
vertaal (vgl Acta 2000:480, 3) – word 'n Engelse konsep van die voorstellingsbrief 
ook voorgelê. 

 
2 Begronding van voorgestelde werkswyse 
2.1 Aangesien 'n kerk 'n gemeenskap van gelowiges is (NGB, art.27) en alle gelowiges 

verplig is om daarby aan te sluit en hulle daarmee te verenig (NGB, art.28), is dit in 
beginsel onmoontlik om deel te wees van 'n kerk in een gebied/land en kilometers 
verder in 'n ander gebied/land te woon en leef. 

2.2 Aangesien deelwees van 'n kerk veronderstel dat gemeenskap met ander 
gelowiges konkreet uitgeleef word, terwyl herderlike bediening en toesig ervaar 
word (NGB, art.28), is dit prakties onmoontlik – en onverantwoordelik van 'n 
Kerkraad! – dat 'n lidmaat wat in die buiteland woon en werk steeds deel bly van 'n 
kerk in Suid-Afrika. 'n Gelowige het juis die verantwoordelikheid om in die 
omgewing waar hy woon die gemeenskap van die gelowiges op te soek. 

2.3 Waar 'n attestaat in wese 'n getuienis is aangaande die leer en lewe van 'n 
gelowige (DKO, art.82), kan net vir 'n beperkte tyd nadat die lidmaat vanuit die 
gemeenskap vertrek het, 'n attestaat saamgegee word. Ter wille van goeie orde 
het Sinode 1916 'n tydperk van drie maande as riglyn gestel (vgl Acta 1916:27). 

2.4 In die gebruik en saamgee van 'n reisattestaat moet steeds die wesentlike doel en 
betekenis van 'n reisattestaat ingedagte gehou word, naamlik … dat dit gegee 
word slegs in die geval van 'n persoon wat vir 'n bepaalde tydperk uit sy gemeente 
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afwesig sal wees na meer “onbekende” gemeentes … (Direk aangehaal uit Acta 
1970:463, art.185:4, beklemtoning bygevoeg). 

2.5 Indien 'n lidmaat na 'n land vertrek waarin daar geen kerkgemeenskap is met wie 
die GKSA ekumeniese bande het (korrespondensie onderhou) nie, veronderstel 
die huidige situasie dat sodanige gelowige plaaslike gemeenskap met die kerk 
beëindig. Die implikasie is egter dat so 'n persoon buite die kerk te staan kom, al 
wil hy of sy dit nie. Om sodanige lidmaat egter met deernis te begelei en met 
verantwoordelikheid by te staan, word vir hierdie spesifieke situasie ordelik 
voorsiening gemaak deur middel van 'n voorstellingsbrief. 

2.6 Die verskil tussen 'n attestaat en 'n voorstellingsbrief is dat met 'n voorstellingsbrief 
die Kerkraad nie die lidmaat(e) – op hulle versoek – aan die sorg van 'n ander 
Kerkraad oordra nie, maar net formeel getuienis gee oor die huidige situasie en 'n 
versoek rig om die lidmaat(e) Christelik te ontvang. Die Kerkraad neem dus nie 
verantwoordelikheid vir die lidmaat(e) se keuse oor inskakeling nie. 

2.7 Wanneer 'n lidmaat(e) 'n voorstellingsbrief saamgegee word, word sy/haar 
deelwees van die plaaslike kerk waarvan hy/sy deel was, beëindig en neem so 'n 
lidmaat(e) self verantwoordelikheid vir sy roeping om deel te word van 'n 
Christelike gemeenskap. 

2.8 Die saamgee van 'n voorstellingsbrief veronderstel egter nie dat die Kerkraad van 
alle verantwoordelikheid ten opsigte van die versorging van sodanige lidmaat 
onthef is nie. Juis in die oorgangstyd kan – en behoort! – die Kerkraad die lidmaat 
by te staan en leiding te bied. Daarom word spesifiek ook enkele praktiese riglyne 
en reëlings agter op die voorstellingsbrief aangebring. 

2.9 Indien 'n lidmaat in 'n omgewing kom waarbinne hy nie met verantwoording by 'n 
Christelike gemeenskap kan inskakel nie, berus die onus op hom om binne drie 
maande weer kontak op te neem met die Kerkraad waar hy lidmaat was, om die 
spesifieke situasie uiteen te sit en leiding en hulp te versoek. In sodanige situasie 
behoort die plaaslike Kerkraad en die betrokke lidmaat – ter wille van voortdurende 
pastorale sorg en bediening – 'n praktiese, maar ook verantwoorde, wyse van 
bediening vir die interim-periode onderling te reël. 

2.10 Wanneer 'n lidmaat(e) vir 'n tussenperiode of permanent na Suid-Afrika 
terugkeer, kan die voorstellingsbrief wat saamgegee is, weer voorgelê word – 
saam met getuienis van die kerk waar so 'n persoon in die buiteland by 
ingeskakel het. Die inskakeling by die plaaslike kerk geskied egter verder soos 
met enige persoon wat wil inskakel in 'n gemeente, naamlik die pad van KO, 
art.61. 

2.11 Hierdie werkswyse het nie ten doel om die goeie ondersteuning en kontak met 
lidmate wat na die buiteland vertrek, te beëindig nie. Daar kan steeds met 
lidmate wat vertrek het, op verskillende maniere kontak gehou word. Die mate 
waarin kontak gehou word sal juis wanneer die betrokke gelowiges weer na 
Suid-Afrika terugkeer, die proses van opname wesentlik beïnvloed. 

 
E. KOMMISSIERAPPORT 
Die Kommissie beveel aan dat die Nasionale Sinode soos volg besluit: 
5.1 Daar word gevolg gegee aan die Beskrywingspunt (1). 
5.2 Daar word kennis geneem van die motivering (2). 
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5.3 Die betrokke voorstellingsbriewe (soos gewysig) word goedgekeur (Bylae A1 en 
A2) en verwys na die Administratiewe Buro vir vertaling in ter sake tale. 

5.4 Die kerke van die Gereformeerde Kerke in SA word met voorbeelde van die 
voorstellingsbriewe sowel as die “Begronding van die voorgestelde werkswyse” 
soos vervat in die Beskrywingspunt, voorsien (3). 

Besluit: Goedgekeur. 
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BYLAE A1: Konsepvorm vir 'n voorstellingsbrief1 
(EMBLEEM) 

KERKLIKE VOORSTELLINGSBRIEF 
 

Datum:______________________ 
 

Die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk ______________________________ in 

Suid-Afrika verklaar hiermee dat: 

_____________________________________ gebore _____________________ 

_____________________________________ gebore _____________________ 

(‘n) belydende lidmaat (e) van hierdie gemeente is en toegelaat word om deel te neem 

aan die Here se Sakramente (Doop en Nagmaal), en dat 

_____________________________________ gebore_______________________ 

_____________________________________ gebore _____________________ 

_____________________________________ gebore_______________________ 

_____________________________________ gebore _____________________ 

(‘n) dooplidmaat(e) van hierdie gemeente is. 

Oor die leer en lewe van die lidmaat(e) word soos volg getuig: 

__________________________________________________________________ 

Genoemde Kerkraad versoek enige kerkgemeenskap wat die Heilige Skrif, naamlik die 

Bybel, as Woord van God aanvaar en die sakramente in lyn met die instelling van Jesus 

Christus bedien en kerklike tug toepas, om bogenoemde lidmaat/lidmate in hul 

gemeenskap te aanvaar. 

Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika bely die volgende: Die Apostoliese Geloofs-

belydenis, Die Geloofsbelydenis van Nicea, Die Geloofsbelydenis van Atanasius, Die 

Nederlandse Geloofsbelydenis, Die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls. 

Namens die genoemde Kerkraad 

--------------------------------- -------------------------------------- 
VOORSITTER SKRIBA 

                                                 
1 Oorgeneem en vertaal uit Bos, F.L. 1950. De orde van de kerk, toegelicht met besluiten uit vorigen 

eeuwen. Bladsy 326-327. 
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BYLAE A2: Konsepvorm vir 'n voorstellingsbrief: Opmerkings op rugkant 
 
Praktiese rigtingwysers vir lidmaat(e): 
 
Geliefde __________________________________ 
 
 As gelowige kind(ers) van die Here het u die verantwoordelikheid om by 'n plaaslike 

Christelike gemeenskap in te skakel. 

 Ten einde u verantwoordelikheid te kan uitoefen, wys ons u op ons belydenis in 

artikel 29 van die Nederlandse Geloofsbelydenis. Hierin verwoord ons – vanuit die 

Skrif – die drie kenmerke waarvolgens ons enige Christelike gemeenskap kan 

beoordeel ten einde te bepaal of dit 'n ware kerk is al dan nie. 

 Wanneer u bepaal by watter Christelike gemeenskap u wil inskakel, kan u hierdie 

voorstellingsbrief gebruik om u bekend te stel. 

 Indien die situasie egter sodanig is dat u van mening is dat u nie met verantwoording 

teenoor die Here by enige Christelike gemeenskap kan inskakel nie, moet u 

asseblief binne drie maande, met ander woorde voor ________________________, 

kontak opneem met hierdie Kerkraad. Sodoende kan alternatiewe reëlings getref 

word om u bediening en versorging voort te sit. 

 

 As kontakpunt vir die Kerkraad geld: 

 Naam: ______________________________ 

 Posadres: ______________________________ 

  ______________________________ 

 E-posadres: ______________________________ 

 In die tydperk totdat u gevestig raak, is u welkom om te eniger tyd ook met 

bostaande persoon kontak te maak om u by te staan. 
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20.6 BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE NOORDWES 
OOR GEOGRAFIESE INDELINGS VAN KLASSISSE IN DIE RESSORT 
VAN DIE GKSA, SINODE MIDDELLANDE EN SINODE SOUTPANS-
BERG (Artt.8, 107, 185) 

 
 
A. Dr. SJ van der Walt stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie : Ekumenisiteit en 

Owerheid. 
C. Ds. P Venter rapporteer namens die Kommissie : Ekumenisiteit en Owerheid. 
 
D. BESKRYWINGSPUNT 
Die Nasionale Sinode word versoek 
1. om die geografiese indelingsbeginsel vir Klassisse volgens KO, art.41 waar die 

behoefte bestaan so spoedig moontlik tot sy volle konsekwensies in werking te stel. 
2. om Deputate aan te wys om alle betrokke Part. Sinodes en Klassisse behulpsaam te 

wees met die uitvoering van (1) hierbo na oorleg met Sinodes Middellande en 
Soutpansberg. 

 
Motivering 
(a) Die eenheid in Christus behoort ‘n groter sigbare gestaltegewing te verkry, ook in 

meerdere vergaderings. 
(b) Uit gesprekke tussen verteenwoordigers van Klassisse in Part. Sinode Noordwes 

het dit geblyk dat daar ‘n behoefte vir ‘n geografiese samekoms van Klassisse 
bestaan, asook ‘n behoefte om in kultuurverband te vergader. 

(c) Dit is noodsaaklik dat daar daadwerklik gevorder moet word sodat kerke 
geografies kan vergader om o.a ‘n gesamentlike getuienis teenoor alle 
owerheidsvlakke te lewer. 

Besluit:  
Dat aan die Beskrywingspunt gevolg gegee word. 
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21.  Leerstellig 
 
 
21.1 RAPPORT VAN DIE DEPUTATE LEERSTELLIGE SAKE OOR DIE 

VERHOUDING SONDAG EN SABBAT (Artt.14, 23, 127, 132) 
 
 
A. Dr. SJ van der Walt stel die Rapport. 
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie : Leerstellig 1. 
C. Dr. FW de Wet rapporteer namens die Kommissie : Leerstellig 1. 
 
D. RAPPORT 
1. Opdrag 
Om ‘n volledige prinsipiële studie oor die verhouding tussen Sondag en Sabbat te doen 
en duidelike prinsipiële riglyne uit God se Woord te gee vir die gelowige se lewe 
volgens die Vierde Gebod (vgl Acta 2000:433-434). 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sinodebesluite en die vierde gebod 
2.1 Die eerste besluit oor Sabbatontheiliging is deur die Algemene Sinode van 1904 

geneem (p.33, 34). Op die vraag hoe ‘n Kerkraad in moeilike gevalle van 
Sabbatontheiliging moet optree, het die Sinode besluit dat die Sinode nie 
voorskrifte vir spesifieke gevalle kan gee nie en dat elke Kerkraad ooreenkomstig 
Skrif en belydenis moet optree. 

2.2 Sedert die Algemene Sinode van 1927 tot met die Nasionale Sinode van 1997 het 
die saak van Sabbat/Sondagontheiliging op elke Sinodetafel gedien. Deurgaans 
het die sake gehandel oor versoeke vir ‘n verbod deur die regering op 
Sondagarbeid, handeldryf, sport en vermaaklikhede op Sondae, en vertoë aan die 
regering om die Sondagwette strenger toe te pas. 

2.3 Die Nasionale Sinode van 1979 het van Studierapporte deur die Gereformeerde 
Ekumeniese Sinode kennis geneem, maar tot en met die opdrag aan die huidige 
Deputate het die Sinodes geen studie oor die prinsipiële begronding van die vierde 
gebod onderneem nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
3. ‘n Verskeidenheid vrae ten grondslag 
‘n Prinsipiële studie oor die verhouding tussen Sondag en Sabbat raak ‘n 
verskeidenheid vrae aan wat hierdie verhouding ten grondslag lê. Vrae soos: Is die 
Sabbatgebod by die skepping of by Sinaï ingestel? Anker die Sabbat in ‘n altyd 
geldende skeppingsordinansie? Wat is die wese en bedoeling van die Sabbatsgebod? 
Kan die Sabbat van die vierde gebod met die Sondag gelykgestel word? Mag die eise 
van die Sabbat net so op die Sondag oorgedra word? Hoe raak die aanbreek van die 
nuwe bedeling deur Christus die Sabbat? Is daar sprake van ‘n kontinuïteit en ‘n 
diskontinuïteit tussen die Sabbat en die Sondag? 
Besluit: Kennis geneem. 
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4. ‘n Verskeidenheid standpunte 
Volgens J Douma was daar oor die uitleg van al die ander gebooie nie soveel stryd 
gevoer as oor die vierde gebod nie (De Tien Geboden II, 1988:9). Hierdie verskil in 
vertrekpunte en aksente kom ook onder gereformeerdes voor soos dit onder meer uit ‘n 
beoordeling van drie Gereformeerde Belydenisskrifte blyk, naamlik die Westminister 
Konfessie (1647), die Tweede Helvitiese Konfessie (1566) en die Heidelbergse 
Kategismus (1563). 
4.1 Die Westminister Konfessie (1647) 
Hierdie Konfessie fundeer die Sabbat op ‘n skeppingsordinansie en noem dit ‘n 
voortgaande gebod wat bindend is. Die kontinuïteit van die Sabbat word beklemtoon 
deurdat die Sondag ‘n “Christian Sabbath” genoem word: 
“...in his Word, by a positive, moral, and perpetual commandment, binding all men in all 
ages, he hath particularly appointed one day in seven for a Sabbath, to be kept holy 
unto him; which from the beginning of the world to the resurrection of Christ, was the 
last day of the week; and, from the resurrection of Christ, was changed into the first day 
of the week, which in Scripture is called the Lord’s day, and is to be continued to the 
end of the world, as the Christian Sabbath” (Chapter XXI:VII). 
4.2 Die Tweede Helvitiese Konfessie (1566) 
Hierdie konfessie begrond die noodsaak vir die hou van die dag van die Here op die 
behoefte om gesamentlik te aanbid, soos dit in die vroeë Christelike kerk en in die loop 
van die kerkgeskiedenis gedoen is. Daar is geen verband tussen die dag van die Here 
en die Sabbat of ‘n skeppingsordinansie nie. 
“The Lord’s Day. Hence we see that in the ancient churches there were not only certain 
set hours in the week appointed for meetings, but that also the Lord’s Day itself, ever 
since the apostles’ time, was set aside for them for a holy rest, a practice now rightly 
preserved by our Churches for the sake of worship and love. 
Superstition. In this connection we de not yield to the Jewish observance and to 
superstitions. For we do not believe that one day is any holier than another, or think that 
rest in itself is acceptable to God. Moreover, we celebrate the Lord’s Day and not the 
Sabbath as a free observance” (Chapter XXIV). 
4.3 Die Heidelbergse Kategismus (1563) 
Die Heidelbergse Kategismus (So 38, antw. 103) laat die klem allereers op die 
toerusting van die gelowige val (God wil ten eerste dat die Woordbediening en die skole 
in stand gehou moet word). Toerusting behels volgens die Kategismus dat die gelowige 
ywerig met die gemeente moet saamkom (vier godsdienstige aktiwiteite word genoem). 
Hierdie toerusting word nie net tot een dag van die week beperk nie, maar moet veral 
op die rusdag geskied- `n verwysing na die Christelike feesdag, naamlik Sondag. 
Die tweede punt van die Kategismus brei die implikasies van rus uit na elke dag van die 
gelowige se lewe as die begin van die ewige Sabbat: “Ten tweede moet ek elke dag 
van my lewe van my bose werke rus en die Here deur sy Gees in my laat werk. So 
begin die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe.” 
4.4 Studie deur die Gereformeerde Ekumeniese Sinode 
Die verskil in standpunte ten opsigte van die verstaan en toepassing van die vierde 
gebod blyk eweneens uit ‘n studie wat deur die Gereformeerde Ekumeniese Sinode 
(GES) onderneem is. ‘n Versoek van die Australiese Gereformeerde Kerke het voor die 
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GES 1968 gedien waarin die Sinode gevra word om ‘n studie te onderneem om ‘n basis 
van ooreenstemming tussen die Gereformeerde standpunte daar te stel (1968:299). 
Tydens die daaropvolgende GES 1972 dien ‘n Minderheids- en Meerderheidsrapport 
met as verdelingsfaktor die vraag of die onderhouding van die Sabbat/Sondag deur ‘n 
skeppingsordinansie (‘n instelling van God met altyd geldende bindingsgesag) 
gemotiveer word (GES, 1972:146-166). Daar word weer eens ‘n Studiekomitee benoem 
met onder meer die opdrag “...to provide a basis of agreement among the various 
Reformed Churches...” 
Voor die GES 1976 dien andermaal ‘n Meerderheids- en Minderheidsrapport. Die 
Minderheidsrapport sien die onderhouding van die dag van die Here as die erkenning 
van ‘n skeppings-verlossingsordinansie. Die konklusie van die Meerderheidsrapport is 
dat daar geen gronde in die Nuwe Testament is dat die Sabbat en die Sondag 
essensieel een is, of dat die Sondag in die plek van die Sabbat gekom het nie. Die 
Sondag is ‘n dag van openbare samekoms wat op die opstanding van Christus gegrond 
is. Die besluit van die Sinode was om nie tussen die twee standpunte te kies nie, maar 
om die saak in ‘n brief aan die kerke af te handel. Op die Nasionale Sinode 1979 van 
die GKSA is “met waardering kennis geneem” van die besluit van die GES. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
5. Drie duidelike standpuntrigtings 
In die loop van die geskiedenis het daar drie duidelike onderskeibare standpunte oor die 
verhouding Sabbat en Sondag ontstaan (Barnard, 1997:28-36, deel 1). 
5.1 Die Sabbatariese standpunt 
Hierdie standpunt verwerp die Sondag en hou aan die Sabbat vas soos dit in die vierde 
gebod omskryf word en in die Ou Testament voorgeskryf word. Die vierde gebod word 
letterlik geneem en is ‘n blywende en ewigdurende plig. Die koms en die werk van 
Christus het hieraan geen verskil gemaak nie. Die Sabbat, as die sewende dag van die 
week, bly die godsdienstige dag met ‘n totale arbeidsverbod. 
5.2 Die oordrag-standpunt 
Volgens hierdie standpunt is die Sabbat by die skepping ingestel as ‘n ewige, 
onveranderlike instelling van God en wat as skeppingsordinansie nooit opgehef mag 
word nie. Voorstanders hiervan wil egter ook vashou aan die gebruik van die Vroeë 
Kerk om op die eerste dag van die week, as die opstandingsdag van Christus, vir 
eredienste bymekaar te kom. Daarom word die Sondag ‘n Sabbat net op ‘n ander dag, 
‘n verplaasde Sabbat, ‘n Christelike Sabbat. Hierdie standpunt stel die blywende 
geldigheid van die Sabbat wat egter deur Christus vervul is. Gevolglik word met allerlei 
onderskeidinge gewerk soos die morele en seremoniële deel van die Sabbat, die 
inwendige en uitwendige Sabbat, ‘n blywende en tydelike element en so meer. 
5.3 Die nuwe feesdag standpunt 
Die Sondag is volgens hierdie standpunt nie ‘n Sabbat of ‘n verplaasde of oorgedraagde 
Sabbat nie. Dit is ‘n nuwe feesdag met ‘n nuwe inhoud, doel en karakter. Die offers, die 
besnydenis, die reinheidswette en ook die Sabbat was in die Ou Testament ‘n 
heenwysing na Christus en het in Hom vervulling gevind. Die rus wat in die Sabbat 
sentraal gestaan het, was ‘n heenwysing na die ware rus wat in Christus se 
verlossingswerk werklikheid geword het – die rus van die sonde en van die vrees vir die 
straf op die sonde. Wat nou met die Sondag op die voorgrond staan, is nie die rus van 
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jou arbeid nie, maar die rus van die slawediens van die sonde. Daar is dus nie ‘n direkte 
nie, maar ‘n indirekte verband tussen die Sabbat en die Sondag. Dit is die verband 
tussen die skadu wat heenwys na die werklikheid wat in Jesus gekom het. Die Sondag 
is as die opstandingsdag van Christus die nuwe feesdag waarop gelowiges saamkom. 
Die motivering vir die saamkom is nie geleë in ‘n wet wat die arbeid laat ophou nie, 
maar in die krag van die geloof en die liefde vir Christus. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
6. Die Sabbatgebod in die Ou Testament 
6.1 ’n Integrale deel van die Ou Testamentiese wetgewing 
Die Sabbatgebod is nie ‘n losstaande gebod nie, maar is as die vierde gebod deel van 
die Tien Gebooie (Dekaloog). Die Tien Gebooie staan eweneens nie los van die ander 
wette wat die Here aan Israel gegee het nie. Die Dekaloog is ‘n onderskeibare grootheid 
binne die geheel van die wetgewing, en is as die gekonsentreerde samevatting en 
grondslag die sleutel tot die verstaan van die ander wette. 
6.2 Die inhoud van die Sabbatgebod 
Die bekendste formulerings van die Sabbatgebod is in die weergawes van die Tien 
Gebooie van Eksodus 20 en Deuteronomium 5. Daar is egter ook ander formulerings in 
gedeeltes buite die Dekaloog (vgl Eks 23:12; 31:12-17; 34:21; 35:2, 3; Lev 19:30; 23:3). 
Eksodus 20: “Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou 
werk doen; maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God; dan mag jy 
geen werk doen nie - jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, 
of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die 
hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het 
Hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig” (1953-vertaling). 
Deuteronomium 5: ”Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou 
beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; maar die sewende dag is die 
Sabbat van die Here jou God; dan mag jy geen werk doen nie – jy of jou seun of jou 
dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of 
jou vreemdeling wat in jou poorte is nie; sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan 
rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland ‘n slaaf was, en die Here jou 
God jou daarvandaan uitgelei het deur ‘n sterke hand en ‘n uitgestrekte arm; daarom 
het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou” (1953-vertaling). 
6.3 Die betekenis van die Sabbat as ‘n dag van rus/toerusting, ‘n dag van 

toewyding/aanbidding en ‘n dag van herdenking 
Op grond van die weergawe van die Sabbatgebod in die Ou Testament, die praktyk van 
Sabbatviering onder Israel en profetiese vermaning ten opsigte van die nakoming van 
die Sabbatgebod, kan die betekenis van die Sabbat omskryf word as ‘n dag van rus, ‘n 
dag van toewyding en ‘n dag van herdenking. 
6.3.1 ‘n Dag van rus/toerusting 
Die onvoorwaardelike nalating van alle werk staan in die Sabbatgebod op die 
voorgrond. Hierdie arbeidsverbod is omvattend en radikaal in die weergawes van die 
Dekaloog in Eksodus 20 en Deuteronomium 5: “Dan mag jy geen werk doen nie”. In die 
Sabbatgebod is die oproep om te rus dus sentraal. Die selfstandige naamwoord 
“Sabbat” het ‘n verband met die werkwoord “shabbat” wat die betekenis het van ophou 
(met werk), beëindig, tot ‘n einde kom (Ges 1979:234; De Vaux, 1962:416, deel 2). Die 
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Sabbat van die vierde gebod het dus die betekenis van die dag waarop die werk van die 
week ophou, ‘n bepaalde rusperiode, die dag van rus. 
In Eksodus 20:11 is die motivering vir die Sabbatrus die rus van God na sy 
skeppingswerk wat die voltooiing van sy skeppingswerk beskrywe (Calvyn, 1900, eerste 
deel:53) en dat Hy Hom op die sewende dag in sy werk verlustig het (Du Toit, 
1969:145). Die motivering in Deuteronomium 5:15 is die verlossing uit die slawehuis 
van Egipte waaraan die Sabbat voortdurend moes herinner. Hierdie motivering is 
eweneens ‘n oproep om te rus met die herinnering daaraan dat hulle nooit weer slawe 
in hulle arbeid moes word nie. Op elke Sabbat moes Israel daaraan dink dat die ware 
rus ‘n rus is wat deur God se verlossingswerk moontlik gemaak is. Die beklemtoning 
van die Sabbat as ‘n dag van rus word ook deur ‘n barmhartigheids- of humanitêre 
motivering in Deuteronomium 5:14 benadruk: “sodat jou werksmense kan rus soos jy”. 
Dieselfde motivering kom ook in Eksodus 23:12 voor – om uit te rus en ‘n bietjie asem 
te skep. As dag van rus, was die Sabbat ook `n dag van toerusting vir die daaglikse 
werk in die week wat gevolg het. Hierdie toerusting het onderrig in die huis, by die 
tempel en by ander vergaderplekke ingesluit. 
6.3.2 ’n Dag van toewyding/aanbidding 
Die opdrag om te rus was nie die enigste doel vir die heiliging van die Sabbat nie. Dit is 
wel so dat daar in die Tien Gebooie in die vierde gebod geen kultiese handelinge of 
godsdienstige aktiwiteite voorgeskryf word nie. Die Sabbat was egter nie deur leë tyd 
gekenmerk nie. Dit is in ‘n positiewe sin verstaan as ‘n geheiligde dag wat aan die Here 
gewy is, as ‘n dag vir ‘n gewyde byeenkoms, vir die bring van offers en vir 
godsdienstige aktiwiteite (Lev 23:3; Num 28:9-10; Eseg 46:1-3). In die Sabbat is in 
beginsel die hele lewe in ‘n weeklikse ritme aan God gewy. 
Die Sabbat is ook in opdrag van die Here ten nouste aan verskillende feeste verbind 
wat die heiliging van die Sabbat dieper en breër motiveer as om net geen werk te doen 
nie. Die Sabbat het ‘n belangrike plek ingeneem by die viering van die Paasfees (Lev 
23:5-8), die groot Versoendag (Lev 23:26-32), die huttefees (Lev 23:34-42), die fees 
van die weke (Num 28:26) en die fees van die nuwemaan (Num 29:1-6). Die 
onderhouding van die Sabbat was ook ‘n teken van die verbondsverhouding tussen die 
Here en sy eiendomsvolk (Eks 31:12-17). Dit beteken dat die Sabbat Israel daaraan 
moes herinner dat hulle aan die Here behoort en volgens sy verbondseise moes lewe 
(De Bruyn, 1993:94). 
6.3.3 ’n Dag van herdenking 
In Deuteronomium 5:15 word die betekenis van die Sabbat verder omskryf as ‘n dag 
van herdenking: “...jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland ‘n slaaf was, en dat die 
Here jou God jou daarvandaan uitgelei het...” Met elke Sabbatdag moes die volk Israel 
met dankbaarheid dit in herinnering roep hoe God hulle met magtige dade uit Egipte 
bevry het. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
7. Wanneer is die Sabbat ingestel? 
Oor die vraag wanneer die Sabbat ingestel is, is daar veral twee standpunte wat 
teenoor mekaar staan en wat bepaalde konsekwensies vir die betekenis van die Sabbat 
vir die gelowiges vandag het. Die een standpunt is daarvan oortuig dat die Sabbat by 
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die skepping ingestel is (vgl Gen 2:2, 3). Die ander meen dat die Sabbat by die 
verbondsluiting te Sinaï ingestel is (vgl Eks 20 en Deut 5). 
7.1 Die instelling by die skepping 
7.1.1 Hierdie standpunt is daarvan oortuig dat die Sabbat by die skepping ingestel is. 

Die instelling geskied toe God na die voltooiing van die skepping die sewende 
dag geseën en geheilig het en daarop gerus het. “En God het op die sewende 
dag sy werk voltooi wat Hy gemaak het, en op die sewende dag gerus van al sy 
werk wat Hy gemaak het. En God het die sewende dag geseën en dit geheilig, 
omdat Hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te 
maak” (Gen 2:2, 3). Hierdie standpunt verwys gevolglik na die Sabbat as ‘n 
skeppingsordinansie wat deur God by die skepping ingestel is, en daarom is die 
Sabbat ‘n ewigdurende instelling wat vir alle mense van alle tye tot aan die 
voleinding geld. Die vraag is egter of dit die gevolgtrekking op Bybelse gronde 
kan wees? 

7.1.2 In Genesis 2:2 en 3 word gemeld dat God gerus het van al die werk wat Hy 
gemaak het. Hierdie rus van God is egter anders as die rus van die 
Sabbatgebod, omdat dit nie beteken dat God moeg geword het nie. Dit het die 
betekenis dat Hy op die sewende dag sy skeppingswerk voltooi het en dat Hy 
opgehou het met skep. Voorts beteken God se rus nie ‘n niksdoen nie, maar dat 
Hy as Skepper met welgevalle op sy voltooide skeppingswerk terug gekyk het 
(vgl 6.3.1). Dat God die sewende dag geseën het, het volgens Calvyn (1900, 
eerste deel:54, 55) die betekenis dat Hy die dag met sy liefde omhels sodat die 
uitnemendheid en die waardigheid van sy werk daarin gevier kan word. Hy het 
die rus geseën sodat dit deur al die eeue onder die mense heilig sou wees. 
Alhoewel Genesis 2:2 en 3 nie die instelling van die Sabbat as ‘n 
skeppingsordinansie beskryf nie, het God tog aan die rus ‘n betekenis verbind 
wat vir die mens en dier seën inhou (Lion-Cachet:2). Die verwysing in Eksodus 
20 na die rus van God met die voltooiing van sy skeppingswerk is dus nie ‘n 
bewys dat die Sabbat by die skepping ingestel is nie. Dit is slegs ‘n motivering vir 
die rusgebod in die vierde gebod heenwysend na God wat op die sewende dag 
gerus het. 

7.1.3 Ander gegewens wat dit ondersteun dat die Sabbat nie by die skepping ingestel 
is nie, is die volgende: 
• Die sewende dag by die skepping word nie die Sabbat genoem nie. Indien die 

Sabbat hier in ‘n besondere sin verstaan moes word, sou dit in ‘n opdragvorm 
met bepaalde eise gestaan het. In Genesis 2:2 en 3 word die mens nie by die 
rus en heiliging van die sewende dag direk betrek nie. 

• Vanaf die skepping tot by die uittog uit Egipte word die onderhouding van die 
Sabbat nêrens in die Bybel vermeld nie. Indien dit ‘n instelling vanaf die 
skepping sou wees, sou dit in God se bemoeienis en beloftes met die 
aartsvaders ter sprake gekom het. Pogings is wel aangewend om spore van 
die Sabbat aan te dui op grond van die plek van die getal sewe met Noag en 
die sondvloed (vgl Gen 7:4, 10; 8:10, 12). Dit is egter geen aanduiding dat 
daar op daardie stadium wel ‘n uitdruklike Sabbatgebod was nie. 

• Uit ‘n openbaringshistoriese oogpunt het Genesis 1-11 ‘n gerigtheid op die 
wêreld (alle volke). Dit is nog nie die besondere openbaring van God aan sy 
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verbondsvolk Israel nie. Indien Genesis 2:2, 3 die instelling van die Sabbat by 
die skepping begrond, dan is die noodwendige afleiding dat die Sabbatgebod 
‘n universele opdrag as ‘n instelling vir alle volke moes wees. In Eksodus 
31:12-17 word die onderhouding van die Sabbat as ‘n verbondsteken 
spesifiek tussen die Here en Israel as sy eiendomsvolk beskrywe. 

• In Eksodus 16:22-30 onderrig Moses die volk oor die optel van manna. Op 
die sesde dag gee die Here ‘n dubbele porsie wat nie bederf nie, want die 
sewende dag is die Sabbat en dan is daar geen manna nie. Op grond van 
hierdie gebeure kan geredeneer word dat die Sabbat vir Israel voor Sinaï 
reeds ‘n bekende gebruik was. Uit die gedeelte is dit egter duidelik dat Israel 
hierdie gebruik blykbaar nie geken het nie. Ten spyte van Moses se 
uitdruklike lering dat daar op die sewende dag geen manna sal wees nie, het 
van die mense tog manna gaan soek. Gevolglik moes Moses sy onderrig 
telkens herhaal. Voor hierdie tyd was dit ook nie ‘n instelling by die volk dat 
hulle net vir ses dae moes trek en dat hulle op die sewende dag moes rus 
nie. 

7.2 Die instelling te Sinaï 
Die verbondsluiting by Sinaï is die groot keerpunt in die bestaan van die volk Israel. Nou 
word die verbond wat die Here met Abraham gesluit het, bevestig en met die hele volk 
gesluit (vgl Eks 19; 24; Deut 5:2). As uitdrukking van sy verbondswil gee die Here aan 
die volk die Dekaloog. Die Sabbatgebod van die vierde gebod word in Eksodus 31:13-
17 ‘n teken van die verbond met die Here genoem. 
Die instelling van die Sabbat het sy oorsprong in die verbondsluiting te Sinaï. Dit is die 
mees aanvaarbare standpunt, asook die standpunt met die sterkste Bybelse gronde. Dit 
word ook ondersteun deur ander Skrifgedeeltes wat na God se verlossing uit Egipte 
verwys en wat van die instelling van die Sabbat, as ‘n gebeurtenis wat op daardie 
verlossingsgebeure volg, getuig (vgl Neh 9:12-14; Eseg 20:10-12). 
Besluit: Kennis geneem. 
 
8. Die onderhouding van die Sabbatgebod 
Die Sabbat is deur God bedoel as ‘n dag van rus (geen werk mag gedoen word nie), 
van toewyding aan die Here en as ‘n dag van dankbare herinnering aan die verlossing 
uit Egipte. Die volk Israel moes die Sabbatgebod met groot erns gehoorsaam, 
aangesien ‘n persoon met die dood gestraf kon word as hy op die Sabbat gewerk het 
(Eks 31:15). Tog het die Here ‘n gesindheid van vreugde met die onderhouding van die 
Sabbat verwag (Jes 58:13, 14). 
Uit die profetiese vermaning is dit egter duidelik dat daar tye was dat Israel die Sabbat 
nie so onderhou het soos die Here geëis het nie. Die profete het Israel telkens bestraf 
vanweë ‘n gesindheid van valsheid en onopregtheid (Jes 1:13; 56:2; Am 8:5), die 
misbruik van die Sabbat vir eie belang (Jes 58:13, 14) en vanweë die ontheiliging van 
die Sabbat (Jer 17:19-27; Eseg 20:13). Die miskenning van die Sabbat word ook 
aangedui as een van die redes waarom Jerusalem verwoes is en die volk in ballingskap 
weggevoer is (Neh 13:18). 
Besluit: Kennis geneem. 
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9. Die Sabbat in die ballingskaptyd en daarna 
Die ballingskap het die gevoel onder Juda gevoed dat God sy volk losgelaat het. Die 
tempel was die teken van God se teenwoordigheid en die waarborg van God se sorg. 
Die tempel was ook die plek vir die offers. Met die verwoesting van die tempel het dit 
alles in duie gestort. Die sentrum van hulle godsdiens het weggeval. Die priesters as die 
middelaars tussen die volk en die Here het hulle sentrale plek by die tempel verloor. Die 
sentrale plek van die priesters by die tempel word nou deur die wetsgeleerdes vervang. 
Waar die tempel voorheen die teken van God se teenwoordigheid was, asook die 
uitdrukking van sy wil, het die Sabbat nou hierdie plek ingeneem. Die heilige plek het 
nou ruimte vir die heilige dag gemaak. 
Ook na die ballingskap het die belang en betekenis van die Sabbat steeds gegroei. Die 
Sabbat het ‘n baie belangrike gebod van die Wet geword en het algaande ‘n sentrale 
plek onder die gebooie ingeneem. Die Wet (Tora) het gaandeweg ‘n meer dominerende 
plek in die lewe en denke van die Joodse volk ingeneem. Die behoefte het toegeneem 
om die Wet verder uit te lê en toe te pas sodat dit vir elke konkrete geval in die lewe 
voorsiening kan maak – voorskrifte wat presies sal sê wat gedoen mag word en wat nie. 
Dit is in hierdie klimaat dat Jesus in die volheid van die tyd gebore word. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
10. Jesus Christus en die wet 
10.1 Met die wet word die Tien Gebooie bedoel, asook die hele wet van Moses (die 

Tora). Uit die lewe en werk van Jesus Christus hier op aarde blyk dit duidelik dat 
Hy die wet erken en gehoorsaam het. Van sy geboorte af was Hy aan die wet 
onderworpe (Gal 4:4-5). Sy versoeningswerk behels onder meer dat Hy as 
regverdige mens in ons plek die wet volmaak gehoorsaam het sodat Hy as ons 
Geregtigheid sy verdienste ons kan toereken (NGB, art.22; HK, Sondag 5,6). 

10.2 In Matteus 5:17 fokus Jesus op sy verhouding tot die wet: “Moenie dink dat Ek 
gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te 
ontbind nie, maar om te vervul”. In die voorafgaande vers 16 roep Jesus die 
mense tot goeie werke op en die wet is die maatstaf vir goeie werke. In die 
konteks van vers 17-20 gaan dit ook in hoofsaak oor die wet. Met die woorde 
“wet of die profete” verwys Jesus dus na die wet in sy geheel as die 
geopenbaarde en gesagvolle wil van God. 

10.3 In vers 17 staan die versekering van Jesus voorop dat Hy nie gekom het om die 
wet te ontbind nie, maar om die wet ten volle te handhaaf. Die vervulling van die 
wet deur Jesus beteken dus nie dat Hy die wet met ‘n nuwe wet vervang nie, of 
dat Hy die wet reduseer nie, of dat Hy die wet aanvul nie. Die vervulling van die 
wet deur Jesus beteken dat Hy aan die wet deur woord en daad sy regte inhoud 
gee (Ridderbos, 1972:258). Hy laat die ware betekenis van die wet na vore kom 
deur die wet volgens sy oorspronklike bedoeling te interpreteer. Dit blyk onder 
meer in sy hantering van ses teenstellings in Matteus 5:21-47. Na die 
Ballingskap het daar rondom die wet ‘n netwerk van gebooie en menslike uitleg 
ontstaan. Deur oorlewering is dit aan die Jode as gesagvol voorgehou wat 
gehoorsaam moet word (vgl Mark 7:1-13). Teenoor die menslike uitleg en 
toepassing deur die rabbi’s, beklemtoon Jesus weer die ware bedoeling en 
betekenis van die wet. In die ses teenstellings weerspreek Hy nie die wet nie, 
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maar verdiep die wet en rig Hy Hom teen die vervlakking en devaluering van die 
eise van die wet. 

10.4 Met Jesus se eerste koms na hierdie wêreld was dit die geloof onder die meeste 
Jode dat jy die vryspraak van God deur getroue wetsonderhouding verdien (Matt 
23; Rom 2:17 vv). In Romeine 10:4 noem Paulus watter ommekeer die 
verlossingswerk van Jesus ten opsigte van die wet as weg van vryspraak voor 
God gebring het: “Christus is tog die einde (telos) van die wet, sodat elkeen wat 
glo, vrygespreek kan word”. Dit beteken onder meer dat Jesus met sy lewe en 
werk die wet tot sy ware vervulling en einddoel gebring het. Jesus het alles 
vervul wat die wet geëis het. In Christus skenk God nou die geregtigheid 
(vryspraak) vir elkeen wat glo. In Efesiërs 2:15 (a) word dieselfde waarheid 
gestel: “Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het Hy opgehef...” 

10.5 In die plek van die sondige mens het Jesus gedoen wat die mens nie kon doen 
nie. Hy het die wet in alles gehoorsaam. Deur geloof in Christus is die gelowige 
vrygespreek van die straf, skuld en veroordeling van die wet (Gal 5:1-13). Die 
gelowige staan in ‘n nuwe verhouding tot die wet. Hy is vry van ‘n wettiese lewe 
van reël op reël (Kol 2:20-23). Hy gehoorsaam die wet nie net as ‘n dwingende 
plig van buite nie, maar veral met ‘n gesindheid van liefde vir God en medemens 
(Matt 24:37-40; Rom 13:9-10). Die hele wet met al sy eise en bepalings vir die 
gelowige moet dus in die verlossingswerk van Christus begrond word. 

10.6 In artikel 25 van die Nederlandse Geloofsbelydenis word oor die koms en werk 
van Christus en die seremoniële kant van die wet die volgende bely: “Ons glo dat 
die seremonies en heenwysings van die Wet met die koms van Christus 
opgehou het en dat alle voorafskaduwing tot ‘n einde gekom het. Die gebruik 
daarvan moet derhalwe onder die Christene afgeskaf word. Die waarheid en 
inhoud daarvan bly nogtans vir ons in Christus Jesus bestaan: in Hom het hierdie 
seremonies en heenwysings juis hulle vervulling...” 

 In sy wet het God seremoniële voorskrifte gegee oor: 
• Heilige plekke: Die tabernakel en die tempel. 
• Heilige persone: Die Leviete en die Priesters. 
• Heilige handelinge: Die offers, reinigingsgebruike, besnydenis en om te vas. 
• Heilige tye: Die Sabbat, Sabbatjaar, die Jubeljaar en ‘n verskeidenheid 

feeste. 
 Artikel 25 (NGB) benadruk die beëindiging van hierdie seremonies omdat hulle 

as heenwysings en voorafskaduwing in Christus vervul is (vgl Ef 2:14, 15; Kol 
2:16, 17; Gal 4:3-11; Heb 8:1-6). Die waarheid en inhoud daarvan soos in 
Christus vervul, bly steeds vir die Kerk van alle eeue van krag. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
11. Jesus en die Sabbatgebod 
11.1 Die optrede van Jesus op die Sabbat, sy uitleg van die Sabbatgebod en sy 

verlossingswerk is die vertrekpunt vir die verstaan van die ware betekenis van 
die Sabbat in die Nuwe Testament. 

11.2 Al die lyne van die Sabbatgebod in die Ou Testament wys heen na Christus en 
vind in Hom die ware vervulling. Die rus waarom dit in die Sabbat gaan is ‘n 
afskaduwing en vooruitwysing na die ware rus in Christus. Met hierdie ware rus 
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word bedoel die verlossing van die slawerny van die sonde; die bevryding van 
die sondeskuld en straf; die rus van die bose werke en van elke poging om self 
hierdie rus te probeer verkry. Hierdie rus is nie net vir een bepaalde dag nie, 
maar vir alle dae. Die Ou Testamentiese Sabbat is vervul en nou is Jesus die 
Sabbat vir elke gelowige. In sy kommentaar op Genesis 2:3 gee Calvyn (1900, 
eerste deel:55) ‘n openbaringshistoriese perspektief op die rusvervulling in 
Christus. Hy verwys na die rus van God op die sewende skeppingsdag. Hierdie 
rus het Hy geseën sodat dit deur die eeue onder mense heilig sou wees. Sy 
voorbeeld van rus is die motivering om na te volg. Later sou Hy in die wet ‘n 
nuwe voorskrif oor die Sabbat gee wat vir ‘n bepaalde tyd vir die Jode bedoel is. 
Dit is die skaduwee van die geestelike rus wat in Christus as werklikheid verskyn 
het. 

11.3 Jesus het die wet, ook die Sabbatgebod, erken en onderhou. Deur sy optrede en 
prediking interpreteer Hy die Sabbatgebod egter vanuit die nuwe bedeling wat 
met sy koms aangebreek het. Hy interpreteer die Sabbat anders as die 
opvattings en praktyke onder die Jode in daardie tyd en onderhou die Sabbat 
volgens sy ware betekenis. Hy toon dat die Sabbat nie bedoel is as ‘n wettiese 
dag vol laste en dwang nie, maar dat dit ‘n voorreg tot seën en vreugde van die 
mense is. Deur ses strydgesprekke van Jesus oor die Sabbat leer Hy wat die 
ware betekenis van die Sabbat is. 

11.4 Die eerste strydgesprek het gevolg toe Jesus en sy dissipels deur gesaaides 
geloop het en van die are gepluk en van die koring geëet het (Matt 12:1-8; Mark 
2:23-28; Luk 6:1-5). Die Fariseërs het dit gesien en volgens hulle was dit ‘n 
oortreding van die Sabbatgebod. Jesus verdedig hulle optrede deur na twee 
voorbeelde te verwys. Die eerste is wat Dawid in ‘n noodsituasie gedoen het 
deur van die offerbrood te eet. En as Dawid dit kon doen, dan ook Jesus wat met 
groter gesag optree. Die tweede voorbeeld is die priesters wat op die Sabbatdag 
in die tempel diens moet doen. Jesus is in sy verlossingswerk groter as die 
tempel. 

 In die verdere gesprek verwys Jesus na wat God deur die profeet Hosea gesê 
het: “Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie”. Hiermee plaas Jesus die 
gebod van barmhartigheid bokant die offerwette/kultiese wette (vgl Joh 7:21-24). 
Daarna stel Hy die uitdruklike bedoeling van die Sabbat as Hy sê: “Die 
Sabbatdag is vir die mens gemaak en nie die mens vir die Sabbatdag nie” (Mark 
2:27). Dit beteken onder meer dat die eis van liefde teenoor die naaste deel vorm 
van die samevatting van die wet en dat die mens en sy noodbehoeftes ‘n 
besondere plek in die Sabbat het. Die Sabbat is vir die mens tot hulp en vreugde 
en nie tot ‘n swaar las nie. Met die woorde: “Die Seun van die mens is immers 
Here oor die Sabbat” openbaar Jesus sy gesag om die Sabbat reg te 
interpreteer. 

11.5 Die tweede gesprek handel oor die genesing van die man met die gebreklike 
hand (Matt 12:9-14; Mark 3:1-6; Luk 6:6-11). Volgens die Joodse opvatting was 
dit ongeoorloof om iemand op die Sabbatdag te genees, behalwe wanneer 
iemand in lewensgevaar verkeer het. Die vraag word in die sinagoge aan Jesus 
gestel of ‘n mens iemand op die Sabbatdag mag gesond maak? Die antwoord 
van Jesus is: “Wie van julle sal nie die een skaap wat hy het en wat op ‘n 
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Sabbatdag in ‘n sloot val, dadelik uithaal nie? Hoeveel is ‘n mens nie meer werd 
as ‘n skaap nie? Dan mag ‘n mens mos op die Sabbatdag goed doen” (Matt 
12:11, 12). In sy antwoord impliseer Jesus ‘n vanselfsprekendheid om ‘n dier in 
nood te help. Hoeveel te meer mag daar dan nie ook aan ‘n mens goed gedoen 
word nie. Hiermee verwys Jesus na die ware bedoeling van die Sabbat as ‘n 
heenwysing na die verlossingswerk van Christus. Jesus gee iets van die lewe 
terug aan die man as ‘n teken van die ware lewe wat Hy vir die mens bring. 

11.6 Daar was ook die genesing van die vrou wat al agtien jaar lank gebreklik was 
(Luk 13:10-7). Jesus was besig om op ‘n Sabbatdag in ‘n sinagoge die mense te 
leer. Hy onderbreek sy onderrig en genees die vrou. Die owerste van die 
sinagoge maak toe beswaar met die onderliggende bedoeling dat dit verbode is 
om iemand op ‘n Sabbatdag te genees. Jesus antwoord deur na die 
vanselfsprekende weldaad te verwys dat die mense hulle bees of donkie op ‘n 
Sabbatdag los maak om te gaan suip. Hierdie vrou is deur die Satan vir agtien 
jaar gebind en mag Hy haar dan nie op die Sabbatdag van hierdie band los maak 
nie? Die Sabbat is dus ‘n bevrydingsdag wat ten diepste wys op die werk van 
bevryding deur Jesus. 

11.7 Die vierde strydgesprek vind in die huis van ‘n vooraanstaande Fariseër plaas 
met die genesing van die man wat aan water gely het (Luk 14:1-6). Dit is Jesus 
wat die vraag stel: “Mag ‘n mens iemand op die Sabbatdag gesond maak of nie?” 
Nadat niemand antwoord nie maak Jesus die man gesond. Sy genesingsdaad is 
die antwoord op die vraag. 

11.8 Nadat Jesus die verlamde man van Betesda gesond gemaak het (Joh 5:1-18) 
dra die man sy beddegoed wat ‘n oortreding van die Sabbatgebod was volgens 
die Jode. Uiteindelik antwoord Jesus die Jode: “My Vader werk tot nou toe, en Ek 
werk ook”. Die Vader se groot werk gaan voort en kon nie deur die Sabbat 
onderbreek word nie. Jesus se werk moet ook voortgaan, want dit is juis die 
vervulling van die ware Sabbat. 

11.9 Met die genesing van die blindgeborene (Joh 9:1-41) maak Jesus met spoeg ‘n 
bietjie klei aan. Een van die Joodse wettiese reëls was dat jy nie op die 
Sabbatdag deeg mag knie nie en dat jy nie salf mag voorberei nie. Op die vraag 
van die dissipels deur wie se sonde dit is dat die man blind gebore is, antwoord 
Jesus: “...hy is blind sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word”. 
Met hierdie antwoord dui Jesus die verband aan tussen die genesing van die 
man en die groot genesing wat Jesus bring. 

11.10 Met die gebeure tydens al ses strydgesprekke verbreek Jesus nie die Sabbat 
volgens die ware bedoeling daarvan nie. Hy toon met sy optrede en lering juis 
aan wat die ware doel en vervulling van die Sabbat is. Hy is die ware rus en wie 
in Hom glo, kry aan die ware rus deel en is besig om die Sabbatgebod te 
gehoorsaam. Samevattend kan daar na Calvyn se kommentaar op Genesis 
17:13 verwys word waar die besnydenis as ‘n teken van ‘n ewige verbond 
beskryf word. Maar hy wat beweer dat dit ook nog vandag deur die Jode 
onderhou moet word, dwaal volgens Calvyn. “De Tempel was die eenige 
woonplaats van God, volgens het woord: Dit is mijne rustplaats tot in eeuwigheid, 
hier zal Ik wonen. Ps 132:14. Ook de Sabbath was geen tijdelijke, maar eeuwige 
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heiliging des volks; tock kan men niet ontkennen, dat Christus ook aan deze een 
einde gemaakt heeft (Calvyn, 1900, eerste deel:363). 

Besluit: Kennis geneem. 
 
12. Die onderhouding van die Sabbat volgens die briewe van Paulus 
12.1 In die briewe van Paulus verwys hy in enkele gedeeltes na die betekenis van die 

Ou Testamentiese Sabbat in die lig van die nuwe bedeling wat in Jesus Christus 
aangebreek het. 

12.2 In Kolossense 2:16-19 rig Paulus hom teen dwaalleraars wat die gemeente met 
hulle dwaling oor onder andere die Sabbat verwar het. Die dwaalleer het dit 
gestel dat die verlossing in Christus nie genoegsaam is nie en dat dit vir jou 
saligheid noodsaaklik is om bepaalde kos en drank na te laat, en om feeste 
waaronder die Joodse Sabbat te onderhou. Paulus verwerp hierdie dwaling met 
groot krag. Hy spreek hom skerp uit teen die onderhouding van heilige tye soos 
Sabbatte en nuwemaansfeeste. Volgens Paulus kan niks by die verlossing 
bygevoeg word nie, want in Hom is die ware volheid. Volgens hierdie gedeelte is 
dit so dat Jesus die werklikheid van die vierde gebod is. Die werklikheid van die 
Sabbat is nie ‘n dag nie, maar die Persoon van Jesus Christus. 

12.3 In Galasiërs 4:9-11 vermaan Paulus die Galasiërs om nie die genoegsame 
verlossing deur Christus te misken nie. Dit doen sommige deur ‘n bykomende 
verdiensteleer aan te hang in die waarneming van besondere dae en feestye. 
Volgens Paulus bedreig so ‘n verdiensteleer die vryheid in Christus. Hy noem dit 
‘n terugval in minderwaardige en armsalige wettiese godsdienstige reëls. Hy 
noem nie die Sabbat uitdruklik nie, maar verwys na ‘n verskeidenheid feeste en 
dae waaronder die Sabbat ook bedoel word. 

12.4 “Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie 
vryheid en moet julle nie weer onder die slawejuk laat indwing nie” (Gal 5:1). 
Paulus kan dit nie sterk genoeg beklemtoon nie dat die gelowiges deur die 
verlossing van Christus van die slawerny van godsdienstige wettiese reëls en 
bande vry is nie. In Christus is hulle waarlik vry en behoort alleen aan Hom. 
Paulus moes hom, veral in sy Galasiërbrief, verset teen die dwaling om 
bykomend iets te doen om jou vryspraak voor God te verseker. As jy toegee aan 
hierdie dwaling kom jy onder die slawejuk van mense se godsdienstige reëls en 
verloën jy die verlossing in Christus. 

12.5 In Romeine 14:1-12 bespreek Paulus die verskille wat gelowiges in een 
gemeente onder mekaar het ten opsigte van bepaalde beskouings. In die 
verband verwys Paulus na die een persoon wat alles eet en ‘n ander wat uit 
geloofsoorwegings nie alles wil eet nie. Hy verwys ook na die persoon vir wie die 
een dag belangriker is as ander dae en ‘n ander vir wie alle dae ewe belangrik is. 
Hieroor noem Paulus twee basiese vertrekpunte. Eerstens moet gelowiges 
mekaar aanvaar en nie veroordeel nie. In die tweede plek is die waarneem van 
sekere dae nie van wesentlike belang nie. Die hoofsaak is dat alles uit volle 
oortuiging en tot eer van God moet geskied. 

12.6 Volgens Paulus is die Sabbat vir die Nuwe Testamentiese gelowige in Christus 
vervul en daarom kan dit nie presies soos in die Ou Testamentiese tyd geld nie. 
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In sy briewe gee Paulus nêrens ‘n voorskrif om die Sabbat as ‘n Ou 
Testamentiese Sabbat te onderhou nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
13. Die Sabbat volgens Hebreërs 
13.1 In Hebreërs word veral in Hebreërs 4:1-11 oor die betekenis van die Sabbat in 

die lig van die nuwe bedeling in Christus gehandel. 
13.2 In vers 9 word die woord Sabbatsrus gebruik: “Daar wag dus nog steeds ‘n 

Sabbatsrus vir die volk van God...” Die beste verklaring is dat hierdie Sabbatsrus 
nie net ‘n eskatologiese betekenis het nie, maar dat dit sien op die rus en 
bevryding wat Christus reeds gebring het, en dat die finale vervulling daarvan 
eers by die wederkoms van Christus geskied. 

13.3 In hierdie gedeelte word die rus van God by die skepping verbind met die rus wat 
aan die volk Israel beloof is na hulle woestynreis. Tog het hulle intrek in die land 
Kanaän nie die beloofde rus gebring nie. Die rus waarvan die Sabbat spreek en 
wat aan die volk Israel beloof is, het nou aangebreek deur die koms en werk van 
Jesus Christus. Van belang is dat die belofte van God om hierdie rus in te gaan, 
en waaraan die mense in die woestyn ongehoorsaam was, nog steeds vandag 
van krag bly. Wie in Christus glo, word hierdie rus deelagtig. 

13.4 Die Hebreërskrywer/prediker wat juis die Ou Testament in die lig van Christus 
interpreteer, kom met geen voorskrif om ‘n bepaalde dag te vier nie. Geen dag 
word meer gevier nie, maar elke dag (vgl Heb 3:13; 4:7; 10:25). 

Besluit: Kennis geneem. 
 
14. Die eis van die Sabbatgebod ontbreek in die Nuwe Testament 
14.1 In die Ou Testament word die Sabbatgebod herhaaldelik voorgehou. Tog is dit 

opvallend dat daar in die Nuwe Testament geen eis gestel word dat die 
Sabbatgebod onderhou moes word nie. 

14.2 In die Bergrede waar Jesus in sy prediking na verskeie gebooie verwys, word 
niks oor die Sabbat gesê nie. Na sy ses strydgesprekke met die Jode oor die 
onderhouding van die Sabbat stel Jesus nêrens die eis dat sy dissipels die 
Sabbat moet onderhou nie. 

14.3 In die briewe van Paulus word op enkele plekke ‘n samevatting van gebooie 
gegee sonder ‘n verwysing na die Sabbatgebod (Rom 13:5-14; Ef 6:1-4). In die 
vermanende gedeeltes van sy briewe waar die lewensgedrag van die gelowiges 
behandel word, is daar geen verwysing na die Sabbatgebod nie (Ef 4, 5; Kol 3; 1 
Kor 6:12-20; Gal 5; 1 Tess 4). 

Besluit: Kennis geneem. 
 
15. Die samekoms van die gelowiges op die eerste dag van die week in die Nuwe 

Testament 
15.1 Jesus sterf op die Vrydagmiddag voor die aanbreek van die Sabbat en al vier 

evangeliebeskrywings getuig dat Jesus op die eerste dag van die week (Sondag) 
opgestaan het (Matt 28:1; Mark 16:2; Luk 24:1; Joh 20:1). Met sy opstanding op 
die Sondag word sy verlossingswerk bevestig en bekragtig. Die opstanding van 
Jesus gee aan sy kruisdood juis sin en betekenis (Hk, Son 17; 1 Kor 15:14-19). 
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15.2 Na die opstanding van Christus het die meeste samekomste van die gelowiges 
op die eerste dag van die week (Sondag) plaasgevind. Wat was die redes dat die 
samekomste op hierdie dag plaasgevind het? 

15.3 Daar is in die Nuwe Testament geen aanduiding dat Jesus Christus of die 
apostels ‘n opdrag vir hierdie samekomste gegee het nie. Dit het onder leiding 
van die apostels as getuies van Jesus Christus in die gemeente van Jerusalem 
begin. Die dissipels was die aand van die opstandingsdag (Sondag) bymekaar 
toe Jesus aan hulle verskyn het, en ook weer die volgende Sondag met ‘n 
ontmoeting met die opgestane Christus (Joh 20:19-29). Hierdie samekomste op 
die opstandingsdag en hulle gemeenskap met die opgestane Christus het 
waarskynlik op hulle so ‘n groot indruk gemaak dat hulle daarmee voortgegaan 
het. Die uitstorting van die Heilige Gees op die Sondag het die belangrikheid van 
hierdie dag nog verder ingeskerp. Sondae het in hierdie opsig `n soortgelyke 
funksie van herdenking vervul as die Ou-Testamentiese Sabbat, hoewel dit nie 
as voortsetting van die Sabbat gesien is nie. 

15.4 Gereelde samekomste van gelowiges, ook op ander dae as Sondae, het na die 
opstanding van Jesus plaasgevind. In Handelinge 2:42 word verwys na die 
onderlinge gemeenskap (vgl ook Hand 5:12). Vanuit hierdie samekomste het 
algaande die gebruik gegroei om op die Sondag bymekaar te kom (Hand 20:7-
12; 1 Kor 16:2). Tydens dié samekomste op Sondae, is die Here ook openlik 
aangeroep en is onderrig gegee, wat ooreenkom met twee funksies van die Ou-
Testamentiese Sabbat, naamlik toewyding/aanbidding en rus/toerusting. 

15.5 Die sake wat in die Ou Testamentiese Sabbat tot uitdrukking gekom het 
(herdenking, rus/toerusting en toewyding/aanbidding), het in die Nuwe 
Testamentiese kerk dus gestalte gevind. Hoewel hierdie sake nie noodwendig 
net aan `n bepaalde dag van die week verbind is nie, het dit tipies op die Sondag 
uitdrukking gevind. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
16. Bondige historiese oorsig 
16.1 Die eerste drie eeue 
Die gebruik in die Nuwe Testamentiese tyd om as gemeente op die opstandingsdag 
saam te kom, is deur die Christene in die eerste drie eeue voortgesit. Die 
opstandingsdag of Sondag was vir die gelowiges ‘n gewone werksdag en vir die 
eredienste moes of vroeg in die oggend of in die aand na werk tyd ingeruim word. Met 
die nagaan van verskeie geskrifte van Christelike skrywers tydens die Vroeë Christelike 
Kerk, maak Barnard (1997, deel 2:28) die gevolgtrekking dat die gebruik van Christene 
om op die Sondag, die eerste dag van die week, vir hulle eredienste byeen te kom ‘n 
bekende, algemene en gevestigde gebruik in die kerk was. 
Met die nagaan van hierdie geskrifte kan verder gestel word dat die viering van die 
Sondag nie uit die Sabbat of die vierde gebod voortkom nie (Douma, 1988:48). Die 
Sondag was vir die Christene nie ‘n nuwe Sabbat nie. Die Vroeë Kerk het nie die 
Sondag as ‘n rusdag beskou nie en daar is geen aanduiding dat die Sondag as die 
plaasvervanger van die Sabbat gesien is nie (Vermaak, 1993:145, 170). “Gedurende 
die eerste drie eeue is die Sondag dus nie gesien as rusdag nie, maar as erediensdag, 
as dag vir die samekoms van die gemeente om die opstanding van Christus te vier en 
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met Hom en met mekaar gemeenskap te hê. Christus het die ware bedoeling van die 
Sabbat vervul en wie in Hom glo, is besig om die Sabbat te vervul” (Barnard, 1997:34, 
deel 2). 
16.2 ’n Verandering in die vierde eeu 
Bepaalde gebeure tydens die vierde eeu het ‘n groot invloed op ‘n 
standpuntverskuiwing onder Christene ten opsigte van die Sondagviering uitgeoefen. In 
313 het keiser Konstantyn deur die Edik van Milaan godsdiensvryheid aan Christene 
verleen, en in 380 het keiser Theodosius die Christendom tot staatsgodsdiens verklaar. 
Groot massas het deel van die kerk geword sonder suiwer geloofsoortuigings. 
In die Griekse wêreld destyds was daar dae wat “dae vir die gode” genoem is. Op 
hierdie dae moes die daaglikse werk gestaak word, want onheile kan jou tref indien jy 
met jou gewone werk voortgegaan het. Hierdie “taboedae” was vakansiedae en keiser 
Konstantyn het deur wetgewing al hierdie “taboedae” na die Sondag verskuif wat die 
Sondag in ‘n weeklikse en openbare rusdag verander het. Dit is gevolg deur ander 
wette wat die handhawing van rus op Sondag gereël het en om die mense met uiterlike 
dwang te verplig om eredienste by te woon. Die kerklike standpunt oor Sondagviering 
was enersyds steeds dat die Sondag die fees van die opstanding van Christus is. Aan 
die ander kant het die opvatting gegroei dat Christene op die Sondag moet rus. 
Gaandeweg is die Sondag al meer met die Sabbat gelyk gestel en is die eise van die 
Sabbat op die Sondag oorgedra (Barnard, 1997:66, deel 2). 
16.3 Die Middeleeue 
Karel die Grote het in die agtste eeu streng Sondagwetgewing uitgevaardig wat 
Sondagarbeid, vermaaklikhede en ontspanning verbied het. Sy wetgewing was die 
sistematisering en konsolidering van Sondagwette wat geleidelik na vore gekom het. 
Vanaf die tyd van Karel die Grote is die Middeleeue gekenmerk deur ‘n Sondag wat in 
‘n Joodse Sabbat op ‘n ander dag verander is. Hierdie Sondagbeskouing is enersyds 
gedra deur ‘n streng arbeidsverbod en andersyds deur ‘n wettiese gebod tot die 
bywoning van eredienste. 
Thomas van Aquino het tydens die dertiende eeu ‘n teologiese begronding vir die 
Sondagbeskouing van die Middeleeue gegee. Volgens hom neem die Sondag die plek 
van die Sabbat in. In die wet van Moses onderskei hy drie dele, naamlik: ‘n morele-, 
seremoniële- en ‘n geregtelike deel. Die morele deel van die vierde gebod waaraan alle 
mense gebind is, is dat alle mense een dag per week aan God moet wy. Watter dag dit 
moet wees, is seremonieel en kan verander word. Vir die Jode was dit die Saterdag en 
vir die Christene word die Sabbat na die Sondag oorgedra. 
16.4 Die Reformasie 
Volgens Luther is die weeklikse Sabbat deur Moses by Sinai ingestel en is met die 
koms van Christus afgeskaf. Luther onderskei ‘n geestelike Sabbat. Om die geestelike 
Sabbat te vier moet die gelowige met Christus sterf, sy eie werke van verlossing nalaat 
en in Christus rus vind. Wie in Christus glo, kry aan hierdie geestelike rus deel. Die 
belangrikste rede waarom Christene nog die Sondag moet hou, is volgens Luther nie 
omdat die vierde gebod dit eis nie, ook nie omdat dit heiliger as ander dae is nie, maar 
omdat dit ‘n besondere geleentheid vir die gereelde samekoms van die gemeente is. 
By Calvyn (1986, deel 2:530-536) is daar geen gelykstelling tussen die Sabbat en die 
Sondag nie. Die Sabbat het slegs vir die Jode gegeld, want die Sabbat is in Christus 
vervul en afgeskaf. Calvyn beklemtoon die geestelike betekenis van die vierde gebod. 
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Reeds in die Ou Testamentiese tyd het die afskaduwing van die geestelike rus die 
belangrikste plek in die Sabbatviering ingeneem. Volgens Calvyn behels die geestelike 
rus dat ons ons eie ek moet kruisig, dat ons van al ons sondige werke moet rus en dat 
ons in God moet rus deur God in ons te laat werk. Die blywende betekenis van die 
Sabbat is vir Calvyn die volgende: “Al is die Sabbat afgeskaf, het dit selfs nou nog ‘n 
plek onder ons. Die doel daarvan is dat ons op vasgestelde dae bymekaar moet kom 
om na die Woord te luister, nagmaal te gebruik en in die openbaar te bid. Verder dien 
dit ook om aan ons bediendes en werkers rus van hulle arbeid te verleen”. 
Hierdie standpunt van Calvyn word grootliks deur die Heidelbergse Kategismus (1563) 
verwoord, waar die blywende betekenis van die Vierde Gebod in die eerste plek in 
rus/toerusting gesoek word, sodat ek die Heilige Gees in my laat werk. Verder kan dit 
deur handelinge op `n bepaalde dag gestalte vind. 
16.5 Na-Reformatoriese tyd 
In Engeland het die standpunt van die Puriteine tydens die sestiende en sewentiende 
eeu groot invloed gehad. Hulle het die Sabbat as ‘n ewige skeppingsordinansie beskou 
wat bindend vir alle mense is. Ten opsigte van die vierde gebod het hulle die 
onderskeiding van ‘n morele- en ‘n seremoniële deel van die Sabbatgebod nagevolg. 
Volgens hulle is die morele deel die afsondering van een dag uit sewe vir diens aan 
God en dit is bindend vir alle tye. Die seremoniële deel handel oor die sewende dag van 
die week. Dit is veranderlik en was net vir die Jode bindend. Die standpunt van die 
Puriteine het daarop neergekom dat die eise van die Sabbat op die Sondag oorgedra is 
met die nalating van alle werk, handel, sport, ontspanning, vermaak, ens. 
Vroeg in die sewentiende eeu het die invloed van die Puriteine vanuit Engeland na 
Nederland uitgekring. In Nederland het ‘n hewige debat oor die verstaan van die vierde 
gebod gevolg. Aan die een kant was daar die standpunt onder die invloed van die 
Puriteine dat die Sondag ‘n veranderde Sabbat is en dat dit ‘n skeppingsordinansie is 
wat vir alle mense en alle tye geld. Die sterkste woordvoerder hiervoor was die 
invloedryke teoloog, Gysbertus Voetius. Andersyds was daar die standpunt onder die 
invloed van Franciscus Gomarus en Johannes Cocceius dat die Sabbat nie by die 
skepping ingestel is nie, maar by Sinaï en dat die Sondag gevier word kragtens ‘n vrye 
keuse van die kerk. Eersgenoemde standpunt met sy Puriteinse wortels het via die 
geskrifte van Wilhelmus à Brakel en Abraham Kuyper ook ‘n groot invloed in Suid-Afrika 
gehad. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
17. Samevatting 
17.1 God het die Sabbatgebod gegee met die bedoeling dat dit vir Israel ‘n dag van 

rus, toewyding en herdenking moes wees. 
17.2 Die mees aanvaarbare standpunt, asook die standpunt met die sterkste Bybelse 

gronde, is dat die Sabbat sy oorsprong in die verbondsluiting te Sinaï het. 
17.3 Al die lyne van die Ou Testamentiese Sabbat wys heen na Christus en vind in 

Hom hulle vervulling. Die optrede van Jesus op die Sabbat, sy uitleg van die 
Sabbatgebod en sy verlossingswerk is die grondslag vir die ware betekenis van 
die Sabbat in die Nuwe Testament. 

17.4 Die Sabbat kry sy ware betekenis in Christus. Die rus waarom dit in die Sabbat 
gaan, is ‘n afskaduwing, vooruitwysing na die ware rus, die verlossing deur Jesus 
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Christus. Die Sabbat is nie afgeskaf nie, maar is deur Jesus vervul. Die Sabbat 
mag nou nie meer anders as in die nouste verband met Jesus se Persoon en 
werk gesien word nie. Hy is ons ware Sabbat. 

17.5 Volgens Paulus is die Sabbat vir die Nuwe Testamentiese gelowige in Christus 
vervul en daarom kan dit nie soos in die Ou Testamentiese tyd geld nie. In sy 
briewe gee Paulus nêrens ‘n voorskrif om die Sabbat as ‘n Ou Testamentiese 
Sabbat te onderhou nie. 

17.6 Volgens Nuwe Testamentiese getuienis is daar geen grond om te beweer dat die 
Sondag en die Sabbat wesentlik een is nie en dat die viering van die Sondag in 
die plek van die viering van die Sabbat gekom het nie. Die viering van die 
Sondag deur die vroeg-Christelike kerk het ten diepste ‘n ander karakter gehad 
as die viering van die Sabbat. Die behoefte van die kerk in die eerste drie eeue 
om op die Sondag byeen te kom, was nie op die Sabbatgebod gegrond nie, maar 
op die behoefte om saam te kom vir onderlinge bemoediging en aanbidding. Die 
Sondag is dus nie ‘n verplaasde Sabbat nie. Dit is ‘n nuwe dag, ‘n feesdag. Dit 
het ‘n ander oorsprong en betekenis. Daar is tussen die Sabbat en die Sondag 
nie ‘n direkte verband nie, maar ‘n indirekte verband. 

17.7 Vanaf die vierde eeu is die Sondag al hoe meer met die Sabbat gelyk gestel en 
is die Sabbat op die Sondag oorgedra. Tydens die Middeleeue is die nuwe 
belewing van die Sondag as ‘n Sabbat deur streng Sondagwetgewing 
gerugsteun. 

17.8 Tydens die Reformasie van die sestiende eeu lei die standpunte van Luther en 
Calvyn die beskouing van die meeste reformatoriese leiers weer terug na die 
Bybelse grond dat die Sabbat in Christus vervul is en dat die Sabbat nie op die 
Sondag oorgedra kan word nie. 

17.9 Volgens die Puriteine in Engeland is die Sabbat ‘n skeppingsordinansie wat vir 
alle mense bindend is. Hulle beskouing van die Sabbat het ‘n hewige debat in 
Nederland tot gevolg gehad en uiteindelik het die Puriteinse Sabbatbeskouing 
deur bepaalde Nederlandse teoloë ook in Suid-Afrika ‘n invloed gehad. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
18. Riglyne vir die gelowige se lewe volgens die vierde gebod 
Uitgaande van die standpunt dat: 
• die Sabbat in die Ou Testamentiese bedeling ‘n heenwysing na Christus was wat in 

Hom die ware vervulling vind; 
• die rus wat in die Sabbat sentraal gestaan het ‘n heenwysing was na die ware rus 

wat in Christus se verlossingswerk ‘n werklikheid geword het; 
• die Ou Testamentiese Sabbat deur sy vervulling in Christus nie op die Sondag 

verplaas kan word nie; 
• die Sondag ‘n nuwe feesdag met ‘n ander oorsprong en betekenis is; aangesien 

daar tussen die Sabbat en die Sondag nie ‘n direkte verband nie, maar ‘n indirekte 
verband is en 

in ag genome dat die kerk deur die krag van die Gees in die lig van die Woord lewe, 
word die volgende riglyne as die kontoere vir ‘n lewe in diens van God gegee en nie as 
voorskrifte vir elke situasie en geval nie: 
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18.1 Ons bely die algemene kerk en so ook elke gemeente as die gemeenskap van 
die heiliges (HK, v/a 55). Uit die gemeenskap met Christus die Hoof vloei die 
roeping tot die onderlinge gemeenskap voort wat ook in gereelde, openbare 
samekomste van die gemeente uitdrukking vind. 

18.2 In navolging van die gebruik van die vroeg-Christelike kerk om op die eerste dag 
van die week saam te kom, word die Sondag benut as primêr die dag waarop die 
heilsdade van Christus feestelik gedenk en tot eer van God gevier word. Dis is ‘n 
feesdag en die motivering vir die samekoms is ten diepste geleë in die innerlike 
drang van liefde en dankbaarheid vir die Here. 

18.3 ‘n Lewelose verhouding teenoor Jesus Christus as Verlosser word sigbaar in ‘n 
kragtelose Sondagviering, terwyl ‘n lewende geloof in Jesus tot ‘n sinvolle, 
toegewyde en besielende Sondagviering motiveer. 

18.4 Die Sondag is ‘n feesdag vol vreugde en blydskap vanweë ons geloof in die 
opgestane Here en is nie ‘n somber en droewige dag vol ledigheid nie. 

18.5 Tydens sy lewe op aarde het Jesus getoon dat die Sabbat nie bedoel was as ‘n 
wettiese dag vol laste en dwang nie, maar dat dit tot seën en vreugde van die 
mense is. Ons is deur Christus vrygemaak en ons Sondagviering staan in die 
teken van ons vryheid in Christus. Hierdie vryheid mag nie deur allerlei wette en 
reëls vernietig word en ons gewete deur mense gebind word nie (vgl Acta 
1967:91 en NGB, art.32). 

18.6 Die heil in Christus word gerig deur die vraag hoe die beste fees gevier kan word 
ter herinnering aan ons verlossing deur Jesus Christus. Alles wat hierdie 
oogmerk bevorder en moontlik maak, is goed en alles wat dit versteur moet 
nagelaat word. 

18.7 Die Ou Testamentiese Sabbat is in Christus vervul. Die waarheid en inhoud 
daarvan bly nogtans vir ons in Christus Jesus bestaan (NGB, art.25). Die 
ordening van ses dae werk en een dag rus het onder meer ‘n gesonde 
verhouding tussen werk en rus daargestel. Die morele appél op die Nuwe 
Testamentiese kerk is steeds om die tyd so te benut dat daar tyd sal wees vir 
werk en rus, asook tyd vir diens aan God en medemens en vir onderlinge 
meelewing met medegelowiges. 

18.8 In die Nuwe Testament is daar nie ‘n opdrag om op te hou werk nie, maar wel ‘n 
opdrag om nie van die samekoms van die gemeente weg te bly nie (Heb 10:25). 
Sondag is nie in die eerste plek ‘n rusdag nie, maar ‘n erediensdag om die 
oorwinning in Christus te vier. Tog is rus ‘n plig vir elke gelowige – ook op die 
Sondag. Deur te rus van jou werk toon die gelowige sy heerskappy oor arbeid en 
dat die lewe in Christus meer is as arbeid. 

18.9 Christus het die las van die sonde in ons plek gedra en is vir ons die ware rus. 
Deel van ons Sondagviering is om alle vertroue in onsself en ons eie werke af te 
lê en op Christus alleen vir die verlossing van die skuld en straf van die sonde te 
vertrou. Wat met die Sondagviering op die voorgrond staan, is ons rus in 
Christus, die rus van die sondige werke en nie soseer die rus van jou arbeid nie 
(vgl HK, v/a 103). 

18.10 Die vierde gebod staan in die Tien Gebooie en is in Christus vervul. Die 
vervulling deur Christus beteken nie dat dit verval het nie. Dit beteken dat Jesus 
daaraan sy volle betekenis en doel gegee het. Dit benadruk die noodsaak dat 
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met die liturgiese hantering van die Wet die gemeente die vierde gebod in Nuwe 
Testamentiese lig sal verstaan. 

18.11 Ten slotte: ‘n Aanhaling uit die brief van die Gereformeerde Ekumeniese Sinode 
van 1976 waarvan die Nasionale Sinode van 1979 met waardering kennis 
geneem het: “Lastly, the RES 1976 calls upon Reformed churches to reinstate 
the note of joy to the keeping of the Lord’s day. Fellowship with the risen Christ 
and worship of the God who ‘on the first day’ gave the light and His Spirit, do not 
call for wearisome austerity but for a spirit of ‘joy unspeakable and full of glory’ as 
we draw water from the wells of salvation. Then shall the Sabbath be a day of 
delight in His presence, a foretaste of that eternal Sabbath that awaits the people 
of God”. 

Besluit: Die Rapport word met dank aanvaar. 
 
Bronnelys. 
Die volgende bronne word in die Studierapport aangehaal: 
1. Barnard, AC. 1997. Sondag en Sondagviering, deel 1 en 2, Makro Boeke, 

Voortrekkerhoogte. 
2. Calvyn, J. 1900. Uitlegging van Genesis, Eerste deel, Le Cointre, Middelburg. 
3. Calvyn, J. 1986. Institusie van die Christelike godsdiens, deel 2, CJBF, 

Potchefstroom. 
4. De Bruyn, PJ. 1993. Die Tien Gebooie, Varia Uitgewers, Midrand. 
5. De Vaux, R. 1962. Hoe het oude Israël leefde, deel 2, JJ Romen, Roermond-

Maaseik. 
6. Douma, J. 1988. De Tien Geboden II, Uitg Van den Berg, Kampen. 
7. Du Toit, S. 1969. Openbaringsgeskiedenis van die Ou Testament, Pro Rege, 

Potchefstroom. 
8. Lion-Cachet, FN. Sondagsport in Studiestuk nr. 58, Instituut vir Bevordering van 

Calvinisme, PU vir CHO, Potchefstroom. 
9. Ridderbos, H. 1972. De komst van het Koninkryk, Kok, Kampen. 
10. Vermaak, MJ. 1993. Die viering van die Sondag in die Vroeg-Christelike kerk, MA- 

verhandeling, UP. 
 
 
 
21.2 BESWAARSKRIF GEREFORMEERDE KERK GEORGE TEEN ARTIKEL 

15 VAN DIE NEDERLANDSE GELOOFBELYDENIS (ERFSONDE EN 
DOOP) (Artt.8, 108, 159) 

 
 
A. Ds. H Reinecke stel die Beswaarskrif. 
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na die Kommissie : Leerstellig 2. 
C. Ds. PH Fick rapporteer namens die Kommissie : Leerstellig 2. 

 
D. BESWAARSKRIF 
1. Hiermee word ‘n Beswaarskrif ingedien teen die besluit van die Nasionale Sinode 

1982 (Acta 1982:388, 4.2, art.115) naamlik: “Die vertaling van die NGB..., word deur 
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die Sinode aanvaar...” Die beswaar word gerig teen die Afrikaanse vertaling van een 
sin in NGB, artikel 15 naamlik: “Dit (die erfsonde) word selfs nie deur die doop 
geheel en al tot niet gemaak of volkome uitgeroei nie, aangesien die sonde 
aanhoudend uit hierdie verdorwenheid opborrel soos water uit ‘n giftige fontein”(Acta 
1982:396, art.115; NGB, art.15). Die beswaar het net betrekking op die 
onderstreepte deel. Die probleem blyk ‘n vertalingsprobleem te wees. 

 
2. Beswaargronde 
2.1 Beswaargrond 1 

Die Afrikaanse weergawe laat ruimte vir misinterpretasies. Hierdie weergawe 
impliseer dat die erfsonde wel gedeeltelik deur die doop tot niet gemaak word, 
maar net nie heeltemal nie. Die woorde “nie geheel en al nie” skep groot 
leerstellige probleme. Verder word hiermee “iets” van die dwaling van die Roomse 
sakramentsbeskouing deur ons belydenis geïmpliseer (naamlik dat die doop self 
die sonde wegneem). 

2.2 Beswaargrond 2 
Die Afrikaanse weergawe van die NGB, art.15 weerspreek die vraag en antwoord 
soos ons dit bely in Heidelbergse Kategismus, Sondag 27:72  
“Vraag: Is die uitwendige waterbad self dan die afwassing van die sonde?” (of 
erfsonde?) 
Antwoord: Nee (a), want alleen die bloed van Jesus Christus en die Heilige Gees 
reinig ons van alle sondes (b). 

(a) Matt 3:11; 1 Pet 3:21; Efes 5:26 
(b) 1 Joh 1:7; 1 Kor 6:11 

2.3 Beswaargrond 3 
Die Afrikaanse vertaling is ‘n foutiewe vertaling uit die Latynse weergawe (wat ook 
‘n vertaling is) wat waarskynlik op die klassieke Latyn se taalreëls vertaal is, 
sonder om die veranderde Latynse idioom sedert die 4de eeu n.C. in ag te neem. 
Die Afrikaanse vertaling gee glad nie die outentieke Franse teks hier weer nie. Die 
korrekte vertaling moet lees: “Dit (erfsonde) word hoegenaamd nie deur die doop 
tot niet gemaak en uitgeroei nie...” 
Toeligting by bewaargrond 3 
Die NGB is in 1561 deur Guido de Brés in die huidige België opgestel. Hy het dit in 
Frans geskryf. Dié teks is met wysigings en hersienings aanvaar deur die Sinodes 
te Antwerpen (1566) Wesel (1568), Emden (1571), Dordtrecht (1574), Middelburg 
(1581 en by die groot Sinode van Dordtrecht in1618/19.  
(Hier word nou verder met dankbaarheid gebruik gemaak van die hulp en advies 
van prof. Jan Scholtemeijer, lidmaat van die Geref. Kerk Naboomspruit.) 
Die relevante sin in die oorspronklike Franse teks lees soos volg: “...et n’est pas 
aboli même par le baptême, ou déraciné du tout, ...” 
Die Engelse vertaling volg die Franse teks woord vir woord: “nor is it by any means 
abolished or done away by baptism, ...” 
Die Latynse vertaling lees soos volg: “Neque vero hoc ipsum per Baptismum etiam 
penitus aboletur aut radicitus evellitur…” Volgens prof. J Scholtemeijer moet die 
Latyn soos volg vertaal word: “en dit self (die erfsonde) word hoegenaamd nie deur 
die doop vernietig of uitgeroei nie” – dus gelykluidend met die Franse teks. 
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Die Nederlandse vertaling lees egter soos volg: “Sy is oock self door den Doop niet 
ganschelick te niette ghedaen, noch gheheel uut-geroyt…” net soos die Afrikaanse 
vertaling: “Dit word selfs nie deur die doop geheel en al tot niet gemaak of volkome 
uitgeroei nie…” 
Die Afrikaanse (ook Nederlandse) weergawe verskil nogal radikaal van die 
outentieke Franse teks. Die Franse teks sê: “dit (erfsonde) word hoegenaamd nie 
deur die doop tot niet gemaak en uitgeroei nie.” So sê ook die Latynse en Engelse 
vertalings. 
Die Afrikaanse (en Nederlandse ) weergawe impliseer dat die erfsonde wel 
gedeeltelik deur die doop tot niet gemaak word, maar net nie heeltemal nie. 
Die vraag is: Waar kom hierdie verskil vandaan? 
Dit blyk dat die Afrikaanse vertaling hier nie op die voetspoor van die oorspronklike 
Franse teks vertaal is nie, maar uit die Latyn vertaal is en dan ook nog verkeerd 
vertaal is (Acta 1982:385, 3.4.2, art.115). 
Die probleem lê volgens prof. Scholtemeijer moontlik in die feit dat die Latyn in 
Afrikaans vertaal is volgens klassieke Latyn se taalreëls (Eerste eeu v.C. is nog 
altyd as die sogenaamde ideaal vir goeie Latyn beskou) maar daar is nie in ag 
geneem dat die Latynse idioom deur die eeue wel verander het nie – soos immers 
normaal is. 
Die probleem is die Latynse woord “penitus”. Dit beteken “hartgrondelik, ten 
diepste, heeltemal, volkome.” Volgens klassieke Latyn: “en dit (ipsum) word nie 
(neque) heeltemal (penitus) deur die doop…” Sedert die vierde eeu n.C. beteken 
“penitus” met 'n negatief altyd “hoegenaamd nie”; “glad nie”. Dan lees die Latyn: 
“en dit (ipsum) word hoegenaamd nie (neque…penitus). 
Die Afrikaanse weergawe blyk 'n foutiewe vertaling te wees van 'n vertaling (Latyn) 
sonder om die Franse teks in ag te neem. 

 
3. Versoek 
Die Gereformeerde Kerk George versoek die Sinode om 'n regstelling van die 
Afrikaanse vertaling te maak en dit in die volgende uitgawe van die NGB agter in die 
Psalmboek aan te bring. 
 
E. KOMMISSIERAPPORT 
1. Opdrag 
Om die Sinode te adviseer oor die versoek van die Gereformeerde Kerk George om ‘n 
regstelling van die Afrikaanse vertaling te maak en dit in die volgende uitgawe van die 
NGB in die Psalmboek aan te bring. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Beswaargrond 1 
2.1 Beredenering 
2.1.1 Die beswaardes beweer (2.1) dat die uitdrukking “Dit (die erfsonde) word selfs 

nie deur die doop geheel en al tot niet gemaak of volkome uitgeroei nie” groot 
leerstellige probleme skep. 
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2.1.2 Met die eerste oogopslag lyk hierdie uitdrukking inderdaad ietwat vreemd en in 
stryd met artikel 34 waar dit duidelik gestel word dat die doop geen krag het om 
die erfsonde weg te neem nie. 

2.1.3 Ter wille van die agtergrond moet die leer van Rome egter eers gestel word. 
Rome beskou die doop as die oorsaak van die heil. Daarom is en word daar 
steeds geleer dat die sonde deur die doop weggeneem word; nie slegs die 
erfsonde nie, maar ook die daadsonde. Wat wel in die mens oorbly, is die 
begeerlikheid tot sonde, maar dit is streng gesproke geen sonde nie. Die Sinode 
van Trente het daarom verklaar dat daar niks in die gedoopte is wat God haat 
nie. Die begeerte wat in die mens oorbly, wek nie God se misnoeë nie. Alles wat 
enigsins betrekking het op die sonde is totaal weggeneem (Polman, s.j.:170). 

2.1.4 Die standpunt van die Reformatore het (in lyn met wat Augustinus al geleer het) 
lynreg hierteenoor gestaan. Hulle het gesê dat die genade van die doop 
tweevoudig is: ons word in die doop sowel die vergewing van sondes as die 
wedergeboorte aangebied. Die wedergeboorte begin en gaan dwarsdeur die hele 
lewe voort. Calvyn sê: “Al die skrywers met ‘n gesonder oordeel stem trouens 
onderling ooreen dat daar in die wedergebore mens ‘n vonkie van die kwaad 
oorbly waaruit voortdurend begeertes borrel om hom te lok en aan te hits om 
weer te sondig. Sover dit ons aangaan, beskou ons juis dit as sonde dat die 
mens deur enige begeerte hoegenaamd teen die wet van God geprikkel word. 
Meer nog, ons verklaar juis dat die bedorwenheid wat sulke begeertes in ons 
voortbring, sonde is” (Institusie 3.3.10). ). Rome se standpunt is in elk geval in 
stryd met wat in Romeine 7 geleer word. 

2.1.5 Dit is juis met hierdie woorde uit NGB, artikel 15 waarteen die beswaardes dit 
het, dat Guido de Brès die Reformatoriese standpunt teenoor die Roomse 
standpunt stel. Wat hierdie woorde dus in positiewe sin sê, is dat in die 
wedergeboorte en vergewing van sondes (wat in die doop afgebeeld en 
aangebied word) wel die skuld van die erfsonde weggeneem is, maar nie die 
smet daarvan nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
2.2 Bevinding 
Die beswaar slaag nie op hierdie Beswaargrond nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
3. Beswaargrond 2  
3.1 Beredenering 
3.1.1 Die beswaardes beweer (2.2) dat NGB, artikel 15 Sondag 27:72 van die 

Heidelbergse Kategismus weerspreek waar ons bely dat die uitwendige 
waterbad nie self die sonde afwas nie, maar dat slegs die bloed van Jesus 
Christus en die Heilige Gees ons van alle sondes reinig. 

3.1.2 In NGB, artikel 15 word daar sakramenteel van die doop gepraat. Daar word dus 
nie van die doop op sigself gepraat nie, maar van daardie sake wat deur die 
doop afgeteken en verseël word. Volgens die Gereformeerde leer is die 
sakramente nie die genade self nie, maar tekens en seëls van die genade. Die 
NGB leer hier nie anders nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
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3.2 Bevinding 
Die beswaar slaag nie op hierdie Beswaargrond nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
4. Beswaargrond 3  
4.1 Beredenering 
4.1.1 Die beswaardes beweer (2.3) dat die Afrikaanse vertaling ‘n foutiewe vertaling uit 

die Latynse weergawe is. 
4.1.2 By die Sinode van Dordrecht is op 24 Mei 1619 slegs die Franse en Nederlandse 

tekste van die NGB goedgekeur en onderteken. Daar is opdrag gegee vir ‘n 
nuwe Latynse vertaling wat weliswaar voor die einde van die Sinode voltooi en 
ingedien is, maar dit is nooit goedgekeur nie. Die Nederlandse en Franse tekste 
is dus die enigste twee waarop daar teruggegaan kan en mag word (Bakhuizen 
van den Brink, 1949:24). 

4.1.3 Die goedgekeurde Nederlandse vertaling is: “Zij is ook zelfs door den Doop niet 
ganschelijk te niet gedaan, noch geheel uitgeroeid …” en die goedgekeurde 
Franse teks: “et n’est pas aboli mesme par le Baptesne ou desraciné du tout, …”. 
Die Kommissie is deur ‘n kundige (Ds. Eric Kayayan) daarop gewys dat die 
vertaling van hierdie frase uit die sestiende eeuse Frans gelykluidend is met die 
Nederlandse en Afrikaanse vertalings. 

Besluit: Kennis geneem. 
4.2 Bevinding 
Die beswaar slaag nie op hierdie Beswaargrond nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
5. Bronne geraadpleeg 
Bakhuizen van den Brink, J.N. 1949. De Nederlandsche Belijdenisgeschriften. 
Vergelijkende teksten. Amsterdam: Holland Uitgeversmaatschappij. 
Calvyn, J. 1984. Institusie van die Christelike godsdiens. Vertaal deur dr. H.W. 
Simpson. Potchefstroom: CJBF. 
Polman, A.D.R. s.j. Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Tweede deel. Verklaard uit 
het verleden, gekonfronteerd met het heden. Franeker: T. Wever. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
6. Aanbeveling 
Die beswaar slaag in sy geheel nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
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21.3 BESWAARSKRIF GEREFORMEERDE KERK GEORGE TEEN ARTIKEL 
24 VAN DIE NEDERLANDSE GELOOFSBELYDENIS (GELOOF EN 
WEDERGEBOORTE) (Artt.8, 109, 187) 

 
A. Ds. H Reinecke stel die Beswaarskrif. 
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na die Kommissie : Leerstellig 2. 
C. Ds. AL Coetzer rapporteer namens die Kommissie : Leerstellig 2. 
 
D. BESWAARSKRIF  
1. Hiermee word ‘n Beswaarskrif ingedien teen die besluit van die Nasionale Sinode 

1982 (Acta 1982:388, 4.2) naamlik: “die vertaling van die NGB ... word deur die 
Sinode aanvaar.” Die beswaar word gerig teen die Afrikaanse vertaling van een sin 
in NGB, art.24 naamlik: “Ons glo dat hierdie ware geloof in die mens voortgebring 
word deur die hoor van die Woord van God en deur die werking van die Heilige 
Gees, dat die geloof hom weergebore laat word en tot ‘n nuwe mens maak, hom ‘n 
nuwe lewe laat lei en hom van die verslawing aan die sonde bevry...” (Acta 
1982:400, art.115; NGB, art.24). 
Die beswaar het net betrekking op die onderstreepte deel. Die probleem blyk ‘n 
leerstellige probleem te wees. 

 
2. Inligting oor die vertaling en tekste 
Die Nederlandse, Latynse, Engelse en Afrikaanse vertaling van NGB, art.24 is almal 
gelykluidend met die outentieke Franse teks. Dit is dus duidelik dat die Afrikaanse 
vertaling wel korrek vertaal is. Die probleem is dus nie ‘n vertalingsprobleem nie, maar 
blyk eerder ‘n leerstellige probleem te wees. 
1. Franse teks: “Nous croyons que cette vraie foi étant enqendtée en l’ homme par par 

l’ouïe de la Parole de Dieu et par l’operation du Saint-Esprit, le régénère, et le fait un 
nouvel homme, le faisant vivre d’une nouvelle vie, l’affranchissant de la servitude du 
péché.” 

2. Nederlandse teks: “Wy gelooven, dat dit warachtuge geloove in den mensche 
gewrocht Zynde door het gehoor des woorts Gods ende de wercking des heyligen 
Geestes, hem wederbaert ende maect tot eenen nieuwen mensche, ende doet hem 
leven in een nieuw leven ende maect hem vry van de slavernye der sonde.” 

3. Latynse teks: “Credimus veram hanc fidem per auditum Verbi Dei et Spiritus So 
operationem homini insotam eum regenerare, novumque hominem efficere adeoque 
ad novam vitem vivan dam exicitare et a peccatorum servitute liberum reddere.” 

 
3. Beswaargronde 
3.1 Beswaargrond 1 
Geen Skrifgronde kon gevind word vir die woorde “die geloof wederbaar hom (die 
mens)” nie. Dit blyk dus dat dit nie die toets aan die Woord van God slaag nie. 
Die “geloof” kan nie die handelende subjek wees wat dié mens wederbaar, tot ‘n nuwe 
mens maak en hom ‘n nuwe lewe laat lei nie. Slegs God kan die handelende subjek 
wees (Joh 1:13, 3:5, 8 Tit 3:5, Gal 5:18, 22, 25). Verder is die wedergeboorte nie die 
vrug van die geloof nie, maar die geloof is ‘n vrug van die wederbarende werk van die 
Heilige Gees in die mens. 
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3.2 Beswaargrond 2 
NGB, art.24 stel dat “die ware geloof wederbaar die mens.” Hierdie woorde is in stryd 
met die volgende Skrifuitsprake wat duidelik stel dat dit God die Gees is wat die mens 
wederbaar – dat die mens se wedergeboorte uit God die Gees plaasvind. 
a) Joh 3:3, 5, 8 
“Jesus antwoord en sê vir hom Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou: As iemand nie 
weergebore word nie; kan hy die koninkryk van God nie sien nie ... As iemand nie 
gebore word uit water en Gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. 
Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en 
waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is.” 
b) Joh 1:12+13 
“Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van 
God te word, aan hulle wat in sy Naam glo, wat nie uit bloed of uit die wil van die vlees 
of uit die wil van ‘n man nie, maar uit God gebore is.” 
c) Titus 3:5 
“Maar toe die goedertierenheid van God, ons Verlosser, en sy liefde tot die mens 
verskyn het – nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, 
maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en 
die vernuwing deur die Heilige Gees...” 
 
3.3 Beswaargrond 3 
NGB, art.24 stel dat “die ware geloof wederbaar die mens.” Hierdie woorde is in stryd 
met die volgende dele van die Drie Formuliere van Eenheid waar duidelik gestel word 
dat God (die Heilige Gees) die mens wederbaar: 
1) NGB, art.34 (par. 2:1-7) naamlik: “Die bloed van Christus deur die Heilige Gees 

besprinkel ons siel … en laat ons … as kinders van God weergebore word.” 
2) HK, Son. 3 vraag 8 

Ons is so verdorwe dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie en tot alle 
kwaad geneig is, behalwe as ons deur die Gees van God weergebore word. 

3) DL, Hfs. 3/4, par. 11 
Maar deur die kragtige werking van dieselfde Gees, wat die wedergeboorte skenk, 
dring Hy ook deur tot in die binneste dele van die mens…” 

4) DL, Hfs. 3/4, par. 12 
“Dit is die wedergeboorte, die nuwe skepping, die opwekking uit die dood en die 
lewendmaking, waarvan die Skrif so heerlik spreek, wat God sonder ons in ons werk 
… Dit is ‘n volkome bonatuurlike, baie kragtige en te gelyk baie aangename, 
wonderlike verborge en onbeskryflike daad van God… Die gevolg is dat almal in wie 
se harte God op hierdie wonderlike wyse werk, sekerlik, onfeilbaar en kragdadig 
wedergebore word en daadwerklik glo…” 

5) DL, Hfs. 3/4, par. 17 
Net so sluit hierdie bonatuurlike werking van God, waardeur Hy ons weergebore laat 
word, volstrek nie die gebruik van die evangelie uit nie en werp dit ook nie omver 
nie; inteendeel, die alwyse God het dit (d.i. die evangelie) tot ‘n saad van die 
wedergeboorte en tot voedsel vir die siel bestem (vgl 1 Pet 1:23). 
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3.4 Beswaargrond 4 
Die spesifieke bewoording van die NGB, art.24 is verwarrend, onduidelik en kan maklik 
verkeerd opgevat word. Verder sê die spesifieke bewoording nie helder en duidelik wat 
ons glo, waarom ons dit glo nie, en word die ware leer nie suiwer geformuleer nie. 
 

4. Toeligting 
4.1 Teoloë verklaar dat die woorde “die geloof laat die mens wedergebore word” nie 

betrekking het op die wedergeboorte in engere sin nie, maar betrekking het op die 
volgende: 
• ‘n Ou spraakgebruik, naamlik om “wedergeboorte” en “bekering” as benamings 

van dieselfde saak te gebruik, en 
• Op wedergeboorte in ruimere sin, wat beteken dat die wedergeboorte die 

ganse voortgaande inwendige verandering van die mens is – ingesluit die 
bekering, heiligmaking en oefening in godsaligheid (die totale herskepping van 
die mens na die beeld van God). 

4.2 In latere tye is daar ‘n duideliker onderskeid gemaak tussen “die wedergeboorte” 
(engere sin) as die werking en begin van die nuwe lewe deur die werking van die 
Heilige Gees aan die eenkant (soos bely word in DL hfs. 3/4, par. 11, 12, 17) EN 
aan die anderkant “die bekering” (ruimere sin) as die voortgang van die nuwe lewe 
waarin die afsterwe van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens 
gestalte kry (vgl HK, Son. 33). 

4.3 In beide die engere sin of ruimere sin kan slegs die Heilige Gees die handelende 
subjek wees wat die mens (1) wederbaar, (2) tot ‘n nuwe mens maak, (3) en hom 
‘n nuwe lewe laat lei (vgl Joh 1:13; 3:5, 8; Tit 3:5; Gal 5:18, 22, 25). 

 

5. Versoek 
Hiermee word die Nasionale Sinode versoek om ‘n duidelike uitspraak te gee oor NGB, 
art.24, sodat ons belydenis die suiwere leer helder en duidelik formuleer en dit 
eenvoudig verstaanbaar is vir sowel elke lidmaat as die buite-kerklikes/nie-
gereformeerdes wat die belydenis bestudeer. 
 

Die Sinode word versoek om ‘n regstelling te maak en dit in die volgende uitgawe van 
die NGB, agter in die Psalmboek aan te bring. 
 

F. KOMMISSIERAPPORT 
1. Opdrag 
Om die Sinode te adviseer ten opsigte van die Beswaarskrif van die Geref. Kerk George 
teen art.24 van die Nederlandse Geloofsbelydenis (Geloof en Wedergeboorte). 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Die beswaar 
Die Beswaar gaan teen die sinsnede in NGB, art.24 wat lees “... dat die geloof hom (die 
mens) weergebore laat word ...”. Die beswaardes voer aan dat hierdie uitdrukking 
teenstrydig is met ander Belydenisuitsprake en ook die Skrif waarin die wedergeboorte 
vóór die geloof gestel word en dat dit die Heilige Gees is wat die mens weergebore laat 
word en nie die geloof nie. Die beswaardes oordeel dat hier 'n leerstellige probleem is 
wat verwarring meebring. 
Besluit: Kennis geneem. 
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3. Behandeling van die Beswaargronde 
3.1 Beswaargrond 1 
Hierdie Beswaargrond bevat 3 stellings wat nou agtereenvolgens aangehaal en 
beredeneer word. 
 
3.1.1 Stelling 1 
Die beswaardes voer aan "Geen Skrifgronde kon gevind word vir die woorde "die geloof 
wederbaar hom (die mens) nie". 
Beredenering 
Die beswaardes gebruik hier die argumentum e silentio. Dit is: omdat iets nie in die Skrif 
voorkom nie, bestaan dit ook nie. Die woord "Drie-enig" kom ook nie in die Skrif voor 
nie en tog kom die waarheid daarvan wel op ander maniere na vore. 
 
3.1.2 Stelling 2 
"Die 'geloof' kan nie die handelende subjek wees wat die mens wederbaar … nie … 
Slegs God kan die handelende subjek wees." 
Beredenering 
Dit wil voorkom of die beswaardes die "geloof" verselfstandig asof dit los van God se 
werk 'n handelende subjek kan wees. 
Die verband waarin die woorde "die geloof wederbaar hom (die mens)" in NGB, art.24 
geplaas is, maak dit reeds duidelik dat die geloof nie die handelende subjek is nie. Dit 
blyk uit die onmiddellike konteks waar die uitdrukking staan waaroor die Beswaarskrif 
handel. Dit gaan dus oor 'n bepaalde betekenis en draagwydte van die woord 
"wederbaar" (wedergeboorte) in NGB, art.24. Die ware geloof word eers in sy oorsprong 
beskryf as "in die mens voortgebring word deur die hoor van die Woord van God en 
deur die werking van die Heilige Gees …". 
God die Heilige Gees wek dus eers die geloof en sit Sy werk nou voort deur die geloof. 
Reeds in art.22 is die saak uiteengesit: "Ons glo dat die Heilige Gees 'n opregte geloof 
in ons harte laat ontvlam …" 
 
3.1.3 Stelling 3 
"Verder is die wedergeboorte nie die vrug van die geloof nie, maar die geloof is 'n vrug 
van die wederbarende werk van die Heilige Gees in die mens". 
Beredenering 
Wat hierdie saak betref, moet die volgende in gedagte gehou word by dit wat reeds in 
3.1.2 beredeneer is: 
Eerstens: die NGB is in 1561 opgestel toe die stryd teen die Roomse Kerk op die 
voorgrond gestaan het. Die Reformasie het "die regverdiging deur die geloof alleen" 
sterk beklemtoon teenoor die Roomse regverdiging deur die geloof en goeie werke. 
Die Reformatore het die klem geplaas op die eerste daad van die Heilige Gees waarvan 
die mens bewus is, naamlik die geloof en wat daaruit voortvloei. Hulle lê nadruk op die 
geloof wat ons Christus en al sy weldade (regverdigmaking, heiligmaking, ens.) 
deelagtig maak. Hulle dink by die wedergeboorte aan die bewuste ontvangs van 'n 
nuwe hart, gesindheid en gevoel wat voortkom uit die gemeenskap met Christus deur 
die Gees se werk en wat deur die geloof as instrument ontvang word. 
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Die Dordtse vaders was weer gerig teen die Remonstrantisme wat die geloof 
grotendeels as die menslike prestasie gesien het. 'n Geloof wat nie deur die instorting 
van nuwe hoedanighede ontstaan nie, maar slegs deur 'n morele "aanrading" 
(aanbeveling) ontstaan (vgl Polman, p.118). 
Tweedens: Beide die NGB, art.24 en die DL ¾:12-13 gaan terug na Calvyn. In sy 
kommentaar op Joh 1:12 verduidelik Calvyn dat Johannes ons leer dat die mag (om 
kinders van God te word), gegee word aan diegene wat reeds glo en die wat glo, reeds 
uit God gebore is. By Joh 1:13 verklaar hy dat die geloof nie uit ons voortkom nie, maar 
die vrug is van die geestelike wedergeboorte: "So is die geloof dan 'n hemelse gawe" en 
"… niemand kan glo as hy nie deur God se Gees vernuwe is nie". 
Calvyn sê dat dit lyk of Johannes verkeerdelik die wedergeboorte vóór die geloof stel, 
terwyl die wedergeboorte tog eerder 'n vrug van die geloof is en dus daarop volg. Hoe 
verduidelik Calvyn hierdie oënskynlik verskil? Hy antwoord dat beide heeltemal goed 
saamgaan, want deur die geloof ontvang ons die onverganklike saad waardeur ons tot 
'n nuwe en goddelike lewe herbore word en tog is die geloof self reeds 'n werk van die 
Heilige Gees wat alleen in die kinders van God woon. So is dan in verskillende opsigte 
die geloof 'n deel van ons wedergeboorte en 'n ingang in die Koninkryk van God. Op 
hierdie wyse vloei die geloof uit die wedergeboorte voort soos uit 'n fontein. As die Here 
immers in ons die geloof werk, wederbaar Hy ons heimlik en op 'n verborge en vir ons 
onbekende wyse. 
Polman (a.w. 120) wys daarop dat Calvyn die begrip wedergeboorte nie altyd met 
presies dieselfde inhoud gebruik het nie. Die geloof is die bron / oorsprong van die 
wedergeboorte (die voortgaande vernuwing van die lewe) en omgekeerd, die eerste 
prinsipiële vernuwing (wedergeboorte) is die bron van die geloof. Die NGB sluit by 
eersgenoemde aan en die DL by laasgenoemde. 
Die NGB fokus dus op die eerste bewustelike vrug van die wedergeboorte, naamlik die 
geloof wat die wedergeboorte voortsit in regverdiging en heiliging. Die DL fokus op die 
verborge oorsprong van die geloof, die wedergeboorte en onderskei met fyner nuanses. 
Hier is dus nie 'n prinsipiële verskil nie, maar 'n verskil in beklemtoning. 
Besluit: Kennis geneem. 
Bevinding 
Die Beswaar slaag nie op hierdie grond nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
3.2 Beswaargrond 2 
Hierdie Beswaargrond stel dat die woorde "die ware geloof wederbaar die mens" in 
stryd is met sekere Skrifuitsprake. 
Beredenering 
In die lig van die verduideliking by Beswaargrond 1 het ons nie met 'n prinsipiële verskil 
te doen nie, maar met 'n aksentverskil in die gebruik van die begrip wedergeboorte. 
Besluit: Kennis geneem. 
Bevinding 
Die Beswaar slaag nie op hierdie grond nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
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3.3 Beswaargrond 3 
Hierdie Beswaargrond haal dele van die Drie Formuliere van Eenheid aan wat in stryd 
sou wees met die woorde "die ware geloof wederbaar die mens". 
Beredenering 
Dieselfde geld hier soos by die beredenering van 3.2 aangevoer is met die verdere 
opmerking dat die fokus en konteks van elke Belydenisskrif ook in ag geneem behoort 
te word vir die regte verstaan daarvan. 
Besluit: Kennis geneem. 
Bevinding 
Die Beswaar slaag nie op hierdie grond nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
3.4 Beswaargrond 4 
Hierdie Beswaargrond voer aan dat die spesifieke bewoording van NGB, art.24 
verwarrend, onduidelik is en maklik verkeerd opgeneem kan word. 
Beredenering 
In die lig van al die voorafgaande verduideliking wat gegee is, behoort daar meer begrip 
en duidelikheid te wees dat die probleem nie 'n prinsipiële saak is nie, maar slegs 
aksentverskille. 
Besluit: Kennis geneem. 
Bevinding 
Die Beswaar slaag nie op hierdie grond nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
4. Samevattende aanbeveling 
Die Beswaar slaag in geheel nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
21.4 BESWAARSKRIF PARTIKULIERE SINODE RANDVAAL (KLASSIS 

JOHANNESBURG) TEEN DIE BEWOORDING VAN KERKORDE, 
ARTIKEL 69 (Artt.8, 41.1, 41.2, 42, 199) 

 
 
A. Ds. J Pretorius stel die Beswaarskrif. 
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na die Kommissie : Leerstellig 1. 
C. Dr. SF Kruger rapporteer namens die Kommissie : Leerstellig 1. 
 
D. BESWAARSKRIF 
1. Beswaar 
Die Klassis teken beswaar aan teen die bewoording van KO, art.69 om die redes wat 
hieronder aangevoer word. 
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2. Beswaargrond 1: KO, artikel 69 beperk die liedere wat gesing mag word 
onregmatig 

Beredenering 
2.1 Skrif as enigste norm 
2.1.1 In Gereformeerde kerke word die Bybel gesien as die geïnspireerde en 

gesagvolle Woord van God (2 Tim 3:16-17) en daarom die norma normans – die 
norm wat alles normeer, normgewend vir alles wat ons doen. Ons glo dat die 
Skrif genoegsaam is om ons te lei in alles wat nodig is vir ons saligheid en om 
God te eer (NGB, artt.2,7). 

2.1.2 Ten opsigte van die inhoud van die kerklied geld die Sola Scriptura beginsel – 
slegs dit wat in lyn is met wat die Skrif sê is aanvaarbaar. Die beginsel van die 
Reformasie is dat tradisie en kerkgeskiedenis wel waardevol is maar voortdurend 
aan die Skrif getoets moet word en nie as beweegredes aanvaar mag word 
wanneer die Skrif weerspreek word nie. 

 
2.2 Kerkorde, art.69 in vergelyking met wat die Skrif leer 
2.2.1 Kolossense 3:16 en Efesiërs 5:19, (vgl 1 Korintiërs 14:26; Romeine 15:6; 

Jakobus 5:13) 
2.2.1.1 Die breë konteks van Kol 3:16 en Ef 5:19 is dat hulle in die tweede deel van die 

brief voorkom waarin die apostel imperatiewe aan die gemeente gee, nadat hy 
die indikatiewe in die eerste briefdeel as basis gegee het. Efesiërs dien as 
voorbeeld. Die “vermaningsgedeelte” begin in hoofstuk vier, en kring uit na 
verskeie vermanings aan die gemeente in geheel en op persoonlike vlak. Ef 
5:18-19 is dus ‘n vermaning of imperatief om jouself nie aan drank te buite te 
gaan nie, maar jouself met die Gees te laat vervul deur Psalms, lofsange en 
ander geestelike liedere (wye kategorie liedere en musiek) te sing. Hierdie 
opdrag is net so geldig en belangrik as die voorskrifte vir die huwelik (5:21-32 
[waarin ook nadere omskrywings gegee word]), die opdrag aan kinders om 
hulle ouers te gehoorsaam (6:1) en aan werknemers om aan hulle werkgewers 
gehoorsaam te wees (6:5). Wanneer ‘n eksegeet dus 5:19 as kultureel en 
tydgebonde verstaan, moet hy/sy dieselfde met 5:21-32; 6:1-4 en 6:5-9 doen. 
Insgelyks is daar niks in die imperatiewe wat Kol 3:16 omring wat iets van ‘n 
kultuurgebondenheid insinueer nie. 

2.2.1.2 Die onmiddellike konteks van die opdrag aan die Efesiërs is die teenreaksie 
teen liedere wat ter bevrediging van die vleeslike begeertes van die ou mens 
(vgl Ef 5:22-25) in rituele dronkenskap aan Bacchus of Dionisus gesing is. 
“Bacchus or Dionysos was the cheerful god of ecstasy. During their worship 
ritual, people were filled with the fruit of the wine and became drunk, believing 
to be filled with the god and being “high” to their god. After bemusing and 
outrageous dance the revealer fell into a trance and received a message from 
Dionysos (Blaiclock, 1977:128). Paul contrasts this behaviour at the Dionysos 
feast to the worship of the Lord Jesus and his Father” (Viljoen, 2001:437, vgl 
FF Bruce, 1993:380). Dieselfde ritueel vorm ook die agtergrond vir Kol 3:16. 
Hier val die klem egter op die Woord van God teenoor die woord wat die dronk 
persoon van sy god sou ontvang (Viljoen, 2001:439). In die brief aan die 
Kolossense word ook ‘n dwaalleer aangespreek wat neerkom op die minagting 
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van die menslike liggaam (wat daarom maar vir sondige plesier gebruik kan 
word), en die redusering van Christus tot maar een van die panteon van gode, 
asook wettisisme onder invloed van die Judaïsme (vgl Kol 2:9-10 [ou vert], 
2:18-23 en FF Bruce, 1993:17-25). FF Bruce (1993:27) beskou Kol 1:15-20 as 
‘n moontlike loflied (“hymn”) en hierin word juis die skeeftrekkings van die 
dwaalleer aangespreek. 

2.2.1.3 Die opdrag aan die Efesiërs en die Kolossense is wesenlik dieselfde wanneer 
in ag geneem word dat Woord en Gees nie van mekaar geskei kan word nie. 
Kol 3:16 beklemtoon die vol wees met die Woord en Ef 5:19 beklemtoon die 
vervulling met die Gees (Viljoen, 2001:439; Wiersbe, 1996). Beide handel oor 
die nuwe lewe in Christus (vgl Viljoen, 2001:439). In beide gevalle word die 
“hart” van die mens aangedui as setel vanwaar die lied moet kom. Hart slaan 
volgens Louw en Nida (1998 [26.3]) op al die psigologiese funksies van die 
mens, en veral op die denke. 

2.2.1.4 In Kol 3:16 is die opdrag (imperatief in Grieks) dat die Woord van God ryklik in 
die gemeente moet woon. Twee deelwoorde beskryf dan die wyse waarop die 
Woord in die gemeente moet woon, naamlik lering (positief) en vermaning 
(negatief). In die datief word die maniere waarop die lering en vermaning moet 
plaasvind verder uitgebrei: “deur psalms, lofsange en geestelike liedere”. Die 
Woord van God sal dus ryklik in die gemeente bly deurdat gemeentelede 
mekaar met psalms, lofsange en geestelike liedere leer en vermaan. 

2.2.1.5 In Ef 5:19 word die gemeente beveel om nie dronk te word van wyn nie, maar 
om vervul te word met die Gees (Grieks: imperatiewe). Soos in Kol 3:16 beskryf 
‘n deelwoord nou die wyse waarop die imperatief moet plaasvind: “deur (onder 
mekaar) te sing (letterlik te praat) met psalms, lofsange en geestelike liedere” 
(weer datief: nou in voorsetselfrase [Grieks: “en” + datief]). Verder moet daar in 
die hart tot die Here “gesing” en “gepsalm” word. 

2.2.1.6 “Psalms” dui veral op Ou-Testamentiese psalms, maar die term word ook wyer 
gebruik om ander liedere of musiek of lofprysing aan te dui (Viljoen, 2001:438; 
Packer [1993]; Wiersbe [1996]; Mac Arthur [1996], vgl 1 Kor 14:26). Die 
werkwoord “psalloo” (Ef 5:19) dui ook op hierdie “wyer” betekenis want dit 
beteken letterlik om “snare (soos van ‘n harp) te pluk, dus musiek te maak, en 
ook om te sing. “Lofsange” (hymns, Grieks: “himnos”) is verhewe lofsange wat 
nie uit die Psalms kom nie, maar later deur gelowiges geskryf is, en ‘n 
geestelike of religieuse inhoud het (Viljoen, 2001:438; Louw en Nida, 1996 
[33.114]), terwyl “geestelike liedere” deur sommige eksegete (soos Wiersbe 
[1996] en Mac Arthur [1996]) gesien word as ‘n nog breër kategorie wat 
getuienis van Christene teenoor mekaar verwoord (FF Bruce, 1993:381, ken 
hierdie funksie ook aan die lofsange toe). Viljoen (2001:438) wys daarop dat 
die term “liedere” in die Hellenisme gedui het op musikale improvisasie om 
helde tydens bankette te vermaak, en daar is geglo dat die liedere geïnspireer 
was. Hier gaan dit egter oor die inspirasie (of verligting) deur die Heilige Gees. 
Ook Totius verwys na ‘n geïmproviseerde lied met verwysing na Efesiërs 5:18 
(Du Toit, 1977:372). Die meeste eksegete stem saam dat die bedoeling van die 
skrywer nie was om haarfyn kategorieë te onderskei nie, maar om ruimte te 
skep vir ‘n wye kategorie van liedere en musiek. “The intent of the writer here, 
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however, is simply to give latitude for all kinds of musical expression to exalt 
the Lord.” (Mac Arthur, 1996, vgl Viljoen, 2001:438). 

2.2.1.7 Die uitdrukking “sing onder mekaar” (Ef 5:19) en “leer en vermaan mekaar” (Kol 
3:16) dui op die gesamentlike ontmoetings van gelowiges om God te verheerlik, 
mekaar te leer en te vermaan (sien Hendriksen, 1962:161 oor die Griekse 
woord vir “mekaar”). Vergelyk ook 1 Kor 14:26 (“wanneer julle saamkom” waar 
ook sprake van ‘n psalm in die wye sin van die woord is) en Heb 10:25 
(“onderlinge byeenkoms” en weer “mekaar vermaan” [soos by Kol 3:16]). Louw 
en Nida (1996 [12.21]) beskryf “geestelike liedere” as “‘songs used in worship’ 
or ‘songs used in worship of God’” . The Theological Dictionary of the New 
Testament verwys na Rom 15:9 as “a reference to worship” met verwysing na 
“psalloo” (Pitkon in Kittel, 1976). Packer (1993) praat van “corporate Christian 
worship.” Die kulturele agtergrond dui ook op ‘n tipe erediens ter vervanging 
van die heidense rituele. Viljoen (2001:437) wys op die agtergrond van die 
Bacchus- of Dionisusfees wat ‘n rituele byeenkoms was en nou eerder deur 
“worship” van Jesus Christus en God die Vader vervang moet word. Vandag 
moet die moderne erediens as eerste en vernaamste toepassingsveld van 
hierdie gegewens aangedui word. Juis in die erediens moet Gees- en 
Woordvervuldheid na vore kom. 

2.2.1.8 Die wye kategorie van liedere en musiek geld ook vir vandag as ‘n belangrike 
wyse waarop ons met die Gees en Woord vervul moet word. Ons het nie hier te 
make met ‘n beskrywing van wat in die vroeë kerke gebeur het nie, maar ‘n 
opdrag van die Gees in die Woord van wat ook vandag moet gebeur (vgl 
Henry, [1996] “gospel ordinance: ordinance of God appointed for His glory”). 
Die gemeente moet God en mekaar in Gees-en-Woord-vervuldheid met die 
sang en musiek in die erediens ontmoet. So word ‘n heilige teenwig vir 
vleeslike ekstase wat veral jongmense steeds vandag in dwelms (soos 
“ecstacy”) by “rave” partytjies en in ekstreme onordelike sogenaamd 
charismatiese ontmoetings soek, daargestel. Hiervoor is steeds ‘n 
verskeidenheid van liedere, (benewens prediking en gebed) noodsaaklik. Die 
huidige bundel van alleen Psalms en Skrifberyminge, met verouderde melodieë 
en orrelmusiek, is ontoereikend om vandag hierdie opdrag in die Woord te 
gehoorsaam. “The New Testament shows clearly what the staple ingredients of 
corporate Christian worship are, namely, praise (“psalms, hymns, and spiritual 
songs,” Eph 5:19), prayer, and preaching, with regular administration of the 
Lord’s Supper (Acts 20:7-11). Singing to God’s praise was evidently a big thing 
in the apostolic church, as it has been in all movements of spiritual power ever 
since Paul and Barnabas, along with their praying (aloud), sang hymns in the 
prison in Philippi (Acts 16:25), and the New Testament contains a number of 
what appear to be hymn fragments (Eph 5:14; Phil 2:6-11; 1 Tim 3:16; and 
others) while the “new songs” of Revelation are both numerous and exuberant, 
indeed ecstatic (Rev 4:8, 11; 5:9-10, 12-13; 7:10, 12; 11:15, 17-18; 12:10-12; 
15:3-4; 19:1-8; 21:3-4). Any local church anywhere that is spiritually alive will 
undoubtedly take its singing, praying, and preaching very seriously indeed, and 
be jealous for all three.” (Packer, 1993). 
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2.2.1.9 Die sing van liedere is egter nie beperk tot die eredienste alleen nie, maar word 
selfs op die pastoraat toegepas (Jak 5:13-14; Hand 16:25).  

 
2.2.2 Artikel 69 Kerkorde getoets aan die Skrif 
2.2.2.1 Kerkorde, art.69 beperk plaaslike kerke onskriftuurlik: KO, artikel 69 is strydig 

met die Skrif deurdat kerke beperk word tot ‘n vaste en beperkte kategorie 
liedere terwyl die Skrif ‘n wye verskeidenheid liedere vir die erediens (2.2.1.7) 
beveel (vgl ook 2.2.1.1 en 2.2.1.4 en 2.2.1.5 t.o.v. die imperatiewe). Slegs 150 
Psalms en ‘n beperkte aantal Skrifberymings word toegelaat. Hierteenoor 
beveel die Heilige Gees ons in Kol 3:16 en Ef 5:19 om “lofsange en ander 
geestelike liedere” benewens Psalms te sing. “Lofsange en ander geestelike 
liedere” sluit nie net Skrifberyminge in nie, maar ook die Skrifgetroue vrye lied. 
In 1 Kor 14:26 wys selfs die Griekse woord vir “psalm” nie op die Ou 
Testamentiese Psalms nie, maar eerder op die “Skrifgetroue vrye lied” (vgl 
2.2.1.6-2.2.1.8). 

2.2.2.2 Die beperking deur KO, art.69 kan vervulling met die Woord en Gees in die 
erediens inhibeer, aangesien die Woord deur die werking van die Heilige Gees 
in sy volle omvang in die gemeente wil woon deur die sing van ‘n wye 
verskeidenheid liedere (vgl 2.2.1.3, 2.2.1.4. en 2.2.1.5.). 

2.2.2.3 Art.69 is teenproduktief: Beperking van die werk van die Gees ten opsigte van 
musiek en liedere sal juis veroorsaak wat KO, art.69 probeer voorkom, nl. dat 
vreemde teologie deur die lied in die kerk ingedra kan word. Jongmense sal 
makliker verlei word om buitebybelse ervarings te gaan soek en juis met 
vreemde teologieë en filosofieë begin eksperimenteer (2.2.1.2; 2.2.1.8 en 
2.2.1.9) indien hulle in die erediens van die kosbare werk van die Gees en 
Woord in liedere en musiek ontneem word. 

 
3. Beswaargrond 2: KO, artikel 69 stel ‘n prosedure vir die goedkeuring van 

Skrifberyminge daar wat nie skriftuurlik verantwoord kan word nie 
 
Beredenering 
3.1 Skrif as enigste norm 
Wat hierbo by 2.1 gesê is geld ook hier. Daar moet derhalwe uit die ontleding van die 
Skrif vasgestel word hoe liedere ontstaan het. 
 
3.2 Kerkorde, art.69 in vergelyking met die wyse waarop liedere in die Bybel 

ontstaan het en met presbiteriale kerkregering 
3.2.1 Deskriptief of preskriptief? 
3.2.1.1 Uit 2.2.1 volg dat die voorkoms van ‘n wye verskeidenheid liedere tydens die 

erediens preskriptief van aard is, d.w.s. ‘n bevel deur die Gees is. Dit volg uit 
die grammatikale konstruksies van imperatiewe gekoppel aan deelwoorde (vgl 
2.2.1.4 en 2.2.1.5, en Matt 28:19 vir soortgelyke konstruksie) asook uit die 
konteks (2.2.1.1 en 2.2.1.2). 

3.2.1.2. Die wyse waarop hierdie liedere ontstaan het, word plek-plek beskryf, sonder 
om te beveel dat hulle vandag op presies dieselfde wyse moet ontstaan 
(deskriptief). 
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3.2.1.2 Uit hierdie beskrywings kan wel beginsels afgelei word wat onderliggend is en 
steeds vandag van toepassing is, en ook pertinent in die NT briewe genoem 
word. 

 
3.2.2 Liedere ontstaan spontaan by individue en in die groep onder leiding van 

die Gees in die gemeentes 
3.2.2.1 Liedere het in Efese en Kolosse en Korinte skynbaar spontaan ontstaan en is 

selfs sonder vooraf keuring gesing. Op vergelykbare wyse met die Bacchus of 
Dionisus ritueel, kom die Christen nou spontaan na vore met sy/haar lied, maar 
nou tot eer van God en onder leiding van die Gees. 1 Kor 14:26 is hieroor die 
duidelikste. Die opmerking van Viljoen (2001:436) is hier van belang: “When 
the church came together, individuals have something to contribute. One kind 
of contribution is that of singing a hymn. Here the meaning is that someone will 
have a song, presumably of his own composition, or will even sing 
spontaneously (Dunn, 1975:236; Fee, 1993:671). According to Greek traditions 
of music, performances were usually based on solo improvisation. While 
singing, music was created anew, using certain traditional musical formulas. 
Within this frame of mind, Paul probably refers to songs composed on the spur 
of the moment due to the inspiration of the Spirit, these songs of praise are to 
be seen as gifts edifying the congregation’s faith in Jesus Christ (14:3). Paul is 
pleased with each member’s contribution to liturgy – on condition it edifies the 
church.” 

3.2.2.2 Sang en musiek was erkende maniere waarop gelowiges mekaar tydens die 
ontmoetings geleer en vermaan het (vgl Kol 3:16 “leer en vermaan mekaar” en 
Viljoen, 2001:439). “In Jewish and Greek musical tradition it was believed that 
song and music had the power and mandate to teach” (Viljoen, 2001:438). 

3.2.2.3 Gesamentlike sang was ook in gebruik as heelhartige lofbetuiging aan God 
(Viljoen, 2001:438). Rom 15:6,9 is waarskynlik ‘n voorbeeld hiervan (vgl The 
Theological Dictionary of the New Testament). 

 
3.2.3 Vooraf keuring van liedere en prosedure vir keuring word nie in die Bybel 

beskryf nie, maar die bevel om die liedere te sing word gegee teen die 
agtergrond van duidelike beginsels 

3.2.3.1 Gevare van dwaalleer en die gevare wat inherent in musiek en liedere kan skuil 
het ook in Bybelse tye gegeld. Die Kolossense brief word juis geskryf om 
dwaalleer te weerlê (vgl 2.2.1.2). Desnieteenstaande word spesifieke 
prosedure vir die keuring van liedere nie in die Skrif beskryf of voorgeskryf nie. 
Die enigste voorskrif is dat ‘n wye verskeidenheid liedere in die erediens gesing 
moet word. 

3.2.3.2 Uit 3.2.3.1 kan egter nie afgelei word dat keuring van liedere verkeerd is of dat 
keuringsprosedure strydig met die Skrif is nie, aangesien die bevel om te sing 
omring word deur verskeie belangrike beginsels wat in ag geneem moet word. 
Hieronder geld onder andere: 

3.2.3.2.1 Paulus stel die liefde as sentrale beginsel in 1 Kor 13 (vgl 1 Kor 13:1-3) midde 
in 1 Kor 12 en 14. So sal alles gepas en ordelik verloop (1 Kor 14:40). 1 Kor 
13:4-7 moet op die gebruik van elke gawe (en denke oor ander se gawes) 
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toegepas word. Dit kan daarom ook as volg op die gawe om met ‘n lied in die 
samekoms te kom (1 Kor 14:26) toegepas word: Met iemand anders se lied 
moet lankmoedig, geduldig en vriendelik omgegaan word. Jaloesie op iemand 
anders se talent pas nie, ook nie grootpratery en opgeblasenheid oor jou eie 
lied of musikale gawe nie. Verder mag liedere nie onwelvoeglik wees nie, eie 
belang soek nie. Meningsverskil oor liedere mag nie lei tot bitterheid en 
boekhou van die kwaad nie. Liedere moet die waarheid besing. Aanvaarding 
van iemand anders se goeie trou, en om saam met ander te hoop en om 
musikale foute te verdra en te bedek, is noodsaaklik. Dit gaan immers 
daaroor dat God die mens wat sing se hart aansien (Ef 5:19; Kol 3:16). 

3.2.3.2.2 Die gebruik om “verstandloos” in tale te sing word egter volgens Viljoen 
(2001:435) afgewys in 1 Kor 14. 

3.2.3.2.3 In Ef 4:25 word ook gewys op die verband tussen liefde en waarheid, en Kol 
3:16 verwys na die Woord van Christus (waarheid) wat in ons moet woon. 
Liedere wat inhoudelik teen die Christelike waarheid ingaan mag dus nie 
verdra word nie (vgl Kol 1:3). Daarom geld die opdrag om enersyds nie die 
werk van die Gees teen te staan nie, en andersyds om elke profesie te toets 
(1 Tes 5:19-22). Dieselfde twee gedagtes kom inhoudelik in Gal 5:1, 13 voor 
ten opsigte van vryheid. Die vertrekpunt is dus die skep van ruimte en 
vryheid, (teenoor vrees – 1 Joh 4:18) maar dit mag nie misbruik word om 
sonde te doen nie (2 Kor 3:17 en 1 Pet 2:16), aangesien liefde uitdrukking 
vind in gehoorsaamheid en toewyding aan God (1 Joh 5:3). 

 
3.2.4 Nuwe liedere het voortdurend ontstaan in die tyd en omstandighede en ook 

onder invloed van tyd en omstandighede om God te verheerlik 
3.2.4.1 Die woord “nuwe” in die Bybel word meer aan sang gekoppel as aan enige 

ander begrip in die Bybel (Mac Arthur, 1996). 
3.2.4.2 God word telkens ook deur nuwe liedere verheerlik, naas die bestaande. “The 

‘new song’ of Rev 5:9; 14:3 and the song of Moses and of the Lamb” (15:3), 
indicate that spiritual songs are to be perpetuated in the eternal melodies of the 
redeemed” (Pratt soos aangehaal deur Orr, 1999). 

3.2.4.3 Nuwe liedere handel, wat inhoud aanbetref, oor die ewige onveranderlike 
evangelie en openbaring van God, maar hierdie inhoud word telkens in die tyd 
en omstandighede van mense vertolk en besing. Dit is die strekking van die 
hele artikel van prof Francois Viljoen dat die liedere in die Nuwe Testament 
duidelik beïnvloed is deur Griekse, Joodse en Romeinse musiektradisies 
(Viljoen, 2001:432, 3 ev). 

3.2.4.4 Dikwels is die plaasvind van God se groot werke of die ontdekking van die visie 
van die gemeente op grond van die Skrif die inspirasie vir ‘n nuwe lied. 
Voorbeelde hiervan is Eksodus 15 (liedere van Moses en Mirjam, na die 
dramatiese bevryding uit Egipte), en ‘n lied van ‘n Gereformeerde kerk in Korea 
waarin hulle mekaar leer en vermaan oor hulle visie om te evangeliseer). 

3.2.4.4.1 Die klem van Kol 3:16 en Ef 5:19 is op liedere en musiek vir gelowiges. Die 
“mekaar” in hierdie tekste, en veral die vervulling met die Woord en Gees 
slaan duidelik op gelowiges (vgl Mac Arthur 1996). 
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3.2.4.4.2 Die doel is egter ook om buitestaanders met die evangelie te bereik (vgl 1 Kor 
14:24,25). Die groot opdrag van die kerk sluit in om na alle soorte mense en 
nasies toe te gaan en hulle te evangeliseer en dissipels van God te maak 
(Matt 28:18-20; Hand 1:8). Ook hiervoor het plaaslike gemeentes vryheid 
nodig. 

 
3.2.5 Presbiteriale kerkregering 

Die Gereformeerde kerkbegrip erken Jesus Christus as die enigste Hoof van die 
kerk (Ef 4:15). Die kerk is die gemeenskap van die gelowiges wêreldwyd. Elke 
plaaslike gemeente is selfstandig, maar staan saam met ander kerke onder die 
Hoofskap van Jesus Christus en onder die gesag van sy Woord. Die 
Gereformeerde kerke in SA se presbiteriale kerkregeringstelsel beskou die 
ouderlinge van die plaaslike gemeente as dienaars van Christus wat die gesag 
en regering van Christus moet bedien. In gewigtige sake en waar nodig, word dit 
gedoen in oorleg met ander kerke. Hieruit volg onder andere: 

3.2.5.1 Dat kerkrade oor prediking, gebede en kategese, en naburige kerkrade oor die 
bevestiging van predikante toesig hou. ‘n Klassis het selfs die bevoegdheid om 
iemand wat vir die eerste keer tot die amptelike Woordbediening toetree, te 
toets vir regsinnigheid en beroepbaar te stel (weliswaar met advies van die 
Deputate van die Partikuliere Sinode) (vgl KO, artt.4,5). 

3.2.5.2 Op meerdere vergaderings moet alleen sake behandel word wat nie in mindere 
vergaderings afgehandel kan word nie (KO, art.30). 

 
3.2.6 Kerkorde, artikel 69 getoets aan die Skrif en die beginsels van presbiteriale 

kerkregering 
3.2.6.1 Keuring deur die Nasionale Sinode is onnodig: Daar moet gewaak word teen 

oordrywing van die gevaar van dwaalleer met gevolglike oorreglementering en 
oordrewe keuring. In die lig van die beskrywing van die spontane ontstaan van 
liedere onder die leiding van die Gees en die afwesigheid van keuringsopdragte 
of spesifieke prosedures of selfs waarskuwings teen moontlike dwaalleer wat in 
liedere kon insluip (3.2.3), is die onus op voorstanders van keuring van liedere 
deur die Sinode om redes aan te voer waarom plaaslike gemeentes vandag 
soveel swakker toegerus is, of waarom die situasie vandag soveel anders en 
slegter is as in die eerste gemeentes. Het die Gees ons dan nie juis al verder in 
die volle waarheid gelei nie (Joh 16:13)? 

3.2.6.2 Keuring deur ‘n groot (nasionale) vergadering bring kompleksiteit wat vreemd is 
aan die eenvoud van die Skrif: Geen ingewikkelde keuringsproses omring die 
ontstaan van liedere in die Nuwe (of Ou) Testament nie. Basiese en 
eenvoudige Skrifbeginsels (soos liefde, vryheid en waarheid – vgl 3.2.3.2.1-
3.2.3.2.3) geld. Vandag moet liedere egter eers in die finale stadium deur ‘n 
paneel van ervare deskundiges en uiteindelik deur ‘n hele Sinode se 
afgevaardigdes gekeur word, voordat hulle as bruikbaar vir die erediens beskou 
word. 

3.2.6.3 KO, art.69 verhinder die beoefening van ‘n groter verskeidenheid van gawes 
van die Gees: Aangesien die plaaslike gemeentes of Klassisse nie die 
verantwoordelikheid het om liedere finaal te keur nie, word ‘n groot aantal 
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gawes in die plaaslike kerke (byvoorbeeld musikante) nie aangemoedig om 
deel te wees van die proses nie. Gemeentes wag (meestal passief) totdat die 
werk voltooi is. Dit spreek ook vanself dat ‘n beperkte aantal gawes op 
Deputaatskappe kan dien of afgevaardig kan word na die Nasionale Sinode. So 
word juis die teenoorgestelde as die ideaal van “meerdere wysheid” bereik (vgl 
die beklemtoning van die verskeidenheid van gawes in 1 Kor 12 en Ef 4). 

3.2.6.4 Laat KO, art.69 reg geskied aan die beginsels van presbiteriale kerkregering 
wat die Skrif ons leer? In die lig van 3.2.1-3.2.3 en 3.2.5 kan gevra word of die 
huidige toepassing van KO, art.69 reg laat geskied aan die beginsels van 
presbiteriale kerkregering. Is die uitspraak oor die woorde en wysie van ‘n lied 
‘n gewigtiger saak as die bevestiging van ‘n predikant of selfs ouderling wat 
eweneens ‘n saak is wat die hele kerkverband raak? 

3.2.6.5 Art.69 werk demotiverend op kerke in: Die ontstaan van nuwe liedere behoort 
‘n voortgaande proses tot lof en heerlikheid van die Here te wees (vgl 3.2.4). 
Plaaslike gemeentes word egter gedemotiveer deur ‘n ingewikkelde en 
langsame pad wat eers lank na die wonderlike inspirasie vir die nuwe lied kan 
realiseer, indien toestemming enigsins verkry word. Selfs wanneer ‘n gemeente 
die onberymde teks van die Bybel wil sing (soos “Habakuk 3:17-19”) moet die 
langsame pad van KO, art.69 stiptelik gevolg word. Daarom verbaas dit nie dat 
hierdie praktyk deur baie beleef word as ‘n drang na beheer en heers oor ander 
uit vrees en suspisie en van geen of min begrip vir die plaaslike omstandighede 
van ‘n gemeente nie (3.2.4.3). 

 
4. Enkele opmerkings oor die kerkgeskiedenis, bestaande kerkpraktyk, 

evangelisering en kerkgroei wat van toepassing is op beswaargronde 1 en 2 
4.1 Hoewel ‘n kerk se geskiedenis nie normatief mag wees nie, want dan sou ons nie 

gereformeerd wees nie, kan daaruit lesse geleer word vir die toepassing van die 
Skrif in ‘n bepaalde konteks. 

4.2 Die GKSA se amptelike standpunt oor die kerklied in 1876 was op voetspoor van 
ds. D Postma nie veroordelend of afwysend van die Skrifgetroue vrye lied nie, 
maar wel dat die kerklied met ‘n Skrifteks as basis die veiligste weg is. 

4.3 Datheen het reeds by sy Geneefse Psalmbundel van 1562 by die psalms enkele 
vrye Bybelse liedere gehad. Hoewel die Sinode van Dordt (1618/1619) slegs twee 
vrye Bybelse liedere goedgekeur het (die res was psalms, die 10 gebooie en 
enkele Nuwe-Testamentiese liedere of cantica), het die sangbundel van 1773 
verdere vrye Bybelse liedere ingesluit. 

4.4 Die streng toepassing van KO, art.69 is begryplik teen die agtergrond van die 
ontstaan van die GKSA toe metodisme en humanisme hoogty gevier het en in 
sommige kerkliedere weerklank gevind het. Talle voorbeelde kan genoem word 
waar dwaalleer in kerkliedere weerklank gevind het. Waar die dwaalleer beveg is, 
en na die Woord en belydenis teruggekeer is, het liedere ook weer verander. 

4.5 Talle Bybelgetroue Gereformeerde kerke vir wie die Bybel die geïnspireerde en 
gesagvolle Woord van God is en wat die gereformeerde belydenisskrifte 
onderskryf, sing naas psalms en Skrifberymings ook vrye Bybelse liedere en eie 
melodieë. Dit sluit Bruin, Swart, Engelse en Franse gemeentes binne die GKSA in, 
asook Gereformeerde kerke in Korea, en Gereformeerde kerke van ander 
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denominasies. Of ernstige leerdwaling juis deur hierdie praktyk hierdie kerke 
binnegedring het, is moeilik bewysbaar en die aangewese weg is om elke geval op 
eie meriete te beoordeel. 

4.6 Daar is ook Afrikaanse gemeentes binne die GKSA wat om verskeie redes nie 
streng by KO, art.69 hou nie. Evangelisering en kerkgroei word soms as redes 
aangevoer. Hieroor die volgende opmerkings: 

4.6.1 Die klem van Kol 3:16 en Ef 5:19 is op liedere en musiek vir gelowiges. Die 
“mekaar” in hierdie tekste, en veral die vervulling met die Woord en Gees slaan 
duidelik op gelowiges (vgl Mac Arthur 1996). 

4.6.2 Tog is ‘n sensitiwiteit om buitestanders met die evangelie te bereik van groot 
belang (vgl 1 Kor 14:24,25). Die groot opdrag van die kerk sluit in om na alle 
soorte mense en nasies toe te gaan en hulle te evangeliseer en dissipels van 
God te maak (Matt 28:18-20; Hand 1:8). In ‘n postmoderne wêreld waarin 
belewing ‘n baie belangrike deel van die hedendaagse mens se lewe uitmaak, is 
dit selfs ‘n uitdaging om musiek en sang te gebruik om die evangelie uit te dra. 
Dit is nie vreemd aan die Skrif nie – immers besing en verkondig ook die Psalms 
God se grootheid, sy groot dade en sy genade (kyk bv. Ps 104–106). Dit bevat 
ook persoonlike getuienisse van byvoorbeeld verlossing uit sonde (Ps 32 en 51), 
uitkoms uit nood (bv. Ps 107). Netso kan liedere op eietydse wyse met eietydse 
verkondiging en getuienisse, nie net die kerklike mens nie, maar die buitekerklike 
mens bedien en bereik. Ook hiervoor het plaaslike gemeentes vryheid nodig. 

 
5. Bevindings en praktiese oorwegings 
5.1 In die lig van die beredenering by Beswaargrond 1 is dit die bevinding van die 

Klassis dat KO, art.69 ‘n onskriftuurlike beperking plaas op die wye verskeidenheid 
van liedere waarmee Woord en Gees die gemeente wil vul. 

5.2 In die lig van die beredenering by Beswaargrond 2 is dit die bevinding van die 
Klassis dat plaaslike kerke verongelyk word deurdat KO, art.69 die keuring van 
liedere by die Nasionale Sinode laat berus alvorens ‘n lied in die erediens gesing 
mag word. 

5.3 Die keuring van liedere is in die lig van die algemene beginsels van die Woord (wat 
die opdrag in Ef 5:19 en Kol 3:16 omring) noodsaaklik. Dat keuring by kerkrade 
moet begin kan met veiligheid uit bostaande Skrifgegewens afgelei word (vgl 3.2.2 
tot 3.2.5). Van kerkrade word egter ook deursigtigheid en sensitiwiteit vir ander 
gemeentes in die kerkverband gevra en die suiwer waarheid van die Woord mag 
nie in gedrang kom nie. Een moontlikheid is dat plaaslike kerke vertrou word om 
liedere in die erediens in te voer, maar dat liedere dan spoedig die pad na 
meerdere vergaderings moet vind vir eventuele opname in ‘n liedboek wat deur al 
die kerke aanvaar word. ‘n Ander moontlikheid is om liedere eers deur ‘n meerdere 
vergadering te laat keur voordat dit in die erediens ingevoer word. Ten einde te 
bepaal tot watter mate en op watter wyse kerkrade eers meer wysheid by wyse 
van ‘n groter vergadering moet bekom, kan verskeie moontlikhede oorweeg word: 
Kerke kan die hulp van naburige kerkrade inroep, of by die Klassis aanklop en ook 
van die advies van Deputate van die Partikuliere Sinode of Nasionale Sinode 
gebruik maak. ‘n Ander uitweg sou kon wees om eers liedere aan Partikuliere 
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Sinodes voor te lê vir goedkeuring. Die Klassis maak oor die prosedure vir die 
keuring van die liedere egter geen bevinding nie. 

5.4 Die kerkgeskiedenis en bestaande kerklike praktyke (punt 4) bied stof vir talle 
interessante beredenerings rondom KO, art.69, maar is nie normatief nie. 

 
6. Versoek 
 Die Klassis versoek die Nasionale Sinode derhalwe: 
6.1 Die Nasionale Sinode besluit om die bewoording van KO, art.69 te wysig om in 

ooreenstemming met die riglyne van die Woord te kom, sodat die artikel verwys na 
psalms, lofsange en ander geestelike liedere. 

6.2 Die Nasionale Sinode stel algemene riglyne op waarvolgens liedere gekeur kan 
word. 

6.3 Die Nasionale Sinode besluit oor prosedure vir die keuring van liedere. 
Besluit: ‘n Ordevoorstel word aanvaar dat nie gevolg gegee word aan die Beswaarskrif 
nie, maar verwys word na die Deputate Leerstellige Sake in lyn met besluit in die 
Rapport van die Deputate Liturgie, Bylae B, punt 5. 
 
 
 
21.5 BESWAARSKRIF VAN PARTIKULIERE SINODE RANDVAAL 

(GEREFORMEERDE KERK NOORDRAND) TEEN KERKORDE, ART.69 
IN DIE LIG VAN KERKORDE, ARTT.46 EN 86 (Artt.8, 77, 200) 

 
 
A. Ds. FM Dreyer stel die Beswaarskrif. 
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na die Kommissie : Leerstellig 1. 
C. Dr. JM van Tonder rapporteer namens die Kommissie : Leerstellig 1. 
 
D. BESWAARSKRIF 
A1. Inleiding 
Versoek aan die Partikuliere Sinode Gauteng: 
 
U word versoek om die beswaar teen Kerkorde, art.69 ter tafel te neem en deur te stuur 
vir behandeling deur die Nasionale Sinode van die Gereformeerde Kerk (DV) in 
Januarie 2003 te Potchefstroom. Die saak hoort volgens Kerkorde, artt.69 en 86 tuis op 
die tafel van die Nasionale Sinode.  
 
A2. Aanleiding tot die Beswaarskrif 
Die Kerkraad het by sy vergadering van 17 Oktober 2002 `n brief ontvang en behandel 
waarin `n lidmaat navraag doen oor watter liedere in die eredienste gesing mag word en 
watter motivering hiervoor geld. Na aanleiding hiervan het die Kerkraad besluit om 
opnuut, na KO, art.69 in die lig van die Skrif en Belydenis en Kerkorde te kyk. Op grond 
van inligting versamel het die Kerkraad op 27 Oktober 2002 besluit dat daar 
genoegsame gronde bestaan om `n Beswaarskrif in te dien teen Kerkorde, art.69.  
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A.3 Indiening van die Beswaarskrif 
By navraag het die Administratiewe Buro van die GKSA ons telefonies meegedeel dat 
die Beswaarskrif alleen nog deur die Partikuliere Sinode aangestuur kan word vir 
behandeling op die Nasionale Sinode 2003. Daar is telefonies met die Deputate 
korrespondensie van die Partikuliere Sinode Gauteng kontak gemaak. Aangesien die 
Beswaarskrif nie reeds soos deur hulle versoek, op 28 Oktober 2002 gereed sou wees 
om saam met die Agenda uitgestuur te word nie, is daar besluit, om u skriftelik kennis te 
gee van die Beswaarskrif vir opname in die Agenda, en die Beswaarskrif by die 
vergadering in te handig. 

 
A.4 Besluit van die Kerkraad 
Op `n spesiale vergadering (10 November 2002) het die Kerkraad besluit om die 
volgende Beswaarskrif teen KO, art.69 te aanvaar in die lig van Kerkorde, artt.46 en 86. 
In die lig van die Beswaargronde in hierdie beswaar aangedui, is die Kerkraad oortuig 
dat dit noodsaaklik is om opnuut te besin en te kyk na KO, art.69, wat die sang in ons 
kerke reël. 
 
A.5 Verandering van KO, art.31 na KO, art.46 
Die Kerkraad het in sy skriftelike kennis aan die Partikuliere Sinode Gauteng van 19 en 
20 November 2002 gestel dat die beswaar op grond van artikel 31 kerkorde ingedien 
sou word. In die finalisering van die Beswaarskrif het nadenke en oorlegpleging die 
Kerkraad daartoe gelei om te besluit, dat die Beswaarskrif eerder in die lig van 
Kerkorde, art.46 ingedien moet word, omdat die Kerkraad: 
• in die saak nie `n regsbeslissing in die lig van artikel 31 kerkorde verlang nie; 
• oordeel dat daar genoeg rede is wat die noodsaak bewys dat ons kerke weer kyk 

na, en besin, oor Kerkorde, art.69. 
 
B. Besluit waarteen beswaar gemaak word 
B.1 Die besluit waarteen die Kerkraad beswaar maak word vervat in artikel 19 van die 

Handelinge van die Sinodale vergadering van die Gereformeerde Kerk in Suid 
Afrika (Acta:1862:10) naamlik: 
“Dat de Dordsche Kerk-orde, van 1618 en 1619, door deze Sijnode, word 
aangenomen, als algemeene Kerke-orde, voor de Gereformeerde Gemeenten, in 
de drie landen, Zuid-Afrikaansch Republiek, Oranje Vrijstaat en Kaapkolonie, om 
naar dezelve te handelen in de Kerkregering, voor zover dezelve in deze 
onderscheidene landen, naar de gelegentheid der Gemeenten, kan worden 
toegepast.” 

B.2 Inbegrepe in die besluit van 1862 is die aanvaarding van KO, art.69 wat as volg lui 
volgens 

B.2.1 Jansen (123:295,296): “In de Kerken zullen alleen de 150 Psalmen Davids, de 
Tien geboden, het Onze Vader, de 12 Artikelen des Geloofs, de Lofzangen van 
Maria, Zacharias en Simeon gezongen worden.” 

B.2.2 Bouwman (1934:504): “In de Kerken zullen alleen de 150 Psalmen Davidis, de 
thyen geboden, het Vader onse, de twaelff ariculen des ghelooffs, de loffsanghen 
Mariae, Zachariae ende Simeonis gesonghen worden. `T gesangh, O God die 
onse Vader bist etc. wordt inde vryheyt der kercken ghestelt, om hetselve te 
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ghebruycken ofte na te laten. Alle ander gezangen zal men uyt de kercken 
weeren, ende daarder enighe alrede ingevoert zyn, salmen deselve mette 
ghevoechlyckste middelen affstellen.” 

B.2.3 Kerkordeboekie van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (1998:26): “In die 
kerke moet die 150 Psalms, die Tien Gebooie, die Onse Vader, die Twaalf 
Artikels van die Geloof, die Lofsange van Maria, Sagaria, en Simeon gesing 
word. Ander skrifberyminge wat die Sinode goedgekeur het, word in die vryheid 
van die kerkrade gelaat.” 

 
C. Motivering van die beswaar 
Kerkorde, artt.46 en 86 vereis dat die noodsaaklikheid bewys word waarom `n besluit 
van `n meerdere vergadering (KO, art.46) en `n artikel van die Kerkorde (KO, art.86) in 
belang van die kerk verander moet word. Die hieropvolgende Beswaargronde word as 
motivering aangevoer om die noodsaaklikheid te bewys dat KO, art.69 gewysig behoort 
te word. 
 
D. Beswaargrond 1 
Genoegsame getuienis uit die Skrif bevestig die noodsaak om opnuut oor KO, art.69 te 
besin. 
D.1 Die Skrif skryf nie voor watter liedere in die kerk gesing mag word nie 
D.1.1 KO, art.69 beperk die liedere wat in die kerke gesing mag word tot die liedere 

wat deur die Sinode goedgekeur is. In die Skrif word daar nie direk of indirek 
enige opdrag/gronde vir so `n beperking gegee nie. Die Skrif gebied dat daar 
gesing moet word om God te loof – orals, altyd en deur almal.  

 [Sien die volgende voorbeelde uit die Skrif - Ps 50:14, 23; 145:3; 150; Luk 2:20; 
Ef 5:18-20; Kol 3:16,17; Heb 13:15; 1 Pet 1:3] 

D.1.2 Dat die Skrif nie voorskryf wat in die kerke gesing moet word nie, is die konklusie 
waartoe die Nederlandse kerke by die Sinode van Arnhem 1930, kom. Jansen 
(1923:297) en Bouwman (1934:510), wys op die volgende bevindings wat na 
studie deur die Sinode aanvaar is: 
• God het die vasstelling en die invoering van die kerklied aan die vryheid van 

die kerke oorgelaat. 
• In die Skrif word daar nie `n uitdruklike gebod of verbod oor die sing van die 

vrye lied in die kerke gemaak nie. 
D.1.3 Daar word nie in die Skrif voorgeskryf dat die liedere wat in die kerke gesing mag 

word, in `n bundel afgesluit en saamgevat moet word nie. Inteendeel, dit kan en 
mag nie gebeur nie, want daardeur sal die lof van die Here ingeperk en begrens 
word. Sy lof moet verbrei word. Daarom gee die Skrif met die opdrag - ‘Sing `n 
nuwe lied tot eer van die Here!’ – `n bevel, dat die liedereskat van die kerk 
uitgebrei moet word. Hierdie is `n opdrag/bevel van die Ou en Nuwe Testament 
(Ps 96:1; 98:1; 149:1; Jes 42:10; Op 5:9; 14:3). Indien die liedere wat in die kerke 
gesing mag word om die Here te loof, alleenlik die liedere is wat volgens artikel 
69 kerkorde afgebaken is, word die lof van die Here begrens. 

D.1.4 Die Hebreeuse woord ‘vir nuwe’, vd'j;,,, beteken nuut, vars ‘new/fresh’ in die sin 
van `n nuwe huis of lied. (TWOT 1980:265,266; Enhanced Strong’s Lexicon 
1997). Dit het ook die betekenis van ‘renew/repair’ in die sin `n huis of stad 
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herbou. Die Griekse woord vir ‘nuwe’, kainov", beteken nuut in die sin van 
onlangs, vars, ongebruik t.o.v. vorm en t.o.v. inhoud; iets van `n heeltemal nuwe 
aard ‘unprecedented/novel’ (Enhanced Strong’s Lexicon 1997; Brown 1976:670). 
Die woord kainov"v beskryf ‘that which is new in its own way’ en dui ook dit aan, 
wat ‘qualitatively new’ is, in vergelyking met dit wat tot dusver bestaan het 
(TWNT 1985). In die Septuagint word kainov" gebruik om vd'j te vertaal en 
daarmee aan te dui dat iets nuuts in gebruik is, iets wat voorheen nog nie daar 
was nie, maar ook veral om die ‘nuwe’ verlossing van God in die nuwe verbond 
te beskryf (TWNT 1985). 

D.1.5 Om `n nuwe lied te sing is `n opdrag 
• van God; 
• uit die Skrif; 
• wat uitgevoer moet word – daarvoor gebruik die Hebreeuse taal `n 

bevelsvorm; 
• en uitgevoer sal word – daarvoor dui die Griekse werkwoordvorm aan dat 

hierdie feitlike gebeurtenis by herhaling sal voorkom (Praesens aktiewe 
indikatief). 

D.1.6 `n ‘Nuwe lied’ kan `n lied wees, wat God die eerste keer loof vir sy ‘nuwe’ 
verlossingswerk, of wat opnuut die ‘ou’ verlossingswerk van God besing. Die 
liedereskat wat in die Ou en Nuwe Testament voorkom is voorbeelde van sulke 
‘nuwe liedere’. Hierdie liedere skat: 
• kan en moet deur die kerk gebruik word in berymings, wat die liedere getrou 

weergee; 
• is egter nie gegee as die volledige afgeronde aantal liedere wat die kerk mag 

sing nie; 
• moet in gehoorsaamheid aan die opdrag, om `n nuwe lied te sing tot eer van 

die Here, uitgebrei word. 
D.1.7 Hasper (1985:705) kom ook tot dieselfde konklusie as die in D.1.6 na `n 

uitgebreide studie oor Calvyn se beginsels vir die sang in die erediens en dui aan 
dat: 
• die Ou-testamentiese gemeente voortdurend opgewek word om “...bij het 

aanschouwen van Gods grote daden in de geschiedenis van zijn volk en bij 
het ontvangen van des Heren zegeningen, een ‘nieuw lied’ te zingen.”  

• dit ondenkbaar en in stryd met die beginsels van die Christelike geloof is, dat 
die Nuwe-testamentiese gemeente nie in die lig van God se besondere 
verlossingswerk in Jesus Christus, “...gedreven wordt om vol vreugde en 
dankbaarheid telkens een ‘nieuw lied’ aan te heffen.”, nie. 

• dit onskriftuurlik is om “het historisch gewordene normatief te achten en door 
omstandigheden ontstane gewoonte of ingeburgerd gebruik met, Goddelijk 
gezag te dekken...” 

D.1.8 Samevattend is dit in die lig van die Skrif, wat duidelik aan gelowiges die opdrag 
gee om `n nuwe lied te sing om God te loof, noodsaaklik dat die kerk weer oor 
artikel 69 kerkorde besin. 
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D.2 Die Skrif skryf nie voor wie moet besluit oor watter liedere gesing mag word nie 
D.2.1 KO, art.69 beperk die liedere wat in die kerke gesing mag word tot die liedere 

wat deur die Sinode (kerke gesamentlik) goedgekeur is. 
D.2.2 Die liedere wat in die kerke gesing moet word om God te loof, is in die lig van 

Psalm 40:3, 1 Korintiërs 12 – 14 en Efesiërs 5:18-20 onlosmaaklik verbonde aan 
die werking van God die Heilige Gees. Die Gees gee gawes tot opbou in die kerk 
soos Hy wil (1 Kor 12:11). Hy gee aan mense die gawe om met woord en musiek 
`n lied aan te hef om die Here te loof. Die gawes en hulle werking – ook t.o.v. die 
kerklied - kan nie beperk word tot die gesamentlike vergadering van kerke 
(Sinode) en uitgesluit word van die plaaslike kerk/gemeente nie. Die gawes wat 
die Gees in die kerk gee – ook t.o.v. die kerklied – moet in sowel die plaaslike 
kerk as in die vergadering van kerke (Sinode) ontgin en gebruik word, tot opbou 
van die kerk en tot eer van die Here. 

D.2.3 Die bewering - dat die plaaslike kerk nie oor die nodige gawes beskik, om met 
verantwoordelikheid oor die kerklied te besluit nie en dat dit daarom `n saak is 
wat tuishoort waar die kerke gesamentlik (Sinode) vergader is - word deur die 
praktiese hantering van die kerklied deur die kerke verkeerd bewys. Daaruit blyk 
die volgende: 
• op nie een van die Sinodes van die GKSA (waar meerdere gawes 

teenwoordig is), het `n kerklied met woord en melodie tot stand gekom wat in 
die kerke gesing word nie; 

• die Sinode gee meestal aan Deputate (enkele broeders) die opdrag om 
geskikte berymings en melodieë van kerkliedere te vind wat in die kerke 
gesing kan word. 

Die kerklied kry dus meestal gestalte deur die gawes van enkele gelowiges. Die 
gebruik en benutting van die gawes is ook in die plaaslike kerk moontlik. 

D.2.4 KO, art.69 beperk die liedere wat in die kerke gesing mag word tot die wat deur 
die Sinode (kerke gesamentlik) goedgekeur is. Hiermee word `n onskriftuurlike 
begrensing op die werking van die Heilige Gees t.o.v. gawes in die plaaslike kerk 
gestel. Daarom is dit noodsaaklik dat die kerke weer oor KO, art.69 sal besin. 

 
E. Beswaargrond 2 
Die Belydenisskrifte ondersteun die noodsaak om opnuut oor KO, art.69 te besin 
3.1 Wat die belydenis oor die kerklied leer 

T.o.v. die kerklied en kerksang leer die belydenisskrifte ons dat God die mens as 
sy beeld geskep het, met die vermoë en die doel om Hom reg te loof en te prys 
(HK, Sondag 3). Hoewel die mens ook dié vermoë deur die sondeval verloor het, is 
dit God, wat in sy oneindige groot genade (Gen 4:21; Ps 40:3; 1 Kor 14:26), die in-
sonde-gevalle-mens nog in staat stel om Hom te loof (HK, So 32 en 33). 

E.2 Geen voorskrifte t.o.v. kerklied nie 
Die belydenis as naspreke van die Skrif maak egter geen uitspraak oor watter 
liedere in die kerke gesing mag/moet/kan word nie. Die hele saak oor watter 
liedere in die kerke gesing mag word, behoort dus nie tot die wesentlike van die 
openbaring in die Skrif aangaande God en ons saligheid nie. 
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E.3 Waarskuwing vir kerklike bepalings – ook t.o.v. die kerklied 
Die belydenis waarsku egter baie ernstig teen die gevaar wat menslike bepalings 
en voorskrifte vir die kerk inhou (NGB, artt.28, 29, 30 en 32). Daarom word 
uitdruklik bely dat menslike voorskrifte wat ingevoer is om God te dien – hoe goed 
dit ook al bedoel is – nie bindend en afdwingbaar kan wees nie (NGB, art.32). In 
die lig hiervan kan menslike bepalings/voorskrifte ook t.o.v. die kerklied – wat nie in 
die Skrif voorgeskryf word nie - nooit afdwingbaar wees in kerke om gewetens te 
bind nie. Derhalwe kan KO, art.69 nie op gesag van die Skrif of belydenis in die 
kerke afgedwing word, of gebruik word, om die kerke te bind om alleen `n beperkte 
aantal liedere te sing nie.  

E.4 Gevolgtrekking 
Bogenoemde (E.1-3) bewys dat dit ook in die lig van die belydenis noodsaaklik is, 
dat die kerke opnuut oor KO, art.69 besin. 
 

F. Beswaargrond 3 
Daar is genoegsame kerkregtelike gronde wat die noodsaak om opnuut oor KO, art.69 
te besin, bewys 
F.1 KO, art.69 laat ruimte vir ‘wettisisme’ en ‘dualisme’ 
F.1.1 KO, art.69 reël watter liedere ‘In die kerke...’ gesing mag word  
F.1.1.1 Eerstens wys die woorde op die verskillende Gereformeerde 

kerke/gemeentes in Suid Afrika en derhalwe reël die artikel watter liedere in 
die kerke/gemeentes gesing mag word.  

F.1.1.2 Tweedens kan die woorde ‘In die kerke...’ geïnterpreteer moet word om: 
• na meer as die eredienste (votum tot slotseën) van die kerke te verwys, of 
om 
• as sinoniem vir ‘erediens’ geneem te word. 

F.1.2 Ten gunste van interpretasie dat die woorde ‘In die kerke...’ na meer as die 
eredienste verwys is die volgende 

F.1.2.1 Die woord ‘kerk’ soos dit binne die kerkorde gebruik word, dui op meer as die 
erediens (vgl die gebruik in artikels 1, 10, 19, 59, 66). In ter sake artikels 
verwys die Kerkorde spesifiek na die erediens (vgl artikels 56, 64 en 68). 
Hierdie gebruik, dat die woord ‘kerk’ op meer as die erediens dui is in lyn met 
die Skrif (Ef 1:22; 1 Kor 1:2), en die Belydenis (HK, So 21; NGB, artikels 27–
32).  

F.1.2.2 Volgens Skrif en Belydenis is die kerk die gelowiges wat in `n gemeente 
vergader word. ‘In die kerke...’ sou hiervolgens alles aandui wat in die kerke, 
in die vergadering van gelowiges gebeur. Hiervolgens is die woorde ‘In die 
kerke..’ nie `n sinoniem vir die erediens nie, maar dui dit op oral waar daar in 
die kerke gesing word – bv. huisgodsdiens, Bybelstudies, vergaderings, 
eredienste, jeugaksies, kampe, ens. Die interpretasie word ondersteun deur 
uitsprake van die Sinodes van 1873 en 1876. Op die vraag in die Sinode van 
1873 of dit vir enige leraar, ouderling of lidmaat geoorloof is om “bij het 
houden van godsdiens – ook bij ander gezindten – ander gezangen te laten 
zingen dan die bij onze Kerk wettig in gebruik zijn.?” (Acta 1873:48) , 
antwoord die Sinode van 1876 dat “bij den openbare godsdienst alleen zullen 
gezongen worden de 150 Psalmen Davids en gezangen van welke de tekst in 
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Gods woord staat uitgedrukt” (Acta 1876:26). Verder verlang die Sinode van 
“hare voorgangers en leden, wanneer zij zich ergens buiten hare 
kerkgemeenskap bevinden....zich naar dezen regel te gedragen” (Acta 
1876:26).  

F.1.2.3 Die besluite van Sinode 1913 (Acta 1913:47) en 1949 (Acta 1949:297) 
ondersteun ook hierdie interpretasie. `n Kommissierapport wat deur die 
Sinode aanvaar is, toon aan dat die voorskrif van KO, art.69 vir ons 
kerkgemeenskap geld. Die voorskrif van KO, art.69 strek dus wyer as die 
erediens. Daarom word ook besluit dat Gereformeerdes buite die 
kerkverband godsdiens oefeninge mag hou, “...zolang zij maar niet gezangen 
laten zingen.” (Acta 1913:45,106-107). 

F.1.3 Ten gunste van interpretasie dat die woorde ‘in die kerke’ sinoniem vir ‘erediens’ 
is, is `n ander besluit van die Sinode van 1913 waar die woorde ‘In die kerke...’ 
as sinoniem vir die ‘openbare erediens’ gebruik word. (Acta 1913:48).  

F.1.4 `n Keuse tussen een van die twee interpretasies – F.1.2 en F.1.3 - is nie van veel 
nut vir die kerk nie, omdat beide ernstige gebreke het: 
• Die handhawing van die interpretasie in F.1.2 lei daartoe dat die reëling van 

die kerklied deur KO, art.69 aan ‘wettisisme’ grens. Die artikel skryf dan 
‘wetties’ voor watter liedere in die kerk – bv. by huisgodsdiens, die erediens, 
jeugkampe ens. - gesing mag word.  

• Die handhawing van die interpretasie in F.1.3, wat die woorde ‘in die kerke’ 
as sinoniem vir ‘erediens’ neem, lei tot `n onuithoubare ‘dualisme’. Dan mag 
ander liedere – lofsange, gesange, geestelike liedere – oral in die kerk gesing 
word, behalwe in die erediens. Hierdie dualisme is nie verantwoordbaar uit 
die Skrif en belydenis nie.  

F.1.5 Die ‘wettisisme en/of dualisme’ inherent aan KO, art.69 maak dit noodsaaklik dat 
die kerke opnuut oor die artikel moet besin. 

 
F.2 KO, art.69 reël `n middelmatige saak 
F.2.1 Die afbakening van liedere in `n versameling wat in die kerke gesing mag word, 

is `n middelmatige saak omdat die Skrif geen voorskrif hieroor gee nie (Acta 
1994:528) en dit is nie bepalend vir ons saligheid nie. Van Wyk (2002:6,7), wys 
op die waarskuwing deur Calvyn (Institusie 4.10.27; 4.10.28) t.o.v. die gevaar dat 
kerklike wette en bepalings (tradisies en gebruike) wat uit die mens opkom en nie 
uit die Skrif nie, middelmatige sake tot wesentlike sake kan verhef, en gewetens 
van mense bind. Bouwman (1934:510) toon aan dat die sing van gesange ook 
volgens Voetius tot die middelmatige dinge behoort wat aan die vryheid van die 
kerke oorgelaat moet word.  

F.2.2 Die wesentlike wat KO, art.69 ten gronde lê, is die goddelike reg (jus 
constituendem), naamlik dat God geloof moet word (Ps 50:14; Heb 13:15). Die 
menslike bepalings (jus constitutum) wat die praktiese uitvoering van hierdie 
goddelike opdrag reël kan en behoort verander en aangepas te word. Calvyn 
beklemtoon dit in sy Institusie (4.10.30) deur duidelik te maak dat dit nie die wil 
van God was “...om in die uiterlike dissipline en seremonies uitdruklik voor te 
skryf wat ons moet volg nie, omdat Hy voorsien het dat dit van die tydsgewrig 
afhang en Hy geoordeel het dat een vorm daarvan nie by alle tye pas nie...” 
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Verder dui Calvyn aan dat die uiterlike seremonies waaroor die Skrif niks 
uitdruklik leer nie, nie vir ons saligheid nodig is nie “...en ooreenkomstig die 
gewoontes van elke volk en tyd verskillend aangepas moet word...”, en daarom 
“...sal dit paslik wees enersyds om gebruiklike instellings te verander en te 
herroep en andersyds nuwes in te stel na gelang die voordeel van die kerk dit 
vereis.” (Institusie, 4.10.30). 

F.2.3 Die verandering wat sedert die Sinode van Dordrecht 1618 en 1619 op alle 
lewensterreine plaasgevind het is fenomenaal en raak die kerk (gelowiges) direk. 
Hierdie veranderings noodsaak dat ons, opnuut oor `n middelmatige saak - die 
reëling van die kerklied in KO, art.69 – in die huidige tydsgewrig, kan en behoort 
te besin. 

 
F.3 KO, art.69 is strydig met beginsels van die presbiteriale kerkregering 
F.3.1 Die plaaslike kerk is volledig kerk en besit as sulks bepaalde 

verantwoordelikhede wat selfstandig in die lig van die Skrif, Belydenis en 
Kerkorde uitgeoefen moet word. Kerke is egter een met mekaar in die geloof in 
Jesus Christus en deel met mekaar gesamentlike verantwoordelikhede wat in die 
lig van die Skrif, Belydenis en Kerkorde uitgeoefen moet word. Die selfstandige 
en gesamentlike verantwoordelikheid van die kerke moet naas mekaar 
gehandhaaf word, sodat die een nie die ander uitsluit of verdring nie.  

F.3.2 Die verhouding kom tot sy reg waar kerke gesamentlik op grond van duidelike 
Skrifbeginsels besluit oor wat in die kerke onderhou moet word, en die praktiese 
reëling oor hoe dit uitgevoer word aan die vryheid van die plaaslike kerke oorlaat, 
byvoorbeeld die toesig oor die suiwere bediening van die Woord. Hieroor besluit 
die kerke selfstandig (Kerkraad) en gesamentlik (Klassis en Partikuliere Sinode).  

F.3.3 KO, art.69 misken egter die selfstandige verantwoordelikheid van die plaaslike 
kerk t.o.v. die besluitneming oor liedere wat in die kerke gesing mag word, en 
bepaal dat kerke alleen gesamentlik (Sinode) daaroor besluit. Die plaaslike kerk 
kan alleen liedere laat sing waaroor die kerke reeds gesamentlik besluit het. 
Aangesien die nodige Skrifmotivering vir hierdie bepaling ontbreek, lei dit tot 
onaanvaarbare sinodokrasie in die kerk. In `n Rapport wat deur die Sinode 1913 
aanvaar is word die gevaar uitgewys, dat die Sinode deur sy besluit om die 
liedere wat in die kerke gesing mag word, in `n bundel af te baken, die plaaslike 
kerk sy vryheid ontneem en daardeur ook enige verandering of verbetering 
uitsluit (Acta 1913:45,106,107). 

F.3.4 In 1994 het die Sinode kennis geneem dat die kerklied dieselfde funksie in die 
liturgie vervul as gebede (Acta 1994:537,538). Calvyn “...voegt gebed en lied 
bijeen.” (Van ‘t Spijker 1999:29). Vir die gebed, gesonge gebed of kerklied geld 
die sola scriptura beginsel – alles moet met die Skrif en Belydenis ooreenkom. 
Deur aan die plaaslike kerk die verantwoordelikheid te gee om oor gebede maar 
nie oor liedere toesig te hou/te besluit nie, is teenstrydig. Dit lei tot negatiewe 
spanning in die plaaslike kerk en tussen die plaaslike kerk en die Sinode. 

F.3.5 Die Sinode 1997 het besluit dat die liedere wat by jeugbyeenkomste gesing 
word, `n saak is vir die plaaslike kerk (Acta 1997:515). Dit is dus die 
verantwoordelikheid van die plaaslike kerk. Die plaaslike kerk mag dus besluit 
oor watter liedere in sekere samekomste van die kerk (jeugbyeenkomste) gesing 
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mag word, maar mag nie besluit oor die liedere wat in ander samekomste 
(eredienste) gesing mag word nie – hoekom nie? Hierdie teenstrydigheid 
noodsaak dat daar opnuut oor KO, art.69 en sy reëling van die kerklied besin 
word. 

F3.6 Dit is heeltemal verstaanbaar dat die kerke in die reformasie - `n tyd van nuwe 
begin, van terugkeer na die Skrif – saam besluit het oor die liedere wat in die 
kerke gesing mag word. Daar was verskeie psalmberymings in omloop waarin `n 
klein klompie liedere opgeneem is (Jansen 1923:293). Die groei van die kerk, die 
verloop van tyd en die gepaardgaande verandering vereis dat die plaaslike kerk 
se selfstandigheid in die besluitnemingsproses t.o.v. die kerklied erken en 
eerbiedig word. 

F.3.7 Die volgende drie voorbeelde dui die noodsaak hiervoor aan:  
 

Voorbeeld 1:  
`n Plaaslike kerk sou in die nakoming van sy verantwoordelikheid in die lig van Skrif, 
Belydenis en Kerkorde, die bewoording van die volgende ‘liedere’ in die prediking en 
gebed, kon toelaat: 
 
O Heer my God, as ek in eerbied wonder - en al u werke elke dag 
aanskou:  
die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so 
onderhou... 
Refrein: 
Dan moet ek juig, my Redder en my God! Hoe groot is U; hoe groot is 
U! 
Want deur die hele skepping klink dit saam: hoe heerlik, Heer, u grote 
Naam! 
 
Ek sien die veld - die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister 
grasse, stroom en wind. 
Heer, U sorg vir klein, vir groot, vir alles en U sorg dag na dag vir my, 
u kind. 
Refrein. 
 
U Seun word mens; in ons gebroke wêreld kom vestig Hy sy 
koningsheerskappy. 
Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop 
en redding - ook vir my. 
Refrein. 
 
U maak ons deel van al u grootse werke. U laat ons bid, Heer, dat u 
ryk mag kom. 
En kom U weer, in heerlikheid op wolke, maak U volkome nuut u 
eiendom. 
 
Refrein. 
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My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus 
behoort. 
Met sy kosbare bloed het Hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste 
hoop. 
Ek behoort aan die Here. Niks sal my ooit van Hom kan skei. 
Met sy kosbare bloed het Hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste 
hoop. 
 
 
Grote God, aan U die eer!Heerlik is waar U regeer;  
hemels is u majesteit; heilig u geregtigheid. 
U wat alles onderhou, U is ewig en getrou. 
 
In genade, groot en ryk, bou U, Heer, u koninkryk.  
Voordat ek kon kies, kon vra, het u Seun my vloek gedra. 
Ek kon vind: U't my gekry voor ek nog my skuld bely. 
 
U, oor alles God en Hoof, open oë van geloof 
dat ons sien, geen goed of kwaad word aan toeval oorgelaat: 
Bokant ons begrip, verstand, hou U al wat is in stand. 
 

 
Voorbeeld 2: 
`n Plaaslike kerk sou verder met verantwoordelikheid - in die lig van die Skrif en 
belydenis - kon besluit om die ‘liedere’ in die kerk te sing, aangesien daar niks in hulle 
voorkom wat strydig is met die Skrif en die belydenis nie. Hierdie verantwoordelikheid 
word die plaaslike kerk ontneem deur artikel 69 kerkorde asof hy onmondig is, en nie in 
staat sou wees om sodanige besluit te kan neem nie. Dit is direk strydig met die 
grondbeginsels van die presbiteriale kerkregering. 
 
Voorbeeld 3: 
`n Plaaslike kerk beskou die erediens as die handelinge wat met die votum begin en 
met die slotseën eindig. Derhalwe kan die plaaslike kerk besluit om die ‘liedere’ hierbo 
genoem, voor die votum en na die slotseën te sing, sonder om daarin strydig met die 
Skrif, belydenis en kerkorde te handel. Hierdeur word KO, art.69 prakties genegeer.  

 
F.3.8 Die voorbeelde hierbo genoem is nie bloot hipoteties nie maar algemene gebruik 

in baie kerke en bewys die noodsaak dat daar weer oor KO, art.69 besin word, 
sodat die plaaslike kerk se verantwoordelikheid t.o.v. besluitneming oor watter 
liedere gesing mag word, regmatig erken, herstel en ordelik gereël sal word.  

F.3.9 Die Sinodes van 2000 (Acta 2000:450), wys op die ‘min reaksie’ wat uit die kerke 
ontvang is na die versoek oor voorstelle vir die uitbreiding van Skrifberymings. Is 
die rede vir die ‘min reaksie’ nie omdat die Sinode die verantwoordelikheid t.o.v. 
die kerklied van die plaaslike kerk weggeneem het, sodat die ‘lied’ in ons kerke 
stil geword het nie? 
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F.3.10 Met die reëling dat kerke gesamentlik (Sinode) besluit oor liedere wat in die 
kerke gesing mag word, is daar opsig self niks verkeerd nie. Die 
verabsolutering van die reëling sodat slegs die Sinode mag besluit wat in die 
kerke gesing mag word is `n aantasting van die wese van die presbiteriale 
kerkregeringstelsel wat die selfstandige en gesamentlike verantwoordelikheid 
van kerke eerbiedig. 

 
F.4 KO, art.69 is sonder grondige motivering gewysig 
F.4.1 Die bewoording van KO, art.69 soos goedgekeur op die Sinode van Dordrecht 

1618 en 1619, en deur die Gereformeerde Kerke in 1862 aanvaar is lui dat: “In 
die kerke moet ALLEEN die 150 Psalms...” en enkele goedgekeurde gesange 
gesing word.  

F.4.2 ‘Alleen’ bedoel hier ‘uitsluitlik/slegs’ die liedere wat in die artikel aangedui word, 
aangesien die Sinode te Dordrecht ook besluit het om alle ander gesange ‘uit die 
kerk te weer’ (Bouwman 1933: 504). In sy bewoording van KO, art.69 keer dié 
Sinode terug na die bewoording van 1578 deur die Sinode van Dordrecht 
(Jansen 1923:295). Hiermee word die verandering wat die Sinode van `s-
Gravenhage 1586 aangebring het, deur die woordjie ‘alleen’ weg te laat, ter syde 
gestel. 

F.4.3 KO, art.69 is weer deur die Sinode van Middelburg 1933 verander deur die 
woordjie ‘alleen’ weg te laat in sy besluit. (Jansen 1923:297). Die verandering is 
gepas aangesien dié Sinode ook besluit het dat gesange in die kerke gesing mag 
word. (Jansen 1923:297). Die ‘weglating van die woordjie alleen’ dui hiervolgens 
daarop dat daar ‘ook ander liedere/gesange in die kerke gesing mag word’. 

F.4.4 In Suid-Afrika is die woordjie ‘alleen’ in KO, art.69 behou tot en met die Sinode 
van 1964. So kom dit voor in die bewoording van vroeëre weergawes van die 
artikel (Acta 1876:26; 1913:48). Die Sinode van 1964 het omvattende wysigings 
aan die Kerkorde artikels met motivering daarvoor goedgekeur (Acta 1964:53-
73). Opvallend is dat die Sinode KO, art.69 wysig deur die woordjie ‘alleen’ weg 
te laat sonder om enige motivering daarvoor te gee (Acta 1964:64,73).  

F.4.5 Taalkundig en in die lig van die historiese ontwikkeling in Nederland sou hierdie 
wysiging beteken dat: 
• in die kerke moet die liedere soos in KO, art.69 aangedui gesing word,  
• maar dat die liedere nie alleen gesing moet word nie, 
Indien die kerke nie alleen (slegs) die liedere moet sing soos in KO, art.69 
aangedui nie, hou dit in dat ook ander liedere gesing kan word. 

F.4.6 Hierdie ongemotiveerde wysiging en die betekenisverandering wat daarmee 
saamgaan, dien as `n verdere bewys van die noodsaak dat die kerke opnuut oor 
die reëling t.o.v. kerksang volgens KO, art.69 moet besin. 

 
F.5 Artikel 69 lei tot verdere onnodige reglementering van die kerksang 
F.5.1 In die Handelinge van die Sinodes van die GKSA is `n doolhof besluite te vind 

wat uit KO, art.69 met betrekking tot kerksang voortvloei. 
[Acta 1873:48; 1876:26,27; 1888:54; 1913:47,48,103-107; 1924:37,38; 
1927:10,11; 1930:82; 1933:43,44,50,51; 1936:78-85, 139-144;162-166; 1939:46-
49; 90-96; 1942:132-135; 1949:296,297; 1955:64-70; 329,334,335; 1958:517-
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520; 1961:451-464; 1970:176-178, 457-461; 1973:147-151, 202-208; 1976: 401-
407, 592,593; 1979:611-621; 1982:202-208, 369-370,508-511, 513-516; 
1985:603,604, 747-771; 1988:33-44, 788-795; 1991:459, 565-604; 1994:527-
562; 1997:768- 810; 2000:449-462] 

F.5.2 Die besluite wat in toepassing van KO, art.69 is, naamlik, dat alleen die Sinode 
besluit wat in die kerke gesing mag word, lei tot verdere onskriftuurlike, 
teenstrydige en onuitvoerbare reglementering van die kerksang. Dit is duidelik uit 
die volgende besluite: 

F.5.2.1 Besluite oor die Psalmberyming 
Besluite oor watter Psalmberyming gebruik moet word (Acta 1876:26; 
1936:139; 1985:766; 1997:785; 2000:453), laat die vraag ontstaan of die 
Sinode nie net geskikte berymings moet identifiseer, en die besluit oor die 
gebruik daarvan aan die plaaslike kerkrade oorlaat nie. In die opsig word 
dikwels teenstrydige besluite geneem. Aan die eenkant word `n beryming 
goedgekeur sonder dat daar oor die suiwerheid van die inhoud besluit is (Acta 
1913:45, 105). Aan die anderkant word besluit dat die Sinode eers die inhoud 
van berymings moet goedkeur (Acta 2000:453). 

F.5.2.2 Besluite oor die melodieë 
Besluite oor die melodieë – sonder enige Skrifbegronding – ontneem die 
plaaslike kerk die vryheid om `n ander melodie te gebruik (Acta 1913:105). 
Moet die Sinode oor vol note (Acta 1949:296), oor melodieë en alternatiewe 
melodieë (Acta 1973:206; 1985:770; 1997:785), ritmiserings en harmoniserings 
(Acta 2000:451), besluit? Is dit werklik die taak van die Sinode om te besluit 
watter melodieë is meer singbaar in die kerke as ander? Kan die Sinode 
daaroor besluit? 

F.5.2.3 Besluite oor beginsels vir kerksang 
F.5.2.3.1 Die Sinodes het verskillende besluite ten opsigte van beginsels vir kerksang: 

• daar is beginsels vir melodieë (Acta 1955:65); 
• daar is beginsels vir Psalmberymings (Acta 1985:759,760, 766); 
• daar is beginsels vir die beoordeling van gesange (Acta 1991:574); 
• daar is beginsels vir Skrifberymings (Acta 1994:538, 539); 
• daar is beginsels vir ritmisering (Acta 2000:451). 

F.5.2.3.2 Opvallend is die feit dat die nodige Skrifgronde vir die beginsels ontbreek, wat 
dit bloot menslike bepalings maak waardeur die kerksang verder 
gereglementeer word. Sommige ‘beginsels’ wat in die besluite aanvaar is, 
deug glad nie as beginsels nie, omdat: 
• daar nie duidelik tussen die beginsels en die praktiese toepassing daarvan 

onderskei word nie; 
• sommige onbeantwoorde vrae is, soos: “Moet Psalm 119 byvoorbeeld 

doelbewus ingeperk word?” (Acta 1985:761) of “Stem ons saam met die 
stelling dat die belewing en belydenis van al God se verlossingsdade in `n 
beryming belangriker is as die opnoem van al die dade?” (Acta 1985:760); 

• sommige algemene niksseggende stellings is, soos “Baie mense wil graag 
hê `n psalm moet so berym word dat dit in sy geheel gesing kan word.” of 
“`n Psalm moet `n psalm wees.” (Acta 1985:761). 
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F.5.2.3.3 Indien die beginsels eenvormig op die huidige goedgekeurde Psalmbundel 
toegepas sou word, sou verskeie liedere/verse/versreëls hiervolgens, nie 
langer in die kerke gesing kon word nie (Ps 65:1 – eerste twee versreëls; Sb 
26:11; Sb 27).  

F.5.2.4 Besluite wat inbreuk maak op die selfstandigheid van die plaaslike kerk 
F.5.2.4.1 Die volgende dien as voorbeeld hiervan (Acta 1958:519,520): 

• sangoefening moet voor of na die erediens gehou word om gemeentesang 
te verbeter; 

• in die eredienste moet meer gesing word as die gebruiklike een of soms 
twee verse; 

• orrelspel voor en na die erediens moet musiek wees wat `n toonsetting is 
van gedeeltes uit die Heilige Skrif. 

F.5.2.5 Besluite oor liederebundel vir die jeug 
Die Sinode van 1991 (Acta 1991:459, 460) besluit dat daar `n geestelike 
liederebundel vir gebruik deur die jeug saamgestel moet word op 
Gereformeerde grondslag. Die opdrag word deur die Sinode van 1994 
gekontinueer (Acta 1994:412). Die Sinode van 1997 (Acta 1997:516) besluit 
om nie voort te gaan met die samestelling van die liederebundel vir die jeug 
nie sonder om die nodige motivering te gee waarom die besluite van vorige 
Sinodes oor die saak nie uitgevoer moet word nie. 

F.5.3 In die lig van die doolhof besluite oor kerksang is dit noodsaaklik dat die kerke 
opnuut besin oor KO, art.69 om onnodige reglementering van die kerklied te 
vermy, asook om die besluite daaroor te vereenvoudig en te orden. 

 
G. Beswaargrond 4 
Daar is genoegsame historiese getuienis wat die noodsaak om opnuut oor KO, art.69 
besin, ondersteun. 
Alhoewel die historiese getuienis wat uit die kerkgeskiedenis na vore kom nie die 
primêre rede kan wees vir `n beswaar teen KO, art.69 nie, is dit van belang omdat, 
artikel 69 die praktyk van kerksang reël en die geskiedenis die praktiese 
uitvoerbaarheid daarvan al dan nie, aandui.  
 
G.1 Praktiese uitvoering van KO, art.69 
G.1.1 Praktiese uitvoering in Nederland 

Die Sinode van Dordrecht 1578 het al besluit dat alleen die Psalms van Dawid en 
die beryming van Datheen gesing sal word. Die Sinode veroordeel alle vrye 
gesange en besluit dat alleen Psalms en gesange wat in die Skrif gevind word, 
gesing mag word (Jansen 1923:293, 295). Reeds gou word uitsonderings t.o.v. 
die besluit gemaak. Die Sinode van Middelburg 1581 handhaaf die besluit van 
Dordrecht 1578, maar laat ook die kerke van Overijssel toe om Duitse 
gesange/liedere te sing (Jansen 1923:295). Alhoewel die Sinode van Dordrecht 
1618-1619 die besluit van 1578 bekragtig, gaan `n groot deel van die kerk in die 
noorde van die land voort om “Oostersche lofzangen” dit is Duitse gesange te 
sing, veral by nagmaal en kerklike feesdae (Bouwman 1934:505).  
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G.1.2 Praktiese uitvoering in Suid Afrika 
Oor die praktiese toepassing van KO, art.69 in Suid Afrika word die volgende 
vermeld: 

G.1.2.1 Uitsondering toegelaat t.o.v. KO, art.69 
T.o.v. die Gereformeerde kerke van die Sinodes Soutpansberg en 
Middellande word daar uitsonderings toegelaat in die toepassing van KO, 
art.69. Die kerke sing ‘Sionsliedere’ wat nie in ooreenstemming met KO, 
art.69 is nie (Spoelstra 1989:373), en wat nog nie t.o.v. regsinnigheid getoets 
is nie (Acta 1997:809). Die Sinode van 2000 kondoneer die uitsondering deur 
net kennis te neem van die besluit van sy Deputate dat die Sinodes 
Soutpansberg en Middellande self oor die saak oordeel (Acta 2000:498). 

G.1.2.2 Engelse kerklied en KO, art.69 
T.o.v. die bediening van Engelssprekende lidmate in die GKSA het geen 
Sinode nog voorsiening gemaak vir die kerklied in Engels nie. In die praktiese 
toepassing van KO, art.69: 
• is geen Engelse liedere goedgekeur vir gebruik in die kerke nie;  
• is geen Engelse beryming van die Psalms goedgekeur nie; 
• is geen voorsiening vir die bediening van Engelssprekende lidmate nie.  
Die saak het wel op die Sinode van 1976 ter sprake gekom, waar 
goedkeuring gegee is aan die reëling van `n plaaslike Kerkraad in die 
verband (Acta 1976:593). Die implikasie hiervan is egter dat die plaaslike kerk 
t.o.v. Afrikaanse liedere hom streng moet hou by wat die Sinode in die lig van 
KO, art.69 goedkeur, maar t.o.v. Engelse liedere moet hy self besluit oor wat 
gesing mag word.  

G.1.2.3 Sing van ander liedere 
Dit het veral in die laaste paar jaar algemene praktyk by baie kerke geword 
om op die kerklike feesdae (Kersfees, Paasfees, Hemelvaart) ander gepaste 
liedere – of voor, of in, of na, die erediens te sing wat nie in die lig van artikel 
69 goedgekeur is nie. Die Beswaarskrif gaan nie op die meriete van die 
praktyk in nie. In die verband kan gerus kennis geneem word wat Spoelstra 
(2002:30) oor Luther se gehoorsaamheid aan die kerk en staat, sê. Die 
Beswaarskrif wys net op die praktyk om aan te toon dat KO, art.69 nie 
nougeset uitgevoer word nie. (Indien baie skape deur `n grensdraad spring 
kan die vraag enersyds gevra word of die grensdraad voldoende is om die 
skape binne te hou, en andersyds of die gras aan die binnekamp nie te min is 
vir die skape nie?)  

G.1.3 Die uitsonderings van, die leemte in, en die praktyk om ander liedere te sing wys 
duidelik dat die praktiese uitvoering van KO, art.69 dit noodsaak dat die kerke 
opnuut oor hierdie reëling van die kerklied moet besin. 

 
G.2 Die historiese ontwikkeling van KO, art.69 
G.2.1 Die historiese ontwikkeling in Nederland 

Jansen (1923:292-297), en Bouwman (1934:498-511) gee `n goeie oorsig van 
die historiese ontwikkeling in Nederland van KO, art.69. Hieruit kan die volgende 
ter sake gevolgtrekkings gemaak word: 
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• KO, art.69 is van tyd tot tyd gewysig in belang van die kerk en na aanleiding 
van die behoefte van die kerk – t.o.v. die liedere, die woorde en die melodieë; 

• daar was voortdurende ontwikkeling, beweging t.o.v. die liedere wat in die 
kerk gesing word.  

G.2.2 Die historiese ontwikkeling in Suid Afrika 
G.2.2.1 Uit die historiese ontwikkeling in Suid-Afrika is dit duidelik dat daar `n 

deurlopende behoefte in die kerk is om die liedere soos deur KO, art.69 
bepaal uit te brei. Reeds in 1933 word versoek dat KO, art.69 uitgebrei word 
met Nuwe Testamentiese lofsange (Acta 1933:43). Dat hierdie behoefte 
steeds in die kerke bestaan, word bevestig deur die Beskrywingspunt van 
Suidelike Partikuliere Sinode by Sinode van 1997 (Acta 1997:806-809) en die 
verbandhoudende besluite van Sinode 2000 (Acta 2000:458-462).  

G.2.2.2 Verskillende Sinodes dui ook aan dat daar geen prinsipiële beswaar teen die 
uitbreiding van die liederebundel is nie (Acta 1936:165; 1939:91,96; 
1988:789).  

G.2.2.3 Die besluit van Sinodes 1991 en 1994 om `n bundel liedere daar te stel wat 
by jeugbyeenkomste gebruik kan word (Acta 1991:459, 460; 1994:412), is 
reeds `n goedkeuring dat ander liedere in die kerk gesing kan word as die wat 
deur KO, art.69 bepaal word. Hierdie besluit is nie `n uitbreiding van KO, 
art.69 nie, maar `n wysiging omdat ander liedere goedgekeur word vir gebruik 
in die kerke.  

G.2.3 Gevolgtrekkings uit die historiese ontwikkeling is 
G.2.3.1 Die liedere wat in die kerke gesing mag word, kan nie finaal in `n bundel 

afgesluit word nie; 
G.2.3.2 Die liedere wat in die kerke gesing mag word, is in wese `n ‘oop’ bundel, `n 

bundel wat lewe, wat in die kerk lewe. Die liederebundel sal voortdurend 
hersien, gewysig, uitgebrei word sodat daar altyd `n ‘nuwe lied’ tot eer van die 
Here in die kerke sal opklink.  

G.2.3.3 Dat dit noodsaaklik is om opnuut oor die reëling van kerklike sang deur KO, 
art.69 te besin.  

G.2.3.4 Indien G.2.3.2 nie gebeur nie, word een van die hoofslagare van die kerk 
afgesny. Liedere uit `n bepaalde era is tydgebonde, en nie bedoel om die 
kerk tydloos tot opbou te dien in dankbare lofprysing van die Here nie. (Let 
wel – die Psalms is tydloos maar die berymings van die Psalms sal van tyd 
tot tyd verander.) Dit is die lied en die saamsing daarvan wat volgens Calvyn: 
• “de harten van allen bewogen worden en aangevuurd...” (Van ‘t Spijker 

1999:29); 
• diensbaar is aan die opbou van die kerk; en  
• ons harte opgewek “...zowel om God aan te roepen, als om door 

lofzangen de glorie van Zijn naam te verhogen” (Van ‘t Spijker 1999:30). 
 
H. Versoek 
In die lig van bogenoemde Beswaargronde word die Sinode van 2003 versoek om te 
besluit om KO, art.69 soos volg te wysig:  

“In die kerke moet die Here geloof word in gehoorsaamheid aan en 
ooreenkomstig sy Woord. Daarom moet: 
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• berymings van die 150 Psalms en bestaande Skrifberymings in die kerke 
gesing word;  

• kan ander lofsange en geestelike liedere wat deur ‘n Kerkraad op grond 
van die Woord goedgekeur is, in kerke gesing word. 

Al sulke nuwe liedere moet gereeld deur al die kerke (Sinode) saam beoordeel 
word en daarna aan al die kerke landswyd deurgegee word om in wyer verband 
gesing te kan word. 

 
I. Slot 
Die versoek van die Beswaarskrif om indringend te besin oor KO, art.69 se reëling van 
die kerklied, is `n dringende oproep aan die kerke om in die besluite oor die kerklied, 
terug te keer na die Skrif, sodat die Here in gehoorsaamheid aan, en in 
ooreenstemming met sy Woord in die kerke geloof word. Die versoek eggo die oproep 
van Calvyn dat: “Het lied moet aan de gemeente worden teruggegeven.” (Van ‘t Spijker 
1999:30). 
Besluit: ‘n Ordevoorstel word aanvaar dat nie gevolg gegee word aan die Beswaarskrif 
nie en verwys word na die Deputate Leerstellige Sake in lyn met besluit in die Rapport 
van die Deputate Liturgie, Bylae B, 5. 
 
 
 
21.6 GRAVAMEN VAN SC VORSTER EN HJJ KRUGER : KERKORDE, 

ARTIKEL 46 TEEN 'N BESLUIT VAN DIE NASIONALE SINODE 2000 
(Artt.8, 94, 240) 

 
 
A. Ds. SC Vorster stel die Beswaarskrif. 
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na die Kommissie : Leerstellig 1. 
C. Dr. SF Kruger rapporteer namens die Kommissie : Leerstellig 1. 
 
D. BESWAARSKRIF 
Ondergetekendes dien hiermee ’n Gravamen in volgens die kerklike weg wat deur 
Sinode 1991 (Acta 1991:526-528) besluit is. 
 
1. Besluit waarteen beswaar gemaak word 
Die beswaar is gerig teen die besluit van Nasionale Sinode 2000 (Acta 2000: 3.2.2.3). 
“Indien kerke om gewigtige redes van gemeenskaplike drinkbekers afwyk, moet 
dit met verantwoording uit die Skrif gedoen word”. – Goedgekeur 
 
2. Noodsaaklike en gewigtige redes om die besluit te verander 
2.1 Die besluit is vir verskillende teenstrydige interpretasies oop wat kerklike regspraak 

bemoeilik. 
2.1.1 Die 55ste Partikuliere Sinode Noord–Transvaal moes ’n uitspraak gee oor ’n 

Appèl wat hierdie Sinodebesluit as kerngrond gehad het. Die betrokke 
Regskommissie het drie moontlike interpretasies van die betrokke besluit gevind 
(vgl Handelinge, 2001:132): 
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1. Die prinsipiële raamwerk verskaf genoegsame verantwoording uit die Skrif, 
om van die gemeenskaplike beker af te wyk. 

2. Indien kerke kelkies wil gebruik, moet hulle spesifieke teksverwysings vir die 
instelling van kelkies uit God se Woord gee en  

3. Indien kerke van die gemeenskaplike drinkbeker(s) afwyk, vereis die 
prinsipiële raamwerk, dat hulle hulle afwyking dan, met gewigtige redes en 
met verantwoording uit die Skrif motiveer (vgl ook aangehegte artikel). 

2.1.2 Die feit dat die Sinodebesluit veelvuldige interpretasies kan hê, bewys dat die 
besluit onduidelik en dubbelsinnig is en vatbaar vir teenstrydige interpretasies. 
Dit skep verwarring in die kerkverband veral met betrekking tot regspraak. 

 
2.2 In sy letterlike betekenis is die besluit onuitvoerbaar 
2.2.1 Indien die besluit letterlik geïnterpreteer word is daar ’n logiese botsing. Aan die 

een kant word gestel: “Indien kerke … afwyk”. ’n Afwyking is dus prinsipieel 
moontlik. Aan die ander kant word gestel: “… moet dit (dit wil sê die afwyking) 
met verantwoording uit die Skrif doen”. Kelkies is ’n afwyking en dus moontlik. 
Maar om die gebruik van kelkies uit die Skrif te probeer verantwoord, is 
hoegenaamd onmoontlik. Die vraag is nou: Hoe kry ’n mens logies ’n moontlike–
onmoontlike? ’n Saak kan immers mos nie tegelyk waar en onwaar wees nie. 

2.2.2 In die besluit is daar ook ’n pleonasme1. Eenkant “gewigtige redes” en aan die 
ander kant “verantwoording uit die Skrif” – gewigtige redes behoort mos altyd 
Skrifverantwoord te wees! Dit lei tot sirkelredenasie – “gewigtige redes moet met 
“verantwoording uit die Skrif” gedoen word. 

2.2.3 Die inherente weerspreking in die besluit, maak daarom die besluit as hy letterlik 
verstaan moet word, onuitvoerbaar. Watter regverdige owerheid maak ’n wet wat 
onmoontlik is vir sy onderdane om uit te voer? 

 
2.3 Die woorde “gemeenskaplike drinkbekers” skep verwarring 
2.3.1 Die Nagmaal is baie duidelik oorspronklik ingestel met een drinkbeker 

(enkelvoud!) waaruit almal moet drink. Dit is ’n gemeenskaplike drinkbeker! Waar 
kom die meervoud “drinkbekers” dan nou ewe skielik vandaan? Gemeenskaplike 
drinkbekers beteken bekers (meervoud!) waaruit almal saam moet drink dus – 
elkeen moet uit elke beker drink! 

2.3.2 Gemeenskaplike drinkbekers is dus alreeds klaar ’n afwyking van die 
oorspronklike instelling van die Nagmaal. Indien kerke dus volgens die 
Sinodebesluit konsekwent wil handel, moet die kerke wat reeds vir jare meer as 
een beker by die Nagmaal gebruik, nou ook hierdie afwyking met 
“verantwoording uit die Skrif” doen. 

 
2.4 Die besluit is onnodig voorskriftelik aan kerke 
2.4.1 Kragtens die Openlike Verklaring, kredensiebriewe en ondertekeningsformuliere 

en KO, art.86 het die kerke nog altyd mekaar se bona–fides aanvaar dat hulle 
                                                 
1 Gebruik van meer woorde as wat nodig is om ’n gedagte uit te druk; herhaling, woordoortolligheid: ’n Pleonasme kan slordige 

taalgebruik wees soos "’n ou bejaarde, ’n vals leuen”, maar kan ook as stylmiddel gebruik word. Vgl TOUTOLOGIE. [G. 
pleonazo oorvloedig byvoeg] 

 F.F. Odendal, Die Elektroniese Weergawe Van Die Verklarende Handwoordeboek Van Die Afrikaanse Taal, electronic edition. 
(Midrand: Perskor Uitgewery, 2000, c1994). 
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werklik, opreg en getrou met die Skrif wil omgaan. Hier gee die Sinode egter ’n 
bevel (die imperatiewe vorm “moet”) wat die gewetens van kerke voorskryf en 
opnuut onnodig bind. Die mondige selfstandigheid van die plaaslike kerk kom in 
gedrang en die Sinode is besig, om met institusionele gesag kerke voor te skryf. 

 
2.5 Die besluit is teenstrydig met die hele konteks van die prinsipiële raamwerk 
2.5.1 Goeie hermeneutiek vereis dat die dele in die geheel van die konteks verstaan 

moet word. Die oorspronklike bedoeling van die Sinode met die “prinsipiële 
raamwerk” was juis om dit aan die vryheid en selfstandigheid van die plaaslike 
kerke oor te laat hoe hulle die Nagmaal kragtens KO, art.62 “tot die meeste 
stigting” wil inrig. Die hele Sinodebesluit 2 tot 3.2.2.2 dui daarop dat die Sinode 
juis nie voorskriftelik en gewetensbindend wil wees nie. Nou kom besluit 3.2.2.3 
en draai dit om met ’n duidelike voorskriftelike bevel “moet”. 

 
3. Versoek 
Ons versoek u dus vriendelik dat indien hierdie gewigtige redes slaag, besluit 3.2.2.3 
van Nasionale Sinode 2000 heeltemal geskrap word. 
 
E. KOMMISSIERAPPORT 
1. Opdrag 
Gravamen: Kerkorde, art.46 teen ‘n besluit van die Nasionale Sinode 2000:140, 3.2.2.3. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sake kennis geneem 
2.1 Pt.1 – Besluit waarteen beswaar gemaak word. 
2.2 Pt. 2 – Redes om die besluit te verander: 
2.2.1 Besluit is oop vir teenstrydige interpretasies 
2.2.2 Besluit is onuitvoerbaar. 
2.2.3 Woorde “gemeenskaplike drinkbekers” skep verwarring. 
2.2.4 Besluit is onnodig voorskriftelik. 
2.2.5 Besluit is teenstrydig met konteks van “prinsipiële raamwerk” 
2.3 Pt. 3 – Versoek dat 3.2.2.3 geskrap word. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Beredenering 
3.1 Die Kommissie het 2.1 tot 2.5 as Beswaargronde hanteer alhoewel dit nie spesifiek 

so aangewys word nie maar bloot as redes om die besluit te verander  
3.2 Die Kommissie het die Beswaargronde bespreek en tot die bevindinge geraak. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
4. Bevindings 
4.1 Wat Beswaargrond 2.1 betref: die beswaar word gehandhaaf. 
Besluit: Goedgekeur. 
Motivering: Die inhoud van Beswaargrond 1 het die Kommissie oortuig, ofskoon hierdie 
Beswaargrond nie prinsipieel is nie, maar net die formulering raak. 
Besluit: Kennis geneem. 
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4.2 Wat Beswaargrond 2.2 betref: die beswaar word nie gehandhaaf nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
Motivering: Die beswaar is te kategories gestel – “In sy letterlike betekenis is die besluit 
onuitvoerbaar.” 
Die vertrekpunt van die beswaardes in hierdie redenasie is die afwyking van kelkies, 
terwyl die vertrekpunt van die Sinode die verantwoording uit die Skrif is. Daar is dus ‘n 
logiese leemte tussen 2.2.1 en 2.2.2. 
 
4.3 Wat Beswaargrond 2.3 betref: die beswaar word nie gehandhaaf nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
Motivering: Alhoewel meer as een beker dalk gebruik word, verdwyn die 
gemeenskaplikheid nie daarmee nie. Dit skep nie verwarring in die sin van dit wat in die 
sakrament be-TEKEN word nie, en ook nie in dit wat KO, art.62 in die oog het nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
4.4 Wat Beswaargrond 2.4 betref: die beswaar word nie gehandhaaf nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
Motivering: Dit wat in die betrokke besluit voorgeskryf word, is dat wat gedoen word 
(afwyk, of wat ook al) met verantwoording uit die Skrif gedoen moet word. Dit kan tog 
nie as voorskriftelikheid bestempel word nie. Verder het ons as kerke sekere dinge met 
mekaar afgespreek wat kragtens kerkverband gerespekteer moet word. Die 
beswaardes toon ook nie uit die Woord, Belydenis of Kerkorde aan dat hierdie besluit 
onnodig voorskriftelik is nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
4.5 Wat Beswaargrond 2.5 betref: die beswaar word nie gehandhaaf nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
Motivering: Die betrokke besluit bind aan die Skrif, Belydenis en Kerkorde, maar is nie 
onnodig voorskriftelik nie. Blykbaar verstaan die beswaardes KO, art.62 nie reg nie. Die 
bewoording in KO, art.62 “tot die meeste stigting” raak net middelmatige sake soos 
lopende Nagmaal, moet die predikant uit die Bybel lees, terwyl die lidmate aan tafel is of 
moet hulle sing, ens. Vergelyk hiervoor J. Jansen 1952 Korte Verklaring van die 
Kerkorde der Gereformeerde Kerken, Kampen: Kok, p.273-277 (bespreking van art.62). 
Besluit: Kennis geneem. 
 
5. Aanbeveling 
5.1 Die beswaar word op sterkte van die Eerste Beswaargrond gehandhaaf. 
5.2 Wat die versoek betref, beveel die Kommissie op grond van die gedeeltelike 

handhawing van die beswaar aan dat die besluit van 2000 (p.401, 3.2.2.3) nie 
geskrap word nie, maar geherformuleer word (vgl 4.1 van hierdie Rapport). 

Besluit: Goedgekeur. 
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21.7 BESWAARSKRIF VAN CFC COETZEE, LF SCHULZE EN J VISSER 
TEEN ‘N BESLUIT VAN DIE SINODE 2000 VAN DIE GEREFOR-
MEERDE KERKE OOR NAGMAALSVIERING (Artt.8, 97, 242, 249) 

 
 

A. Dr. CFC Coetzee stel die Beswaarskrif. 
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na die Kommissie : Leerstellig 1. 
C. Ds. RA Bain rapporteer namens die Kommissie : Leerstellig 1. 
 
D. BESWAARSKRIF 
1. Inleiding: motivering vir indiening van beswaar 
In die Oproep Nasionale Sinode 2003 (Die Kerkblad, 22 Mei 2002:25) meld die skriba 
van die Deputate Korrespondensie (Agenda) in 5 die volgende: 
Diegene wat Beswaarskrifte teen vorige Sinodebesluite wil indien, moet asseblief let op 
die prosedure wat deur die 1991-Sinode gestel is. Vergelyk Acta 1991:526-528, artikel 
22.13. 
 
1. Omdat hierdie beswaar bepaalde beginselsake soos Skrifgesag, Christus se 

bekragtiging van die Nuwe Verbond en sy bevel by die instelling van die Nagmaal, 
en gevolglik tersaaklike dele van die belydenisskrifte en ook bepaalde woorde en 
woordwendinge in die Nagmaalformulier raak, is die saak van so ‘n dringende 
belang dat dit direk by die Sinode ingedien word. 

2. Acta 1994:53, 3.2 verleen volle reg om die beswaar aan die Sinode te rig: 
Die Beswaarskrif wil niks meer sê as dat die gewone kerklike weg vir die behandeling 
van alle sake onder KO, art.46 onder gewone omstandighede gevolg moet word met 
inagneming van KO, artt.30, 31 en 33. Die reg van direkte toegang tot enige meerdere 
vergadering vir aangeleenthede wat dit Skriftuurlik regverdig, word nie deur 1991 se 
besluit blokkeer nie. 
3. Een van ondergetekendes het reeds by ‘n Kerkraad wat kelkies na Sinode 2000 

ingevoer het, probleme gekry oor die uitleg van Sinode 2000 se besluit. In die lig van 
dié situasie sou ‘n indiening langs kerklike weg vrugteloos wees. Bowendien hoort 
die problematiek oor die uitleg van ‘n sinodale besluit by die Sinode tuis (KO, art.30). 
Geen mindere vergadering kan hieroor uitspraak gee nie. 

 
2. Sinodebesluit waarteen beswaar gemaak word 
Ons beswaar raak die formulering van 3.2.2.2, maar in besonder 3.2.2.3 van art.21.2 
(Acta 2000:401). Om die beswaar in konteks te plaas word die hele 3.2.2 (Acta 
2000:400-401) aangehaal: 

3.2.2 Sakramentele handelinge 
Die Nagmaal het ‘n maaltydkarakter en word gesamentlik deur die gelowiges 
gevier (1 Kor 11:33). Dit maak daarvan ‘n gemeenskapsmaal. 
3.2.2.1 Die brood moet aan almal uitgedeel word met die opdrag: “Neem, eet” 

(Matt 26:26; Mark 14:22; 1 Kor 11:23). Met hierdie sakramentele 
handeling word die feit dat Jesus sy liggaam as offer vir die sondes van 
ons almal gegee het, duidelik na vore gebring. 
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3.2.2.2 Die wyn moet aan almal uitgedeel word met die opdrag : “Drink almal 
daaruit” (Matt 26:28). Die drink van die wyn uit (‘n) gemeenskaplike 
drinkbeker(s) dien om die geestelike geloofseenheid in Christus te 
simboliseer. Daarom het die drinkbeker, saam met die wyn as teken, ‘n 
prominente plek en funksies. 

3.2.2.3 Indien kerke om gewigtige redes van gemeenskaplike drinkbekers afwyk, 
moet dit met verantwoording uit die Skrif gedoen word. 

 
Aangesien die formulering van die vorige Sinode se besluit insake Nagmaalsviering 
(Acta 2000:401, 3.2.2.2 en 3.2.2.3) soos dit daar staan, deur mense ‘n ander inhoud 
gegee kan word, versoek ons ‘n herformulering van die besluit om die Gereformeerde 
standpunt sodanig te stel dat dit nie vir misverstand vatbaar is nie. 
 
3. Beswaargronde 
3.1 Beswaargrond 1 : Logies gesien is die formulering van 3.2.2.2 nie steekhoudend 

nie 
Motivering 

3.1.1 ‘n Mens kan immers nie “uit wyn” drink nie. Die alternatief sou wees om dit óf 
“Drink almal daarvan” te maak (wat ‘n eiesinnige korreksie van Matt 26:28 sou 
inhou), óf “Die beker moet aan almal aangegee word met die opdrag…”, wat die 
korrekte Bybelse formulering sou wees. 

3.1.2 Indien 3.2.2.2 Bybels korrek geformuleer sou word, sal die logiese 
onmoontlikheid van 3.2.2.3 duideliker aan die lig kom. Ons het hier ‘n klassieke 
voorbeeld waar één logiese inkongruensie gebruik word om ‘n ander een te 
maskeer. ‘n Logies ekwivalente formulering van 3.2.2.3 sou wees: Indien 
kerkrade om gewigtige redes van die maaltydkarakter van die Nagmaal afwyk, 
moet dit met verantwoording uit die Skrif gedoen word. Die logiese anomalie is 
só duidelik, dat dit nie verder beredeneer hoef te word nie. Punt 3.2.2.3 is 
gevolglik strydig met die kerngedagte van 3.2.2 (Acta:400). 

3.1.3  ‘n Part. Sinode (N.-Tvl) het reeds die anomalie raakgesien en in ‘n 
Appéluitspraak beslis dat die bepaling van Sinode 2000 om “met verantwoording 
uit die Skrif” van “gemeenskaplike drinkbekers” af te wyk (Acta 2000:401, 
3.2.2.3), nie deur Sinode 2000 self aangetoon is nie maar die onus daarvan bloot 
voor kerke gelê is. 

 
3.2 Beswaargrond 2 : Inhoudelik gesien leen die formulering van die slot van die 

sakramentele handelinge (3.2.2.3) onbedoeld tot paradoksale vertolking 
Motivering 

3.2.1 Die Sinodebesluit is op sigself duidelik. Die twee dele van die besluit (3.2.1 
Wesenlike aspekte, 3.2.2 Sakramentele handelinge) word deur die prinsipiële 
raamwerk omvat, wat die Bybels verantwoorde prominente plek van die beker in 
die gemeenskapsmaal ondubbelsinnig stel. Die Sinode adviseer dus op grond 
van die Skrif ‘n duidelike, eenduidige en eenvoudige wyse van Nagmaalsviering. 
Tog word die slot van die sakramentele handelinge (3.2.2.3) deur kerkrade as 
gaping gebruik om “alternatiewe” maniere, dit wil sê, ander maniere van 
Nagmaalsviering in te voer – iets wat téén die Sinodebesluit indruis. Hierdie 



 533 

gebruik impliseer dat die bepaling van 3.2.2.3 ‘n ander beginsel van 
Skrifverklaring en gevolglike Nagmaalsviering toelaat. Dan sou die besluit van 
Sinode 2000 met homself in stryd wees. Die feit dat Sinode 2000 se besluit 
onbedoeld tot paradoksale vertolking aanleiding gee, is genoegsame grond vir 
herformulering. 

3.2.2 As bewys van die onaanvaarbare, paradoksale formulering van 3.2.2.3 binne sy 
konteks word die volgende uit ‘n Rapport van ‘n Regskommissie van ‘n 
Partikuliere Sinode aangehaal: 
In die besluite van die Kerkraad en Klassis, asook die Appèlskrif daarteen, vind 
die Kommissie drie interpretasies van die betrokke besluit (3.2.2.3) van Sinode 
2000. 

1. Die prinsipiële raamwerk verskaf genoegsame verantwoording uit die 
Skrif, om van die gemeenskaplike beker af te wyk. (Dit is die oortuiging 
van die Kerkraad van Annlin, wat deur Klassis Noordelike Pretoria 
ondersteun word) 

2. Indien kerke kelkies wil gebruik, moet hulle teksverwysings vir die 
instelling van kelkies uit God se Woord gee. (Dit is die oortuiging van die 
appellante) 

3. Indien kerke van die gemeenskaplike drinkbeker(s) afwyk, vereis die 
prinsipiële raamwerk dat hulle hulle afwyking dan, met gewigtige redes en 
verantwoording uit die Skrif motiveer. (Dit is die oordeel van die 
Kommissie) 

3.2.3 Die Partikuliere Sinode het appellante gelyk gegee dat “higiëniese redes” nie 
gewigtig genoeg is om Christus se bevel tersyde te stel nie. Verder is die 
appellante gelyk gegee dat die onus nie op hulle rus (soos die Klassis stel) “om 
uit die Skrif bewyse te lewer dat die gebruik van kelkies ongeoorloof is” nie, 
omdat Sinode 2000 “die onus vir die verantwoording uit die Skrif van enige 
afwyking van gemeenskaplike drinkbeker(s) op die kerke wat sou afwyk, 
geplaas” het (Acta, Part. Sin. N-Tvl, 2001:133). 

 
3.3 Beswaargrond 3 : Skriftuurlik gesien is die Skrif oor die instelling van die 

Nagmaal duidelik. Die Skrif se bedoeling word nie duidelik in die formulering van 
die besluit van die Sinode weergegee nie 
Motivering 
Die woorde van Christus, wat die sakrament be-teken met die duidelike opdrag: 
drink almal daaruit, is nie vir meervoudige uitleg vatbaar nie. Dieselfde geld van 
Paulus se deurgee van wat hy van die Here ontvang het (1 Kor 11:23 ev), en van 
Markus se uitdruklike vermelding dat die dissipels almal daaruit gedrink het (Mark 
14:23). 

 
Verdere Motivering van Beswaargronde 2 en 3 
3.3.1 Die databank van die Ferdinand Postma-Biblioteek lewer insake “kelkies, 

Nagmaalskelkies, kelkies-Nagmaalsviering” en “Holy Communion, 
Communion/small cups”, en al dergelike moontlike trefwoorde slegs in die 
jongste tyd ‘n paar gegewens op, meesal van Amerikaanse kerkgroepe wat 
hulleself adverteer. Dit dwing tot die gevolgtrekking dat die gebruik van kelkies 
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buite die hoofstroom van die Christelike tradisie lê. ‘n Soektog in kommentare 
(bv. vanaf die Kerkvaders, oor Calvyn en Luther, tot by Grosheide, Grundmann, 
Schürmann en Versteeg) lewer niks op nie. Selfs een van die mees resente 
boeke oor die Nagmaal, naamlik dié van M Welker, aanvaar bloot die beker as 
Bybelse gegewe. Hy wys wel sy ‘ervaring’ van ‘n Nagmaalviering in die banke 
met kelkies as ‘n ”laagtepunt” af (What happens in Holy Coomunion?, 2000:7). In 
die Korte Verklaring op Lukas (dl. 2) deur Greijdanus (1955:217) is daar óók ‘n 
negatiewe opmerking, naamlik by Luk 22:20: “…de wijn in den beker, niet 
uitgestort, hoewel uitgedronken werd, en zeer waarschijnlijk uit denzelfde beker, 
en niet uit één beker in kleine bekertjies voor elk der discipelen…” 

3.3.2 Waar kelkies tans gebruik word, het die sekulariseringsproses soms al só ver 
gevorder dat die lidmate, soos in ‘n restaurant (aanpassing van Welker se 
beeldspraak), ‘n keuse het tussen wyn of vrugtesap (bv. by ELCA) maar dan, 
treffend genoeg, met vermelding van ‘n sinodale aanbeveling om terug te keer na 
die gemeenskaplike beker (ELCA= Evangelical Lutheran Church of America – 
LFS). 

 
3.4 Beswaargrond 4 : Konfessioneel gesien kom die Nagmaalsformulier en die 

Geref. Belydenisskrifte met die Skrif ooreen en leer duidelik die Nagmaalsviering 
as goddelike instelling met brood en beker. Die huidige praktyk om die instelling 
van kelkies met ‘n beroep op ‘n Sinodebesluit, maar sonder voldoende 
Skrifgegewens, te kondoneer is ‘n verloëning van NGB, artt.7 en 29 
Motivering 

3.4.1 Viering met kelkies vereis ‘n hersiene Nagmaalsformulier waar verwysings na die 
“beker” vervang word met “kelkie” of desnoods met “wyn” en waar die Formule 
by die aangee van die beker: “Neem, drink almal daaruit” …geskrap word. Die 
liturg kan nie die bevel van Christus herhaal terwyl die bevel geïgnoreer en die 
beker net aangegee word nie. Dit is vir ‘n erediens waar ons veronderstel is om 
“voor God se aangesig” te verskyn, te blatant ongehoorsaam en skep ‘n 
ondraaglike situasie waar formule en aksie haaks op mekaar staan. 

3.4.2 Wat die konfessie betref, is dit voldoende om hier na Sondag 28 van die HK te 
verwys. Vraag 75 van Sondag 28 stel die gebruik van die beker baie duidelik: 
“Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie 
gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink. Daarby het die Here 
beloof, ten eerste, dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en 
gebreek en sy bloed vir my gestort is as wat ek met my oë sien dat die brood 
van die Here vir my gebreek en die beker aan my gegee word. Ten tweede, dat 
Hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed net so seker vir die 
ewige lewe voed en verkwik as wat ek die brood en die beker van die Here as 
ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en bloed uit die hand van die 
bedienaar ontvang en met die mond geniet” (my aksentuering – LFS) 

3.4.3 In NGB, art.7 bely ons die volkomenheid van die Skrif, waarmee geen geskrifte 
van mense gelyk gestel mag word nie …”ook mag ons nie die gewoonte of die 
groot getalle of oudheid of opvolging van tye of van persone of kerkvergaderings, 
verordeninge of besluite met dié waarheid van God gelykstel nie, want die 
waarheid is bo alles.” 
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3.4.4 Artikel 29: “Wat die valse kerk betref: dit skryf aan homself en sy besluit meer 
mag en gesag toe as aan die Woord van God…” 

 
3.5 Beswaargrond 5 : Semanties gesien kan die spel met stylfigure enige teks of 

perikoop vir meervoudige “interpretasie” vatbaar maak 
Motivering 

3.5.1 Die argument dat beker sinekdogee vir bloed is, d.w.s. beker én bloed omvat 
(soos ketel die ketel met water aandui), is nie korrek nie. Beker kan óók vreugde 
bevat (Ps 23:5) én die diepste benoudheid onder God se toorn (Matt 26:39, 42; 
vgl Op 14:10). Ketel daarenteen, kan nooit staan vir die ‘gif in die koffie’ nie. Die 
formulering van Lukas/ Paulus : Hierdie beker is die NT in my bloed stel ‘n baie 
sterker saak dat beker ‘sinekdogee’ vir die nuwe verbond is, wat deur die bloed 
van Christus (= sy kruisdood) van krag geword het. 

3.5.2 Matt/Mark het dit (volgens meeste handskrifte) baie beknopter as die Afrikaans: 
Dit is my bloed van die verbond (dit is: “my verbondsbloed’). 

3.5.3 Die sleutel om al drie evangeliste en Paulus te verstaan, lê in die sluiting van die 
Ou Verbond (Eks 24:8): Toe neem Moses die bloed en gooi dit uit op die volk en 
sê: Dit is die bloed van die verbond wat die HERE met julle gesluit het …(kyk 
verder eksegetiese Bylae). 

 
E. KOMMISSIERAPPORT 
1. Opdrag 
Beswaarskrif teen besluit van die Sinode 2000 van die Gereformeerde Kerk oor 
Nagmaalsviering. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sake om van kennis te neem 
2.1 Die beswaardes volg die weg wat Sinode 1991 gestel het vir die indiening van 

Beswaarskrifte. 
2.2 Beswaar word gemaak teen die formulering van 3.2.2.2 maar veral 3.2.2.3 van die 

prinsipiële raamwerk (Acta 2000:400-401). 
2.3 'n Herformulering van bogenoemde twee punte word versoek, aangesien 'n ander 

inhoud daaraan gegee kan word. 
2.4 In die Kommissie is geleentheid gegee vir mondelinge en skriftelike toeligting 
Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Beoordeling van Beswaargronde 
3.1 Beswaargrond 1 
Logies gesien is die formulering van 3.2.2.2 nie steekhoudend nie. 
3.1.1 Beredenering 
Die opdrag van Christus met verwysing na die beker is dat almal daaruit moet drink 
(Matt 26:27; vgl UBS III). Daar kan inderdaad nie uit wyn gedrink word nie. Daarom sou 
die formulering by 3.2.2.2 'n Bybelse formulering wees, wanneer "wyn" met "beker" 
vervang word. Dit sal terselfdertyd ook duideliker aansluit by die logiese gang van die 
res van die prinsipiële raamwerk.  
 



 536 

3.1.2 Bevinding 
Die formulering van 3.2.2.2 is inderdaad nie steekhoudend of logies nie. Dit is 
onduidelike taal wat nie binne die konteks en in die hoedanigheid as advies vir die kerke 
tot hulp is nie. 
3.1.3 Aanbeveling 
Hierdie Beswaargrond word gehandhaaf. 
Dat die Sinode dit oorweeg om die volgende wysiging aan te bring by 3.2.2.2 van die 
prinsipiële raamwerk: "Die beker wyn moet aan almal uitgedeel word met die opdrag..." 
 
3.2 Beswaargrond 2 
Inhoudelik gesien leen die formulering van die slot van die sakramentele handelinge 
(3.2.2.3) onbedoeld tot paradoksale vertolking. 
3.2.1 Beredenering 
Die prinsipiële raamwerk gee aan die beker met wyn 'n prominente plek en funksie. Die 
uitgangspunt is dat beker en wyn direk aanmekaar gebind is. Terwyl die Sinode met 
3.2.2.3 die ordelike weg wil aandui hoe uitsonderlike gevalle by kerke hanteer moet 
word, maak die formulering hom onbedoeld oop vir teenstrydige vertolkings, wat tog nie 
die bedoeling van die Sinode kon gewees het nie. 
3.2.2 Bevinding 
Binne die verband van die prinsipiële raamwerk laat die formulering van 3.2.2.3 hom 
onbedoeld oop vir teenstrydige interpretasies.  
3.2.3 Aanbeveling 
Hierdie Beswaargrond word gehandhaaf. 
 
3.3 Beswaargrond 3 
Skriftuurlik gesien is die Skrif oor die instelling van die Nagmaal duidelik, Die Skrif se 
bedoeling word nie duidelik in die formulering van die besluite van die Sinode 
weergegee nie. 
3.3.1 Beredenering 
Die bedoeling van die Skrif oor die instelling van die Nagmaal is duidelik. Hierdie 
Skrifbedoeling word nie duidelik genoeg in die besluit (3.2.2.2 en 3.2.2.3 van die 
prinsipiële raamwerk) weergegee nie. In die eksegetiese materiaal wat aan die 
Kommissie voorgelê is word dit so aangetoon.  
3.3.2 Bevinding 
Dat 3.2.2.3 van die prinsipiële raamwerk die bedoeling van die Skrif nie duidelik genoeg 
weergee nie. Dit word bevestig deur die problematiek rondom die formulering van 
3.2.2.3. (Wat 3.2.2.2 van die prinsipiële raamwerk se formulering betref, vgl 3.1.2 van 
hierdie Rapport.) 
3.3.3 Aanbeveling 
Hierdie Beswaargrond word gehandhaaf. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
3.4 Beswaargrond 4 
Konfessioneel gesien kom die Nagmaalsformulier en die Geref. Belydenisskrifte met die 
Skrif ooreen en leer duidelik die Nagmaalsviering as goddelike instelling met brood en 
beker. Die huidige praktyk om die instelling van kelkies met ‘n beroep op ‘n 
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Sinodebesluit, maar sonder voldoende Skrifgegewens, te kondoneer is ‘n verloëning 
van NGB, artt.7 en 29. 
3.4.1 Beredenering 
Die Belydenis en Nagmaalsformulier kom duidelik met die Skrif ooreen waarin die beker 
en wyn aan mekaar verbind word. Indien daar afgewyk word van die gemeenskaplike 
beker bring dit spanning met die Belydenis en Nagmaalsformulier mee.  
3.4.2 Bevinding 
Die verwarrende formulering van 3.2.2.3 van die prinsipiële raamwerk kan spanning met 
die Belydenis en Nagmaalsformulier meebring.  
3.4.3 Aanbeveling 
Hierdie Beswaargrond word gehandhaaf. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
3.5 Beswaargrond 5 
Semanties gesien kan die spel met stylfigure enige teks of perikoop vir meervoudige 
"interpretasie" vatbaar maak. 
3.5.1 Beredenering 
Beker kan binne die Skrif nie 'n blote sinekdogee wees nie, aangesien die Beker 
besliste openbaringshistoriese elemente vertoon. Die beker word deur Lukas en Paulus 
in verband gebring met die verbond. Dit dui weereens daarop dat die beker 'n baie wyer 
betekenisveld beslaan en dit moet openbaringshistories verstaan word. In hierdie geval 
kry die beker 'n verbondsklem by die bloed van Christus. 
3.5.2 Bevinding 
Hierdie Beswaargrond lê meer op die vlak van die interpretasie van 3.2.2.3 as wat dit 
betrekking het op die besluit self.  
3.5.3 Aanbeveling 
Dat hierdie beswaar nie gehandhaaf word nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
4. Samevattende aanbevelings 
4.1 Die beswaar word gehandhaaf op grond van Beswaargronde 1-4. 
Besluit: Goedgekeur. 
4.2 Implikasies 
4.2.1 Dat daar genoegsaam aangetoon is dat 3.2.2.3 van die prinsipiële raamwerk 

geherformuleer word om verwarring uit te skakel. 
4.2.2 Indien die Sinode 4.2.1 hierbo aanvaar kan die Kommissie ‘n herformulering ter 

oorweging aan die Sinode voorhou. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
F. RAPPORT VAN DIE AD HOC KOMMISSIE VIR PRE-ADVIES INSAKE 

NAGMAALSVIERING 
 
1. Opdrag 
Om die Sinode van advies te bedien oor Rapport Voortgaande studie oor die Nagmaal 
en Tweede Rapport van die Kommissie : Leerstellig 1. 
Besluit: Kennis geneem. 
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2. Vertrekpunte 
2.1 Kerkorde, art.62: "Elke kerk moet die nagmaal hou op die wyse wat na sy oordeel 

tot die meeste stigting dien. Dit moet egter goed verstaan word dat die uitwendige 
seremonies wat in die Woord van God voorgeskryf is, nie verander mag word nie, 
dat alle bygeloof vermy moet word en dat ná die preek en algemene gebede, die 
formulier van die Heilige Nagmaal, asook die gebed wat daarby behoort, gelees 
moet word". 

2.2 In plaas daarvan om in ‘n bepaalde voorskriftelikheid te verval, verkies die Sinode 
in die lig van NGB, art.32 om kerke in hulle uitvoering van KO, art.62 van advies te 
bedien deur ‘n prinsipiële raamwerk – soos hieronder uiteengesit – te stel. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Prinsipiële raamwerk t.o.v. die wyse van Nagmaalsviering 
Inleidend 
Hierdie feesmaal is ‘n geestelike maaltyd waar Christus Homself met al sy weldade aan 
ons meedeel en waar Hy ons Homself en die verdienste van sy lyding en sterwe laat 
geniet (NGB, art.35). 
3.1 Die brood en wyn moet as tekens en seëls van die liggaam en bloed van Christus 

gebruik word (Matt 26:26-28; 1 Kor 11:23-26; NGB, art.35; HK, 25-29). 
3.2 Daar moet by die viering van die Nagmaal tussen wesentlike aspekte en 

sakramentele handelinge onderskei word. Kerke behoort KO, art.62 dan binne die 
volgende raamwerk toe te pas: 

3.2.1 Wesentlike aspekte 
By die bediening van die heilige Nagmaal moet die dood van die Here in woord en daad 
verkondig word ("Doen dit tot my gedagtenis" (Luk 22:19); "verkondig die dood van die 
Here totdat Hy kom" (1 Kor 11:26)). 
3.2.1.1 Die brood moet in geloof as teken en seël van die liggaam van Christus geëet 

word (vgl NGB, art.35; HK, 25-29). 
3.2.1.2 Die wyn moet in geloof as teken en seël van die bloed van Christus gedrink 

word. Vergelyk die volgende Skrifgegewens: 
"Drink almal daaruit" (Matt 26:28) 
"Neem dit en deel dit onder julle"(Luk 22:17) 
"Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis"(1 Kor 11:25) 
"So dikwels as julle hierdie brood eet of die beker van die Here drink, verkondig 
(julle) die dood van die Here totdat Hy kom"(1 Kor 11:26) 
"Maar elkeen moet homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die 
beker drink"(1 Kor 11:28) 
"As julle saamkom om nagmaal te vier, wag vir mekaar"(1 Kor 11:33). 

Alhoewel Christus nie in een van die opdragte uitdruklik na wyn verwys nie, is die 
verband telkens duidelik van so ‘n aard dat Hy bedoel dat wyn gedrink moet word as 
teken en seël van die bloed van Christus (NGB, art.35; HK, 25, 28, 29). 
Besluit: Goedgekeur. 
 
3.2.2 Sakramentele handelinge 
Die Nagmaal het ‘n maaltydkarakter en word gesamentlik deur die gelowiges gevier (1 
Kor 11:33). Dit maak daarvan ‘n gemeenskapsmaal. 
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3.2.2.1 Die brood moet aan almal uitgedeel word met die opdrag: "Neem, eet" (Matt 
26:26; Mark 14:22; 1 Kor 11:23). Met hierdie sakramentele handeling word die 
feit dat Jesus sy liggaam as offer vir die sondes van ons almal gegee het, 
duidelik na vore gebring. 

3.2.2.2 Die wyn moet aan almal uitgedeel word met die opdrag: "Drink almal daaruit" 
(Matt 26:28). Die drink van die wyn uit (‘n) gemeenskaplike drinkbeker(s) dien 
om die geestelike geloofseenheid in Christus te simboliseer. Daarom het die 
drinkbeker, saam met die wyn as teken, ‘n prominente plek en funksies. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
4. Aanbevelings 
4.1 Die Sinode keur bogenoemde prinsipiële raamwerk goed as advies aan kerke in 

hulle uitvoering van KO, art.62. 
4.2 Die bogenoemde prinsipiële raamwerk dien as antwoord op die Beswaarskrifte 

teen die besluite van Sinode 1927 en 1930 (Acta 1994 :493-524). 
4.3 Die prinsipiële raamwerk vervang die besluite van Sinode 1927 en 1930 en 

gevolglik ook die besluit in 6.6 (Acta:729) van Sinode 1997. 
4.4 Waar daar in ‘n plaaslike kerk alternatiewe weë van Nagmaalsviering binne die 

gestelde raamwerk mag voorkom, behoort daar met die liefde van Christus die 
nodige agting en begrip vir mekaar getoon word. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
21.8 BESWAARSKRIF GEREFORMEERDE KERKE STEYNSBURG TEEN 

BESLUIT VAN DIE NASIONALE SINODE 2000 INSAKE NAGMAALS-
VIERING (Artt.8, 95, 239) 

 
 
A. Ds. DHP Wijnbeek stel die Beswaarskrif. 
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na die Kommissie : Leerstellig 3. 
C. Ds. AH Mulder rapporteer namens die Kommissie : Leerstellig 3. 
 
D. BESWAARSKRIF 
Hiermee word beswaar aangeteken teen die besluit van Sinode 2000 om die “prinsipiële 
raamwerk” as advies aan die kerke te gee in hulle uitvoering van KO, art.62 en hoe die 
“prinsipiële raamwerk deur die Sinode self toegepas is. Ons beswaar het betrekking op 
4.1-4 van die aanbevelings van die Ad hoc Kommissie vir Pre-advies wat deur die 
Sinode goedgekeur is, p.401. 
 
1. Die besluit waarteen beswaar gemaak word 
“4. Aanbevelings 
4.1 Die Sinode keur bogenoemde prinsipiële raamwerk goed as advies aan kerke in 

hulle uitvoering van KO, art.62. 
4.2 Die bogenoemde prinsipiële raamwerk dien as antwoord op die Beswaarskrifte 

teen die besluite van Sinode 1927 en 1930 (Acta 1994:493-524). 
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4.3 Die prinsipiële raamwerk vervang die besluite van Sinode 1927 en 1930 en 
gevolglik ook die besluit in 6.6 (Acta:729) van Sinode 1997. 

4.4 Waar daar in 'n plaaslike kerk alternatiewe weë van Nagmaalsviering binne die 
gestelde raamwerk mag voorkom, behoort daar met die liefde van Christus die 
nodige agting en begrip vir mekaar getoon te word. 

Besluit: Goedgekeur. 
2. Motivering om 'n Beswaarskrif by Sinode 2003 in te dien 
2.1 Die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk Steynsburg het 'n versoek van 'n 

lidmaat ontvang om die gebruik van individuele kelkies naas die gemeenskaplike 
bekers by Nagmaalsviering te oorweeg. 

2.2 Die versoek is indringend deur die Kerkraad bespreek en na 'n Kommissie verwys 
vir verdere studie. 

2.3 Die Kommissie het in hulle studie ook kennis geneem van hoe dit met soortgelyke 
versoeke elders in die kerkverband verloop het. 

2.4 Die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk Steynsburg het ook die advies van 
naburige kerke oor hierdie saak gesoek en 'n spesiale vergadering belê waar met 
naburige gemeentes indringend oor die aangeleentheid beraadslaag is. 

2.5 Die uiteindelike bevinding van die Gereformeerde Kerk Steynsburg is dat die 
“prinsipiële raamwerk” wat deur Sinode 2000 as advies aan die kerke gegee is in 
hulle uitvoering van KO, art.62 nie voldoende leiding bied om die saak 
verantwoordelik af te handel nie en dit met 'n Beswaarskrif aan Sinode 2003 gestel 
moet word. 

2.6 Ons bede is dat Sinode 2003 ernstig aandag sal gee aan die sake wat in hierdie 
Beswaarskrif genoem word sodat daar met groter duidelikheid deur die kerke besin 
kan word oor hulle uitvoering van KO, art.62 en daar rustigheid in die kerke mag 
kom. 

 
3. Beswaargrond 1 
Die “prinsipiële raamwerk” stel die kerke nie in staat om Bybels-verantwoorde besluite 
in sake die wyse van Nagmaalsviering te neem nie. 
Motivering 
3.1 Dit is algemeen bekend dat kerke sedert Sinode 2000 uiteenlopende besluite 

geneem het spesifiek oor die wyse waarop die wyn by die Nagmaalsviering bedien 
word. Hoewel daar kerke is wat geen probleme by die lidmate ondervind het om 
sekere veranderinge te maak nie en dit selfs verwelkom het dat die Sinode nou die 
geleentheid of moontlikheid daargestel het om te verander/af te wyk van die 
gemeenskaplike beker, het dit by ander gemeentes om verskeie redes nie so 
gladweg verloop nie en kon die meningsverskille nie binne die goedgekeurde 
“prinsipiële raamwerk” bygelê word nie. 

3.2 In 4.2 en 4.3 het die Sinode die “prinsipiële raamwerk” toegepas op (a) die 
Beswaarskrifte wat by Sinode 1994 gedien het teen die besluite van Sinode 1927 
en 1930 en (b) die besluite van Sinode 1927 en 1930. Die besluite van Sinode 
1927 en 1930 het spesifiek gehandel oor gesondheidsbesware teen die gebruik 
van die gemeenskaplike beker. Deur die besluite met die “prinsipiële raamwerk” te 
vervang en die “prinsipiële raamwerk” as antwoord te stel op die Beswaarskrifte 
wat by Sinode 1994 gedien het, is die geldigheid van gesondheidsbesware teen 
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die gebruik van gemeenskaplike bekers óf by implikasie erken óf nog steeds nie 
beantwoord nie en deur die Sinode aan die kerke oorgelaat om in die lig van die 
“prinsipiële raamwerk” self te bepaal of gesondheidsbesware teen die gebruik van 
'n gemeenskaplike beker inderdaad 'n gewigtige rede is om van die 
gemeenskaplike drinkbekers af te wyk. (Die toepassing van die “prinsipiële 
raamwerk” kan tog nie in die lig van 3.2.2.2 beteken dat die kwessie van die houer 
waarin die wyn aangebied word by die Nagmaalsviering by implikasie 'n 
middelmatige saak is nie?) Die “prinsipiële raamwerk” stel ons egter nie in staat 
om in hierdie besinning uitsluitsel te gee met die nodige verantwoording uit die 
Skrif nie. Die verwarring om spesifiek oor die geldigheid van gesondheidsbesware 
as gewigtige rede om van gemeenskaplike bekers af te wyk 'n Skrifgefundeerde 
antwoord te vind, duur dus steeds voort. 

3.3 Die kerke is deur die besluit van Sinode 2000 in 'n situasie geplaas om eerder 
gedwonge besluite te neem as prinsipiële besluite. 

3.3.1 Die feit dat sekere kerke reeds besluit het om veranderings te maak, maak dit vir 
ander gemeentes wat nog nie dieselfde besluit het nie, moeilik om anders te 
besluit of met enige (nuwe) Skrifgronde te kom om nie te verander nie. (“As 
ander gemeentes so kan maak, kan ons mos ook so maak aangesien die 
“prinsipiële raamwerk” ons nou die geleentheid bied om te verander!”) 

3.3.2 Die situasie is dikwels só dat 'n lidmaat van gemeente A wat beswaard is oor 
gemeente A se besluit oor die wyse van Nagmaalsviering met 'n stuk 
onopgeloste ongelukkigheid in sy gemoed dan maar na gemeente B wil gaan wie 
se besluit anders is as gemeente A. Daardeur kom daar groot druk op 'n 
Kerkraad om dan maar liewer 'n kompromie-besluit te neem net om die betrokke 
lidmaat nie te vervreem nie. Gesprekke wat dan verder gevoer word as dit wat in 
die “prinsipiële raamwerk” gebied word, dra in so 'n geval nie veel gewig nie 
omdat die geldigheid van Skrifbewyse wat nie in die “prinsipiële raamwerk” 
genoem word nie, nog nie deur 'n meerdere vergadering getoets is nie, en is die 
weg van 'n blote kompromie-besluit die enigste uitweg. Daarmee verskuif die 
klem by besluitneming na “wat nodig is om die eenheid in die gemeente te 
bewaar” omdat daar in die “prinsipiële raamwerk” te min Skrifgetuienis is waarop 
die hele saak op Skrifgronde (3.2.2.3 sê “met verantwoording uit die Skrif”) 
afgehandel kan word. 

3.4 Indien 'n “advies” en “prinsipiële raamwerk” aanleiding gee tot uiteenlopende 
besluite en lidmate uiteindelik nie meer weet wat reg en verkeerd, Skriftuurlik en 
onskriftuurlik of verkieslik en minder verkieslik is nie, is die “advies” en “prinsipiële 
raamwerk” op sy minste onvolledig en sal die aanbeveling in 4.4 (“Waar daar in 'n 
plaaslike kerk alternatiewe weë van Nagmaalsviering binne die gestelde raamwerk 
mag voorkom, behoort daar met die liefde van Christus die nodige agting en begrip 
vir mekaar getoon te word”) nie die situasie red nie. 

 
4. Beswaargrond 2 
Die “prinsipiële raamwerk” het belangrike Skrifgetuienis nie in berekening gebring nie. 
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Motivering 
4.1 Die Skrifverwysings in die “prinsipiële raamwerk” het net betrekking op die 

instellingswoorde in die Evangelies en die eerste Korintiërbrief terwyl die konteks 
waarbinne die Nagmaal ingestel is, nie ter sprake is nie. 

4.1.1 Hoewel die Johannes-evangelie nie vertel van die instelling van die Nagmaal nie, 
werp Joh 13-16 belangrike lig op die Insteller van die Nagmaal, en staan dit wat 
Hy die aand, die vooraand van sy kruisiging, gedoen en gesê het, nie los van die 
Nagmaal wat Hy dié aand aan die einde van die Paasviering ingestel het nie. 
(Kyk die Bybelstudie oor hierdie hoofstukke in Die Kerkblad van 15 Augustus, 12 
September, 10 en 24 Oktober, 7 en 21 November en 5 Desember 2001). 

4.1.2 Johannes 13:1 lê besonder klem op die liefde waarmee Jesus sy dissipels 
liefgehad het. Hierdie liefde wat Hy op die punt gestaan het om tot die uiterste 
toe deur te voer, het Hy in sy gesprekke en met sy optrede aan tafel baie duidelik 
vir sy dissipels uitgespreek en gewys en in die nouste aansluiting daarby die 
dissipels opgeroep om mekaar ook so lief te hê. 

4.1.3 Vanuit hierdie fokus op die liefde, naamlik sy eie uitgesproke en bewese liefde vir 
sy dissipels en sy opdrag om mekaar ook so lief te hê, is dit belangrik om daarop 
te let dat Hy die wyn wat noodwendig in 'n houer aangebied moet word omdat dit 
'n vloeistof is, juis só aangebied het soos wat Hy dit gedoen het, naamlik uit sy 
eie beker waaruit almal gesamentlik deelgehad het – “drink almal daaruit”. 
Daarmee het Hy selfs die wyse van aanbieding van die wyn wat Hy tot teken van 
sy bloed gestel het, diensbaar gemaak om sy liefde vir sy kerk tot uitdrukking te 
bring en dat die kerk in Hom 'n liefdesgemeenskap is. Kan dit wat Hy van die wyn 
gesê het en die manier waarop Hy die wyn aangebied het, dan van mekaar 
losgemaak word? 

4.1.4 In 1 Korintiërs 10:16 word eers gewys op die gemeenskap met Christus – “Die 
beker van danksegging, waarvoor ons God dank, is dit nie die gemeenskap met 
die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap 
met die liggaam van Christus nie?” In direkte aansluiting hierby word net hierna 
in vers 17 gefokus op die eenheid van die gelowiges met mekaar: “Omdat dit een 
brood is, is ons, al is ons baie, saam een liggaam, want ons het almal deel aan 
die een brood.” Hieruit is dit duidelik dat die eenheid van die gelowiges, die “een 
liggaam” wees, dit wat die gelowiges in Christus is en wat in beginsel gegrond is 
in die werk van Christus waaraan die gelowiges deel het, 'n belangrike saak in 
die viering van die Nagmaal is. Die Nagmaal as verkondiging van die dood van 
Christus, 1 Kor 11:26, is gevolglik nie net 'n verkondiging dat Christus gesterf het 
nie, maar ook 'n verkondiging van die vrug van sy sterwe, naamlik dat “ons, al is 
ons baie, saam een liggaam” is. 

4.2 Die “prinsipiële raamwerk” wat die besluite van Sinode 1927 en 1930 vervang, bied 
geen Skrifgetuienis waarmee die higiëne-kwessie (gesondheidsbesware) hanteer 
kan word nie. 

4.2.1 Hoewel daar by Sinode 1997 in diepste oor die aansteeklikheid van sekere 
siektes gerapporteer is (Acta:697-707), bevat dié Rapport net mediese 
gegewens maar geen Skrifgetuienis oor higiëne en verwante sake nie. 

4.2.2 Die voorskrifte in Lev 13 en 14 oor melaatsheid, 'n siekte wat destyds as baie 
aansteeklik beskou is en ook 'n uiterste toonbeeld was van die ellendigheid van 
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die mens, wys duidelik op (a) die deeglikheid en verantwoordelikheid waarmee 
dié siektetoestand hanteer moes word, (b) die verkondiging van die heiligheid en 
ontferming van God aan die sieke, en (c) die verantwoordelikheid wat daar op die 
sieke gerus het om die welsyn van andere op die hart te dra. Hierdie kernsake is 
nog steeds ter sake (Die Kerkblad, 8 Mei 2002:2, 3, 7). 

4.2.3 Die Nuwe Verbond het onder andere ook 'n vernuwing en 'n verdieping gebring 
in die manier waarop siekte, higiëne- en reinheidskwessies hanteer moet word. 
Hierin het die Here Jesus self die pas aangegee met sy genesingswonders. Nou 
nader ons, ook die sieke wat nog nie genees is nie maar steeds van harte in die 
Here Jesus glo, tot God “met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons 
harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met 
skoon water” Heb 10:22. As die reiniging deur die bloed van Christus 'n mens 
dan skoon en aanvaarbaar voor God stel en dit ook veel beter as wat die 
voorgeskrewe reiniging onder die Ou Verbond dit kon doen, maak dieselfde 
bloed van Christus die “onreine” ook aanvaarbaar vir sy medegelowige en 
behoort hierdie werklikheid in die kerk as gemeente van die Nuwe Verbond tot 
uitdrukking te kom. Verder is dit dan nie in die eerste plek die “gesondes” wat 
hulleself moet beskerm teen diegene wat moontlik 'n aansteeklike siekte het nie, 
maar wel die sieke wat weet dat hy met 'n aansteeklike siekte besmet is en wat 
deur gemeenskaplike eetgerei oorgedra kan word, wat die “gesondes” in ag moet 
neem. 

4.2.4 Hoewel higiëne-maatreëls noodsaaklik is vir 'n gesonde lewe, is die daaglikse 
higiëne-maatreëls wat vandag algemeen in gebruik is, oorwegend 
mensgemaakte en in 'n sekere sin ook kultuurgebonde maatreëls en voorskrifte 
en daarom ondergeskik aan Bybelse bepalings. 

4.2.5 Mensgemaakte voorskrifte veral in sake higiëne, kan maklik die balans tussen 
uiterlike en innerlike reinheid versteur soos wat die geval by die Jode was met 
hulle “oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte”, Mark 7:3-4 en 9-13, en 
uiteindelik uitloop op 'n totaal skewe hantering van die sieke soos die konflik in 
bv. Joh 9 duidelik uitwys. 

4.2.6 Gevolgtrekking: Higiëne-kwessies (gesondheidsbesware) kan nie sonder meer 
gebruik word as 'n “gewigtige rede” om van die gebruik van die gemeenskaplike 
beker(s) af te wyk nie. Sowel die probleemstelling insake higiëne as die 
oplossings met betrekking tot die Nagmaalsviering moet die toets van die Skrif 
kan deurstaan. 

 
E. KOMMISSIERAPPORT 
1. Opdrag 
Beswaarskrif Gereformeerde Kerk Steynsburg teen besluit van die Nasionale Sinode 
2000 insake Nagmaalsviering. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sake kennis geneem 
2.1 Pt. 1 van die Beswaarskrif – die besluit waarteen beswaar gemaak word, nl. Pt.4 

van bogenoemde besluit. 
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2.2 Pt. 2 van die Beswaarskrif – die motivering om ‘n Beswaarskrif by hierdie Sinode 
in te dien. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Beredenering 
3.1 Uit die motivering by beide Beswaargronde word twee dinge duidelik: 
3.1.1 Steynsburg het nie prinsipiële beswaar teen die “prinsipiële raamwerk” soos 

goedgekeur in die 2000 besluit nie. 
3.2 Steynsburg wys bepaalde leemtes wat hulle ervaar uit in die “prinsipiële raamwerk, 

naamlik: 
3.2.1 die “prinsipiële raamwerk” kon nie oral meningsverskille oor gemeenskaplike 

bekers en /of kelkies bylê nie (motivering Beswaargrond 1) 
3.2.2 die “prinsipiële raamwerk” gee nie duidelike leiding oor die vraag van 

gesondheidsbesware as gewigtige redes om af te wyk van gemeenskaplike 
bekers nie (motivering Beswaarskrif 1) 

3.2.3 dat daar bepaalde belangrike Skrifgetuienis i.v.m. die Nagmaal is wat nie in die 
“prinsipiële raamwerk” ‘n regmatige plek het nie. Hier word veral verwys na 
Johannes 13-16 (motivering Beswaargrond 2). 

Besluit: Kennis geneem. 
 
4. Bevinding 
4.1 Daar is geen prinsipiële beswaar teen die “prinsipiële raamwerk“ nie. 
4.2 Tog is die “prinsipiële raamwerk” volgens Steynsburg onvolledig en is leemtes 

uitgewys wat op plaaslike vlak beleef word. 
4.3 Die Kommissie meen dat ‘n “prinsipiële raamwerk" nie alle Skrifgedeeltes oor die 

Nagmaal volledig hoef te verdiskonteer nie. Tog word belangrike Skrifgetuienis in 
die motivering by Beswaargrond 2 uitgelig wat in ‘n moontlike herformulering 
verwerk behoort te word. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
5. Aanbevelings 
5.1 Beswaargrond 1 word nie gehandhaaf nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
Motivering 
5.1.1 Die kategoriese stelling in die Beswaargrond self word nie in die motivering 

bewys nie. 
5.1.2 ‘n “Prinsipiële raamwerk” kan nie vir alle moontlike situasies voorsiening maak 

nie, en is ook nie bedoel as bloudruk vir enige gesprek wat enige probleem 
behoort op te los nie. 

5.1.3 Die gesondheidsproblematiek is reeds aangespreek in die besluit van Sinode 
1997 p.697 en volgende. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
5.2 Beswaargrond 2 word gehandhaaf. 
Besluit: Goedgekeur. 
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Motivering 
5.2.1 Skrifgedeeltes soos Johannes 13–16 oor die liefde en 1 Kor 10:16 oor die 

gemeenskap met Christus bevat belangrike Skrifgetuienis oor die Nagmaal. 
5.2.2 Hierdie gedeeltes is relevant binne ‘n “prinsipiële raamwerk” wat aan kerke as 

advies gegee word in hulle uitvoering van KO, art.62. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
6. Samevattende aanbeveling 
Die Beswaarskrif word gedeeltelik gehandhaaf. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
7. Implikasie 
Dat die inleidende sinne by 3.2.2 'n toevoeging kry, om soos volg te lui: "Dit maak 
daarvan 'n gemeenskaps- en liefdesmaal gegrondves in die eenheid met Christus (vgl 
Joh 13-16, 1 Kor 10:16, 17). 
Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
21.9 BESWAARSKRIF WC VERGEER EN JJ JANSE VAN RENSBURG 

TEEN BESLUITE VAN DIE SINODE 1988 – DIE VROU IN DIE 
BESONDERE AMPTE (Artt.8, 43.4, 234) 

 
 
A. Dr. WC Vergeer en prof. J.J. Janse van Rensburg stel die Beswaarskrif. 
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na die Kommissie Leerstellig 4. 
C. Dr. DG Breed rapporteer namens die Kommissie Leerstellig 4. 

 
D. BESWAARSKRIF 
1. Besluite waarteen beswaar gemaak word 
1.1 Artikel 98, 3.6.5. “Dit blyk egter uit die Skrifgegewens dat vroulike lidmate nie in die 

besondere dienste gestaan het nie as erkenning van die hoofskap wat God aan die 
man verleen het. Besluit: Goedgekeur” (Acta 1988:519). 

1.2 Artikel 98, 3.6.3. “In Christus breek daar vir die verloste vrou ‘n nuwe bedeling aan 
en verwerklik die Here sy oorspronklike bedoeling met die man en die vrou deur 
die beeld van God in die mens te herstel. Die skopus van die evangelie van 
Christus wys in die rigting dat vrouens deur God geroep en begiftig kan word om 
op besondere wyse in sy kerk te dien soos Hy dit goeddink. Besluit: 1. Die eerste 
sin: Goedgekeur. 2. Die tweede sin: Afgekeur” (Acta 1988:519). 

 
2. Gronde vir beswaar 
2.1 Artikel 98, 3.6.5 (Acta 1988:519) 
2.1.1 Die Sinode aanvaar in sy besluit oor die vrou in die besondere ampte ‘n 

onbybelse vertrekpunt, naamlik dat alle mans die hoof is van alle vroue. 
2.1.2 Die Sinode maak in sy motivering van bogenoemde besluit van ‘n onewewigtige 

en inkonsekwente hermeneuse gebruik. 
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2.2 Artikel 98, 3.6.3 (Acta 1988:519) 
2.2.1 In die motivering van sy besluit hanteer die Sinode die Bybel op ‘n kasuïstiese 

wyse. 
2.2.2 In die motivering van sy besluit hanteer die Sinode die Bybel op ‘n a-historiese 

wyse. 
 
3. Motivering van Beswaargronde 
3.1 Beswaargrond 2.1.1: Die Sinode aanvaar in sy besluit oor die vrou in die 

besondere ampte ‘n onbybelse vertrekpunt, naamlik dat alle mans gesag het 
oor alle vroue 

3.1.1 Die Sinode se Deputate bevind by twee sleutelgedeeltes (1 Kor 14 en 1 Tim 2) 
dat dit in die swyggebod om die hoofskap van die man oor sy eie vrou gaan. 
• Oor 1 Korintiërs 14:34-35 word gesê: “Paulus se doel met 1 Korintiërs 14:34-

35 is dus nie soseer om die vrou absolute swye op te lê nie, maar veel eerder 
om enige spreke van die vrou waarby sy nie die hoofskap van haar man 
erken nie, te verbied” (Bylae, 1988:55). 

• Oor 1 Timoteus 2:11-12 word gesê: “ Maar, net soos in 1 Kor 14 is die kruks 
van die saak nie of die vrou onderrig gee of nie, maar of sy haar aan haar 
man se leiding onderwerp of nie” (Bylae, 1988:56). 

3.1.2 Die wyse waarop hierdie bevindinge aan die Sinode gerapporteer word, laat 
egter die deur oop vir die misverstand dat alle mans die hoof is van alle vroue. 
Die Deputate rapporteer: “Dit blyk uit Skrifgegewens dat vroulike lidmate nie in 
die besondere dienste gestaan het nie as erkenning van die hoofskap wat God 
aan die man verleen het” (Acta 1988:519). 

3.1.3 Die Sinode neem hierdie standpunt vir sy rekening deur te sê: “U kommissie 
oordeel dat hier ‘n sterk moontlikheid bestaan dat nie slegs na “getroude” vroue 
verwys moet word nie maar na vroue in die algemeen” (Acta 1988:520). 

3.1.4 Die Sinode motiveer dus sy besluit om nie vroue in die besondere ampte te laat 
dien nie met ‘n verstaan van die Skrif waarvolgens alle mans die hoof is van alle 
vroue. Daarteenoor getuig Skrifgedeeltes soos Efesiërs 5:21-33 dat die man die 
hoof is van sy eie vrou. 

3.1.5 In sy besluit maak die Sinode dus voorskrifte wat die Bybel vir die huwelik gee, 
op ‘n onregmatige wyse direk op die kerklike dienste van toepassing.  

3.1.6 Geldige hermeneuse moet eerder probeer uitmaak of ‘n hedendaagse getroude 
man se hoofskap oor sy eie vrou in gedrang kom wanneer sy vrou in die 
openbaar sou praat (soos wat dit enkele dekades gelede uitgemaak is of ‘n vrou 
wat in die huidige tyd ‘n hoofbedekking opsit, daardeur haar erkenning van haar 
man se hoofskap in gedrang bring). 

 
3.2 Beswaargrond 2.1.2: Die Sinode maak in sy motivering van bogenoemde 

besluit van ‘n onewewigtige en inkonsekwente hermeneuse gebruik 
3.2.1 Die Sinode motiveer sy besluit (Acta 1988:519, 3.6.5) deur te wys op 1 Timoteus 

2. Die Sinode verstaan hierdie gedeelte só dat vroue nie in die erediens onderrig 
mag gee of oor die man gesag mag uitoefen nie omdat die skeppingsrangorde 
ook vir gedrag tydens die eredienste betekenis het. 
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3.2.2 Die woorde “in die erediens” (1 Tim 2:11, NAV) kom egter nie in die grondteks 
voor nie maar is ‘n afleiding wat verband hou met die gebruik van die uitdrukking 
“so ook” (1 Tim 2:9, OAV) waarmee die voorskrifte vir vroue ingelei word. 
Volgens die Sinode se verstaan (sien Bylae A), word die voorskrifte vir vroue 
sintakties verbind aan dié van mans, wat “op elke plek moet bid en heilige hande 
ophef sonder toorn of twis” (1 Tim 2:8, OAV). 
Dit is egter geldiger om sowel Paulus se voorskrifte aan mans as sy voorskrifte 
aan vroue (1 Tim 2:9-15) sintakties aan die gedagte-eenheid in 1 Timoteus 2:1-7 
te verbind (sien Bylae A). In hierdie gedeelte vra Paulus ‘n rustige en eerbare 
lewe van gelowiges in Efese met die doel dat buitestanders oortuig en gered kan 
word. Vers 8 verduidelik dan hoe gelowige mans hierdie doel kan dien en vers 9-
15 hoe gelowige vroue hierdie doel kan dien. Uit die voorskrifte self is duidelik 
dat die gedrag wat hier ter sprake is nie as “spesifiek net vir die erediens” 
verstaan kan word nie maar eerder ‘n breër, algemene gedrag in die oog het. 

3.2.3 In sy motivering van sy besluit (Acta 1988:519, 3.6.5) hanteer die Sinode nie 
Paulus se voorskrifte aan vroue (1 Tim 2:9-15) as ‘n eenheid nie, maar sonder 
vers 11 en 12 uit waar die sogenaamde “swyggebod”, “leerverbod” en 
“heersverbod” ter sprake kom. Die Sinode interpreteer hierdie uitsprake as vir 
alle tye voorskriftelik (Acta 1988:519-520). Die deel van Paulus se voorskrifte 
aan vroue wat deur die Sinode geïgnoreer word, meld egter ook ‘n 
“haarkapselverbod”, ‘n “pêrelverbod”, ‘n “goudverbod” en ‘n verbod op die dra 
van duur klere (1 Tim 2:9-10). 

3.2.4 Ten spyte daarvan dat hierdie voorskrifte in opeenvolgende verse binne 
dieselfde gedagte-eenheid, dieselfde konteks en in dieselfde grammatiese 
(bevels-) konstruksie as die drie voorskrifte in vers 11-12 voorkom, is dit uit 
kerklike praktyke duidelik dat, dieselfde vir-alle-tye-voorskriftelike gewig nie aan 
hierdie uitsprake gegee word nie. Vroue wat goud of pêrels dra word 
byvoorbeeld nie deur Sinodebesluite verbied om aan eredienste deel te neem 
nie. Wanneer Sinodebesluite wel vroue verhinder om in die besondere ampte te 
dien, word duidelik dat die hermeneuse van Paulus se voorskrifte aan vroue (1 
Tim 2:9-15) onewewigtig en inkonsekwent is, en dat hierdie onewewigtigheid nie 
grammaties gemotiveer kan word nie. 

3.2.5 Indien die Sinode se rigiede hermeneuse van die swyggebod in 1 Timoteus 2:11-
12 ook konsekwent op die “leerverbod” en “heersverbod” in dieselfde verse 
toegepas sou word, kom aanvaarde kerklike praktyke soos stemreg vir 
vrouelidmate en katkisasie-onderrig deur vrouelidmate in gedrang. Die probleem 
word nog groter indien (die oorwig eksegetiese getuienis) aanvaar word dat 
Paulus se voorskrifte vir die vroue van Efese meer as net hulle gedrag tydens 
eredienste raak. Dan sou ‘n konsekwente toepassing van die Sinode se 
hermeneuse die afwysing van vroue se leierskaps- en leerposisies selfs in die 
samelewing vandag impliseer. 

3.2.6 Die skynbaar inkonsekwente en rigiede hermeneuse van sommige van Paulus 
se voorskrifte vir vroue (en die ignorering van ander) kan die indruk wek dat 
Bybelse voorskrifte deur die Sinode willekeurig geïnterpreteer word om 
vrouelidmate uit die ampte te weer. 
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3.3 Beswaargrond 2.2.1: In die motivering van sy besluit hanteer die Sinode die 
Bybel op ‘n kasuïstiese wyse 

3.3.1 Die Sinode motiveer sy besluit waarom vroue nie “deur God geroep en begiftig 
kan word om op besondere wyse in sy kerk te dien soos Hy dit goeddink nie”, 
deur daarop te wys dat die Nuwe Testament nie ‘n voorbeeld daarvan bevat nie: 
“In die Nuwe Testament is daar geen getuienis van ‘n vrou wat as ouderling of 
Woordbedienaar opgetree het nie, ook nie by wyse van uitsondering nie” (Acta 
1988:519). 

3.3.2 Die Sinode gebruik hierdie motivering ook wanneer hy dit afkeur dat vroulike 
lidmate wat besondere gawes van die Heilige Gees ontvang het, in besondere 
omstandighede wel tot die besondere dienste geroep kan word (Acta 1988:522).  

3.3.3 Met die vertrekpunt dat iets net toegelaat kan word as dit letterlik in die Skrif 
voorkom, hanteer die Sinode die Skrif op ‘n kasuïstiese wyse, soos ‘n wetboek. 

3.3.4 Indien hierdie wyse van Skrifhantering konsekwent toegepas moet word, sou 
verskeie belangrike sake (waaronder die kinderdoop) nie verantwoord kon word 
nie omdat daar nie ‘n Skrifdeel is waar kinderdoop letterlik genoem word nie. 

3.3.5 Deur hierdie wyse van Skrifhantering maak die Sinode in wese die studie oor die 
vrou in die besondere ampte irrelevant omdat die betrokke Deputate reeds aan 
die begin van hulle “Studie van tersaaklike (sic) in die Ou en Nuwe Testament” 
verklaar: “Daar is geen teks in die Bybel waarin spesifiek gesê word of die vroue 
in besondere ampte mag dien of nie” (Bylae, 1988:23). 

3.3.6 Die gebrek aan Skrifgedeeltes wat hulle spesifiek oor hierdie saak uitspreek, bied 
op sigself geen regverdiging om vroue uit die besondere ampte te weer nie. In só 
‘n geval is dit ‘n geldiger vertrekpunt om te vra of daar in die Bybel 
deurslaggewende getuienis téén die toelating van vroue tot die besondere ampte 
is. Wanneer die Deputate hierdie weg ondersoek, bevind hulle inderdaad die 
teendeel: “Die skopus van die evangelie van Christus wys in die rigting dat 
vrouens deur God geroep en begiftig kan word om op besondere wyse in sy kerk 
te dien soos Hy dit goeddink” (Acta 1988:519). 

3.3.7 Selfs al sou daar geen duidelike Skrifuitsprake oor ‘n saak wees nie en geen 
vasstaande bevindings deur afleiding bereik word nie, behoort gewetens in só ‘n 
geval nie gebind te word nie, en behoort só ‘n saak aan die vryheid (in hierdie 
geval die sogenaamde libertas profetandi) van die kerke oorgelaat te word. 

 
3.4 Beswaargrond 2.2.2: In die motivering van sy besluit hanteer die Sinode die 

Bybel op ‘n a-historiese wyse 
3.4.1 Die Sinode neem in sy beoordeling van die Deputaterapport daarvan kennis dat 

die tydgerigtheid van die Skrif ‘n belangrike hermeneutiese vertrekpunt is en “dat 
nie elke Skrifuitspraak bedoel is om vir alle tye voorskriftelik te wees nie” (Acta 
1988:509). 

3.4.2 In die Rapport aan die Sinode kom sensitiwiteit vir die tydgerigtheid van 
Skrifgedeeltes wat oor die vrou in die besondere ampte bestudeer is, met een 
uitsondering, nêrens aan die orde nie. In die Bylaes word die posisie van die vrou 
in “die Grieks-Romeinse wêreld en die Jodendom” wel in enkele sinne geskets 
(Bylae, 1988:42), maar hierdie inligting word bloot as dekor gebruik en speel 
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geen rol in die verstaan van enige van die Skrifgedeeltes wat bestudeer word 
nie. 
Slegs in die Deputate se verstaan van 1 Korintiërs 11 en 14 word die 
tydgerigtheid van die Bybel ter sprake gebring, wanneer beweer word dat ‘n 
“vrouevryheidsbeweging” in Korinte bestaan het (Bylae, 1988:53). Paulus se 
uitsprake oor hoofbedekkings en die swyggebod word dan verstaan as ‘n 
afwysing van hierdie “vrouevryheidsbeweging”. Hierdie historiese insig wat in die 
Deputate se eksegese ‘n rol speel, kan egter nie op wetenskaplike gronde 
gestaaf word nie. Die Deputate gebruik slegs sekondêre bronne (Van Unnik, Den 
Boer) wat op hulle beurt na geen primêre bronne verwys nie. Die Deputate se 
ongemotiveerde gebruik van die uitdrukking “vrouevryheidsbeweging” in die 
konteks van ‘n ondersoek na “Die vrou in die besondere ampte” kan as 
ongelukkig beskou word.  

3.4.3 Ander belangrike historiese inligting oor die posisie van vroue in die leefwêreld 
van die Nuwe Testament word nie deur die Deputate genoem, geëvalueer of in 
hulle eksegese ter sprake gebring nie. Van hierdie (en ander nuwe) inligting wat 
moontlik ‘n belangrike rol kan speel in die verstaan van tersaaklike 
Skrifgedeeltes, is: 
• Getuienis oor ‘n patriargale samelewingstruktuur. 
• Getuienis oor spesifieke samelewings- of gemeentelike omstandighede in 

byvoorbeeld Korinte of Efese. 
• Literêre en argeologiese getuienis oor die leierskapsrolle van vroue in die 

vroeg-Christelike gemeentes. 
• Getuienis oor die hoë waarde wat mense destyds aan die behoud van sosiale 

orde en strukture geheg het. (Paulus hou waarskynlik hiermee rekening in sy 
voorskrifte aan slawe en vroue.) 

3.4.4 Die Sinode neem in sy motivering van besluit 3.6.3 (Acta 1988:509) grootliks 
bogenoemde a-historiese omgang met die Nuwe Testament vir sy rekening. 
Hierdie a-historiese omgang met die Skrif lei daartoe dat die positiewe 
aanbeveling van die Deputate, naamlik dat die skopus van die evangelie van 
Christus in die rigting wys dat vrouens deur God geroep en begiftig kan word om 
op besondere wyse in sy kerk te dien (Acta 1988:519), afgewys word. Sodanige 
omgang met die Bybel laat nie reg geskied aan die selfverklaarde 
Gereformeerde hermeneutiese vertrekpunt van die tydgerigtheid van die Bybel 
nie. 

 
4. Gevolgtrekkings 
4.1 Dit is ongeldig om die Skrif só te verstaan dat alle mans hoof is van alle vroue. 

Hierdie interpretasie van hoofskap kan daarom nie as argument dien vir die besluit 
dat vroue nie in die ampte mag dien nie. 

4.2 Dit is ongeldig om uit die reeks gedragsvoorskrifte vir vroue in 1 Timoteus 2:9-12 
net die swyggebod as “vir alle tye voorskriftelik” te verstaan. Dit is ongemotiveerd, 
en dui op ‘n onewewigtige en inkonsekwente hermeneuse en kan dus nie as 
argument dien vir die besluit dat vroue uit die besondere ampte geweer word nie. 
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4.3 Dit is ongeldig om die afwesigheid van ‘n Bybelse voorbeeld van ‘n vrou wat as 
ouderling of Woordbedienaar opgetree het, as argument te gebruik waarom vroue 
vandag nie in die ampte mag dien nie. 

4.4 Dit is ongeldig om Bybelse voorskrifte vir die eerste-eeuse vroue van Efese en 
Korinte op ‘n a-historiese wyse sonder meer vir vandag voorskriftelik te maak en 
as argument te gebruik waarom vroue vandag nie in die besondere ampte mag 
dien nie. 

 
5. Aanbevelings 
5.1 Dat die Sinode die besluit van Sinode 1988, Artikel 98, 3.6.5 (Acta 1988:519) 

herroep. 
5.2 Dat die Sinode die besluit van Sinode 1988, Artikel 98, 3.6.3 (Besluit 2) (Acta 

1988:519) herroep. 
 
6. 'n Voorstel vir 'n ander besluit 
Indien die Sinode bostaande Beswaarskrif goedkeur en besluite 3.6.5 en 3.6.3 (Acta 
1988:519) herroep, versoek ons die Sinode om die Sinodebesluite van 1988, Artikel 98 
insake die vrou in die besondere ampte met die volgende besluit te vervang: 
6.1 Dat gemeentes waar dit met vrede en tot opbou gedoen kan word, bekwame 

lidmate van enige geslag tot die besondere ampte kan beroep en bevestig. Hierby 
moet die Bybelse beginsel dat die eenheid van die gemeente ‘n hoër prioriteit 
geniet as die uitlewing van persoonlike gawes, in berekening gebring word. 

 
7. Slot 
Ondergetekendes wil by die indien van hierdie Beswaarskrif getuig dat hulle bewus is 
van die feit dat besluite oor die vrou in die besondere ampte ‘n baie sensitiewe 
aangeleentheid vir die kerke is. Sommige persone beskou besluite in hierdie verband 
(o.i. verkeerdelik) as ‘n toetssteen vir Gereformeerdheid. 
Terselfdertyd is ons bewus van baie lidmate (waaronder ook vrouelidmate wat tot die 
besondere ampte geroepe voel) wat die huidige besluite oor die vrou in die besondere 
ampte as onskriftuurlik en traumaties beleef. Sonder om ons Beswaarskrif die karakter 
van ‘n petisie te gee, meld ons hier dat naas ons eie eerlike oortuiging oor wat die Skrif 
leer, die belange en pleidooie van hierdie (onder andere) vrouelidmate ons 
Beswaarskrif motiveer.  
Dit is ons oortuiging dat die toelating van vroue tot die besondere ampte nie in stryd met 
die Skrif, Belydenis of Gereformeerde hermeneutiese beginsels is nie, maar dat 
verantwoordelike en konsekwente toepassing van die erkende Gereformeerde 
hermeneutiese beginsels juis daartoe lei dat die Skrif so verstaan word dat ook vroulike 
lidmate in die besondere ampte moet kan dien. Dit is vir ons ‘n ernstige vraag of die 
gesag van die Skrif en die eer van God nie aangetas word as in die Naam van die Here 
en op grond van die Skrif lidmate op grond van hulle geslag uit die besondere ampte 
geweer word. 
Ons verstaan die Skrif egter ook só dat die vrede en die eenheid van die plaaslike 
gemeente in die Skrif ‘n hoër prioriteit geniet as die uitlewing van persoonlike gawes. 
Vrede en eenheid in die plaaslike gemeente is nodig vir ‘n gemeente se effektiewe 
getuienis en roepingsvervulling in ‘n bepaalde samelewing. Ons meen dat Paulus se 
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spesifieke voorskrifte aan die vroue van eerste-eeuse Efese en Korinte juis daaraan 
toegeskryf kan word dat vroue wat destyds in die openbaar sou praat, nie die vrede en 
goeie getuienis van die gemeente sou dien nie.  
Terselfdertyd is dit ons oortuiging dat die samelewing waarin gemeentes hulle roeping 
vandag vervul grootliks só verander het dat vroue wat in die openbaar praat nie meer 
die getuienis van die gemeente benadeel nie, of, sou hulle getroud wees, hulle 
verhouding met hulle man onder ‘n vraagteken plaas nie. Inteendeel, wanneer vroue 
vandag verbied word om in die openbaar te praat of sekere ampte te beklee, kan dit tot 
onvrede lei en veroorsaak dat die gemeente se getuienis in die samelewing as 
ongeloofwaardig beskou word. Derhalwe glo ons dat God se Koninkryk vandag die 
beste gedien word wanneer gelowiges ongeag geslag in die besondere ampte beroep 
en bevestig kan word. 
 
E. KOMMISSIERAPPORT 
1. Opdrag 
Beswaarskrif teen besluite van die Sinode 1988 – Die vrou in die besondere ampte. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sake kennis geneem 
Punte 1, 4, 6, 7 asook Bylae by 3.2.3 
Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Werkswyse 
3.1 Die Kommissie het kennis geneem van verskeie Bylaes o.a. navorsing wat gedoen 

is, asook getuienis oor inskripsies uit die tyd van die vroeë Christelike kerk. Die 
beswaardes is geleentheid gegee om verdere toeligting te gee. 

3.2 Aanbeveling: Kennis geneem. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
4. Waarteen beswaar gemaak word 
4.1 In 2 van die Beswaarskrif dui die beswaardes aan dat hulle beswaar maak teen 

besluit Artikel 98, 3.6.5 van Sinode 1988 (Acta 1988:519); ook teen die besluit van 
Sinode 1988, Artikel 98, 3.6.3 (Acta 1988:519). By elkeen van die besware word 
twee Beswaargronde aangedui. 

4.2 Aanbeveling: Kennis geneem. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
5. Beswaar teen art.98, 3.6.5 (Acta 1988:519) 
5.1 Beswaargrond 2.1.1: Die Sinode aanvaar in sy besluit oor die besondere ampte 

'n onbybelse vertrekpunt, naamlik dat alle mans gesag het oor alle vroue. 
5.1.1 Beredenering 
5.1.1.1 Die beswaardes stel dat Sinode 1988 se Deputate in twee sleutelgedeeltes (1 

Kor 14 en 1 Tim) bevind het dat die hoofskap van die man op die man se eie 
vrou betrekking het, maar dat daar in die Rapport aan die Sinode gehandel 
word oor die hoofskap wat God aan die man verleen.  

Besluit: Kennis geneem. 
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5.1.1.2 Volgens die beswaardes neem die “Sinode hierdie standpunt vir hulle eie 
rekening” deur te besluit dat daar ’n sterk moontlikheid bestaan dat daar 
volgens 1 Tim 2 nie slegs na getroude vroue verwys moet word nie, maar na 
vroue in die algemeen (vgl Acta 1988:520). 

5.1.1.3 Deur hierdie standpunt vir hulle eie rekening te neem, verstaan die Sinode 
volgens die beswaardes die Skrif so dat “alle mans die hoof is van alle vroue”. 

5.1.1.4 Die beswaardes maak dan die afleiding dat die Sinode voorskrifte wat die Bybel 
vir die huwelik gee, op ’n onregmatige wyse direk op die kerklike dienste van 
toepassing maak. 

5.1.1.5 Dit blyk uit Acta 1988:518, 3.6.5 dat Sinode 1988 in die oorweging van die 
hoofskap van die man hom nie alleen deur die rapport van die Deputate laat lei 
het nie. In die motivering vir die besluit in 3.6.5 word daarop gewys dat daar in 1 
Tim 2:12 uitdruklik na “die” man en nie na “haar” man verwys word. Volgens die 
oordeel van die Sinode dui dit op ’n sterk moontlikheid dat Paulus in vers 12 nie 
slegs na getroude vroue verwys nie. 

5.1.1.6 Die beswaardes beweer verder dat die Sinode ’n onbybelse vertrekpunt 
aanvaar deur ‘n opdrag wat op die huwelik van toepassing is, op die besondere 
dienste van toepassing te maak. Dit wil voorkom dat ’n “onbybelse vertrekpunt” 
volgens die beswaardes ’n vertrekpunt is wat in teenstelling staan met dit wat 
“Skrifgedeeltes” “getuig” (vgl 3.1.6 van die beswaar). Die beswaardes poog om 
die onbybelse vertrekpunt van die Sinode aan te dui deur na Skrifgedeeltes 
“soos Efesiërs 5:21-33” te verwys. 

Besluit: Kennis geneem. 
5.1.1.7 Dit is inderdaad so dat gedeeltes soos Efesiërs 5 oor die hoofskap van die man 

oor sy eie vrou handel. Die beswaardes toon egter nie aan dat die Sinode se 
afleidings uit 1 Tim 2 “onbybels” is nie. Dit is immers moontlik dat Paulus, naas 
die hoofskap van die man oor sy eie vrou, in 1 Tim oor gesag kan handel wat 
wyer strek as gesag in die huwelik. 

Besluit: Kennis geneem. 
5.1.2 Bevinding 
Die beswaardes toon nie aan dat die Sinode 1988 in sy besluit oor die vrou in die 
besondere ampte ’n onbybelse vertrekpunt aanvaar nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
5.1.3 Aanbeveling 
Die beswaar slaag nie op Beswaargrond 2.1.1 nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
5.2 Beswaargrond 2.1.2: Die Sinode maak in sy motivering van 'n onewewigtige en 

inkonsekwente hermeneuse gebruik. 
5.2.1 Beredenering 
5.2.1.1 In die motivering waarom die beswaardes glo dat Sinode 1988 onewewigtige en 

inkonsekwente hermeneuse toepas, stel hulle eerstens dat die Sinode 
verkeerdelik aanvaar dat daar in 1 Tim 2 oor gedrag binne die erediens 
gehandel word. Die beswaardes poog om aan te toon dat die gedrag wat in 1 
Tim 2 voorgeskryf word, nie spesifiek vir die erediens bedoel is nie, maar eerder 
breër algemene gedrag in die oog het. Hulle motiveer dit deur die “gedagte-
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opbou” van 1 Timoteus 2:1-3:16 wat húlle voorstaan, as “geldiger” as die 
Sinode s’n voor te hou.  

5.2.1.2 Na die oordeel van die Kommissie kan die “gedagte-opbou” wat die 
beswaardes voorstaan, wel as geldig beskou word, maar - soos die 
beswaardes met die woord “geldiger” toegee - nie as die énigste geldige 
beskouing nie. Die afleiding wat die Sinode volgens die beswaardes uit die 
gebruik van “so ook” in 1 Tim 2:9 maak, sou ook geldig kon wees. Die Sinode 
kies immers op grond van die studie wat deur sy Deputate gedoen is daarvoor 
dat dit in 1 Tim 2:8-15 oor die erediens gaan. Die beswaardes toon dus nie met 
hierdie argument aan dat die Sinode van onewewigtige en inkonsekwente 
hermeneuse gebruik maak nie. 

5.2.1.3 Die beswaardes beweer dat die Sinode die voorskrifte in 1 Tim 2:9-15 
onewewigtig en inkonsekwent hanteer. Volgens hulle beskou die Sinode nie die 
drie voorskrifte in verse 9-10 as “vir-alle-tye-voorskriftelik” nie, maar die 
voorskrifte in verse 10-11 wel – en dit terwyl die voorskrifte ’n hegte eenheid 
vorm. Uit die besluite van Sinode 1988 kan nie afgelei word dat die Sinode nie 
die opdragte oor hare, pêrels en goud in verse 9-10 as nie “vir-alle-tye-
voorskriftelik” beskou nie. Wanneer 1 Timoteus 2:10-11 bestudeer word, wil dit 
voorkom of Paulus nie in die gedeelte bedoel om ’n absolute verbod te gee 
t.o.v. vlegsels, goud, pêrels en kosbare klere nie. Wanneer hierdie gedeelte in 
samehang met 1 Petrus 3:3 gelees word, kan eerder aanvaar word dat hy wil 
beklemtoon dat vroue hulle moet versier met belangriker versiering, naamlik 
met “beskeidenheid” “ingetoënheid” en “goeie werke”. Hoewel keurige, netjiese 
en stylvolle kleredrag en versiering nie verbied word nie, moet die gelowige 
vrou daarna streef dat haar innerlike versiering aan almal duidelik is. Die 
beswaardes bewys dus nie in hierdie opsig dat die Sinode van onewewigtige en 
inkonsekwente hermeneuse gebruik maak nie. 

5.2.1.4 Die beswaardes beweer dat indien die hermeneuse van Sinode 1988 van 1 Tim 
2:11-12 konsekwent toegepas sou word, aanvaarde kerklik praktyke soos 
stemreg van vrouelidmate en katkisasie-onderrig deur vrouelidmate in gedrang 
sou kom. Die besluit van die Sinode (Acta, 1988:519) aanvaar duidelik dat die 
hoofskap van die man in besonder betekenis het vir vroulike lidmate in die 
“besondere dienste”. Die beswaardes toon nie aan hoekom die toepassing op 
die besondere dienste daarom ook van toepassing móét wees op die 
“aanvaarde kerklike praktyke” nie.  

Besluit: Kennis geneem. 
5.2.2 Bevinding 
Die beswaardes toon nie aan dat die Sinode van onewewigtige en inkonsekwente 
hermeneuse gebruik maak nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
5.2.3 Aanbeveling 
Die beswaar slaag nie op grond Beswaargrond 2.1.2 nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 



 554 

6. Beswaar teen art.98, 3.6.3 (Acta 1988:519) 
6.1 Beswaargrond 2.2.1: In die motivering van sy besluit hanteer die Sinode die 

Bybel op ’n kasuïstiese wyse. 
6.1.1 Beredenering 
Die Rapport van die Deputate wat voor die Sinode 1988 gedien het, het bevind dat die 
“skopus van die evangelie van Christus wys in die rigting dat vrouens deur God geroep 
en begiftig kan word om op ’n besondere wyse in die kerk te dien soos Hy dit 
goeddink.”. Die Sinode besluit dat dit uit die Deputate se Rapport blyk dat daar in die 
Nuwe Testament geen getuienis is “van ’n vrou wat as ouderling of Woordbedienaar 
opgetree het nie, ook nie by wyse van uitsondering nie.”. Daarom besluit die Sinode om 
die aanbeveling dat vroue ook deur God geroep en begiftig kan word om op ’n 
besondere wyse in die kerk te dien, af te keur (vgl ook besluit Acta, 1988:522, 3.4.7). 
Die beswaardes stel dat hierdie “vertrekpunt dat iets net toegelaat kan word as dit 
letterlik in die Skrif voorkom” neerkom op ’n kasuïstiese hantering van die Skrif. Volgens 
hulle is ’n geldiger vertrekpunt om te vra of daar in die Bybel deurslagewende getuienis 
teen die toelating van vroue in die besondere dienste is. Dit blyk uit die Sinode se 
motivering (Acta, 1988:519-520, 3.7.1 en 522, 3.7.4) dat die Sinode hom alleen daarop 
beroep dat daar “geen getuienis is van ’n vrou wat as ouderling of Woordbedienaar 
opgetree het nie” om die aanbeveling van die Deputate af te keur nie, Hierdie 
motivering kan nie op die wyse as enigste motivering gebruik word nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
6.1.2 Bevinding 
Die Beswaarskrif toon voldoende aan dat die Sinode in die motivering van sy besluit om 
die aanbeveling Deputate te verwerp, die Bybel op 'n kasuïstiese wyse gebruik. 
Besluit: Kennis geneem. 
6.1.3 Aanbeveling 
Die beswaar slaag op Beswaargrond 2.2.1. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
6.2 Beswaargrond 2.2.2: In die motivering van sy besluit hanteer die Sinode die 

Bybel op ’n a-historiese wyse. 
6.2.1 Beredenering 
Die beswaardes beweer dat sensitiwiteit vir tydgerigtheid van Skrifgedeeltes in die 
studie oor die vrou in die besonderse ampte "met een uitsondering nêrens aan die orde" 
kom in die Rapport aan Sinode 1988 nie. Hulle beweer ook dat die sosio-historiese 
gegewens bloot as dekor gebruik is, en op een voorbeeld na geen rol in die verstaan in 
enige van die Skrifgedeeltes gespeel het nie. 
Dit is inderdaad so dat die Rapport baie min na die sosio-historiese omstandighede 
verwys. Hoewel daar nie uitdruklike verwysings voorkom nie, blyk dit uit die volgende 
dele van die Rapport se bylae dat die Deputate wel die sosio-historiese omstandighede 
in ag geneem het: 4.8.4; 7.1.2.3 en die verwysing na 5.2; 7.6.1.1(2) 7.8 – 5de 
paragraaf; 8.2.1. 
Die beswaardes stel dat daar sosio-historiese inligting is wat "'n belangrike rol kan speel 
in die verstaan van ter saaklike Skrifgedeeltes", maar toon nie aan hoe hierdie inligting 
die bevindinge van die Deputate ongeldig of a-histories sou bewys nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
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6.2.2 Bevinding 
Die beswaardes toon nie aan dat die Sinode die Bybel op ’n a-historiese wyse gebruik 
nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
6.2.3 Aanbeveling 
Die beswaar slaag nie op Beswaargrond 2.2.2 nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
7. Finale aanbevelings (vgl 5 van die Beswaarskrif): 
7.1 Dat die beswaar teen Artikel 98, 3.6.5 (Acta 1988:519) nie slaag nie. 
7.2 Dat die beswaar teen die motivering van Artikel 98, 3.6.3 (Acta 1988:519) slaag. 
 

BYLAE BY 3.2.3 
 
Die Gedagte-opbou van 1 Timoteus 2:1-3:16 
 
Volgens die lesing wat die Sinode aanvaar: 

8Ek wil dus hê dat die mans by elke plek van samekoms met ’n skoon gewete 
hande in gebed tot God moet ophef, vry van onmin en twis.  

 
9Van die vroue wil ek hê dat hulle ook in hulle kleredrag waardig, beskeie 
en ingetoë moet wees. Hulle versiering moenie haarkapsels en goud of 
pêrels of duur klere wees nie, 10maar goeie werke, soos dit vroue betaam 
wat openlik bely dat hulle God dien. 11’n Vrou moet in die erediens stil en 
onderdanig wees en haar laat leer. 12Ek laat haar nie toe om daar onderrig 
te gee of oor die man gesag uit te oefen nie; sy moet stil wees. 

 
Opmerkings: 
Die uitdrukking in die erediens (vers 11) kom nie in die Griekse grondteks voor nie. Dit 
word by vers 11 ingevoeg omdat die vertalers waarskynlik van mening is dat die 
voorskrifte vir vroue sintakties aan die voorskrifte vir mans verbind moet word. Vir die 
mans het dit inderdaad gegaan oor gedrag by elke plek van samekoms (vers 8). 
Wanneer die voorskrifte vir vroue aan hierdie frase: (by elke plek van samekoms) 
verbind word, volg die invoeging in die erediens (vers 11) logies. ‘n Alternatiewe 
verstaan is egter ook moontlik, soos blyk uit die volgende voorstelling van die gedagte-
opbou van hierdie Skrifdeel: 
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‘n Alternatiewe verstaan 
 
Doel van die gemeente 
2:1-7:  Rustige, toegewyde en eerbare lewe sodat buitestanders tot kennis van die 

reddende waarheid kan kom 
 
2:8   Hoe mans die doel kan dien 
 
2:9-15  Hoe vroue die doel kan dien: 

Hoe gelowige vroue hulle moet versier om hierdie doel te dien 
2:9a wel: met waardige klere, met beskeidenheid, en ingetoënheid 
2:9b nie: met haarkapsels, goud, pêrels of duur klere nie 
2:10 wel: met goeie werke soos dit vroue betaam wat openlik bely  

 dat hulle God dien 
 
Hoe gelowige vroue hulle moet gedra om hierdie doel te dien 
2:11  wel: deur stil en onderdanig te wees en haar te laat leer 
2:12a  nie: deur onderrig te gee of oor mans gesag uit die oefen nie 
2:12b  wel: sy moet stil wees 
 
2:13-15  Motivering: vanuit ‘n destydse beskouing oor die 
skepping, 

 sondeval en verlossing van vroue 
 
 3:1-7  Hoe ouderlinge die doel kan dien 
 3:8-13  Hoe diakens die doel kan dien 
 3:14-16  Samevatting: Die gemeente dra en beskerm die waarheid 
 
 
 
 
21.10 RAPPORT VAN DIE DEPUTATE LEERSTELLIGE SAKE : OOR DIE 

WOORDE IN DIE APOSTOLICUM: “EN NEERGEDAAL HET NA DIE 
HEL”, EN DIE WOORDE IN ATHANASIUS: “NA DIE HEL 
NEERGEDAAL” (Artt.24, 144, 176, 214) 

 
 
A. CFC Coetzee stel die Rapport. 
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie : Leerstellig 1. 
C. Dr. FW de Wet en ds. WJ Botha rapporteer namens die Kommissie : Leerstellig 1. 
D. Ds. D Laufs rapporteer namens die ad hoc kommissie. 
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E. RAPPORT 
1. Opdrag: (vgl Acta 2000:424, 3.4 en 3.5). 
1.1 Die Deputate Leerstellige Sake ontvang opdrag om in die lig van die Studie- en 

Kommissierapport te poog om in lyn met HK, 16:44 die volgende Sinode van ‘n 
gemotiveerde bewoording te bedien en ‘n studie te maak van die frase in 
Athanasius en die volgende Sinode daaroor te adviseer. 

1.2 Die Studiedeputate lê in samewerking met die Deputate Ekumenisiteit, 
bogenoemde besluit met sy relevante Rapporte, vgl 5:1-2 , vir kommentaar voor 
aan alle ter sake Gereformeerde kerke en adviseer die volgende Sinode hieroor. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sake ter kennisname 
2.1 Die Deputate het die Rapport van die Deputate Belydenisskrifte aan die Sinode 

2000 (Acta:419) oor die woorde in die Apostolicum grootliks as dogma-historiese 
en prinsipiële vertrekpunt geneem. 

2.2 Wat die woorde in Athanasius betref, is die Skriftuurlike getuienis (3, p.421) in 
genoemde Rapport aan Sinode 2000 ook daarop van toepassing. Wat die dogma-
historiese agtergrond van Athanasius betref, kan die volgende gestel word: Die 
uitdrukking kom vir die eerste maal voor by ‘n Sinode van Sirmium (Noord-Italië). 
Ons vind dit ook o.a. in die briewe/preke van die drie Kappadosiërs as bevestiging 
dat Christus waarlik gesterf het. Ons het hier blykbaar te doen met ‘n duidelike 
anti-dosetiese formulering. 

2.3 Wat die werksverdeling tussen die Deputate onderling betref, is hierdie opdrag 
aanvanklik aan drs. H Dijkstra gegee. Hy kon slegs gedeeltelik aan die eerste deel 
van die opdrag aandag gee voordat hy om gesondheidsredes moes emeriteer. In 
sy plek is dr. CFC Coetzee op ‘n laat stadium (April 2002) as sekundus opgeroep 
en by die spesifieke opdrag betrek. 

2.4 Die Deputate het kennis geneem dat die Reformed Ecumenical Council op sy 
vergadering in 2000 die saak van die betrokke woorde in die Apostolicum via 
rapporte en besluite van die Reformed Churches of Australia, vir oorweging op sy 
tafel geneem het. Die volgende besluit is deur die REC geneem (Acta 2000:11, 
12:B): “1. That the assembly inform the RCA that the REC acknowledges the 
following important principles: i. The original text of the Apostle’s Creed is 
foundational. ii. There is a universal acceptance of the original text of the Apostle’s 
Creed among Christian communions and therefore any departure from it should 
not be unilateral. iii. The problem is more a matter of language than doctrine. iv. 
Churches using a common language should endeavor to use an agreed version. v. 
Use of the Apostle’s Creed should always be related to Biblical exposition. 2. That 
the Secretariat include the CRCNA response in the Acts of the Assembly. 3 That 
the Assembly takes no further action.”  

2.5 Die Deputate het insette van een Kerkraad asook ‘n aantal individue ontvang. In 
die uitvoering van die opdrag is hierdie insette verdiskonteer (vgl Bylae, dokument 
opgestel deur drs. Dijkstra). 

2.6 Die Deputate het kennis geneem van ‘n besluit geneem deur die Tussenkerklike 
Kommissie (TKK) op sy vergadering van 18/19 Maart 2002, om vas te stel watter 
verskille in vertalings van die Algemene- sowel as die Besondere Belydenisskrifte 
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in die onderskeie kerkgemeenskappe in gebruik is, in die lig waarvan die TKK 
verdere besluite kan neem om toenemende verskille in die Belydenisskrifte te 
bekamp. Hierdie saak is ook relevant vir die opdrag aan hierdie Deputate (vgl 2 
van die opdrag). 

Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Sake vir besluitneming 
3.1 Die aandag van die Sinode word weereens gevestig op die dogma-historiese 

agtergrond in Rapport van die vorige Deputate (vgl Acta, 2000:419). 
3.2 Die woorde in die Apostolicum 
3.2.1 Aanbeveling: Dat die huidige bewoording in die Apostolicum vervang word met 

die volgende (na “begrawe is”): “inderdaad in sy ganse lyde al die angste van die 
hel ondergaan het." 
Motivering 
• Die nuwe voorgestelde formulering is in lyn met HK, 16:44. 
• Dit is ook in lyn met die Nagmaalsformulier (verkort) : “Hy het helse pyn en 

smart en bange Godverlatenheid gely”. 
• Dit is in lyn met die beryming van die Twaalf Artikels (SB, 27:2):”kruis en 

doodsmart ondergaan het, al die angste van die hel”. 
• Dit is belangrik om daarop te let dat volgens Calvyn daar met die betrokke 

artikel in die Apostolicum (LW op die plek waar dit staan) ‘n nuwe element 
gevoeg word by die woorde “en begrawe is” en dit nie ‘n blote herhaling is 
nie. Hierdie nuwe element het nie betrekking op één stadium van sy lyde nie 
maar op sy ganse lyde (ook in sy dood) waarvan sy uitroep aan die kruis: “My 
God, My God, waarom het U My verlaat?” die dieptepunt verwoord. Alleen om 
hierdie rede is dit reeds nie reg om die betrokke artikel ‘n ander plek in die 
Twaalf Artikels te gee nie. Die formulering van die HK gaan op Calvyn terug. 

• Die alternatiewe formulerings wat in die Studierapport sowel as die 
Kommissierapport by Sinode 2000 voorgestel is, was reeds nie aanvaarbaar 
nie. 

• Die Deputate het alle voorstelle wat van individue ontvang is, grondig 
oorweeg (vgl Bylae). 

3.2.2 Dat die volgende voetnoot by die frase in die Apostolicum geplaas word: “Hierdie 
bewoording is die verklaring in lyn met HK, vraag 44 van die ou vertaling: 
“neergedaal het na die hel.” 

3.3 Die woorde van Athanasius 
3.3.1 Aanbeveling: Dat die woorde: “wat ter wille van ons saligheid gely het, na die 

hel neergedaal het, op die derde dag uit die dood opgestaan het”, vervang word 
met: “wat ter wille van ons saligheid al die smarte van die hel en bange 
Godverlatenheid gely het, op die derde dag uit die dood opgestaan het…” 
Motivering: Vgl hierbo by 3.2.1 

3.4 Die tweede deel van die opdrag (Acta 2000:424, 3.5). 
3.4.1 Aanbeveling: Opdrag word gegee aan te benoemde Deputate om die Rapport 

en besluit van die Sinode vir kommentaar aan alle ter sake Gereformeerde Kerke 
voor te lê en die volgende Sinode hieroor te adviseer. 
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3.5 Tot tyd en wyl die opdrag in 3.2.1 hierbo afgehandel is, word kerkrade geadviseer 
om steeds die huidige formulering te gebruik, desnoods met ‘n kort verduideliking 
oor die presiese betekenis waar daar misverstand mag bestaan. 
Motivering: Dit is belangrik dat daar sover moontlik eenvormigheid tussen kerke 
van dieselfde belydenis sal bestaan en nie eensydig nuwe formuleringe gebruik 
word nie (vgl die besluit van die TKK waarna hierbo verwys is). 
 

Besluit: Die volgende aanbevelings is goedgekeur 
Aanbevelings 
1. Die woorde in die Apostolicum "en neergedaal het na die hel" nie herformuleer 

word soos in die Rapport van Deputate Leerstellige Sake voorgestel word nie. 
2. Die woorde in die Athanasium: “na die hel neergedaal” nie herformuleer word soos 

in die Rapport van Deputate Leerstellige Sake voorgestel word nie. 
3. Die woorde in die Apostolicum "en neergedaal het na die hel" met die volgende 

konsepbewoording vervang word: "wat die angste van die hel tot in die dood toe 
ondergaan het;". 

Besluit: Goedgekeur. 
4. Die woorde in die Athanasium "wat ter wille van ons saligheid gely het, na die hel 

neergedaal het, op die derde dag uit die dood opgestaan het" met die volgende 
konsepbewoording vervang word: "wat ter wille van ons saligheid gely het, en 
só die angste van die hel, tot in die dood toe, ondergaan het, op die derde 
dag uit die dood opgestaan het". 

Besluit: Goedgekeur. 
5. Die Nasionale Sinode [Handelinge van die Nasionale Sinode, 2000:419-423], 

opdrag aan Deputate Ekumeniese Sake gee om hierdie saak steeds met ander 
Gereformeerde Kerke in ekumeniese verband op te neem en terug te rapporteer 
aan die volgende Sinode. 

Besluit: Goedgekeur. 
6. Die bogenoemde konsepbewoording in die kerke gebruik word met die oog op 

toetsing daarvan. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
21.11 RAPPORT VAN DIE DEPUTATE LEERSTELLIGE SAKE : VROUE IN 

DIE KERK (Artt.43.1, 235) 
 
 
G. Ds. SD Snyman stel die Rapport. 
H. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie : Leerstellig 4. 
I. Dr. WC Opperman rig ‘n kort woord oor die Rapport. Dr. HG Stoker rapporteer 

namens die Kommissie : Leerstellig 4. 
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J. RAPPORT 
1. Opdrag (Acta 2000:440-441, E 1-7) 
1.1 Om met besluite van vorige Sinodes as vertrekpunt (vgl KO, artt.31, 46), ‘n studie te 

maak oor wat in die Skrif geopenbaar word oor die wyse waarop die Here die vrou 
in die kerk gebruik het en steeds wil gebruik. 

1.2 Om alle bestaande inligting en besluite in die Acta’s van die Sinode oor die plek 
van die vrou in die kerk duidelik saam te vat, te publiseer en op ‘n bevatlike wyse 
aan die kerke beskikbaar te stel. 

1.3 Om die studie op so ‘n wyse te onderneem dat die kerke daarin saamgeneem 
word deurdat die Studiedeputate vir kerkrade en individuele lidmate op ‘n ordelike 
gekoördineerde wyse geleentheid gee om tot die onderskeie fases van die studie 
insette te mag lewer. 

1.4 Om in die studie te fokus op die openbaringshistoriese Skrifgegewens oor die plek 
en rol van die vrou in die kerk. Duidelike verband moet in die studie aangetoon 
word oor die raakvlakke van die plek en rol van die vrou in samehang met die plek 
en rol van die man. 

1.5 Om te poog om 'n antwoord te vind op talle onbeantwoorde vrae en los lyne wat 
daar uit die vorige studies uitgespruit het, soos blyk uit die motivering by die 
Beskrywingspunt van Partikuliere Sinode Wes-Transvaal (Acta 2000:440). 

1.6 Om te poog om op ‘n verantwoorde wyse die weg aan te dui waarop die resultate 
van hierdie studie in die kerk geïmplementeer kan en behoort te word. 

1.7 Om die bevindings en besluite van Gereformeerdes wêreldwyd te verreken in die 
studie. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem 
2.1 Insette uit die kerkverband 
2.1.1 Insette uit die kerkverband is verkry deur omsendskrywes aan alle kerkrade en 

deur versoeke wat in Die Kerkblad en Die Vroueblad gepubliseer is. 
2.1.2 ‘n Lys van die insette wat ontvang is van individuele lidmate, groepe van lidmate 

en kerkrade is aangeheg as Bylae 4.1. 
2.1.3 Verder is relevante standpunte (sonder spesifieke verwysing) in die materie van 

hierdie Rapport verreken. 
2.2 Bevindings en besluite van Gereformeerdes wêreldwyd 
2.2.1 Die Deputate het soveel as moontlik van die studies en besluite van 

Gereformeerde Kerke wêreldwyd gekry en bestudeer. Die inhoud daarvan is 
(sonder spesifieke verwysing) in die materie van hierdie studie verreken. 

2.3 Samestelling van die Rapport 
2.3.1 Die materiële deel van die Rapport (3) bevat ‘n aantal afdelings wat eksegetiese 

beredeneringe en konklusies wat daaruit gemaak word, bevat. Daar is ook elke 
keer aanbevelings bygevoeg. 

2.3.2 Die gedagte van die Deputate is nie dat die beredeneringe en formuleringe in die 
beredenerende gedeeltes goedgekeur moet word nie. Die bedoeling is dat die 
Sinode slegs daarvan moet kennis neem. Die konklusies moet egter goedgekeur 
word, omdat dit die resultate van die studie bied. Waar die beredeneringe egter nie 
genoegsame of geldige begrondingsmateriaal vir die konklusies bied nie, of waar 



 561 

die Sinode moontlik ‘n ander rigting sou opgaan, behoort daar wel wysigings aan / 
byvoegings by / regstellings van die betrokke beredeneringsgedeelte(s) plaas te 
vind. 

2.3.3 Aangesien daar by ‘n paar onderafdelings van die studie nie eenstemmigheid 
onder die Deputate bereik kon word nie, word daar ook ‘n alternatiewe Rapport 
ingedien. Waar híérdie Rapport ‘n minderheidstandpunt verteenwoordig, sal dit 
duidelik so aangedui word. 

2.3.4 In punt 3.14 van hierdie Rapport word ‘n samevatting van die resultate van 
hierdie studie gegee, wat deur die Sinode as ‘n basiese standpunt van ons kerke 
goedgekeur kan word. 

Besluit: Kennis geneem. 
 

3. Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1 Samevatting en publikasie van bestaande inligting en besluite 
3.1.1 Die Deputate het geoordeel dat die samestelling van ‘n nuwe publikasie saam 

met al die ander opdragte aan hierdie Deputate baie onnodige tyd sou verspil en 
kostes sou opjaag. Ons het dus die Bylae van Sinode 1988 as inligtingstuk aan 
al die kerke gestuur kort na Sinode 2000. Die besluite van Sinode 1988 is 
ongelukkig nie by hierdie inligtingstuk bygevoeg nie, maar is wel vir alle kerke 
beskikbaar in die Acta van Sinode 1988. 

3.1.2 Aanbeveling: Goedgekeur. 
 

3.2 Vroue in die kerk 
3.2.1 Vroue in die Ou-Testamentiese tyd 
3.2.1.1 Enkele opmerkings 
3.2.1.1.1 Vir ‘n vollediger bespreking van Ou-Testamentiese gegewens word na die 

Bylae van 1988 (Hfst. 2, 2.1-4.6) verwys. Hierdie Deputate het nie nuwe of 
ander gegewens raakgeloop wat tot ander konklusies as dié van 1988 sou lei 
nie. Die belangrikste samevattende bevindinge in die Rapport voor die Sinode 
van 1988 (Acta:510-511) en in die Bylae van 1988 (p.40, 41) word ter wille 
van ‘n logiese oorsig hieronder weergegee. 

3.2.1.1.2 Aan die begin het God die mens manlik en vroulik geskep (Gen 1:27) en die 
twee in ‘n baie nou verwantskap tot mekaar gestel (Gen 2:21-22).  

3.2.1.1.3 In hierdie verhouding is die een nie minderwaardig ten opsigte van die ander 
nie (Gen 2:18: die vrou is “sy gelyke”; vers 23: “Een soos ek”). Albei is na die 
beeld van God geskep (Gen 1:27); albei ontvang die regeeropdrag van God 
(vers 28); albei is in die huwelik op mekaar aangewese (vers 24; 1 Kor 
11:11). Dat Adam eerste geskep is en Eva tweede, toon ‘n bepaalde 
skeppingsorde of volgorde aan wat nie as rangorde verstaan moet word nie. 

3.2.1.1.4 Tog is die vrou nie ‘n blote duplisering van die man nie. God het die twee juis 
met ‘n onderskeid geskep. Aan die onderskeid word uitdrukking gegee in 
differensiasie ten opsigte van die rol van die man en vrou in die huwelik. Die 
man is die een wat die primêre verantwoordelikheid dra en die inisiatief neem 
in die naamgewing (Gen 2:23); ook in die feit dat hy sy vader en sy moeder 
verlaat en sy vrou aankleef (vers 24); sy vrou staan hom by as sy hulp wat by 
hom pas (vers 18). Hierdie differensiasie is noodsaaklik: sowel die man se 
taak as die van sy vrou is onontbeerlik vir die huwelik (1 Kor 11:11: “In die 
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Here is die man nie sonder die vrou nie, en die vrou ook nie sonder die man 
nie”). 

3.2.1.1.5 God het die leidinggewing van die man nie as heerskappy bedoel nie, maar 
as liefdesdiens (vgl die betekenis van “aankleef” in Gen 2:24: “met liefde 
aanhang”); desgelyks het Hy die hulpwees van die vrou nie as slawediens 
bedoel nie, maar as gelykwaardige bystand (vers 18). 

3.2.1.1.6 Die vernederende straf van die vrou in Genesis 3:16 “... en hy sal oor jou 
heers” is geen voorskriftelike bevel of maatstaf nie. Die gelykwaardige 
verhouding tussen man as leier en vrou as hulp (Gen 2:18) is wel deur die 
sonde versteur, maar in Christus weer herstel (Ef 5:22, 23; 2 Kor 5:17). 

3.2.1.1.7 Die sondige heerssug van die man oor die vrou tree in die Ou-Testamentiese 
samelewing duidelik na vore. Die vrou is as mindere van die man beskou op 
wetlike terrein (Eks 20:17; Deut 5:11; Num 27:8) en op maatskaplike terrein 
(Eks 21:3; 2 Sam 11:26; Spr 12:4; Gen 18:12; Rigt 19:26). Tog blyk dit dat die 
genade plek-plek deurgebreek het, sodat die vrou bepaalde wetlike 
beskerming geniet het (Deut 21:14; Jos 15:19; Rigt 1:15; Num 30:10; Eks 
22:21; Deut 10:18; 24:17, 21; 26:12-13; 27:19) en in die samelewing groot 
agting ontvang het (Gen 16:4; Eks 21:17; Lev 20:9; Deut 21:18-21; Spr 19:26; 
20:20; 30:17). 

3.2.1.1.8 Die deelname van die vrou in die openbare lewe as profetes, rigter en koning 
word by van die volgende punte behandel. 

3.2.1.2 Aanbeveling 
Dat van 3.2.1.1 kennis geneem word. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
3.2.2 Vroue tydens Jesus se lewe op aarde 
3.2.2.1 Inleidend 
 Hierdie deel van die studie gee aandag aan die gegewens in die beskrywings 

van die evangelie wat spesifiek na die plek en taak van gelowige vrouens 
tydens Jesus se lewe hier op aarde verwys. Daar word eers ‘n gegroepeerde 
oorsig oor die gegewens gegee, waarna ‘n aantal konklusies gemaak word. 

3.2.2.2 Vroue as gelowiges 
3.2.2.2.1 Vroue se geloof en gehoorsaamheid word voluit erken en dien as 

aangetekende voorbeelde vir die kerk. Hulle geloofsbelewing en –belydenis 
kry voluit plek. (Matt 9:22 + Mark 5:34 + Luk 8:48; Matt 15:28; Mark 12:42; 
14:9; Luk 1:6, 24-25, 38, 60; 2:19, 22, 33, 37, 51; 7:50; 8:21). 

3.2.2.2.2 Vroue word tot opregte berou en bekering aangespoor (Luk 23:27-31) en van 
hulle word geloof en geestelike insig verwag (Luk 24:5-6). 

3.2.2.2.3 Die Here lei vroue om hulle geloof te verwoord en voor ander te bely (Joh 
4:28-29; 11:27). 

3.2.2.2.4 Vroue word geroep tot lyding in navolging van die Here (Luk 2:35; vgl Fil 
1:29). 

3.2.2.3 Vroue as deel van die dissipelkring 
3.2.2.3.1 Vroue het Jesus op sy omswerwinge gevolg (Matt 27:55 + Mark 15:41 + Luk 

23:49, 55) en saam met Hom gereis (Luk 8:1-3). 
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3.2.2.3.2 Vroue was ook deel van die skares wat deur die Here Jesus onderrig is en 
genees is (Mark 6:34 saamgelees met Matt 14:21; Matt 15:30-31 en 38). 

3.2.2.3.3 Vroue is ook individueel net soos mans voluit deur Jesus bedien met Sy 
Woord (Matt 15:26; 20:20-23; Joh 4:7-26; 8:10-11; 11:20-27) en met 
genesing (Matt 8:15 + Mark 1:31 + Luk 4:39; Matt 9:22 + Mark 5:34 + Luk 
8:47; Matt 15:28 + Mark 7:29; Luk 8:2, 54; 13:10-17). 

3.2.2.3.4 Die Here Jesus het dit selfs as ‘n prioriteit vir vroue gestel om van Hom te leer 
(Luk 10:41-42. Vgl ook Luk 11:31) 

3.2.2.3.5 Die Here se goedheid aan vroue bring by medegelowiges vreugde (Luk 1:58). 
3.2.2.3.6 Vroue het gemaklike toegang tot die Here Jesus gehad en het Hom met 

vrymoedigheid met versoeke genader (Matt 15:25; 20:20; Joh 11:3). 
3.2.2.4 Vroue as profetesse en getuies 
3.2.2.4.1 Die Heilige Gees laat vroue profetiese uitsprake maak. Soms was dit 

aanvanklik in ‘n klein kring, maar deur opname as deel van die Woord van 
God het dit profesie vir die kerk van alle tye geword (Luk 1:41-44, 46-56). 
Soms was die profetiese optrede in die openbaar (Luk 2:36-38). Let op die 
parallel en gelykwaardigheid van die profesieë van Maria en Sagaria (Luk 1) 
en van Anna en Simeon (Luk 2). 

3.2.2.4.2 Die Here Jesus het vroue toegelaat (Joh 4:28-29, 39) en doelbewus gestuur 
ook (Matt 28:7-8, 10 + Mark 16:7, 9-10 + Luk 24:9-10 + Joh 20:17-18) om ook 
getuies van Hom te wees. 

3.2.2.5 Vroue as moeders 
3.2.2.5.1 By die geboorte van die wegbereider (Johannes die Doper) word Elizabeth 

net so veel soos Sagaria meegereken en ingeskakel (Luk 1:13). So ook by 
die opwekking van ‘n dooie dogtertjie (Luk 8:51). 

3.2.2.5.2 In Jesus se geslagsregister word die name van verskeie vroue spesiaal 
vermeld, waarmee hulle plek en rol in die ontplooiing van God se 
verlossingsplan belig word (Matt 1:3, 5, 6, 16). 

3.2.2.5.3 Dit is ‘n besondere genade en seën wat ‘n vrou ten deel val as die Verlosser 
uit haar gebore word (Luk 1:28, 30; Matt 1:21; Luk 2:6-7). Maria juig dan ook 
in haar loflied oor die groot voorreg wat haar te beurt geval het (Luk 2:48-49). 
So vervul die Here Sy geïmpliseerde belofte aan die vrou (Gen 3:15, 20) en 
op hierdie manier gebruik Hy haar in die realisering van Sy verlossingsplan. 

3.2.2.5.4 Dat die vrou as moeder juis by die geboorte van die Verlosser besondere 
erkenning kry, blyk uit die feit dat by die verwekking van die lewe van Jesus 
as mens die man se (normale) deelname doelbewus en volledig uitgeskakel 
word (Matt 1:18, 20, 23; Luk 1:34-35). In Maria word die unieke taak van die 
vrou as moeder op ‘n besondere manier vergestalt. 

3.2.2.5.5 Maria as moeder neem deel aan die uitvoering van die godsdienstige 
verpligtinge t.o.v. haar en Josef se seun Jesus (Luk 1:22 {“hulle}), en neem 
by geleentheid die inisiatief in vermanende navraag (Luk 1:48). Ook sy as 
moeder word geëer deur Jesus as kind se onderdanigheid aan haar (Luk 
1:51). 

3.2.2.5.6 Aan die kruis word die vrou juis as moeder op ‘n besondere manier deur die 
Here Jesus geëer (Joh 19:26-27). 

3.2.2.6 Vroue as bedieners / versorgers 
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3.2.2.6.1 Vroue het die Here Jesus en Sy apostels bedien (Matt 8:15 + Mark 1:31 + 
Luk 4:39; Matt 27:55 + Mark 15:40-41; Joh 12:2; vgl ook 1 Kon 17:9 + Luk 
4:25-26). So was hulle bv. vir die apostels ‘n seën van die Here (Mark 10:30). 
Die Here Jesus beklemtoon dit egter dat hierdie dienswerk nie ten koste van 
hulle geestelike gemeenskap met Hom of hulle geloofsgroei mag geskied nie 
(Luk 10:41-42). 

3.2.2.6.2 Vroue het die Here ook met stoflike bydraes uit eie middele gedien (Luk 8:3; 
Mark 12:42 + Luk 21:2). 

3.2.2.6.3 Vroue het die Here Jesus se liggaam eerbaar versorg, met besondere 
dankbaarheid vir Sy vergewende genade (Luk 7:37 e.v.) en met besondere 
aanvoeling rakende Sy begrafnis (Matt 26:12 + Mark 14:8 + Joh 12:7). Selfs 
na Sy dood wou hulle Sy liggaam eervol versorg (Mark 16:1 + Luk 23:56 en 
24:1) 

3.2.2.7 Vroue deur Christus waardig geag 
3.2.2.7.1 Jesus het die Hellenistiese wêreld se belangstelling in die vrou-as-objek-van-

begeerte skerp afgewys (Matt 5:28; Bylae 1988, 5.1). 
3.2.2.7.2 Jesus het vroue gebruik as getuies van die beslissende gebeure in Sy 

verlossingsoorwinning, nl. Sy opstanding uit die dood uit (Matt 28:10; Joh 
20:17; Bylae 1988, 5.2). 

3.2.2.7.3 Jesus se optrede teenoor vroue het teen bepaalde gebruike en gewoontes 
van daardie tyd ingegaan (bv. Joh 4:27). 

Besluit: Kennis geneem. 
3.2.2.8 Konklusies 
3.2.2.8.1 Vroue word in hulle geloofslewe op dieselfde vlak as mans geag (vgl 3.2.2.2). 
3.2.2.8.2 Vroue is ongehinderd deel van die kring van volgelinge van die Here Jesus 

(vgl 3.2.2.3). 
3.2.2.8.3 Vroue word deur die Here ook as profetesse en getuies gebruik (vgl 3.2.2.4). 
3.2.2.8.4 Die vrou as moeder het ‘n besondere en unieke rol in God se werk en wêreld 

(vgl 3.2.2.5). 
3.2.2.8.5 Vroue het ‘n besondere rol gespeel in die fisiese versorging van en bediening 

aan die Here Jesus en die apostels (vgl 3.2.2.6). 
3.2.2.8.6 Jesus ag vroue hoog ten spyte van hulle sosiale posisie in die destydse 

wêreld (vgl 3.2.2.7). 
3.2.2.8.7 Jesus se optrede teenoor vroue het die verlossende karakter van sy 

bediening beklemtoon. Hy het die vrou opgehef om saam met die man gelyk 
en gelykwaardig voor God te wees (vgl 3223, 3.2.2.3.3, 3.2.2.4.2 en 3.2.2.7). 

Besluit: Goedgekeur. 
 
3.2.3 Vroue in die Apostoliese tyd 
3.2.3.1 Inleidend 

Hierdie deel van die studie gee aandag aan die gegewens in Handelinge en 
in die Sendbriewe wat spesifiek na die plek en die taak van gelowige vroue in 
die tydperk wat deur die geskrifte gedek word, verwys. Daar word eers ‘n 
gegroepeerde oorsig oor die gegewens gegee, waarna ‘n aantal konklusies 
gemaak word. 
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3.2.3.2 Vroue as gelowiges 
3.2.3.2.1 Aan vroue se geloof word voluit erkenning gegee en ook húlle geloofsoptrede 

word as voorbeeld vir ander gelowiges voorgehou (2 Tim1:5; Heb 11:11, 23, 
9, 31, 35; Jak 2:25). Selfs in moeilike omstandighede kom hulle band met 
God tot openbaring (1 Tim 5:5). 

3.2.3.2.2 Die voorreg om die eerste bekeerling in Europa te wees, is aan ‘n vrou gegee 
(Hand 16:14). 

3.2.3.2.3 Vroue word opgeroep om in verskillende lewensomstandighede aan die Here 
gehoorsaam te lewe. Hulle moet hulle versier met goeie werke (1 Tim 2:10), 
met ‘n sagmoedige en stille gees (1 Pet 3:4). Hulle lewenswandel moet rein 
en godvresend wees (1 Pet 3:2). Weduwees word opgeroep om op God te 
hoop en te bid en om onberispelik te wees (1 Tim 5:5, 7, 14) en ouer vroue 
om heilig te lewe (Tit 2:3). Hierdie vroue word ook teen pertinente sondes 
gewaarsku (1 Tim 5:6, 13; Tit 2:3). 

3.2.3.2.4 Ook vroue bely hulle geloof en hulle onderworpenheid aan die Here (1 Tim 
2:10). 

3.2.3.3 Vroue as deel van die gemeentes 
3.2.3.3.1 Van die begin af was vroue voluit deel van die gemeentes, is hulle sonder 

enige sweem van minderwaardigheid so erken en aangespreek, en het hulle 
aktief aan die aktiwiteite van die gemeentes deelgeneem (Hand 1:14; 5:14; 
17:4, 12, 34; 21:5; Rom 16:15; 2 Kor 6:18; Gal 3:26-29; 2 Tim 4:21; Filem :2).  

3.2.3.3.2 Vroue deel dus in die seëninge, opdragte en vermaninge wat aan die 
gelowiges gegee is (1 Pet 3:7 e.v.; Fil 4:2; Jak 4:4). 

3.2.3.3.3 Ook vroue se huise was gebruik as bymekaarkomplekke vir gelowiges (Hand 
12:12; Vgl ook 1 Kor 16:19). 

3.2.3.4 Spesifieke sake waaraan vroue in gemeentes deelgeneem het 
3.2.3.4.1 Soos vroue in al die gawes van die Gees deel en die gawes wat hulle 

ontvang, behoort te beoefen, blyk dit dat vroue ook profetiese gawes ontvang 
en dit beoefen (Hand 2:17-18; 21:9; 1 Kor 11:5). 

3.2.3.4.2 Vroue het in die gemeentelike lewe gebid (1 Kor 11:5, 13). 
3.2.3.4.3 In sekere situasies het vroue ‘n opdrag om te leer: ouer vroue moet jonger 

vroue leer hoe om tot eer van God op te tree (Tit 2:4-5). Priscilla het ook 
deelgeneem aan die noukeuriger tuisonderrig van Apollos - ‘n man wat ‘n 
besondere diens in die kerk verrig het (Hand 18:26). 

3.2.3.4.4 Priscilla het ook deelgeneem aan die beoordelende luister na die leraar 
(Hand 18:25-26). 

3.2.3.4.5 Sonder dat die diens gespesifiseer word, het vroue hulpdiens aan die 
apostels gelewer. Priscilla was ‘n medewerker van Paulus, wat selfs haar 
lewe vir Paulus gewaag het (Rom 16:3-4). Maria het baie vir hom gearbei 
(Rom 16:6). Euódia en Sintiché was sy medestryders in die evangelie (Fil 4:2-
3) en is geregtig op die hulp van Paulus se metgesel (Fil 4:3). 

3.2.3.4.6 Triféna en Trifósa en Pérsis het (sonder dat dit gespesifiseer word) in die 
Here gearbei (Rom 16:12). 

3.2.3.5 Vroue as dienaresse en versorgers in die gemeente 
3.2.3.5.1 Vroue se persoonlike deelname aan en medeverantwoordelikheid t.o.v. die 

barmhartigheidswerk in die gemeente is as normaal gesien en hanteer (Hand 
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5:1-2, 7-10). Van hulle het selfs uitgestyg daarin (Hand 9:36), bv. in hulp aan 
weduwees (Hand 9:39).  

3.2.3.5.2 Dat vroue selfs op ‘n manier georganiseerd (óf as diakens óf as vroue van 
diakens – vgl 3.8) by diakonale tipe werksaamhede betrokke was, blyk uit 1 
Tim3:11, waar daar spesiale vereistes vir sulke vroue uiteengesit word. Fébé 
(Rom 16:1-2) was ook ‘n erkende dienares in die gemeente van Kenchréë en 
moes as sodanig deur die gemeente van Rome waardeer en gehelp word. 
Dat sy ‘n “beskermer” vir baie en ook vir die apostel was, wys ook in die 
rigting van ‘n besondere versorgingstaak wat sy verrig het. (Sien 3.6) 

3.2.3.5.3 Die weduwees wat gelys moet word (1 Tim 5:9), wys ook in die rigting van 
barmhartigheids- en versorgingswerk, veral as daar gelet word op die 
vereistes waaraan sy moet beantwoord, bv. ervaring hê van kinders 
grootmaak, van gasvryheid, van voetwassing van heiliges, van hulp aan 
verdruktes (1 Tim 5:10).  

3.2.3.5.4 1 Kor 9:5 dui daarop dat vroue met van die apostels saamgereis het om vir 
hulle te sorg, sodat hulle hulle kragte kon gebruik vir die verkondiging van die 
evangelie. Vroue het ook gesante van die Here gasvry in hulle huise ontvang 
(Hand 16:15, 40). Rufus se moeder het teenoor Paulus ook moederlik 
opgetree (Rom 16:13). 

3.2.3.6 Vroue as huweliksmaats  
3.2.3.6.1 In geestelike sake word die vrou as die man se gelyke in die huwelik geag. 

Vroue is bv. mede-verantwoordelik vir besluite wat in die huwelik geneem 
word (Hand 5:1-2, 7-10). Vroue wy hulle saam met hulle mans aan vas en 
gebed (1 Kor 7:5). Haar mede-erfgenaamskap van die ewige lewe maak haar 
geregtig op die gepaste eerbewyse van die man (1 Pet 3:7). 

3.2.3.6.2 Vroue oefen selfs ‘n heiligende invloed uit op ongelowige mans (1 Kor 7:14). 
3.2.3.6.3 Die huwelik bring egter ook in sekere opsigte swaarkry mee (1 Kor 7:28) en 

beperk die geleenthede tot geestelike groei (1 Kor 7:34) en die optrede van 
die vrou in die gemeente (1 Kor 14:35). 

3.2.3.6.4 ‘n Vrou is in die huwelik ‘n noodsaaklike hulp / wederhelf vir die man (1 Kor 
11:11). Vroue het ‘n sekere regeertaak in die huis (oikodespoteo – 1 Tim 
5:14) terwyl mans ook ‘n (andersoortige) regeertaak gekry het (proïstemi – 1 
Tim 3:5, 12). 

3.2.3.6.5 Gelowige vrouens, wat deel is van die Here se kerk, is aan hulle mans 
onderdanig (Ef 5:22-24; Kol 3:18; Tit 2:5), selfs sigbaar (1 Kor 11:10) en 
hoorbaar (1 Pet 3:5-6). 

3.2.3.6.6 Die vrou as bruid en as getroude is beeld van die gemeente van die Here (2 
Kor 11:2; Ef 5:22 e.v.) – selfs van die volmaakte gemeente in die hiernamaals 
(Op 19:7; 21:2, 9). 

3.2.3.7 Vroue as moeders 
3.2.3.7.1 Die besondere plek wat die vrou as moeder in God se heilswerk inneem, 

word duidelik uitgespel (Gal 4:4). 
3.2.3.7.2 Die gewone weg wat God vir ‘n vrou verorden het, is om te trou (1 Kor 11:9, 

11; vgl Gen 2:22) en om die Godgegewe voorreg te geniet van kinders hê en 
grootmaak (1 Kor 11:12; 1 Tim 2:15; Tit 2:4). Selfs jong weduwees word deur 
die apostel aangemoedig om weer te trou én kinders te hê (1 Tim 5:14).  
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3.2.3.7.3 Moeders het hulle kinders gelowig grootgemaak, selfs al was die vaders nie 
gelowiges nie, tot groot seën vir die kerk (Hand 16:1). Deur gelowige 
moeders word sulke kinders as verbondskinders geag (1 Kor 7:14) en van 
kleins af as kinders van die Here opgevoed (2 Tim1:5; 3:15). 

3.2.3.7.4 Die moeder het soms ‘n buitengewone plek t.o.v. kinders, selfs bo die van die 
vader (Heb 11:35). 

3.2.3.7.5 Die moeders is net so veel soos die vaders, geregtig op die eer en 
gehoorsaamheid van die kinders (Ef 6:1-2; Kol 3:20). Hulle neem ook saam 
met die vaders beslissende besluite oor die kinders (Heb 11:23).  

3.2.3.7.6 Selfs die pleegmoederskap (instaan-moeder vir weeskinders en verwaar-
loosde kinders) en die vriendelike koestering waarvan dit getuig, verkry 
eervolle vermelding in die Woord – dit word as ‘n positiewe maatstaf gesien 
en hanteer (1 Tess 2:7). 

3.2.3.7.7 Die vrou as moeder is beeld van die kerk van die Here, ook die volmaakte 
kerk van die hiernamaals (Gal 4:26, 31). 

3.2.3.8 Nie-getroude vroue 
3.2.3.8.1 Bogenoemde maak egter nie die nie-getroude staat (= bv. nooit-getroud-nie, 

geskei-wees en weduwee-wees) minderwaardig nie. Gelowige nie-getroude 
vroue het ‘n plek en taak in God se koninkryk en kerk.  

3.2.3.8.2 Opdragte in die N.T. wat vir alle vroue geld, geld uiteraard ook vir nie-
getroude vroue, soos bv. 1 Tim 2:9-10. Vgl ook toepaslike paragrawe uit 
3.2.3.2 – 3.2.3.5 hierbo. 

3.2.3.8.3 Daar is ook vroue wat om bepaalde redes nie trou nie (Matt 19:12) of wat 
a.g.v. die afsterwe van hulle mans nie meer getroud is nie. Die nie-getroude 
staat gee vir sulke vroue buitengewone geleenthede om in die koninkryk en 
kerk van God diens te lewer (1 Kor 7:34; 1 Tim 5:9).  

3.2.3.9 Omlyning van die plek en rol van die vrou in die gemeente 
3.2.3.9.1 Daar is geen twyfel dat vroue ook hulle gawes tot opbou van die gemeente 

moet beoefen (1 Pet 4:10) en dat die gemeente ook hulle gawes en 
bedieninge nodig het vir sy opbou nie (1 Kor 12:12 e.v.). Vroue ontvang selfs 
profetiese-, leer- en regeergawes wat hulle tot voordeel van medegelowiges 
in verskillende verbande behoort uit te leef (1 Kor 11:5; Tit 2:4; 1 Tim 5:14; vgl 
ook 3.13). 

3.2.3.9.2 Die Here plaas – deur die inspeling van die man-vrou verhouding in die 
kerklike lewe - enkele kwalifikasies op die manier waarop vroue (getroud of 
ongetroud {sien verder oor saak van getroude en ongetroude vroue 3.2.3.8}) 
hulle gawes in die gemeente moet beoefen. Dit mag naamlik nie gedoen word 
op ‘n manier wat tot skade van die Godgegewe verhouding tussen ‘n man en 
sy vrou lei nie (1 Kor 11:10; 14:34-35; 1 Tim 2:11-12. Vgl ook punte 3.13.2.5, 
3.13.3.3 en 3.14.4.2). Hierdie kwalifiasies geld op die volgende maniere: 

3.2.3.9.2.1 Vroue moet nie op maniere wat in ‘n bepaalde kultuur as sodanig gesien 
word, hulle mans se gesag misken nie (1 Kor 11). 

3.2.3.9.2.2 Vroue moet nie in stryd met haar onderdanigheidsopdrag in die gemeente 
praat nie (1 Kor 14; vgl ook 3.10.2.5). 
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3.2.3.9.2.3 Net so is daar ook kwalifikasies vir die mans ten opsigte van gebede (1 Tim 
2:8), ten opsigte van diaken of ouderling dienswerk (1 tim 3:2 vv) en die 
man se algemene dienswerk in God se koninkryk (1 Kor 7:3-4 en 32-33). 

Besluit: Kennis geneem. 
3.2.3.10 Konklusies 
3.2.3.10.1 Vroue word in hulle geloofslewe op dieselfde vlak as mans geag (vgl 

3.2.3.2). 
3.2.3.10.2 Vroue is voluit deel van die gemeentes van die Here (vgl 3.2.3.3). 
3.2.3.10.3 Vroue het ook op verskillende maniere hulle gawes in die gemeentes en ten 

bate van die gemeentes beoefen (vgl 3.2.3.4). 
3.2.3.10.4 Vroue was op ’n besondere manier by die versorging van die apostels en by 

die barmhartigheidswerk in die gemeentes betrokke (vgl 3.2.3.5). 
3.2.3.10.5 Moederskap kry in die apostoliese geskrifte besondere erkenning en 

aanmoediging (vgl 3.2.3.7). 
3.2.3.10.6 ‘n Getroude vrou is nie minderwaardig t.o.v. haar man nie, maar word ter 

wille van die Godgegewe struktuur van hierdie verhouding enkele 
beperkings opgelê (vgl 3.2.3.6 en 3.2.3.9). 

3.2.3.10.7 Nie-getroude vroue het nie ‘n mindere plek as getroude vroue in die kerk 
van die Here nie (vgl 3.2.3.8). 

3.2.3.10.8 Die ruimte vir die vrou se uitlewing van haar Godgegewe gawes, is – op die 
enkele beperkings hierbo genoem na – net so wyd soos die van mans (vgl 
3.2.3.9). Daar is ook sekere kwalifikasies se uitlewing van sy gawes. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
3.3 Raakvlakke van die plek en rol van die vrou in samehang met die van die man 
3.3.1 Skrifgegewens 
3.3.1.1 Hierdie saak is eintlik in al die verskillende afdelings van hierdie studie waar dit 

uit die Skrif ter sprake gekom het, in berekening gebring en verwerk. Hieronder 
word net enkele kernlyne daaroor uitgelig. 

3.3.1.2 Die vrou is geskape tot komplementering van haar man (Gen 2:18; 1 Kor 11:9). 
Daarom is man en vrou ‘n twee-eenheid (Gen 2:23-24; Matt 19:4-5; Bylae 
1988, 4.7.1.1). 

3.3.1.3  ‘n Man en vrou behoort in hulle dienslewering in die kerk iets van hierdie twee-
eenheid te vergestalt. Hulle is nie bloot as individue lidmate van die kerk nie, 
maar steeds as egpaar (Bylae 1988, 2.6.2). Iets van hierdie gesamentlike 
funksionering word gesien in dit wat beskryf word in Hand 18:26, 1 Kor 9:5, 
14:35 en moontlik 1 Tim 3:11. 

3.3.1.4 Die vraag wat ‘n man en vrou hulle moet afvra, is hoe hulle – elkeen met eie 
gawes en op aangewese werksterreine – mekaar kan aanvul (bv. deur 
ondersteuning en korrigering) om op die vrugbaarste manier te kan werk in die 
koninkryk van God. Hulle moet op vindingryke maniere komplementerend 
saamwerk. 

3.3.1.5 ‘n Groot deel van ons diensterrein as Christene, ook in die kerk, is vir ‘n man en 
vrou dieselfde (bv. profeet, priester en koning-wees), sodat die gesamentlike 
funksionering nie moeilik behoort te wees nie. 



 569 

3.3.1.6 In die manier waarop hulle saamwerk, sal ‘n man en vrou uiteraard ook 
rekening hou met die eise van die verhouding tussen hulle soos God dit gereël 
het (bv. in Ef 5), net soos wat ouers en kinders in hulle koninkryksdiens steeds 
rekening hou met die eise van die Godgegewe ouer-kind verhouding. 

3.3.1.7 Wat ongetroude vroue betref, word verwys na ander dele (bv. 3.2.3.8) van 
hierdie Rapport.  

Besluit: Kennis geneem. 
3.3.2 Konklusies 
3.3.2.1 ‘n Man en vrou moet as ‘n twee-eenheid hulle plek in die kerk inneem en hulle 

taak in die kerk uitvoer (vgl 3.3.1.2., 3.3.1.3 en 3.3.1.5). 
3.3.2.2 Hulle moet mekaar hierin komplementeer en binne die Godgegewe man-vrou-

orde funksioneer (vgl 3.3.1.2., 3.3.1.4 en 3.3.1.6). 
Besluit: Goedgekeur. 
 
3.4 Insake loslyne en onbeantwoorde vrae 
3.4.1 Algemeen 
3.4.1.1 Die Deputate het ‘n lys van los lyne en onbeantwoorde vrae uit die vorige 

studies en uit die Beskrywingspunt wat tot hierdie studie aanleiding gegee het, 
opgestel. Die lys is soos volg:  

• Die karakter van die amp in die Nuwe Testament, veral in vergelyking met 
die karakter van die amp in die Ou Testament (Acta 1988:521, 3.6.8.(1)). 

• Die plek van Fébé (Acta 1988:519, 3.6.3 en Acta 2000:440, 1.1). 
• Die vraag of 1 Tim 2:12 net na getroude vroue verwys of na vroue in die 

algemeen (Acta 1988:520, 3.6.5. en Acta 2000:440, 1.2) 
• Die vraag of 1 Tim 3:11 na vroue van diakens of na vroue-diakens verwys 

(Acta 1988:520, 3.6.7. en Acta 2000:440, 1.3). 
• Die vraag of “katelegesthai” in 1 Tim 5:9 op verkiesing tot ‘n besondere 

diens dui of nie (Acta 1988:520-521, 3.6.7 en Acta 2000:440, 1.4). 
3.4.1.2 Dit kom voor dat die los lyne en onbeantwoorde vrae nie soseer te doen het 

met die plek van die vrou in die kerk in die algemeen nie, maar met die vraag of 
die vrou in een van die besondere dienste / ampte in die kerk mag dien. In ons 
oorweging en beredenering van die betrokke sake / Skrifgedeeltes het ons dan 
ook – waar nodig – besondere aandag aan dié vraag gegee. Om reg aan die 
beantwoording van hierdie vraag te laat geskied, moes ons ook aan verskeie 
ander sake en Skrifgedeeltes aandag gee; daarom is die volgende ook 
behandel: 

• 1 Kor 11 
• Die tydgerigtheid van 1 Kor 14 en 1 Tim 2 
• Charisma en amp (ingewerk by punt 3.5.2 van ons Rapport) 

• Gal 3:28 
• Vroue as profete, leraars en regeerders. 

Besluit: Goedgekeur. 
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3.5 Die karakter van die amp in die NT, veral in vergelyking met die karakter van die 
amp in die OT 

3.5.1 Die karakter van die amp in die OT 
3.5.1.1 In die Ou Testament word na verskillende ampte verwys waaronder konings, 

priesters, profete, regters, oudstes en rigters. Sommige van die ampte sou as 
institusioneel beskryf kon word (bv priesters en konings) en ander as nie-
institusioneel (bv rigters en profete). 

3.5.1.2 Die ampte is in die Ou Testament meestal die produk van direkte instelling en 
roeping deur God. God wat roep, versterk ook die dienaars vir die bepaalde 
taak wat Hy hulle oplê. Hy gee die gawe van die Heilige Gees wat noodsaaklik 
is vir die regte vervulling van die diens (Bylae 1988:39). 

3.5.1.3 Die Hebreeuse woorde wat met “amp” vertaal is, is hoofsaaklik “emuna” en 
“paqud”. Beide woorde dui nie op ‘n bepaalde posisie nie, maar op die 
kwaliteite waarmee die diens verrig moes word (Bylae 1988:34, 35). Die 
uitvoering van ‘n amp het bestaan in getroue diens aan die Here en sy volk 
deur middel van die ywerige uitvoering van bepaalde dienswerk. 

3.5.2 Die karakter van die amp in die NT 
3.5.2.1 Ampte of besondere dienste is vaste vorme van dienslewering wat God in en 

vir Sy kerke daargestel en laat ontwikkel het. Hy doen dit ter wille van die goeie 
orde en leiding in die gemeente as liggaam van Christus. Volgens Nuwe-
Testamentiese getuienis word die besondere dienste van herder en leraar, 
ouderling en diaken onderskei (1 Kor 12: 28; Ef 4:11; 1 Tim 3:1-12; 4:17). Hulle 
moet die lidmate oproep tot en toerus vir hulle lewe as Christene en veral ook 
vir die beoefening van húlle geestesgawes (Ef 4:12). 

3.5.2.2 Geestesgawes (charismata) is verskillende bekwaamhede en vermoëns van 
die Gees waardeur Hy elke gelowige in staat stel om met bepaalde bedieninge 
tot opbou van die kerk te werk (Ef 4:7; 1 Pet 4:10). Hy roep elke gelowige ook 
op om diens te lewer in ooreenstemming met die charisma(ta) wat hy / sy 
ontvang het. Die aanwending van hierdie gawes mag nie verhinder word nie (1 
Kor 12:7, 21; 14:39; Ef 4:16; 1 Pet 4:10; HK Son 21), maar moet wel rekening 
hou met beperkinge wat die Here daarvoor stel (1 Kor 14:27-31). Hierdie 
uitlewing van die gawes deur elke lid van die gemeente, is deel van die 
uitlewing van dit wat die “amp / diens van die gelowige” genoem word (vgl ook 
Bylae 1988, 7.2). 

3.5.2.3 Die besondere dienste is ook uitoefening van charismata. Deur ‘n proses van 
Goddelike roeping, gemeentelike medewerking / aanwysing, duidelike 
opdraggewing en openlike bevestiging word sekere persone se charisma(ta) in 
‘n besondere diens vasgelê (Mark 3:13-14; Hand 1:20-26; 6:2-6; 14:23; Tit 1:6-
9). Dit is egter nie alle charismata wat in so ‘n vaste en blywende diens tot 
ontplooiing gebring word nie. Dit is ook nie so dat alle gawes van regering en 
lering bv. in die besondere diens van herder-ouderling of leraar-ouderling 
uitgeoefen moet word nie (1 Tim 5:14; Tit. 2:3). Die funksionering van 
geestesgawes in die kerk gaan wyer as die besondere dienste. 

3.5.2.4 Christus is die enigste Hoof van die kerk (Ef 1: 22; Kol 1:18) en met sy absolute 
gesag regeer Hyself die kerk (HK, Son 21, 48; NGB, artt.27, 31, 32). Hy dra 
nooit sy gesag aan ‘n mens oor nie, maar Hy roep wel mense met die nodige 
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gawes tot die besondere dienste om sy regeermag te bedien. Die gesag van 
die besondere dienste is dus altyd dienend van aard. Die res van die gemeente 
moet hulle aan die goeie leiding van hulle deur wie die Here Sy gesag bedien, 
onderwerp (1 Tess 5:12-13; Heb 13:17). 

3.5.3 ‘n Vergelyking van die karakter van die amp in die NT met die karakter daarvan 
in die OT 

3.5.3.1 Die karakter van die amp / besondere diens in die NT verskil nie wesentlik van 
die karakter van die amp / besondere diens in die OT nie. Net soos in die OT 
word die besondere dienste waartoe God roep nie gekenmerk deur ‘n posisie 
van status nie, maar wel deur kontinue, getroue en toegewyde diensvervulling. 
Ander gemeenskaplike elemente is die roeping deur God, vereistes van trou en 
eerbaarheid, gebondenheid aan die Woord en dat die diensvervulling deur die 
toerusting van die Gees geskied. 

3.5.3.2 Ten spyte van bepaalde ooreenkomste word die Ou-Testamentiese ampte nie 
net so in ‘n Nuwe-Testamentiese gedaante aangetref nie. Christus het die 
ampte van profeet, priester en koning tot vervulling gebring (HK, Son 12). In die 
Nuwe Testament het die Here ander bedieninge deur sy apostels ingestel wat 
wel bepaalde elemente van die amp van profeet, priester en koning bevat, 
maar wat nie ‘n direkte voortsetting daarvan is nie. 

3.5.3.3 Die Deputate kon nie gegewens vind wat daarop dui dat hierdie onderafdeling 
van die studie ‘n wesentlike verandering teweeg kan bring in die besluite van 
die Sinode van 1988 nie (vgl ook Acta 1997:548 en Acta 2000:411, 4.6.1). Daar 
is nie Skrifgegewens rakende die karakter van die amp in die NT in vergelyking 
met die karakter van die amp in die OT wat deurslaggewend inspeel op die 
konklusies van Sinode 1988 rakende die vrou in besondere dienste nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.5.4 Konklusies 
3.5.4.1 Genadegawes, as grondslag vir alle bedieninge in die kerk, word aan man en 

vrou gegee (3.5.2.2). 
3.5.4.2 Hierdie gawes moet sonder verhindering, onderhewig aan die Woord van God, 

tot opbou van die gemeente aangewend word (3.5.2.2). 
3.5.4.3 Die besondere dienste is nie posisies van status in die kerk nie, maar wel 

vaste, georganiseerde en leidinggewende bedieninge waardeur die Here Sy 
kerk lei en versorg (3.5.2.1 en 3.5.2.3). 

3.5.4.4 Vir die uitoefening van alle bedieninge in die kerk is geestesgawes nodig. Die 
gawe is nodig vir die bediening en gaan dit vooraf (3.5.2.3). 

3.5.4.5 Die gesag van die besondere dienste, waaraan die gemeente hulle moet 
onderwerp, is bediening van die gesag van Christus as enigste Hoof van die 
kerk (3.5.2.4). 

3.5.4.6 Die ampte / besondere dienste van die N.T. kan nie sonder meer na dié van die 
O.T. herlei word nie (3.5.3.2). 

Besluit: Goedgekeur. 
3.5.4.7 Die vraag of die vrou, wat enige geestesgawes mag ontvang, in die besondere 

dienste mag dien, word in ‘n volgende punt bespreek. 
Besluit: Kennis geneem. 
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3.6 Die plek van Fébé (Rom. 16:1-2) 
“Ek beveel by julle aan ons suster Fébé, wat ‘n dienares is van die gemeente in 
Kenchréë, dat julle haar ontvang in die Here soos dit heiliges betaam, en haar bystaan 
in elke saak waarin sy julle nodig mag hê/ Want sy was vir baie ‘n beskermster en ook 
vir my.” 

 
Hierdie deel van die Rapport (3.6) verteenwoordig ‘n minderheidstandpunt 
 
3.6.1 Skrifgegewens 
3.6.1.1 Die relevante vraag wat hier ter sprake kom, is die vraag of Fébé ‘n diaken in 

die sin van 1 Tim 3:8 was of nie. 
3.6.1.2 Die standpunte oor hierdie kwessie val hoofsaaklik in drie uiteen: 

• dat sy ‘n gewone dienares in die gemeente was; 
• dat sy ‘n diaken in die sin van 1 Tim 3:8 was; 
• dat sy een of ander besondere dienswerk in die gemeente gehad het. 

3.6.1.3 I.s. die moontlikheid dat sy ‘n gewone dienares in die gemeente was 
3.6.1.3.1 Beredenering ten gunste van hierdie moontlikheid 

 Die term diakonos dui meer op die karakter van die aktiwiteit as op die 
vorm / “status” daarvan. Dis dan ‘n term wat enige vorm van 
hulpverlening wat op ‘n nederige, dienende manier geskied, beskryf – 
in die kerk én in die algemene lewe (vgl Joh 2:5, 9; Matt 23:11; Mark. 
9:35). Dit beteken dat Fébé iemand was wat uit eie aandrang en op eie 
inisiatief aan medegelowiges hulp verleen het, moontlik in die vorm 
van gasvryheid. 

3.6.1.3.2 Daarteenoor 
 Hierdie standpunt verklaar nie waarom die “statiese frase” – ousan 

diakonon – i.p.v. die werkwoord gebruik is nie. Hierdie “statiese frase” 
dui meer op ‘n vaste vorm van dienslewering. 
 Hierdie standpunt verklaar ook nie waarom Fébé spesiaal as ‘n 

diakonon van ‘n gemeente bekend gestel word nie. As sy net gewone 
diens verrig het, geld hierdie beskrywing van elke lidmaat en is die 
verwysing daarna oorbodig. 

3.6.1.4 I.s. die moontlikheid dat sy ‘n diaken in die sin van 1 Tim 3:8 was 
3.6.1.4.1 Beredeneringe ten gunste van hierdie moontlikheid 

 Die gebruik van die manlike vorm – diakonon – wys op ‘n “tegniese” 
gebruik van die term. Suiwer taalkundig verwys hierdie tegniese vorm 
dan soos in Fil 1:1 en 1 Tim 3:8, 12 na die diakenamp. 
 Bogenoemde argument word versterk deur die feit dat diakonos 

gebruik word ten koste van ander beskikbare vroulike woorde, soos bv. 
huperetes, therapeina en doule. 
 Die statiese frase – ousan diakonon – dui eerder op “status” / amp as 

op die aktiwiteit. Hierdie gebruik van die participium is gebruiklik by die 
aanwys van amptelike funksies (Joh 10:12; 11:49; Hand 13:1; 18:12; 
24:10). 
 Ook die byvoeging tes ekklesias plaas dit buite die kader van bloot 

persoonlike dienslewering en dus in ‘n onlosmaaklike relasie tot die 
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gemeente. Dat sy ‘n diakonos van Kenchreë genoem word, wys 
inderdaad dat haar dienswerk ‘n bepaalde vorm van erkenning in die 
gemeente van Kenchreë geniet het. 
 Dat sy vir Paulus en ander ‘n prostatis was, versterk bogenoemde. 

Omdat dit van dieselfde stam af kom as die woord proistemi, wat bv. in 
Rom. 12:8 en 1 Tes. 5:12 leidinggewing / voorgangerskap aandui, wys 
dit alles saam in die rigting van ‘n leidinggewende rol wat sy gespeel 
het in haar dienswerk – iets wat eie aan die diakenamp is. Daarom 
word die gemeente in Rome ook opgeroep om haar behulpsaam te 
wees, wat in dié sin bedoel word dat hulle haar moet ondersteun in die 
projek(te) daar waarin sy die leiding neem. 

3.6.1.4.2 Daarteenoor 
 Die term diakonos is nie net die manlike vorm nie, maar ook die 

vroulike, sodat geen spesiale “tegniese” betekenis hieruit af te lei is 
nie. 
 Die term diakonon verwys nie noodwendig na die diakenamp nie. 

Alhoewel die term diakonos byna altyd van mense gebruik word wat 
een of ander spesiale diens in die kerk verrig het, word dit die meeste 
kere van dienste gebruik wat nie die diakenamp is nie (Vgl Bylae 
1988:7.4.3.2). 
 Dat die term prostatis wat leidinggewing aandui, is nie ‘n afleiding wat 

vasstaan nie. Dit is moeilik denkbaar dat Fébé leiding in die sin van 
voorganger-wees oor die apostel Paulus sou geneem het. Daar is ook 
nie bekende voorbeelde waar hierdie vroulike vorm op leidinggewing 
dui nie. Dit kan inderdaad ook die algemene betekenis van 
ondersteuning en versorging hê.  

3.6.1.5 I.s. die moontlikheid dat sy een of ander besondere dienswerk in die gemeente 
gehad het 

3.6.1.5.1 Beredeneringe ten gunste van hierdie moontlikheid 
 Die uitdrukking met die participium (diakonon ousan) dui daarop dat 

dié dienswerk ‘n vaste instelling was en ‘n spesifieke formaat gehad 
het. 
 Die verwysing na haar as ‘n prostatis van Paulus en ander in vers 2 dui 

daarop dat haar diens verband hou met ‘n vorm van ondersteuning 
(versorging, beskerming, voorspraak, patronaatskap) aan 
(deurreisende) medegelowiges; daarom dat die gemeente in Rome 
aangemoedig word om haar ook tydens haar besoek daar by te staan 
in alles waarin sy dit nodig het, wat so verstaan word dat dit wat sy vir 
Paulus en baie ander gedoen het, nou ook aan haar gedoen moet 
word. Dat sy net ‘n besoeker aan Rome was, blyk uit die feit dat sy 
aangedui word as iemand “synde ‘n diakonos van Kenchreë”. 
 Die feit dat sy ‘n diakonos van Kenchreë genoem word, wys inderdaad 

dat haar dienswerk ‘n bepaalde vorm van erkenning in die gemeente 
van Kenchreë geniet het. 
 Die gebruik van die woord diakonos in die plek van ander beskikbare 

woorde, is verstaanbaar as die apostel juis die dienskarakter van wat 
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sy gedoen het, wil beklemtoon. Net soos wat die apostel die woord 
diakonos van homself gebruik (bv. 2 Kor 6:4 en 11:23) terwyl daar 
ander woorde beskikbaar is (bv. apostolos, Vgl Gal 1:1) om die 
dienskarakter van dit wat hy vir die Here doen, te beklemtoon.  

3.6.1.5.2 Daarteenoor 
 Vgl die beredeneringe by 3.6.1.4.1. 

3.6.1.6 Wat dus met sekerheid van Fébé gesê kan word, is dat sy een of ander vorm 
van vaste dienswerk verrig het wat in die gemeente van Kenchreë erkenning 
geniet het. 

3.6.1.7 Daar is wye ooreenstemming daaroor dat dit nie moontlik is om a.g.v. die 
gegewens in hierdie verse ‘n onomstootbare / kategoriese konklusie tussen 
veral die tweede en derde opsies te maak nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.6.2 Konklusies 
3.6.2.1 Daar kan nie op grond van Rom 16:1-2 met absolute sekerheid gesê word of 

Fébé in die besondere diens van diaken gedien het of nie (3.6.1.4., 3.6.1.5 en 
3.6.1.7). 

3.6.2.2 Fébé het in haar gemeente ‘n vorm van vaste dienswerk verrig wat erkenning 
geniet het (3.6.1.4.1., 3.6.1.5.1 en 3.6.1.6). 

3.6.2.3 Haar dienswerk hou verband met ondersteuning van en bystand aan 
medegelowiges (3.6.1.3.1 en 3.6.1.5.1). 

Besluit: Goedgekeur. 
 
3.7 Verwys 1 Tim 2:12 net na getroude vroue of na vroue in die algemeen? 
(Acta 1988:520, 3.6.5 en Acta 2000:440, 1.2; Vgl ook Acta 1994:478, 2.2.4) 
“Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie maar sy 
moet haar stil hou.” 
3.7.1 Skrifgegewens 
3.7.1.1 Die vraag is of wat in 1 Tim 2:11-12 staan, slegs vir getroude vroue geld, of ook 

vir ander (d.w.s. nie-getroude vroue). Daar is wye eenstemmigheid daaroor dat 
dit ten minste vir getroude vroue geld. 

3.7.1.2 Eksegeties loop die vraag hom vas in die volgende 
3.7.1.2.1 Die Griekse woorde wat vir vrou (gune, vers 9) en vir man (aner, vers 12) 

gebruik word, kan sowel vir getroudes as ongetroudes gebruik word. Bloot 
taalkundige uitsluitsel is daar dus nie. 

3.7.1.2.2 Ook die verband waarin die verse staan, gee nie uitsluitsel nie. Verse 9-10 
geld kennelik vir alle vroue, terwyl vers 15 net van getroude vroue praat. 
Dit lyk onwaarskynlik dat die apostel Paulus in vers 15 ook van nie-getroude 
vroue praat, want later in hierdie brief, waar hy van nie-getroudes praat, noem 
hy spesifiek eers dat hulle moet trou voordat hy oor moederskap praat (1 Tim 
5:14).  

3.7.1.2.3 Die verband word dan ook verskillend beoordeel; sommiges kerke se studies 
redeneer dat dit op alle vroue dui (CGK vol.1:70 e.v.; CRC 2000:360, 369-
372; NGK(N) se verwysing na die CRC 1984 se studie, vol. 1:65-66 en hul 
verwysing na die standpunt van J. van Bruggen, vol. 1:67) terwyl ander van 
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mening is dat dit net op getroude vroue wys (NGK(N) vol. 1:68 en CRC 
2000:371-372). 

3.7.1.2.4 Die skielike oorslaan na die enkelvoud in vers 11, laat dit amper lyk asof dit 
nou oor getroudes gaan – een man en een vrou. Aan die ander kant kan die 
onbepaaldheid juis ‘n manier wees om na alle vroue te verwys. 

3.7.1.2.5 Op grond van die parallelle opdrag in 1 Kor 14:35, wat duidelik oor getroudes 
gaan, kan a.g.v. Skrif-met-Skrif-vergelyking geredeneer word dat dit hier in 1 
Tim 2:11-12 net oor getroudes gaan. 

3.7.1.2.6 Aan die ander kant kan geredeneer word dat die verwysing na Adam wat 
eerste gemaak is (vers 13) en na die sondeval, wat alle vroue raak (vers 14), 
hierdie gedeelte op alle mans en vroue betrekking het, want volgens hierdie 
verklaring figureer Adam en Eva hier as verteenwoordigers van die manlike 
en vroulike geslag.  

3.7.1.3 Op die vraag of verse 11 en 12 net van getroude vroue of alle vroue praat, kan 
dus nie uit hierdie verse ‘n duidelike antwoord gegee word nie (Vgl ook Bylae 
1988, 7.6.3.5) 

Besluit: Kennis geneem. 
3.7.2 Konklusies 
3.7.2.1 Die vraag of 1 Tim 2:9-15 net na getroude of ook na vroue in die algemeen 

verwys, kan nie uit hierdie verse onomstootbaar beantwoord word nie (3.7.1.2 
en 3.7.1.3). 

3.7.2.2 Wat in hierdie gedeelte staan, geld beslis vir getroude vroue (3.7.1.1). 
Besluit: Goedgekeur. 
 
3.8 Insake die vraag of 1 Tim 3:11 na vroue van diakens of na vroulike diakens verwys 
(Acta 1988:520, 3.6.7 en Acta 2000:440, 1.3) 
“Net so moet die vroue waardig wees, geen kwaadspreeksters nie, nugter, betroubaar 
in alles.” 

 
Hierdie deel van die Rapport (3.8) verteenwoordig ‘n minderheidstandpunt 
 
3.8.1 Inleidend 
3.8.1.1 Die verklaring van vers 11 loop hoofsaaklik in twee moontlikhede uiteen: dat 

“die vroue” verwys na vroulike diakens, of dat dit verwys na die vroue van 
diakens. 

3.8.2 Beredeneringe ten gunste van vroulike diakens 
3.8.2.1 Op grond van die strukturele opbou van 3:1-13 is daar ‘n sterk moontlikheid dat 

gunaikas op vroulike diakens dui. Ongeag die feit dat vers 6, 9 en 10 telkens 
met ‘n punt afgesluit word, bly die dei oun van vers 2 die hele perikoop tot en 
met vers 11 beheers. So kom hier ‘n heg-gestruktureerde drie-
eenheidsperikoop na vore: 

dei oun - ton episkopon (2-7) (“’n opsiener dan moet…”) 
diakonous hosautos (8-10) (“net so diakens…”) 
gunaikas hosautos (11) (“net so vroue…”) 

Die feit dat oor hierdie vroue op dieselfde manier as oor die diakens gepraat 
word – op ‘n “presiese gelyke en doelbewuste parallelle wyse as oor die 
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ouderlinge en die manlike diakens” (J.C. Coetzee 4.3.1) – plaas hulle ook binne 
die “ampskader” van 3:1-13. 

3.8.2.2 Die feit dat die eerste drie vereistes van die “diakens” en van die “vroue” basies 
dieselfde is, is ‘n sterk aanduiding dat hier nie van twee verskillende groepe 
sprake is nie, maar dat dit op manlike en vroulike diakens dui. 

3.8.2.3 Die feit dat die voornaamwoord “hulle” hier ontbreek, is ‘n sterk argument ten 
gunste van vroulike diakens. As dit hier oor die vroue van diakens gegaan het, 
sou ‘n mens ‘n “hulle” voor “vroue” verwag het. Die uitlating daarvan wys 
daarop dat dit nie “hulle vroue” is nie, maar vroulike diakens. 

3.8.2.4 As hierdie spesiale vereistes is vir vroue van diakens, is dit ‘n vraag waarom 
daar nie ook vir ouderlinge se vroue spesiale vereistes gestel word nie. 

3.8.2.5 As hierdie verse na vroulike diakens verwys, is die implikasie duidelik: dat 
vroue wat aan die gestelde vereiste beantwoord as diakens gekies en bevestig 
mag word.  

3.8.3 Beredeneringe ten gunste van vroue van diakens 
3.8.3.1 Die plasing van hierdie vers maak dit waarskynlik dat dit hier oor vroue van 

diakens gaan. Verse 8-10 gaan oor diakens wat manlik is (vgl die manlike vorm 
van bv. semnous), terwyl vers 12 eksplisiet duidelik is dat dit van (manlike) 
diakens praat. Om die bespreking van die vereistes vir manlike diakens te 
onderbreek om eers die vereistes vir vroulike diakens te gee, maak nie sin nie. 
Om egter vroue van diakens, wat Bybels gesien een met hulle mans is, so te 
bespreek, maak meer sin. Dit maak vers 12, wat spesifiek oor die diakens se 
huwelik en huislike lewe gaan, se aansluiting by vers 11 logies. 

3.8.3.2 “Vroue” is duidelik ‘n ander kategorie (‘n geslagskategorie) as “ouderlinge” en 
“diakens” (ampskategorie), sodat die struktuur van hierdie gedeelte (soos in 
3.8.2.1 beredeneer) nie op vroulike diakens wys nie. Daar is inderdaad ’n 
taalkundige parallel tussen verse 8 en 11, maar die verskillende kategorieë wat 
die apostel gebruik, maak dat die parallel se betekenis nie oorspeel moet word 
nie. Die ooreenkoms is meer formeel (taalkundig) as materieel (teologies) van 
aard. 

3.8.3.3 Die feit dat daar, t.s.v. ‘n mate van ooreenkoms tussen die vereistes van die 
vroue en die eerste paar vereistes van die (manlike) diakens, meer eise aan die 
diakens gestel word, maak dit onwaarskynlik dat hierdie vroue ook diakens 
was. Dit is moeilik denkbaar dat daar meer vereistes aan manlike diakens as 
aan vroulike diakens gestel sou word. Sou bv. net manlike diakens getoets 
moes word (vers 10) en vroue-diakens nie? En indien al die vereistes tog vir 
almal geld, waarom dan ‘n aparte lys vir die vroue-diakens maak, en waarom 
dan net party van die vereistes herhaal?  

3.8.3.4 Die feit dat die “hulle” ontbreek, is nie ‘n deurslaggewende argument ten gunste 
van vroulike diakens nie. Die apostel Paulus het ook by ander geleenthede 
sonder hierdie voornaamwoord na getroudes verwys (vgl bv. Ef 5:33 en 
waarskynlik ook 1 Kor 11:11). Dit bly ten diepste ook ‘n argumentum e silentio – 
‘n soort argument wat nie maklik op sigself deurslaggewend kan wees nie, 
omdat juis die Bybelskrywers nie altyd volgens menslike verwagtings skryf nie 

3.8.3.5 As vers 11 na die vroue van diakens verwys, kan die volgende positiewe 
afleidings met die oog op die praktyk gemaak word: 



 577 

3.8.3.5.1 Dat die vroue van diakens ‘n spesiale taak in die gemeente moet verrig. 
Bylae 1988:54 (2e reël van bo af) veronderstel sonder beredenering dat 
vroue van diakens nie ‘n besondere taak in die gemeente kan hê nie. 
Waarom nie?! 

3.8.3.5.2 Dat hierdie taak verband hou met die diakonale werk, daarom staan dit hier 
ingebed in die beskrywing van die vereistes. Ook die ooreenkoms tussen die 
vereistes wat vir hulle gestel word en die vereistes vir die diakens in vers 8 
dui daarop.  

3.8.3.5.3 Die feit dat daar geen besondere vereistes vir die vroue van ouderlinge gestel 
word nie, wys op die feit dat vroue van ouderlinge nie so direk by hulle mans 
se ampswerk betrokke is nie. Dis juis in die diens van die ouderlinge (lerend 
en regerend), waar vroue se deelname beperk word (sien punt 3.13.3.3 en 
3.13.4.2). By die diaken se dienswerk is dit eintlik te verwagte dat vroue 
betrokke sal wees, aangesien hierdie diens nou aansluit by die vrou se 
primêre roeping en plek as moeder en versorger. 

3.8.3.5.4 Dit blyk ook dat die vereistes wat net vir die (manlike) diakens geld (geen 
vuilgewinsoekers, dien proeftyd onberispelik, manne van een vrou, regeer 
kinders en huise goed) in besonder verband hou met die openbare beeld wat 
‘n mens uitstraal en met die gehalte van leierskap. Die ander vereistes, wat 
ook aan die vroue gestel word, gaan oor ‘n ware Christelike karakter en 
lewenstyl in die algemeen. Dit sou kon beteken dat ons die (manlike) diakens 
se taak as allesomvattend t.o.v. die liefdesdiens in / van die gemeente moet 
sien, wat die leidinggewing insluit (vgl die Formulier vir die bevestiging van 
diakens wat praat van die diakens wat die gemeente “lei” in die beoefening 
van die gemeenskap van die heiliges), terwyl die vroue dan betrokke is in die 
praktiese intermenslike deel van die liefdesdiens – waar spesifieke mense se 
nood bepaal word en die middele uitgedeel word en daar versorging 
plaasvind. 

3.8.3.6 Die standpunt dat dit oor vroue van diakens gaan, sluit nou aan by die gedagte 
dat getroudes baie meer as ‘n eenheid in die gemeente behoort te funksioneer 
(sien punt 3.3). 

Besluit: Kennis geneem. 
3.8.4 Konklusies 
3.8.4.1 Sekere vroue is op ‘n spesiale manier betrokke by die diakendiens (3.8.2 en 

3.8.3.5). 
3.8.4.2 Hierdie betrokkenheid lê veral op die vlak van die praktiese mens-tot-mens 

hulpverlening (3.8.3.5.4) 
3.8.4.3 Dit is nie moontlik om met sekerheid te sê of “die vroue” hier na vroulike 

diakens, of na vroue van diakens, of na vroue wat diakonale diens saam met 
diakens verrig het, verwys nie. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
 
 



 578 

3.9 Insake die vraag of “Katelegesthai” in 1 Tim 5:9 op verkiesing tot ‘n besondere 
diens dui of nie 

(Acta 1988:520-521, 3.6.7. en Acta 2000:440, 1.4) 
“Laat ‘n weduwee gekies word, nie minder as sestig jaar oud nie, wat die vrou van een 
man gewees het…” 
3.9.1 Skrifgegewens 
3.9.1.1 Die woord “katelegesthai” kan beteken “verkies”, of “op ‘n lys / rol inskryf”, of 

“ingesluit word” (by een of ander groep). 
Bylae 1988:55, 7.4.5. maak by laasgenoemde moontlikheid die opmerking dat 
dit kan aandui dat hierdie weduwees by die diakens se werksaamhede (as 
helpers) ingesluit word. 

3.9.1.2 Dit is ‘n ander woord as wat in Hand 6:3 (kathistemi) en 6:5 (eklego) by 
verkiesing van die sewe) en in Hand 14:23 (cheirotoneo) by die verkiesing van 
ouderlinge en in Tit 1:5 (kathistemi) by die aanwysing van ouderlinge gebruik 
word. 

3.9.1.3 Positief gesien verwys hierdie woord na ‘n besondere taak (meer as wat elke 
gelowige se plig is), wat sekere weduwees in die gemeente verrig het, wat in 
die gemeente erkenning gevind het en wat georganiseerd is (anders verval 
noodsaak vir opskrywing mos!). 

3.9.1.4 Die feit dat die weduwees wat hierdie taak verrig, aan sekere vereistes moet 
beantwoord, wys daarop dat daar “eksterne” beoordeling moet wees van wie 
kan dien, wat ook bevestig word deur die passiewe vorm van katalego. Vers 16 
laat blyk dat hierdie hulp aan weduwees die gemeente se verantwoordelikheid 
is. Dit is moontlik dat hierdie weduwee-taak onder toesig en leiding van die 
gemeente deur middel van sy leidinggewende organe – die voorgangers – 
staan. In hierdie geval (vgl 3.9.1.5) sal dit ‘n taak wees wat o.l.v. die diakens, 
wat die gemeente lei in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges, 
verrig behoort te word. 

3.9.1.5 Uit die verband waarin hierdie verse staan – die van sorg aan hulpbehoewende 
weduwees (‘n eg-diakonale terrein) – kan afgelei word dat hierdie besondere 
taak verband hou met diakonale werksaamhede (vgl ook konteks van Hand 
6:1-6), en veral met die versorging van weduwees (‘n soort van weduwee-tot-
weduwee taak). Ook die vereistes wat vir hierdie weduwees gestel word , dui 
sterk in die rigting van ‘n ondersteuning- en versorgingstaak.  

3.9.1.6 Dit is hoogs onwaarskynlik – soos wat soms beweer word – dat 1 Tim 5:9 op 
die weduwees wat versorg moet word, wys. So ‘n standpunt sou beteken dat 
slegs weduwees wat aan die betrokke vereistes beantwoord (bo 60, ervare en 
uitstaande in deugsaamheid) deur die gemeente versorg moet word. Dit sal in 
stryd wees met die wil van die Here soos op ander plekke geopenbaar word, 
dat barmhartigheid so wyd as moontlik bewys moet word aan mense wat 
werklik hulpbehoewend is (Gal 6:10; Luk 6:32-36). 

3.9.1.7 Die vraag waarom hierdie taak nie ook in 1 Tim 3 bespreek is nie, kan 
verskillend beoordeel word. Aan die een kant kan geredeneer word dat die 
apostel dit doen om duidelike onderskeid tussen hierdie taak en die dienswerk 
van diakens te maak. Aan die ander kant kan dit doodeenvoudig wees dat hy 
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die weduwee-werk eers hier bespreek omdat hy hier spesiale aandag aan 
weduwees se versorging en taak in die gemeente gee. 

3.9.1.8 1 Tim 3:11 saamgelees met 1 Tim 5:9 wys in elk geval dat vroue in die 
gemeente op besondere maniere betrokke was by die barmhartigheidswerk in 
die gemeente. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.9.2 Konklusies 
3.9.2.1 Sekere weduwees het in die gemeente ‘n besondere, erkende en 

georganiseerde taak verrig (3.9.1.3 en 3.9.1.4). 
3.9.2.2 Hierdie weduwees is ordelik aangewys binne die raamwerk van vereistes wat 

neergelê is en hulle name is op ‘n lys geplaas. 
3.9.2.3 Hierdie besondere taak van die weduwees hou verband met diakonale 

werksaamhede en veral met die versorging van weduwees (3.9.1.5). 
Besluit: Goedgekeur. 
 
3.10 Korintiërs 11 (Die verhouding en rolverdeling tussen man en vrou volgens 1 Kor 

11:2-16) 
 
Hierdie deel van die Rapport (3.10) verteenwoordig ‘n minderheidstandpunt 
 
3.10.1 Skrifgegewens 
3.10.1.1 Vir die bepaling van die plek van die vrou in die kerk is hierdie gedeelte van 

besondere belang. 1 Kor 11:2-16 bevat naamlik met verwerking van 
gegewens uit Genesis 1 en 2 duidelike uitsprake wat as vertrekpunt geneem 
moet word. 

3.10.1.2 In 1 Kor 11 gaan dit oor die plek van die vrou (vgl verse 4,5,6,10,14,15). En 
dan is die meeste kommentare dit eens dat dit oor die vrou in die algemeen 
gaan en nie net oor die getroude vrou nie. Die huwelik is nie in die eerste plek 
in hierdie perikoop aan die orde nie (vgl die lys van geraadpleegde 
kommentare wat as Bylae aangeheg word). 

3.10.1.3 Alhoewel dit oor die plek van die vrou gaan, begin Paulus met die man, maar 
dan nie in sy verhouding tot sy vrou nie, maar eers tot Christus. Christus is 
die Hoof van die man (11:3). As direk hierna dan die hoofskap van die man 
oor die vrou gestel word, is dit moeilik denkbaar dat dit net oor getroude mans 
gaan terwyl die direk-voorafgaande sinsnede eksplisiet oor alle mans gaan. 

3.10.1.4 Dit sal ewe-eens baie kunsmatig wees om uitsprake soos díe in verse 6 en 15 
net op getroude vroue van toepassing te maak. 

3.10.1.5 In verse 8 en 9 fundeer Paulus dan sy stelling dat die man die hoof is van die 
vrou, met die skeppingsmotief, soos hy ook in 1 Tim 2:13 doen. 

3.10.1.6 Vers 12 verwys nie na die getroude man en sy vrou nie, maar na moeder en 
seun. 

3.10.1.7 Dwarsdeur die perikoop is die regte verhouding tussen die man en die vrou 
bepalend. So word die bid en profeteer van die vrou daardeur gekwalifiseer 
(11:5). 

3.10.1.8 Dit is verder baie belangrik dat openbaringshistories van 1 Kor 11 as 
vertrekpunt na gedeeltes soos 1 Kor 14, 1 Tim 2 en Ef 5 beweeg word. Wat 
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Paulus in 1 Kor 11 as vertrekpunt stel, het konsekwensies vir die kerk (1 Kor 
14, 1 Tim 2) en vir die huwelik (Ef 5). 

Besluit: Kennis geneem. 
3.10.2 Konklusies 
3.10.2.1 Die Bybel leer onder andere in 1 Kor 11 dat daar ‘n gesagsverhouding tussen 

man en vrou is. Hierdie verhouding en rolverdeling is gefundeer in die 
skepping en in die verhouding tussen Christus en die man. Dit word as ‘n 
algemeen en altyd geldende waarheid gestel. 

3.10.2.2 Hierdie verhouding moet gerespekteer word en toepassing vind in die 
gemeente. 

3.10.2.3 Dit sou goed wees om met Skrif-met-Skrif-vergelyking verdere toepassings te 
maak op die verhouding tussen Christus en die man, asook die man en die 
vrou. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
3.11 Die tydgerigtheid van 1 Kor 14 en 1 Tim 2 
3.11.1 Definiëring 
3.11.1.1 God het die Skrifte in die eerste plek gerig aan mense van daardie tyd, in 

hulle betrokkenheid by die tyd en plek waarin hulle geleef het. Hy het die 
boeke van die Bybel dus nie tydloos laat ontstaan nie, maar tydgerig. Te 
midde van die tydgerigtheid van die Skrif het God dit egter ook gegee as Sy 
openbaring aan alle mense van alle tye. Wat Hy in die Bybel oor Homself en 
Sy wil aan die eerste ontvangers geopenbaar het, openbaar Hy deur 
dieselfde onveranderlike Bybel aan ons (Acta 1988:509, 3.1.3.2 en 3.1.4.1) 

3.11.1.2 Daar moet ook onthou word dat nie elke Skrifuitspraak bedoel is om vir alle 
tye voorskriftelik te wees nie. Die besluit of ‘n bepaalde voorskrif blywend is of 
nie, berus egter nie by die willekeur van die eksegeet nie, maar by wat God 
self in Sy Woord toelaat (Acta 1988:509, 3.1.4.2). 

3.11.1.3 Sosio-historiese gegewens moet inderdaad in Skrifverklaring in berekening 
gebring word en dit kan verrykend en ondersteunend inwerk op die verstaan 
van die Woord. In gereformeerde kringe word dit as ‘n onderdeel van die 
tydgerigtheid van die Skrif beskou. Dit beteken dat die Here Hom oorspronklik 
in bepaalde tye en lande en kulture en samelewings geopenbaar het, en dat 
hy dit in bepaalde tale met ‘n sekere woordeskat en segswyses laat opteken 
het vir ons. Die Woord het dus sekerlik in ‘n sekere sin ‘n verbinding met 
bepaalde tye en kulture. 

3.11.2 Standpunte t.g.v. die tydgebondenheid van o.a. 1 Kor 14:34 en 1 Tim 2:12 
3.11.2.1 ‘n Argument wat telkens aangevoer word wanneer die kwessie of vroue in die 

besondere dienste mag staan, na vore kom en wat ook in insette wat voor die 
Deputate gedien het, gestel is, is dat Paulus se opdragte in die verband (veral 
dié in 1 Kor 14 en 1 Tim 2) tydgebonde, gemeentegebonde of 
probleemgebonde is. Of – in ‘n geraffineerde vorm – dat die vorm (die 
praktiese verbooie) waarin die altyd-geldende beginsels in hierdie 
Skrifgedeeltes gestalte gegee is, net vir daardie tyd gegeld het. 

3.11.2.2 ‘n Voorbeeld van hierdie siening is die standpunt dat die onderdanigheid van 
die vrou aan die man en die gevolglike diskriminasie teen die vrou deel was 
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van die samelewing van destyds. Hierdie onderdanigheid is in beginsel deur 
die verlossingswerk van Christus opgehef, maar die praktiese deurwerking 
van hierdie opheffing kon nie dadelik in die kerk plaasvind nie, omdat dit die 
kerk in diskrediet by die samelewing van destyds sou bring. In veranderde tye 
– soos die waarin ons vandag leef – kan en moet alle beperkinge op vroue se 
diens in die kerk egter opgehef word. 

3.11.2.3 Daar word bv. beweer dat die rede vir Paulus se opdragte in 1 Tim 2:11-12 
gesoek moet word in ‘n vrees dat die samelewing van daardie tyd Christene 
as bedreigers van die harmonie in die kosmos sou beskou as vroue radikaal 
geëmansipeerd sou word. Volgens hierdie siening is hierdie opdragte in 1 Tim 
2:11-12 eintlik in stryd met die geheel van die Bybel en veral van die N.T., en 
daarom is dit tydelike maatreëls, gedoen in die gees van 1 Kor 9:20 e.v., om 
sodoende nie die orde in die gemeenskap te versteur nie en sodat die kerk 
nie as rewolusionêr uitgekryt sou word nie, en daarom ook t.w.v. die 
geloofwaardigheid van die evangelieverkondiging. 

3.11.2.4 1 Kor 14 het dus – volgens bogenoemde standpunte – te doen met die feit 
dat ‘n vrou wat teen die samelewingsgebruike van destyds haar man se 
gesag sou ontken het, wanorde sou geskep het. Maar wanneer 
samelewingsgebruike sou verander, sou die toepassing van die beginsel 
sonder skade aan die beginsel verander kon word. Swyg is dan die 
toepassingsgestalte van die Skrifbeginsels in die eerste eeuse Grieks-
Romeinse samelewing (die beginsels is bv. dat die getroude vrou nie 
regmatig ‘n vraagteken moet laat ontstaan oor haar erkenning van haar man 
se gesag oor haar nie, en dat daar nie wanorde in die gemeente veroorsaak 
moet word nie). Die bepaalde toepassingsgestalte was egter net in daardie 
tyd en kultuur van toepassing, en daar moet vandag na eietydse 
toepassingsgestaltes van die blywende beginsels gesoek word. 

3.11.2.5 Die volgende vrae word ook in hierdie verband gevra: 
3.11.2.5.1 is die hoofbedekking van 1 Kor 11 en die stilbly van 1 Kor 14 nie maar 

dieselfde soort voorskrif nie? (vgl Bylae 1988:14, 2.2.3.1) 
3.11.2.5.2 is die kleredragvereistes in 1 Tim 2:9-10 en die hande-ophef-in-gebed 

opdrag in 1 Tim 2:8 en die opdragte in 1 Tim 2:11-12 nie eweveel 
kultuurbepaald nie?  

3.11.2.5.3 is die ordeskeppende reëlings vir die sondige baas-slaaf verhouding in Ef 6 
en die ordening van die verkeerde man-vrou verhouding in Ef 6 [en 1 Kor 11 
en 14 en 1 Tim 2] nie dieselfde nie? 

3.11.3 Beredenering van bogenoemde standpunte 
3.11.3.1 Die Woord is egter nie soos hierbo beredeneer gebonde aan daardie tye en 

kulture nie. Sosio-historiese gegewens mag nie oorheersend en bepalend op 
die Skrifverklaring inwerk nie (vgl ook Bylae 1988:13, 2.2.3). Lg. gebeur 
wanneer dit wat in ‘n bepaalde Skrifgedeelte staan, op grond van sosio-
historiese gegewens aangepas / verander word. Dit sou beteken dat ‘n bron 
buite die Bybel gesag oor die Bybel kry, en is in stryd met die reël Sacra 
Scriptura sui ipsius interpres.  
“Daarom kan wel gezegd worden dat de profeten en apostelen rekening 
hebben gehouden met de algemeen geldende voorstellingen, normen en 
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zeden van hun tijd, maar niet dat hun woorden zozeer door hun tijd bepaald 
waren dat ze door hedendaagse inzichten vervangen moeten worden om nog 
relevant en acceptabel te zijn voor de moderne mens. In het laatste geval 
krijgt de eigentijdse stand van cultuur en wetenschap de rol van een maatstaf 
waarmee beslist wordt welke delen uit de Bijbel wel of niet gelden en 
bruikbaar zijn voor leer en leven van het geloof. Zo ‘n opvatting is niet te 
verenigen met de gereformeerde schriftbeschouwing.” (CGK vol. 1:38). 

3.11.3.2 Daar moet ook onthou word – dat anders as die Skrif – die bronne wat die 
sosio-historiese gegewens lewer, nie geïnspireerd is nie, en dus feilbaar. 
Daar is bv. nie eenstemmigheid oor wat presies die sosio-historiese 
agtergrond van 1 Tim 2 is nie en geen bron wat die saak gesagvol kan 
uitmaak nie. 
Om ‘n idee te kry van die feilbaarheid selfs van primêre bronne oor die wêreld 
van destyds, moet ‘n mens gaan kyk hoe weergawes van die sosio-historiese 
werklikhede van vandag van mekaar verskil, bv. oor die politieke en 
ekonomiese situasie in SA, of oor die vraag in hoeverre vroue vandag in ons 
land geëmansipeerd is. 

3.11.3.3 Die standpunte in 3.11.2 gee egter nie net te veel gewig aan die sosio-
historiese konteks van destyds nie, maar ook aan dié van vandag. Dit gee die 
kultuur van vandag weer ‘n bepalende sê oor hoe Bybelse waarhede vandag 
toegepas behoort te word. Indien die eietydse kultuur dan ook daartoe lei dat 
Bybelse beginsels vandag toegepas word in stryd met uitsprake in die Bybel, 
kom die volkomenheid van die Bybel (NGB, 7) in gedrang. Uiteraard kan en 
mag die kerk nie blind wees vir die konteks nie, maar die Skriftuurlike 
beginsels en opdragte moet binne die eietydse werklikheid gehoorsaam word. 

3.11.3.4 Dit verklaar ook moeilik waarom die apostel Paulus – as die kultuur van 
destyds die deurslaggewende motivering vir sy opdragte in 1 Kor 14:34 en 1 
Tim 2:11-12 was – dit dan nie as motiverings noem nie, maar hom beroep op 
die wet (1 Kor 14:34) en op sy gesag as apostel, wat beteken dat hy bevele 
van die Here deurgee (1 Kor 14:37) en op dit wat by die skepping en 
sondeval gebeur het (1 Tim 2). So ‘n siening bring dan ook die duidelikheid 
van die Skrif in gedrang – as dit wat daar staan, nie eintlik geld nie, maar dit 
wat nie daar staan nie, die werklike motivering is!  

3.11.3.5 In die Gereformeerde hermeneutiek word dit so gesien dat ‘n opdrag in die 
Bybel net as tydelik van aard beskou mag word wanneer die Skrif self dit as 
sodanig aandui (Acta 1988:509, 3.1.4.2). Daar is egter nie Skrifgegewens wat 
daarop dui dat die gegewens oor die man-vrou verhouding en die 
“toepassingsgestaltes” daarvan in 1 Kor 14 en 1 Tim 2 net tydelik van aard is 
nie. Dit is veel eerder duidelik in lyn met die verhouding tussen man en vrou 
soos God dit van die skepping af georden het (vgl 3.2.1.1.4). 

3.11.3.6 Ook die argumente dat die opdrag in 1 Kor 14:34 net ‘n spesifieke Korintiese 
gemeenteprobleem aanspreek, lyk onwaarskynlik. In die hele brief maak die 
apostel dit duidelik dat dit wat hy leer, orals in Christelike gemeentes geld (bv. 
1 Kor 1:2; 4:17; 7:17; 11:16). Ook dit wat in hierdie hoofstuk geleer word, is in 
lyn met wat in al die gemeentes geld (verse 33, 34, 35, 36). Sy motivering vir 
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die opdrag (“soos die wet sê”) is ook nie net vir die Korintiese gemeente 
geldig nie. 

3.11.3.7 Dieselfde geld vir die opdragte in 1 Tim 2:11-12. Die brief aan Timoteus en 
spesifiek dit wat in 1 Tim 2-3 staan, is gegee vir die kerk van alle tye en 
plekke (vgl 1 Tim. 2:8 en 3:15).  

3.11.3.8 Dit is ook tipies van die apostel Paulus om in sy briewe spesifieke probleme 
met algemeen-geldende beginsels en daaruit-vloeiende opdragte te 
behandel. Die beskikking van God in die vorming van die kanon moet ook 
erken word: omstandighede in die vroeg-Christelike gemeentes is so beskik 
dat deur die apostoliese leiding daaroor die blywende wil van God aan die 
kerk van alle tye geopenbaar sou word. 

3.11.3.9 Om te beweer dat die apostel Paulus se motiveringe vir sy opdragte in 1 Tim 
2:11-12 gegrond is op onbybelse en selfs antibybelse Joods-Hellenistiese 
opinies, kan nie gehandhaaf word nie. Dit is in stryd met ons aanvaarde 
hermeneutiese riglyne wanneer gegewens van buite die Bybel die 
beslissende sê kry in die verklaring van die Skrif. Hierdie soort bewering 
maak van 1 Tim 2 minder as openbaring, selfs minder as gemeente-teologie 
– dit is dan bloot “samelewingsteologie”.  

3.11.3.10 Dit was egter nie die apostel Paulus se werkswyse om die wêreld se opinies 
in sy briewe weer te gee nie, maar God se opdragte. Dit is in elk geval 
ondenkbaar dat die Heilige Gees ‘n apostel sal inspireer om t.w.v. ‘n rustige 
en stil lewe en ter wille van die geloofwaardigheid van die 
evangelieverkondiging ‘n verkeerde, onbybelse motivering te gebruik en 
prinsipieel bedenklike opdragte te gee. Daar is talle voorbeelde waar die 
apostel teen die (Joodse en heidense, kerklike en maatskaplike) grein van 
sy tyd ingegaan het ten gunste van suiwer beginsels. Hy het gemeentes ook 
telkens vermaan om nie terug te deins vir teenstand en vervolging nie, en 
het nie gehuiwer om by die waarheid te bly nie, al het dit ook die 
evangelieverkondiging op ‘n bepaalde plek in gedrang gebring (vgl bv. Hand 
14:22; Gal 4:4; 5:11; 1 Tes. 2:14; 3:4; 1 Tim 4:10; 6:14; 2 Tim 1:7-8, 12; 2:3; 
vgl ook 1 Pet 4:4).  
(Vgl ook Bylae 1988:3-4, 1.2.2.; 1988:5, reëls 5-7, 1.3.1.1.; 1988:9, 2.1.3.3.; 
1988:16, 3.1.1.; 1988:12, 2.2.2.) 

3.11.3.11 Die opdragte in 1 Tim 2:11-12 en 1 Kor 14:34 is ook nie in stryd met 
Bybelse beginsels nie, maar in lyn met die beginsel dat ‘n man die hoof is 
van sy vrou in die huwelik (vgl Bylae 1988, 7.9). Vir ‘n bespreking van nie-
getroude vroue, vgl punt 3.2.3.8). Volgens hierdie Skrifgedeeltes moet 
hierdie beginsel ook in die gemeente en in die maniere waarop die 
Geestesgawes in die gemeente funksioneer, verreken word. 

3.11.3.12 Die verwysing na 1 Kor 9:20 e.v. (“Vir die Jode het ek soos ‘n Jood 
geword…”) is nie geldig in hierdie verband nie. Daar is wye eenstemmigheid 
dat die apostel in 1 Kor 9:20 e.v. bloot na middelmatige sake verwys, waarin 
hy bereid is om (tydelik) tegemoetkomend te wees t.w.v. die goeie 
voortgang van die evangelie. 

3.11.3.13 I.s. die vrae genoem in 3.11.2.5: 
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3.11.3.13.1 I.s. die ooreenkoms en verskil tussen die hoofbedekking van 1 Kor 11 en 
die opdrag van 1 Kor 14:34: 
 In Bylae 1988:57-58, 7.6.1.1.(2) en Bylae 1988:65, 8.2.1. en Acta 

1988:515, 3.2.2.2.6.1. word gewys op gegewens in 1 Kor 11 wat 
daarop dui dat in die saak van die hoofbedekking na ‘n spesifieke 
kultuurgebruik verwys word (bv. “betaamlik” – vers 13; “algemene 
opvatting” – vers 14. (Bylae 1988, 7.6.1.1.(2)) terwyl sulke 
aanduidings in 1 Kor 14 ontbreek.  

3.11.3.13.2 I.s. die vraag of die kleredragvoorskrif in 1 Tim 2:9 en die opdragte in 1 
Tim 2:11-12 nie eweveel kultuurbepaald is nie: 
 Die sg. kleredragvoorskrifte in 1 Tim 2:9 is nie kultuurbepaald nie, 

maar nog steeds geldig. Die siening dat die kleredragvoorskrifte in 1 
Tim 2:9 kultuurbepaald /-gebonde is, berus op ‘n wanopvatting oor 
die betekenis van die vers. 
 Dat die gedeelte nie ‘n absolute verbod op vlegsels en goud ens. 

bevat nie, is duidelik uit die parallelle opdrag in 1 Pet 3:3, waar saam 
met haarvlegtery en goud ook die aantrek van klere genoem word, 
wat tog ooglopend nie ‘n absolute en letterlike verbod daarop is nie. 
Die Here verbied nie keurige en stylvolle kleredrag en versiering deur 
vroue nie (Vgl ook bv. Hoogl 1:10-11; 4:9; 7:5; Jes 49:19; 61:10; 
Eseg 16:11-13; Op 21:2). Die opdragte in 1 Tim 2:9 en 1 Pet 3:3 
beteken dat Christenvroue se belangrikste versiering nie die uiterlike 
kleredrag en versiersels moet wees nie, maar die ware godsvrug, wat 
bestaan in ‘n beskeie en sagmoedige ingesteldheid en in ‘n lewe van 
goeie werke. ‘n Christenvrou moet nie met haar kleredrag en 
versiersels die aandag op haar vestig nie, maar sy moet raakgesien 
word vanweë haar vroomheid. 
 In elk geval lê kleredrag en versiering aan die een kant en onderrig 

gee en heers (gesag uitoefen) aan die ander kant op verskillende 
vlakke.  
 Gebed word in 1 Tim 2:8 beskryf as die “hande ophef”, maar die 

gebedshouding is geen opdrag nie (vgl bv Mark 14:35; Hand 20:36; 
Mark 11:25; Luk 18:13). Die feit dat daar “sonder toorn en twis” gebid 
moet word staan sentraal in hierdie opdrag. 

3.11.3.13.3 I.s. die vraag of die orde-skeppende opdragte in Ef 6 vir die sondige baas-
slaaf verhouding nie ‘n parallel het in orde-skeppende reëlings vir ‘n 
sondige vrou-aan-man-onderdanig verhouding in bv. Ef 5 nie:  
 Die baas-slaaf verhouding, wat ‘n verwronge werkgewer-werknemer 

verhouding is en wat as gevolg van die sondigheid van die mens 
ontstaan het, is nie deur God met die skepping ingestel nie en word 
nêrens in die Skrif voorgeskryf nie. Die man-vrou verhouding kom 
egter van die skepping af en word telkemale in die Skrif as opdrag 
gegee.  
 Die man-vrou verhouding word ook verbind met die verhouding 

tussen Christus en Sy gemeente, wat tog ‘n onmoontlike verbintenis 



 585 

sou wees indien dit ‘n sondige konsep was (vgl ook Acta 2000:408, 
3.5.4.2.3). 

Besluit: Kennis geneem. 
3.11.4 Konklusies 
3.11.4.1 Wat in die Skrif as opdragte gegee word, moet vandag nog gehoorsaam 

word, tensy daar in die Skrif aangedui word dat dit nie blywend geld nie. 
3.11.4.2 Hoewel die opdragte in 1 Kor 14:34 en 1 Tim 2:11-12 tydgerig is, is daar geen 

rede waarom die beginsels wat daar gestel word, nie blywend geld nie. Die 
beginsels is dus nie tydgebonde nie. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
3.12 Galasiërs 3:28 
“Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie 
meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus.” 
3.12.1 Skrifgegewens 
3.12.1.1 Hierdie vers word behandel, om te bepaal of dit inderdaad as ‘n locus 

classicus gebruik kan word vir die standpunt dat vroue in alle besondere 
dienste behoort te dien. 

3.12.1.2 Die wonderlike waarheid wat in hierdie verse (26-29) bely word, is dat almal 
wat in Jesus Christus glo, kinders van God is (vers 26), hulle met Christus 
beklee het (vers 27), een is in Jesus Christus (vers 28) en nageslag van 
Abraham en erfgename van die belofte is (vers 29) – ongeag bv. jou geslag. 
Of jy ‘n man of vrou is, is irrelevant by die deelname aan hierdie seëninge.  

3.12.1.3 Vers 28 word egter soms so verklaar, dat in hierdie teks in beginsel alle 
vorme van ongelykhede en differensiasie in die kerk van die Here tussen o.a. 
mans en vroue opgehef word, en dat die ongelykhede en differensiasie wat 
verder in die N.T. nog beskryf word, slegs gebeur omdat hierdie beginsel van 
Gal 3:28 nog nie ten volle deurgewerk het nie. Hierdie teks gee dus – volgens 
hierdie siening - die basiese, duidelike en oorheersende standpunt oor man 
en vrou in die kerk, waaraan alle ander gegewens gemeet moet word. 

3.12.1.4 So ‘n standpunt is egter hermeneuties nie houdbaar nie. Verskillende 
Skrifgedeeltes wat oor ‘n saak handel (bv. rol van man en vrou in kerk) moet 
in samehang met mekaar gelees en verklaar word, en nie in ‘n voorrang-
volgorde nie (Skrif-met-Skrif-vergelyk en nie Skrif-bo-Skrif-stel nie). Die CGK 
noem dit “hermeneutiese prioriteit” (CGK Vol. 1:64). So ‘n standpunt kom ook 
naby aan spanning met NGB art.7, as daar nl. uit sekere Skrifgedeeltes 
konklusies getrek word wat skynbaar deur ander Bybelse gegewens 
weerspreek word. Dit maak ook van hierdie vers ‘n kanon in / vir die kanon. 

3.12.1.5 Ook eksegeties oorspan hierdie standpunt die reikwydte van Gal 3:28. 
Hierdie vers, soos die verband aantoon (verse 26, 27 en 29) en soos feitlik 
van die hele brief geld, gaan primêr oor die soteriologiese kwessie: hoe word 
‘n mens gered? en nie oor die ekklesiologiese vraag of en hoe die 
Godgegewe verhouding tussen man en vrou ‘n rol speel in die verskillende 
kerklike werksterreine nie. In hierdie vers word die gelykheid in begenadiging 
deur God van mans en vroue wat deur die geloof in Jesus Christus se 
liggaam ingelyf is, geleer. (Vgl ook 1 Pet 3:7 – “mede-erfgename”.) 
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3.12.1.6 Dit is egter so dat die beginsel in hierdie vers tog ook wyer as bloot 
soteriologies betekenis het. Dit was waarskynlik deel van die motivering ten 
gunste van tafelgemeenskap tussen Joodse-en heidenchristene (Gal 2:11-14) 
en een rede waarom die apostel Paulus vroue so probleemloos as 
medewerkers in sy bediening gebruik het. 

3.12.1.7 Die afleiding kan egter nie uit Gal 3:8 gemaak word dat “soteriologiese 
gelykheid” tussen man en vrou noodwendig ook moet lei tot algehele 
funksionele eendersheid / gelykpligtigheid (= identiese opdragte en 
bevoegdhede en werksterreine) in die kerk nie. Daar is juis gegewens wat 
anders aandui. 1 Kor 12 bv. maak dit duidelik dat daar in die een liggaam van 
Christus verskillende gawes en dus verskillende funksies uitgedeel kan word, 
en dat daar selfs tussen gelyke gereddes nog ‘n gesagsorde kan wees (1 Kor 
12:28; Vgl ook 1 Pet 5:5; Heb 13:17.)  

3.12.1.8 Indien die beginsel in Gal 3:28 alle verdere differensiasie tussen man en vrou 
voor God ophef, moet dit nie net van die differensiasie waarvan 1 Kor 14 en 1 
Tim 2 praat, geld nie, maar ook van dié van Ef 5:22-23. 

3.12.1.9 Die argument dat die beginsel van Gal 3:28 daartoe gelei het dat slawerny op 
die lang duur as ‘n onbybelse sisteem laat vaar is, en dat dieselfde o.g.v. 
hierdie beginsel met alle differensiasie tussen man en vrou in die kerk moet 
gebeur, is nie geldig nie. Afgesien van die vraag of hierdie vers fundering vir 
die afskaffing van slawerny verskaf, is daar nog ‘n ander belangrike verskil: 
anders as Jood en Griek (wat ‘n godsdienstige agtergrondsverskil aandui, nl. 
oorspronklik lid van verbondsvolk en oorspronklik heiden en wat ‘n uitvloeisel 
van die sondeval is – vgl gebruik van “Jood en Griek” in Romeine, bv. 1:16; 
JC Coetzee, “Volk en Godsvolk…” bl. 184 e.v.) en as slaaf en vryman (wat ‘n 
mensgemaakte sosiale / maatskaplike verskil aandui), is manlik en vroulik ‘n 
Godgegewe verskil. Dit is dus nie vreemd dat dit ‘n blywende rol in die kerk 
van die Here speel nie. Die verlossing in Christus hef immers nie die 
Godgegewe in die skepping / wêreld op nie, maar heilig en vernuwe dit. 

Besluit: Kennis geneem. 
3.12.2 Konklusies 
3.12.2.1 Gelowige mans en vroue word op dieselfde manier en in volkome gelyke 

mate deur Jesus Christus gered en is een in Hom (3.12.3.2). 
3.12.2.2 In hierdie vers word nie uitsprake gemaak oor moontlike verdere diens-

differensiasie tussen mans en vroue in die kerk nie (3.12.3.5 en 3.12.3.7). 
3.12.2.3 Uit hierdie en ander Skrifgegewens blyk dat gelykheid in verlossing nie 

Godgegewe differensiasie kanselleer nie (3.12.3.7-8). 
Besluit: Goedgekeur. 
 
3.13 Vroue as profete, leraresse en regeerders 
3.13.1 Inleidend 
3.13.1.1 Die vraag word gevra of vroue nie ook profetiese-, leer- en regeergawes kan 

kry nie, en – indien wel – of hulle dit dan nie ook in die kerk mag en moet 
uitleef nie? 

3.13.1.2 Dit is so dat vroue nêrens van die gawes wat die Heilige Gees gee, uitgesluit 
word nie (Rom 12:6-8; 1 Kor 12:8-10; 1 Pet 4:10-11).  
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3.13.2 Vroue as profete 
3.13.2.1 Daar is duidelike voorbeelde van vroue in die Bybel wat ook die profetiese 

gawe ontvang het en beoefen het, bv. Miriam (Eks 15:20), Debora (Rig 4:4), 
Hulda (2 Kon 22:15-16), Anna (Luk 2:36), Filippus se dogters (Hand 21:9), die 
vroue in 1 Kor 11:5. (Vgl ook Noadja (Neh 6:14), vrou van Jesaja (Jes 8:3), 
Hanna (1 Sam 2), Elizabet (Luk 1:42-45), Maria (Luk 2:46-55) en Bylae 
1988:35-37, 4.5.4.1).  

3.13.2.2 Daar is in die Ou Testament merkwaardige voorbeelde van vroue wat die 
profetiese gawe ontvang het en dit in die Ou-Testamentiese kerk aangewend 
het (bv. Debora, Miriam [vgl Miga 6:4], Hulda en Anna ). Dit is merkwaardig, 
in ag genome die onderhorige plek wat die vrou in die algemeen in die wêreld 
van daardie tyd gehad het. Die profetiese amp van die Ou Testament gaan 
egter nie direk oor in die Nuwe Testamentiese amp/diens van leraar 
(predikant) nie. Daar kan dus slegs afgelei word dat God wel deur vroulike 
profete (skynbaar by uitsondering) gespreek het in die Ou Testament. Ons 
kan egter nie daaruit aflei dat vroue in die Nuwe Testamentiese tyd (ook 
vandag) in die amptelike Woorddiens behoort te staan al dan nie (vgl punt 
3.5.3.2 van hierdie Rapport en Bylae 1988:68, 8.3.4.1.(5)) 

3.13.2.3 In die Nuwe Testament is profesie ‘n gawe waardeur die wil van God in 
konkrete situasies vir die gemeente verklaar word tot stigting, vertroosting, 
bemoediging (1 Kor 14:3) en lering (1 Kor 14:31) van gemeentelede en ander 
teenwoordiges (1 Kor 14:24). Blykens Hand 2:17-18 word hierdie gawe wyd 
ook aan vroue – net soos aan mans - in die Nuwe-Testamentiese bedeling 
gegee. Daarom is vroue uiteraard ook ingesluit by die algemene beoefening 
van die profetiese gawe in ‘n gemeente (bv. Matt 10:32; Ef 5:19; Heb 10:24; 
Vgl H.K. Sondag 12). 

3.13.2.4 Uit die Nuwe Testament kan egter nie afgelei word dat almal wat die 
profetiese gawe gehad het, ook die besondere diens / amp van profeet (Ef 
4:11) beklee het nie. Dit sou immers beteken dat alle seuns en dogters en 
slawe en slavinne wat die Gees ontvang het (Hand 2:17-18) in die profetiese 
amp moes dien! Die profetiese gawe kan beoefen word sonder om in ‘n 
besondere amp te staan (vgl ook Bylae 1988:50, 7.4.1.2.(2)). 

3.13.2.5 Die sogenaamde “swyggebod” van 1 Kor 14:34 verbied dus duidelik nie alle 
spreke van vroue in die gemeente nie. Vroue mag en moet in die gemeente 
hulle profetiese gawes beoefen (1 Kor 11:5) en bid (1 Kor 11:5) en sing (Ef 
5:19). Presies watter spreke van vroue hier in 1 Kor 14:34 verbied word, moet 
uit dit wat in hierdie verse staan en uit die verband afgelei word. Dit is spreke 

3.13.2.5.1 wat in stryd is met die onderdanigheid wat die wet van haar vereis (vers 34); 
3.13.2.5.2 wat verband hou met iets wat hulle wil leer, maar wat hulle tuis ook by hulle 

eie mans kan leer, omdat dit vir hulle lelik is om in die gemeente te spreek 
(vers 35). 

3.13.2.6 Dat die spreke wat verbied word, nie ‘n bloot-negatiewe manier van spreek is 
nie, is duidelik, want anders sou die apostel mans dit ook verbied het. 

3.13.2.7 Die term “swyggebod” vir 1 Kor 14:34 is ‘n ongelukkige woordkeuse, wat ‘n 
fyn-genuanseerde opdrag van die Here deur sy apostel by voorbaat met 
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allerhande negatiewe konnotasies belas. Dit is beter om daarna te verwys as 
“die opdrag in 1 Kor 14:34”. 

3.13.2.8 Uit die gesamentlike gewig van die Skrifgegewens hieroor, blyk dit dat ‘n 
gemeente vir almal (dit sluit vroue in) met die profetiese gawes, ruimte 
behoort te gee dat die gawes beoefen kan word.  

3.13.3 Vroue as leraresse 
3.13.3.1 Daar is wel ooreenkomste tussen die gawes van leer en profeteer, en tog ook 

‘n onderskeid (1 Kor 12:28) en daarom word dit hier afsonderlik behandel. 
3.13.3.2 Dit is duidelik in die Bybel dat vroue in die Bybel ook die gawe van lering het 

en behoort te beoefen, bv. as ‘n moeder teenoor haar kinders (Spr 1:8; 31:1), 
as deel van die gemeente (Kol 3:16), as profetes (1 Kor 14:31) en selfs in een 
geval as kategeet van volwasse mans in samewerking met haar man (Hand 
18:26) en as ouer vrou teenoor jonger vroue (Tit 2:4). (Vgl ook Bylae 
1988:65-66, 8.3.1.) 

3.13.3.3 Wat in 1 Tim 2:12 verbied word, is dus nie alle onderrig deur vroue in die lewe 
van ‘n gemeente nie. Presies wat verbied word, moet weereens uit dit wat 
hier staan en uit die verband afgelei word. Dit is die soort onderrig: 

3.13.3.3.1 wat haar onderdanigheid in die gedrang sal bring (vers 11); 
3.13.3.3.2 wat haar oor die man sal laat heers (vers 12); 
3.13.3.3.3 wat haar “stil hou” in gedrang sal bring (vers 12). 

“Stilte-onderdanigheid - nie leer en heers nie - stil hou” vorm struktureel ‘n 
chiasme. Struktureel lê die klem dus daarop dat die vrou nie die leiding sal 
neem nie.  

3.13.3.4 In die briewe van die apostel Paulus aan Timoteus word die woorde “leer” 
(didaskein) en “leraar” (didaskalos) uitsluitlik gebruik vir iemand wat tot ‘n 
spesiale diens geroep en aangestel is, wat dus as amptelike leraar van die 
gemeente optree. Om onderrig te gee, is deel van die amp van ouderlinge 
(vgl bv. 1 Tim 3:2; 5:17). Wie amptelik in die gemeente onderrig gee, is dus 
besig met die diens waaraan die gemeente hulle gehoorsaam moet 
onderwerp (Heb 13:17). 

3.13.3.5 So gesien is 1 Tim 2:11-12 in lyn met ander Skrifgedeeltes, waaruit blyk dat 
die Here ‘n man en vrou in ‘n bepaalde verhouding tot mekaar gestel het. 
Hierdie verhouding moet verreken word ook in die manier waarop die vrou in 
die kerk moet optree en haar geestelike gawes moet beoefen (vgl ook Acta 
1988:515, 3.2.2.2.6.2). 

3.13.3.6 Die siening dat 1 Tim 2 se voorskrifte net vir die huislike lewe geld, is nie 
oortuigend nie. Die verband wys sterk daarop dat hoofstukke 2-3 oor die lewe 
van ‘n gemeente gaan (vgl bv. 2:8 en 3:15), terwyl 3:1-13 oor die besondere 
dienste in die midde van die gemeente gaan. Om in die middel van hierdie 
gedeelte skielik ‘n “huistafel” te kry, kom vreemd voor. Natuurlik is die optrede 
van gelowige vroue (en mans) in die gemeente en in die huis nie so 
verskillend dat hierdie gedeelte nét op die gemeentelike lewe van toepassing 
is nie. Die Skrif wys juis dat die verhouding tussen man en vrou wat in die 
huis en in die kerk geld, in die verlengde van mekaar lê. 
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3.13.3.7 Daar behoort dus vir vroue geleenthede in die gemeentelike lewe gegee te 
word waar hulle ook die gawes van lering wat die Heilige Gees vir hulle mag 
gee, kan beoefen. 

 
3.13.4 Vroue as regeerders 
3.13.4.1 Dit is duidelik uit die Skrif dat vroue ook die opdrag tot regering het en 

besondere gawes daartoe gegee kan word. So bv. is sy saam met die man 
mede-regeerder oor God se skepping (Gen 1:28), en moet sy as gelowige 
vrou oor haar huis(houding) regeer (1 Tim 5:14; vgl ook Spr 31:27 en Bylae 
1988:66, 8.3.2).  

3.13.4.2 Die “heers” wat in 1 Tim 2:12 vir “die vrou” verbied word, is dus nie alle vorme 
van beoefening van regeergawes nie, maar slegs die uitoefening daarvan wat 
haar oor “die man” sal laat heers. “Heers” word hier nie in ‘n negatiewe sin 
gebruik nie (soos bv. in Mark. 10:42 + Luk 22:25), want dan sou dit ook die 
man verbied moet word. Een voorbeeld van hoe aan hierdie verbod uitvoering 
gegee behoort te word, is dat die vrou nie in die gemeente in die diens van 
regering (vgl Formulier vir bevestiging van ampsdraers) sal staan nie. 
Die feit dat Debora en Atalia in die OT in ‘n heersersposisie oor mans 
gestaan het, kan nie as regverdiging dien vir vroue om in die Nuwe-
Testamentiese tydvak in ‘n regeeramp te staan nie. Daar is immers nie ‘n 
direkte lyn vanaf Ou-Testamentiese besondere dienste na die Nuwe-
Testamentiese ampte toe te trek nie; 

3.13.4.3 Hierdie standpunt is in lyn met die feit, dat die Here Jesus wat so positief 
teenoor vroue opgetree het en hulle in koninkrykswerk ingetrek het, tog net 
mans as apostels aangewys het. 

3.13.4.4 Al is daar nie ‘n spesifieke voorbeeld in die Bybel van hoe ‘n vrou haar 
regeergawes in die gemeentelike lewe kan gebruik nie, kan dit wel op 
verskeie maniere gebeur sonder om die beperking wat die Here se Woord 
oplê, te oortree.  

Besluit: Kennis geneem. 
3.13.5 Konklusies 
3.13.5.1 Vroue kan ook profetiese-, leer- en regeergawes van die Here kry (3.13.1.2., 

3.13.2.1 en 3.13.2.2, 3.13.3.2, 3.13.4.1) 
3.13.5.2 Dit kan en behoort op verskillende maniere in die gemeente tot opbou van die 

gemeente aangewend te word ( 3.13.2.8., 3.13.3.6 en 3.13.3.7. Vgl ook 1 Kor 
12:7, 21). 

3.13.5.3 Vroue moet egter hierdie gawes uitoefen binne die reëlings wat die Heilige 
Gees in die Woord a.g.v. die Godgegewe verhouding tussen ‘n man en vrou 
daarvoor stel (3.13.2.5., 3.13.3.3-5, 3.13.4.2) 

Besluit: Goedgekeur. 
 
3.14 Samevattende konklusies en aanbevelings 
3.14.1 Samevattende konklusies 
3.14.1.1 Uit die Woord van die Here is dit duidelik dat gelowige vroue volkome 

gelykwaardig met gelowige mans is in die verlossingsgenade wat hulle van 
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die Here Jesus Christus ontvang het. Hulle is ook ten volle en gelykelik 
lidmate van die kerk van die Here. 

3.14.1.2 Dit is ook duidelik dat ook vroue deur die Heilige Gees volgens Sy vrymag 
met die volle spektrum van geestegawes toegerus word, en dat elke vrou 
verplig is om haar gawe(s) ten bate van die gemeente van die Here aan te 
wend. Vroue moet daartoe aangemoedig word en deur die gemeente die 
geleentheid gegee word. Daar is ‘n oorvloed van terreine en geleenthede wat 
in die kerklike lewe bestaan of geskep kan word, waar ook vroue hulle gawes 
kan en moet beoefen. 

3.14.1.3 Uit die Woord blyk dit ook dat vroue nie hulle gawes só mag beoefen dat dit 
die verhouding wat die Here van die begin af tussen ‘n man en sy vrou 
verorden het, skaad nie. (In hierdie saak sluit hierdie rapport dus by die 
besluite van Sinodes 1988, 1994 en 2000 aan, bv. Acta 1988:522, 3.7.3.) 

Besluit: Kennis geneem. 
 
Hierdie deel van die Rapport (3.14.1.4) verteenwoordig ‘n minderheidstandpunt 
 
3.14.1.4 In die Woord word die vrou, wat as moeder en dienares op die terrein van 

versorging en hulpverlening uitstaan, telkens spesiaal geaksentueer wanneer 
diakonale dienswerk ter sprake kom. Sy is daarby op ‘n besondere manier 
betrokke. Sommige vroue verrig op hierdie terrein dienswerk wat 
georganiseerd plaasvind en in die gemeente as ‘n besondere diens erkenning 
kry. Tog is daar telkens nog iets van ‘n onderskeid tussen hierdie dienswerk 
en die besondere diens / amp van diaken. Vroue wat daartoe die nodige 
gawes ontvang het, behoort dus op ‘n besondere manier by die diakonale 
dienswerk in die gemeente betrek te word. 

3.14.1.5 In die kerk behoort ‘n man en sy vrou mekaar se dienswerk te ondersteun en 
te komplementeer op maniere wat die toets van die Skrif kan deurstaan. 
Ongetroude mense – mans en vroue – het weer as gevolg van die 
afwesigheid van huwelik- en gesinsverantwoordelikhede, ‘n besondere 
geleentheid tot dienslewering in die kerk. 

Besluit: Goedgekeur. 
3.14.2 Samevattende aanbevelings 
3.14.2.1 Dat bogenoemde konklusies (3.14.1) goedgekeur word. 
3.14.2.2 Dat kerkrade opgeroep word om toe te sien dat al die gawes wat die Heilige 

Gees aan vroue gegee het, ten beste tot opbou van die gemeente 
aangewend word. 

3.14.2.3 Dat diakens vroue (asook mans) spesiaal waardeer en in diens stel wanneer 
hulle aan die gemeente leiding gee oor die versorging van mense in nood. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
3.15 Praktiese riglyne 
Oor hierdie deel van ons opdrag sal aanvullend gerapporteer word. 
Besluit: Kennis geneem. 
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4. Bylaes 
4.1 Insette uit die kerkverband 
4.1.1 ‘n Lys van insette wat ontvang is, sal by die aanvullende deel van ons Rapport 

aangeheg wees. 
4.1.2 Die insette self sal by die Sinode beskikbaar wees. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
E. KOMMISSIERAPPORT 
Samevattende aanbevelings van die Kommissierapport 
Die Sinode besluit in die lig van jarelange studie die volgende oor die plek van die vrou 
in die kerk: 
1. Christus het die vrou na ‘n gelykwaardige vlak met die man herstel. Dit word gesien 

in hoe die Skrif die vroue se geloofslewe, deelwees van die kring van Jesus se 
volgelinge, asook optrede as profetesse en getuies skets. Die GKSA onderneem om 
die waarde van die vrou soos deur die koms van Christus herstel, doelgerig in die 
kerkgemeenskap te erken en uit te leef. 

2. In die Nuwe-Testamentiese tyd was vroue voluit deel van die gemeentes en het 
soos mans gawes van die Heilige Gees ontvang wat hulle in die gemeentes en in 
hulle huise kon aanwend. Getroude én ongetroude vroue het voluit deel aan 
Christus en aan diens in sy kerk gehad. Sommige vroue word verder as moeders 
sowel as versorgers in die fisiese behoeftes van Jesus en sy dissipels geteken. 
Kerke moet met oorgawe die rykheid van gawes wat vroue ontvang het in die 
gemeentes benut. 

3. Die vrou is nie minderwaardig aan die man nie. Tog kry die hoofskap van die man 
(soos Christus Hoof van die man en gemeente is) in die huwelik besondere klem. 
Met hoofskap vertrou die Here in die huwelik ‘n bepaalde liefdevolle leidinggewende 
verantwoordelikheid aan die man toe, sonder dat die man in sondige heerskappy oor 
sy vrou mag verval. Man en vrou moet aan mekaar onderdanig wees uit eerbied vir 
die Here (Ef 5:21). Die vrou moet in die huwelik helper wees en so in die gemeente 
optree dat sy haar man se hoofskap eerbiedig. 

4. Die bestudering van spesifieke Skrifgedeeltes waar moontlik na die diens van vroue 
in ‘n “amptelike” rol van diakens in gemeentes verwys word, kon geen algemeen 
aanvaarde gevolgtrekkings bied nie, maar dui tog in die rigting dat daar vroue in die 
diakendiens was (Rom 16:1,2; 1 Tim 3:11). Dit is egter duidelik dat vroue in die 
vroeg-Christelike kerk “diakonale dienswerk” in die versorging van medegelowiges 
verrig het (1 Tim 3:11; 5:9-15). Die Sinode keur in die lig van die Skrif goed dat 
vroue wat die nodige gawes het as diakens in die GKSA verkies en bevestig kan 
word. Die Sinode oordeel verder dat bepaalde tekste soos Rom 16:2, 1 Tim 3:11 en 
5:9-15 baie lank reeds in die Gereformeerde Kerke in ekumeniese verband ‘n 
belangrike ondersteunende rol vir vroue in ‘n besondere amp speel, alhoewel daar 
enersyds nie duidelike sekerheid bestaan nie, maar andersyds ook geen verbod op 
vroue in die amp van diaken geplaas word nie. 

5. Die kerkorde en bevestigingsformuliere van die GKSA onderskei tussen die 
Woordbediening en toesighouding wat aan predikante en ouderlinge opgedra word, 
en die diakonale diens om die liefdesgemeenskap in Christus te laat lewe. Die 
predikant(e) en ouderlinge vorm die Kerkraad wat die gesag van Christus in die 
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gemeente bedien. Die Sinode bevestig die onderskeid wat tussen die drie 
besondere dienste in die kerk bestaan. Hierdie onderskeid bring mee dat daar geen 
belemmering is vir vroue in die diens van die diaken nie. 

6. Dit is duidelik dat vroue in die Nuwe-Testamentiese tyd ook met profetiese, leer en 
onderriggawes in die gemeentes opgetree het, maar dis nie duidelik hoe sy hierdie 
gawes in die lig van Skrifgedeeltes soos 1 Tim 2:12 en 1 Kor 14:34 moet uitleef nie. 
Die Sinode ondersoek die verskillende moontlikhede binne en buite die gemeente 
waarin die vrou haar profetiese-, leer- en onderriggawes kan gebruik. 

7. Die Sinode wys Deputate aan om in die lig van die bevindinge van die afgehandelde 
studies in die GKSA die kerkregtelike implikasies te ondersoek wat die moontlike 
verkiesing van vroue as ouderlinge en beroeping van vroue as predikante sal hê. ‘n 
Empiriese ondersoek van die praktyk waar vroue reeds in daardie dienste staan 
moet ook gedoen word. Die studie word onderneem in oorleg met Gereformeerde 
kerke met wie die GKSA ekumenies een is.  

8. Die verhouding tussen man en vrou in die huisgesin (huwelik) word meermale in 
vergelyking met, of as metafoor, vir die verhouding tussen man en vrou in die 
"huisgesin van God" (gemeente) gebruik. So word bv. die leiding in die gemeente 
aan die mans wat hulle huise goed kan regeer, opgedra (1 Tim 3:4; Titus 1:6,7). Die 
ouderlinge word “die bestuurders van die huisgesin van God” genoem. Studie oor 
die verhouding tussen die man en vrou in die huisgesin kan rigtinggewend wees vir 
soortgelyke verhoudinge in die "huisgesin van God". Die Sinode ondersoek die saak 
en gee riglyne aan die kerk daaroor. 

9. Die besondere dienste (diaken, ouderlinge en predikant) is nie posisies van status in 
die kerk nie, maar wel vaste, georganiseerde en leidinggewende bedieninge 
waardeur die Here sy kerk lei en versorg. Die bedoelinge van die besondere dienste 
is om die gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk in kerk en koninkryk (Efes 4:12). 
Die Sinode bevestig die dienskarakter van die besondere ampte en moedig kerke 
aan om die gedagte aan status teen te werk. Verder word kerke aangemoedig om 
gelowiges steeds toe te rus om diens te kan lewer tot opbou van die gemeente.  

10. Om in die besondere dienste te staan is nie vir elkeen wat dit begeer beskore nie. 
Daarom is bepaalde vereistes vasgestel - ook vir mans (1 Tim 3:1-7; 1 Tim 5:9-15). 
Die dienswerk moet tot eer van God en opbou van sy gemeente wees. In alle 
dienswerk moet die gesag van Christus as hoof van die kerk erken word. Die 
Sinode moedig kerke aan om opnuut daarop ag te slaan dat die vereistes wat die 
Skrif stel toegepas word wanneer diakens, ouderlinge en predikante verkies word. 

11. Die Sinode gee aan die te benoemde Deputate opdrag om die nodige wysigings in 
die Kerkorde en Bevestigingsformuliere vir diakens aan te bring. Die implikasies 
van die reëling van KO, art.38 vir hulpouderlinge moet verreken word. 

12. Die Sinode neem in ag dat daar verskillende bedieningsbehoeftes in gemeentes 
van die GKSA bestaan, waarin uitsonderlike reëlings t.o.v. die verskillende dienste 
nodig mag wees.  

13. Die Sinode gee opdrag aan Deputate of 'n begaafde skrywer om ‘n bevatlike riglyn 
vir kerkrade en lidmate te publiseer waarin die neerslag van die Deputaterapporte 
van 1988 en 2003 vervat word. Praktiese riglyne om in die kerk die volheid van die 
gawes wat God aan vroue (en mans) gee te laat benut, word ook daarin vervat. 
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14. Die gewete van gelowiges mag nie sonder die nodige oortuiging uit die Woord 
gebind word nie (Art 32, Nederlandse Geloofsbelydenis). Vorige studies binne die 
GKSA (ten opsigte van die vereistes wat die Bybel stel, Kerkorde, Belydenis, 
kerkgeskiedenis, ens) het bevind dat vroue nie in die dienste van ouderlinge of 
predikante mag staan nie. Uit die rapporte wat by hierdie Sinode gedien het, blyk 
dit egter dat daar sake soos die volgende is, wat verdere ondersoek noodsaak. Die 
Sinode gee opdrag aan die te benoemde Deputate om die volgende Sinode te 
adviseer oor die betekenis van die volgende ten opsigte van die vrou se 
betrokkenheid by die besondere dienste: 

14.1 In watter mate is 1 Kor 11:3 'n vertrekpunt vir die gesagsverhouding tussen man 
en vrou in die gemeente? Watter lyne kan bv na 1 Kor 14 en Ef 5 getrek word? 

14.2 Hoe raak die hoofskap van die man ten opsigte van sy vrou in die huwelik, die 
beperking op die vrou ten opsigte van die regeeramp? 

14.3 Die man as hoof moet die leiding neem in die huwelik. Hoe raak dit die 
funksionering van die verskillende dienste in die kerk? 

14.4 In Ef 5:23 word die huweliksverhouding beskryf met die woorde: "Die man is die 
hoof van die vrou ..." Watter implikasies het die huweliksverhouding vir die 
verhouding tussen getroudes in die gemeente, veral ten opsigte van die 
besondere dienste? 

14.5 Die Skrif praat van die verhouding tussen die getroude mans en hulle vroue. Hoe 
raak dit die posisie van ander vroue in die gemeente? 

14.6 Hoe kon vroue die gawe van profesie uitleef, terwyl hulle in die gemeente van 
Korinte moes "swyg" in die erediens (1Kor. 11:5, 12:10 & 14:33-34). Wat beteken 
dit vir vandag? Op watter wyse kan hierdie gawe tot opbou van die gemeente 
gebruik word? 

14.7 Kan 1 Tim 2:11 as riglyn vir die toelating al dan nie van vroue as bedienaars van 
die Woord gebruik word? Verdere studie rakende die konteks waarbinne die 
uitsprake gedoen word kan moontlik lig werp. 

14.8 Is daar Skriftuurlik onderskeid tussen die wyse waarop manlike en vroulike 
diakens hulle dienswerk verrig (1 Tim 3). Diepgaande ondersoek moet ook 
gedoen word na die persoon wat in Rom 16:7 as Junian (akk) aangedui word, 
maar wat, volgens die lig tot ons beskikking gedurende al die eeue (tot aan die 
einde van die 13de eeu) as ‘n vrou (“Junia”) beskou is (volgens ‘n bepaalde 
aksentuering). Sy is volgens hierdie lesing as ‘n vroue-apostel deur Paulus en 
ook onder die apostels in die algemeen geëer. Daar is ‘n oorwig van 
kontemporêre eksegese wat haar ook as ‘n vrou aanvaar. Wat was die aard van 
haar apostelskap? Watter lig werp dit op die vraag – veral op die vrou in die 
leeramp? 

Besluit: Die Deputaterapporte (3) sowel as die Kommissierapport word na die Deputate 
verwys vir verdere studie. 
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21.12 RAPPORT VAN DIE DEPUTATE LEERSTELLIGE SAKE 
ALTERNATIEWE GEDEELTELIKE RAPPORT – VROUE IN DIE KERK 
(Artt.43.2, 235) 

 
 
A. Dr. SJ van der Walt stel die alternatiewe gedeeltelike rapport. 
B. Besluit: Die alternatiewe gedeeltelike rapport word verwys na die Kommissie : 

Leerstellige sake 4. 
C. Dr. HG Stoker rapporteer namens die Kommissie : Leerstellige sake 4. 
D. Besluit: Hierdie alternatiewe gedeeltelike rapport word saam met die betrokke 

Kommissierapport verwys na die Deputate vir verdere studie. 
 
E. RAPPORT 
1. Inleiding 
Hierdie Rapport is ‘n Alternatiewe Gedeeltelike Rapport op die Deputate se Rapport oor 
die Vroue in die kerk. Die Deputate het ooreengekom om dit afsonderlik in te dien om 
die ordelike hantering van die Rapporte te vergemaklik. Die eerste deel van hierdie 
Rapport verteenwoordig ‘n Meerderheidsrapport ten opsigte van 3.6, 3.8 en 3.10 van 
die Deputate se geheelrapport. Die tweede deel van hierdie Rapport verteenwoordig ‘n 
Minderheidsrapport ten opsigte van 3.13.5, 3.13.6 en 3.14.  
 
Hierdie deel van die Rapport verteenwoordig die meerderheidstandpunt van die 
Deputate 
 
2. Die plek van Fébé (Rom 16:1-2) 
“Ek beveel by julle aan ons suster Fébé, wat ‘n dienares is van die gemeente in 
Kenchréë, dat julle haar ontvang in die Here soos dit heiliges betaam, en haar bystaan 
in elke saak waarin sy julle nodig mag hê/ Want sy was vir baie ‘n beskermster en ook 
vir my.” 

 
2.1 Skrifgegewens 
2.1.1 Die relevante vraag wat hier ter sprake kom, is die vraag of Fébé ‘n diaken in die 

sin van 1 Tim 3:8 was of nie. 
2.1.2 Die standpunte oor hierdie kwessie val hoofsaaklik in drie uiteen: 

• dat sy ‘n gewone dienares in die gemeente was; 
• dat sy ‘n diaken in die sin van 1 Tim 3:8 was; 
• dat sy een of ander besondere dienswerk in die gemeente gehad het. 

2.1.3 I.s. die moontlikheid dat sy ‘n gewone dienares in die gemeente was 
2.1.3.1 Beredenering ten gunste van hierdie moontlikheid: 

• Die term diakonos dui meer op die karakter van die aktiwiteit as op die 
vorm / “status” daarvan. Dis dan ‘n term wat enige vorm van 
hulpverlening wat op ‘n nederige, dienende manier geskied, beskryf - 
in die kerk én in die algemene lewe (vgl Joh 2:5, 9; Matt 23:11; Mark 
9:35). Dit beteken dat Fébé iemand was wat uit eie aandrang en op eie 
inisiatief aan medegelowiges hulp verleen het, moontlik in die vorm 
van gasvryheid. 
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2.1.3.2 Daarteenoor 
• Hierdie standpunt verklaar nie waarom die “statiese frase” - ousan 

diakonon - i.p.v. die werkwoord gebruik is nie. Hierdie “statiese frase” 
dui meer op ‘n vaste vorm van dienslewering. 

• Hierdie standpunt verklaar ook nie waarom Fébé spesiaal as ‘n 
diakonon van 'n gemeente bekend gestel word nie. As sy net gewone 
diens verrig het, geld hierdie beskrywing van elke lidmaat en is die 
verwysing daarna oorbodig. 

2.1.4 I.s. die moontlikheid dat sy ‘n diaken in die sin van 1 Tim 3:8 was 
2.1.4.1 Beredeneringe ten gunste van hierdie moontlikheid: 

• Die gebruik van die manlike vorm - diakonon - wys op ‘n “tegniese” 
gebruik van die term. Suiwer taalkundig verwys hierdie tegniese vorm 
dan soos in Fil 1:1 en 1 Tim 3:8, 12 na die diakenamp. 

• Bogenoemde argument word versterk deur die feit dat diakonos 
gebruik word ten koste van ander beskikbare vroulike woorde, soos bv. 
huperetes, therapeina en doule. 

• Die statiese frase - ousan diakonon - dui eerder op “status” / amp as 
op die aktiwiteit. Hierdie gebruik van die participium is gebruiklik by die 
aanwys van amptelike funksies (Joh 10:12; 11:49; Hand 13:1; 18:12; 
24:10). 

• Ook die byvoeging tes ekklesias plaas dit buite die kader van bloot 
persoonlike dienslewering en dus in ‘n onlosmaaklike relasie tot die 
gemeente. Dat sy ‘n diakonos van Kenchreë genoem word, wys 
inderdaad dat haar dienswerk ‘n bepaalde vorm van erkenning in die 
gemeente van Kenchreë geniet het. 

• Dat sy vir Paulus en ander ‘n prostatis was, versterk bogenoemde. 
Omdat dit van dieselfde stam af kom as die woord proistemi, wat bv. in 
Rom. 12:8 en 1 Tes. 5:12 leidinggewing / voorgangerskap aandui, wys 
dit alles saam in die rigting van ‘n leidinggewende rol wat sy gespeel 
het in haar dienswerk - iets wat eie aan die diakenamp is. Daarom 
word die gemeente in Rome ook opgeroep om haar behulpsaam te 
wees, wat in dié sin bedoel word dat hulle haar moet ondersteun in die 
projek(te) daar waarin sy die leiding neem. 

2.1.4.2 Daarteenoor 
• Die term diakonos is nie net die manlike vorm nie, maar ook die 

vroulike, sodat geen spesiale “tegniese” betekenis hieruit af te lei is 
nie. 

• Die term diakonon verwys nie noodwendig na die diakenamp nie. 
Alhoewel die term diakonos byna altyd van mense gebruik word wat 
een of ander spesiale diens in die kerk verrig het, word dit die meeste 
kere van dienste gebruik wat nie die diakenamp is nie (Vgl Bylae 
1988:7.4.3.2). 

• Dat die term prostatis leidinggewing aandui, is nie ‘n afleiding wat 
vasstaan nie. Dit is moeilik denkbaar dat Fébé leiding in die sin van 
voorganger-wees oor die apostel Paulus sou geneem het. Daar is ook 
nie bekende voorbeelde waar hierdie vroulike vorm op leidinggewing 
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dui nie. Dit kan inderdaad ook die algemene betekenis van 
ondersteuning en versorging hê. 

2.1.5 I.s. die moontlikheid dat sy een of ander besondere dienswerk in die gemeente 
gehad het 

2.1.5.1 Beredeneringe ten gunste van hierdie moontlikheid: 
• Die uitdrukking met die participium (diakonon ousan) dui daarop dat 

dié dienswerk ‘n vaste instelling was en ‘n spesifieke formaat gehad 
het. 

• Die verwysing na haar as ‘n prostatis van Paulus en ander in vers 2 dui 
daarop dat haar diens verband hou met ‘n vorm van ondersteuning 
(versorging, beskerming, voorspraak, patronaatskap) aan 
(deurreisende) medegelowiges; daarom dat die gemeente in Rome 
aangemoedig word om haar ook tydens haar besoek daar by te staan 
in alles waarin sy dit nodig het, wat so verstaan word dat dit wat sy vir 
Paulus en baie ander gedoen het, nou ook aan haar gedoen moet 
word. Dat sy net ‘n besoeker aan Rome was, blyk uit die feit dat sy 
aangedui word as iemand “synde ‘n diakonos van Kenchreë”. 

• Die feit dat sy ‘n diakonos van Kenchreë genoem word, wys inderdaad 
dat haar dienswerk ‘n bepaalde vorm van erkenning in die gemeente 
van Kenchreë geniet het. 

• Die gebruik van die woord diakonos in die plek van ander beskikbare 
woorde, is verstaanbaar as die apostel juis die dienskarakter van wat 
sy gedoen het, wil beklemtoon. Net soos wat die apostel die woord 
diakonos van homself gebruik (bv. 2 Kor 6:4 en 11:23) terwyl daar 
ander woorde beskikbaar is (bv. apostolos, Vgl Gal 1:1) om die 
dienskarakter van dit wat hy vir die Here doen, te beklemtoon. 

2.1.5.2 Daarteenoor 
• Vgl die beredeneringe by 3.6.1.4.1. 

2.1.6 Wat dus met sekerheid van Fébé gesê kan word, is dat sy een of ander vorm van 
vaste dienswerk verrig het wat in die gemeente van Kenchreë erkenning geniet 
het. 

2.1.7 Daar is wye ooreenstemming daaroor dat dit nie moontlik is om a.g.v. die 
gegewens in hierdie verse ‘n onomstootbare / kategoriese konklusie tussen veral 
die tweede en derde opsies te maak nie. 

2.2 Konklusies 
2.2.1 Die eksegetiese gegewens in punt 2.1.4 hierbo bied genoegsame grond vir die 

standpunt dat Fébé wel ‘n diaken volgens 1 Tim 3 was. 
2.3 Aanbevelings 
2.3.1 Dat 2.2.1 goedgekeur word. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Insake die vraag of 1 Tim 3:11 na vroue van diakens of na vroulike diakens 

verwys 
(Acta 1988:520, 3.6.7 en Acta 2000:440, 1.3) 

“Net so moet die vroue waardig wees, geen kwaadspreeksters nie, nugter, 
betroubaar in alles.” 



 597 

3.1 Inleidend 
3.1.1 Die verklaring van vers 11 loop hoofsaaklik in twee moontlikhede uiteen: dat “die 

vroue” verwys na vroulike diakens, of dat dit verwys na die vroue van diakens. 
3.2 Beredeneringe ten gunste van vroulike diakens 
3.2.1 Op grond van die strukturele opbou van 3:1-13 is daar ‘n sterk moontlikheid dat 

gunaikas op vroulike diakens dui. Ongeag die feit dat vers 6, 9 en 10 telkens met 
‘n punt afgesluit word, bly die dei oun van vers 2 die hele perikoop tot en met 
vers 11 beheers. So kom hier ‘n heg-gestruktureerde drie-eenheidsperikoop na 
vore: 

dei oun - ton episkopon (2-7) (“’n opsiener dan moet”) 
diakonous hosautos (8-10) (“net so diakens”) 
gunaikas hosautos (11) (“net so vroue”) 

Die feit dat oor hierdie vroue op dieselfde manier as oor die diakens gepraat 
word - op ‘n “presiese gelyke en doelbewuste parallelle wyse as oor die 
ouderlinge en die manlike diakens” (JC Coetzee 4.3.1) - plaas hulle ook binne 
die “ampskader” van 3:1-13. 

3.2.2 Die feit dat die eerste drie vereistes van die “diakens” en van die “vroue” basies 
dieselfde is, is ‘n sterk aanduiding dat hier nie van twee verskillende groepe 
sprake is nie, maar dat dit op manlike en vroulike diakens dui. 

3.2.3 Die feit dat die voornaamwoord “hulle” hier ontbreek, is ‘n sterk argument ten 
gunste van vroulike diakens. As dit hier oor die vroue van diakens gegaan het, 
sou ‘n mens ‘n “hulle” voor “vroue” verwag het. Die uitlating daarvan wys daarop 
dat dit nie “hulle vroue” is nie, maar vroulike diakens. 

3.2.4 As hierdie spesiale vereistes is vir vroue van diakens, is dit ‘n vraag waarom daar 
nie ook vir ouderlinge se vroue spesiale vereistes gestel word nie. 

3.2.5 As hierdie verse na vroulike diakens verwys, is die implikasie duidelik: dat vroue 
wat aan die gestelde vereiste beantwoord as diakens gekies en bevestig mag 
word.  

3.3 Beredeneringe ten gunste van vroue van diakens 
3.3.1 Die plasing van hierdie vers maak dit waarskynlik dat dit hier oor vroue van 

diakens gaan. Verse 8-10 gaan oor diakens wat manlik is (vgl die manlike vorm 
van bv. semnous), terwyl vers 12 eksplisiet duidelik is dat dit van (manlike) 
diakens praat. Om die bespreking van die vereistes vir manlike diakens te 
onderbreek om eers die vereistes vir vroulike diakens te gee, maak nie sin nie. 
Om egter vroue van diakens, wat Bybels gesien een met hulle mans is, so te 
bespreek, maak meer sin. Dit maak vers 12, wat spesifiek oor die diakens se 
huwelik en huislike lewe gaan, se aansluiting by vers 11 logies. 

3.3.2 “Vroue” is duidelik ‘n ander kategorie (‘n geslagskategorie) as “ouderlinge” en 
“diakens” (ampskategorie), sodat die struktuur van hierdie gedeelte (soos in 
3.8.2.1 beredeneer) nie op vroulike diakens wys nie. Daar is inderdaad ‘n 
taalkundige parallel tussen verse 8 en 11, maar die verskillende kategorieë wat 
die apostel gebruik, maak dat die parallel se betekenis nie oorspeel moet word 
nie. Die ooreenkoms is meer formeel (taalkundig) as materieel (teologies) van 
aard. 

3.3.3 Die feit dat daar, t.s.v. ‘n mate van ooreenkoms tussen die vereistes van die 
vroue en die eerste paar vereistes van die (manlike) diakens, meer eise aan die 
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diakens gestel word, maak dit onwaarskynlik dat hierdie vroue ook diakens was. 
Dit is moeilik denkbaar dat daar meer vereistes aan manlike diakens as aan 
vroulike diakens gestel sou word. Sou bv. net manlike diakens getoets moes 
word (vers 10) en vroue-diakens nie? En indien al die vereistes tog vir almal 
geld, waarom dan ‘n aparte lys vir die vroue-diakens maak, en waarom dan net 
party van die vereistes herhaal?  

3.3.4 Die feit dat die “hulle” ontbreek, is nie ‘n deurslaggewende argument ten gunste 
van vroulike diakens nie. Die apostel Paulus het ook by ander geleenthede 
sonder hierdie voornaamwoord na getroudes verwys (vgl bv. Ef 5:33 en 
waarskynlik ook 1 Kor 11:11). Dit bly ten diepste ook ‘n argumentum e silentio – 
‘n soort argument wat nie maklik op sigself deurslaggewend kan wees nie, omdat 
juis die Bybelskrywers nie altyd volgens menslike verwagtings skryf nie. 

3.3.5 As vers 11 na die vroue van diakens verwys, kan die volgende positiewe 
afleidings met die oog op die praktyk gemaak word: 

3.3.5.1 Dat die vroue van diakens ‘n spesiale taak in die gemeente moet verrig. Bylae 
1988:54 (2e reël van bo af) veronderstel sonder beredenering dat vroue van 
diakens nie ‘n besondere taak in die gemeente kan hê nie. Waarom nie?! 

3.3.5.2 Dat hierdie taak verband hou met die diakonale werk, daarom staan dit hier 
ingebed in die beskrywing van die vereistes. Ook die ooreenkoms tussen die 
vereistes wat vir hulle gestel word en die vereistes vir die diakens in vers 8 dui 
daarop.  

3.3.5.3 Die feit dat daar geen besondere vereistes vir die vroue van ouderlinge gestel 
word nie, wys op die feit dat vroue van ouderlinge nie so direk by hulle mans se 
ampswerk betrokke is nie. Dis juis in die diens van die ouderlinge (lerend en 
regerend), waar vroue se deelname beperk word (sien punt 3.13.3.3 en 
3.13.4.2). By die diaken se dienswerk is dit eintlik te verwagte dat vroue 
betrokke sal wees, aangesien hierdie diens nou aansluit by die vrou se primêre 
roeping en plek as moeder en versorger. 

3.3.5.4 Dit blyk ook dat die vereistes wat net vir die (manlike) diakens geld (geen 
vuilgewinsoekers, dienproeftyd, onberispelik, manne van een vrou, regeer 
kinders en huise goed) in besonder verband hou met die openbare beeld wat ‘n 
mens uitstraal en met die gehalte van leierskap. Die ander vereistes, wat ook 
aan die vroue gestel word, gaan oor ‘n ware Christelike karakter en lewenstyl in 
die algemeen. Dit sou kon beteken dat ons die (manlike) diakens se taak as 
allesomvattend t.o.v. die liefdesdiens in / van die gemeente moet sien, wat die 
leidinggewing insluit (vgl die Formulier vir die bevestiging van diakens wat praat 
van die diakens wat die gemeente “lei” in die beoefening van die gemeenskap 
van die heiliges), terwyl die vroue dan betrokke is in die praktiese intermenslike 
deel van die liefdesdiens - waar spesifieke mense se nood bepaal word en die 
middele uitgedeel word en daar versorging plaasvind.  

3.3.6 Die standpunt dat dit oor vroue van diakens gaan, sluit nou aan by die gedagte 
dat getroudes baie meer as ‘n eenheid in die gemeente behoort te funksioneer 
(sien punt 3.3). 

3.4 Konklusies 
3.4.1 Die eksegetiese gegewe volgens punt 3.2 hierbo bied genoegsame grond vir die 

standpunt dat dit in hierdie Skrifgedeelte oor vroulike diakens gaan.  
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3.4.2 Die konklusie ten opsigte van Fébé in punt 2, asook die konklusie in 3.4.1 hierbo 
toon aan dat daar in die vroeë Christelike Kerk vroue as diakens gedien het.  

3.5 Aanbeveling 
3.5.1 Dat 3.4 goedgekeur word. 
3.5.2 Die Nasionale Sinode 2003 besluit dat vroulike lidmate wat daarvoor gawes van 

die Gees ontvang het, wel tot die besondere diens van diaken verkies en 
bevestig mag word. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
4. Die betekenis van 1 Korintiërs 11:2–16 
4.1 Beredenering 
4.1.1 In die geheelrapport van die Deputate word ‘n bepaalde betekenisinhoud aan 1 

Korintiërs 11:2-16 gegee (vgl 3.10.1) waarvan die opstellers van hierdie deel van 
die rapport verskil. Die standpunt van die rapport kom daarop neer dat aan die 
man ‘n “universele hoofskap” oor die vrou gegee word (vgl konklusies), alhoewel 
daar ‘n huiwering is om die volle konsekwensies daarvan na die breëre 
samelewing deur te trek deurdat dit slegs op die kerk en die huwelik van 
toepassing gemaak word. 

4.1.2 Die skopus en bedoeling van 1 Korintiërs 11:2-16 is duidelik beperkend, in die 
sin dat Paulus bepaalde riglyne vir die optrede van gelowiges teenoor mekaar 
gee, ook in gemeenteverband. Om dus ‘n gevolgtrekking met universele 
implikasies te maak rym nie met die skopus en bedoeling nie. 

4.1.3 In ‘n skrywe aan die Deputate stel prof GJC Jordaan sy standpunt ten opsigte 
van 1 Korintiërs 11 as volg: “Efesiërs 5:21-33, wat seker die locus classicus oor 
die verhouding tussen man en vrou (gunê) is, gaan uitdruklik oor die verhouding 
binne die huwelik, m.a.w. oor getroude vrouens. Die hoofskap van die man word 
dan gedefinieer in terme van sy verhouding tot sy eie vrou”. Hy stel dit verder dat 
in die lig van Efesiërs 5 dit aanvaar kan word dat dit in 1 Korintiërs 11:2-16 oor 
getroude vroue gaan. 
In sy skrywe aan die Deputate sê prof. JJ Janse van Rensburg dat 
Skrifgedeeltes soos Efesiërs 5: 21-33 onteenseglik getuig dat die man die hoof is 
van sy eie vrou en dat alle vroue nie aan alle mans onderdanig moet wees nie. 
Net so handhaaf prof. JC Coetzee die standpunt dat dit in 1 Korintiërs 11 om die 
getroude vrou gaan. 

4.1.4 In die Bylae en Rapport van 1988 word die standpunt deurgaans (behalwe op 
een punt) gehuldig dat die hoofskap van die man nie ‘n universele hoofskap van 
die vrou oor die man is nie, maar wel ‘n hoofskap van die man binne die huwelik 
(vgl Bylae 1988:44, 52, 53, 55, 57, 63 en Rapport 1988:510, 512, 513). In punt 
3.6.5 van die Rapport van 1988 word met verwysing na 1 Tim 2:11-14 dit 
genoem dat daar ‘n sterk moontlikheid bestaan dat daar na vroue in die 
algemeen verwys word. Dit is die enigste gedeelte in die Bylae en in die Rapport 
waar enigsins na hoofskap in die algemeen verwys word.  

4.1.5 Die hermeneutiese reël van Skrif met Skrif vergelyking ondersteun eweneens die 
standpunt dat dit in 1 Korintiërs 11 oor die hoofskap van die man in die huwelik 
gaan. In al die ander Skrifgedeeltes waar dit oor die hoofskap van die man gaan, 
word dit in die konteks van die huwelik gestel (vgl 1 Kor 7:3; 14:34-35; 1Tim 
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2:11-15; Kol 3:18, 19; 1 Pet 3:1-5). Daar is geen ander Skrifgedeelte waar die 
universele hoofskap van die man oor die vrou aangedui word nie. Selfs Genesis 
3 bevestig dat die enigste hoofskap van die man wat in Genesis 2 aan die orde 
is, die hoofskap in die huwelik is.  

4.1.6 Vers 8 en 9 van 1 Korintiërs 11 verwys na die skeppingsgebeure in Genesis 2. 
Dit bied egter geen grond vir die sogenaamde universele hoofskap van die man 
oor die vrou nie, aangesien vers 8 en 9 en vers 11 ook duidelike huwelikstaal 
volgens Genesis 2 is. 

4.1.7 In 1 Korintiërs 11:3 verwys Paulus na die hoofskap van Christus, die man en 
God. Die vraag is egter wat met die betekenis van “hoof” (kephalê) in hierdie 
verband bedoel word. Die begrip “hoof” (kephalê) het in Grieks twee betekenisse, 
naamlik die betekenis van “bron” en die betekenis van “gesag oor”. Eksegeties is 
daar gronde vir die standpunt dat “hoof” in vers 3 eerder die betekenis van “bron” 
het - veral as dit met vers 8 en 12 vergelyk word. 

4.2 Konklusie 
4.2.1 Die eksegetiese begronding hierbo toon aan dat die hoofskap van die man oor 

die vrou volgens 1 Kor 11 slegs op die man - vrou verhouding in die huwelik van 
toepassing is.  

4.3 Aanbeveling 
4.3.1 Dat 4.2.1 goedgekeur word. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
Die verdere deel van hierdie Rapport verteenwoordig ‘n minderheidstandpunt van 
die Deputate 
 
5. ‘n Samevattende konklusie en aanbeveling 
5.1 Motivering 
5.1.1 In die Bylae tot die 1988-Rapport voor die Nasionale Sinode oor die vrou in die 

kerk word die volgende inleidend gestel: “Daar is nie ‘n teks in die Bybel waarin 
spesifiek gesê word of vroue in die besondere ampte mag dien of nie, en nêrens 
is daar ‘n Skrifuitspraak oor wie in die kerk “stemreg” het en wie nie. Wie dan ‘n 
Bybelgefundeerde standpunt oor hierdie sake en oor die algemene plek van die 
vrou in die kerk wil formuleer, is daarop aangewese om uit ander Skrifuitsprake 
afleidings te maak” (p.23). 

5.1.2 Hierdie stelling in 1.1 benadruk soveel te meer die noodsaaklikheid om ‘n 
verantwoorde en samevattende bevinding op grond van ‘n geheeloorsig van alle 
tersaaklike Bybelse gegewens te maak. Dit word vervolgens, op grond van die 
opdrag van hierdie Deputate, vanuit die bevindinge van hierdie studie gedoen, in 
ag genome die besluite van vorige Sinodes. 

5.2 Ou Testamentiese gegewens 
5.2.1 Die Skrif leer duidelik dat God by die skepping die mens manlik en vroulik 

geskep het (Gen 1:27) en dat albei na die beeld van God geskep is. God het die 
een nie minderwaardig teenoor die ander geskep nie. Saam word hulle beeld van 
God genoem, saam word hulle geseën, saam is hulle vir die voortplanting van 
die menslike geslag verantwoordelik, saam word hulle as heersers oor die aarde 
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aangestel, saam word hulle gestraf en saam ontvang hulle weer die belofte van 
die saad van verlossing. 

5.2.2 Dit kan daarom nie so verstaan word asof dit teen die wese van die vroulike 
geslag is, of dat dit teen ‘n skeppingsorde ingaan dat die vrou ook mag heers of 
regeringsfunksies mag vervul nie. Dat Adam eerste geskep is en Eva tweede, 
toon ‘n bepaalde skeppingsorde of volgorde aan wat nie as ‘n rangorde verstaan 
moet word nie (vgl Bylae 1988:28). 

5.2.3 Die man is die een wat die inisiatief neem in die naamgewing en die vrou staan 
hom by as sy hulp wat by hom pas (Gen 2:18, 23). God het die leidinggewing 
van die man egter nie as heerskappy bedoel nie, maar as liefdesdiens en die 
hulp wees van die vrou het Hy nie as slawediens bedoel nie, maar as 
gelykwaardige bystand (Rapport 1988:510). 

5.2.4 Daar is in die Ou Testament voorbeelde van vroue wat ook die profetiese gawe 
ontvang het en dit in die openbaar beoefen het, byvoorbeeld: Miriam (Eks 15:20), 
Debora (Rigt 4:4) en Hulda (2 Kon 22:14, 15). Twee vroue, Debora en Atalia (2 
Kon 11) het ook in die regeeramp van rigter en koning gedien. Dit is wel so dat 
hierdie enkele vroue as uitsonderings aangedui kan word. In die lig van vroue se 
sosiaal-onderdrukkende posisie in die Ou Testamentiese tyd (vgl Bylae 1988:31-
33), is hierdie enkele uitsonderings tog ook merkwaardig. 

5.2.5 Dit is wel so dat die Ou Testamentiese dienste van koning en profeet nie direk 
met die Nuwe Testamentiese dienste van ouderling en Woordbedienaar 
geïdentifiseer kan word nie. Dit kan nie direk op mekaar oorgedra word nie, want 
in Christus het hierdie dienste ‘n bepaalde vervulling verkry. Daar is dus nie ‘n 
direkte band nie, maar daar is wel ‘n indirekte verband in die sin dat die 
besondere dienste vir die Nuwe Testamentiese kerk wel bepaalde elemente van 
die Ou Testamentiese dienste van profeet, priester en koning bevat (vgl Rapport 
1988:512, 518). 

5.2.6 Van belang is hierdie Bybelse gegewe dat in die Ou Testamentiese tyd met sy 
meer wettiese karakter, God dit gewil het om vroue in die diens van regering en 
die diens van die Woord te gebruik. 

5.3 Nuwe Testamentiese gegewens 
5.3.1 Hierdie studie het aangetoon dat Jesus, tydens sy lewe hier op aarde, vroue en 

mans as gelykwaardig erken het. Hy het vroue in sy kring van volgelinge ingetrek 
en hulle ook as profetesse en getuies gebruik. Sy optrede teenoor vroue was ‘n 
bevryding van die onderdrukte posisie wat hulle in baie opsigte in die destydse 
wêreld gehad het. Dit is duidelik dat Jesus aan die vrou alles behalwe ‘n 
minderwaardige plek in sy kerk bestem het (Bylae 1988: 43). Die skopus van die 
evangelie van Christus toon aan dat vroue deur God geroep en begiftig kan word 
om op besondere wyse in sy kerk te dien soos Hy dit goeddink. Dat Jesus geen 
vroulike dissipels of apostels aangestel het nie, is ‘n sogenaamde “argumentum 
e silentio” wat selde ‘n deurslaggewende of selfs ‘n sterk argument is. 

5.3.2 In Christus breek daar vir die gelowige vrou ‘n nuwe vryheid aan as gevolg 
waarvan die plek wat sy in die Ou Testamentiese bedeling gehad het, verruim en 
oortref word (Rapport 1988:513). Van die begin af was vroue deel van die 
gemeentes, is hulle sonder enige sweem van minderwaardigheid so erken en 
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aangespreek, en het hulle aktief aan die aktiwiteite van die gemeentes 
deelgeneem (vgl Geheelrapport, 3.2.3.3). 

5.3.3 Vroue word nêrens van die gawes wat die Heilige Gees gee uitgesluit nie (Rom 
12:6-8; 1 Kor 12:8-10; 1 Pet 4:10-11). Die aanwending van hierdie gawes mag 
nie verhinder word nie (HK, Son 21) en gevolglik is vroue se gawes ook aktief in 
die gemeentes aangewend. 

5.3.4 In die huweliksverhouding tussen man en vrou behoort die hoofskap van die man 
(sonder heerssug) en die helperskap van die vrou (sonder slaafsheid) in die gees 
van wedersydse onderdanigheid erken en uitgelewe te word (1 Kor 11:3-10; Ef 
5:21-24). 

5.3.5 Daar is in die Nuwe Testament voorbeelde van vroue wat ook die profetiese 
gawe ontvang en beoefen het (Geheelrapport, Deputate 3.13.2). Vroue mag en 
moet in die gemeente hulle profetiese gawes beoefen (1 Kor 11:5). Vroue het 
ook leergawes ontvang en kon dit tot opbou van die gemeente beoefen 
(Geheelrapport, Deputate 3.13.3). In 1 Korintiërs 12:28 word die profetiese gawe 
net na die apostels en voor die leraars genoem. 

5.4 Die betekenis van Galasiërs 3:28 
5.4.1 In Galasiërs 3: 28 skryf Paulus: “Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie 

meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal 
een in Christus Jesus". Die betekenis hiervan is inderdaad om die dwaalleer van 
die Judaïste te antwoord wat beweer het dat diegene wat die wet onderhou 
voorrang tot die saligheid het (vgl Bylae 1988:44). Om egter te beweer dat Gal 
3:28 slegs ‘n soteriologiese (saligmakende) betekenis het, is om die eksegetiese 
reikwydte daarvan te versmal. 

5.4.2 Hierdie Skrifgedeelte is ingebed in ‘n gedagtestruktuur waarin Paulus die 
implikasies van die oorgang van die ou bedeling (OT) na die nuwe bedeling (NT) 
wil duidelik maak. Paulus doen dit deur in Galasiërs 3 met verskeie 
kontrasterende begrippe te werk, naamlik: wet en geloof (v. 2, 24, 25); vlees en 
Gees (v. 3); vloek en seën (v. 13, 14) en belofte en erfgenaam (v. 18, 29). Die 
kontras tussen die lewe wat in Christus werklikheid geword het en die vroeëre 
lewe onder die wet (v. 24), word ook deur die direkte verband van vers 24-29 
aangetoon met die kinders van God (v. 26) wat in Christus die ware nageslag 
van Abraham is (v. 29). 

5.4.3 Volgens Rablynse voorskrif moes die vrye Joodse man God elke dag gedank het 
dat hy nie as ‘n heiden, as ‘n slaaf of as ‘n vrou geskep is nie. Die inhoud van 
Galasiërs 3:28 toon ‘n duidelike verband met die genoemde gebed waarin 
Paulus dit in christologiese perspektief stel. 

5.4.4 Naas die soteriologiese betekenis is daar ook die deurbreek van gelykheid in die 
nuwe bedeling, in teenstelling met die Joodse ongelykheidsleer wat voor God die 
Jood verhef het bo alle nie-Jode; die vryman bo die slaaf; en die man bo die 
vrou. Met verwysing na Gal 3:28 verwys die Rapport van 1988 ook na hierdie 
breër betekenis: “Inderdaad wys die skopus van die evangelie van Christus dus 
op die algehele gelykwaardigheid van die man en vrou in die kerk” (p.513). Die 
implikasies hiervan is onder meer dat geslagsverskille nie die basis vir enige 
ongelykheid in die kerk mag wees nie. Galasiërs 3:28 het dus ook ‘n kerklike en 
sosiale betekenis. Paulus sê nie dat eenheid in Christus ‘n eendersheid geword 
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het nie. Hy benadruk slegs dat daar in die liggaam van Christus nie plek is vir die 
sondige vervreemding en ongelykhede wat aan die onderskeidinge van etnisiteit, 
sosiale status en geslagsverskille verbind mag wees nie. 

5.5 Bepaalde Skrifgedeeltes met ‘n diakonale inhoud 
5.5.1 In Romeine 16:1 word na Fébé verwys as ‘n dienares (diakonon) van die 

gemeente in Kenchree. Daar is sterk eksegetiese gronde wat daarop dui dat 
Fébé ‘n diaken was. 

5.5.2 Die vraag bestaan of 1 Timoteus 3:11 na vroue van diakens of na vroue-diakens 
verwys? Eksegetiese gronde toon egter genoegsaam aan dat Paulus wel na 
vroue-diakens verwys. 

5.6 Twee Skrifgedeeltes: Die sogenaamde swyggebod 
5.6.1 In 1 Korintiërs 14:34, 35 en in 1 Timoteus 2:11-15 gee Paulus aan die getroude 

vrou die opdrag om in die erediens (gemeente) haar stil te hou as ‘n aanduiding 
dat sy haar man as hoof erken. In 1 Korintiërs 14 gaan dit duidelik oor die 
getroude vrou en in 1 Timoteus 2 is daar nie genoegsame gronde om die 
ongetroude vrou ook by die stilwees-gebod te betrek nie (vgl Geheelrapport, van 
Deputate 3.7). 

5.6.2 Uit die Skrif is dit duidelik dat die swyggebod nie ‘n absolute verbod op enige 
praat van die vrou was nie. Daar is voorbeelde van vroue wat hulle spreekgawes 
wel in die gemeente aangewend het (bv. 1 Kor 11:5). Die getroude vrou in die 
kerk is dus nie geroep tot voortdurende stilswye nie, maar wel om so in die 
gemeente te praat dat sy nie daardeur haar man se hoofskap in gedrang bring 
nie (Rapport, 1988:515). 

5.6.3 Die swyggebod is dus nie ‘n totale verbod om te praat nie, maar ‘n kwalifisering 
dat die getroude vrou haar spreekgawes so moet beoefen dat sy haar man se 
hoofskap nie verkleineer of minag nie. 

5.6.4 Twee sake moet hier in ag geneem word. Eerstens is daar geen eksegetiese 
gronde om die ongetroude vrou ook by die swyggebod te betrek nie. Tweedens 
is Christus, as die enigste Hoof van die kerk, die grond vir alle spreke in die kerk. 
Hy regeer die kerk (HK, Son 21, 48; NGB, artt.27, 31, 32). Hy dra nooit sy gesag 
aan 'n mens oor nie. Hy roep mense om sy regeermag te bedien. Gesagvolle 
spreke in die kerk is altyd “so spreek die Here”, en is nooit die baasskap van een 
persoon oor ‘n ander, of selfs van die vrou oor haar man nie. 

5.7 Finale Samevatting 
5.7.1 Alles in ag genome, uitgaande van die vertrekpunt dat daar in die Bybel nie ‘n 

teks is waarin spesifiek gesê word of vroue in die besondere ampte mag dien of 
nie, in die lig van bostaande Bybelse gegewens, kan die gegronde afleiding 
gemaak word dat God die vrou (getroud en ongetroud) gelykwaardig met die 
man met gawes toerus en op ‘n besondere wyse in die kerk wil gebruik, ook in 
die besondere dienste. In geheel gesien is daar net twee Skrifgedeeltes wat 
eksplisiet ‘n beperking op die vrou se optrede in die gemeente plaas (vgl punt 
5.6). Dit is egter nie ‘n absolute verbod nie, maar ‘n kwalifisering vir die getroude 
vrou se optrede in die gemeente. 

5.7.2 Hierdie studie is vir die GKSA belangrik. Daar moet gewaak word daarteen om 
nie ‘n besluit anders te formuleer as wat die Bybel leer nie. Net so moet daar 
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noukeurig op gelet word om nie die gewetens van mense te bind met standpunt 
wat nie volgens die Skrif is nie. 

5.7.3 Gewetensbinding is wanneer ‘n bepaalde saak as ‘n verbod of gebod op grond 
van die Bybel gemotiveer word, terwyl dit nie regtig Bybels begrond kan word 
nie. Die gevaar van gewetensbinding aktiveer worstelende gewetensvrae: Kan 
daar met sekerheid gesê word, met duidelike Bybelse gronde, dat die getroude 
en ongetroude vrou nie in die besondere dienste van diaken, ouderling en 
bedienaar van die Woord mag dien nie? Kan ‘n mens sê dat dit sonde is as ‘n 
vrou ‘n predikant, ouderling of diaken is, terwyl God vroue in die Ou 
Testamentiese tyd in profetiese en regeerdienste gebruik het? 
Iets van hierdie gewetensworsteling verwoord die Rapport van 1988 ook: “Dit is 
die Here wat sy diensknegte roep en hulle met gawes van sy Gees toerus om in 
sy kerk en koninkryk te dien. Soos Hy dit ten tye van die Ou- en moontlik in die 
Nuwe Testamentiese kerk gedoen het - al was dit by wyse van uitsondering -, so 
kan Hy in sy vrymag vandag ook nog vrouens in sy diens roep en gebruik” (p.521 
- Hierdie stelling is nie deur die Sinode goedgekeur nie). 
Artikel 3 van die KO stel dat niemand die diens van die Woord en Sakramente 
kan uitoefen sonder dat die persoon wettig daartoe beroep en toegelaat is nie. 
Volgens kommentaar op hierdie artikel behels hierdie beroeping ‘n innerlike 
roeping en uiterlike bevestiging van hierdie roeping. Hierdie inwendige roeping is 
die volhardende en standvastige innerlike drang, deur die Heilige Gees gewek, 
tot diens van die Woord. Die diens (amp) word eerstens begeer (1 Tim 3:1). Die 
profete en apostels het elke keer hulle roeping tot die amp op die voorgrond 
gestel. By die begeerte tot die diens (amp) is ook die gawes wat daarvoor nodig 
is sigbaar. 
Daar is baie vroue wat hulle innerlik geroepe voel tot die diens van bedienaar 
van die Woord. Hierdie vroue het ook die gawes daarvoor ontvang. Indien hierdie 
vroue aanspraak maak daarop dat God hulle tot hierdie diens geroep het, moet 
die toetssteen daarvoor nie ook wees die uiterlike roeping, naamlik die beroeping 
van ‘n gemeente nie? Kan een mens vir ‘n ander sê dat haar roeping ongeldig 
is? 
Hierdie roepingsbelewing van vroue is nie maar iets wat vir ‘n kort tydjie ‘n gevoel 
is en dan verdwyn nie maar ‘n volhardende begeerte oor talle jare wat tans in die 
GKSA nie tot realisering kan kom nie. 

5.8 Aanbeveling 
Die Nasionale Sinode 2003 besluit dat vroulike lidmate wat daarvoor gawes van 
die Gees ontvang het, wel tot die besondere dienste van diaken, ouderling en 
bedienaar van die Woord verkies en bevestig mag word. 

Besluit: Kennis geneem. 
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21.13 MINDERHEIDSRAPPORT TEN OPSIGTE VAN GEDEELTES VAN DIE 
RAPPORT INSAKE DIE PLEK VAN DIE VROU IN DIE KERK 
(Artt.43.3, 235) 

 

 
A. Dr. AJ Krüger stel die Minderheidsrapport. 
B. Besluit: Die Minderheidsrapport word verwys na die Kommissie : Leerstellige sake 4. 
C. Dr. HG Stoker rapporteer namens die Kommissie : Leerstellige sake 4. 
D. Besluit: Hierdie Minderheidsrapport word saam met die betrokke Kommissierapport 

verwys na die Deputate vir verdere studie. 

E. MINDERHEIDSRAPPORT 
1. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem. 
1.1 Ondergetekende was lid van die Deputate vir Leerstellige Sake. Soos u sal merk, 

is daar ‘n Rapport ingedien oor die plek van die vrou in die kerk waarin groot 
gedeeltes van die Rapport ‘n eenheidstandpunt bevat, maar wat op sekere 
gedeeltes alternatiewe beredenerings en bevindings weergee, waar daar ‘n 
minderheids- en meerderheidstandpunt oor sekere sake onder die Deputate 
bestaan. Ek ondervind probleme met sekere beredenerings en gevolgtrekkings in 
die Rapport, en kan nie onvoorwaardelik met ‘n skoon gewete sekere gedeeltes 
van enige van die twee standpunte aanneem nie. Daarom hierdie 
Minderheidsrapport, waarin ‘n ander konklusie aangetoon sal word. 

1.2 Al die Deputate is eenstemmig oor die besondere plek wat die vrou in die kerk 
inneem, en dat sy met haar gawes geleentheid het om haar Goddelike roeping uit 
te leef. Die verskil in gevolgtrekkings raak net die saak van die bevestiging van 
vroue in die besondere dienste.  

1.2.1 Die Rapport kom tot die konklusie dat die status quo gehandhaaf moet word ten 
opsigte van vroue in die ampte, alhoewel daar gesê word dat vroue hulle mans in 
hulle dienswerk moet ondersteun. 

1.2.2 Die alternatiewe Rapport kom tot die (gekwalifiseerde) konklusie dat vroue in al 
drie die kerklike ampte kan dien.  

1.3 Aangesien ek die eenheidstandpunt aanvaar, en met groot gedeeltes van die 
Alternatiewe Gedeeltelike Rapport saamstem, gaan ek nie op detail in nie, maar 
probeer om in breë lyne ‘n alternatiewe aanbeveling te verwoord. 

1.4 Vir duidelikheid, stel ek dat ek 2, 3, 4 en 5.1 tot 5.3 van die Alternatiewe Rapport 
net so onderskryf.  

Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sake waaroor die Sinode moet besluit 
2.1 Nóg die Rapport, nóg die Alternatiewe Rapport stel dit dat daar ‘n moontlike derde 

konklusie getrek kan word uit die gegewens voorhande, naamlik dat vroue in die 
diakenamp bevestig kan word, maar dat daar nog geen finale konklusie getrek kan 
word ten opsigte van die vrou in die leer- en regeerampte nie.  

2.1.1 Oor die vrou in die diakenamp gee die tekste in Rom 16 en 1 Tim 3, tesame met 
die verwysings na vroue se dienswerk in die Nuwe-Testamentiese tyd, duidelik 
genoeg aanduiding dat vroue in die Nuwe-Testamentiese tyd in die diakenamp 
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gestaan het. Dit is ook duidelik dat die diakenamp nie ‘n regeeraspek op 
dieselfde wyse as die ouderling- en predikantsamp inhou nie. Die kerke kan dus 
met vrymoedigheid vroue as diakens bevestig.  

2.2 Daar bestaan nog vele verskille in eksegese en hermeneuse rondom die saak van 
die vrou in die leer- en regeeramp – soos ook blyk uit die Rapport en Alternatiewe 
Rapport. Hierdie verskille wys daarop dat die saak nog nie duidelik genoeg is 
sodat die Sinode ‘n finale en gewetebindende besluit hieroor kan neem nie. 
Verdere studie onder die leiding van die Heilige Gees sal DV helderheid bring. Die 
status quo word dus gehandhaaf rondom die bevestiging van ouderlinge en 
predikante, totdat hierdie duidelikheid verkry is. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
 
 
21.14 BESWAARSKRIF VAN PARTIKULIERE SINODE PRETORIA INSAKE 

KERKORDE, ARTIKEL 46 TEEN 'N BESLUIT VAN NASIONALE 
SINODE 2000:400 (Artt.8, 94, 241) 

 
 
A. Ds. SC Vorster stel die Beswaarskrif. 
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na die Kommissie : Leerstellige sake 3. 
C. Ds. AH Mulder rapporteer namens die Kommissie : Leerstellige sake 3. 

 
D. BESWAARSKRIF 
Besluit waarteen beswaar gemaak word: 
Acta 2000:400, 3.2.2.3 – “dat indien kerke om gewigtige redes van die gemeenskaplike 
drinkbekers afwyk, moet dit met verantwoording uit die Skrif gedoen word – 
Goedgekeur.” 
 
Motivering 
Die besluit is teenstrydig met die hele konteks van die prinsipiële raamwerk. Goeie 
hermeneutiek vereis dat die dele in die geheel van die konteks verstaan moet word. Die 
oorspronklike bedoeling van die Sinode met die “prinsipiële raamwerk (Acta 2000:400) 
was juis om dit aan die vryheid en selfstandigheid van die plaaslike kerk oor te laat hoe 
hulle die Nagmaal kragtens KO, art.62 “tot die meeste stigting” wil inrig. Die hele 
Sinodebesluit 2 tot 3.2.2.2 dui daarop dat die Sinode juis nie voorskriftelik en 
gewetensbindend wil wees nie. Nou kom die besluit 3.2.2.3 en draai dit om met 'n 
duidelike voorskriftelike bevel “moet”. 
 
Versoek  
Die Partikuliere Sinode Pretoria vra die Nasionale Sinode 2003 om 3.2.2.3 te 
herformuleer. 
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E. KOMMISSIERAPPORT 
1. Bevindings 
Die Beswaar word nie gehandhaaf nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
Motivering 
Die betrokke besluit bind aan die Skrif, Belydenis en Kerkorde, maar is nie onnodig 
voorskriftelik nie. Blykbaar verstaan die beswaardes KO, art.62 nie reg nie. Die 
bewoording in KO, art.62 “tot die meeste stigting" raak net middelmatige sake. Vergelyk 
hiervoor J Jansen 1952 Korte Verklaring van de Kerkorde der Gereformeerde Kerken, 
Kampen : Kok, p.273-277 (bespreking van artikel 62). 
Besluit: Kennis geneem. 
2. Aanbeveling 
Die beswaar word nie gehandhaaf nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
21.15 BESWAARSKRIF VAN DIE GEREFORMEERDE KERK HERMANUS 

TEEN BESLUITE VAN SINODE 1961 – VOLGMAG OUDERLINGE-
LITURGE (Artt.8, 232) 

 
 
A. P Aucamp stel die Beswaarskrif. 
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na die Kommissie : Leerstellige sake 2. 
C. Ds. P Venter rapporteer namens die Kommissie : Leerstellige sake 2. 
 
D. BESWAARSKRIF 
Die Beswaarskrif wat die Gereformeerde Kerk Hermanus hiermee aan u voorlê, het 
voor Klassis Boland (Oktober 2002) gedien. Die Klassis het besluit dat die Kerk van 
Hermanus dit direk na die eersvolgende Nasionale Sinode (Januarie 2003) moet stuur. 
 
1. Die besluit waarteen beswaar gemaak word 
“In verband met uniformiteit van ons leesdienste, adviseer die Algemene Sinode ...om 
as leidraad te volg die vasgestelde liturgiese orde van die Sinode 1927 met die 
uitspreek van die votum (Ps 124:8) aan die begin en die afbid van die seënbede aan die 
einde.” (Acta 1961:452) 
Die beswaar gaan spesifiek teen die gedeelte “…met die uitspreek van die votum …aan 
die einde”. 
2. Agtergrond waarteen die beswaar gesien moet word 
2.1 Sinode 1894 (art.170) het gewaarsku dat die uitspreek van die seën tot die amp 

van leraar behoort, die ouderling moet hom daarvan weerhou. 
2.2 Die 27ste Sinodale Vergadering van die GKSA Aliwal-Noord 1942 (Hand, art.115) 

besluit oor die liturgie van leesdienste dat die votum (Ps 124:8) aan die begin en 
die uitspreek van die seën (Num 6:24-26 en 2 Kor 13:13) aan die begin en einde 
van die diens weggelaat moet word. 
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2.3 Teen die voorafgaande besluit word ’n Beswaarskrif aan die 34ste Sinodale 
Vergadering van die GKSA 1961 (Hand, pp.449-452) gerig. Die Beswaarskrif vra 
dat die votum wel aan die begin van die leesdiens uitgespreek word en die seën 
aan die einde van die diens vervang word met: “Mag die genade …met ons almal 
wees. Amen”, of: “Die Here sal ons seën en ons behoed …en aan ons gee sy 
vrede. Amen”. Die Sinode handhaaf die Beswaarskrif in die bewoording soos in 
punt 1 hierbo. Die argumente wat die beswaarde aanvoer, en die Sinode 
klaarblyklik deel, is: 
o Die erediens is wesenlik ’n samekoms van die volk van God om die Here te 

aanbid. Of ’n lerende of regerende ouderling die diens lei, verander niks aan 
hierdie feit nie. Daarom moet die liturg (hetsy lerende of regerende ouderling) 
magtiging hê om die votum uit te spreek. “Ook in die leesdiens tree die 
regerende ouderling op as instrument waardeur God tot die vergaderde 
gemeente spreek.” 

o Die lerende ouderling alleen moet “as mondstuk van God” die seëngroet aan 
die begin en die seën aan die einde van die diens op die gemeente lê. 

o Die seën moet aan die einde van die leesdiens afgebid word sodat die 
gelowiges uitmekaar kan gaan met die geloof dat God hulle sal beskut; hulle 
is nie soos “vereensaamde weeskinders” nie. Die “Amen” bevestig dit. 

2.4 Voor die 42ste Nasionale Sinode 1985 (Hand, p.412) dien ’n versoek van die 
Deputate vir Liturgiese Sake dat die vraag oor die uitspreek van die aanvangseën 
deur proponente na ’n studiekommissie verwys word. Die Sinode laat verval die 
punt sonder verdere motivering. 

2.5 Die 43ste Nasionale Sinode 1988 (Hand, pp.116-120) behandel ’n beswaar teen 
die besluit in 2.4 genoem. Die beswaar word grootliks uitgedruk in die vorm van 
vrae teen die agtergrond van die besluit oor die liturgie van leesdienste deur 
Sinodale Vergadering 1961 (vgl 1 hierbo): 

o Waarom is daar ’n inkonsekwensie in die besluite deurdat die slotseën 
afgebid mag word, terwyl die aanvangseën nie gebruik mag word nie? 

o Mag die karakter van die seën as heilstoesegging verander word na 
gebed om seën na gelang van die amp van die liturg? 

Die Sinode wys die beswaar af omrede die ongemotiveerde wyse waarop die 
saak van seënuitspraak deur proponente voor die Sinode van 1985 gekom het, 
en die beswaarde se uiting van sy persoonlike menings oor die verband tussen 
aanvangs- en slotseën, seëntoesegging en gebed om seën, sonder beroep op 
Skrif, Belydenis en Kerkorde. 
 

3. Beswaargronde 
3.1 Geen Bybelse, konfessionele of kerkregtelike gronde word aangevoer vir die 

besluit dat ’n ouderling nie die seën mag uitspreek as deel van die liturgie van ’n 
leesdiens nie, maar dit wel aan die einde mag afbid. 
Beredenering 
Die Beswaarskrif op grond waarvan die Sinodale Vergadering 1961 sy besluit 
geneem het, stel as beginsel dat ’n erediens wesenlik ’n samekoms van God met 
sy volk is, ongeag wie as liturg optree (lerende of regerende ouderling). Die 
regerende ouderling tree ook in die leesdiens op as “instrument waardeur God tot 
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die vergaderde gemeente spreek”. Voorgaande beginselstellings word nie in 
hierdie Beswaarskrif betwis nie. 
Die Beswaarskrif (en daarmee ook die Sinode self) voer egter geen Bybelse of 
ander argumente aan waarom die regerende ouderling-liturg net die votum mag 
uitspreek en nie ook die seën nie. Die opvallende onderskeiding word gedek met ’n 
blote kategoriese stelling: “Alleen die lerende ouderling (kan) as mondstuk van 
God die seën (-groet) op die gemeente lê”. Vermoedelik steun so ’n stelling op die 
aanname dat die lerende ouderling ’n primaat bo die lerende ouderling het. 
Behalwe dat daar geen gronde aangevoer word vir die stelling nie, klop dit ook nie 
met die uitgangspunt in die Beswaarskrif dat die liturg nie die karakter van ’n 
erediens verander nie, en dat die ouderling ook “instrument” is waardeur God tot 
die vergaderde gemeente spreek. Die ouderling kan dus instrument van God 
wees, maar nie mondstuk vir die seën-toesegging nie! 
Die feit dat die “lerende” en “regerende” ouderling in die Skrif één 
ouderling/opsienersdiens is en daarom dieselfde waardigheid en voortreflikheid 
besit, speel net tot op ’n sekere punt ’n rol in die besluit (votum-uitspraak), en word 
daarna gelos (seën-uitspraak). 
Die invoering van ’n gebed om seën in plek van die seën-toesegging, is eweneens 
ongemotiveerd. Die verskuiwing van subjek vanaf die Here wat sy seën op die 
gemeente lê (heilstoesegging) na die gemeente wat bid om God se seën, word 
onverklaard gelaat. Op stuk van sake is die gebed in die plek van die seën net ’n 
kunsgreep om die weglating van die seën, en die leemte wat dit laat, enigsins te 
beredder. 
Die algehele afwesigheid van Bybelse en ander geldige begronding in die 
1961-besluit is in die skerp kontras met die eis van Sinode 1988 aan Deputate en 
die beswaarde om hulle handelinge en hulle vraagstellings met die Skrif, Belydenis 
en Kerkorde te dek (vgl Hand 1988:119, 3.6.1.1 en p.120, 3.6.2.1). 

 
3.2 Die besluit hou in dat leesdienste minderwaardig is in vergelyking met eredienste 

wat deur predikante gelei word. 
Beredenering 
In die Rapport oor die Hersiening van die Liturgie voor Nasionale Sinode 1997 
word oor die seën as onderdeel van die “Ontmoetingsdiens” (wat ontmoeting 
tussen God en die gemeente moontlik maak), gesê: “Ook die onontbeerlike seën 
van God vir die samekoms, waarsonder die ontmoeting, die Woorddiens en die 
aanbidding nie kan plaasvind nie” (Hand 1997:742). Die Sinode het hierdie stelling 
nie verander nie en daarvan kennis geneem. In welke mate die seën kardinaal vir 
’n erediens is, word uitgedruk in hierdie stelling. Leesdienste kan dan nie meer as 
volwaardige eredienste geld nie. ’n Beter weg sou wees om die waardigheid en 
voortreflikheid van die ouderlingdiens volgens die Skrif te erken en die eksklusiewe 
volmag van die predikant om in die Naam van die Here Sy seën op die gemeente 
te lê, op te hef. 
Die huidig geldende besluite oor leesdienste neem die geestelike opbouwaarde 
daarvan weg, en sodoende voed dit gedagtes dat leesdienste minderwaardig is. 
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3.3 Die besluit misken die waardigheid en voortreflikheid wat die 
ouderling/opsienersdiens volgens die Skrif het, en wat die huidige “regerende” 
ouderling met die “lerende” ouderling in gemeen het. 
Beredenering 

3.3.1 Die ouderling/opsienersdiens is volgens die Nuwe Testament ’n voortreflike en 
blywende diens waardeur Christus sy gemeente wil leer, voed, bestuur, vermaan 
en teregwys, troos, lei (Hand 11:30; 14:23; 20:17, 28; 1 Pet 5:1-4; Fil 1:1; 1 Tim 
3:1-7; 5:17; Tit 1:5-9; 1 Tess 5:12-13; Heb 13:17), en aan wie die gemeente 
agting en gehoorsaamheid moet betoon. Die “oudstes” of “leiers” in Israel (Deut 
19:12; Jos 20:4) is hoogs waarskynlik die eweknie van die ouderling/opsiener. 
Die waardigheid, voortreflikheid en fundamentele plek van die ouderling/opsiener 
blyk oorvloedig uit die Bybelse gegewens. 
Dr. Herman Ridderbos verklaar van die ouderling/opsienersdiens in sy 
omvattende studie oor Paulus se teologie: “Het is daarom vooral dit ambt, 
waaraan hij (Paulus) de gemeente in haar verdere opbouw en ontwikkeling 
toevertrouwd” (Paulus — Ontwerp van zijn Teologie, 1966:513). 
’n Studie wat Gereformeerde wetenskaplikes vanoor die hele wêreld in opdrag 
van die Gereformeerde Ekumeniese Sinode oor die ampte in die Nuwe 
Testament onderneem het, vind neerslag in ’n uitgebreide rapport wat in die 
Handelinge van die GES 1972 opgeneem is. Daarin lees ons oor die 
ouderling/opsiener: “In the regular and permanent care of the church, there is no 
other office with higher authority and responsibility than the eldership” (Acts of 
the Reformed Ecumenical Synod Australia 1972—Supplement No 6: Office in the 
New Testament, p.186). Voorgaande twee aanhalings laat geen twyfel oor die 
waardigheid en fundamentele betekenis wat die Nuwe Testament aan die 
betrokke diens verleen nie. Dit is ondenkbaar dat iemand wat hierdie diens 
uitoefen nie die bevoegdheid sou hê om die Here se mondstuk te wees in sy 
seëntoesegging nie. Die bewyslas van die teendeel rus op diegene wat dit 
ontken. 

3.3.2 Differensiasie binne die ouderling/opsienersdiens, ook die wat in die loop van die 
geskiedenis van die kerk nodig geag word, hef nie die oorspronklike eenheid en 
gelykheid van alle ouderlinge/opsieners op nie. 

Dr. B Spoelstra verwoord hierdie fundamentele verwantskap: “Die diens van die 
predikant as leer-ouderling en die herder-ouderling as opsiener in die 
gemeente is intiem verwant” (Gereformeerde Kerkreg en Kerkregering — 
Handboek by die Kerkorde, 1989:142) en “Beide leraars en herders het 
ouderlinge en ‘opsieners’ (biskoppe) gebly” (aw:143). 
Differensiërende ontwikkeling binne die ouderling/opsienersdiens, veral ten 
opsigte van Woordverkondiging, is so te sê voorspelbaar. Dat sodanige diens 
egter primaat moet verkry oor die ouderlingdiens en selfs ’n reduksie van 
laasgenoemde se waardigheid en bevoegdheid tot gevolg kan hê, kan nie uit 
die Skrif verdedig word nie. 

3.3.3 Johannes Calvyn se ampte-ordening het ’n opsiener (“biskop”) geskep met ’n 
primaat oor die oudste (ouderling). Hierin lê die verklaring vir die primêre status 
van die predikant in die gemeente wat deel is van die Gereformeerde tradisie. 
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Uit die veelheid van Bybelse gegewens oor dienste, bedieninge, charismata, 
kies Calvyn sy uitgangspunt in Efesiërs 4:4-16. Onder die “herders” van vers 11 
bring hy alles tuis wat omtrent ouderlinge, opsieners en herders gesê word. 
Hierdie pastores (herders) is die bedienaars van die Woord. Aanvanklik (1537) 
erken Calvyn net vir hulle en die diakens. Aan die hand van gegewens soos 
Romeine 12:8 en 1 Korintiërs 12:28 (“regeringe”), skep hy ’n amp om saam met 
die opsieners toesig oor die sedes te hou en die tug uit te oefen. Hulle is die 
“oudstes” wat uit die kerkvolk gekies is en as ’n soort “senaat” moes 
funksioneer (vgl dr. B Spoelstra, aw:113; Calvyn se Institusie IV 3 1-9; 
Studierapport: “Wat is er aan de hand met het ambt?” Aangeboden aan de 
generale synode van nederlandsche hervormde kerk, 1969:46 en volgende). 
Studierapport formuleer die verhouding van die bedienaar van die Woord en 
die oudste by Calvyn soos volg: “…de dienaar des Woords (is) de eigenlijke 
presbyter, en de oudste hoogstens een assistant-presbyter met het oog op de 
tucht” (aw:48). Die verskil in waardigheid word weerspieël in die wyse van 
bevestiging: die ouderlinge sonder handoplegging (Studierapport, p.49, 50; dr. 
B Spoelstra, aw:113). Die eenheid binne die een opsieners/ouderlinge-diens is 
daarmee opgehef en die primaat van die bedienaar van die Woord as biskop 
(episkopos) gevestig. Calvyn se voorkeur vir die episkopale 
(biskoplike/opsieners-) kerkregering skryf B Spoelstra toe aan Calvyn se 
aristokratiese aard, hoewel hy erken dat die biskoplike posisie van die 
bedienaar van die Woord die “gevaar van hiërargie inhou” (aw:146, 113). Die 
“spanning” tussen predikant en ouderling bly voortbestaan omrede die verskil in 
bevoegdhede (Spoelstra, aw:146). Studierapport verwys hierna as 
“onduidelijkheden en onevenwichtichheden” in Calvyn se ampsontwerp wat 
“steeds dringender om correctie” roep. 
 

3.4 Die veranderde bedieningsituasie in die kerk roep om groter verantwoordelikhede 
en bevoegdhede vir ouderlinge, wat die besluit van 1961 nie erken nie. 
Beredenering 
Afname in getal lidmate in die GKSA, minder predikante, meer vakantskappe en 
verminderde finansiële vermoëns van lidmate skep ’n stand van sake waar ’n groot 
aantal kleiner gemeentes en afgesonderde wyksgemeentes vir lang tye sonder die 
diens van predikante moet klaarkom. In Klassis Boland is daar ten minste 10 
afgeleë wyke en klein gemeentes waar eredienste en sakramentbediening 
gevestig is. Predikante is dikwels nie beskikbaar nie. Baie eredienste vind plaas 
onder leiding van ouderlinge. Vanselfsprekend word dit ’n dringender vraag 
waarom ouderlinge se waardigheid in die lig van die Skrif nie erken word nie sodat 
hulle die bevoegdheid mag uitoefen om volwaardige eredienste te lei waarin hulle 
die Here se seën op sy gemeente kan lê. 
 

4. Die kerk van Hermanus versoek die Nasionale Sinode om die besluit in punt 1 
hierbo te herroep sodat ouderlinge se bevoegdheid erken word ten opsigte van die 
uitspreek van die votum en die seëntoeseggings in die erediens. 
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E. KOMMISSIERAPPORT 
1. Beredenering 
1.1 Hierdie Beswaarskrif is gerig teen die besluit van Sinode 1961.  
1.2 By Sinode 1961 het ‘n beswaar gedien teen die besluit van Sinode 1942. 
1.3 Sinode 1942 se besluit kom op die volgende neer: 
1.3.1 Die liturgiese orde van ‘n leesdiens word vasgestel teen die agtergrond van 

1927 se besluit in sake liturgiese orde van ‘n erediens. 
1.3.2 Die bepalings is dat die liturgiese elemente van die votum en seën aan die begin 

en die seën aan die einde weggelaat moet word. 
1.4 Die beswaar teen 1942 wat op die Sinode van 1961 gedien het, bevat twee 

aspekte: Die weglating van die votum en die weglating van die afbid van die seën. 
1.5 Vanuit die Beswaarskrif wat in 1961 gedien het, word u aandag gevestig op twee 

sinne om aan te dui wat die doel van die beswaardes was: 
“Aangaande die uitspreek van die seën aan die begin van ‘n leesdiens het ek nie 
besware nie, omdat alleen die lerende ouderling as mondstuk van God die 
seëngroet op die gemeente kan lê” 
“Ook aangaande die uitspreek van die seën aan die einde van ‘n leesdiens het ek 
nie besware nie, aangesien ook in hierdie geval alleen die lerende ouderling as 
mondstuk van God die seën op die gemeente kan lê” (Acta 1961: 450). 

1.6 Die Sinode van 1961 handhaaf die beswaar teen 1942 deur soos volg te besluit: 
Die besware van die beswaarde broeder word gehandhaaf en die besluit van 1942 
(art 115) word: “In verband met uniformiteit van ons leesdienste adviseer die 
Algemene Sinode .... om as leidraad te volg die vasgestelde liturgiese orde van die 
Sinode van 1927 met die uitspreek van die votum (Ps. 124:8) aan die begin en die 
afbid van die seënbede aan die einde” (Acta 1961:452) 

Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Konklusie 
2.1 Die wese van 1961 se besluit het steeds te doen met die daarstelling van ‘n 

uniforme liturgiese orde vir ‘n leesdiens.  
2.2 Die implikasie van 1961 is dat met ‘n leesdiens twee liturgiese elemente herstel 

word, nl. votum aan die begin en seën aan die einde (d.m.v. afbid van die seën). 
Besluit: Kennis geneem. 

 
3. Beswaargronde 
3.1 Die wese van die Beswaargronde is soos volg: 
3.1.1 Geen prinsipiële gronde bestaan vir die besluit dat die seën as deel van die 

liturgie van ‘n leesdiens nie uitgespreek maar wel aan die einde afgebid mag 
word nie. 

3.1.2 Leesdienste is minderwaardig in vergelyking met dienste deur ‘n predikant gelei 
omdat die seën by leesdienste nie uitgespreek word nie. 

3.1.3 Die verbod op die uitspreek van die seën deur die ouderling plaas ‘n negatiewe 
waarde oordeel oor die amp van die regerende ouderlinge. 

3.1.4 Veranderde omstandighede vereis nuwe denke. 
Besluit: Kennis geneem. 
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4. Bevinding 
4.1 Sinode 1961 het nie gehandel oor die sake waarteen die besware handel nie.  
4.2 Sinode 1961 is ‘n verandering op die besluit van Sinode 1942 wat die liturgiese 

elemente van die uitspreek van die votum en seën aan die begin en die seën aan 
die einde van die leesdiens weggelaat het. 

4.3 Die Beswaarskrif is gebou op ‘n verkeerde verstaan van die besluit van Sinode 
1961.  

4.4 Teen die agtergrond van 6.1–6.3 word daar nie verder op die materie van die 
Beswaarskrif ingegaan nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
5. Aanbeveling 
Dat die materie van die Beswaarskrif nie behandel word nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
21.16 BESWAARSKRIF VAN DE SERFONTEIN, CJS WOLMARANS EN 

BCW VAN DER WAAL TEEN DIE BESLUIT VAN DIE SINODE VAN 
1910 RAKENDE BIDURE (Artt.8, 101, 177) 

 
A. Ds. DE Serfontein stel die Beswaarskrif. 
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na die Kommissie : Leerstellige sake 2. 
C. Ds. PH Fick rapporteer namens die Kommissie : Leerstellige sake 2. 
 
D. BESWAARSKRIF 
A. Die spesifieke Sinodebesluit van 1910 waarteen ons beswaar maak 
Die jongste Sinodebesluit van die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika oor 
gebedsbyeenkomste buite die erediens (in die volksmond bekend as bidure) is geneem 
op die “Algemene Synodale Vergadering van de Gereformeerde Gemeenten van Zuid-
Afrika”, gehou op Reddersburg vanaf 7-17 Maart 1910. Die beredenering van die saak 
staan op bl.116-122 van die Handelinge (ons Bylae 2) en die besluite op bl. 58-59 
(art.152):  
 
A.1 Die Kommissie van die Sinode (bl.116 van die Handelinge van die Sinode) het 
gekom met ‘n minderheidsaanbeveling (A) wat die hou van bidure aan die vryheid van 
die kerkrade wou oorlaat en wat sekere aanbevelings bevat het om wanpraktyke by 
hierdie bidure te voorkom. Die meerderheidsaanbeveling (B) van die Kommissie het 
egter bidure afgewys en voorgestel dat die Sinode eenvoudig hou by die landswye 
biddae in geval van Nasionale rampe, soos bepaal in die Dordtse Kerkorde art.66. Die 
Sinode het die meerderheidsaanbeveling (B) aanvaar (bl.59 onderaan).  
 
Die spesifieke bewoording van die Sinodebesluit waarteen ons beswaar maak, lui: 
“Voorstel c aangenomen” (2-de laaste sin van art.152, onder op bl.59), 
waar voorstel c dan lui: 
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“Het meerderheidsrapport worde aangenomen en de toeligting op ’t advies ook in de 
bijlage opgenomen.” (bietjie hoër op bl.59)  
Die deel van die aanbeveling van bogenoemde meerderheidsrapport (B) waarteen ons 
beswaar maak lui dan: 
“Inzake de bededagen of biduren blijve de Synode bij. Art.66 D.K.O,” (onder aan 
bl.116.) 
 
A.2 Uitleg van die Sinodebesluit 
A.2.1 Die bewoording van die besluit verbied nie bidure eksplisiet nie. Wanneer ons 
egter oplet dat die enigste wesenlike verskil tussen voorstel A (bl.116), wat afgestem is 
en voorstel B wat aanvaar is, daarin lê dat voorstel A bidure wou toelaat, dan is dit 
duidelik dat die bedoeling van die Sinode was om met die keuse van voorstel B alle 
bidure (behalwe die landswye biddae ooreenkomstig Dordtse Kerkorde art.66) in die 
Gereformeerde Kerke in SA te verbied.  
A.2.2 Ons lei ook die volgende af uit die feit dat die Sinode die hierbo aangehaalde 
voorstel (c) aangeneem het wat eindig met: 
“…en de toeligting op ’t advies ook in de bijlage opgenomen” 
Die feit dat spesifiek voorgestel word dat die motivering by voorstel B in die Handelinge 
opgeneem word, dui aan dat dit nie standaard praktyk was vir die destydse Sinode om 
die motivering by alle voorstelle in die handelinge op te neem nie. Hierdie 
gevolgtrekking word gestaaf deur die feit dat die Sinode geen motivering by voorstel A 
in die Handelinge opgeneem het nie. Hieruit lei ons af dat die Sinode slegs motiverings 
waarmee hy hom vereenselwig het, in sy handelinge opgeneem het. Dit beteken dan 
dat die Sinode die motivering by voorstel B pertinent vir sy eie rekening geneem het. Dit 
beteken dat ons die Sinode se bedoeling met sy aangenome voorstel B in direkte 
samehang met die motivering by voorstel B moet uitlê: 
A.2.3 Wanneer die Sinodebesluit saam met sy motivering gelees word, bevestig dit op 
die volgende wyse ons gevolgtrekking in A.2.1 dat die Sinode alle bidure wou verbied:  
In die toeligting by voorstel B (bl.117 e.v.) word bidure (behalwe die ooreenkomstig 
D.K.O. art.64) skerp afgewys. Uit daardie toeligting is dit ook duidelik dat dit nie net 
gaan om bidure wat ‘n Metodistiese inhoud het nie, maar dat alle bidure waar meer as 
een persoon in die gebed voorgaan skerp afgewys word. (Dit gaan duidelik by die 
Sinode nie daarom om gesamentlike gebede tydens bv. huisbesoek of huisgodsdiens 
nie te verbied nie, maar om gebedsbyeenkomste wat spesifiek gereël word met die doel 
om saam te bid, te verbied.) 
 
B. Gronde vir ons besware teen die Sinodebesluit 
Beswaargrond 1: Die Sinode bind die gewetens van lidmate wat in 
gebedsbyeenkomste wil saamkom, sonder dat die Sinode bewys het dat bidure, waar 
meer as een persoon voorgaan in die gebed, in stryd is met die Skrif, Belydenis of 
Kerkorde.  
 
Beswaargrond 2: Die Sinode het Metodistiese bidure en Skrifgetroue 
Gereformeerde bidure ten onregte oor dieselfde kam geskeer. Die Sinode het 
onlogies en onregverdig opgetree deur eg-Bybelse en eg-Gereformeerde bidure te 
verbied op grond van besware wat slegs geldig is t.o.v. Metodistiese bidure.  
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Beswaargrond 3: Deur Gereformeerde lidmate, sonder enige geldige gronde uit die 
Skrif, Belydenis of Kerkorde, hul verbondsreg te ontneem om op ‘n eg-Bybelse manier 
in gebedsbyeenkomste saam te bid, het die Sinode die reg gekrenk van dié lidmate 
wat die Here op die manier wil dien. 
 
C. Begripsomskrywing: “Gebedsbyeenkoms” 
Ons is almal goed bekend met die soort gebedsbyeenkoms waar slegs een persoon 
voorgaan in die gebed en die ander persone net in die hart saambid. Oor die waarde 
hiervan stem ons met die Sinode saam. Die tipe gebedsbyeenkoms wat die Sinode met 
sy besluit teen bidure verbied, is ‘n byeenkoms wat spesifiek gereël word met die 
hoofsaaklike doel om saam te bid en dan op so ‘n manier dat meer as een persoon die 
geleentheid sal kry om in die gebed voor te gaan. Dit is hierdie tipe gebedsbyeenkoms 
wat ons met hierdie Beswaarskrif in ere wil herstel en tensy ons anders vermeld, sal 
ons in hierdie stuk altyd met die term “gebedsbyeenkoms” na hierdie soort byeenkoms 
verwys. 
 
D. Motivering van die kerkregtelike prosedure vir die Beswaarskrif 
D.1 In die verlede was die normale kerklike weg vanaf die Kerkraad via die Klassis, 
ens. nie toeganklik vir Beswaarskrifte teen Sinodebesluite nie. Die enigste toegelate 
weg was om die Beswaarskrif direk na die Sinode te neem. (Sinode 1964:444 e.v.). 
Op Sinode 1991 (bl.526) het ‘n geslaagde Beswaarskrif hierdie prosedure egter 
verander: Alle Beswaarskrifte teen die besluite van meerdere vergaderings kan nou 
die normale kerklike weg van Kerkorde, art.33 volg, wat by die Kerkraad begin. (Sien 
ook: “Die Kerkorde in Praktyk (1999:203-205 - dr. Jan Visser.) Die Sinode van 1994 
(Acta: 53: par.3.2) het voorts die besluit van 1991 as volg geïnterpreteer: 
“Die reg van direkte toegang tot enige meerdere vergadering vir aangeleenthede wat 
dit Skriftuurlik regverdig word nie deur 1991 se besluit geblokkeer nie.” 
Die gees van 1991 se besluit was dus nie om direkte toegang tot meerdere 
vergaderings te blokkeer nie, maar eerder om bykomend tot die direkte weg ook die 
normale kerklike weg via die mindere vergaderings vir Beswaarskrifte te open.  
Weens ‘n verskeidenheid van faktore, waaronder my langdurige afwesigheid uit my 
gemeente weens my seun se kankerbehandeling in die Kaap, kon ons egter nie 
hierdie Beswaarskrif betyds instuur om die normale Agenda vir Nasionale Sinode 
2003 te haal nie.  
In die lig van die aangehaalde uitspraak van Sinode 1994 en gesien die feit dat ons 
Beswaarskrif juis oor ‘n belangrike beginselsaak handel en ons daarin duidelike 
Skrifgronde vir ons beswaar aanvoer, versoek ons die Sinode om ons Beswaarskrif 
onder Kerkorde, art.46 as ‘n laatgekome stuk in die Aanvullende Agenda op te neem.  
 
E. Historiese verloop en agtergrond van die saak 
Die vraagstuk na die wenslikheid van bidure het voor die Sinode van 1907 gedien. Dié 
het toe Deputate aangewys om die saak te ondersoek en op die Sinode van 1910 te 
rapporteer. Uit die beredeneringe in die meerderheidverslag van die Sinode van 1910 
(sien aanhangsel 2) is die volgende duidelik: 
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Daar was van vroeg af meningsverskil oor gesamentlike aanbidding onder die 
Gereformeerdes: Die ou Dordtse Kerkorde maak voorsiening vir twee vorme van 
gesamentlike aanbidding: 
Art.66 maak voorsiening vir die gebedsvorm wat ons nou nog in ons Kerkorde het en 
steeds onderhou, nl. landswye biddae in geval van Nasionale rampe soos droogtes, 
oorloë, pessiektes ens. (Sinode handelinge bl.117-118.) Oor hierdie tipe “bidstondes” 
was daar wye eenstemmigheid onder Gereformeerdes. 
In art.64 van die ou Dordtse Kerkorde word verder voorsiening gemaak vir die “morgen 
en avondgebed”. (bl.118 (par.5) e.v.) Hierdie gebedsbyeenkomste soggens en saans 
het blykbaar ontstaan uit daaglikse samekomste van die gemeente wat deur Calvyn in 
Genève gehou is (par.5). Later het hierdie tipe gebedsamekomste in Nederland egter in 
onguns verval en is deur die Provinsiale Sinode van Dordrecht afgeraai (par.5). Die 
redes daarvoor word in par.6 gemeld. 
Die Gereformeerdes het gewoonlik veral skerp gereageer teen Metodistiese bidure, wat 
gemik was op ‘n nuwe uitstorting van die Heilige Gees. (par.10 e.v.). 
Ten slotte merk mens op dat daar ook onderlinge verskil was in die Kommissie van die 
Sinode van 1910 self, want die minderheidsverslag, wat o.a. deur professor Jan Lion 
Cachet onderteken is, wou “andere biduren” toelaat terwyl die meerderheidsverslag, 
wat o.a. onderteken is deur Totius (prof. JD du Toit), enige vorm van gebedsbyeenkoms 
waar meer as een persoon in die gebed voorgaan, skerp afgewys het. 
 
F. Motivering van ons Beswaargronde 
F.1 Inleidende opmerkings 
Die ter sake kommissieverslag B van die Sinode van 1910 (Sien ons Bylae 2, bl.116 
e.v.) gaan nie baie diep op die Skrifgegewens rondom gesamentlike aanbidding in nie 
en slegs enkele tekste word behandel. Ons sal later hierdie Skrifberoepe een-vir-een 
behandel. Ons wil egter begin deur eers ‘n oorsig te gee van wat tans in die 
Gereformeerde wêreld aan die gang is t.o.v. gebedsbyeenkomste en dan ook ‘n oorsig 
gee oor die tersaaklike Skrifgegewens. Daarna sal ons formeel ingaan op die 
Skrifgronde wat die Sinode van 1910 aangehaal het. 
F.1.1 Die gebedspraktyk in ander Gereformeerde kringe 
In die loop van die kerkgeskiedenis het dit telkens voorgekom dat gebedsbyeenkomste 
by Gereformeerdes ook buite die eredienste beoefen is. Dit was byvoorbeeld die geval 
by die Gereformeerde Kerk te Genève onder die leiding van Calvyn, soos beskryf deur 
die Sinode van 1910.  
Tans is daar verskeie buitelandse Gereformeerde Kerke wat gebedsbyeenkomste 
beoefen: Die Gereformeerde Kerke in Korea, met wie ons kerkverband beoefen, is 
byvoorbeeld daarvoor bekend dat hulle daagliks gebedsbyeenkomste hou. Hulle 
verbind dan ook die buitengewone seëninge wat die Here oor hulle uitstort, aan hierdie 
gebede. Ook by sommige ander buitelandse Gereformeerde Kerke waarmee ons in 
korrespondensie is, is gebedsbyeenkomste die staande praktyk.  
Mens kan dus sê dat gebedsbyeenkomste inderdaad Gereformeerde praktyk in vele 
lande is. 
Die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika is hierop die uitsondering. Hier het die meeste 
Gereformeerdes die gebedsbyeenkoms, in reaksie op sekere dwalinge by Metodistiese 
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bidure, as ongereformeerd beleef. In hierdie Metodistiese bidure is naamlik gebid om ‘n 
hernude uitstorting van die Heilige Gees. 
Ons (die beswaardes) distansieer ons egter van hierdie Metodistiese bidure 
Vandag kan en mag ons immers nie meer bid om die uitstorting van die Heilige Gees 
nie, omdat Christus eenmalig sy Gees op sy kerk van alle tye uitgestort het.  
Ons pleit egter dat Skrifgetroue gebedsbyeenkomste in ere herstel sal word, want ons is 
oortuig dat die Here in sy Woord, benewens die individuele binnekamergebed en die 
gebed van die gemeente by monde van die voorganger in die openbare erediens, ook 
die gebedsbyeenkomste toelaat en aanmoedig. 
F.2 Oorsig oor die Skrifgegewens rakende gebedsbyeenkoms 
Mens kry in die Skrif baie voorbeelde van gelowiges wat die persoonlike gebed beoefen 
het (soos byvoorbeeld Moses, Daniël, die Profete en Christus self). In die Nuwe 
Testament het Christus ons ook beveel om die binnekamergebed te beoefen. Ons stem 
dus met die Sinode saam oor die waarde van die persoonlike binnekamergebed en 
daarom gaan ons nie nou verder daarop in nie.  
Benewens hierdie binnekamergebede vind ons in die Skrif ook talle voorbeelde van 
openbare gebede waar net een persoon (gewoonlik die profeet, koning of volksleier) 
voorgegaan het. Aangesien ons met die Sinode van 1910 saamstem dat hierdie tipe 
gebede Skrifgetrou en baie waardevol is, gaan ons ook nie nou verder op hierdie tipe 
gebed in nie. 
Benewens bg. tipes gebede vind ons in die Skrif ook nog talle voorskrifte rakende, 
beloftes aangaande en voorbeelde van gebedsbyeenkomste waar meer as een persoon 
gebid het. Aangesien dit slegs hierdie gebedsbyeenkomste is waaroor ons ons deur die 
genoemde Sinodebesluit beswaard voel, gaan ons nou slegs op Skrifuitsprake rakende 
hierdie gebedsbyeenkomste fokus. 
Een van die belangrikste (en ook een van die mees aangehaalde) tekste rakende die 
vraagstuk van die binnekamergebed versus die gebedsbyeenkoms is Matt 6 en daarom 
gaan ons dit nou in detail behandel: 
[Tensy anders vermeld is alle aanhalings uit die Ou Vertaling (1953).] 
F.2.1 Matteus 6:1-18: Christus se voorskrifte rakende ons binnekamergebede 
Kerntekste 
Matt 6:1: “PAS OP dat julle nie jul liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle 
gesien te word nie; anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemele is nie.” 
en 
Matt 6:6-7: “Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou 
Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die 
openbaar vergelde.  

En as julle bid, gebruik nie ’n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want 
hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word.” 
 
Ons verklaring van hierdie tekste 
 
F.2.1.1 “gaan in jou binnekamer” (Matt 6:6) 
In die Bybel het ons baie voorskrifte vir persoonlike godsdienstige aktiwiteite, sowel as 
voorskrifte vir openbare of publieke godsdienstige aktiwiteite. Ons private godsdienstige 
dade bly in die reël ongesien en ons ontvang daarom geen eer van ons medegelowiges 
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daarvoor nie. Hiermee kon die Fariseërs nie saamleef nie. Daarom het hulle hulle 
private godsdienstige aktiwiteite doelbewus na die openbaar verskuif ten einde deur 
mense geprys te word: So het hulle dan hulle dade van liefdadigheid letterlik met die 
blaas van ‘n trompet aangekondig en doelbewus die strate en die sinagoges hiervoor 
uitgekies (Matt 6:2). Hulle het ook om dieselfde rede hul privaat binnekamergebede na 
die sinagoges en die hoeke van die straat verskuif (Matt 6:5) sodat die mense hulle kon 
sien! Hul privaat vasdae het hulle geadverteer deur ‘n onversorgde uiterlike en deur 
lang gesigte (Matt 6:16). Christus waarsku: Hulle het hul loon klaar weg (Matt 6:2, 5 en 
16). 
Hierteenoor beteken Christus se bevel aan ons: Voer jou privaat liefdadigheidsaksies in 
die geheim uit (Matt 6:3), verskuif jou privaat gebede na jou binnekamer (Matt 6:6) en 
as jy privaat vas, versorg jouself mooi sodat jou privaat vasdag by die mense ongesien 
sal bly (Matt 6:17-18). 
Hieroor belowe Christus dan: Elkeen wat die uitvoer van sy privaat godsdienstige pligte 
verberg, sal (op die oordeelsdag) deur God beloon word. 
Gevolgtrekking: Christus leer ons nie hier om gebedsbyeenkomste te vermy en slegs 
privaat te bid nie. Die gebede op straat wat hy afgewys het was immers nie 
gebedsbyeenkomste nie, maar eerder persoonlike gebede wat die Fariseërs in die 
openbaar gaan doen het om sodoende deur mense gesien te word. Christus verbied 
ons hier slegs om ons private gebede na die openbaar te verskuif ten einde die eer van 
mense te soek. Hy beveel glad nie dat daar geen openbare gebedsbyeenkomste mag 
wees nie. 
Ons vind immers vanaf die uitstorting van die Heilige Gees in die Bybel meer 
beskrywings van openbare as van privaat gebede. As Christus hier 
gebedsbyeenkomste verbied het, dan moes al daardie gebede in Handelinge in stryd 
met Christus se bevel gewees het, en dit kan tog nie wees nie. (Sien ons bespreking 
hieronder van die gebedsbyeenkomste wat in Handelinge beskryf is.) 
F.2.1.2 “gebruik nie ’n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie”(Matt 6:7) 
Baie teenstanders van gebedsbyeenkomste baseer hul argument as volg: Christus 
beveel ons hier om gebedsbyeenkomste te vermy en slegs in ons binnekamers te bid, 
of as ons wel in die openbaar bid om dan te sorg dat net een persoon voorgaan, om 
sodoende ‘n “ydele herhaling van woorde” te vermy.  
 
Hierteen antwoord ons soos volg 
F.2.1.2.1 Christus waarsku in hierdie teks nie teen gebedsbyeenkomste nie, maar 
eerder teen die ydele herhaling van woorde, soos wat die heidene gedoen het: So ‘n 
ydele herhaling van woorde kan ewe goed tydens gebedsbyeenkomste as in 
persoonlike gebede voorkom. Ons het hier dus nie te make met ‘n waarskuwing teen 
gebedsbyeenkomste nie, maar eerder ‘n waarskuwing teen ‘n ydele herhaling van 
woorde as sodanig, ongeag of jy nou alleen bid óf saam met ander gelowiges. 
As die argument sou wees dat waar meer as een mens in ‘n gebedsgroep oor dieselfde 
onderwerp sou bid, die gevaar groot is dat hulle gebede tot ‘n mate sal oorvleuel sodat 
hulle hulle waarskynlik skuldig sou maak aan ‘n “ydele herhaling van woorde”, dan 
antwoord ons hierteen:  
F.2.1.2.2 Ons moet daarop let dat Christus nie waarsku teen ‘n herhaling van 
woorde as sodanig nie, maar slegs teen ‘n ydele herhaling, soos die heidene dit gedoen 
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het. Daar is immers baie voorbeelde in die Bybel van gebede wat herhaaldelik gebid is 
en wat verhoor is en nie as ‘n ydele herhaling van woorde veroordeel is nie, bv: 
Toe die Here Israel wou vernietig het Moses 40 dae lank vir hulle gepleit (Deut 9:25, 
Nuwe Vertaling). Moses se gebed was egter baie kort en eenvoudig (verse 26-29). Om 
so ‘n kort gebed 40 dae en nagte lank te kon bid, moes hy dit sekerlik honderde male 
herhaal het, maar waarskynlik so dat hy telkens dieselfde saak uit ‘n effens ander hoek 
belig het. In antwoord op Moses se herhaalde gebed, het die Here ‘n hele volk gered! 
Dieselfde geld vir Christus wat in Getsémané drie keer dieselfde gebed herhaal het: 
Alhoewel hierdie gebed net twee sinne lank was, het Jesus nogtans so lank gebid dat 
sy dissipels telkens aan die slaap geraak het. Hy moes dieselfde gedagtes dus sekerlik 
in die drie sessies baie kere herhaal het, al was dit dalk telkens uit ‘n effense ander 
hoek. 
Net so het Paulus drie keer (waarskynlik ook drie sessies wat lank kon duur) gebid dat 
die doring uit sy vlees weggeneem moes word. 
F.2.1.2.3 Gevolgtrekking: Wanneer verskeie persone saam oor dieselfde saak bid, 
sal hulle gebede waarskynlik wel soms gedeeltelik oorvleuel, maar uit bostaande tekste 
is dit duidelike dat die Here sodanige herhaling nie as ‘n ydele nie, maar eerder as ‘n 
opregte gebedsherhaling sien. 
Nogtans moet ons in ons persoonlike sowel as in ons gebedsbyeenkomste ernstig waak 
teen ‘n sinnelose herhaling van woorde. 
F.2.2 Ander tekste oor gesamentlike gebed 
F.2.2.1 Medegelowiges wat gekant is teen gebedsbyeenkomste waar meer as een 
persoon voorgaan in die gebed, voer dikwels die volgende aan:  
Wanneer die Skrif sê dat die gelowiges saam gebid het, word bloot bedoel dat net een 
persoon voorgegaan het in die gebed en dat die ander net in hul harte saamgebid het, 
soos ons gewoond is om in ons Gereformeerde eredienste te doen.  
Om hierdie siening te toets, gaan ons in die paragrawe wat hieronder volg telkens die 
Griekse tekste ontleed om te sien of dit aandui dat slegs een óf meer as een persoon 
voorgegaan het in die gebed in die byeenkoms. 
Rakende hierdie vraagstuk of net een persoon of meer as een in die 
gebedsbyeenkomste voorgegaan het moet ons die volgende in gedagte hou: 
As die taalgebruik in die Bybel sodanig was dat die meervoudsvorm van die werkwoord 
altyd gebruik is wanneer beskryf word hoe ‘n groep gelowiges saam gebid het, dan kon 
mens geredelik aanvaar het dat dit soms sou bedoel dat meer as een voorgegaan het 
en ander kere weer dat net een voorgegaan het en dat die ander bloot in hul harte met 
die gebed ingestem het en so saamgebid het. Nou is daar egter pertinente plekke in die 
Nuwe Testament waar gesê word dat ‘n groep saamgekom het om te bid, maar dat net 
een voorgegaan het in die gebed. Net so is daar ook weer tekste waar die 
meervoudsvorm aandui dat meer as een persoon in die gebed voorgegaan het. Daarom 
bly ons oortuig dat wanneer die Nuwe Testament die meervoudsvorm van die Griekse 
werkwoord gebruik, dit werklik beteken dat meer as een persoon voorgegaan het in die 
gebed. Kom ons kyk nou na die volgende voorbeelde waar met die enkelvoudsvorm 
van die werkwoord aangedui word dat net een persoon uit die groep voorgegaan het in 
die gebed: 
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F.2.2.1.1 Hand 20:36 (Nuwe Vertaling) beskryf Paulus se afskeid van die ouderlinge 
van Éfese as volg 
“Nadat Paulus dit gesê het, het hy saam met hulle almal gekniel en gebid.” 
(Grieks: “het hy met hulle almal gekniel” staan in die enkelvoudsvorm van die 
werkwoord en so ook “gebid” : Die Griekse enkelvoudsvorm van die werkwoord dui dus 
aan dat net Paulus voorgegaan het in die gebed en dat die ouderlinge net in hul harte 
saam gebid het. 
F.2.2.1.2 In Hand 21:5 vind ons ‘n feitlik identiese afskeidstoneel by die volgende 
gemeente, maar met ‘n opvallende verskil 
“…het ons vertrek en op reis gegaan, terwyl almal, met vroue en kinders, ons tot 
buitekant die stad begelei; en ons het op die strand neergekniel en gebid.” 
(Grieks: Hier is ‘n opvallende verskil met die vorige afskeidsbeskrywing: Beide 
“neergekniel” en “gebid” staan hier in die meervoudsvorm van die werkwoord.  
Die Grieks dui dus aan dat die twee afskeide verskillend verloop het: In die eerste geval 
het net Paulus gebid terwyl die ouderlinge net in hul harte saam gebid het, terwyl 
Paulus sowel as sommige van die medegelowiges in die tweede geval voorgegaan het 
in die gebedsbyeenkoms.  
Die volgende tekste oor gemeentelike aanbidding in die vroeë Nuwe Testamentiese 
Kerk dui almal daarop dat ‘n hele groep mense saam gebid het of saam behoort te bid.  
F.2.2.2 Matteus 18:19-20:19: “Weer sê Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die 
aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in 
die hemele is. Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde.” 
Grieks: Die werkwoord “vra” staan in die meervoud . Dit beteken dat Christus hier ‘n 
gebedsgroep beskryf en ons met sy belofte van gebedsverhoring aanmoedig om in 
sulke groepe saam te bid.  
 
NB: In sy kommentaar op die Evangelies skryf Calvyn by hierdie verse 
“Meanwhile, when believers assemble, they are taught to unite their prayers and to pray 
in common, not only to testify the unity of faith, but that God may listen to the agreement 
of them all. So then, as God frequently promises in other passages that he will 
graciously listen to the private requests of each individual, so here Christ makes a 
remarkable promise to public prayers, in order to invite us more earnestly to the practice 
of them.” 
 
Calvyn praat verder ook goedkeurend van opregte gebede van die gelowiges in die 
gemeentevergadering. (Sien die Institusie van Calvyn par.3.20.29: lyne 64-74 en 
3.20.30: lyne 1-10.) 
 
As gebedsbyeenkomste dan ongereformeerd is, is Calvyn ook ongereformeerd! 
 
F.2.2.3 1 Kor 14:26-27 (Nuwe vertaling) 
“Hoe moet dit dan wees, broers? Elke keer as julle bymekaarkom, het elkeen gewoonlik 
’n bydrae om te lewer: ’n psalm, ’n onderwysing, ’n openbaring, ’n ongewone taal of 
klank, ’n uitleg daarvan. Sorg dan dat alles tot opbou van die gemeente verloop. 27 Wat 
die ongewone tale of klanke betref, net twee of hoogstens drie moet dit praat, elkeen op 
sy beurt, en daar moet een wees wat dit uitlê.” 
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Hier word ‘n samekoms van die gemeente (waarskynlik ‘n erediens) beskryf: Dit val ons 
dadelik op dat nie net een persoon of net enkele ampsdraers ‘n bydrae tot die erediens 
gemaak het nie: Die gelowiges het ooreenkomstig hul gawes in die gemeente ‘n bydrae 
gemaak, met die voorbehoud dat alles ordelik en stigtelik moes verloop.  
1 Kor 14:16 sê wel dat wanneer een persoon in die samekoms bid, hy so moet bid dat 
die ander in hul harte op sy gebed “Amen” sal kan sê. 1 Kor 14:26-27 wys egter duidelik 
uit dat meer as een gemeentelid in die erediens in ‘n vreemde taal tot God mag 
gespreek het. Alhoewel dus net een persoon op ‘n keer kon deelneem, kon meer 
deelnemers ‘n beurt kry, soos die Heilige Gees hulle gelei het. Die spreek in tale 
waarna hier verwys word is tog ook ‘n (buitengewone) vorm van gebed. As Paulus dit 
dan nie as onordelik sien dat meer as een persoon tydens die byeenkoms in tale kon 
spreek nie, waarom sou dit dan onordelik wees as meer as een persoon tydens ‘n 
byeenkoms van die gemeente in ‘n gewone taal tot God sou bid? 
F.2.2.4 1 Tim 2:8: “Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande 
ophef sonder toorn en twis.”  
1 Tim 2:8 en verder gaan primêr oor die onderskeie pligte van mans en vrouens in die 
gemeente. Tog kan ons hier nog iets aflei oor hoe ons moet bid: 
Die woorde “sonder toorn en twis” wys vir ons dat hier van gesamentlike gebede, eerder 
as van binnekamergebede gepraat word, want mens moet tog saamkom voordat toorn 
en twis ‘n potensiële gevaar tydens aanbidding raak.  
Ook hierdie teks dui dus vir ons aan dat die Here ruimte laat dat ons nie net in ons 
binnekamers nie, maar ook gesamentlik mag bid.  
F.2.2.5 Hand 12:5: “So is Petrus dan in die gevangenis bewaak; maar daar het ’n 
aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan.” 
en Hand 12:12: “Met dié gedagte is hy na die huis van Maria, die moeder van Johannes 
wat ook Markus genoem is, waar baie gelowiges saam was om te bid.” (Nuwe 
vertaling.) 
Vers 5 vertel ons dat die gemeente “ ‘n aanhoudende gebed” opgestuur het. Vers 12 
vertel ons nou hoe die gemeente hierdie aanhoudende gebed opgestuur het: In die 
Grieks staan daar: “…daar was baie byeengebring en hulle het gebid” Ons sien nou die 
patroon: Die hele gemeente het vir Petrus gebid. Die hele gemeente kon sekerlik nie in 
hierdie een huis inpas nie: Moontlik het hulle by verskeie huise byeengekom om te bid. 
Die belangrike is egter dat die Griekse werkwoord (hulle het gebid) in die 
meervoudsvorm staan.  
Hier het ons dus nog ‘n voorbeeld van ‘n gebedsgroep wat in ‘n huis bymekaar gekom 
het en waar meer as een persoon saam gebid het. 
F.2.2.6 Hand 1:14: “Voor Pinkster het die gelowiges eendragtig in die gebed volhard.” 
Die Grieks sê duidelik dat almal eendragtig volhard het in die gebed. Hier is dus nog ‘n 
aanduiding dat meer as een persoon saam gebid het.  
F.2.2.7 Paulus skryf van die gesamentlike voorbidding deur homself en sy helpers: 
“Ons dank God altyd as ons vir julle bid.” (bv. Kol 1:3 en 1:9 en 1 Tess 1:2 en 3:10 en 2 
Tess 1:11.) 
Weer eens maak die Grieks duidelik dat meer as een persoon gebid het. Paulus en sy 
helpers het waarskynlik saamgekom en saam vir die gemeentes gebid. 
F.2.2.8 Jak 5:14 en 15 oor die gebed by die siekbed: “Laat hom die ouderlinge … 
inroep en laat hulle vir hom bid…” 
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(Grieks: Die opdrag “laat hulle vir hom bid”, word hier in die meervoud gestel. As 
Jakobus bedoel het dat net een ouderling moet voorgaan in die gebed sou hy dit mos 
duidelik gesê het: Hier het ons dus nie net ‘n voorbeeld nie, maar ook ‘n opdrag om 
saam te kom en saam te bid.) 
F.2.2.9 Hand 13:2-3: “En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het 
die Heilige Gees gesê: Sonder nou Bárnabas en Saulus vir My af vir die werk waarvoor 
Ek hulle geroep het. En toe hulle gevas en gebid het en hulle die hande opgelê het, laat 
hulle hul gaan.” 
(Grieks: Weer eens staan “hulle … gebid het” in die meervoud wat aandui dat meer as 
een persoon saam gebid het.) 
F.2.2.10 Hand 4:24 e.v.: Toe die gelowiges dit hoor, “het hulle eendragtig die stem 
tot God verhef en gesê ….. 
(Grieks: Dat meer as een persoon gebid het, word drie keer in hierdie vers beklemtoon: 
“hulle het … die stem verhef” staan in die meervoud, “gesê” staan ook in die meervoud 
en dan word nog bygevoeg dat hulle “eendragtig” die stem tot God verhef het. Dat meer 
as een persoon gebid het, word weer eens beklemtoon wanneer aan die einde van die 
gedeelte in die meervoud gesê word: “En toe hulle gebid het, is die plek geskud …” 
(Hand. 4:31.) 
Daar is dus geen twyfel nie dat ons hier met ‘n gebedsbyeenkoms te doen het nie, en 
boonop met ‘n uiters geseënde gebedsbyeenkoms. 
 
F.3 Eksplisiete bewysvoering van ons Beswaargronde teen die Sinodebesluit 
Nadat ons nou in die algemeen aangetoon het dat die Skrif die gebedsbyeenkoms 
aanmoedig en voorskryf, wil ons nou ons besware teen die Sinode se afwysing van die 
gebedsbyeenkoms eksplisiet bewys: 
F.3.1 Ons gaan nou eers ons Beswaargrond 1 bewys, naamlik 
“Die Sinode bind die gewetens van lidmate wat in gebedsbyeenkomste wil saamkom, 
sonder dat die Sinode bewys het dat bidure, waar meer as een persoon voorgaan in 
die gebed, in stryd is met die Skrif, belydenis of kerkorde.”  
F.3.1.1 In par.1-8 van die Sinode van 1910 se Kommissieverslag (bl.116-120 van 
ons Bylae 2) word eers net ‘n oorsig van die geskiedenis van die bidstondes binne die 
Gereformeerde Kerke gegee.  
F.3.1.2 Die eintlike betoog teen bidure begin dus eers in par.9 op bl.120: Hier word 
die Metodistiese bidure aangeval. Die Sinode voer die volgende aan: 
Publieke leke-bidure is iets nuuts wat deur die Metodiste ingevoer is. (par.9)  
In par.10 wys die Sinode op die onderskeid tussen die Metodistiese bidure in klein 
groepies buite die erediens en die Gereformeerde landswye bidstondes in tye van 
rampe waarin slegs een persoon (gewoonlik die predikant) in die erediens voorgegaan 
het. Die Sinode het hier egter nog geen bewyse uit die Skrif, Belydenis of Kerkorde 
voorgedra nie. 
F.3.1.3 In par.11 skiet die Sinode nou die Skrifbewyse af wat dikwels ter verdediging 
van bogenoemde bidure in klein groepies gemaak word: 
F.3.1.3.1 Die Sinode gaan eerste in op 1 Tim 2:8 naamlik: “Ek wil dan hê dat die 
manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis.” 
Die Sinode stel dan dat Paulus hier verwys na die “openbare samekomste van die 
gemeente” (en nie na klein gebedsgroepies buite die erediens nie). 
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Hierop antwoord ons: Daar staan eerstens nie in die teks dat dit hier gaan om ‘n formele 
erediens nie. Al sou die Sinode egter reg wees daarin dat Paulus hier mik op die 
openbare erediens, is hier nog niks in die teks wat gebedsbyeenkomste in kleiner 
groepe verbied nie. (Sien ook ons behandeling van hierdie teks in par.F.2.2.4.) 
Die Sinode mis egter die kardinale punt in hierdie teks, naamlik dat Paulus hier die 
ruimte laat dat meer as een persoon in hierdie gebede kan voorgaan: Die twee 
hoofredes waaroor meeste teenstanders van die gebedsbyeenkoms beweer dat slegs 
een persoon in die gebed moet voorgaan, naamlik dat gebedsbyeenkomste ‘n ydele 
herhaling van woorde te weeg sal bring en dat openbare gebedsbyeenkomste in stryd 
sou wees met Christus se bevel om na jou binnekamer te gaan as jy bid, word dus deur 
hierdie teks weerspreek. 
Gevolgtrekking: Die Sinode het nie met hierdie Skrifberoep daarin geslaag om enigiets 
teen die gebedsbyeenkoms of die gebed in kleiner groepe te bewys nie. 
F.3.1.3.2 Vervolgens gaan die Sinode in op Matt 18:19-20, naamlik: 
“Weer sê Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle 
mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. 
Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde.” 
Die Sinode stel dan dat Jesus hier slegs sê dat “waar twee saamstemmen in de zaak 
door hen begeerd, die hen sal geskieden en dat Hij daar tegenwoordig is”. 
Blykbaar gaan dit vir die Sinode daaroor dat Christus nie hier ekplisiet sê dat die twee of 
drie saam moet bid nie, maar slegs dat hulle ‘n saak moet “begeer” en daaroor moet 
“saamstem”. Die Sinode meen klaarblyklik dat gesamentlike gebed nie in hierdie teks 
ter sprake is nie. 
 
Hierteen antwoord ons 
Die Grieks praat van iets wat die twee “vra”. So vertaal die Ou Vertaling dit ook. Die 
enigste manier om iets van God te vra is tog om te bid. Die Nuwe Vertaling vertaal dan 
ook die werkwoord met “bid”. 
Die Sinode is dus duidelik verkeerd daarin dat hy beweer dat Christus nie hier praat van 
gebed nie. Verder is dit duidelik dat Christus hier nie praat van die formele samekoms 
van die gemeente in die erediens nie, maar eerder van ‘n klein gebedsgroepie. (Sien 
ook ons bespreking hierbo onder par.F.2.2.2.)  
Die Sinode het hierdie teks dus heeltemal misgelees: Christus moedig ons hier 
inderdaad aan om ook in groepe buite die erediens saam te bid en Hy belowe verder 
dat God sulke gebede sal verhoor! (Onderhewig natuurlik aan al die voorwaardes wat 
die Skrif stel vir gebedsverhoring.) 
F.3.1.3.3 Voorts gaan vergelyk die Sinode die gebedslewe van die Nuwe 
Testamentiese kerk voor en ná die uitstorting van die Heilige Gees: (Sien die Sinode se 
par.11, bo aan bl.121 van ons Bylae 2.) 
Die Sinode stel dat voor die uitstorting van die Heilige Gees die gebed die belangrikste 
aktiwiteit van die jong kerk was (bv. Hand 2:14: “Hulle almal het eendragtig volhard in 
gebed en smeking …”). Die Sinode sê dan dat die prediking na die uitstorting van die 
Heilige Gees op die voorgrond getree het en die gebed agtertoe geskuif het op die 
prioriteitslys van die jong kerk (bv. Hand 2:42: “En hulle het volhard in die leer van die 
apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede.”) 
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Voorts sê die Sinode dat die prediking belangriker is as die gebed, want in die prediking 
praat God wat met die mens, maar in die gebed praat die mens met God. Hulle sê 
vervolgens dat die Gereformeerde kerke, anders as die Metodiste, vanuit die 
uitverkiesingsleer, wil uitgaan van dit wat God in ons doen, eerder as van dit wat ons vir 
God doen en daarom is die prediking belangriker as die gebed. 
Ons antwoord hierop: Die Sinode maak hier ‘n teenstelling tussen twee sake wat 
volgens die Skrif bymekaar hoort en mekaar aanvul: In Handelinge lees ons wel dat die 
Apostels dadelik na die uitstorting van die Heilige Gees begin preek het. Daar was egter 
geen afname in gebedsaktiwiteit na die uitstorting van die Heilige gees nie. Veel eerder 
is die prediking gedra deur die gebede: Ons sien dat die kerk juis in sy ergste 
krisisoomblikke saamgekom het om te bid en dat God juis tydens sulke byeenkomste 
die gemeente verhoor het en aan hulle nuwe krag gegee het om die Woord te 
verkondig, bv. Hand 4:31:  
“En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul 
met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek.” 
( Sien ook ons par.F.2.2.5, F.2.2.9 en F.2.2.10 hierbo.) 
Verder lees ons in Hand 6 dat die Apostels die versorgingstaak van die arm weduwees 
aan die diakens oorgegee het, ten einde te kan “volhard in die gebed en die bediening 
van die woord.” (Hand 6:4) 
Die teenstelling wat die Kommissie hier maak tussen gebed en woordbediening stry dus 
teen die Skrifgegewens en kan daarom nie aanvaar word nie.  
Hoe dit ook al sy, die Sinode het met sy aangehaalde tekste niks teen die 
gebedsbyeenkoms bewys nie. 
F.3.1.4 Gevolgtrekking 
Die Sinode het geen besware teen bidure vanuit die Belydenis of die Kerkorde geopper nie. 
Hierdie par.11 van die Sinodeverslag bevat die enigste Skrifbewyse wat die Sinode teen 
bidure aangevoer het. Aangesien ons nou hier bewys het dat die Sinode met geeneen van 
hierdie argumente daarin geslaag het om uit die Skrif te bewys dat bidure strydig is met die 
Woord van God nie, het ons dus hiermee ons Beswaargrond 1 bewys, nl: 
“Die Sinode bind die gewetens van lidmate wat in gebedsbyeenkomste wil saamkom, 
sonder dat die Sinode bewys het dat bidure, waar meer as een persoon voorgaan in 
die gebed, in stryd is met die Skrif, Belydenis of Kerkorde.”  
 
F.3.2 Ons gaan nou ons Beswaargrond 2 bewys, naamlik 
“Die Sinode het Metodistiese bidure en Skrifgetroue Gereformeerde bidure ten 
onregte oor dieselfde kam geskeer. Die Sinode het onlogies en onregverdig opgetree 
deur eg-Bybelse en eg-Gereformeerde bidure te verbied op grond van besware wat 
slegs geldig is t.o.v. Metodistiese bidure.”  
F.3.2.1 In sy par.10 tref die Sinode die volgende onderskeid tussen die Metodistiese 
bidure en die Gereformeerde bidstondes: Die Metodistiese bidure: 
(1) het geen buitengewone aanleiding nie, 
(2) is nie samekomste van die gemeente nie, maar is in kleiner nie-amptelike groepe 
of verenigings gebore, 
(3) het geen amptelike karakter nie, 
(4) meer as een persoon gaan in hierdie bidure voor in die gebed en 
(5) hulle verdring die Woordbediening tydens die erediens 
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Ons antwoord hierteenoor 
Ons gee toe dat die Metodistiese bidure waarskynlik hierdie eienskappe gehad het. Ons 
beswaar is egter dat die Sinode hier impliseer dat as ‘n biduur van die bogenoemde 
eienskappe het, dit dan daardie biduur noodwendig Metodisties maak: Ons het immers 
hierbo reeds aangetoon dat die Here ons in sy Woord aanmoedig om nie net in die 
amptelike erediens nie, maar ook in kleiner nie-amptelike groepies saam te bid. Die 
Skrif leer verder nêrens dat slegs saamgebid mag word wanneer daar ‘n landwye 
buitengewone aanleiding bestaan (Dordtse Kerkorde art.64) nie, maar dat Christus 
beloof om twee of drie van ons te verhoor wanneer ons oor enige saak (en op enige 
tydstip) saamstem en daaroor bid. (Matt 18:19-20.) Verder het ons gesien dat die Here 
ons in sy Woord die ruimte geen om ook op so ‘n manier saam te bid dat meer as een 
in die gebed voorgaan.  
Wat dit die verdringing van die Woordbediening tydens die erediens deur die bidure 
betref, het ons reeds in ons par.F.3.1.3.3 bewys dat die Skrif geen teenstelling tussen 
Woordverkondiging en gesamentlike gebed maak nie, maar dat die Woordverkondiging 
eerder in die eerste gemeentes deur die gesamentlike gebed gedra is. 
 
Ons beswaar teen die Sinode se argument is nou dit: Eienskappe (1)-(4) wat die Sinode 
hier gebruik om ‘n biduur te brandmerk as Metodisties kan ewe goed eienskappe wees 
wat kan aandui dat ‘n biduur eg-Bybels is. Aangesien eg-Bybels per definisie ook 
behoort te beteken eg-Gereformeerd, kan ‘n gebedsbyeenkoms dus aan die Sinode se 
eienskappe (1)-(4) voldoen en steeds eg-Gereformeerd wees! Die Sinode brandmerk 
dus hier die bidure wat prof. Cachet en br. Schutte met hul minderheidsvoorstel A voor 
gepleit het, op ‘n onregverdige wyse as Metodisties, en skeer so die Gereformeerde 
biduur oor dieselfde kam as die Metodistiese biduur. 
Die Sinode het dus nagelaat om in te sien dat die ware verskil tussen ‘n Gereformeerde 
en ‘n Metodistiese biduur nie lê in die formaat van die biduur nie, maar eerder in die 
inhoud van die gebede, naamlik dat die Metodistiese biduur pleit om ‘n hernude 
uitstorting van die Heilige Gees. Van hierdie Metodistiese gebede het ons ons reeds in 
par.F.1 gedistansieer en ons sal dit hieronder weer doen. Die Sinode het ook nêrens 
bewys dat die gewaardeerde professor Cachet sulke Metodistiese gebede voorgestaan 
het nie. 
F.3.2.2 In sy par.11 se laaste helfte dui die Sinode nou die “wesenlike verskil tussen 
wat Gereformeerd en wat Metodisties is” as volg aan: 
In die biduur praat die mens met God, maar in die prediking praat God met die mens. 
Omdat die Gereformeerdes, anders as die Metodiste, vanuit die uitverkiesingsleer wil 
uitgaan, neem die Gereformeerdes hul uitgangspunt in dit wat God in ons doen, eerder 
as in dit wat ons vir God doen en daarom is die prediking vir die Gereformeerdes die 
uitgangspunt, terwyl die gebed vir die Metodiste die uitgangspunt is. 
Ons antwoord hierteenoor: Ons het reeds in ons par.3.1.3.3 bewys dat die Sinode hier 
‘n onbybelse teenstelling tussen gebed en Woordverkondiging maak. Die Sinode maak 
verder hier ‘n ongeldige teenstelling tussen dit wat God in ons doen (die sogenaamde 
indikatief) en dit wat ons vir God moet doen (die sogenaamde imperatief): 
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Natuurlik gaan die evangelie uit van dit wat God in Christus vir ons en in ons gedoen 
het en steeds doen. Op hierdie indikatief bou God egter altyd sy imperatief (sy bevele) 
en een van die belangrikste bevele wat Christus vir ons gegee het is om te bid en ook 
om saam te bid.  
Deurdat die Sinode hier dus mense wat sterk klem wil lê op gebed en op 
gebedsbyeenkomste as Metodisties brandmerk, etiketteer die Sinode eg-
Gereformeerde mense en eg-Gereformeerde bidure onregverdiglik as Metodisties. 
F.3.2.3 Die Sinode stel voorts in sy par.12 (onderaan bl.121) teen die Metodistiese 
bidure die beswaar dat (a) hulle in die oudste kerkgeskiedenis van Suid Afrika nie 
voorgekom het nie en (b) dat die bidure eers later (sedert 1860) deur die Metodistiese 
opwekking en die Metodistiese drang om te bid om ‘n nuwe uitstorting van die Heilige 
Gees in die hand gewerk is. (bl.122.) 
Ons antwoord hierop 
Ons wil dit weer ten sterkste beklemtoon dat ons ons distansieer van die Metodistiese 
bidure wat ten doel gehad het om te bid vir ‘n nuwe uitstorting van die Heilige Gees. 
Ons verstaan die Skrif so dat die uitstorting van die Heilige Gees op die kerk, soos 
beskryf in Handelinge, ‘n onherhaalbare gebeurtenis was en dat ons dus nie meer 
daarvoor moet bid nie. Die Skrif leer ons egter wel om voortdurend te bid om die leiding 
en gawes van die Heilige Gees en die voortdurende vervulling met die Heilige Gees. 
(Luk. 11:13.) Daarom bely ons trouens ook in die Heidelbergse Kategismus (Vraag & 
Antwoord 116) dat die gebed vir die Christene nodig is “omdat God sy genade en die 
Heilige Gees alleen aan diegene skenk wat Hom met hartlike sugte sonder ophou 
daarom bid en daarvoor dank”. 
Die gebedsbyeenkomste wat ons in ere wil herstel is nie die Metodistiese bidure nie, 
maar die Gereformeerde gebedsbyeenkomste soos gehou deur Calvyn in Genève en 
veral die Bybelse gebedsbyeenkomste soos Christus ons aangemoedig het en die 
vroeë Nuwe Testamentiese kerk dit bedryf het, soos aangetoon in die bostaande 
tekste.  
 
F.3.2.4 Gevolgtrekking 
Hier het ons dan nou ons Beswaargrond 2 bewys, naamlik: 
“Die Sinode het Metodistiese bidure en Skrifgetroue Gereformeerde bidure ten 
onregte oor dieselfde kam geskeer. Die Sinode het onlogies en onregverdig opgetree 
deur eg-Bybelse en eg-Gereformeerde bidure te verbied op grond van besware wat 
slegs geldig is t.o.v. Metodistiese bidure.” 
F.3.3 Ons gaan nou ons Beswaargrond 3 bewys, naamlik 
“Deur Gereformeerde lidmate, sonder enige geldige gronde uit die Skrif, Belydenis of 
Kerkorde, hul verbondsreg te ontneem om op ‘n eg-Bybelse manier in 
gebedsbyeenkomste saam te bid, het die Sinode die reg gekrenk van dié lidmate wat 
die Here op die manier wil dien.” 
Dié gereformeerdes wat ten gunste van gebedsbyeenkomste was, wou of kon mos 
niemand dwing om aan hul gebedsbyeenkomste deel te neem nie, maar wou bloot die 
reg hê om self die Here te dien soos hulle vanuit die Skrif oortuig was dat Hy dit wil hê. 
Hierdie Sinodebesluit ontneem hulle egter nou al 93 jaar lank die reg om die Here so te 
dien. Van ons moes ook al beleef dat ons as gevolg van ons standpunt ten gunste van 
die gebedsbyeenkoms as ongereformeerd uitgeskel word. Dit gaan dus nie in hierdie 
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Beswaargrond om hipotetiese verontregting nie, maar om reële ontneming van ons 
verbondsregte wat sommige van ons aan ons eie lywe ervaar het en dit sonder dat die 
Skrif, Belydenis of Kerkorde enige gronde bied vir die verbod wat die Sinode op bidure, 
oftewel gebedsbyeenkomste, geplaas het. 
 
F.4 Samevattende motivering van ons besware: Ons het nou aangetoon dat al die 
bewysvoeringe op grond waarvan ons Sinode alle bidure sedert 1910 verbied, óf 
ongeldig is óf andersins wel geldig is, maar nie van toepassing is op die Skrifgetroue 
tipe gebedsbyeenkomste wat ons voorstaan nie. 
Ons het ook in die Gereformeerde literatuur verskeie besware teen bidure gevind, wat 
nie in die beredenering van die Sinode opgeneem is nie. Omdat hier groot 
Gereformeerde name ter sprake is en aangesien hierdie besware leef in baie 
Gereformeerdes se harte, wil ons ook op hierdie besware antwoord. Omdat hierdie 
besware egter nie formeel deel uit maak van die Sinodebesluit waarteen ons beswaar 
maak nie, behandel ons hierdie besware addisioneel in Bylae 1 by hierdie Beswaarskrif. 
Ten spyte daarvan dat ons probeer het om al die gegewens wat die Nuwe Testament 
oor gebed bied deur te werk, kon ons niks in die Skrif vind wat gebedsbyeenkomste 
verbied nie. In teendeel, soos hierbo aangehaal bevat die Skrif baie aansporinge om 
saam te bid, baie voorbeelde waar gelowiges wel op so ‘n wyse saamgebid het dat 
meer as een in die gebed voorgegaan het, asook beloftes van verhoring van sulke 
gebede. 
Dit is uit die tekste wat ons behandel het duidelik dat die kerklike gebedspraktyk wat in 
die Nuwe Testament beskryf word, verskil van die huidige gebedstradisie van die 
Gereformeerde Kerke in SA: Anders as die Nuwe Testament laat ons Sinodebesluit nie 
gebedsbyeenkomste toe nie en maak dit boonop af as iets sondigs. Aangesien die Here 
van ons eis om sy Woord hoër as ons eie tradisies te ag (Matt 15:1-9 en NGB, art.7), 
versoek ons nou die Nasionale Sinode om die gebedstradisie van die Gereformeerde 
Kerke in SA te reformeer, ten einde ons gebedspraktyk in lyn te bring met die Skrif. 
Hierdie gebedsreformasie wil baie Gereformeerdes ons verbied. Onthou egter dat dit ‘n 
Skrifbeginsel is dat een groep gelowiges nie ander gelowiges in hul gewetens mag bind 
nie, tensy hulle spesifiek kan bewys dat die Skrif die bedoelde gebedspraktyk verbied: 
Óns mag dus nie dié gelowiges wat beswaar het teen gebedsbyeenkomste dwing om 
saam met ons te bid nie, maar hulle mag ons ook nie verbied om in 
gebedsbyeenkomste saam te bid nie. 
F.4.1 Hiermee het ons nou ons Beswaargronde bewys en gemotiveer en daarom 
versoek ons nou dat die Nasionale Sinode gevolg gee aan ons Beswaarskrif en die 
genoemde besluit van die Sinode van 1910 herroep. 
F.4.2. Ons stel ook voor dat die Sinode die implikasie van hierdie geslaagde 
Beswaarskrif as volg sal uitspel: 
“Gebedsbyeenkomste, ook waar meer as een persoon in die gebed voorgaan, is in lyn 
met die Skrif, en dus mag geen Kerkraad sulke gebede verbied nie.” 
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E. KOMMISSIERAPPORT 
1. Beredenering ten opsigte van besluit van 1910 
1.1 Standpunt van Beswaarskrif van Serfontein et al 
1.1.1 In die Beswaarskrif van Serfontein et al. word gestel dat Sinode 1910 alle bidure 

in GKSA verbied, uitgesonderd dié ooreenkomstig artikel 66 Kerkorde. 
1.1.2 Met bidure word in die Beswaarskrif van Serfontein et al. alle 

gebedsbyeenkomste bedoel wat spesifiek gereël word met die doel om saam te 
bid en waarin meer as een persoon voorgaan. 

Besluit: Kennis geneem. 
1.2 Kerkregtelike reëlings ten opsigte van gebedsgeleenthede in 1910 
1.2.1 In 1910 handhaaf die GKSA die Dordtse Kerkorde van 1618/19 (hierna genoem 

DKO) sonder veranderinge. 
1.2.2 DKO 1618/19 bevat twee artikels rondom gebedsgeleenthede, naamlik artikel 64 

en artikel 66. 
1.2.3 Artikel 64 DKO reël die aandgebede. 
1.2.3.1 Ten opsigte van duidelikheid moet gestel word dat die aandgebede 

waarskynlik uit die Roomse vespers ontwikkel het. Met die Reformasie is die 
vespers vervang met daaglikse byeenkomste van die gemeente met gereelde 
Skriflesing en gebede as inhoud. Volgens Bijlage N (par. 6) was die 
hoofbestandeel egter gebed. 

1.2.3.2 Alhoewel die Sinode van Dordtrecht 1574 die gebruik van aandgebede 
ontmoedig, vorm artikel 64 tog deel van DKO en word opvallend genoeg 
gestel dat ‘n plaaslike Kerkraad die gebruik alleen kan staak met die 
medewete van die Klassis en die owerheid. 

1.2.4 Artikel 66 DKO reël die gebededae tydens spesifieke situasies. 
Besluit: Kennis geneem. 
1.3 Historiese aanloop tot die besluit van Sinode 1910 
1.3.1 Die besluit van Sinode 1910 kan nie verstaan word sonder om die aanleiding 

daartoe te verdiskonteer nie. 
1.3.2 Die besluit van Sinode 1910 het sy ontstaan in 1904 (en nié 1907 soos die 

Beswaarskrif van Serfontein et al. in punt E stel nie). 
1.3.3 Tydens Sinode 1904 dien twee beskrywingspunte, naamlik: 
1.3.3.1 Beskrywingspunt 1 wat ‘n aanbeveling van Sinode vra vir Biddae vir veldgewas 

en vir Dankfeeste. 
1.3.3.2 Beskrywingspunt 2 wat ‘n uitspraak van Sinode vra ten gunste van 

gemeentelike bidure by elke groot kerkgeleentheid en waarin die belange van 
God se Koninkryk en die kerk as gebedsonderwerpe dien. 

1.3.4 Sinode 1904 verwys die besluit na Sinode 1907 ten einde beter te kunnen 
spreken en besluiten over het beginsel van biduren (art.220). 

1.3.5 Tydens Sinode 1907 dien die twee beskrywingspunte soos genoem in 3.3.3, 
asook die volgende twee Beskrywingspunte vanaf die Algemene Vergadering 
van Transvaal: 

 3.3.5.1 Beskrywingspunt 1 (nagespoor in die notule van Algemene 
Vergadering van Transvaal gehou in Februarie 1905) wat navraag doen - onder 
artikel 66 DKO - of 'n biddag op 'n Sondag of op 'n weeksdag gehou moet 
word. 



 629 

 3.3.5.2 Beskrywingspunt 2 (nagespoor in die notule van Algemene 
Vergadering van Transvaal gehou in Januarie 1907) wat voorstel dat die eerste 
Sondag in April as Dankdag vir die oes en die eerste Sondag in Oktober as 
Biddag vir die seën op die gesaaides/veldgewas afgesonder sal word. 

1.3.6 Tydens Sinode 1907 word al vier Beskrywingspunte na 'n Kommissie vir pre-
advies verwys om staande die vergadering met 'n rapport te kom. Hierdie 
Kommissie kom met 'n tweeledige voorstel, naamlik: 

“3.3.6.1 Sinode wys die Beskrywingspunte af en bly alleen by Artikel 66 DKO. 
3.3.6.2 Sinode wil nie ‘n bindende besluit neem ten opsigte van bid- en 

dankdae ten opsigte van veldgewas of dergelike behoeftes nie.” 
1.3.7 Sinode 1907 besluit net dat al die beskrywingspunte afgewys word en dat 

vooralsnog by artikel 66 DKO gebly word (art.69). Dit is belangrik om te verstaan 
dat die woord vooralsnog as vir eers/vir die huidige vertaal moet word. 

1.3.8 ‘n Verdere deel van die besluit van Sinode 1907 is dat ‘n Kommissie vir pre-
advies aangewys moet word (art.69). 

1.3.9 Tydens Sinode 1910 dien ‘n Meerderheids- en ‘n Minderheidsrapport van die 
Kommissie vir pre-advies. 

1.3.10 Die Minderheidsrapport onderskei drie tipes gebedsgeleenthede: 
1.3.10.1 Bidure volgens artikel 66 
1.3.10.2 Ander bidure wat deur die Kerkraad hanteer moet word 
1.3.10.3 Vaste bid- en dankdae vir die gesaaides. 
1.3.11 Die Meerderheidsrapport onderskei 4 tipes gebedsgeleenthede wanneer dit 

saam met die advies in Bijlage N gelees word: 
1.3.11.1 Biddae volgens artikel 66 DKO is (Bijlage N, par. 1-2) 

1.3.11.2 Jaarlikse/maandelikse/weeklikse/daaglikse bidstonden tydens buitenge-wone 
omstandighede (Bijlage N, par. 3-4) 

1.3.11.3 Bidstonden wat ten doel het die opbou in die geloof of die opwekking van die 
geestelike lewe – waarvan artikel 64 DKO ‘n voorbeeld is (Bijlage N, par. 1, 5-
6) 

1.3.11.4 Bidure (prayermeetings) van Engels-Metodistiese oorsprong (Bijlage N, par. 
9-12) 

1.3.12 In die motivering van die advies (Bijlage N) kom die Meerderheidsrapport - na 
die bespreking van al vier soorte gebedsgeleenthede genoem in 3.3.11 – tot 
die slotsom: 

1.3.12.1 Die Sinode bly net by Artikel 66 DKO, maar pas die werkswyse aan deurdat 
die Sinode die biddae uitskryf (Bijlage N, par. 13.1) 

1.3.12.2 Die Sinode beveel dae vir die gewas aan (Bijlage N, par. 13.2) 
1.3.13 In die Meerderheidsrapport se finale advies aan die Sinode en die Sinode se 

eie besluit word gestel dat net by artikel 66 DKO gebly word (art.152) 
1.3.14 Die spesifieke historiese konteks wat verder verreken moet word is die opkoms 

van die Metodisme, Totius se afhandeling van sy proefskrif aangaande die 
Metodisme en die Azura-gebeure in 1905. 

Besluit: Kennis geneem. 
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1.4 Afleidings vanuit en beredenering oor die historiese aanloop tot besluit van Sinode 
1910 

1.4.1 Die oorspronklike saak op tafel van Sinode (in 1904) is nie alle moontlike 
gebedsgeleenthede nie, maar wel die spesifieke navraag oor 
gebedsgeleenthede tydens spesifieke omstandighede – wat binne die skopus 
van artikel 66 DKO val: 

1.4.1.1 Artikel 64 DKO – wat ook ‘n gebedsgeleentheid reël - is naamlik in 1904 steeds 
deel van die kerkorde – al het dit prakties in onbruik verval. 

1.4.1.2 Ook het beide beskrywingspunte in 1904 met gebedsgeleenthede tydens 
buitengewone omstandighede te doen. 

1.4.2 Die saak op tafel van Sinode 1907 fokus steeds op die toepassing van artikel 66 
DKO en nie op alle gebedsgeleenthede nie:  
“3.4.2.1 Artikel 64 DKO is steeds deel van die kerkorde. 
3.4.2.2 Die twee beskrywingspunte vanaf die Algemene Vergadering van 

Transvaal (vergelyk 3.3.5) asook die twee Beskrywingspunte wat vanaf 
1904 oorgestaan het, hou al vier met die toepassing van artikel 66 
DKO verband (vergelyk 3.3.3). 

3.4.2.3 Die Sinode van 1907 besluit spesifiek om artikel 66 DKO te handhaaf - 
juis as antwoord op die vier Beskrywingspunte.” 

1.4.3 Ook tydens Sinode 1910 is nie alle gebedsgeleenthede ter sake nie, maar pre-
advies rondom artikel 66 DKO: 

1.4.3.1 In 1910 is artikel 64 steeds deel van kerkorde. Geen besluite om die artikel as 
gevolg van prinsipiële redes te wysig of te skrap, word egter in 1910 geneem 
nie - wat wel die verwagting sou wees indien Sinode 1910 alle moontlike 
gebedsbyeenkomste (uitgesonderd dié volgens 1910) afgewys het. Gevolglik 
kan nie gestel word dat alle gebedsgeleenthede in besluit van 1910 ter sprake 
is nie. 

1.4.3.2 Vanuit 3.4.1 en 3.4.2 blyk dat die oorsprong van saak en pre-advies die 
navraag rondom artikel 66 DKO was soos dit in 1904 en 1907 ter tafel gekom 
het. 

1.4.3.3 Die spesifieke bewoording vooralsnog - vir eers in die besluit van 1907 en die 
aanwys van Studiedeputate in 1907 dui aan dat ‘n moontlike verandering in 
artikel 66 DKO in die oog is en gevolglik die opdragsveld van die 
nuutaangewese Deputate vir pre-advies was. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Afleidings vanuit Bijlage N en besluit van Sinode 1910 
2.1 Ten spyte van die uitgebreide aard van Bijlage N val die fokus van Bijlage N op 

artikel 66 DKO: 
2.1.1 Gevolgtrekking van Bijlage N (par. 13) verwys – ten spyte van skerp afwysing 

van metodistiese bidure in aanloop tot gevolgtrekking – glad nie na die saak van 
Metodistiese bidure nie 

2.1.2 Gevolgtrekking van Bijlage N (par. 13) verwys wel na artikel 66 DKO en gee 
prosedurele verandering 

2.1.3 Gevolgtrekking van Bijlage N (par. 13) verwys na biddae vir veldgewas en gee 
prosedurele voorskrifte 
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2.1.4 Beide 3.5.1.2 en 3.5.1.3 verwys egter na gebedsgeleenthede wat binne skopus 
van artikel 66 val (vergelyk 3.4.1) 

2.1.5 Te midde van die spesifieke historiese situasie (vergelyk 3.3.13) – en ten spyte 
van die skerp afwysing van Metodistiese bidure – konsentreer die besluit net op 
artikel 66 DKO. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
2.2 Gevolgtrekking 
2.2.1 Sinode 1910 het te make met ‘n navraag insake artikel 66 DKO en nie alle 

gebedsgeleenthede nie. 
2.2.2 Uitspraak van 1910 kan nie op alle gebedsgeleenthede toegepas word nie, maar 

sentreer rondom die toepassing van artikel 66 DKO. 
2.2.3 Sinode 1910 verbied nie alle gebedsgeleenthede nie, maar reël in spesifieke 

situasie van buitengewone omstandighede dat by artikel 66 DKO gehou word. 
2.2.4 Spesifieke afwys van Metodistiese bidure val nie direk onder besluit van Sinode 

1910 nie, maar vanuit historiese konteks van 1910 en die beoordeling in Bijlage 
N is dit wel duidelik dat daarteen gewaak moet word. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Beredenering aangaande Beswaarskrif van Serfontein et al. 
3.1 Beswaarskrif van Serfontein et al. interpreteer Sinode 1910 se besluit asof alle 

gebedsgeleenthede, uitgesonderd artikel 66, verbied word (vergelyk 3.1) 
3.2 Sinode 1910 fokus egter op draagwydte van en reëlings rondom artikel 66 DKO 

(vergelyk 3.6) 
3.3 Beswaarskrif van Serfontein et al. berus dus op foutiewe interpretasie van 1910 

Sinodebesluit. 
3.4 Beswaarskrif van Serfontein et al. wil gevolglik ‘n besluit wat nie bestaan nie, 

herroep. 
3.5 Beswaarskrif van Serfontein et al. is nie ter sake nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
4. Aanbevelings 
4.1 Teen die agtergrond van die onduidelikheid van uitleg van besluit van Sinode 1910 

(vergelyk hierdie Beswaarskrif, asook die Appél van br. Freek Kruger) word die 
beswaardes verwys na die interpretasie van die 1910-besluit soos gegee in 3.2–
3.6. 

Besluit: Goedgekeur soos gewysig. 
4.2 Die Beswaarskrif van Serfontein et al. word inhoudelik nie verder ter tafel geneem 

nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
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21.17 BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE PRETORIA OM 
OORWEGING TE SKENK AAN DIE DAARSTEL VAN ‘N ALTERNA-
TIEWE NAGMAALSFORMULIER OF ALTERNATIEWE NAGMAALS-
FORMULIERE (Artt.8, 99, 158) 

 
 
A. Dr. PP Kruger stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie : Leerstellig 3. 
C. Dr. VE d’Assonville rapporteer namens die Kommissie : Leerstellig 3. 
 
D. BESKRYWINGSPUNT 
1. Motivering 
1.1 Die versoek in die Beskrywingspunt het spesifiek betrekking op die moontlike 

daarstel van (‘n) alternatiewe Nagmaalsformulier/e. Die bestaande 
Nagmaalsformulier is ‘n voortreflike, histories-gegroeide, integrale eenheid wat as 
sodanig sy eerbiedwaardige plek en funksie in die GKSA verdien en in totaliteit 
moet behou  

1.2 Daar bestaan egter verdere Skriftuurlike en konfessionele aksente (vgl die 
toeligting onder 2 hieronder) wat, tot verryking van Gereformeerde 
Nagmaalsvierings, in (‘n) alternatiewe Nagmaalsformulier/e verdiskonteer behoort 
te word. 

 
2. Verdere Skrif-en konfessionele aksente 

Hieronder volg ‘n aantal verdere Skrif- en konfessionele aksente (vir bibliografiese 
gegewens, vgl Bylae A). 

2.1 Die Instellingsberigte in hulle verskeidenheid 
 Uit resente – ook Gereformeerde – navorsing is dit voldoende duidelik dat die 

verskeidenheid van Instellingsberigte gehonoreer moet word. Naas die Pauliniese 
weergawe, wat in talle opsigte ooreenkom met Lukas se weergawe, staan die 
berigte van Markus en Matteus wat weer grootliks met mekaar ooreenstem. Tereg 
verklaar Versteeg (1980:28-30): “De traditie van de avondmaal werd dus niet in 
één vorm maar tenminste in tweërlei vorm “ in die kerk van die Nuwe 
Testamentiese tyd oorgelewer [vgl die woord“oorgelewer” (paredoke) in 1 Kor 11]. 
Daar bestaan spesifieke toespitsings en eie aksente by elkeen (bv. die oproep, 
“doen dit tot my gedagtenis”, ontbreek by Matteus en Mark maar kom by Paulus en 
Lukas voor). ‘n Voorbeeld van nadere verduideliking is die volgende: by Matteus 
en Markus staan daar dat Jesus se bloed “vir baie” uitgestort word, terwyl by 
Paulus iets soortgelyks ontbreek en by Lukas die woorde “vir julle” voorkom. 
Matteus en Markus bring ‘n aksent na vore wat ‘n verinniging in ons huidige 
Nagmaalsvierings kan meebring. Die “vir baie” beklemtoon immers die 
korporatiewe gedagte (uit Jes 53): die Een sluit die baie in en die baie is met die 
Een verenig (vgl Torrance,1996:40-43, vir ‘n helder uiteensetting oor die verskil 
tussen die Griekse en Bybelse benadering op hierdie punt). Teenoor die 
postmoderne neiging tot ‘n steeds meer individualistiese belewing van die 
Nagmaal behoort Matteus en Markus se weergawe ook duidelik verdiskonteer te 
word 
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 Samevattend: ”Voor de praktijk van de avondmaalsviering zullen alle elementen 
die we in de verschillende berichten tegenkomen verdisconteerd moeten worden” 
(Versteeg. 1980:79; vgl verder Trimp,1985:79) 

2.2 Gemeenskap met die verheerlikte Christus 
Die gemeenskap met die verheerlikte Christus aan die Nagmaal het verskeie aspekte: 
2.2.1 Die werklike teenwoordigheid van die lewende Christus  
Die lewende Christus is na “sy Godheid, majesteit, genade en Gees” (HK,18:47c) hier 
en nou by elke Nagmaalsviering teenwoordig. Die Nagmaal is nie die aandenkingsmaal 
aan ‘n afwesige Christus wat lank gelede vir ons gesterf het nie. In 1 Kor 10:21,22, waar 
dit pertinent oor die Nagmaal gaan, praat Paulus van die Here (d.w.s. die lewende 
Kurios) en van sy tafel en sy beker. Hierdie praesentia realis (werklike teenwoordigheid 
van die lewende Here self aan die Nagmaal moet voortdurend by alle nadenke oor en 
belewing van die Nagmaal veronderstel word. “Brood en beker vormen niet het portret 
van de afwezige ten dienste van de zalige nagedachtenis…Hij is erin en komt erin 
mee.” Uit die hande van die lewende Christus persoonlik ontvang Nagmaalsgangers die 
pande van wyn en brood . Hyself “hanteert het op dit moment” (Trimp,1985:84,85; vgl 
Berkouwer,1954:294; Dankbaar,1950:34) 
2.2.2 Die aard van die gemeenskap met die lewende Christus 
‘n Uiters belangrike aksent by die Nagmaal is dat elke ware Nagmaalsganger ‘n baie 
besondere gemeenskap (koinonia) met die lewende en aanwesige Christus het. 
Christus self word aan die Nagmaal “geëet, dit wil sê deur die geloof geestelik toege-
eien en ontvang” (NGB:35). Dit is vir ons onbegryplik hoe dit gebeur, maar “wat deur 
ons geëet en gedrink word, (is) die eie en natuurlike liggaam en die eie bloed van 
Christus”. Ons nuttig dit “met die Gees deur die geloof” (NGB:35; vgl HK,28:76; met 
helder Skrifbegronding, bv. Joh 6) Christus verkeer na sy mensheid aan die regterhand 
van die Vader. Tog word ons “al hoe meer so met sy geseënde liggaam verenig… dat 
ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente is” (HK,28:76; vgl ook De 
Klerk,1990:171-173). Hierdie woorde uit die Kategismus verwys na die Skeppingsberig 
en Ef 5:29,30. Dit gaan in die eerste plek volgens hierdie woorde om die verborgenheid 
van die aardse huwelik, maar Paulus pas dit toe op Christus en die kerk. Die 
beoefening van hierdie ondeurgrondelike gemeenskap juis in die Nagmaal is ‘n 
beoefening van die heerlike huweliksband “waardoor de Zone Gods onze 
menschelijke natuur gehuwd had, en waarvan het in nog veel heiliger en dieper zin 
heette: Deze twee zullen tot één zijn; ja,zoo ge wilt tot één vlees” (Kuyper, s.a.:202) 
Onteenseglik het ons in hierdie mistieke eenheid (unio mystica) die karakteristieke 
Nagmaalsaksent van Calvyn. Dit is spesifiek op hierdie punt dat hy duidelik en beslis 
van Zwingli se “simboliese” opvatting van die Nagmaal verskil (vgl 
Bavinck,1878:passim; Calvyn, Inst. 4.17.20-4.17.33; Berkouwer 1955:294-326; Gerrish, 
1993:157-190; Osterhaven, 1983:83-89). Daarom behoort ’n Gereformeerde 
Nagmaalsformulier hierdie by uitstek gereformeerde aksent so sterk na vore te bring dat 
dit vir elke ware Nagmaalsganger onmiskenbaar duidelik word dat hy/sy “de peillooze 
diepte van het diepste in dit goddelijke mysterie” aan die Nagmaal mag beleef 
(Kuyper,s.a:203). Indien hierdie geloofsmistieke Nagmaalsbelewing ”te hoog (is) voor 
de gemeente, zoals zij in werkelijkheid leef op aarde” (Van ‘t Spijker, 1996:489), het dit 
dan nie hoog tyd geword dat ‘n formulier dit opnuut in al die troosvolheid daarvan uitlig 
nie? Om Calvyn se Skrifgefundeerde strewe na meer frekwente Nagmaalsvierings 
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vandag te volg kan wetties en formalisties aandoen, tensy lidmate tegelykertyd hierdie 
Skrifgefundeerde Calvynse aksent op die unio mystica hulle eie maak. Dan kan dit 
waarlik ‘n sinvolle vermeerdering van ons Nagmaalsvierings stimuleer. Lidmate wat 
insig in hierdie aspek van die Nagmaal verkry het, behoort te smag na meer sulke 
Nagmaalsvierings (vgl Berkouwer, 1955:323,324; McDonell, 1967:273; Walker, 
1966:143; Dankbaar, 1950:43). 
2.2.3 “Wonderbare verwisseling” tussen die lewende Christus en ons 
Die gemeenskap met die lewende Christus aan die Nagmaal is allereers ‘n wonderbare 
kommunie (communio) aan Homself, sy Persoon. Die ware Bruidegom aan die 
regterhand van die Vader beoefen hierdie ondeurgrondelike gemeenskap met sy 
bruidskerk op aarde. In die gemeenskap met Christus vind daar nou ook aan die 
Nagmaal, wat Calvyn (Inst. 4.17.2) ‘n mirifica commutatio (wonderbare verwisseling) 
noem, plaas. Dit gaan nie net om die verwisseling wat Christus in die verlede 
bewerkstellig het nie (vgl die pragtige beskrywing daarvan in ons bestaande 
Nagmaalsformulier). Dit gaan ook om die wonderbare ruil van Christus vandag met 
ons, soos dit aan die Nagmaal deur die geloof geskied. In hierdie opsig staan Calvyn 
baie naby aan Luther, wat van die vrolike ruil en die blye wedstryd tussen Christus en 
ons kon praat (vgl Van ‘t Spijker, 1988:115). Alles wat Syne is word deur die geloof 
myne, en al wat myne is word Syne.” Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al 
bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak omdat Christus Jesus my 
reeds Syne gemaak het (Filip 3:12). “Besit Christus alle goedere en alle saligheid, so is 
hulle die siel se eiendom; het die siel alle ondeugde en sonde op hom, so word hulle 
Christus se eiendom“ (Luther,1964:169). Hierdie verwisseling word by Calvyn ‘n 
skildering van wat God van ons “ afneemt en van wat wij bij Hem kwijt kunnen” (Bakker, 
1978:37). Christus neem ons mensheid met alle sterflikheid, swakheid, armoede en 
ongeregtigheid daarvan, en Hy gee ons deel aan die kindskap van God , toegang tot die 
hemel en al die rykdom van sy krag (Walker,1966:137). Dit kan bemoedigend wees as 
hierdie kernmoment van gereformeerde Nagmaalsviering (vgl Torrance, 1996:79) baie 
pertinent in ‘n Nagmaalsformulier uitgebring word. 
2.3 Die Nagmaal as deelnemende viering 
Die Nagmaal as feesviering kan in sommige van sy fasette soos volg belig word: 
2.3.1 Eucharistia (danksegging) 
Die Nagmaal is ‘n feesmaal en dit word met danksegging gevier (NGB:35). In die eerste 
Christelike gemeentes na Pinkster is dit met vreugde gevier (Hand 2:46). “Uit de 
woordkeus blijkt, dat hier een demonstratieve vreugde is bedoeld…” (Trimp, 1983:112; 
Deddens, 1989:77; Du Toit, 1965: passim).Een van die oudste name van die Nagmaal 
is eucharistia. Hierdie danksegging kan nie maar net beperk word tot die slotdeel van 
die viering nie “maar is juist de typering van de maaltijd zelf” (Trimp, 1983:114). Die hele 
handeling van Nagmaal-vier het “a fundamentally eucharistic character” (Guthrie, 
1981:193). Soos in die eerste gemeentes moet elke Nagmaalsviering deur “a sense of 
overwhelming joy”gedra word – en dan juis ‘n vreugde wat teen die agtergrond van die 
uitbundigheid van “the Hebraic understanding of joy” staan (Davies, 1993:93-97). Met 
goeie reg vra Trimp (1979:201), met verwysing na talle Nederlandse Nagmaalsvierings: 
“Hoe weinig was in veel gevallen van een viering te spreken”. Veral ná Voetius het die 
Nagmaalsondag eerder na ‘n soort “dag van rouw” as na ‘n blye feesdag gelyk. Was dit 
oor die algemeen veel anders in Suid-Afrika? Die eucharistia moet weer as “de 
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grondtoon van de avondmaalsviering” (Trimp, 1979:200) teruggebring word en as 
sodanig ook ‘n hele Nagmaalsformulier deurtrek. Van Calvyn se Nagmaalsdienste word 
getuig dat die aanwesiges dikwels “could not keep back the tears of their emotion and 
joy” (verwysing by Walker, 1966:143). 
2.3.2 Lofprysing in die Nagmaalsgebede 
Terwyl die hele Nagmaalsviering’n danksegging genoem kan word, geld dit op ‘n 
besondere manier van die Nagmaalsgebede. Met verwysing na Skrifgedeeltes soos 
Hos14, Ps 141, Ps 51 en Heb 13 merk Calvyn op: “die nagmaal van die Here kan nie 
sonder sulke soort offers wees nie”. Die gebede by die Nagmaalsviering is dus sulke 
lofoffers wat ons deur ons Middelaar aan die Vader offer (Inst.4.18.17). In ons tyd word 
daar gepraat van ‘n “herontdekking” van hierdie eucharistiese gebedsvorm in 
Protestantse kerkgemeenskappe (Schmidt-Lauber, 1984:146; O’ Doherty, 1985:85). 
Daar bestaan genoeg Bybelse grond (Trimp, 1979:198-201 gee oortuigende 
eksegetiese fundering) om die gebed van dank- en lofsegging, uit sy opsyskuiwing 
sedert die Reformasie, weer in ere te herstel (Webber, 1982:141,142). Hierin moet ’n 
Nagmaalsformulier voorgaan. 
2.3.3 ‘n Formulier as inspirerende exhortatio (oproep, bemoediging) 
Die vreugdevolle deelname van die hele gemeente aan die Nagmaal is ‘n imperatief vir 
elke viering (vgl die vierings van die eerste kerk na Pinkster soos in die boek 
Handelinge beskryf). Dit is noodsaaklik dat wegbeweeg word van die“pedagogisering” 
(Schmidt-Lauber, 1984:139; vgl Maxwell, 1980:331) van ons Nagmaalsbelewing na ‘n 
vreugdevolle en aktiewe handeling van die hele gemeente. Die Nagmaal moet “zoals 
oudkerkelijke formuleringen het uitdrukken – weer worden tot…‘eucharistiam facere’ 
(danksegging maak)”. Juis in so ‘n vreugdevolle, handelende Nagmaalsviering deur 
elke lidmaat kan ‘n uitgebreide didaktiese formulier by die lidmaat as ‘n “oceaan van 
lering en vermaan” oorkom - en sodoende sy/haar feesbelewing versteur. ‘n 
Nagmaalsformulier moet ‘n ware exhortatio wees, deurdat dat dit die gemeente help 
“opleiden en meenemen in de opgang naar een waarlijk gezamenlijke viering…van de 
paasgeheim van de Messias” (vgl Lammens, 1968:219,235). 
Volgens die Sinode van ‘s-Gravenhage (1586) moes die formulier vir die Nagmaal juis 
aan die Nagmaalstafel gelees word. Hierdie besluit onderstreep die insig dat die lees 
van die formulier heeltemal in die sfeer van die viering self opgeneem word “De viering 
begint niet na het lezen van het formulier, maar zij vraagt om die lezing” (Trimp, 
1983:151). Wanneer die aanbiddingselement (“the dimension of worship”) weer sy 
regmatige plek in die Nagmaalsdiens terugkry, ”there color and gesture and movement 
and space and sound will enter as vehicles of praise and gratitude” (Wolterstorff, 
1983:159). So ’n nagmaalsviering het ook ‘n formulier nodig wat ‘n “vehicle of praise 
and gratitude” geword het – eerder as ‘n “somewhat tedious” en ook omslagtige 
beskrywing van die Nagmaal (Maxwell, 1980:331). 
2.3.4 Dialoog by die “Hartsverheffing” (Sursum corda) 
‘n Belangrike deel van die vreugdevolle viering van die Nagmaal was van oudsher die 
oproep tot hartsverheffing voordat die uitdeling van brood en wyn plaasgevind het. In 
die oud-kerklike liturgie was dit deel van die praefatio (proloog) tot die kommunie. Dit 
het uitgeloop op ‘n magtige himne, die Sanctus, wat ‘n verwerking van Jes 6 ingesluit 
het. Alles het hier die toon van ‘n gebed gehad. Op hierdie hoogtepunt redeneer ‘n 
formulier nie. Dit “lei ons met die rituaal eenvoudig die hemelse heiligdom in daar waar 
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Christus is” (Van der Walt, 1990:191; vgl HK, 29:76d; HK, 30:80). In die oud-kerklike 
Nagmaalsvierings het die oproep tot hartsverheffing die vorm van ‘n dialoog 
aangeneem. Die bedoeling daarmee was om die gemeente by hierdie sentrale 
handeling - die “crescendo van die exhortatio” (Tripp, 1978:258) - te betrek (Lammens, 
1968:364-365): 

Voorganger: Hef u harte op!  
Gemeente : Ons hef dit op tot die Here 

Dit kan ‘n verhoogde vreugde en aktiewe deelname van al die lidmate aan die 
Nagmaalsfees bevorder, indien hierdie heerlike dialogiese moment van ontroering 
opnuut in ‘n formulier gestalte verkry 
2.4 Die perspektief op die wederkoms (esgatologiese dimensie) 
Volgens Christus [Matt 26:29] sal Hy nie meer van die “vrug van die wynstok” drink tot 
“daardie dag” (die voleinding) nie. “Daarmee is de tafel van de Heere geplaatst in het 
licht van de grote toekomst”, aldus Van ‘t Spijker (1996:476). Die kommunie met die 
verhoogde Christus en sy weldade is wel ‘n misterie maar nie “tydloos” nie (Dankbaar, 
1941:191). Ons geloofsgemeenskap met hom is nou nog slegs voorlopig en tydelik. 
Ons het nog nie ten volle deel aan sy onsterflikheid nie – nog slegs “in ‘n sekere sin” 
(Calvyn, Institusie 4.17.32). Juis die reeds van die werklike gemeenskap wat nou al 
deur die geloof geniet kan word, onderstreep die nog nie wat in die aanskouing by die 
esgaton wag. Berkouwer (1954:316) konstateer op goeie gronde “dat de strijd om de 
werkelijke tegenwoordigheid van Christus in het avondmaal zich tenslotte concentreert 
in een verschillend inzicht in de betekenis van de wederkomst van Christus en in de 
betekenis van de eschatologische gerigtheid van het geloof”. Waar die esgaton as 
nuwe teenwoordigheid van Christus volgens Calvyn duidelik onderskei word van sy 
teenwoordigheid in die Nagmaal, dreig dit om by die Lutherse “skuil te gaan” agter die 
“alomteenwoordigheid” van die menslike natuur van Christus soos dit brood en wyn 
“deurgloei (Berkouwer, 1954:316; 1953:262-263). Die esgatologiese dimensie van die 
Nagmaalviering behels meer as dat dit gelowiges met groot verlange laat uitsien na die 
Bruilofsmaal van die Lam. Die verlangde “totdat” van ware Nagmaalgangers word 
daadwerklik en dinamies vorentoe “getrek” deur die “nie weer drink nie…todat” van 
die verheerlikte Christus. So gee Hy nóú reeds in die gemeenskap-met–Homself aan 
hulle ‘n voorsmaak van die komende Bruilofsmaal, waar hulle Hom sal sien soos Hy 
werklik is (1 Joh 3:2c; vgl verder McDonell, 1967:290; Van ‘t Spijker, 1996:480). 
 
E. KOMMISSIERAPPORT 
1. Beredenering 
Die agtergrond en motivering vir die versoek soos uitgedruk in die Beskrywingspunt trek 
saam in punt 2 van die Beskrywingspunt asook in Bylaag 1 ('n Bylae deur prof B 
Spoelstra) wat gedien het op die Part Sinode Pretoria, 19 en 20 Nov 2002 (Acta, 
art.24.10).  
Mondelinge toeligting oor die Beskrywingspunt is op die Kommissie aangehoor. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Bevinding 
U Kommissie oordeel dat daar genoeg motivering in die Beskrywingspunt saam met die 
Bylae van prof. Spoelstra gebied word om verdere studie oor die moontlike daarstel van 
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('n) alternatiewe ontwerp-nagmaalsformulier(-e) deur te benoemde Deputate te laat 
doen, waarvan die resultate vir beoordeling aan die volgende Nas. Sinode voorgelê 
moet word. Konsepformuliere mag ook aan die kerke vir voorafinsette voorgelê word. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Aanbeveling 
3.1 Daar word gevolg gegee aan die Beskrywingspunt op die volgende wyse: 

Deputate word aangewys om studie te doen oor die moontlike daarstel van ('n) 
alternatiewe ontwerp-nagmaalsformulier(-e). 

Besluit: Goedgekeur. 
3.2 Opdrag van die te benoemde Deputate 
3.2.1 Opdrag word gegee aan die te benoemde Deputate om in hulle studie ook 

aandag te skenk aan Nagmaalsformuliere wat in gebruik is by kerke met wie die 
GKSA in korrespondensie staan; 

3.2.2 Indien dit uit die studie sou blyk dat ('n) alternatiewe Nagmaalsformulier(-e) 
moontlik is, kan die te benoemde Deputate terselfdertyd voortgaan met die opstel 
van ('n) sodanige alternatiewe ontwerp-nagmaalsformulier(-e) om dit saam met 
die studieresultate voor te lê aan die volgende nasionale Sinode; 

3.2.3 Sodanige gereformeerde nagmaalsformulier(-e) moet binne die raamwerk van 
Skrif, Belydenis en Kerkorde wees en die gees en taal van die Reformasie adem. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
21.18 BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE PRETORIA 

RAKENDE BEGINSELS EN KRITERIA VIR SKRIFBERYMINGS (Artt.8, 
89, 198) 

 
 
A. Dr. NP Heystek stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie : Liturgie. 
C. Ds. DJ Bakker rapporteer namens die Kommissie : Liturgie. 

 
D. BESKRYWINGSPUNT 
1. Beskrywingspunt 
By die eerste kriterium vir Skrifberymings (Acta 1994:538, 3.2.1) word die woorde “of 
Skrifgedeeltes” bygevoeg, sodat dit soos gevolg lees: “Die beryming moet die sin en 
inhoud van die Skrifgedeelte of Skrifgedeeltes suiwer en korrek in ooreenstemming met 
die kerklike belydenis weergee.” 
 
2. Motivering 
2.1 Van die bestaande Skrifberymings berus alreeds op meer as een Skrifgedeelte wat 

ook so aangedui word. Bokant Skrifberyming 6 word byvoorbeeld die volgende 
Skrifgedeeltes aangegee – Luk 23:34,43; Joh 19:26,27; Matt 27:45,46; Joh 19:28-
30; Luk 23:46 (vgl ook Skb 15). 
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2.2 Van die bestaande Skrifberymings berus nie op een Skrifgedeelte nie, maar daar 
word ook nie Skrifgedeeltes aangedui as bron vir die berymings nie. Voorbeelde 
hiervan is Skrifberyming 27 en Skrifberyming 26:10b en 11. Streng volgens die 
huidige kriteria kwalifiseer hierdie berymings nie as Skrifberymings nie, aangesien 
hulle nie op een Skrifgedeelte berus nie. Indien die voorgestelde wysiging aanvaar 
word, kan Skrifgedeeltes wat die inhoud van hierdie liedere verskaf bo-aan 
aangedui word sodat hulle dan inderdaad aan die kriteria beantwoord. 

 
E. KOMMISSIERAPPORT 
1. Die Sinode besluit 
Daar word gevolg gegee aan die beskrywingspunt. 
Die beskrywingspunt handel oor die wysiging van die riglyne om Skrifberymings te 
beoordeel en wil die besluit soos volg verander: 
“Die beryming moet die sin en inhoud van die Skrifgedeelte of Skrifgedeeltes suiwer 
en korrek in ooreenstemming met die kerklike belydenis weergee.” 
Besluit: Goedgekeur. 
 
2. Motivering 
Bestaande Skrifberymings berus alreeds op meer as een Skrifgedeelte wat ook so 
aangedui word. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
 
 
21.19 BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE RANDVAAL 

INSAKE HERVERTALING VAN DIE FORMULIERE (Artt.8, 100, 124) 
 
 
A. Ds. SD Snyman stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie : Leerstellig 2. 
C. Ds. HB Hattingh rapporteer namens die Kommissie : Leerstellig 2. 

 
D. BESKRYWINGSPUNT 
Klassis Vaalrivier het op sy vergadering van 11 September 2002 besluit: “om die 
Nasionale Sinode via die Part. Sinode te versoek om al die Formuliere in moderne 
Afrikaans te vertaal.” 
 
Motivering 
Die motivering vir die hervertaling is slegs om die Formuliere in eenvoudiger, eietydse 
Afrikaans aan te pas en nie om teologies of andersins die Formuliere te verander nie. In 
die hervertaling moet ook in aanmerking geneem word dat dit dokumente is wat gepraat 
en gehoor word. 
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E. KOMMISSIERAPPORT 
1. Aanbevelings 
1.1 Gevolg word gegee aan hierdie Beskrywingspunt insake die hervertaling van die 

Formuliere deur dit aan Deputate op te dra om al die liturgiese Formuliere en die 
Formuliergebede in eietydse Afrikaans te hervertaal. 

1.2 Die te benoemde Deputate moet ook die Ondertekeningsformuliere hervertaal en 
op hierdie wyse uitvoering gee aan die besluite van Sinode 2000 (Acta 
2000:486,487) 

1.3 Dat die Psalmboek in die toekoms benewens in gebinde formaat, ook in die 
formaat van ‘n netjiese Psalmboek grootte lêer uitgegee moet word. 

Besluit: Goedgekeur. 
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22.  Liturgies 
 
 
22.1 RAPPORT VAN DIE DEPUTATE LITURGIESE SAKE (Artt.88, 192, 198, 

216, 217) 
 
 
A. Ds. AH Mulder stel die Rapport. Hy laat berymings van Ps 27, 29, 143, 26, 119, 111, 

516 en Jesu, meine Liebe sing. Waardering word uitgespreek teenoor wyle dr. AGS 
Venter, aangewese skriba, wat oorlede is. Die vergadering staan op as blyk van 
meegevoel. 

B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie : Liturgie asook na die 
Kommissie : Bybel om te kyk na ‘n aanbeveling in verband met die Messiaanse 
karakter van die omdigting van sekere Psalms. 

C. Ds. DJ Bakker rapporteer namens die Kommissie : Liturgie – Meerderheidsrapport. 
D. Dr. VE d’Assonville rapporteer namens die Kommissie : Liturgie – 

Minderheidsrapport. 
E. Besluit: Die Minderheidsrapport word deur die Sinode afgestem. 

 
F. RAPPORT 
1. Opdrag 
Uit die Rapport Nuwe Skrif- en Psalmberymings en Hersiening Totiusteks (artikels 49, 
122, 160, 218, 219, 228, 253) op bladsye 450 tot 458 haal ons die volgende opdragte 
aan: 
“2.3.2 Gee aan die nuwe Deputate opdrag om nuwe Skrifberymings (omdigtings) te 
probeer vind en na ontvangs te beoordeel volgens die reeds goedgekeurde prosedures 
en aan die volgende Sinode voor te lê. Die Sinode versoek lidmate om nuwe 
voorleggings aan die Deputate deur te stuur. 
Besluit: Goedgekeur. 
2.3.3 Besluit oor die gebruik van ritmiserings en keur die riglyne vir ritmiserings soos in 
2.2.5.3 geformuleer, goed. Die nuwe Deputate kan dan alle ingekome ritmiserings in die 
lig hiervan beoordeel en aanbevole ritmiserings aan die volgende Sinode vir 
goedkeuring voorlê. Besluit: Goedgekeur. 
2.3.3 Gee aan die Deputate die mandaat om met die Gesangekommissie van die Ned. 
Geref. Kerk en Herv. Kerk saam te werk met die oog op die vind van moontlike nuwe 
Skrifberymings. Die Deputate moet die volgende Sinode adviseer oor die bevindinge 
hieroor. 
Besluit: Goedgekeur. 
2.3.4 Keur die riglyne oor die dogmatiese lied goed en dra dit aan die nuwe Deputate 
op om die moontlikheid en kriteria van sodanige liedere in die kerke bekend te stel en 
om ingekome dogmatiese liedere te beoordeel en die volgende Sinode daaroor te 
adviseer. 
Besluit: Die nuwe Deputate vir die Sinode in 2003: 
1. Moet sê wat presies onder dogmatiese liedere verstaan word. 
2. Moet sê watter kriteria sal geld by die beoordeling van dogmatiese liedere. 
3. ‘n Meer indringende historiese agtergrond ten opsigte van die dogmatiese lied gee. 
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3.3.1 Gaan voort met die samewerking met die ander kerke tot met die afhandeling van 
die Nuwe Beryming. 
3.3.2 Benoem weer Deputate en benoem die volle Deputategroep as keurderspaneel. 
Die finale Rapport moet voor die Sinode 2003 deur die Deputate aan die Sinode 
voorgelê word vir finale besluit oor die inhoud van die Nuwe Beryming. 
Besluit: Goedgekeur. 
3.3.4 Die nuwe Psalmberyming word aan die kerke beskikbaar gestel vir beoordeling 
en kommentaar aan die nuwe Deputate. 
Besluit: Goedgekeur. 
3.3.5 Die nuwe Deputate ondersoek die beste opsie (waarvolgens die nuwe 
Psalmberyming aan die kerke beskikbaar gestel kan word) vir beoordeling. 
Besluit: Goedgekeur. 
3.3.6 Die Deputate vat die kommentaar saam en doen ‘n aanbeveling by Sinode 2003. 
Besluit: Goedgekeur. 
6.3 Benoem weer Deputate met die volgende opdrag: 
6.3.1 Gaan voort om met die ander kerke op die Afrikaanse Psalmkommissie saam te 
werk in die daarstel van ‘n Nuwe Psalmberyming. Die finale kopie moet aan die Sinode 
2003 voorgelê word vir beoordeling. 
Besluit: Goedgekeur. 
6.3.2 Probeer om nuwe Skrifberymings (insluitende goedgekeurde ritmiserings) te vind 
en te ontvang en volgens die reeds bestaande prosedures te behandel en aan die 
Sinode 2003 voor te lê. Besluit: Goedgekeur. 
6.3.3 Werk met die TKKP saam en onderhandel verder binne die ooreenkoms met die 
NG Kerk-Uitgewers, in oorleg met die Bestuur van die Administratiewe Buro, met die 
oog op ‘n finale kwotasie vir die uitgee van ‘n eventuele nuwe Liederebundel. 
Besluit: Goedgekeur.” 
Die opdrag aan hierdie Deputate behels vyf sake, naamlik: 
 Nuwe Skrifberymings 
 Nuwe Psalmberymings 
 Hersiening van die Totiusteks 
 Uitgee van nuwe liederebundel. 
 Die dogmatiese lied 

Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Nuwe Skrifberymings 
2.1 Sake waarvan die Sinode kennis moet neem 
2.1.1 ‘n Aantal nuwe Skrifberymings is ontvang wat tans nog deur die Deputate 

oorweeg en geëvalueer word in die lig van die Sinode se goedgekeurde riglyne. 
Hieronder val ‘n hele aantal liedere uit die LIEDBOEK VIR DIE KERK. ‘n 
Volledige aanbeveling oor moontlike nuwe Skrifberymings sal in ‘n Aanvullende 
Rapport aan die Sinode voorgelê word. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
 
 
 



 642 

2.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit 
2.2.1 Die besluit oor nuwe Skrifberymings staan oor tot die Aanvullende Rapport 

waarin daar aanbevelings opgeneem sal word. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Nuwe Psalmberymings 
3.1 Sake waarvan die Sinode kennis moet neem 
3.1.1 Die LIEDBOEK VAN DIE KERK is voltooi en reeds deur die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk en die Nederduits Hervormde Kerk in gebruik geneem. 
3.1.2 Die samewerking met al die ander kerke was van begin tot end baie hartlik. 
3.1.3 ‘n Afskrif van dié gedeelte van die LIEDBOEK wat die Psalms raak, is aan elke 

Kerkraad gestuur en kommentaar is gevra. 
3.1.4 Baie kommentaar met wisselende inhoud is ontvang. Al hierdie kommentaar is 

vervat in ‘n Bylae wat nie in die Agenda opgeneem word nie. 
3.1.5 Die Deputate het al die kommentaar deurgewerk, sekere probleemareas 

geidentifiseer en lê die reaksie van die Deputate op die kommentaar wat ontvang 
is, aan u voor in Bylae A by hierdie Rapport. 

3.1.6 Ander nuwe Psalmberymings is ook intussen ontvang waaraan die Deputate nog 
besig is om te werk met die oog op ‘n aanbeveling in die Aanvullende Rapport. 

Besluit: Kennis geneem. 
 

3.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.2.1 Die Sinode besluit dat daar voortaan nie van die “Totius-” en “Cloeteberyming” 

gepraat word nie, selfs al het die benamings al tot ‘n mate geyk geraak, maar dat 
wanneer daar na die omdigtings as geheel verwys word, die omdigtings 
onderskeidelik as die “1936-beryming” en die “2001-omdigting” aangedui word. 

Motivering 
1. Die 1936-beryming is hoofsaaklik deur Totius gedoen, maar bevat ook alternatiewe 

omdigtings van ander persone, naamlik GBA Gerdener (Psalm 23) en JJ Kuhn 
(Psalm 130). In sy voorwoord erken Totius dat hy ruim van ander berymings gebruik 
gemaak het. 

2. Die 2001-omdigting is hoofsaaklik deur TT Cloete gedoen, maar bevat ook 
alternatiewe omdigtings van ander persone, naamlik Lina Spies (Psalm 8, 23, 27, 
42, 43, 130, 137, en 139), Antjie Krog (Psalm 16 en 19), Elsabè Kloppers (Psalm 
133), en Andries Breytenbach (Psalm 125 en 129). 

3. Verskillende Kommissies het saam met die digters aan die 2001-omdigting gewerk. 
3.2.2 Dat die 1936-beryming saam met die 2001-omdigting in een bundel uitgegee 

word en vir gebruik in die eredienste aanbeveel word, onderhewig aan die 
besluite van elke plaaslike Kerkraad. 

3.2.3 Dat in die Psalmbundel, by sowel die 1936-beryming as die 2001-omdigting, die 
openbaringshistoriese verband met die Messiaanse vervulling Psalms met 
voetnote aangedui word ooreenkomstig die riglyne in Bylae D. 

Motivering 
1. Net soos met die vertalingsproses van die 1983-Bybelvertaling, het die Sinode 1985 

besluit om deur middel van Deputate aan die daarstelling van ‘n nuwe 
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psalmberyming mee te werk. Die GKSA het dus deur kundige insette die proses van 
omdigting ondersteun en voortdurend beoordeel. 

2. In 1985 is die 1983-Bybelvertaling vir gebruik in die kerke aanbeveel en nie 
“goedgekeur” nie. 

3. Die medewerkers lewer getuienis dat die grondteks en die eksegese daarvan vir die 
digters en die Kommissies wat saam met hulle gewerk het, deurslaggewend was. 
Elke omdigting rus in die eerste plek in eksegese en is ‘n omdigting wat herhaaldelik 
nagegaan is.  

4. Naas die betrokkenheid by die proses van omdigting het die Deputate kommentaar 
van die kerke aangevra. Heelwat kommentaar is ontvang. Die Kommissie het dit 
nagegaan en oordeel dat die Deputate aandag aan al die kommentaar gegee het en 
dat Bylae A ‘n bondige verwerking en beredenering van die kommentaar is. 

5. Die “Messiaanse besware” dra gewig (vgl 5.2 hieronder), maar kan om die volgende 
redes nie as deurslaggewende beswaar dien om die 2001-omdigting af te keur nie: 

5.1 Die hele Ou Testament dra ‘n Messiaanse karakter wat die lyn van openbaring al 
helderder laat oopgaan tot in die Nuwe Testament. Die Heilige Gees het hierdie 
weg gevolg in die Ou Testament. Ons moet die weg respekteer wat die Heilige 
Gees gebruik het. Daarom is die Ou Testament omgedig soos hy homself aanbied. 

5.2 Aan die Beswaarskrif insake Messiaanse verkondiging van die Ou Testament is 
nie gevolg gegee nie (3). 

5.3 ‘n Voetnoot kan die openbaringshistoriese verband met die Messiaanse gebruik 
van sekere Psalms in die Nuwe Testament aandui (vgl 2.3.3) 

6. Die beswaar oor “Godsname” kan om die volgende redes nie as deurslaggewende 
beswaar dien om die 2001-omdigting af te keur nie: 

6.1 Die poëtiese vormgewing, rym, taalritme, fraselengtes, en musikale reëls maak dit 
noodwendig dat die digter, net soos in die 1936-beryming, dikwels ‘n alternatiewe 
Godsnaam moes kies. 

7. Wat al die ander besware betref {vgl Bylae A} oordeel die Kommissie dat dit 
eweneens nie deurslaggewend is vir die afwys van die 2001-omdigting nie. 

8. Die proses van omdigting is ‘n komplekse verhouding tussen eksegese, die 
taalregister van kontemporêre spreektaal waaruit woorde gekies word vir omdigting, 
woorde en hulle betekenis, poëtiese vormgewing, taalritme en fraselengtes, 
eenvoudige styl en musikale reëls wat bymekaar uitgebring moet word om die 
betekenis van die Hebreeuse psalms so na as moontlik weer te gee. 

 Die 2001-omdigting verdien met reg naas die 1936-omdigting ‘n plek in ons kerklike 
liturgie/lewe. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
4. Hersiening van die Totius-teks 
4.1 Sake waarvan die Sinode kennis moet neem 
4.1.1 In die gepubliseerde Handelinge van die 47e Nasionale Sinode 2000 by 4.3 op 

bladsy 454 staan uitdruklik die besluit dat die Sinode KENNIS GENEEM HET 
van wat in die Rapport gestaan het, en na 2 op bladsy 458 staan uitdruklik die 
besluit dat die Hersiene Totius-teks ter wille van kostebesparing nie in die 
Handelinge van Sinode 2000 opgeneem word nie. 
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4.1.2 Gevolglik is aanvanklik nie die kostes aangegaan om die Hersiene Totius-teks 
aan kerkrade te stuur vir kommentaar nie, aangesien die gepubliseerde 
Handelinge die besluite bevat waarmee gewerk word. 

4.1.3 Na baie moeite is gevind dat die handgeskrewe Rapporte en Notules van die 
Sinode 2000 en die gedrukte Handelinge nie ooreenstem nie, en dat die 
gedrukte Handelinge inderdaad verkeerd is in die weergawe van die 
Sinodebesluit hieroor. Daarna is reëlings getref met die Administratiewe Buro en 
is die hersiene Totius-teks aan al die kerkrade gestuur en word kommentaar 
ingewag. 

4.1.4 In die Aanvullende Rapport sal verder hieroor gerapporteer word. 
Besluit: Kennis geneem. 

 
4.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit 
4.2.1 Die Sinode se besluit oor die hersiene Totius-teks staan oor tot met die 

behandeling van die Aanvullende Rapport. 
Besluit: Kennis geneem. 

 
5. Uitgee van nuwe Liederebundel 
5.1 Sake waarvan die Sinode kennis moet neem 
5.1.1 Die GKSA het ook in die TKKP hartlike samewerking met die ander betrokke 

kerke geniet. 
5.1.2 Met die verskyning van die LIEDBOEK VAN DIE KERK is die 

verantwoordelikhede van die TKKP afgehandel. 
Besluit: Kennis geneem. 

 
5.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit 
5.2.1 Die Deputate kry opdrag om die 1936-beryming en 2001-omdigting, saam met 

die goedgekeurde Skrifberymings in een bundel uit te gee. Die Deputate ontvang 
opdrag om na al die kommentaar te kyk in beide berymings, dit te verwerk en 
met voorstelle na die volgende Sinode te kom. 

Motivering 
1. Dit benadruk die onderlinge band dat die kerke een is in leer, diens en tug. 
2. Een bundel kan die liturgiese deelname in die kerkverband vergemaklik. 
5.2.2 Om toe te sien dat die 5de hersiene uitgawe van die Psalmboek (2000) 

ooreenkomstig die aanvraag beskikbaar bly. 
5.2.3 Die Sinode besluit om die nuwe bundel van die GKSA “Psalmboek” te noem. 
Motivering 
1. “Psalm” is ‘n ruimer begrip wat nie net die Bybelboek “Psalms” aandui nie, maar wat 

ook oorkoepelend die liedere vir die kerksang aandui.  
Besluit: Goedgekeur, die indeling word verwys na die Deputate. 
5.2.4 Die Deputate kry opdrag om in die uitgee van die Psalmboek aan die volgende 

sake aandag te gee: 
5.2.4.1 Om die onderhandeling met die NGK Uitgewers te onderneem en die kontrakte 

af te handel. 
5.2.4.2 Om die titelblad, voorwoord en inleidingsmateriaal van die bundel volgens die 

besluite van hierdie Sinode te verander. 
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5.2.4.3 Om die inleidingsmateriaal tot die 2001-omdigting uit te brei met ‘n rubriek 
waarin kortliks die aard en wyse van omdigting beskryf word. 

5.2.5 Die Sinode bedank die Deputate wat vir baie jare, sedert 1985 aan hierdie projek 
gewerk het. 

Besluit: Goedgekeur. 
5.2.6 Dat die Sinode op ‘n gepaste manier tydens hierdie Sinodesitting aan Prof TT 

Cloete erkenning gee. 
Besluit: Goedgekeur. 
5.2.7 Alle reëlings vir die ingebruikneming van die Psalmboek te tref. (Die NGK 

Uitgewers het laat blyk dat dit teen Hervormingssondag 24 Oktober 2003 gereed 
kan wees). 

5.2.8 Om alle ander sake rakende die uitgee en verspreiding van die Psalmboek in 
oorleg met die Administratiewe Buro af te handel. 

Besluit: Goedgekeur. Hantering van die voetnote word verwys na die Deputate. 
 

6. Die Dogmatiese lied 
6.1 Sake waarvan die Sinode kennis moet neem 
6.1.1 Die Sinode het aan hierdie Deputate opdrag gegee om ‘n studie te maak van “die 

dogmatiese lied” 
6.1.2 Die Deputate het kundiges gekoöpteer en ‘n uitvoerige studie onderneem 

waarvan die resultaat in die vorm van ‘n opsomming by hierdie Rapport verskyn 
as Bylae B. Die volledige studiemateriaal word in ‘n Ongepubliseerde Bylae 
aangeheg. 

Besluit: Kennis geneem. 
 

6.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit 
6.2.1 U Deputate beveel die volgende besluit aan: Die Sinode keur dit goed dat die 

Belydenis van die GKSA in die erediens gesing word – bloot getoonset (soos bv. 
Deur H Temmingh), of berymd (soos bv. In Skrifberyming 27) of geritmiseer. 

Besluit: Goedgekeur. 
Motivering 
1. Dit sal die liedereskat toepaslik uitbrei. 
2. ‘n Liedtipe wat sterk belydend van aard is, maar nie ‘n direkte teksomdigting van ‘n 

bepaalde Skrifgedeelte is nie, is van die Bybelse tyd waarneembaar in die 
Christelike Kerk. 

3. Hierdie liedtipe kan, soos in die kerkgeskiedenis, ‘n waardevolle rol speel in die 
dogmatiese posisionering van die Christelike kerk (vgl 6.3; 6.4; 6.5 en 6.6). 

Besluit: Kennis geneem. 
6.2.2 Die Sinode besluit dat die Deputate vir Leerstellige Sake opdrag ontvang om 

die hele saak van die sing van Skrifgetroue en Belydenisgetroue liedere in die 
erediens verder ondersoek en die nodige riglyne moet stel vir hierdie tipe liedere. 

Motivering 
1. Die liedtipe kan in die konteks van die tyd waarin die kerk vandag lewe, verder benut 

word en die belydende antwoord in die liturgiese aanbiddingslewe verryk en stileer 
(vgl 6.6). 
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2. Die besluit oor die liedtipe dra sterk leerstellige beginsels en hoort tuis by die 
Deputate Leerstellige Sake. 

Besluit: Goedgekeur. 
6.2.3 Die Sinode keur die ses kategorieë in 5.1 tot 5.6 in Bylae B goed as die 

definiëring van liedtipes. 
Besluit: Goedgekeur. 
6.2.4 Die Deputate kry opdrag om ingestuurde belydenisliedere te beoordeel aan die 

goedgekeurde kategorieë en te keur aan die hand van Sinode 94 se riglyne 
(3.2.1 tot 3.2.8, Acta 538-539) 

6.2.5 Die Deputate Leerstellige Sake kry opdrag om die Sinode te adviseer oor 
moontlike riglyne vir die keuring van belydenis-identieke en belydenis-berymde 
liedere wat by die Sinode 94 se riglyne gevoeg moet word. 

Besluit: Goedgekeur. 
 

BYLAE A – Kritiek op die Nuwe Afrikaanse Psalmberyming 
 

1. Algemene opmerkings oor die aard van omdigting 
TAAL 
In enige teksbewerking het 'n mens met probleme te make wat voortspruit uit die aard 
en werking van taal. Ook in die werk van die Gesamentlike Psalmkommissie het daar 
sulke probleme na vore gekom en dié probleme moes grondig beredeneer, ondersoek 
en opgelos word. Die lede van die Gesamentlike Psalmkommissie was later baie goed 
ingewerk in die problematiek en die praktyk van die onderneming en het opreg probeer 
om 'n goeie produk wat kerklik en teologies aanvaarbaar sal wees, daar te stel. 
Om die Psalms wat baie eeue gelede in Hebreeus, asook binne 'n bepaalde literêre en 
religieuse tradisie, geskryf is, vir gebruik in die kerke van ons tyd aan te pas, is nie 
maklik nie. Dit impliseer onvermydelik 'n reeks bewerkings van die oorspronklike tekste.  
• Daar moet 'n interpretasie van die oorspronklike teks gemaak word om die betekenis 

so na as moontlik te peil. 
• Hierdie interpretasie sluit in die betekenis van woorde sowel as die betekenisse en 

klem plasings wat deur die struktuur van die oorspronklike Hebreeuse poëtiese teks 
gesuggereer word. 

• Daarna moet hierdie interpretasie in 'n ander taal (Afrikaans in hierdie geval) 
verwoord word. 

• Die verwoording moet aangepas word om 'n poëtiese vorm te verkry en die poëtiese 
vorm moet van so 'n aard wees dat die Psalms op bepaalde wysies gesing kan 
word. 

Al hierdie prosesse behels verwerking en aanpassing. Dit kan logies nie anders nie. Die 
oorspronklike betekenis moet so noukeurig as moontlik behou word, maar dit geskied 
telkens in ander woorde. 
Taal is die instrument in terme waarvan hierdie prosesse geskied, maar die 
verhoudinge tussen woorde en hulle betekenisse is kompleks. Die verhouding tussen 
woorde en hulle betekenisse is nie een-een-duidig nie omdat verskillende woorde 
dieselfde betekenis kan hê en omdat, aan die ander kant, dieselfde saak met 
verskillende woorde aangedui kan word. Daar kan verder op meer as een manier na 'n 
woord gekyk word en verskillende betekenisse kan aan dieselfde woord toegedig word. 
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Dit is dus nie moontlik om te sê dat in die verwerkingsproses net sekere woorde reg sal 
wees en ander absoluut verkeerd nie. 
Die digter moet bykomend tot die komplekse verhouding tussen woorde en betekenis, 
die betekenis in 'n poëtiese vorm weergee. 
Die vorm van die psalm as kontemporêre lied word deur die wysie en die musikale reëls 
vasgestel. 
Die digter moet afgesien van taaltransformasies (vertaling sowel as verwerking na 
poëtiese vorm) ook die formele eise van die musiek nakom en respekteer om 'n 
singbare produk daar te stel. 
Die digter doen die verwerkings op grond van die eksegese wat aan hom verskaf is en 
die bewerkings kan eksegeties gekontroleer word (in hierdie geval tot 6 of 7 keer toe). 
Al word daar hoeveel sorg geneem dat die eksegese duidelik is en die betekenis sover 
as moontlik gekontroleer kan word, is daar steeds groot formuleringsvariasies moontlik 
sonder dat die betekenis geweld aangedoen word. 'n Emosionele lading in 'n bepaalde 
psalm kan of deur direkte segging weergegee word, of deur ander middele byvoorbeeld 
deur die gebruik van 'n bywoord of byvoeglike naamwoord wat emosie uitdruk (bv. dan 
op bepaalde plekke). 
In die omdigtingsproses waaroor dit hier gaan, was die oogmerk om die beste keuse 
van woorde te maak sodat die betekenis van die Hebreeuse psalms nie verlore sal 
gaan nie. Dit is egter ook so dat dit nie altyd presies duidelik is wat in die Hebreeus 
bedoel word nie en dan moet daar weer met omsigtigheid keuses uitgeoefen word. 
In enige taalbewerking is daar dus 'n speling van betekenisse aanwesig en werksaam 
omdat die betekenisse van woorde nie absoluut en onwrikbaar en eenduidig is nie. Dis 
onvermydelik en dit geld vir alle vertalings en vir alle berymings, ook die Totiusberyming 
en ook die nuwe Afrikaanse omdigting. Die volle konsekwensies van die komplekse 
taalprosesse waarmee 'n mens hier werk, kan uitvoerig bespreek word, maar dit 
behoort duidelik te wees dat 'n mens hier te make het met die beperkinge en die aard 
van taal self. 
 
TAAL IN ONTWIKKELING 
Daar word dikwels gedink dat die nuwe omdigting in Afrikaans net te make met die 
verouderde woorde in die 1936/7-beryming, maar dit gaan inderdaad om veel meer. Die 
poëtiese styl en segging van die Totiusberyming maak van die 150 Psalms wat ons tans 
gebruik 'n stilisties samehangende teks en die verandering van enkele woorde en frases 
doen nie net afbreuk aan so 'n teks nie, maar los nie die probleem van 'n bepaalde 
gedateerde vorm van kommunikasie op nie. Die poëtiese styl van die tyd waarin Totius 
gewerk het, die kerktaal van die tyd en die Nederlandse beryming wat as ou goud 
bewaar moes word, het ook 'n rol gespeel in die omdigting. In geheel gesien was dit 
goeie werk, inderdaad 'n kragtoer gesien hoe jonk Afrikaans as taal toe was en hoe 
klein die poëtiese tradisie in Afrikaans toe was. Die nuwe omdigting werp geen refleksie 
hoegenaamd op die kwaliteit van die werk wat in die Ou Beryming gedoen is nie, 
hoewel 'n objektiewe blik uitwys dat die Ou Beryming heelwat bygeskryfde dele bevat. 
Die nuwe omdigting is egter veel meer eenvoudig en direk en dit is die styl wat tans as 
goeie poësie beskou word soos gereelde lesers van poësie in Afrikaans, Nederlands, 
Engels of Duits weet. Dit is ook interessant dat die Hebreeuse psalms juis baie 
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eenvoudig en direk in segging is sodat die nuwe omdigting goed by die oorspronklike 
aansluit wat betref poëtiese toonaard. 
Die nuwe omdigting kon steun op 'n sterk poëtiese tradisie in Afrikaans wat betref 
woordeskat sowel as sinsbou en ander poëtiese tegnieke en dit het die digter in staat 
gestel om die eise van die noukeurige eksegese en die musiek uit te voer. 
 
INTERTEKSTUELE VERBANDE 
Die belangrikste oorweging in die nuwe bewerking van die psalms deur die 
Gesamentlike Psalmkommissie was onteenseglik die eksegetiese betroubaarheid van 
die nuwe omdigtings. Daar is aan die digters eksegetiese studies van die psalms 
verskaf en die bewerkings is deur verskillende Kommissies herhaaldelik deurgewerk en 
gekontroleer.  
Die uitgangspunt was deurgaans dat die Hebreeuse teks so noukeurig as moontlik 
gevolg moet word.  
Daar is selfs daarvan weggeskram om allerlei interpretasies (in kontemporêre bronne 
sowel as in die Hebreeuse tradisie self) in die omdigtings in te werk, want as dit gedoen 
sou word, sou dit uiters moeilik wees om te weet waar die streep getrek moet word. Die 
intertekstuele verbande wat regdeur die versameling boeke waaruit die Bybel bestaan 
voorkom en wat die Bybel as openbaringsgeskrif kenmerk, is eindeloos en sluit in 
onderlinge interpretasies van die Psalms deur ander Bybelskrywers, deur Jesus self en 
deur die Apostels. Maar teoreties gesproke kan sulke onderlinge verbandleggings 
eindelose kettings van betekenis tot gevolg hê. Die gebruik van dele van die Psalms op 
ander plekke in ander Bybelboeke is ook telkens afgestem op dit wat in die bepaalde 
onderhawige teksgedeelte van belang is. Die vraag wat by die omdigting van die 
oorspronklike poëtiese Psalmtekste na vore kom, is : Watter van die interne verbande 
tussen die psalms en ander Bybelboeke moet deur die digter gevolg word.? En waar sal 
die proses afgesluit word? Na een verband? Of na watter een? Of na watter twee of 
drie? Of almal? Dan gaan dit nie meer om 'n omdigting nie, maar om 'n preek of 'n 
dissertasie in 'n proses wat potensieel eindeloos kan wees.  
Gevolglik is daar in hierdie omdigtingsproses uiters noukeurig gewerk en die Hebreeuse 
teks is op die voet (of op die letter!) gevolg sover as wat dit moontlik was. Die 
belangrike insig wat hier geld is dat indien die oorspronklike psalmteks in Hebreeus of in 
vertaalde vorm tot bepaalde simboliese en metaforiese interpretasies lei, die omgedigte 
psalms tot dieselfde interpretasie kan lei omdat dit so noukeurig as moontlik die inhoud 
van die oorspronklike tekste weergee. Indien daar dan betekenisvolle verbande met 
ander Skrifgedeeltes bestaan, behoort die noukeurig omgedigte Psalm dieselfde 
verband te vertoon. 
 
METAFORE 
'n Ander belangrike saak gaan om die metaforiek. 'n Metafoor word gebruik in alle 
soorte poësie om juis 'n hele aantal betekenisse te aktiveer. Metafore teleskopeer 
betekenis. Indien in 'n omdigting (of vertaling) 'n metafoor verklaar word of indien aan 
een van die betekenissse voorrang gegee word, word die totale betekenis van die 
metafoor uiteraard verskraal. Dit is juis vanweë die soepelheid van metafore wat 
taaltekste altyd nuut bly. In hierdie omdigting is die metafore sover as moontlik behou 
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net soos wat hulle voorkom in die oorspronklike tekste hoewel die struktuur en die 
volgorde van woorde kan verskil. 
 
DIE SAMEVOEGING VAN VERSKILLENDE ASPEKTE 
Die omdigtingsproses se grootste toets lê in die saamvoeging van insigte uit 
verskillende vakgebiede.  
Die eksegese is die eerste en laaste maatstaf vir die betekenis, maar die musiek dwing 
'n bepaalde vorm af, anders is die psalms onsingbaar. Die ritme van die versreël, die 
sogenaamde woordtoonverhouding sowel as die struktuur en patrone in reëls en in 
strofes stel dwingende eise wat gehoorsaam moet word anders is die eindproduk 
onsingbaar.  
Dit beteken dat die taal die enigste veranderlike is. Wat gesê moet word, word deur die 
eksegese bepaal. Hoe dit struktureel moet lyk, word deur die musiek bepaal en die 
digter is die een wat dit moet waar maak en uitvoer tot in die detail van dubbel- en 
driedubbelryme en rusplekke (sesure) in die middel van reëls en vaste rymskemas en 
onsingbare woorde wat nie gebruik kan word nie. Dit vereis groot tegniese vaardigheid 
en eindelose geduld. 
 
Samevattende opmerkings oor kommentaar op die Psalmomdigting 
Enkele algemene opmerkings oor taalverwante aangeleenthede 
 
KUNDIGHEID 
Die Gesamentlike Psalmkommissie het bestaan uit kundige mense (eksegete, 
musikoloë, letterkundiges en taalkundiges, akademici sowel as predikante) wat deur die 
Sinodes van die N.G.Kerk, die Gereformeerde Kerke en die Hervormde Kerk (asook die 
APK as waarnemers) aangewys is. In die besprekings het die lede, almal kundiges, 
mekaar se vakkundigheid gerespekteer en die samewerking tussen die verskillende 
groepe en die verskillende kerke was regtig besonder goed. Dit sou uiters jammer wees 
as die gesprek oor die Psalmomdigting gevoer word op 'n vlak waar kundigheid belaglik 
en verdag gemaak word. Die Sinode van die Gereformeerde Kerke het mense 
aangewys op grond van erkende kundigheid om aan hierdie werk mee te doen. As daar 
na die trant en toonaard van sommige items in die kommentaar gekyk word, staan die 
kundiges byna as aangeklaagdes daar. Daar moet in die hantering van die saak verder 
deeglik besin word oor die waarde van kundigheid sonder dat daarmee geïmpliseer 
word dat ander mense te min weet of dat die kundiges meerderwaardig is. Maar daar is 
mense wat hulle werk ken, wat deur hulle kundigheid 'n bydrae tot die kerklike erfenis 
kan en wil maak en dit met groot toewyding en in geloofsoortuiging doen. Dit is jammer 
dat kerkrade kommentaar van duidelik onbevoegde mense net so deurgestuur het ten 
spyte van die kwetsende en kleinlike aard daarvan. 
 
GEHALTE VAN TAAL EN POËSIE 
• Hierdie omdigting is nie perfek nie. Niks is perfek nie. Mense kan eindeloos gaan 

vlieë afvang oor 'n woord hier of 'n woord daar in 'n proses wat geen vertaling of 
beryming in elk geval sal kan deurstaan nie. Die opmerkings oor die gehalte van 
omdigting is in geheel gesien nie geldig nie. Vanselfsprekend kan daar kritiek op 
enkele woorde of frases wees, maar die Kommissielede weet hoe elke woord 
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geweeg is en dat daar dikwels 'n spesifieke rede was vir die keuse van 'n ongewone 
woord. 

• Sommige van die kommentaar (bv. dat die woord goudbrokaat onverstaanbaar is 
omdat daar in die mynbedryf nie so 'n woord bestaan nie - p.58, dat die woord "dan" 
nie gebruik moes gewees het nie, want dit staan nie in die Hebreeus nie - p.12 van 
dr. Bogaardts se stuk) is duidelik ongeldig en kan daar gelaat word. Ander 
opmerkings kan in die lig van die onvermydelike variasies in formulering hanteer 
word. 

• Die besware teen die intensiteit van woorde is (woede teenoor ontstel met verwysing 
na die Engelse woord fret; hartlik teenoor baie, ens.) het veel te make met 
subjektiewe interpretasies en die assosiasies wat bepaalde mense van woorde het. 
Daar kan eindeloos daaroor geredeneer word sonder enige vrugbare resultaat. 

• Die beswaar teen die digters op grond van hulle ander werk (p.54) is byna 
skrikwekkend in die vertoon van onkunde. Die aangehaalde gedigte is radikaal 
verkeerd verstaan en as net heiliges aan so 'n projek mag werk, sou daar nooit 
enige omdigtings gemaak kon word nie. Nogtans sal hierdie saak genoem en 
duidelik gemaak moet word, aangesien mense die omdigting by wyse van 
assosiasie daardeur verdag maak. As gevolg daarvan sal die omdigting 
onaanvaarbaar gevind word op grond van menings en gerugte wat versprei word, 
terwyl dit vir enigeen met selfs geringe literêre kennis duidelik is dat die standpunte 
ongeldig is. 

• Die feit dat verskillende kerke en individue verskillend op spesifieke taalkundige en 
poëtiese aspekte reageer en dat daar telkens ander probleme en ander voorbeelde 
genoem word in die kommentaar, toon dat 'n mens nie aan die besware kan gevolge 
gee nie. Wie se mening gaan gevolg word in die nuwe redigering? As elke woord 
weer gekontroleer moet word, word die hele projek immers gewoon herhaal. Dan sal 
daar weer nuwe besware en probleme na vore kom. 

Oor die gewenstheid van die nuwe omdigting, verwys ons na die inleiding wat Totius 
geskryf het by die verskyning van die proefkopie van die eerste 36 berymde Psalms in 
1922.  
"Net soos by die Bybelvertaling is ook by die beryming van die Psalme die belangrike 
punt nie die meerder of minder verstaanbaarheid van die Hollands nie - 'n punt 
waaromtrent die opvattinge kan verskil; nee, waar dit vir ons op aankom, veral in die 
saak van ons godsdiens, is die intimiteit. Ons wil volkome vertroud wees met die 
instrument van die taal; ons wil voel wat ons sê..." 
Die argumente oor die wenslikheid of nodigheid daarvan om die Nederlands te vervang 
klink bykans dieselfde as dié wat ons tans hoor oor die verouderde taal van die 
Totiusberyming. As 'n mens 'n paar gedigte uit die periode tussen 1915 en 1930 (selfs 
1940) hardop lees, weet jy dadelik dat hoe mooi dit ook al is, dit in toonaard, in aanslag 
en styl gans anders klink as die spreektaal en poëtiese taal van vandag. Dit geld vir die 
werk van Celliers, Leipoldt en selfs vir die vroeë Van Wyk Louw. Die effense 
hoogdrawendheid, die geswolle woordeskat en omhaal van woorde sit in die grein van 
elke reël. Die probleem gaan dus glad nie om enkele woorde wat verander kan word nie 
of om enkele minder bekende woorde in die nuwe omdigting nie. Dit gaan om die totale 
taalaanbod wat stilisties anders is en klink soos goeie en stylvolle maar eenvoudige en 
direkte Afrikaans wat tans gebruik word. 
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1.1 Van die kritiek wat ontvang is, gaan nie op besonderhede in nie, maar gee slegs ‘n 
algemene beoordeling. Die algemene beoordelings wissel van baie positief tot baie 
negatief, met ‘n verskeidenheid van menings tussen in. Die meerderheid van die 
stukke wat ontvang is, is egter ten gunste van die gebruik van die Nuwe Beryming, 
ten spyte van sekere punte van kritiek. 

1.2 Dit is so dat baie van die kritiek waarde-oordele gee, sonder ‘n motivering. Vir die 
beoordeling van die kritiek en vir ‘n beoordeling van die beryming help dit nie as 
daar bloot staan dat die beryming van ‘n sekere Psalm swak of goed is nie. 

1.3 Baie van die kritiek fokus ook op sake van kleiner detail, sonder om die konteks 
van die Psalm as geheel in ag te neem. Dit gebeur veral wanneer die kritiek 
daarop neerkom dat iets weggelaat of iets bygevoeg is. So ‘n punt van kritiek moet 
in die lig van die geheel van die Psalm beoordeel word, met inagneming van die 
besondere vereistes vir ‘n beryming en die probleme waarmee ‘n berymer te doen 
het. Dit raak onder andere die strukturering van ‘n berymde Psalm. Die probleme 
waarmee ‘n berymer te doen het, kan veroorsaak dat soms ingekort en soms 
uitgebrei moet word, om die beryming in ‘n sekere aantal strofes te struktureer. Dit 
is immers belangrik dat die strofes sinvolle eenhede moet uitmaak, wat aanpas by 
die struktuur van die betrokke Psalm. 

1.4 ‘n Vraag wat aandag behoort te kry, is die verhouding tussen die twee berymings. 
Van die kritiek wat uitgespreek is, kom daarop neer dat die Nuwe Beryming baie 
korter as die Ou Beryming is en dus stukke uitgelaat het. Die Nuwe beryming moet 
nie beoordeel word in die lig van die Ou Beryming nie, maar in die lig van die 
oorspronklike. Wat die lengte van die twee berymings betref, is dit ook noodsaaklik 
dat die berymings met die oorspronklike vergelyk moet word, en nie met mekaar 
nie. Een van die persone wat kommentaar gelewer het, het die lengte van die twee 
berymings bepaal. Volgens hom bestaan die Ou Beryming uit 12692 versreëls en 
die Nuwe Beryming uit 5190 versreëls, met die gevolg dat die omvang van die 
Nuwe Beryming 41% van die Ou Beryming is. Dit is wel interessant, maar sê niks 
as dit nie met die omvang van die Hebreeus vergelyk word nie. 

 Dit wil voorkom asof die syfers nie korrek is nie. Volgens ‘n nuwe berekening het 
die Ou Beryming 8157 reëls, die Nuwe Beryming 5218 reëls en die Hebreeus 
3034. So gesien is die beide die berymings baie langer as die Hebreeus. Dit is 
egter so dat Hebreeus ‘n sintetiese taal is, terwyl Afrikaans analities is. Dus sal die 
Afrikaans uiteraard langer as die Hebreeus wees. Verder is die struktuur van die 
Hebreeuse poësie so dat ‘n versreël normaalweg uit twee dele bestaan wat aan 
mekaar op een of ander wyse (bv. Sinoniem, antiteties of sinteties) parallel is. ‘n 
Mens sou dus geredelik kan aanvaar dat een Hebreeuse versreël normaalweg 
twee versreëls in die Afrikaans sou kon word. Die Nuwe Beryming het 1.72 reëls 
per Hebreeus reël en die Ou Beryming 2.69. Hiervolgens beslaan die Nuwe 
Beryming 64% van die Ou Beryming. Om bogenoemde te illustreer, asook die 
sake in 1.6 vermeld, kan die twee berymings van Psalm 1 struktureel vergelyk 
word. In die Ou Beryming is daar vier strofes en in die Nuwe beryming 3. Die 
Hebreeuse Psalm beslaan 10 versreëls, die Ou Beryming 24 en die Nuwe 
Beryming 18.  

 Die Nuwe Beryming is dus naby aan 2 reëls per Hebreeus reël en die Ou 
Beryming onder sy normale gemiddeld van meer as vier reëls per Hebreeuse reël. 
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In die Ou Afrikaanse Vertaling het Psalm 1 134 woorde en in die Nuwe Afrikaanse 
vertaling 131.  

 Die Nuwe Afrikaanse beryming het 133 woorde en die Ou Afrikaanse Beryming 
182 woorde. In die Nuwe Beryming is strofe 1 ‘n beryming van vers 1, strofe 2 van 
vers 2 en 3 en strofe 3 van verse 4-6. In die Ou Afrikaanse beryming is strofe 1 ‘n 
beryming van verse 1 en 2, strofe 2 van vers 3, strofe 3 van vers 4 en 5 en strofe 4 
van vers 6. Dit is insiggewend om gegewens oor die twee beryming in tabelle te 
plaas. 

 
Ou Beryming 
Strofe Vers (reëls in 

Hebreeus) 
Woorde 
OAV 

Woorde 
NAV 

Woorde OB 

1 1,2 (3) 50 39 50 
2 3 (3) 35 32 44 
3 4,5 (3) 32 42 44 
4 6 (1) 17 18 44 
Totaal  134 131 182 

 
 Nuwe Beryming 

Strofe Vers (reëls in 
Hebreeus) 

Woorde 
OAV 

Woorde 
NAV 

Woorde OB 

1 1 (2) 32 23 46 
2 2-3 (4) 53 48 43 
3 4-6 (4) 49 60 44 
Totaal  134 131 133 

  
Deur bloot na die getalle te kyk, is dit duidelik dat die Nuwe Beryming in strofe 1 
moes uitbrei, terwyl die Ou Beryming in strofe 4 moes uitbrei, waar een reël in die 
Hebreeus ses in die beryming geword het. Beide die berymings se indeling van 
verse in strofes maak sin, en dit het uitbreidings op verskillende plekke tot gevolg 
gehad. 
Baie van die kritiek aanvaar sonder meer dat die Ou Beryming of die Ou Vertaling 
korrek is, sonder om die moontlikheid dat die Nuwe Vertaling of die Nuwe 
Beryming op sekere punte ‘n beter weergawe van die oorspronklike kan wees, in 
ag te neem nie. So is die partikel ki in Psalm 136 in die Ou Vertaling en die Ou 
Beryming redegewend vertaal, terwyl dit eerder bevestigend moet wees. Hier is die 
Nuwe Beryming en Vertaling dus beter. 

1.5 In die bespreking van die kritiek op die Nuwe Beryming, kan die kritiek in sekere 
groepe verdeel word, omdat sekere sake telkens weer na vore kom. Die kritiek 
handel dikwels oor sekere beginselsake, soos byvoorbeeld die hantering van die 
Godsname, wraakpsalms en Messiaanse Psalms. Vir die beoordeling van sulke 
kritiekpunte is dit sinvol om die beginsel wat ten grondslag van die kritiek lê, te 
formuleer en te beoordeel. Alhoewel ‘n mens nie die twee berymings met mekaar 
behoort te vergelyk wat die afsonderlike Psalms betref nie, is dit wel sinvol om in 
die geval van sulke beginselsake te kyk hoe die Ou Beryming dit hanteer het, 
omdat die Ou Beryming tans die aanvaarde beryming is. 
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1.6 Van die kritiek wat teen die Nuwe Beryming uitgespreek word, gaan daarvan uit 
dat die Nuwe Beryming baie nou verband hou met die Nuwe Afrikaanse Vertaling. 
Die stelling kan wel bevraagteken word. In die verskillende Kommissies wat die 
berymings beoordeel het, is telkens na die oorspronklike gegaan om die beryming 
daaraan te toets. Dit is bekend dat die Nuwe Vertaling dikwels die Psalms ontbeeld 
het, terwyl beeldspraak juis ‘n besondere rol in poësie speel. Die Nuwe Beryming 
het gevolglik meer van die beeldspraak behou as die Nuwe Vertaling. 

 In die lê van ‘n verband tussen die Nuwe Beryming en die Nuwe Vertaling word in 
die kritiek teen die Nuwe Beryming ook dikwels dieselfde kritiek teen die Nuwe 
Vertaling uitgespreek as teen die Nuwe Beryming. In die proses vergeet diegene 
wat die kritiek uitspreek egter dat die Nuwe Vertaling deur die Sinode van 1985 by 
die kerke vir gebruik aanbeveel is en dat ‘n Beswaarskrif teen die Nuwe Vertaling, 
wat voor die Sinode van 1988 gebring is, deur die Sinode van 1991 volledig 
afgewys is. Baie van die kritiek teen die Nuwe Beryming is dus reeds inhoudelik 
deur die Sinode van 1991 afgewys as redes om die Nuwe Vertaling nie in die 
kerke te gebruik nie en sal dus ook nie geld as beswaar teen die Nuwe Beryming 
nie. Beginsels wat vir Bybelvertaling geld, kan ook nie sonder meer na 
Psalmberyming oorgedra word nie. ‘n Mens sou dus nie by ‘n vertaling maklik iets 
by die oorspronklike voeg nie, terwyl dit by beryming wel kan gebeur, bv. om ‘n 
strofe vol te kry, soos wat in die Ou Beryming by Psalm 1 strofe 4 gebeur. 
Natuurlik is sulke byvoegings onderhewig aan voorwaardes, soos dat dit iets van 
die Psalm herhaal of direk daarby aansluit. 

 
2. Godsname 
Dit gaan in die betrokke beswaar daaroor dat die onderskeid in die Name Jahwe en 
Adonai nie in die Nuwe Beryming gehandhaaf is nie en dat God soms gebruik word 
waar Jahwe/Adonai staan of Here/Heer waar Elohim staan. Die basiese beginsel is dus 
dat die onderskeid tussen die drie name in ‘n beryming van die Psalms konsekwent 
gehandhaaf moet word. In die opsig wys heelwat van die beswaardes na besluite van 
die Sinode in die verband (vgl Bundel Kommentaar: 4, 37, 45, 54, 63, 86, 88-89, 107, 
stuk dr. Bogaards –AB7 e.v., 44) en word die kritiek verbind aan soortgelyke kritiek teen 
die Nuwe Vertaling. 
Wat die Nuwe Vertaling betref, was die saak van die onderskeid tussen Jahwe en 
Adonai een van die kritiekpunte teen die vertaling in die Beswaarskrif wat teen die 
Nuwe Vertaling voor die Sinode van 1998 gedien het. Alhoewel die Sinode in 1991 
(Acta 122) meriete in die beswaar gesien het, is dit nie beskou as genoegsame rede om 
die betrokke beswaar teen die vertaling te handhaaf nie. 
Soos bo gestel, kan die beginsel ook aan die Ou Beryming getoets word. Dit is wel so 
dat die Ou Beryming HERE/HEER vir Jahwe gebruik; Here/Heer vir Adonai en God vir 
Elohim. In beginsel word die onderskeid wel gehandhaaf, maar uit ‘n kort steekproef 
blyk dit spoedig dat die onderskeid nie konsekwent gehandhaaf word nie. So kom in 
Psalm 1 Jahwe twee keer in die Hebreeus voor en God nie een keer nie. Die Ou 
Beryming het God twee keer en HERE nie een keer nie. Psalm 14 en 53 is feitlik 
identies, met onder andere ‘n verskil in die gebruik van die Godsname. In Psalm 14 kom 
Jahwe 4 keer voor en Elohim 3 keer. In Psalm 53 kom Jahwe nie een keer voor nie en 
Elohim 7 keer. In Psalm 14 kom God in die Ou Beryming 6 keer voor en Godsvrees een 
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keer. HERE word nie een keer aangetref nie. In Psalm 53 het die Ou Beryming God 8 
keer, Godsvrees een keer en HERE nie een keer nie. In Psalm 25 kom Jahwe 10 keer 
voor en God 3 keer. In die Ou Beryming kom HERE 9 keer voor en God 7 keer. In 
Psalm 87 kom Jahwe 2 keer voor en God een keer. In die Ou Beryming staan HERE 
een keer en God vier keer. In Psalm 116 staan Jahwe 15 keer en Elohim een keer. In 
die Ou Beryming staan HERE 8 keer en God 4 keer. Voorbeelde hiervan kan 
vermenigvuldig word. In die Ou Beryming word Adonai ook nie konsekwent met Here 
weergegee nie. In Psalm 2:2 en 38:8 word Adonai met HEER weergegee en in Psalm 
68:8 met God. Die Adonai wat in Psalm 68:12, 27 en 33 (OAV) staan, is nie in die Ou 
Beryming nie. Vir die saak van die Godsname in die Ou Beryming is Psalm 86 
merkwaardig. In die Hebreeus kom Jahwe 4 keer voor, Elohim 4 keer, El een keer en 
Adonai 7 keer. In die Ou Beryming staan HEER/HERE 10 keer, God 7 keer en Here nie 
een keer nie. Die Ou Beryming het dus duidelik nie uitgegaan van ‘n beginsel dat die 
Godsname getrou weergegee moet word nie. Dit hoef dus ook nie te geld as ‘n beginsel 
by die Nuwe Beryming nie. Die Ou Vertaling was in hierdie opsig konsekwent, die Ou 
Beryming egter nie. 
 
3. Wraakpsalms 
Die hantering van die sogenaamde wraakpsalms in die Nuwe Beryming kom ook in ‘n 
aantal skrywes voor (vgl Bundel 41, 51-52, 63, AB28). Hier word in die besonder verwys 
na Psalm 139 (Bundel 51-52). By Psalm 139 is daar twee berymings. Die verwysing is 
na die tweede, want die eerste het die wraakgedeelte baie duidelik berym, in bv. strofe 
10. Verder word ook verwys na Psalm 59 (Bundel 63) en 137 (Bundel AB 29). Wat 
Psalm 59 betref, staan die wraakgedeeltes in strofe 2 reël 4, strofe 3 reël 3 en 4 en die 
hele strofe 5. Wat Psalm 137 betref, het die eerste beryming duidelik die wraakgedeelte 
in strofe 4. In die tweede beryming staan dit ook duidelik in strofe 4. Daar was geen 
sprake van ‘n sistematiese poging om die wraakgedeeltes uit die beryming weg te neem 
nie. Hierbo is enkele voorbeelde genoem waar die kritiek nie die volle verhaal vertel nie. 
Daar is talle Psalms in die Nuwe Beryming waar die oordeel duidelik uitgespreek word, 
soos Psalm 52 om ‘n enkele voorbeeld te noem. Dit mag wees dat in sommige gevalle 
dit nie sterk genoeg na vore kom nie, soos in die tweede beryming van Psalm 139, waar 
dit wel aan die orde kom in die eerste twee reëls van strofe 5, en glad nie soos die 
kritiek beweer nie.  

 
4. Verbond 
‘n Aantal skrywes voer aan dat die verbondsgedagte nie tot sy reg kom in die Nuwe 
Beryming nie (Bundel 40, 53, 58, 107, AB 37 ev). Kritiek sluit in dat die 
verbondsgedagte in Psalm 105:3 nie so sterk is as in die Ou Beryming nie (Bundel 40); 
dat die verbond in die nuwe omdigtings nie berym is in Psalm 25:10, 14, 55:21, Psalm 
78:10 (waar ook die wet verswyg word), Psalm 89:4 en 132:12 (Bundel 53), Psalm 
74:20 (Bundel 58) nie en dat die woord verbond net 13 maal in die Nuwe Beryming 
staan, teenoor 21 in die Hebreeus. 
Hierdie beswaar hou tot ‘n groot mate verband met ‘n foutiewe standpunt oor die 
verhouding tussen woorde in verskillende tale. Die bewering is dat die Nuwe Beryming 
die woord verbond uitlaat. Indien ‘n beryming op die oorspronklike gebou word, moet 
onthou word dat Hebreeus nie ‘n woord “verbond” het nie. Verbond is ‘n Afrikaanse 
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woord. In Hebreeus kom die woord berît voor, wat in sekere omstandighede met 
verbond vertaal kan word, maar nie altyd nie vertaal kan word nie. In teologiese terme 
sou ‘n mens die gedagte van die verbond verbind aan die verhouding tussen God en sy 
kinders, waarin God die inisiatief neem. In een van die stukke word gesê dat die Bybel 
self die woord verbond 21 keer gebruik in verband met die verbond van die Here.  
Die Hebreeuse woord kom voor in Psalm 25:10 en 14, 44:18, 50:5 en 16, 55:21, 74:20, 
78:10 en 37, 89:4, 29, 35 en 40, 103:18, 105:8 en 10, 106:45, 111:5 en 9 en 132:12. Dit 
is egter nie so dat die woord in al die gevalle in verband met die verbond van die Here 
gebruik word nie. 
Selfs al word dit in verband met die verbond gebruik, beteken dit ook nie noodwendig 
dat dit met verbond vertaal moet word nie. Die woord kan byvoorbeeld dui op die 
bepalings van die verbond en dan sou die woord met verbondsbepalings of voorskrifte 
of iets dergeliks vertaal kan word. Dit kan ook dui op die verbondsoordeel, soos bv. in 
Jeremia 11. Dit kan ook dui op die band tussen vriende, soos in Psalm 55:9 in die Ou 
Beryming, waar die woord met vriendskapsbond vertaal is. “Ontrou en verraad” in 55:5 
in die Nuwe Beryming verwys ook hierna. Dit is tog dieselfde as om die 
vriendskapsbond te breek, soos in die Ou Beryming. Die konteks moet dus help bepaal 
wat die presiese betekenis is, en ‘n vertaling met verbond is nie verpligtend in alle 
gevalle nie. So word die woord in Psalm 25:10 in die Ou Beryming weergegee met 
beloftes (25:5) en in die Nuwe Beryming met gebooie. Beide is verantwoorde 
weergawes. Die Ou Beryming omskryf soms die verbond, of voeg daar iets by, soos 
heilsverbond in Psalm 44:6, verbonde in 50:3 (terwyl die meervoud van die Hebreeuse 
woord nie voorkom nie), Godsverbond (78:5), trouverbond (89:2), bondsbestel (105:6) 
Die woord word met verbond weergegee in die Ou Beryming 25:7, 50:8, 74:15, 78:13, 
89:11, 13, 15, 103:9, 105:5, 106:18, 111:3, 5 en 132:8 en in die Nuwe Beryming in 44:6 
(OB heilsverbond) 50:2 (OB verbonde), 6, 78:10, 89:8, 9, 10, 103:7, 105:3, 106:6, 111:3 
en 132:5. Ten opsigte van Psalm 25:14 (MT) is dit so dat die Nuwe Beryming nie die 
woord berît vertaal nie, maar die laaste drie strofes beklemtoon die verhouding tussen 
God en die bidder, wat dus wel die idee van die Hebreeuse woord weergee. In Psalm 
74: 7 gee die woorde “ons, u volk” die inhoud van berît weer in die Nuwe Beryming. In 
Psalm 78:4 staan in die Nuwe Beryming dat die volk aan God ontrou was, wat presies 
neerkom daarop dat hulle nie die verbond gehou het nie. Alhoewel die woord verbond 
nie in Psalm 89:1 in die Nuwe Beryming staan nie, spreek die hele gedagte van die 
verbond met Dawid uit woorde soos trou en eed en die duur van die verhouding deur 
die geslagte. Psalm 111:4 gebruik ook verbondstaal sonder om die woord verbond te 
gebruik. 
Hierdie bespreking maak dit duidelik dat die kritiek oor die wegvertaal van verbond, nie 
opgaan nie. Dit gaan soms uit van die gedagte dat een Hebreeuse woord altyd met een 
Afrikaanse woord weergegee moet word. Dit hou nie rekening met verskillende 
betekenismoontlikhede van een woord nie. Dit hou ook nie rekening met die konteks 
van die woord nie en hou ook nie rekening met die moontlikheid dat ‘n saak in ‘n 
beryming aan die orde kan kom sonder dat die betrokke woord spesifiek daar staan. 
Hierdie beoordeling geld vir verreweg die meeste gevalle waar die kritiek stel dat ‘n 
spesifieke woord nie in die Nuwe Beryming staan nie. Ander vertalingsmoontlikhede en 
die konteks moet in ‘n omvattende beoordeling in gedagte gehou word, sonder om bloot 
op ‘n enkele woord te konsentreer. 
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5. Weglatings en Byvoegings 
Kritiek wat dikwels voorkom, is dat dele in die Nuwe Beryming of weggelaat of 
bygevoeg is. Soos dit uit die bespreking van Psalm 1 bo blyk, hang dit dikwels saam 
met die ontleding van die struktuur van ‘n Psalm en die keuse van hoeveel strofes per 
onderdeel van die Psalm gebruik gaan word. Geen beryming van ‘n afsonderlike Psalm 
kan heeltemal konsekwent wees wat die lengte van die beryming in verhouding tot die 
oorspronklike betref nie. So het bv. by Psalm 79 in beide berymings 1.6 reëls beryming 
per reël Hebreeus. By ‘n lang historiese Psalm soos Psalm 107 het die Ou Beryming 
bykans vier reëls per Hebreeuse reël en die Nuwe Beryming 2.5. Dit is so dat die Ou 
Beryming dikwels baie uitbrei, terwyl die Nuwe Beryming eerder opsom, veral by lang 
historiese Psalms en Psalm 119. Aangesien dieselfde beginselbesware geld by 
weglating en byvoeging kan ook hier nie gestel word dat die probleem met die Nuwe 
Beryming van groter omvang is as met die Ou Beryming nie. By die verkorting het die 
Nuwe Beryming gepoog om die hooflyne van die Openbaringsgeskiedenis of die 
gedagtegang te behou. Natuurlik kan ‘n mens verskillende standpunte kry oor die 
sukses van ‘n spesifieke poging in die verband. Psalmberyming bly mensewerk en by 
beide die berymings moet ‘n mens nie volmaaktheid verwag nie.  
Kritiek wat stel dat hierdie woord of daardie woord nie in die oorspronklike staan nie, of 
in die Beryming moes staan, hou gewoonlik nie rekening met die kompleksiteit van 
Psalmberyming nie. ‘n Voorbeeld hiervan is die beswaar dat God aan die einde van 
Psalm 18:1 as ‘n stopwoord gebruik word (Bundel 63). Die strofe word ook as ‘n 
voorbeeld gebruik van ‘n plek waar die invoeging van die Here se naam amper lasterlik 
klink. Wat die strofe betref, kom Heer twee keer en God een keer voor. Die strofe is ‘n 
beryming van verse 2-4 van die oorspronklike, waar Jahwe drie keer staan en God een 
keer. In werklikheid het die beryming dus een Jahwe van die oorspronklike uitgelaat. 
God kan nie as ‘n stopwoord beskou word nie, want dit is ‘n weergawe van Elohim, wat 
in die oorspronklike voorkom. Die probleem is eerder op die vlak van woord-
toonverhouding, waar die woord “God” in die beryming meermale ‘n probleem was. 
Hierdie probleem is een van die redes waarom Heer of Here in die Nuwe Beryming 
voorkom waar eintlik God moes gestaan het. Hierdie soort van kritiek hou dikwels nie 
rekening met die feitelike ooreenkoms van die beryming en die oorspronklike nie. 
Enige beoordeling van weglatings of byvoegings gaan ‘n mate van subjektiwiteit hê. Die 
Nuwe Beryming het konsekwent gepoog om getrou te bly aan die oorspronklike. ‘n 
Mens kan verskil oor die mate van sukses, maar dit is onbillik om slegte bedoelinge toe 
te skryf aan sekere verkortings of uitbreidings. 

 
6. Messiaanse Psalms 
Die saak van die Messiaanse Psalms kom in talle van die skrywes aan die orde. 
Verskillende Psalms word hierby vermeld, bv. Psalm 82:6 (Bybel) en 89:13 (Bybel) wat 
nie in die Nuwe Beryming aangetref word nie en wat in die Nuwe Testament aan Jesus 
verbind word in Johannes 10:34 en Handelinge 13:22 (Bundel 4). Verder word bv. 
verwys na Psalm 22 en 34 (Bundel 45-46, 92), 2, 24, 110 (Bundel 51, 63, 92, 93, 107), 
Psalm 22:2, 31:6, 41: 10 (Bundel 53, 90, 92) en Psalm 2:12 (Bundel 90). Die stuk van 
AB handel ook breedvoerig oor hierdie saak. 
In baie van die skrywes staan dat die Nuwe Beryming in hierdie saak by die Nuwe 
Afrikaanse Vertaling aansluit. Dit is waarskynlik minstens ten dele reg. Daarom is dit 
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belangrik om besluite van die Sinode oor die Nuwe Vertaling in ag te neem. Ten spyte 
van hierdie moontlike beswaar teen die Nuwe Vertaling het die Sinode in 1985 besluit: 
“4.2 Die 1933/53- en 1983-vertaling van die Bybel kan naas mekaar deur die kerke 
gebruik word” (Acta 1985:576). In 1988 het daar ‘n Beswaarskrif teen hierdie besluite 
voor die Sinode gedien. Dit is na Studiedeputate verwys, wat in 1991 gerapporteer het. 
Die finale besluit was dat die Beswaarskrif in sy geheel nie slaag nie. In Beswaargrond 
1.5 is aandag aan die saak van die Messiaanse gedeeltes gegee (vgl Acta 1988:288-
289), met spesifieke verwysing na Psalm 110 en Jesaja 53. In die beredenering oor die 
punt by die Sinode van 1991, wat die grond gegee het waarom die spesifieke saak nie 
slaag nie, staan die volgende: “In die Hebreeuse grondteks word nie met hoofletters of 
op enige ander formele manier aangedui wanneer ‘n teks of (sic in Handelinge) ‘n 
Messiaanse strekking het nie. Die Messiaanse karakter van ‘n gedeelte is ‘n saak van 
interpretasie, ook waar dit by vertaling kom. Dit was die geval by die 1933/1953-
vertaling; dit is die geval by die 1983-vertaling” (Acta 1991:120). Hierdie stelling geld net 
so van die twee berymings. Oor interpretasie kan verskil word. In die Kommissies wat 
met die Nuwe Beryming gewerk het, is die saak indringend bespreek. Die Kommissies 
het besluit om die grondteks te volg deur die Psalms te verstaan soos die eerste 
hoorders dit sou verstaan het. Die Nuwe-Testamentiese gebruik van Psalms is 
inderdaad belangrik en ‘n saak wat in eksegese en prediking aandag moet kry. Om 
sekere Psalms nie deur hoofletters as Messiaans aan te dui nie, verswak nie die 
openbaringshistoriese lyn wat deur die Ou Testament na die Nuwe Testament toe loop 
met ‘n saamtrekking in die koms van die Messias, Jesus Christus nie. As hierdie saak 
nie voldoende grond was vir die nie-aanvaarding van die Nuwe Vertaling nie, geld dit 
sekerlik ook van die Nuwe Beryming. 
Die beginsel wat geformuleer kan word ten opsigte van die besware, is dat wanneer ‘n 
Psalmteks in die Nuwe Testament aan Christus verbind word, dit in die Ou Testament 
Messiaans verstaan moet word en so met hoofletters aangedui moet word. Dit is wat 
die Ou Beryming doen in bv. Psalm 2 en 110. Een van die Psalm wat telkens in die 
verband in die kritiek genoem word, is Psalm 22. In Matteus 27:46 word Psalm 22:1 as 
kruiswoord gebruik. In die Ou en Nuwe Vertaling het My dus ook ‘n hoofletter in 
Matteus. Dit is egter nie die geval in die Ou en Nuwe Beryming en Vertaling In Psalm 22 
nie. Hier oortree die Ou Vertaling en Ou Beryming dus die reël. Dieselfde geld die 
beryming van ‘n ander kruiswoord uit Psalm 31:6. Vergelyk ook Psalm 41:10 en 
Johannes 13:16, Psalm 78:2, Matteus 13:35, Psalm 22:18 en Matteus 27:35. Die Ou 
Beryming het dus ook nie die reël konsekwent toegepas nie. 
Wat Psalm 110:1 betref, word ook verkeerdelik aangevoer dat die Nuwe Vertaling en 
die Nuwe Beryming Adonai wegvertaal. In die Masoretiese teks staan ook nie Adonai 
nie, maar wel adoni, wat normaalweg gebruik word as ‘n aanspreekvorm vir belangrike 
mense. Die Septuagint het ook nie die woord vertaal met die gewone aanduiding vir 
Adonai (kurios) nie, maar met ‘n aanduiding van die eerste persoon suffiks. Die Nuwe 
Testament haal dit ook so aan. Die Ou Beryming fouteer ook deur adoni met “my 
HEER” weer te gee, asof die oorspronklike Jahwe het. 
Daar kan dus wel geredeneer word oor die moontlike Messiaanse interpretasie van ‘n 
spesifieke teks, maar dit is nie voldoende grond om die Nuwe Beryming te verwerp nie. 
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KLOMPIE OPMERKINGS IN SAKE TAALKUNDIGE EN LITERÊRE ASPEKTE VAN 
DIE NUWE PSALMOMDIGTING 
 
Psalmomdigting is mensewerk en daar bestaan nie iets soos ‘n volmaakte omdigting 
nie. Dit is ook ons standpunt dat die berymings van Totius en die nuwe omdigting nie 
teenmekaar afgespeel moet word nie. Die een is nie beter as die ander nie. Totius het 
deur vertaling en bewerking van ‘n magtige liedereskat van die Nederlands en deur eie 
omdigting ‘n besondere plek in die Gereformeerde Kerk verwerf. TT Cloete en ander 
medewerkers het de novo ‘n nuwe toevoeging daartoe gemaak. Albei die Psalmtekste 
het in totaal verskillende tydvakke tot stand gekom. Om ‘n keuse te maak, het nie sin 
nie. Wie moet ons kies: Paulus of Silas? Oor die algemeen ‘n paar opmerkings oor 
kommentaar van gemeentes en gemeentelede wat wissel van waardering tot skerp 
kritiek: Ons respekteer al die menings; daar is tog voorstelle wat tot verbeterings van 
die nuwe omdigting kan lei, wat net wys dat ‘n uitgebreide Kommissie vol vakkenners 
ook nie volmaakte werk lewer nie.  
Een kritiekpunt is dat in die Nuwe Beryming steeds argaïese woorde voorkom bv. Rig, 
oorstelp, ens. Daar is derduisende ou woorde in Afrikaans wat in die daaglikse omgang 
gebruik word. Dit sou gevaarlik wees om ouer woorde, al is daar nuwes, sommer net tot 
argaïsmes te verklaar. ‘n Skrywer kan ‘n ou woord in ‘n nuwe konteks weer nuwe lewe 
gee. ‘n Verantwoordelike beskouing sou wees om nie ‘n taal se woordeskat sommerso 
te verminder nie. Die toets gaan oor verstaanbaarheid. In plaas van argaïsmes moet 
mens liewer praat van Nederlandismes. Daar is talle Nederlandismes in die Totius-
omdigting wat net kenners van Nederlands sal verstaan. Afrikaanssprekendes gebruik 
dit nie meer nie. Cloete het oor die algemeen ‘n formele, moderne Afrikaanse idioom 
gebruik. Geen skrywer kan egter konsekwent met ‘n bepaalde register volhou nie, 
doodgewoon omdat daardie register nie woorde vir alle omstandighede het nie. 
Voorbeeld soos toeverlaat en gesmaad lyk op die oog af na ‘n ouer register (kerktaal), 
maar wat is die alternatief? Ons moet verder onthou dat lettergrepe in die vers, 
rymvereistes en veral teologiese korrektheid ook in die spel kom. Dit is voorts ‘n feit dat 
ons kerktaal met ouer woorde en begrippe werk. Dit is deel van die tradisie en daarom 
kultuurrykdom van Afrikaans. Om dit sondermeer te vervang, kan verarming in die hand 
werk. Woorde soos noute, wyfel en luid mag oud klink, maar dis in daaglikse gebruik en 
daarom steeds nuut.  
Miskien is dit ook nodig om kortliks die enorme beperkinge waarbinne die omdigting 
moet werk, te stel. 
Behalwe Skrifgetrouheid, dogmatiese suiwerheid, letterkundige gehalte en 
taalkorrektheid is daar die eise van die musiek; laasgenoemde bepaal onder meer die 
klem op woorddele, dus die versritme asook die rym. Daarom is dit onvermydelik dat jy 
soms ongewone woordorde en sinskonstruksie sal kry ( wat natuurlik nie ongewoon in 
die poësie is nie en selfs woorde wat sommiges “stopwoorde” sal noem, ander 
diskoersmerkers: bv. ook, dan, o Heer, ens.  
Die Deputate is daarvan oortuig dar daar binne ons tradisie ruim plek is vir die Totius- 
en die nuwe omdigting. Om die een literêr en taalkundig teen die ander af te speel, of 
om in kampe te verdeel en op swakhede in die onderskeie bewerkings te wys, ten einde 
‘n keuse vir ‘n bepaalde omdigting te laat seëvier, is kontra-produktief en dien geen doel 
nie, behalwe om verdeeldheid in die hand te werk.  
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Totius het na die verskyning van sy omdigting in 1937 veel lof uit kerk en letterkundige 
kringe gekry. Daar is selfs ‘n doktorale proefskrif daaroor geskryf nl. (prof) JL Steyn wat 
onder prof. G Dekker gepromoveer het. TT Cloete het vir sy omdigting die ATKV-prys 
en 2 akademiese toekennings ontvang, nl. Die Andrew Murray-prys en die Pieter van 
Drimmelen medalje . Op al drie pryskomitees was vakkenners die beoordelaars. 
Hiermee wil ons sê dat die status van die twee berymings bo verdenking is. En albei 
kan met groot seën in ons kerk gebruik word.  
 

BYLAE B – DIE DOGMATIESE LIED 
 

OORSIGTELIKE SAMEVATTING VAN EKSEGETIESE, HISTORIESE EN 
KONTEMPORÊRE GEGEWENS IN VERBAND MET DIE “DOGMATIESE LIED” 
 
(= liedere wat nie direkte teksomdigtings van spesifieke Skrifgedeeltes is nie, maar 
himnologiese bewerkings van belydenis/-skrifte wat op die Skrif berus) 

 
1. INLEIDING 
Die ‘dogmatiese lied’ se wortels lê in die Skrif en die sogenaamde Bybelse tyd. Liedere 
wat in die Kanon gevind word, is dikwels (deurgaans?) belydende uitsprake van 
gelowiges wat antwoord op die openbaring van God, terwyl daar sekerlik ook liedere uit 
dié tyd was wat dieselfde kenmerke vertoon, maar wat nie in die geïnspireerde Kanon 
opgeneem is nie. Dit bring mee dat die ‘dogmatiese lied’ wat later ontwikkel, beskou kan 
word as ‘n neerslag van geloofsrespons op die handelinge van God soos dit in die 
besondere openbaring(-styd) gegee is, maar wat nie ‘n himniese bewerking van ‘n 
bepaalde Skrifteks is nie. Daarom word nuwe liedskeppings (inhoudelik nuut, maar nuut 
ook wat die vorm betref) in die tyd ná die besondere openbaring en verder deur die loop 
van die eeue waargeneem. 
In hierdie oorsig word eksegetiese en historiese gegewens oor liedvorming saamgevat 
ten einde die ‘dogmatiese lied’ se wese en ontwikkeling te bepaal en te omskryf. 

 
2. SKRIFGEGEWENS 
2.1 Ou Testament 
2.1.1 Die Ou Testament bevat geen uitgewerkte liturgieë nie (ook nie die Nuwe 

Testament nie). 
2.1.2 Wat wel duidelik is, is dat God voorskrifte gegee het in verband met 

aanbiddingsdiens, soos byvoorbeeld in verband met die tent van ontmoeting en 
sy toebehore (vgl Eks. 25:1-31:18), en in verband met die offer- en 
versoeningsdiens (vgl Lev. 1-16). God het dus die volk se diens aan Hom 
bepaal. 

2.1.3 Sang en musiek het as ‘n weerklank gedien op die verlossing deur Jahwe en het 
‘n belangrike rol in die godsdienstige lewe van die volk gespeel. In Eks. 15:1b-18, 
21 (die sogenaamde Lied van die See, ook genoem die Lied van Moses of die 
Lied van Mirjam) word die eerste lied wat as ‘n liturgiese lied bestempel kan 
word, opgeteken. Ook ander liedere (bv. Josua 23, Rigters 5, Rigters 11:36) het 
die oorwinning en verlossing deur Jahwe besing. 
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2.1.4 Eers later sou die liedere meer liturgies geyk word in die Psalms in die Psalter, 
maar dit is duidelik dat nie net die Psalms liturgies aangewend is nie. 

2.1.5 Die volk se betrokkenheid in die diens wat deur die priesters verrig is, het veral 
gelê in die sing van die liedere, hetsy deur beurtsang of die bevestigende ‘Amen” 
of ‘Halleluja’. 

 
2.2 Nuwe Testament 
2.2.1 Aangesien die eerste volgelinge van Christus hoofsaaklik Jode van geboorte 

was, het hulle aanvanklik aangesluit by die sinagogale tradisie – ook wat die 
liturgiese lied betref. 

2.2.2 Vanweë die nuwe en grootse ingryping van God in Christus, moes nuwe liedere 
en lof in belydenis volg. Hierdie nuwe liedere vervul die oue, sonder om die oue 
te vervang. 

2.2.3 Benewens die talle liedere wat in die Nuwe Testament aangehaal word, is daar 
ook heelwat verwysings daarna dat gelowiges en hemelse wesens liedere gesing 
het waarvan die woorde as sodanig nie opgeneem is in die Nuwe Testament nie 
(bv. 1 Kor 14:26; Ef 5:18; Kol 3:16; Op 14:3). 

2.2.4 Dit kan wees dat die Bybelskrywers die liedere (of fragmente daarvan) wat in die 
Nuwe Testament voorkom, self gedig het, maar tekstuele en ko-tekstuele kriteria 
dui daarop dat hulle waarskynlik dikwels bestaande liedere aangehaal het. 

2.2.5 In die Joodse en Hellenistiese tradisies is gewoonlik liedere met geykte tekste in 
die eredienste gebruik, maar dit was ook gebruiklik dat mense met die gawe om 
te improviseer liedere in die erediens voorgedra het (vgl in dié verband 1 Kor 
14:26). 

 
3. GEGEWENS UIT DIE NA-BYBELSE HIMNOGRAFIESE GESKIEDENIS 
3.1 Eerste tot derde eeu 
3.1.1 Liedere wat in die eerste nà-Bybelse (of vroeë-eeuse) kader geplaas word, 

vertoon ooreenkoms met liedere in die Nuwe Testament, het in baie gevalle 
kontemporêr daarmee ontstaan en het ‘n gemeenskaplike ontstaansagtergrond 
(nie net histories nie, maar ook tendensmatig gesproke). 

3.1.2 Die Nuwe Testament is met poëtiese fragmente, bestaande uit credo’s en 
himnes, deurweef (1 Tim 3:16 is ‘n duidelike voorbeeld van ‘n credo wat ook ‘n 
himne is). Die twee literatuurtipes is so deurweef dat hulle moeilik onderskeibaar 
is. Liedere in die ná-Bybelse tyd vertoon baie sterk hierdie aard en 
grondkonsepsie. 

3.1.3 Die liedere van die Nuwe Testament en onmiddellik daarna grond in die 
openbaring van God en vloei daaruit voort, terwyl dit dus ook deur die belydenis 
van die vroeë kerk beïnvloed is. Dit het tegelyk ook uitdrukking van belydenis 
geword. Dit verwoord mettertyd nie meer die openbaring op so ‘n wyse dat dit 
deel van die Kanon is nie, maar dit vloei daaruit voort in ‘n proses van 
voortdenke deur en voortgaande belydenis van die kerk. Dit is merkwaardig dat 
die dogma of geloofsoortuiging van die vroeë kerk oor bepaalde dogmatiese 
vraagstukke reeds in liedere geleef het vóór die amptelike standpunt van die kerk 
oor die betrokke dogmas in besluite en uitsprake geformuleer is. 
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3.1.4 As voorbeelde van bogenoemde kan genoem word: 
• Liedere wat ‘n weerlegging was van die Gnostisisme (byvoorbeeld Christus 

die Geneesheer, einde eerste eeu of vroeg tweede eeu); 
• Liedere met ‘n trinitariese inslag, strekking en strukturering (byvoorbeeld die 

Lampe-himne, laat derde-eeus). 
3.1.5 Daar is duidelike aanduidings dat ‘n liedtipe wat as die dogmatiese lied 

bestempel kan word, in die vroeë ná-Bybelse tyd ontwikkel het na analogie van, 
in die styl van en as voortsetting van liedere met ‘n sterk belydende inhoud wat 
reeds in die Nuwe Testament vorm aangeneem het. 

 
3.2 Die vierde tot sesde eeu 
3.2.1 In hierdie tydperk is die tendens wat in die vorige drie eeue duidelik geword het, 

voortgesit. 
3.2.2 Wat dit anders maak, is dat die sogenaamde dogmatiese lied nou begin 

saamloop het met dogma wat vasgelê is in geloofsimbole en sterker steun 
daaruit kon put. 

3.2.3 As voorbeelde kan genoem word: 
• Himne op die heilige Drie-eenheid van Gregorius van Nazianze (329-390), 

waarin die outeur doelbewus aangesluit het by die Geloofsbelydenis van 
Nicéa 

• O, unieke Seun van God van die hand van die Bisantynse keiser Justinianus 
(483-565), waarin die Godheid van Christus en die Drie-eenheid bely word in 
aansluiting by die Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum en die 
Symbolum Chalcedonense 

• Verskeie liedere van Ambrosius van Milaan, wat die vader van die Westerse 
strofiese kerklied – in Latyn – genoem word. 

3.2.4 Die tydperk word daardeur gekenmerk dat toe dwaalleraars die vrye lied 
ingevoer en misbruik het om dwalings in die kerk in te dra, die kerk daarop 
geantwoord het deur ook vrye liedere in te voer, maar nou in getrouer navolging 
van die Skrifwaarheid en die Belydenisinhoud. Die propagandamedium van die 
dwaalleraars is dus omvorm in ‘n doeltreffende medium om die suiwer dogma te 
dra en effektief in te span teen die dwalings. 

 
3.3 Die Middeleeue (ongeveer die sewende tot sestiende eeu) 
3.3.1 Aan die begin van hierdie tydperk vind ‘n ingrypende liturgiese vernuwing plaas, 

naamlik die koms van die Gregoriaanse liturgie met die Gregoriaanse koraalsang 
(onberymde, resiterende Latynse Psalmsang soos dit beoefen is sedert die 
Joodse tempelkultus en die sinagogale dienste). 

3.3.2 Aan die einde van hierdie tydperk het ‘n vloedgolf van geestelike volksliedere 
ontstaan, onder andere omdat die Gregoriaanse koraalsang ‘n ingewikkelde en 
oordrewe kunssang geword het wat net deur priesterkore uitgevoer kon word. 

3.3.3 Tog het hierdie tyd ook himnes opgelewer wat rondom sekere dogmas ontstaan 
het en nie bloot as vrye liedere getipeer kan word nie. 
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3.4 Die sestiende-eeuse Reformasie en daarna (tot ongeveer die vroeë 
sewentiende eeu) 

3.4.1 Vir Luther was die (kerk)musiek die dienaar van die teologie. Dit word vir hom 
een van die wesenseienskappe van die kerk. Die lied moes liturgiese aktiwiteit 
aan die gemeente teruggee en moes as dienaar van die teologie ‘n getroue draer 
van die Bybelinhoud wees. Dit het vir Luther egter nie ingehou dat die lied wat op 
dié wyse teologie en Bybelinhoud moes dra, slegs teksgetroue beryming moes 
wees nie. Hy het na aanleiding van Kol 3:16 en Efesiërs 5:19 se ‘ander 
geestelike liedere’ ook ruimte gesien vir liedere wat nie direk op bepaalde 
Skrifgedeeltes teruggaan nie, maar tog steeds belydende antwoorde is wat deur 
die openbaring bepaal is en daarom Skrifgetrou moes wees. 
Ook Psalmberymings (soos byvoorbeeld liedmatige bewerkings van Psalm 46 
en130) vertoon by hom ‘n interpretative-parafraserende en konkreet-
aktualiserende gebruik van die Skrif. Die Psalm word Nuwe-Testamenties 
geïnterpreteer en selfs uitgebrei en dan word dit in die konkrete situasie van die 
digter aktueel van toepassing gemaak. Die lied weerspieël sodoende die Bybelse 
openbaring in dogma, en dit vertoon ook die krag wat die geïnterpreteerde 
openbaring in gegewe omstandighede moet hê. Luther se benadering was dus 
nie om sondermeer ‘n sogenaamde vrye lied te laat sing nie, maar het aan die 
anderkant ook nie volstaan met teksomdigting van Skrifgedeeltes nie. ‘n 
Dogmavormende en dogmadraende liedtipe wat belydend die Skrifinhoud – soos 
dit in die Reformasie van die sestiende eeu vertolk is – wou verwoord, is 
kenmerkend van die Lutherse himnografie. Dit is aangewend om die Bybelse 
Reformatoriese leer in te prent. Bucer voeg geestelike liedere uit die Nuwe 
Testament by om die liedereskat uit te brei. 

3.4.2 Calvyn was meer as Luther bedag daarop dat die saaklike, objektiewe vertolking 
van die Woord van God in die sogenaamde vrye lied verduister sou kon word en 
verskuil kon raak agter die gedagtes van mense. Daarom het hy Psalmsang 
eerste geplaas. Tog is dit van belang om daarop te let dat hy reeds in sy eerste 
liedbundel (Aulcuns praeulmes et cantiques mys en chant = ‘n aantal Psalms en 
liedere, van musiek voorsien) van 1539 ook die Apostolicum opgeneem het. Of 
hy, indien hy langer gelewe het, ook nog voorsiening sou gemaak het vir vrye 
dogmatiese liedere (nie net ‘n belydenisskrif-omdigting soos die Apostolicum 
nie), sal altyd ‘n vraag met ‘n hoogs hipotetiese antwoord en daarom ‘n futiele 
vraag bly. 

3.4.3 Die Nederlandse liturgie wou aan die dogmatiese lied ‘n beslag gee – 
byvoorbeeld deurdat die Sinode van Utrecht in 1612 besluit het dat daar ook plek 
moet wees vir skriftuurlike lofsange en Christelike liedere wat handel oor Christus 
se geboorte, besnydenis, doop, lyding, sterwe, opstanding, hemelvaart, 
uitstorting van die Heilige Gees. Die bundel gesange uit Remonstrantse kringe 
wat in 1615 verskyn, sou die Sinode van Dordrecht (1618-19) (wat juis die 
Remonstrante bestry het) beïnvloed in sy beslissing ten opsigte van sodanige 
uitbreiding van die kerklied. Daar is in 1618-19 volstaan met die ‘Enige Gesange’ 
(wat die beryming van die Apostolicum insluit). 
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3.5 Die agtiende eeu tot 1859 
3.5.1 In 1773 is ‘n nuwe Psalmberyming in Nederland ingevoer, maar die aandrang vir 

vrye gesange/liedere het in Nederland in 1807 uitgeloop op die bundel 
Evangeliese Gesange, wat in 1814 ook aan die Kaap ingevoer is. 

3.5.2 Die gesange het verset uitgelok omdat dit afgedwing was sonder behoorlike 
toetsing aan die Skrif, en omdat daar in verskeie liedere duidelik 
ongereformeerde, Remonstrantse en supranaturalistiese tendense waargeneem 
kon word. Die besware was nie daarteen dat daar niks anders as die Psalms 
gesing moes word nie (vgl die standpunt van prof. Dirk Postma in verband met 
gesange), maar teen die wat/inhoud van die bepaalde bundel en hoe dit aan die 
kerke opgedring was. Die besluit in 1859 om net Psalms en ‘Enige Gesange’ vir 
erediensgebruik goed te keur, is binne hierdie konteks geneem. 

 
4. Gegewens uit die huidige praktyk in die Gereformeerde omgewing 
4.1 Alhoewel aan al die buitelandse Kerke met wie die GKSA in korrespondensie 

staan, geskryf is om te vra watter besluite geneem is oor wat tydens eredienste 
gesing (mag) word, het slegs drie kerke op ons navraag geantwoord, naamlik Die 
Nederlands Gereformeerde Kerken, Christian Reformed Church en die Free 
Church of Scotland. 
• Die Nederlands Gereformeerde Kerken gebruik oor die algemeen die 

LIEDBOEK VOOR DE KERKEN maar laat dit aan die plaaslike Kerkraad oor 
om te besluit. Hierdie LIEDBOEK bevat benewens die 150 Psalms, ook nog 
491 gesange. 

• Die CRC het nie ‘n duidelike besluit deurgegee nie.  
• Die Free Church of Scotland volg die praktyk sedert ‘n besluit van 1707 “To 

avoid the use in public worship of uninspired materials of praise as also of 
instrumental music. Such present practice determence the purity of worship to 
the maintenance of which the Ordinand pledges himself.“ 

4.2 Gereformeerde Kerke onder ander inheemse kultuur- en taalgroepe Dit blyk uit 
navrae dat (met uitsondering van die Xhosa-sprekende gemeentes in die Oos- en 
Wes-Kaap) die nie-Afrikaanse Gereformeerde Kerke in SA liederebundels in hul 
eredienste gebruik waarvan die meerderheid liedere nie-Bybelse teksberyminge is 
nie. 

 
5. Definiëring 
Noukeurige omskrywing en definiëring is vir sinvolle gesprekvoering baie belangrik. Dit 
voorkom dat mense by mekaar verby praat. In die Gereformeerde tradisie word die 
volgende begrippe meestal as sinonieme gebruik: 
Dogma, Belydenis, Konfessie, Leerstellig, Simbool – afhangende natuurlik van ‘n 
bepaalde konteks. Wanneer ‘n hoofletter gebruik word (Dogma ens.), verwys dit na ’n 
leerstelling (-s) van ‘n bepaalde kerkgemeenskap, en wanneer ‘n klein letter gebruik 
word dogma, ens), verwys dit na leerstelligheid in die algemeen.  
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Definiëring 
5.1 Skrif-identieke lied 
Hierdie lied is ‘n direkte toonsetting van ‘n bepaalde Skrifgedeelte (Skrifberymings 28B, 
47 en 48). 
5.2 Skrif-berymde lied 
Hierdie lied is ‘n toonsetting van ‘n berymde / omgedigte Skrifdeel (talle Psalms en 
Skrifberymings) 
5.3 Skrif-getroue lied 
Hierdie lied is ‘n toonsetting van ‘n vrye lied wat getrou is aan die boodskap van die 
Skrif. ‘n Mens sou dit ook ‘n Skrifmatige lied kon noem. (bv. Skrifberyming 26:11, 49 en 
50 en talle Gesange) 
5.4 Belydenis-identieke lied 
Hierdie lied is ‘n direkte toonsetting van ‘n Belydenis (-deel) (bv. Henk Temmingh se 
toonsetting van die Twaalf Artikels) 
5.5 Belydenis-berymde lied 
Hierdie lied is ‘n toonsetting van ‘n berymde / omgedigte belydenis (-deel) (bv. 
Skrifberyming 27 en berymings van AGS Venter en L Dekker) 
5.6 Belydenis-getroue lied 
Hierdie lied is ‘n toonsetting van ‘n vrye lied wat getrou is aan (d.w.s. in 
ooreenstemming met) die Belydenis (Talle Gesange) 
 
6. Samevattende gevolgtrekkings 
6.1 Die Skrif- en historiese gegewens beklemtoon weer eens dat ‘n Sinode noukeurig 

en noulettend sal moet oordeel oor liedere se getrouheid aan die Skrif en dus ook 
aan die Belydenis. 

6.2 Die term ‘dogmatiese lied’ is as sodanig nêrens in besluite of literatuur gevind nie. 
6.3 ‘n Liedtipe wat sterk belydend van aard is maar nie ‘n direkte teksomdigting van ‘n 

bepaalde Skrifgedeelte is nie, is egter van die Bybelse tydaf en deur die eeue heen 
waarneembaar in die Christelike Kerk. 

6.4 Dié liedtipe kan vanweë sy belydenis-geladenheid (as omdigting van bepaalde 
geloofsimbole en/of as himniese bewerking van leerstellige gedagtes) met reg die 
dogmatiese lied genoem word. 

6.5 Die liedtipe het ‘n waardevolle rol gespeel in die vorming van dogma en die dra 
van dogma in tye waarin besondere dogmatiese posisionering vir die Christelike 
kerk noodsaaklik was. 

6.6 Die liedtipe kan in die konteks van die tyd waarin die kerk vandag lewe, verder 
benut en uitgebou word en die belydende antwoord in die liturgiese 
aanbiddingslewe verryk en stileer. 

 
G. AANVULLENDE RAPPORT 
U Deputate Liturgiese Sake rapporteer hiermee aanvullend oor die volgende sake: 
1. Die hersiene Totius-teks -- 1e Rapport, 4 
2. Nuwe Skrifberymings – 1e Rapport, 2 
3. Ander berymings – 1e Rapport, 1:2.3.4 
4. Ritmiserings en toonsettings – 1e Rapport, 1:2.3.3 
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5. Die opdrag van Sinode 2000 in Handelinge 2000:462. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
1. Die hersiene Totius-teks 
1.1 Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
1.1.1 U Deputate het die hersiene teks bestudeer. 
1.1.2 Kommentaar is van ‘n aantal gemeentes en van br. Dirk en sr. Mione du Toit 

ontvang. 
Besluit: Kennis geneem. 

 
1.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit 
1.2.1 U Deputate beveel by die Sinode aan dat van die projek afgestap word. Die 

volledige verslag hieroor wat ook die motivering bevat vir hierdie aanbeveling 
word as Bylae A aangeheg. 

Besluit: Punt 1.2.1 word nie goedgekeur nie. 
1.2.2 Dat die te benoemde Deputate opdrag kry om ‘n woordelys saam te stel waarin 

moeilik verstaanbare woorde verklaar word en dit in die Psalmboek opneem. 
Besluit: Goedgekeur. 
1.2.3 Die Sinode roep in herinnering die waardevolle werk van wyle prof. PW Buys en 

die kosbare medewerking van Dirk en Mione du Toit. Sonder hierdie arbeid sou 
die Sinode nie tot helderheid oor hierdie saak kon kom nie. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
2. Nuwe Skrifberymings 
2.1 Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
2.1.1 Daar is twee nuwe Skrifberymings ontvang van ds. JP Bingle wat deur die 

Deputate by die Sinode aanbeveel word vir goedkeuring en gebruik in die kerke 
van die GKSA (sien 2.2.2) 

2.1.2 Daar is ook ander nuwe Skrifberymings ontvang waaraan te benoemde Deputate 
en die digters verder kan werk en dan aan die volgende Sinode voorgelê kan 
word. 

2.1.3 Uit die Liedboek van die kerk word ‘n aantal “liedere” by u aanbeveel vir 
opname in die bundel Skrifberymings van die GKSA (sien 2.2.3) 

Besluit: Kennis geneem. 
2.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit 
2.2.1 Die Sinode beskou die voorlegging van Skrifberymings en die keuring daarvan 

as ‘n voortdurende proses en keur hulle wanneer hulle voorgelê word. 
Besluit: Goedgekeur. 
2.2.2 Die Sinode keur die volgende twee Skrifberymings van ds. JP Bingle goed vir 

opname in die Skrifberymingbundel van die GKSA en gebruik in die kerke van 
die GKSA in eredienste: 
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GEBED VIR DIE KERK 
[Teks: JP Bingle, 2003; Beryming van Ef 3:14-21; Melodie Ps. 116 (J’aime mon Dieu, 

car lorsque j’ay crié – Maître Pierre Davantès, Genève 1562] 
 
1 Ek buig voor God die Vader biddend neer, 
 voor Hom deur Wie gelowiges mag lewe: 
 dié reeds verhoog, in hemele verhewe,  
 en dié wat nog in aardse tyd verkeer. 
 
2 Mag God nou deur sy Gees in julle werk, 
 jul uit sy ryke heerlikheid bekragtig 
 sodat in julle woon die Christus magtig 
 en jul in liefde vasstaan, stewig, sterk. 
 
3 Mag jul begryp hoe wyd dié liefde strek, 

hoe diep en hoog – vér ons verstand te bowe! 
 Mag julle wat met almal saam gelowe,  
 dit in Gods volheid ken en klaar ontdek. 
 
4 Aan Hom wat kragtiger in ons kan werk 
 as wat ons bid of dink – aan Hom, die Here, 
 bring ons in Christus ewig, ewig ere! 
 Amen! Aan Hóm die ere in die kerk! 
Besluit: Goedgekeur. Die Kommissie het hierdie beryming nagegaan en is dit eens dat 
hierdie lied voldoen aan al die vereistes wat die Sinode goedgekeur het vir 
Skrifberymings. 
 
GEES- EN BRUIDROEP 
[Teks: JP Bingle, 2003; Beryming van Op 22:12-15, 16b-17a, 20; Melodie: Jesu, meine 
Liebe – Christiaan Witt 1715; aangepas Barmen 1841 (ook die melodie van Lied 525, 
Liedboek van die Kerk] 
 
1 Die Begin en Einde, 
 Alfa en Omega, 
 hoor, dis Ek wat kom! 
 Hou my wet en woorde 
 tot jy deur die poorte 
 veilig binnekom. 
 Buite bly die bose staan, 
 sondaars wat voor God nie bewe. 
 - Jý ontvang die lewe! 
 
2 Ek, die Heer van here, 
 Koningskind van ere, 
 kom in krag met mag.  
 Ek, die ster van sterre, 
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 skitterblink van verre: 
 ‘Einde van die nag!’ 
 En die Gees en bruid roep uit: 
 ‘Jesus, Here, kom in ere! 
 Kom tog gou, o Here!’ 
 
Motivering: Hierdie twee Skrifberymings voldoen aan al die vereistes soos deur die 
Sinode vasgestel en goedgekeur. 
2.2.3 Dat die volgende Skrifberymings uit die Liedboek van die kerk goedgekeur word 

as bykomende Skrifberymings in die bundel van die GKSA nl.  
Liedere: 202; 235; 306; 319; 324; 327; 341; 359; 367; 468; 489; 516;  

Motivering 
Die Kommissie het hierdie liedere nagegaan en binne sy vermoë getoets aan al die 
riglyne wat die Sinode gestel het vir Skrifberymings. 
2.2.4 Dat die volgende Skrifberymings (wat die Deputate aanbeveel het), nie 

opgeneem word in die Psalmbundel van die GKSA nie nl. 
Liedere: 199; 203; 210; 267; 310; 318; 361; 363; 481; 513 

Motivering 
Die Skrifberymings voldoen nie aan die riglyn dat ‘n beryming rekening moet hou met 
die leemtes en behoeftes van die kerklike liturgie nie. Nie die kwantiteit van 
Skrifberyminge nie, maar die kwaliteit en die liturgiese funksionaliteit daarvan moet 
voorop staan. (Acta 94, 538, 3.2.5) 
Besluit: Goedgekeur. 
2.2.5 Die Sinode bring die wysigings soos voorgestel, in die volgende Skrifberymings 

aan wat reeds oorgeneem is uit die vroeëre Gesangbundel maar nou klein 
wysigings ondergaan het (hoofsaaklik taalkundig): 

Sb 16 die 2 de beryming (Lied 251) 
Sb 23 die 2 de beryming (Lied 602) 
Sb 26 die 2 de beryming (Lied 249) 

Motivering: 
Die wysigings is hoofsaaklik taalkundig. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
3. Ander berymings 
3.1 Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
3.1.1 ‘n Beryming van wyle dr. AGS Venter n.a.v. NGB, art.1 is opgeneem as Lied 265 

in die Liedboek van die kerk. 
3.1.2 Daar word oorleg gepleeg met familie van wyle dr. Venter om ‘n proses in 

werking te stel om ‘n aantal ander berymings van hom af te rond met die oog op 
voorlegging aan ‘n volgende Sinode. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
3.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.2.1 Dat die beryming van wyle dr AGS Venter soos in 3.1.1 opgeneem word in die 

bundel Skrifberymings van die GKSA en aanbeveel word vir gebruik. 
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Motivering 
Die Kommissie het hierdie beryming nagegaan en is dit eens dat hierdie lied voldoen 
aan al die vereistes wat die Sinode goedgekeur het vir Skrifberymings. 
Besluit: Goedgekeur. 
3.2.2 Hierdie Sinode bring in herinnering die jare lange diens van wyle dr. AGS Venter 

by die Tussen Kerklike Kommissie vir Psalmberyming. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
Enigste Here, enkele Wese, 
Ons glo in U met ons hele hart. 
Heerlik bely ons, vry-uit getuig ons: 
U is vir ewig God en Heer. 
 
U, onbegryplik, U is onsienlik, 
Altyd dieselfde, oneindig groot. 
U is almagtig, wys en regverdig – 
U is die bron van alle goed. 
 
3.2.2 Die Deputate beveel aan dat die Sinode leiding gee aan te benoemde Deputate 

oor die sinvolle numering van die bundel Skrifberymings. Die voortdurende 
byvoeging van nuwe Skrifberymings deur die jare maak dit noodsaaklik. Een 
praktiese manier sou byvoorbeeld kan wees dat die Skrifberymings in “rubrieke” 
ingedeel word soos Advent en Kersfees, Lydensweke, Kerk, Hoop en Voleinding, 
ens. waaronder dan telkens 1 tot 5 of 1-10 genommer sou kon word soos nodig.  

3.2.2.1 Dat die huidige numering van Skrifberymings behou word en nuwe berymings 
bloot met opeenvolgende nommer aan die einde bygevoeg word. 

3.2.2.2 Dat waar huidige “a” en “b” berymings is, die “b” beryming aan die einde van 
die huidige bundel bygevoeg word. Hierdie “b” berymings kry dus eie 
berymingsnommers. Dit raak die volgende Skrifberymings: 16; 21; 23; 26; 28. 

3.2.2.3 Dat daar ‘n indeks sal wees wat die Skrifberymings in “rubrieke” groepeer. (Bv 
Kersfees; lydensweke; Kerk; Hoop; Voleinding) 

3.2.2.4 Die Deputate kry opdrag om moontlike ander berymings van dr AGS Venter af 
te rond met die oog op voorlegging aan ‘n volgende Sinode. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
4. Ritmisering en toonsetting 
4.1 Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
4.1.1 Daar is ‘n hele aantal gemeentes wat die toonsetting van die Apostoliese 

Geloofsbelydenis van prof. Henk Temmingh met groot seën in die erediens sing. 
Besluit: Kennis geneem. 

 
4.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit 
4.2.1 U Deputate beveel aan dat die toonsetting van die Apostoliese Geloofsbelydenis 

van prof. H Temmingh in ‘n volgende uitgawe van die Psalmboek van die GKSA 
opgeneem word. Motivering: Die melodie kan soveel makliker aangeleer word 
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wanneer dit in die Psalmboek in druk verskyn. LET WEL: Hierdie toonsetting sal 
ook in Bylae B (sien 2.2.3) beskikbaar wees. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
5. Die opdrag van Sinode 2000:462 
5.1 Sake waarvan die Sinode kennis kan neem 
5.1.1 Na die plotselinge oorlye van die skriba van hierdie Deputate wat deur die vorige 

Sinode aangewys is, kon sekere notules en dokumente nie uit sy rekenaar 
herwin word nie. 

5.1.2 Alhoewel u Deputate hulle bes gedoen het om al die drade op te tel, het hierdie 
opdrag agterweë gebly. Ons bied ons opregte verskoning aan daarvoor en 
verseker u dat dit nie met opset gebeur het nie.  

5.1.3 Na die sluitingsdatum vir die agenda van die Sinode het iemand hierdie opdrag 
weer onder ons aandag gebring, maar dit was te laat om werklik ‘n behoorlike 
studie te maak. 

Besluit: Kennis geneem. 
5.2 Sake waaroor die Sinode moet besluit 
5.2.1 Die Sinode moet hom uitspreek oor die feit dat die Deputate nie hierdie opdrag 

uitgevoer het nie, en of die opdrag weer aan te benoemde Deputate gegee moet 
word. 

Besluit:  
5.2.1.1 Die Sinode aanvaar die verskoning wat aangebied is. 
5.2.1.2 Die nuwe Deputate kry opdrag om die besluite Sinode 2000 (H462) uit te voer 

met inagneming van die Beskrywingspunte en Beswaarskrifte van Sinode 2003 
op hierdie besluit van toepassing. 

Besluit: Goedgekeur. 
Motivering 
1. Die besluit lui: 
Die Sinode versoek die Deputate Liturgiese Sake om besluit Nasionale Sinode 1913 
(art.143, p.48) en besluit Nasionale Sinode 1997 (art.23.6, p.809) in die lig van die 
Beswaarskrifte en die Beskrywingspunt van Suidelike Part. Sinode (Acta 1997:807-809) 
in studie te neem, met Rapport aan die Sinode van 2003 
2. Die Sinodebesluite handel oor twee sake t.o.v. KO, art.69 
2.1 Die bewoording van KO, art.69 (byvoeging: “en gekeurde liedere”) 
2.2 Die Sionsliedere en hulle versoenbaarheid met KO, art.69 
Besluit: Kennis geneem. 
 
6. Verwelkoming prof. TT Cloete 
Die Voorsitter, ds. PJ van der Walt, rig ’n woord van welkom tot prof en mev. Cloete. Hy 
deel die besluit van die Sinode aan hulle mee om prof. Cloete se omdigting in ’n 
Psalmboek saam met die 36-Beryming uit te gee. 
Dr. SJ van der Walt rig ’n dankwoord vir die harde werk wat met die totstandbring van 
die werk ingesit is. 
Prof. en mev. Cloete word die seën van Ps. 128 toegesing. 
Prof. Cloete rig ’n woord van dank tot die Sinode. 
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Dr. SJ van der Walt rig ook ’n dankwoord aan die Deputate wat lank verbonde was aan 
hierdie omdigting. Wyle ds. Alwyn Smit en dr. AGS Venter word ook in herinnering 
geroep. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
7. Verdere aanbevelings 
7.1 Dat Deputate benoem word om in die lig van die Sinode se besluite oor die nuwe 

Psalmberyming, nuwe Skrifberymings en ander toevoegings tot die Skrifberyming-
bundel die manuskrip te finaliseer wat aan die uitgewers van die volgende uitgawe 
van die Psalmboek gegee moet word. 

7.2 Dat weer Deputate benoem word om liturgiese sake te hanteer, veral nuwe 
voorleggings soos Psalm-, Skrif- en ander berymings vir moontlike voorlegging aan 
die volgende Sinode. 

Besluit: Goedgekeur. 
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23.  Publikasies/Media 
 
 
23.1 RAPPORT VAN DIE DEPUTATE KERKLIKE MEDIA (Artt.12, 120, 164, 

172, 189, 190, 191) 
 
 
A. Dr. CFC Coetzee stel die Rapport. 
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie : Publikasies. Finansiële 

implikasies word verwys na die Finansiële Kommissie. Die samestelling van die 
Deputate word verwys na die Kommissie : Benoeming van Deputate. 

C. Ds. C Kruger en dr. G Breed rapporteer namens die Kommissie : Publikasies. 
D. Ds. EJ Tiemensma rapporteer namens die Kommissie : Finansies. 
E. Ds. PJ Nel rapporteer namens die Kommissie : Benoeming van Deputate. 
 
F. RAPPORT 
1. Opdrag: Vgl Acta 2000, artt.127, 128, 147, 149, 159, 177, 178, 179 asook Rapporte 

van subgroepe. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
2.1 Gesprek met Senaat TSP 
Verskeie gesprekke is gevoer met die Senaat van die TSP oor die betrokkenheid van 
Senaatslede by Die Kerkblad. Tans word die Brandpunt-artikel in elke tweede uitgawe 
deur ‘n professor behartig en is daar ook ‘n gereelde rubriek waarin sake van die kant 
van die TSP sowel as die PU vir CHO aan die orde gestel word. 
2.2 Vergoeding aan Redakteurs 
Die Deputate het op versoek van die Administratiewe Buro aandag gegee aan die saak 
van vergoeding (honorarium) aan die Redakteurs van die onderskeie publikasies. 
2.3 Meer-doeltreffende bemarking van Die Kerkblad, Die Vroueblad en Die Slingervel 
‘n Kommissie is deur die Deputate benoem om aan hierdie saak aandag te gee. 
Alhoewel die Kommissie by verskeie geleenthede gerapporteer het, is geen finale 
besluite geneem nie. Indien nodig, sal aanvullend oor hierdie aangeleentheid 
gerapporteer word. 
2.4 Amptelike Engelse vertaling van Belydenisskrifte en Kerkorde 
Die Deputate het ‘n versoek gerig aan prof. LF Schulze (primus) en drs. H Dijkstra 
(sekundus) om die Deputate te adviseer oor watter Engelse vertaling van die 
Belydenisskrifte die amptelike vertaling van die GKSA moet wees aangesien 
verskillende vertalings bestaan wat onderling van mekaar verskil. Behalwe die 
Belydenisskrifte moet ook die Engelse Kerkorde aandag kry. Vanweë sy kennis van 
Engels, is prof Johan van der Walt van die PU vir CHO ook gevra om hulp te verleen. 
Op die datum van die opstel van hierdie Rapport was die saak nog nie afgehandel nie 
en sal daar moontlik aanvullend gerapporteer word. 
2.5 Beriggewing deur die Pers en ander media tydens die Sinode 
In die lig van probleme wat telkens tydens ‘n Sinode ondervind word ten opsigte van 
mediadekking, is die subgroep vir Die Almanak versoek om in oorleg met ander 
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Deputategroepe te poog om ‘n meer-bevredigende werkswyse te bedink wat moontlik 
reeds tydens Sinode 2003 in werking gestel kan word. Indien moontlik, sal aanvullend 
hieroor gerapporteer word. 
2.6 Slegte skuld ten opsigte van Kerklike tydskrifte 
Die Deputate het gedurende Mei 2002 kennis geneem dat 57 Kerke altesaam R93 000 
skuld ten opsigte van die Kerklike tydskrifte en dat daar ongeveer 500 individuele 
wanbetalers is. Daar word van die kant van die Direkteur van die Administratiewe Buro 
met die betrokke kerke geskakel en briewe gerig aan die wanbetalers. Indien nodig, sal 
aanvullend hieroor gerapporteer word. 
2.7 Bekostigbaarheid van Kerklike tydskrifte 
In die lig van dalende intekenaartalle (‘n tendens wat by kerklike tydskrifte wêreldwyd 
voorkom), stygende koste en ander faktore, het die Deputate aandag gegee aan die 
bekostigbaarheid van die kerklike tydskrifte in die toekoms. Geen bevredigende 
oplossing kon tot dusver gevind word nie. Daar sal moontlik aanvullend hieroor 
gerapporteer word. 
Besluit: Kennis geneem van 2.1 tot 2.7. 
2.8 Indeksering van Kerklike tydskrifte 
Die Deputate het in gesprek getree met die Direkteur van die Ferdinand Postma 
Bibliioteek om vas te stel of die biblioteek op een of ander wyse behulpsaam kan wees 
met die indeksering van artikels in die Kerklike tydskrifte. Met die afsterwe van dr Dion 
Kempff het die proses van indeksering tot stilstand gekom. Daar sal waarskynlik 
aanvullend hieroor gerapporteer word. 
Besluit: Met dank kennis geneem. 
 
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1 Samestelling van die Deputate 
Die Deputate beveel aan dat die Sinode by die samestelling van Deputate terugkeer na 
die werkswyse wat tot en met Sinode 2000 gevolg is, nl. dat Deputategroepe met ‘n 
welomskrewe opdrag (vgl KO, artikel 49) benoem word. 
Besluit: Verwys na Kommissie benoeming van Deputate. 
Motivering 
Die huidige wyse van samestelling van Deputategroepe bring die beginsel van KO, 
art.49 in gedrang. Die Deputate Publikasies het as Deputategroep in die geheel geen 
opdrag ontvang nie. 
1. Die huidige wyse van samestelling van Deputategroepe het nie langs die ordelike 

weg op die tafel van Sinode 2000 gekom nie. 
2. Die huidige werkswyse lewer in die praktyk talle probleme deurdat ‘n volle 

Deputatevergadering opgeroep moet word om sake te hanteer wat in sekere gevalle 
net ‘n subgroep van die Deputate direk raak (bv Die Kerkblad). 

3. Die huidige werkswyse is nie meer-effektief uit ‘n koste oogpunt as die vorige 
beproefde praktyk nie. 
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G. KOMMISSIERAPPORT : KOMMISSIE BENOEMING VAN DEPUTATE 
1. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem 
1.1 Die Kommissie het die aanbeveling in 3.1 en die motivering vir die aanbeveling, 

beoordeel. 
Besluit: Kennis geneem. 

 
2. Beredenering 
2.1 Ten opsigte van 1 
2.1.1 Die Deputate Kerklike media motiveer dat die “huidige wyse van samestelling 

van Deputaatgroepe“ nie ordelik op die tafel van Sinode 2000 gekom het nie.  
2.1.2 Die Kommissie stel dat die betrokke saak wel uit ‘n Rapport ordelik op die tafel 

van die Sinode gekom het. Vergelyk hiervoor die Rapport van die Bestuur van 
die Administratiewe Buro Acta 2000:290, 1.2.8: “Die Bestuur en alle 
Deputaatgroepe moet voortdurend kyk na moontlikhede om koste te bespaar 
sonder om die werk van die koninkryk te benadeel”. Van hierdie opdrag het die 
Sinode kennis geneem (Acta 2000:290, ‘besluit’ onder ‘1.Opdrag’). Hierdie 
werkswyse waarvan kennis geneem is, is in die Aanvullende Rapport van die 
Bestuur woordeliks aan die Sinode gestel en goedgekeur (Acta 2000:326, 3).  

2.1.3 Gevolgtrekking: Die betrokke saak het dus ordelik uit ‘n Rapport op die tafel van 
Sinode 2000 gekom. 

Besluit: Kennis geneem. 
2.2 Ten opsigte van 2 
2.2.1 Die Deputate motiveer dat die huidige samestelling van die Deputategroepe 

probleme lewer.  
2.2.2 Die Kommissie stel dat die huidige samestelling en werkswyse by sommige 

Deputaatgroepe probleme gelewer het, maar by ander nie. Die Kommissie neem 
die probleme en ander kommentaar wat tydens hierdie Sinodesitting onder die 
aandag van die Kommissie gebring is, wel in berekening. 

Besluit: Kennis geneem. 
2.3 Ten opsigte van 3 
2.3.1 Die Deputate motiveer dat die werkswyse nie koste effektief was nie. 
2.3.2 Die Kommissie stel dat uit die syfers vanuit die Administratiewe Buro verkry, 

hierdie bewering nie bevestig kan word nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Aanbeveling 
3.1 Die Sinode neem kennis van die Deputate Publikasies se aanbeveling (3.1) 
3.2 Deputategroepe word saamgestel en aanbeveel volgens die beginsel van KO, 

art.49. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
2.4 Aanwys van Redakteur van Die Kerkblad 
Die Deputate versoek die Sinode, via die Redaksiekommissie van Die Kerkblad, om 
uitvoering te gee aan die besluit van Sinode 1997 (Acta:834/5) met die oog op die 
aanwys van ‘n Redakteur in die plek van prof. GJC Jordaan, aan gesien hy te kenne 
gegee het dat hy sy termyn as Redakteur na hierdie Sinode wil beëindig. Die volledige 
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besluit van Sinode 1997 lui soos volg: “Sodra prof. GJC Jordaan nie meer sy weg 
oopsien om verder as Redakteur van Die Kerkblad op te tree nie en dit nie vir enige 
professor moontlik is om in ooreenstemming met die betrokke Sinodebesluite die werk 
te behartig nie, die Deputate vir Kerklike Tydskrifte versoek word om die moontlikheid te 
oorweeg om ‘n emerituspredikant of –professor in die pos van Redakteur te benoem. 
Sodanige benoeming hang af van die beskikbaarheid van ‘n geskikte persoon. 
Gesondheid, liggaamskragte en gawes speel hierin ‘n belangrike rol.” 
Die Deputate sal met die oog op besluitneming deur die Sinode, in die Aanvullende 
Rapport of op ‘n ander wyse ‘n groslys van beskikbare professore of emerituspredikante 
en –professore beskikbaar stel. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
4. Rapporte van die onderskeie subgroepe 
 

(Elke Rapport van die onderskeie subgroepe gebruik hul eie numering) 
 
4.1 Die Kerkblad 
4.1.1 Werksaamhede 
Die Redaksiekommissie het tweemaandeliks vergader, by welke vergaderings 
beplanning gedoen is van komende uitgawes, keuring van kopieë behartig is en ander 
sake hanteer is wat deur die Deputate na die Redaksiekommissie verwys is. 
Ten einde die keuring van kopieë op ’n deurlopende basis te hanteer, het die 
kernredaksie weekliks vergader. By vergaderings van die kernredaksie is nuwe artikels 
en korrespondensie deurgegaan en voorlopig gekeur, ten einde die keuringsproses te 
bespoedig. Kopieë wat by keuring enige onsekerheid opgelewer het, is na die volle 
Redaksiekommissie verwys vir keuring. Sulke kopieë, asook elke Redaksionele- en 
Brandpunt-artikel is per elektroniese pos aan die Redaksiekommissie deurgestuur vir 
keuring. 
Verder was elke lid van die Redaksiekommissie op rotasiebasis verantwoordelik vir die 
skryf van een Brandpunt-artikel per maand. Elke tweede uitgawe se Brandpunt-artikel is 
op uitnodiging geskryf deur een van die professore van die Teologiese Skool (uitgesluit 
die 3 professore wat op die Redaksiekommissie dien). Die Teologiese Skool het self die 
rotasie van skryf van sulke Brandpunt-artikels gereël. 
Die samewerking van die professore van die Teologiese Skool asook ander kundiges is 
bekom by die beplanning van sommige Tema-uitgawes asook advies oor die keuring 
van bepaalde artikels en korrespondensie. 
Beplanning is ook aan die gang om die tema-uitgawes op CD beskikbaar te stel vir 
gebruik onder andere deur katkisante. Sedert 2001 verskyn Die Kerkblad ook op die 
GKSA se elektroniese tuisblad. 
4.1.2 Tegniese versorging 
Die Hulpredakteur, mev. Fourie, is verantwoordelik vir die dag-tot-dag aktiwiteite van 
Die Kerkblad asook vir die uitleg van die blad. Dit word gedoen in noue samewerking 
met die Redakteur en die drukkers wat verantwoordelik is vir die finale produk. 
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4.1.3 Spesiale uitgawes en tema-uitgawes 
In die loop van die termyn is die volgende spesiale uitgawes saamgestel: Nasionale 
Sinode 2000; die Anglo-Boereoorlog (1899-1901); 350 jaar Gereformeerd-wees (6 April 
2002) asook (in November van elke jaar) die teologiese studente wat afstudeer. 
Een uitgawe elke maand was op ’n spesifieke tema toegespits. Dikwels is hierdie temas 
beplan op grond van versoeke van Kerkbladlesers. Sedert 2000 is die volgende tema-
uitgawes gepubliseer: 
Die kerk – lewend of dood?; Sondagviering en Sondagheiliging; Paasfees; Hemelvaart 
en Pinkster; Verbond en ouerskap; Voorsienigheid en Verantwoordelikheid; "Tot in die 
grysheid toe …"; "Alternatiewe denke en die godsdiens; Christelike Onderwys; Opebrief 
aan die President; Die Huwelik; Die "sewe doodsondes"; Groei van die Christendom; 
Die Christelike hoop; Die Christen en Tegnologie; Geestelike Oorlogvoering; 
Kitsrykdom. Tot aan die einde van 2002 word nog die volgende temas beplan: Die 
wederkoms van Christus; Diakonie; Ekonomie; Kerkreg en Kerkorde; Sang in die 
erediens. 
Dit is die bevinding van die Redaksiekommissie dat die tema-uitgawes oor die 
algemeen baie positief ontvang word. 
4.1.4 Algemene inhoud 
Artikels wat nie vir tema-uitgawes aangevra word nie, word spontaan ingestuur vir Die 
Kerkblad. Die groot aantal artikels wat ontvang word, is rede vir dankbaarheid. Artikels 
wat volgens die redaksionele beleid van Die Kerkblad vir plasing kwalifiseer, is geplaas 
na gelang van beskikbare ruimte. Amptelike kennisgewings van meerdere vergaderings 
en Deputategroepe, asook gemeentebeelde wat van tyd tot tyd ontvang is, is alles 
geplaas. Nuusbrokkies uit die gemeentes is geplaas in die rubriek Op die Kerkwerf. 
Benewens die rubriek Op die Kerkwerf is ander nuusbrokkies wat vir die leserspubliek 
van belang mag wees, in die rubriek Van Oraloor geplaas. Kerklike nuus op die 
internasionale front is gereeld by wyse van opsomming geplaas. ’n Rubriek waarin 
kortliks verslag gedoen is van die wel en wee van geëmeriteerde predikante van die 
GKSA (Wat het geword van … ?) het baie positiewe reaksie gehad by lesers. 
4.1.5 Korrespondensie 
’n Toenemende stroom van korrespondensie van lesers is ontvang, wat grootliks 
toegeskryf kan word aan die gerief wat elektroniese pos meegebring het. 
Meningsverskille oor baie aangeleenthede op kerklike terrein het gelei tot ’n al groter 
wordende aantal briewe waarin meningsverskille voorkom en wat soms polemies van 
aard is. Hierdie ontwikkeling het die taak van die Redaksiekommissie baie bemoeilik, 
veral aangesien sommige sake kerklik gesproke soveel sensitiwiteit bevat dat Die 
Kerkblad versigtigheid aan die dag moes lê om nie ’n platform vir stemmingmakery te 
word nie. Die gevolg was dat sommige briewe nie geplaas kon word nie of, in die geval 
van ’n groot groep briewe oor dieselfde onderwerp, slegs by wyse van opsomming 
geplaas is. Hoewel die Redaksiekommissie deurentyd sulke korrespondente met groot 
deernis probeer hanteer het, was daar tog by sommige van hulle ongelukkigheid 
hieroor. ’n Volgende Redaksiekommissie sal verder moet besin oor die redaksionele 
beleid insake korrespondensie. 
4.1.6 Dienstyd van Redakteur 
Na ’n dienstermyn van 11 jaar en 4 maande (tot en met Sinode 2003) versoek prof. 
Jordaan dat sy dienste as Redakteur van Die Kerkblad met Sinode 2003 ten einde kom. 
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Die Redaksiekommissie sal in hierdie verband ‘n aanbeveling aan die Deputate maak 
ten einde Sinode 2003 te adviseer oor die toekomstige hantering van die redaksionele 
werk van Die Kerkblad. 
Besluit:  
1. Prof GJC Jordaan word bedank vir die bekwame wyse waarop hy as Redakteur van 

Die Kerkblad vir meer as 11 jaar opgetree het. 
2. Die Deputate vir Kerklike Tydskrifte ontvang geleentheid om Prof. Jordaan op 

gepaste wyse te bedank. 
3. Prof. JH van Wyk word aangestel as nuwe Redakteur van Die Kerkblad. 
4. Die aangewese Redakteur wys in samewerking met die te benoemde Deputate ‘n 

Redaksiekommissie aan. 
 
4.2 Die Gereformeerde Vroueblad 
4.2.1 Samestelling 
Die Redaksiekommissie van Die Gereformeerde Vroueblad bestaan tans uit die 
volgende lede: 
Mev. Mariana Venter (Voorsitter en Redakteur), mev. Louisa van der Walt (sekr.), mev. 
Rinske Vreken, prof. Jacques van der Elst, dr. Caéla Scott, ds. Dirk Laufs, mev. Wilna 
Pretorius en dr. Mariëtte Britz. 
Mev. Mariana Venter het vanaf 1 Februarie 1999 die redakteurswerk gedoen. Prof. 
Marlene Verhoef het vanaf Februarie 1999 tot Februarie 2001 op die redaksie gedien 
waarna dr. Mariëtte Britz vanaf Mei 2001 in haar plek benoem is. Mev. Wilna Pretorius 
het ook vanaf Mei 2001 op die redaksie gedien. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
4.2.2 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
4.2.2.1 Die Gereformeerde Vroueblad het na 56 jaar al onomstootlik bewys dat dit 

bestaansreg het en in sy huidige vorm moet voortbestaan 
Motivering 
4.2.2.1.1 Binne die breër kerkverband bestaan waardering vir die inhoud en aanslag 

van Die Gereformeerde Vroueblad. Vroue- sowel as manslidmate lees die 
blad – hoofsaaklik op grond van die aard van die artikels, ‘n toeganklike 
skryfstyl en die feit dat dit situasiegerig is. In hierdie opsig het die tydskrif sy 
eie nismark verwerf. 

4.2.2.1.2 Artikels wat in hierdie kerklike tydskrif gepubliseer word, dek nie net meer 
aspekte wat die “tradisionele” vroulike rolbesetting belig nie. Bo en behalwe 
byvoorbeeld informatiewe artikels oor kinderopvoeding, ondersteunende 
barmhartigheidswerk, word ook soms skerp gefokus op veral die vrou se 
belewing van byvoorbeeld egskeiding, kinderloosheid, skenker-ouerskap, 
pendelhuwelike, kanker, vigs, ensomeer. Met hierdie tipe artikel word gepoog 
om feitelike inligting aan lesers deur te gee, maar die gevoelsmatige impak 
van sodanige belewenisse word ook baie spesifiek in die aanpak en 
invalshoek betrek. Die betrek van die gevoelsmatige sy van ons 
bestaansproblematiek is dikwels die plusfaktor van artikels wat in Die 
Gereformeerde Vroueblad geplaas word. 
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4.2.2.1.3 ‘n Baie breë spektrum artikelonderwerpe word gedek, maar daar word altyd 
gepoog om ‘n dimensie in te sluit wat spesifiek vir die gelowige rigtinggewend 
kan wees. Die Gereformeerde Vroueblad plaas ook stemmings- en 
besinningsartikels. Hierdie tipe artikels het ‘n “sagter” aanslag as feitelike en 
informatiewe artikels en het ook ‘n gewaardeerde plek in ons tydskrif. 

4.2.2.1.4 Die Gereformeerde Vroueblad poog om op ‘n gebalanseerde wyse verslag te 
doen – ook oor kontensieuse sake. Teenoormekaarstaande standpunte kry 
dus in ons tydskrif publikasieruimte sodat lesers die geleentheid het om hul 
eie verantwoordelike standpunt te vorm. Daar word nie uitgegaan van die 
standpunt dat artikels wat in Die Gereformeerde Vroueblad gepubliseer word, 
die laaste en beslissende woord te spreek het nie. Veel eerder is die mikpunt 
dat dit tot nadenke moet stimuleer. 

4.2.2.1.5 Dat ook buite-instellings die joernalistieke gehalte en relevansie van Die 
Gereformeerde Vroueblad-artikels raaksien, word benadruk deur die feit dat 
daar reeds drie maal deur die toekenning van die CNW-prys erkenning gegee 
is aan artikels wat in Die Gereformeerde Vroueblad gepubliseer is: 
1998 – Sielie Laubscher; 2000 – Mariana Venter; 2001 – Gerrit Coetzee 

4.2.2.2 Die huidige werkwyse en prosessering van Die Gereformeerde Vroueblad het 
knelpunte wat aandag behoort te kry. 

Motivering 
4.2.2.2.1 Die Redaksiekommissie wat verantwoordelik is vir die publikasie-

gereedmaking en prosessering van die blad doen dit op ‘n vrywilligersbasis 
en binne die beperkinge van persoonlike tyd. 

4.2.2.2.2 Die tydsuitset wat die hantering van Die Gereformeerde Vroueblad verg, is 
nie altyd haalbaar binne die beskikbare raamwerk van die menslike 
hulpbronne waaroor die huidige Redaksiekommissie beskik nie. Aangesien 
hierdie probleem ook vir die toekoms ‘n konstante faktor gaan bly, sal die 
Deputate moet beplan vir moontlike alternatiewe hanterings- en 
prosesseringswyses. 

4.2.2.2.3 Die redakteurspligte op hierdie stadium is te omvattend om op 'n ad hoc-basis 
te hanteer. Redaksionele en redigeringswerk, proeflees en heelwat 
administratiewe pligte is meer as wat iemand op 'n tydelike basis kan 
behartig. 

4.2.2.2.4 Die persoon wat tans die uitlegwerk van Die Gereformeerde Vroueblad 
behartig, is aan die huidige redaksie verbonde. As sy die redaksie na aftrede 
verlaat, kan dit tot verdere komplikasies lei. (Sy is origens in diens van die 
Universiteit en die Universiteit word vergoed vir die dienste wat sy lewer.) 

4.2.2.2.5 Die Deputate sal in hul beplanning aandag moet gee aan die aard van die 
werklas en die toekomstige funksioneringswyse van die blad. Die ideaal bly 
steeds dat 'n besoldigde redakteurspos geskep word waarvoor geskikte 
kandidate aansoek doen. Indien dit egter nie kan realiseer nie word die 
volgende voorstel ter oorweging aan Sinode voorgelê: 
Voorstel 
Dat die Sinode dit moet oorweeg om elke drie jaar 'n roterende redaksie vir 
Die Gereformeerde Vroueblad saam te stel wat nie noodwendig op 
Potchefstroom hoef gesetel te wees nie. Areas wat oorweeg kan word, is 
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byvoorbeeld Johannesburg en Pretoria waar daar 'n groot genoeg 
konsentraat lidmate is wat die nodige kundigheid behoort te hê om die blad 
byvoorbeeld vir 'n periode van drie jaar te bedryf en dan weer aan 'n volgende 
Redaksiekommissie oor te gee. So 'n reëling is moontlik indien 'n toekomstige 
Redaksiekommissie se lede verkieslik rekenaargeletterd is en voorbereide 
kopie sodoende elektronies Potchefstroom toe gestuur kan word. Indien die 
Sinode die voorstel van 'n roterende redaksie oorweeg en daarop besluit, 
verskuif die werkslas van 'n Redakteur en Redaksiekommissielede na 'n 
periode van drie jaar na 'n volgende sentrum. (Met hierdie reëling word die 
probleem natuurlik nie opgelos nie – slegs “verskuif”!)  
Omdat hierdie voorstel steeds nie 'n oplossing bied vir die bestaande 
knelpunte wat hierbo genoem is nie, moet aandag gegee word aan die 
taakomskrywing van 'n Redakteur wat verkieslik nie 'n ander voltydse 
betrekking beklee nie en beskik oor basiese rekenaargeletterdheidsvaardig-
hede. 

Besluit: Kennis geneem. 
 

4.2.3 Sake waaroor die Sinode moet besluit 
Die pos en toekomstige funksionering van ‘n Redakteur en Redaksiekommissie vir Die 
Gereformeerde Vroueblad. Kyk in hierdie verband die voorstel en motivering onder 
4.2.2 genoem. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
4.3 Slingervel 
4.3.1 Die redaksionele beleid 2000 tot 2003 
4.3.1.1 Inleidend 
Die Slingervel word onder toesig van die Deputate Kerklike Media van die 
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) met die hulp van die Redaksiekommissie 
as ’n kerklike publikasie vir die skoolgaande jeug uitgegee. Die Slingervel is nie ’n 
amptelike mondstuk van die GKSA nie, maar die GKSA is wel die eienaars en 
uitgewers van Die Slingervel. 
Besluit: Kennis geneem. 
4.3.1.2 Doelstellings 
4.3.1.2.1 Om die lesers, die skoolgaande kerkjeug, elk in sy eie wordingsfase, te 

begelei in die Skrifwaarhede wat vir hulle in die tyd waarin hulle leef van 
toepassing is.  

4.3.1.2.2 Punt 4.3.1.2.1 te verwerklik by wyse van Skrifoordenkinge, artikels en 
rubrieke waarin die problematiek van die kerkjeug telkens aan die orde kom. 

4.3.1.2.3 Om ook ontspanningsmateriaal te bied by wyse van blokkiesraaisels in 
verskillende vorme, vasvrarubrieke, teken en inkleur. 

4.3.1.2.4 Om vir die kleuters en vroeë laerskolers 'n storie te publiseer. 
4.3.1.2.5 Om by wyse van 'n penmaat- en 'n e-maatrubriek, 'n briewebus en 'n 

verjaardaghoekie die lesers se deelname te prikkel en aan te moedig. 
4.3.1.2.6 Om ook te sorg vir 'n pretbladsy op 'n gesonde en gebalanseerde wyse. 
4.3.1.2.7 Om voorsiening te maak vir maats se eie werk. 
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4.3.1.2.8 Om met moderne joernalistieke aanpak Die Slingervel se uitleg en aanbieding 
in te klee op 'n wyse wat vir die teikengroep prikkelend en aantreklik is. 

4.3.1.2.9 Om die lesertal van Die Slingervel met doelgerigte bemarkingsprojekte te 
verhoog. 

4.3.1.2.10 Om op 'n gereelde basis Die Slingervel te evalueer in die lig van die 
heersende lewensmilieu van die skoolgaande jeug. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
4.3.2 Die redaksie 2000 – 2003 
Ds. Nico van der Merwe (Redakteur), Joey Fourie (Tipografie en uitleg), Neréne 
Booysen (Junior Rubrieke), Riana Jonker (Verjaardaghoekie), Marina Kotze 
(Penmaatrubriek), Susan Lourens (Surita – Tienergesprekslyn), ds. Dirk Postma 
(Redaksionele Advies), Rina van der Merwe & Rouxan Jonker (Raaisels en 
kopkrappers), Attie Venter (Wetenskapartikels), Bettie van Sittert (Tikster), Hannatjie 
Vorster (Ditta – Tienerforum). 
Besluit: Kennis geneem. 
 
4.3.3 Uitvoering van die opdrag 
4.3.3.1 Die Slingervel het gereeld maandeliks verskyn en die ywer, toewyding, 

entoesiasme en oorgawe van die hele redaksie moet hier met dankbaarheid 
teenoor hulle gemeld word. 

4.3.3.2 Die Redaksie het gepoog om so getrou as moontlik die doelstellings in die 
redaksionele beleid te verwesenlik. Aan doelgerigte bemarkingsprojekte (1.2.9) 
vir Slingervel alleen, is ongelukkig nie individueel aandag gegee nie omdat dit 
'n saak was waaraan die Deputate vir Kerklike Tydskrifte in die besonder 
aandag geskenk het. 

4.3.3.3 In die besonder is meer as in die verlede, aandag gegee aan die tieners en 
hulle behoeftes, sonder om die juniorgroepe se inhoud te verskraal, sodat die 
inhoud van Die Slingervel die verbondsjeug van kleuter deur puberteit tot 
adolessensie op een of ander wyse aanspreek. 

4.3.3.4 Die Redaksie het probeer om die balans te handhaaf tussen die godsdienstige 
inhoud van die blad en ook ander leesstof met 'n Christelike en speelse inhoud. 
Te alle tye is gepoog om die Christelike karakter van die Slingervel te eerbiedig 
en uit te bou. 

4.3.3.5 Daar is ruim geleentheid gebied vir deelname deur die lesers en veral hulle 
doen en late asook eie werk. Die rubrieke Tienerforum en Tienergesprekslyn is 
gerig op tienervraagstukke. 

4.3.3.6 Die reaksie van die lesers was redelik. Veral met die beskikbaarheid van die 
internet is op 'n e-posvlak met die lesers gekorrespondeer. By wyse van die 
internet is reaksie selfs ontvang uit Australië, Switserland en Engeland. 

4.3.3.7 Wat die voorkoms van Die Slingervel betref word tans van 8 bladsy in volkleur 
gebruik gemaak. 

Besluit: Goedgekeur. 
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4.4 Ons Bondsjeug 
4.4.1 Publikasie 
Ons Bondsjeug het die afgelope drie jaar gereeld as 'n maandelikse jeugbylae van 8 
bladsye in Die Kerkblad verskyn. Die eerste Ons Bondsjeug het in Januarie 1981 
verskyn. 
Besluit: Kennis geneem. 
4.4.2 Inhoud en verspreiding 
Tydens die afgelope termyn is gepoog om met aktuele artikels, foto-bylaes, 
jeuggroepwenke en 'n aantreklike bladuitleg die jongmense te bereik. Die huidige 
reëling dat die drukkers bykomende eksemplare druk wat aan gemeentes gestuur word 
vir uitdeling tydens katkisasie, werk goed en word voortgesit. Daardeur word die 
jeugbylae meer direk in die hande van die jeug geplaas en maak die jongmense reeds 
op 'n vroeër ouderdom met Die Kerkblad kennis. Die meeste Deputate van meerdere 
vergaderings betrokke by jeugwerk benut ook Ons Bondsjeug vir die bekendstelling van 
jeugaktiwiteite en kommunikasie met die jongmense. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
H. DIE TOEKOMS VAN “DIE KERKBLAD”, “DIE GEREFORMEERDE 

VROUEBLAD” EN “DIE SLINGERVEL” 
 
1. Agtergrond 
Die Kommissie : Publikasies het in die uitvoering van hulle opdrag bewus geraak van 
die finansiële nood waarin ons tydskrifte verkeer. Die Kerkblad het die afgelope drie jaar 
met ‘n tekort van R101,000 afgesluit en die Slingervel met ‘n tekort van R76,000. Ons 
het onder die indruk gekom dat, indien daar nie spoedig iets daadwerkliks gedoen word 
nie, die tydskrifte se voortbestaan in gevaar is. 
 
2. Aanbevelings 
2.1 Die Sinode gee aan die te benoemde Deputate opdrag om dringend in 

samewerking met die redaksies van bogenoemde tydskrifte en die Bestuur van die 
Administratiewe Buro van die Gereformeerde Kerke moontlikhede te ondersoek 
om al die tydskrifte op ‘n gesonde finansiële basis te plaas.  

2.2 Moontlikhede wat ondersoek kan word is onder andere : 
2.2.1 Dat Die Kerkblad ‘n maandblad word 
2.2.2 Dat Kerkrade opnuut ingelig word oor die omvang van die krisis waarin ons 

kerklike blaaie hulle bevind. 
2.2.3 Dat Kerkrade en predikante opgeroep word tot daadwerklike pogings om nuwe 

intekenare te werf. 
2.2.4 Dat kerke opnuut aangemoedig word om die tydskrifte per massapos te ontvang. 
2.3 Die Sinode gee aan die Deputate die opdrag om die nodige stappe te neem  

om die tydskrifte op ‘n gesonde finansiële basis te kry. 
Besluit: Goedgekeur. 
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I. OORHANDING VAN OORKONDES 
1. FRP de Bruyn rig ’n woord met betrekking tot: prof. GJC Jordaan – Redakteur van 

Die Kerkblad en Mev. M. Venter – Redakteur van Die Vroueblad. 
2. Prof CFC Coetzee rig ’n woord tot prof. GJC Jordaan.  
 ’n Skrywe van sr. Hannelie Jordaan word aan die vergadering voorgelees. ’n Woord 

van dank word ook gerig tot sr. Johanna Fourie om haar goeie werk in herinnering te 
roep.  

 Die Voorsitter, ds. PJ van der Walt, oorhandig ’n oorkonde aan prof. Jordaan. 
 Prof. Jordaan rig ’n dankwoord. 
3. Ds. D Laufs rig woorde van waardering tot mev. Mariana Venter. 
 Ds. PJ van der Walt (Voorsitter) oorhandig ’n oorkonde aan mev. Venter. 
 Sy rig ’n dankwoord. 
 
4.5 Redaksiekommissie vir die uitgee van die Almanak 
4.5.1 Opdrag 
Kyk Acta 2000: 
4.5.1.1 Die Almanak word weer uitgegee en Deputate moet aangewys word met die 

opdrag om: 
4.5.1.1.1 Die Almanak met dagstukkies uit te gee 
4.5.1.1.2 Soveel as moontlik inligting van al die Sinodes van die Gereformeerde Kerke 

te publiseer 
4.5.1.1.3 Oorweging daaraan te skenk om die inligting van ouderlinge en diakens in ’n 

kleiner lettertipe te plaas om sodoende die dikte van die publikasie in ag te 
neem. 

4.5.1.1.4 Kyk na die moontlikheid van intensiewer bemarking van die Almanak om 
sodoende die publikasie in soveel moontlik huise beskikbaar te stel. 

4.5.1.2 Neem ’n besluit oor die opgehoopte fondse met inagneming van die volgende 
aanbevelings van die Deputate: 

4.5.1.2.1 Die Sinode oorweeg dit om aan die nuwe Deputate ’n bufferbedrag van 
ongeveer R100 000 beskikbaar te stel om verdere verhogings te kan 
absorbeer en sodoende die verkoopprys van die Almanak so laag as moontlik 
te hou en om die gehalte steeds te verbeter. 

4.5.1.2.2 Die Sinode oorweeg dit om twee derdes van die balans aan die CJBF 
beskikbaar te stel om spesifieke publikasies die lig te laat sien in diens van 
die kerke en die uitdra van Gereformeerde beginsels en een derde aan die 
Deputate vir Kerklike Tydskrifte. 

4.5.1.2.3 Die Deputate van die CJBF, in opdrag van die Sinode, dit oorweeg om ’n 
publikasie vir die algemene mark die lig te laat sien – met ’n seleksie van 
dagstukkies wat reeds verskyn het. 

4.5.1.2.4 Die Sinode verleen goedkeuring aan die optrede van die Deputate vir die 
Almanak van ’n bedrag van R35 000 wat aan die Deputate Kerklike Tydskrifte 
beskikbaar gestel is met die spesifieke doel om glansuitgawes vir Slingervel 
moontlik te maak sonder dat die prys van die Slingervel verhoog. 

4.5.1.3 Die Sinode beoordeel die finansiële state. 
Besluit: Kennis geneem. 
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4.5.2 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
4.5.2.1 Die Almanak het jaarliks verskyn (vgl Opdrag 1.1). 
4.5.2.2 Die Almanak het jaarliks verskyn met dagstukkies en met inagneming van die 

Belydenisskrifte (vgl Opdrag 1.1.1). Die Deputate wil graag aan die Sinode 
rapporteer dat die Almanak met dagstukkies in die lig van korrespondensie wat 
ontvang is en volgens die beskeie oordeel van die Deputate baie goed ontvang 
is in die kerkverband en daarbuite. Die Deputate wil ook graag ’n woord van 
besondere dank uitspreek teenoor al die predikante wat op ’n besondere wyse 
saamgewerk het om van hierdie publikasie ’n sukses te maak. 

4.5.2.3 Die Almanak het jaarliks soveel as moontlik inligting van al die Sinodes van die 
Gereformeerde Kerke gepubliseer (vgl Opdrag 1.1.2) 

4.5.2.4 Die Almanak het jaarliks verskyn met die volledige plasing van die name van 
die ouderlinge en diakens. Genoemde inligting is in kleiner lettertipe geplaas 
om sodoende die dikte van die publikasie in ag te neem (vgl Opdrag 1.1.3) 

4.5.2.5 Intensiewer bemarking van die Almanak is gedoen om sodoende die publikasie 
in soveel moontlik huise beskikbaar te stel. Plakkate en pamflette is jaarliks aan 
alle gemeentes, asook aan die hoofkantore van die ander drie Afrikaanse 
Kerke gestuur (vgl Opdrag 1.1.4) 

4.5.2.6 Neem ’n besluit oor die opgehoopte fondse met inagneming van die volgende 
aanbevelings van die Deputate: 

4.5.2.6.1 Die Sinode oorweeg dit om aan die nuwe Deputate ’n bufferbedrag van 
ongeveer R100 000 beskikbaar te stel om verdere verhogings te kan 
absorbeer en sodoende die verkoopprys van die Almanak so laag as moontlik 
te hou en om die gehalte steeds te verbeter. 

4.5.2.6.2 Die Sinode oorweeg dit om twee derdes van die balans aan die CJBF 
beskikbaar te stel om spesifieke publikasies die lig te laat sien in diens van 
die kerke en die uitdra van Gereformeerde beginsels en een derde aan die 
Deputate vir Kerklike Tydskrifte. 

4.5.2.6.3 Die Deputate van die CJBF, in opdrag van die Sinode, dit oorweeg om ’n 
publikasie vir die algemene mark die lig te laat sien – met ’n seleksie van 
dagstukkies wat reeds verskyn het. 

4.5.2.6.4 Die Sinode verleen goedkeuring aan die optrede van die Deputate vir die 
Almanak van ’n bedrag van R35 000 wat aan die Deputate Kerklike Tydskrifte 
beskikbaar gestel is met die spesifieke doel om glansuitgawes vir Slingervel 
moontlik te maak sonder dat die prys van die Slingervel verhoog. 

4.5.2.7 Die oplaag van die Almanak was vir 2001: 19 500 eksemplare, vir 2002 was dit 
19 000 en vir 2003 word ’n oplaag van 18 000 beplan. Die oplaag is elke jaar 
uitverkoop. Omdat die projek so geseënd is, het die Deputate ’n aantal 
eksemplare aan Gereformeerde instellings soos ouetehuise en kinderhuise 
gratis beskikbaar gestel. Die indruk wat die Deputate het, is dat kerkrade meer 
geredelik al die Almanakke wat hulle bestel van die hand sit en dat dit nie in 
konsistories ophoop nie. 

4.5.2.8 Die Deputate is dankbaar om te rapporteer dat na die drie jaar ’n goeie wins 
getoon kan word soos blyk uit die Finansiële state wat aan die Sinode 
beskikbaar gestel is. Die Deputate was in die lig van die finansiële situasie 
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daartoe in staat om die prys van die Almanak vir die laaste twee uitgawes 
dieselfde te hou waarvoor ons baie dankbaar is. 

4.5.2.9 Die Deputate se beleid is om al die inligting wat beskikbaar is van al drie die 
Sinodes van die Gereformeerde Kerke in die Almanak te plaas. Ongelukkig 
moet ons rapporteer dat die gedrukte inligting nie volledig is nie. 

4.5.2.10 Dit is die beleid van die Deputate om jaarliks huldeblyke van predikante wat 
oorlede is te plaas. 

4.5.2.11 Die Deputate plaas van tyd tot tyd (die vorige plasing was in 2000) ’n 
volledige lys van “Kerke en hulle predikante”. Sodanige lys is weer volledig in 
die 2003 uitgawe van die Almanak geplaas. 

4.5.2.12 Die Deputate poog om die standaard van die Almanak jaarliks te verbeter 
sodat dit ’n uitgawe sal wees waarop alle lidmate trots is. Ons wil verskeie 
lidmate en predikante bedank vir insette en wenke wat hulle vrymoedig na 
elke publikasie aan ons deurgee om ons daartoe in staat te stel. 

4.5.2.13 ’n Rubriek in elke uitgawe van die Almanak is die Ruit waaraan ’n groot aantal 
lidmate deelneem. Die Deputate bedank ds. Hennie van Wyk wat hierdie 
rubriek behartig. 

4.5.2.14 Die Almanak is jaarliks by die Partikuliere Sinodes afgelewer vir verdere 
verspreiding deur die onderskeie kerke. Die Deputate maak ook gebruik van 
posversendings vir verafgeleë bestemmings wat moeilik met padvervoer 
bereik kan word. Kaa Bee vervoer het soos in die verlede ’n besondere diens 
gelewer met die aflewering van die Almanak. Ook vir hulle vriendelike diens 
baie dankie. 

4.5.2.15 Die Deputate wil hulle dank uitspreek teenoor adverteerders wat in die 
Almanak adverteer om sodoende koste te beperk. 

4.5.2.16 Die Deputate wil graag hulle dank uitspreek teenoor die personeel van die 
Administratiewe Buro en by name suster Wymie du Plessis en broeder 
Hannes Vorster vir die insette wat hulle maak om elke jaar die Almanak die lig 
laat sien. Ons wil ook graag vir Angie Mphata en Anna Leeuw bedank vir 
hulle hulp om die versending van die Almanak moontlik te maak. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
4.5.3 Sake waaroor die Sinode moet besluit 
4.5.3.1 Die Almanak word weer uitgegee en ‘n redaksie moet aangewys word met die 

opdrag om: 
4.5.3.1.1 Die Almanak met dagstukkies uit te gee 
4.5.3.1.2 Soveel as moontlik inligting van al die Sinodes van die Gereformeerde Kerke 

te publiseer 
4.5.3.1.3 Kyk na moontlikhede van intensiewer bemarking van die Almanak om 

sodoende die publikasie in soveel moontlik huise beskikbaar te stel. 
Besluit: Goedgekeur. 
4.5.3.2 Die Sinode neem die volgende vertrekpunt as uitgangspunt in die toedeling van 

die opgehoopte fondse van die Almanak: Fondse wat deur publikasies van die 
kerk gegenereer is, word aangewend om die publikasies van die kerk verder uit 
te bou. In die opsig wil die Deputate die volgende aanbevelings doen: 
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4.5.3.2.1 Fondse beskikbaar te stel om die uitgee van “Die Bybel in Drie Jaar” moontlik 
te maak. 

Besluit: Goedgekeur. 
4.5.3.2.2 ‘n Bufferbedrag van R50,000 aan die Redaksie van die Almanak om aan te 

wend vir die positiewe uitbou van die Almanak. 
Besluit: Goedgekeur. 
4.5.3.2.3 Aan die Deputate vir kerklike media opdrag te gee om indringend aandag te 

skenk aan die positiewe uitbou van die Kerklike Tydskrifte deur die volgende 
moontlikhede te ondersoek: 

4.5.3.2.3.1 Finansiering in die daarstel van een kerklike tydskrif wat alle lidmate 
(mans, vrouens en kinders) in die kerk sal bedien. Sodanige finansiering 
moet die Deputate daartoe in staat stel om die tydskrif weer so ver as 
moontlik in elke Gereformeerde lidmaat se huis te plaas. 

4.5.3.2.3.2 ‘n Voltydse redakteur/joernalis/bemarker aan te stel vir sodanige tydskrif. 
Besluit: Nie goedgekeur nie. Die Redaksiekommissie vir die uitgee van die Almanak 
kan nie so ‘n aanbeveling oor ander kerklike tydskrifte maak nie. 
4.5.3.3 Die Sinode beoordeel die finansiële state. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
4.6 Evangeliseringsmedia 
4.6.1 Opdragte (Acta 2000:467-471) 
4.6.1.1 Nuwe publikasies 
4.6.1.1.1 Quo Vadis 
Gaan voort met die beskikbaarstelling van die blad om ‘n duidelike Bybelse appél op die 
buitekerklikes te maak (2000:3.2). 
Die nuwe Deputate kry opdrag om Qua Vadis soos in die verlede te laat druk en 
volgens aanvraag op versoek van gemeentes te versprei teen die laags moontlike 
koste. Die voorkoms moet aantreklik wees sodat verspreiding effektief is (2000:3.5.1). 
4.6.1.1.2 Hospitaallektuur: Gaan voort om hospitaallektuur beskikbaar te stel in 

Afrikaans en ‘n ander taal en dat spesifiek aan Xhosa aandag geskenk word 
(2000:3.3). 

4.6.1.2 Verspreiding van nuwe en ou publikasies 
4.6.1.2.1 Die Administratiewe Buro hou ‘n stel meesterdokumente van alle publikasies 

van die Deputate Evangeliseringsmedia op lêer. By voltooiing van 
publikasies, word een kopie van elke publikasie aan elke gemeente gestuur 
wat dit self kan vermeerder. Aan gemeentes wat meer kopieë bestel, word dit 
aangestuur (2000:3.5.1.1). 

4.6.1.2.2 Die Deputate gaan voort om alle nuwe publikasies op Internet te plaas 
(2000:3.5.2.1). 

4.6.1.2.3 Stel Stiffies/CD met die evangeliseringslektuur op aanvraag by die 
Administratiewe Buro beskikbaar (2000:3.5.2.2). 

4.6.1.2.4 Lewer gereeld (jaarliks) verslag in die kerklike tydskrifte oor watter lektuur 
beskikbaar is (2000:3.5.3). 

4.6.1.2.5 Deur al die jare het o.a. predikante al pragtige evangeliseringslektuur 
opgestel. Hierdie Deputate wil ‘n vriendelike beroep doen op hierdie broeders 
om hul werk beskikbaar te stel vir publikasie. Kerkrade en predikante word 
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aangemoedig om bestaande lektuur beskikbaar te stel aan die Deputate, wat 
die lektuur redaksioneel sal versorg en persklaar maak (2000:3.6.1). 

4.6.1.2.6 Die lektuur wat vorige Deputate gepubliseer het, moet nie vergete raak nie. 
Daar moet gepoog word om die beskikbare stukke opnuut bekend te stel. Die 
nuwe Deputate stel ook die lektuur van vorige Deputategroepe, sover dit 
bruikbaar en beskikbaar is, op o.a. Internet en rekenaarstiffies beskikbaar 
(2000:3.6.2). 

4.6.1.3 Uitgee van publikasies 
4.6.1.3.1 Weens die koste van die druk van twee en meer kleure op al die lektuur, is 

daar na die einde van hierdie Deputate se termyn afgesien daarvan om die 
logo in kleur te druk. Die logo wat hierdie Deputate begin gebruik het, bly 
behoue, maar die Deputate probeer tóg om dit verkieslik in kleur te druk 
(2000:3.4). 

4.6.1.3.2 Keur dit goed dat alle lektuur van hierdie Deputate (huidige, voriges en 
toekomstiges) vrylik gedupliseer mag word, dat daar geen kopiereg aan die 
publikasies gekoppel word nie, maar wel erkenning gegee word dat dit deur 
die GKSA uitgegee is (2000:3.5.1.2). 

Besluit: Kennis geneem. 
 
4.6.2 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
4.6.2.1 Die subgroeplede het eers laat in hul termyn werklik bewus geword van wat hul 

opdragte was. 
4.6.2.2 Daar is toe ‘n onderlinge werksverdeling gedoen, met ds. HLJ Momberg 

verantwoordelik vir die Nuwe Publikasies en ds. PW Kurpershoek vir die 
Verspreiding van nuwe en ou publikasies. 

4.6.2.3 Ten opsigte van Nuwe Publikasies 
4.6.2.3.1 Daar is verskeie kere oproepe aan kerke gemaak om hulle lektuur wat 

plaaslik gebruik word, beskikbaar te stel vir publikasie. Die reaksie was egter 
teleurstellend. 

4.6.2.3.2 ‘n Verwerking van die Heidelbergse Kategismus in aktuele besprekingspunte 
na aanleiding van die boekie “Never on your own” van Gorden Spykman, is in 
Afrikaans vertaal en beskikbaar vir gebruik deur kerke in hulle 
evangeliseringsprogramme. 

4.6.2.3.3 ‘n Aantal werkies, die Bybelse geskiedenis in vrae en antwoorde, is ontvang 
en gereed vir publikasie. 

4.6.2.3.4 Daar is in verband met die publiseer van nuwe literatuur (Quo Vadis en 
Hospitaallektuur) besin oor die moontlikheid dat die bestaande kerklike 
tydskrifte ook terselfdertyd gebruik word vir evangeliseringsdoeleindes. 

4.6.2.3.4.1 Uitgawes van die bestaande kerklike tydskrifte, Die Kerkblad, Die 
Gereformeerde Vroueblad en die Slingervel van die afgelope drie jaar is 
nagegaan en bevind dat enige en alle temas wat ookal in 
evangeliseringslektuur gepubliseer kan word, in normale tafelgesprekke, of 
ook in hospitale, reeds in verskillende vorme oorvloedig in die bestaande 
tydskrifte aandag kry. Preke/Skrifoordenkings, tema-uitgawes, enkel 
artikels, Bybelstudieprogramme, Jeugrubrieke, maatskaplike en pastorale 
temas, en ook temas wat met die Gereformeerde leer en lewe in die wêreld 
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in verband staan, word op eenvoudig verstaanbare asook bruikbare wyse 
vir ampsdraers en lidmate in die kerklike tydskrifte aangebied. 

4.6.2.3.4.2 ‘n Besondere faktor wat bogenoemde denkrigting om van bestaande 
tydskrifte gebruik te maak, versterk, is die finansiële faktor. Daar is in die 
dienstermyn van die afgelope 3 jaar marknavorsing gedoen oor die 
finansiële drakrag van die bestaande kerklike tydskrifte. Daar is veral met 
kommer kennis geneem van die dalende intekenaartalle, hoofsaaklik omdat 
intekenaars nie meer die haalbaarheid of nodigheid van die tydskrifte na 
waarde ag nie, ten spyte van rapporte wat die hoë kwaliteit van die inhoud 
daarvan bevestig. Wanneer die finansies wat beskikbaar gemaak is vir die 
produseer en publiseer van evangeliseringslektuur gebruik sou kon word 
om die finansiële oorlewing van ons bestaande kerklike tydskrifte te 
vergemaklik, sou dit tegelyk ook die publikasie en verspreiding van nuwe 
bruikbare evangeliseringslektuur via die bestaande tydskrifte soveel meer 
effektief maak. 

4.6.2.3.4.3 Die verspreiding van bruikbare evangeliseringslektuur is op hierdie wyse 
veel meer effektief as die kennisgewing dat dit by aanvraag beskikbaar is. 
Die drie kerklike tydskrifte kom tans in die ressort van elke gemeente van 
ons land. 

4.6.2.3.4.4 Dit sou dus om verskeie redes baie sinvol wees om betreffende die 
produseer van nuwe evangeliseringslektuur, dit in samevoeging met die 
bestaande kerklike tydskrifte te behartig, nie soseer om nuwe dimensies 
aan bestaande kerklike tydskrifte te gee nie, want inhoudelik is dit reeds 
daarin aanwesig, maar om die bestaande projekte te help uitbou en veral 
die bruikbaarheid daarvan uit te brei. 

4.6.2.4 Ten opsigte van verspreiding van nuwe en ou publikasies 
4.6.2.4.1 Daar is op verskillende maniere gepoog om so veel as moontlik relevante 

literatuur wat reeds bestaan het, te versamel. Spesifiek is ook ‘n versoek aan 
kerkrade en predikante gerig om van hul werk beskikbaar te stel. Reaksie 
hierop was egter teleurstellend. 

4.6.2.4.2 Die proses om alle literatuur te orden, klassifiseer en liasseer is tydrowend. 
Daar word beplan om DV teen Januarie 2003 ‘n (so ver as moontlik) volledige 
stel van meesterdokumente van beide ou en nuwe publikasies by die 
Administratiewe Buro beskikbaar te stel. 

4.6.2.4.3 ‘n Proses is aan die gang om moontlik die Missiodex-databasis wat op die 
rekenaar-katalogus van die Ferdinand Postma-biblioteek verskyn, as sentrale 
data-basis te gebruik en verder op te dateer. 

4.6.2.4 Om onnodige duplisering te voorkom, is advertering en beskikbaarstelling van 
alle materiaal – harde kopieë, op stiffies/CD’s en op Internet – uitgestel tot en 
met die voltooiing van die meesterlêer. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
4.6.3 Sake waaroor die Sinode moet besluit 
4.6.3.1 Wys weer Deputate aan vir die oorhoofse koördinering van 

Evangeliseringsmedia. 
Besluit: Goedgekeur. 
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4.6.3.2 Ten opsigte van nuwe publikasies 
4.6.3.2.1 Om in samewerking met die Redaksiekommissies van die bestaande kerklike 

tydskrifte behulpsaam te wees in die produseer van bruikbare 
evangeliseringslektuur. Om saam met die Redaksiekommissies van die 
bestaande kerklike tydskrifte te werk daaraan om van tyd tot tyd 
saamgestelde publikasies bestaande uit artikels, Bybelstudies en rubrieke 
van soortgelyke inhoud die lig te laat sien. 

4.6.3.2.2 Om voort te gaan om van die moderne kommunikasiemedia gebruik te maak 
in die uitvoering van bogenoemde opdrag. 

4.6.3.2.3 Om kerkrade en indiwidue vriendelik te versoek om hulle kosbare werk wat 
reeds gedoen is, beskikbaar te stel om sentraal beskikbaar gemaak te word 
vir almal. 

Besluit: Goedgekeur. 
4.6.3.3 Ten opsigte van Verspreiding van nuwe en ou publikasies 
4.6.3.3.1 Die nuwe Deputate hou die meesterlêer by die Administratiewe Buro sowel as 

die Missiodex-databasis op datum en brei dit uit soos nodig 
4.6.3.3.2 Die nuwe Deputate stel ‘n omvattende indeks van literatuur in meesterlêer 

aan alle kerkrade beskikbaar. 
4.6.3.3.3 Die nuwe Deputate stel by voltooiing van publikasies een kopie van elke 

publikasie aan elke gemeente beskikbaar. 
4.6.3.3.4 Die nuwe Deputate ontwikkel die Internet as verspreidingsnetwerk vir 

literatuur. 
4.6.3.3.5 Die nuwe Deputate gaan voort om stiffies/CD’s met relevante lektuur op 

aanvraag by die Administratiewe Buro beskikbaar te stel. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
4.7 Calvyn-Jubileumboekefonds (CJBF) 
4.7.1 Opdrag (Acta 2000:465-467) 
4.7.1.1 Skenk oorweging aan die herdruk van Salf vir die wonde – prof. PJ de Bruyn, 

sou fondse beskikbaar word 
4.7.1.2 Finalisering en publikasie van ‘n indeks by die Institusie van Calvyn 
4.7.1.3 Vertaling van die nuwe vertaling van die Dordtse Leerreëls moet in die 

volgende uitgawe van die Psalmboek gedruk word 
4.7.1.4 Regstellings in die Formulier van die doop vir kinders moet in die volgende 

uitgawe van die Psalmboek opgeneem word 
4.7.1.5 Die publikasies van die CJBF moet meer aggressief bemark word 
4.7.1.6 Volledige verslag oor voorrade, begrotings van voorrade en nuwe publikasies 
Besluit: Kennis geneem. 
 
4.7.2 Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
4.7.2.1 Na hersiening deur die skrywer is Salf vir die Wonde herdruk en vir verkoping 

beskikbaar gestel. 
4.7.2.2 Die finalisering en publikasie van ‘n indeks by die Institusie van Calvyn kon nie 

afgehandel word nie. Navrae dui daarop dat die oorspronklike elektroniese 
weergawe van die Institusie, wat vir sodanige indeksering benodig word, 
waarskynlik verlore is. 
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4.7.2.3 Die nuwe vertaling van die Dordtse Leerreëls is in die 2000 hersiene uitgawe 
van die Psalmboek opgeneem. 

4.7.2.4 Die regstellings in die Formulier vir die kinderdoop is in die 2000 hersiene 
uitgawe van die Psalmboek opgeneem. 

4.7.2.5 Publikasies van die CJBF is bemark deur persoonlike skrywes aan kerkrade en 
advertensies in die Almanak en ook advertensies in Die Kerkblad. 

4.7.2.6 Volledige verslag oor voorrade, begrotings van voorrade en nuwe publikasies: 
Oor hierdie aspekte word gerapporteer in die state van die Administratiewe 
Buro. 

4.7.2.7 Toekomstige publikasies van die CJBF wat beoog word: Op hierdie stadium 
word preke van Ds. MS Thamae beoordeel met die oog om dit te druk en aan 
Tswanasprekendes te verkoop. ‘n Heruitgawe van prof. PJ de Bruyn se “Brood 
vir die lewe” word ook in die vooruitsig gestel. 

4.7.2.8 Kopiereg: Goedkeuring is aan me. Jansie van der Walt verleen om haar 
jeugroman “Johannes Calvyn” in Engels te vertaal. 

4.7.2.9 Finansies: Die finansiële state van die van die Totiusfonds en die CJBF is 
ingesluit in die state van die Administratiewe Buro. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
4.7.3 Sake waaroor die Sinode moet besluit 
4.7.3.1 Die Deputate is deur Lux Verbi (drukkers van die Psalmboek) genader met die 

versoek dat 'n toekomstige oplaag van die Psalmboek in dieselfde formaat as 
die Liedboek van die Kerk gedruk word d.w.s. 125mm x 170mm teenoor die 
105mm x 152mm van die huidige Psalmboek. As redes word aangevoer: 

4.7.3.1.1 Die huidige Psalmboek word op plat velle papier gedruk. Die Liedboek van 
die Kerk word van 'n rol gedruk. Dit is 'n vinniger en meer ekonomiese 
drukproses. 

4.7.3.1.2 Die papier vir die huidige formaat van die Psalmboek moet spesiaal ingevoer 
word. 

4.7.3.1.3 As drukwerk van 'n rol geskied vind die druk en vou proses op dieselfde tyd 
plaas wat koste bespaar. 

4.7.3.1.4 Aangesien die drukker altyd papier in voorraad hou vir die Liedboek van die 
Kerk, kan die Psalmboek ter eniger tyd herdruk word. Dit het die voordeel dat 
'n kleiner oplaag van die Psalmboek gedruk hoef te word. 

4.7.3.1.5 Die nuwe formaat sal ook 'n effens groter skrif hê. 
Besluit: Goedgekeur. 
4.7.3.2 Dat Deputate weer aangewys word met die volgende opdragte: 
4.7.3.2.1 Die oorweging, beoordeling en uitgee van toekomstige publikasies 
4.7.3.2.2 Die advertering en bemarking van CJBF-publikasies 
4.7.3.2.3 Uitvoering van opdragte oor publikasie van die Psalmboek soos deur die 

Sinode besluit. 
Besluit: Goedgekeur. 
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4.8 Radio- en TV-uitsendings 
4.8.1 Opdrag 
Om in samewerking met Radio Pretoria, asook SABC en CNW en ander gelisensieerde 
Uitsaaiers met wie amptelike samewerkingsooreenkomste bestaan, die uitsending van 
Gereformeerde eredienste, kerknuus en deelname aan Godsdiensprogramme oor 
Radio en TV te reël 
Besluit: Kennis geneem. 
 
4.8.2 Sake om van kennis te neem 
4.8.2.1 Gereformeerde eredienste en kerknuus is slegs gereël met Radio Pretoria en 

CNW wat via Radio Sonder Grense uitsaai. 
4.8.2.2 Ten opsigte van Radio Pretoria: 
4.8.2.2.1 Oor Radio Pretoria ontvang die GKSA ‘n gelykop uitsaaigeleentheid saam 

met drie ander Afrikaanse Kerke naamlik die Afrikaanse Protestantse Kerk, 
Nederduitse Gereformeerde Kerk en die Nederduitse Hervormde Kerk. Dit 
bring mee dat daar 12 Sondae en enkele kere selfs 13 Sondae aan 
Gereformeerde Kerke toegeken word vir 24 tot 26 erediensuitsendings per 
jaar. 

4.8.2.2.2 Vanaf die Dinsdag voor die erediensuitsending tot die Maandag na die 
erediensuitsending kry die kerk wat die erediensuitsending waarneem ook 
geleentheid om die ander godsdiensprogramme te reël. Dit sluit in 
dagopenings, oggendoordenkings, aandgodsdienste en dagsluitings. 

4.8.2.2.3 Die aanderedienste word as ateljee-eredienste uitgesaai en met samewerking 
van die ander medewerkende kerke word die Heidelbergse Kategismus elke 
Sondagaand in die prediking behandel. 

4.8.2.2.4 Die reëling met kerke kan ongelukkig slegs binne ‘n radius van 150 Km van 
Radio Pretoria geskied vanweë die reiskoste. Kerke buite die radius wat 
graag ‘n uitsaaigeleentheid wil benut en so ‘n versoek aan die Deputate rig, 
moet bereid wees om die reiskoste na/van Radio Pretoria te delg. 

4.8.2.2.5 Kerknuus word, soos beskikbaar vanaf die Administratiewe Buro en 
beskikbaar gestel deur kerke, gereeld op Sondae-oggende uitgesaai. 
Kerknuus kan gefaks word na (012) 567-7394. 

4.8.2.3 Ten opsigte van Radio Sonder Grense (RSG) via CNW 
4.8.2.3.1 Oor RSG word ‘n proporsionele verdeling volgens die aantal lidmate gedoen 

en tussen ‘n baie groter verskeidenheid van “kerke”. Met dit in ag geneem 
was ons besonder bevoorreg om bykans elke jaar 8 erediensuitsendings (Vier 
oggend- en vier aanderedienste) vanuit Gereformeerde kerke te kon reël. 

4.8.2.3.2 Die aanderedienste word as ateljee-eredienste uitgesaai. 
4.8.2.3.3 Die reëling met die uitsendings oor RSG geskied op CNW se versoek volgens 

bepaalde streke naamlik Durban-Pietermaritzburg, Kaapse Skiereiland, 
Bloemfontein, Gauteng (Johannesburg – Pretoria) en Potchefstroom. 
Geskikte predikers in hierdie streke word dan om die beurt geleenthede 
gebied vir uitsendings. Met die geleenthede vanuit Potchefstroom word 
gepoog om die Teologiese Professore om die beurt ‘n uitsaaigeleentheid te 
gee. 
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4.8.2.3.4 Daar word bykans elke jaar ook ‘n geleentheid gebied vir ‘n direkte 
erediensuitsending. 

4.8.2.3.5 Kerknuus word gereeld Sondae-oggende uitgesaai soos dit beskikbaar is 
vanaf die Administratiewe Buro. 

4.8.2.4 Ten opsigte van TV het die Deputate geen versoek ontvang om vanuit die 
Gereformeerde Kerke ‘n uitsending te reël nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
4.8.3 Sake om oor te besluit 
Dat Deputate weer opdrag sal ontvang om in samewerking met Radio Pretoria, asook 
SABC en CNW en ander gelisensieerde Uitsaaiers met wie amptelike 
samewerkingsooreenkomste bestaan, die uitsending van Gereformeerde eredienste, 
kerknuus en deelname aan godsdiensprogramme oor Radio en TV te reël. 
Uit inligting tydens 'n onlangse sitting van die ou Adviesraad van Meewerkende Kerke 
vir CNW Media (tans: Teologiese Advies Forum) blyk: 
4.8.3.1 Vanaf 1 Februarie 2002 het die samewerkingsooreenkoms tussen Radiokansel 

en CNW 'n werklikheid geword. Vanaf daardie oomblik is dr. Roelf Petersen die 
nuwe Besturende Direkteur. Hierdie samesmelting het ooglopende finansiële 
voordele omdat albei instansies om dieselfde marksegment meeding 

Besluit: Kennis geneem. 
4.8.3.2 Die nuwe instansie (voorlopig genoem CNW-RADIOKANSEL) het op 26 April 

2002 sy nuwe besigheidsplan voorgelê. Dit is goedgekeur en tans in werking. 
Besluit: Kennis geneem. 
4.8.3.3 Dit kan in die toekoms heelwaarskynlik so wees dat daar 'n beheermaatskappy 

(CHRISTENNETWERK-GROEP) sal wees met 'n selfstandige RADIO-been 
wat alle radiowerk by die bestaande ateljees van Radiokansel sal hanteer 
asook 'n TV-been wat alle televisie en gedrukte media by die bestaande 
geriewe van CNW sal hanteer. 

Besluit: Kennis geneem. 
4.8.3.4 Dit is belangrik dat ten minste dr. Paul Kruger (Meyerspark) en ds. Dirk Laufs, 

as voorsitter van die Radio- en TV-Deputate (of ander indien die Sinode so 
goeddink) amptelik deur die Nasionale Sinode op die Teologiese Advies Forum 
(ou Adviesraad) namens die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika benoem sal 
word. Op die laaste Adviesraadsvergadering is as Dagbestuur daarvan verkies: 
dr. R Mathie (voorsitter), dr. Isak Burger, ds. T Simpson en ds. Lukas Meyer. 

Besluit: Kennis geneem en verwys na die Kommissie vir benoeming van Deputate. 
4.8.3.5 'n Belangrike deurbraak is gerapporteer naamlik dat Godsdienstige bydraes vir 

TV op die SABC-kanale weer 'n werklikheid gaan word. Dit is inderdaad slegs 
'n halfuur program, maar in die lig van die lang “swye” is dit inderdaad iets om 
na uit te sien. 

Besluit: Die Sinode neem met dank kennis van die geleenthede wat die Gereformeerde 
predikante oor die afgelope 10 jaar by CNW verkry het en tans by die nuwe instansie 
CNW kry. 
4.8.3.6 Name van moontlike medewerkers uit Gereformeerde kerkverband, is 

deurgegee. 
Besluit: Kennis geneem. 
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4.9 Internet 
4.9.1 Opdrag 
U Deputaat kon geen omskrewe opdrag uit die Handelinge van 2000 vind nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
4.9.2 Sake waarvan die Sinode kennis moet neem 
4.9.2.1 Die bestaande webwerf van die GKSA (www.gksa.org.za) is verder uitgebrei. 

Die volgende inligting word op die blad geplaas: 
4.9.2.1.1 Die Belydenisskrifte 
4.9.2.1.2 Die Kerkorde 
4.9.2.1.3 Die Inligting ook Kerke, Predikante en Sinodes soos dit jaarliks in die 

Almanak verskyn 
4.9.2.1.4 Skakels na gemeentes met ‘n eie webwerf 
4.9.2.1.5 ‘n Poslys waarin weekliks die beroepenuus asook ander inligting na meer as 

150 persone gestuur word 
4.9.2.1.6 Die volledige Handelinge van 2000 se Sinode 
4.9.2.1.7 ‘n Blad vir Deputate vir Evangelisasie (dit is nie die afgelope drie jaar deur die 

Deputate uitgebrei nie) 
4.9.2.1.8 ‘n Blad wat deur die Diakonieë van Pretoria ontwikkel is 
4.9.2.1.9 Skakels na ses gemeentes wat eredienste op hulle tuisblad in klankformaat 

beskikbaar stel 
4.9.2.1.10 Die dagstukkies van 2001 en 2002 soos dit in die Almanak verskyn het 
4.9.2.1.11 Nuus en inligting oor die Teologiese Skool 
4.9.2.1.12 Alle vorms vir kerklike gebruik (alle konsepvorms en Ondertekenings-

formuliere soos dit in die Kerkordeboekie verskyn) 
4.9.2.1.13 Skakels na die Kerke met wie die GKSA in korrespondensie is 
4.9.2.1.14 ‘n Blad waarop boeke direk by die Buro bestel kan word 
4.9.2.1.15 Selektiewe artikels van Die Kerkblad, Die Gereformeerde Vroueblad en Die 

Slingervel word van elke uitgawe geplaas 
4.9.2.2 ‘n Tweede webwerf (www.gksa.co.za) is in werking gestel. Die volgende is van 

hierdie blad van belang: 
4.9.2.2.1 Dit bied aan kerke en individue die geleentheid om op die Internet in te skakel 

teen ‘n goedkoper tarief as die Internetreuse. Regdeur die Republiek word 
teen die koste van ‘n plaaslike oproep ingeskakel. 

4.9.2.2.2 Dit genereer ‘n klein bedraggie maandeliks wat teruggeploeg word in die 
instandhouding van die blad, asook aan gemeentes wie die diens aan lidmate 
adverteer. 

4.9.2.2.3 Dit bevat ‘n eie e-pos stelsel 
4.9.2.2.4 Daar is skakels na webwerwe wat sagteware beskikbaar stel om sekuriteit te 

bied sodat inskakelaars die Internet relatief veilig kan maak vir kinders. Dit 
blok toegang tot webwerwe wat inhoud vertoon wat die inskakelaar wil vermy. 

4.9.2.2.5 Dit bevat ‘n skakel om virusse op die rekenaar kosteloos op te spoor en te 
vernietig. 

4.9.2.3 Hoewel daar Engelse belydenisse op die Internet geplaas is, het die GKSA nog 
nie ‘n Engelse vertaling van die Belydenisse goedgekeur nie. U Deputaat het 
sewe verskillende vertalings opgespoor waaruit gekies kan word. 
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4.9.2.4 Die werk is hoofsaaklik deur slegs een persoon vir die drie jaar behartig. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
4.9.3 Aanbevelings 
4.9.3.1 Die Sinode keur die optrede van die Deputaat goed (aangesien daar nie ‘n 

omskrewe opdrag was nie) 
Besluit: Goedgekeur. 
4.9.3.2 Die Sinode verwys die Engelse vertaling van die Belydenisse na die te 

benoemde Deputate vir Leerstellige sake om ‘n aanbeveling te doen oor die 
redaksie wat wel as amptelike belydenis geplaas kan word. 

4.9.3.3 Die Sinode wys weer Deputate aan om die webwerwe in stand te hou en uit te 
brei. 

4.9.3.4 Kerke word aangemoedig om eerder by die eie inskakelblad op die Internet in 
te skakel. 

4.9.3.5 Aan die te benoemde Deputate word die opdrag gegee om die moontlikheid te 
ondersoek om ‘n permanente persoon aan te stel om die webwerwe in stand te 
hou en uit te bou. Die volgende kan in gedagte gehou word: 

4.9.3.5.1 ‘n Gemeente kan die projek aanpak as deel van ‘n evangelisasie projek. 
4.9.3.5.2 Die Katkisasiehandleidings kan op die webwerf geplaas word sodat 

kategetiese onderrig wêreldwyd kan plaasvind. 
4.9.3.5.3 Bybelstudie en soortgelyke onderrig en toerusting kan interaktief op die 

webwerf geplaas word. 
Besluit: Kennis geneem. Sien opdragte hieroor by die Beskrywingspunt van Part. 
Sinode Pretoria. 
 
4.10 Kerkordeboekie 
4.10.1 Opdrag 
Ek het die Handelinge van Sinode 2000 deurgegaan en die volgende as opdrag 
geneem (Acta 2000:480): 
3. Die vertaling van die Kerkorde in Engels word aan die nuwe Deputate opgedra met 

die bykomende opdrag dat die res van die Kerkordeboekie ook vertaal word indien 
dit uitvoerbaar is binne die toegestane begroting 

4. Die vertaalde Kerkorde/Kerkordeboekie word beskikbaar gestel vir wie dit aanvra. 
5. ‘n Bedrag van R1 600.00, plus ‘n eskalasie gekoppel aan die inflasiekoers is vir die 

doel van die vertaling van die Kerkorde/Kerkordeboekie bewillig. 
6. Die vertaling word deur die Deputate in samewerking met die Bestuur van die 

Administratiewe Buro gefinaliseer. 
Die volgende aanbevelings uit die Kommissierapport: 
1. Gaan die Handelinge van hierdie Sinode na met die oog op moontlike wysigings, 

byvoegings en weglatings aan die gegewens in die Kerkordeboekie/-lêer 
2. Druk hierdie wysigings bloot as los bladsye wat die bestaande bladsye in die 

boekie/lêer vervang en stel dit binne die kerkverband beskikbaar. 
Besluit: Kennis geneem. 
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4.10.2 Uitvoering van die opdrag 
Binne die breër Deputategroep is die opdrag van die Kerkordeboekie slegs aan een 
persoon opgedra. Die opdragte is geïnterpreteer en die volgende is gedoen: 
4.10.2.1 Met behulp van di. PK Lourens en JH Howell is die Acta van Sinode 2000 

deurgegaan. Die volgende is van belang: 
4.10.2.1.1 Die Sinodebesluit van 1945 verval (Acta 2000:228 2.7 en 2.7) en moet dus 

uit die Kerkordeboekie gehaal word (p.57, 2.2.3.3) 
4.10.2.1.2 Die Rapport rakende die Nagmaal (Acta 2000:400 en 401) word op p.58 

ingevoeg na 2.2 
4.10.2.1.3 Die Herformulering van die opdragte van die Deputate vir Noodlydendes en 

Noodtoestande word as die opdragte by die Bylaes by artikel 26 (p.43) 
ingevoeg. 

4.10.2.1.4 Die Reglemente, soos gewysig, word in geheel gedruk en vervang die 
bestaande Reglemente. 

4.10.2.1.5 Die Ondertekeningsformuliere staan oor totdat die Deputate vir Leerstellige 
Sake die werk aan die herformulering afgehandel het (Acta 2000:486, 487) 

4.10.2.2 Die vertaling soos deur prof. A le R du Plooy voorsien, word aan die Sinode 
voorgehou vir goedkeuring. 

4.10.2.3 Daar was geen navrae vir ‘n Engelse vertaling van Bylaes tot die 
Kerkordeboekie nie. Daarom is daar nie kostes vir vertaalwerk aangegaan 
nie. 

4.10.2.4 Die bygewerkte Kerkordeboekie is op die Internet geplaas sodat kerke dit kan 
aftrek. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
4.10.3 Aanbevelings 
4.10.3.1 Die Sinode keur die Engelse Kerkorde goed. 
Besluit: Goedgekeur. Die aangewese deputaat(e) moet die hele Kerkorde taalkundig 
versorg deur gebruik te maak van ‘n taalkundige. 
4.10.3.2 Die Sinode wys meer as een Deputaat aan om die opdragte uit te voer. 
4.10.3.3 Gaan die Handelinge van hierdie Sinode na met die oog op moontlike 

wysigings, byvoegings en weglatings aan die gegewens in die 
Kerkordeboekie/-lêer. 

4.10.3.4 Druk hierdie wysigings bloot as los bladsye wat die bestaande bladsye in die 
boekie / lêer vervang en stel dit binne die kerkverband beskikbaar. 

Besluit: Goedgekeur. 
 

CHURCH ORDER OF THE GEREFORMEERDE CHURCHES IN SOUTH AFRICA 
 
Article 1 
To maintain good order in the Church of Christ, it is necessary that there should be: 
offices; assemblies; supervision over doctrine, sacraments and ceremonies; and church 
discipline. These matters are dealt with in the articles that follow: 
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The offices 
 
Article 2 
There are four types of offices: ministers of the Word, professors at the Theological 
School, elders and deacons. 
 
Article 3 
No person shall be permitted to proclaim the Word and administer the sacraments 
unless he has been lawfully called to do so and has been admitted to the office. 
 
Article 4 
The lawful calling and admission of a person who has not previously served in the office 
of the Word, and who has been examined preparatively (preparatoir) by the classis in 
which he resides, shall comprise the following: 
 
 first, after prayers have been said, the election by the church council and deacons 

according to the customary local procedure or as determined by the church 
council; and, in churches with only one minister, with the advice of the classis or 
the counselor (konsulent) appointed by the classis for this purpose; 

 
 secondly, examination by the classis (to whom the call shall be submitted for 

approval) into the doctrine and life (peremtoir) of the person to be called, which 
shall involve the advice of the deputies appointed by the regional (partikuliere) 
synod; 

 
 thirdly, approbation and approval by the members of the church in question, 

which implies that no legitimate objection was lodged after the name of the 
person to be called had been announced in church for at least three Sundays; 

 
 finally, the public ordination of the person in the presence of the congregation 

and of the deputies of the classis according to the form prescribed for this 
purpose. 

 
Article 5 
The calling of a minister of the Word from one church to another in the same fellowship 
of churches shall comprise the following: 
 
 first, after prayers have been said, the election by the church council and 

deacons, with observance of the customary local procedure or as determined by 
the church council, and of the general ordinances applying to persons who have 
served outside the Gereformeerde Churches in South Africa to determine 
whether they qualify for a call; in churches with only one minister of the Word, 
this process shall involve the advice of the classis or of the counselor (konsulent) 
appointed by the classis for this purpose; 
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 secondly, approval by the members of the church in question, provided that no 
legitimate objections were lodged after the name of the minister had been 
announced in church for at least three Sundays; 

 
 thirdly, ascertainment by the church council in conjunction with the deputies of 

the classis that there exists sound ecclesiastical evidence of the minister's 
doctrine, his life, the performance of his office and his release. 

 
Article 6 
A minister of the Word shall on no account assume the office of the Word under the 
auspices of a patron or in institutions or in any other way unless he has received 
permission to do so and has been admitted according to the foregoing articles; and he, 
like the other ministers, remains subject to the Church Order. 
 
Article 7 
If a person has been called to the office of the Word in a specific church, he shall live in 
that locality, unless he is sent to gather churches elsewhere. 
 
Article 8 
Anyone who has not studied shall not be admitted to the office of the Word, unless that 
person displays unmistakable evidence of extraordinary gifts, piety, humility and 
modesty, sound intellect and discretion, and eloquence. If someone presents himself for 
this office, the classis, with the approval of the regional synod, shall examine him, and if 
the outcome of such examination is favorable, he has to present a number of private 
probatory sermons after which the classis shall deal with the matter according to its 
judgement and in an edificatory manner. 
 
Article 9 
Preachers that join the church from other churches or sects shall not be admitted to the 
office of the Word, except with great circumspection and only after they have been 
subjected to a severe trial period. 
 
Article 10 
A minister of the Word who has been lawfully called to a church shall not leave that 
church in order to obey a call to another church without the consent of the church 
council and the deacons of the church where he holds office and the permission of the 
classis in question; and no other church shall receive him unless he has shown legal 
evidence of his release from the church and classis where he had served. 
 
Article 11 
The church council, which represents the church, shall provide adequate means of 
support to their ministers of the Word and shall not deny them support nor dismiss them 
from office without the knowledge and approval of the classis, with advice from the 
deputies of the regional synod. 
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Article 12 
Since a minister of the Word, once he has been lawfully called as described above, is 
bound to the service of the church for life, he shall not enter upon a secular vocation 
except for such weighty reasons as shall receive the approval of the church council and 
the classis with advice from the deputies of the regional synod. 
 
Article 13 
A minister who, in the opinion of the church council and with the approval of the classis 
and the advice of the deputies of the regional synod, has become incapable of 
performing the duties of his office as a result of age, illness or otherwise, shall 
nevertheless retain the honor and title of a minister of the Word, and the church which 
he has served shall provide honorably for him in his need. 
 
Article 14 
A minister who is compelled to interrupt his service for some time because of illness or 
any other reason shall at all times be and remain subject to the calling of his church. 
Such interruption shall be subject to the permission of the church council and the advice 
of the classis. 
 
Article 15 
No minister of the Word shall proclaim the Word or administer the sacraments in any 
other church without the consent of the church council of that church, and nobody who 
has interrupted his ministry or is not an ordained minister in a local church may proclaim 
the Word wherever he pleases without the consent of the specific classis or regional 
synod. 
 
Article 16 
The office of a minister of the Word is to persevere in prayers, proclaim the Word and 
administer the sacraments, attend to and oversee his fellow ministers, the elders, the 
deacons and church members, and ultimately, in conjunction with the elders, exercise 
the discipline of the church and ensure that everything in the church takes place in an 
orderly and proper manner. 
 
Article 17 
When there is more than one minister of the Word in a church, there shall be as much 
equality as possible with respect to their duties as well as all other aspects, according to 
the judgement of the church council and, if necessary, with the advice of the classis. 
The same principle applies to elders and deacons. 
 
Article 18 
The duties of professors at the Theological School are to instruct ministers of the Word, 
interpret and explain the Word of God, and defend the true doctrine against heresies 
and false doctrines. 
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Article 19 
The churches should ensure that there are a sufficient number of students of Theology 
and that they receive financial support from the churches. 
 
Article 20 
At the demise of a minister of the Word, the church which he has served, or in the case 
of a professor, the church fellowship, shall care and provide in an honorable way for his 
widow and children in their need. 
 
Article 21 
Church councils shall ensure that parents observe their responsibility in seeing to it that 
their children's school education comprises the training and instruction of the Lord. 
 
Article 22 
Elders are elected by the congregation under the guidance of the church council 
according to the customary local procedure or as determined by the church council. 
Each church council may offer church members the opportunity to direct the attention to 
able persons before the election. The church council, with the deacons, may present the 
required number of elders to the church members for approbation, present them as 
pairs of which one should be elected in each case, or present a list of names from which 
the congregation may elect the required number. After their names had been 
announced on several occasions and no legal objection was lodged, the elected 
brothers are ordained according to the form prescribed for this purpose. 
 
Article 23 
The office of elders includes, besides the duties jointly performed by them and the 
minister of the Word as provided in article 16, to exercise the necessary supervision so 
as to ensure that the ministers of the Word, their fellow elders and the deacons conduct 
their offices faithfully; to conduct home visitations, as permitted by time and locality, 
both before and after the Lord's Supper, in order to build up the church; to take 
particular care to comfort and instruct church members; and to evangelize other people 
to adopt the Christian faith. 
 
Article 24 
The procedure applying to elders must also be observed in the election, approval and 
ordination of deacons. 
 
Article 25 
The essence of the office of deacon is conscientiously to collect the money and goods 
given to the poor as gifts of love and to distribute these gifts diligently, after joint 
deliberation, according to the needs of both the needy and other church members. It is 
also their duty to visit and comfort those in need and to ensure that the gifts are not 
wrongly applied. The deacons must report to the church council about their activities 
and, if so desired, to the congregation as well when the church council considers it 
appropriate. 
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Article 26 
The deacons must request other bodies and institutions, who also provide help to the 
poor, to consult with them so that the gifts may be distributed more advantageously 
among those who have the greater need. 
 
Article 27 
The period of service of elders and deacons shall be determined by the church council 
in the best interests of the particular church. In the case of periodical retirement after at 
least two years, the same proportionate number of office bearers must retire annually. 
 
Article 28 
Precisely as civil authorities, as institutions of God, are obliged to assist and protect the 
church and its office bearers, it is likewise the duty of all ministers, elders and deacons 
to impress upon church members, faithfully and diligently, the need to obey and honor 
the government. They must also endeavor, in the fear of the Lord, to arouse and retain 
the goodwill of the civil authorities towards the churches in the best interest of the 
churches. Church assemblies must communicate with the government in order to 
acquire the necessary cooperation of the government and, as the church of Christ, must 
bear testimony to the government in cases where the need to do so occurs. 
 
Church assemblies 
 
Article 29 
There are the following kinds of church assemblies: the church council, classis, regional 
synod, national synod and general synod. 
 
Article 30 
Church assemblies shall deal only with ecclesiastical matters and shall do so in an 
ecclesiastical manner. Major assemblies shall deal only with matters that could not be 
finalized in minor assemblies or that concern all the churches in question collectively. 
. 
Article 31 
A decision reached at a church assembly by a majority of votes shall be considered 
fixed and binding, unless it is subsequently proved that it conflicts with the Word of God 
or the articles of the church order. If someone complains that he has been wronged by 
the decision of a minor assembly, he shall have the right to appeal to a major assembly, 
up to the national synod. An appeal from a national synod to a general synod is possible 
only when the appeal is made to the Bible, confession, church order or a verdict of the 
general synod. 
 
Article 32 
All assemblies shall be opened by calling upon the Name of God and be concluded by 
giving thanks to Him. 
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Article 33 
Delegates to major assemblies shall bring along their credentials and instructions, 
signed by the people who are sending them, and they shall have a vote in all matters, 
except such as particularly concern their person or church. 
 
Article 34 
In all assemblies a secretary shall assist the praeses and keep faithful record of all the 
important matters. 
 
Article 35 
At major assemblies a minister of the Word shall preside over the meeting. The task of 
the chairman is to state and explain the matters to be dealt with, to ensure that 
everyone awaits his turn to speak, to silence anyone who is quarrelsome or speaks too 
vehemently, and to discipline him suitably if he persists. His office shall cease when the 
assembly is concluded. 
 
Article 36 
A classis has the same authority over a church council as a regional synod has over a 
classis, or as a national synod has over a regional synod, or as a general synod has 
over a national synod. 
 
 
Article 37 
In all churches there shall be a church council composed of the minister or ministers of 
the Word and the elders. The church council shall meet regularly under the 
chairmanship of the minister, or the ministers alternately if there is more than one. 
 
Article 38 
When a church council is instituted for the first time, or reinstituted, it must be done with 
the advice of the classis. If there are only a small number of elders, the deacons may be 
considered to form part of the church council by way of local arrangement; this shall 
apply only in cases where there are less than three elders. 
 
Article 39 
Places where as yet no church council can be constituted shall be placed under the 
care of a neighbouring church council. 
 
Article 40 
The deacons shall meet regularly and, after calling upon the Name of God, deal with 
matters pertaining to their office. The minister(s) of the Word shall watch carefully over 
their activities and, if necessary, attend the meeting. 
 
Article 41 
The classis is a meeting of neighbouring churches of which each delegates a minister 
and an elder, or two elders if there is no minister, to represent them. The venue and 
time of the next classis is determined at each meeting. Such meetings shall be held at 
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least once every three months. The various ministers shall preside over the classis in 
rotation, or one shall be chosen by the meeting; however, the same minister shall not be 
chosen twice in succession. 
 
The chairman shall inquire whether the churches hold meetings of the church council, 
exercise church discipline, take good care of the poor and the schools, and whether any 
of the churches require the advice and assistance of the classis in any matter regarding 
proper management 
 
At the last meeting prior to the regional synod, delegates must be chosen to attend the 
synod. 
 
Article 42 
When a church has more than one minister of the Word, the minister who has not been 
delegated according to article 41 may also attend the classis and shall have an advisory 
vote. 
 
Article 43 
At the conclusion of a classis and other major assembly, anyone who has done 
something in the meeting that merits discipline or who has ignored an admonition by a 
minor assembly shall be censured. 
 
Article 44 
The classis shall authorize at least two of the oldest, most experienced and competent 
ministers to conduct regular visitations at all the churches in the classis. They must 
ascertain whether the office bearers perform their duties faithfully, adhere to sound 
doctrine, comply with the church order at all times, and apply themselves diligently, as 
far as they are able to do so, to building up the congregation and promoting the 
education of the youth. If anyone should be found to be negligent in his office, they must 
admonish him in a brotherly spirit, and they must assist the church, through word and 
deed, in the management of everything that is conducive to peace and the building up 
of the church in its best interests. 
 
Article 45 
Every major assembly shall appoint a church council or deputies for ecclesiastical 
correspondence who must receive and keep all correspondence and documents of the 
meeting and present the minutes of that meeting to the next assembly. 
 
Every major assembly shall also appoint a church council to call the next assembly and 
to receive it at the time and place determined for it; or, in the case of a regional synod, 
at the place and time determined according to the advice of its classis, and, in the case 
of a general synod, according to the advice of its regional synod. 
 
Article 46 
Matters to be dealt with in major assemblies shall not be prepared for discussion until 
the decisions of previous synods regarding these matters have been studied, in order 
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that matters which had already been finalized were not tabled yet again unless it be 
considered necessary to review such matters. 
 
Article 47 
The regional synod is an assembly of neighbouring classes, to which each classis 
delegates an equal number of ministers of the Word and elders, as determined by the 
regional synod. The regional synod shall meet annually, unless, in the opinion of at least 
two classes, it has become essential to call an extraordinary regional synod. 
 
Article 48 
Each classis, regional synod and national synod in general synodical context may 
conduct correspondence with neighbouring classes, regional synods and national 
synods when, according to its judgement, this will promote the general welfare of the 
church.  
 
Article 49 
Each major assembly shall appoint deputies to implement the resolutions of the meeting 
according to explicit instructions. A regional synod as a matter of course appoints 
deputies to assist classes in dealing with problems that may develop and to be present 
at the examination of candidates for the ministry. For other purposes, as many different 
groups of deputies as possible must be appointed. These deputies shall keep proper 
record of all their activities so as report back to the major assembly. Only the major 
assembly which appointed them can release them from their office. 
 
Article 50 
The national synod is an assembly of all the regional synods (or the minor assemblies 
concerned) to which each regional synod (or the minor assembly concerned) delegates 
an equal number of ministers of the Word and elders, as determined by the national 
synod. The national synod shall meet every three years unless, in the opinion of at least 
two regional synods (or the minor assemblies concerned), it has become essential to 
call an extraordinary meeting. 
 
Article 51 
The general synod is an assembly of all the national synods to which each national 
synod delegates an equal number of ministers of the Word and elders, as determined 
by the general synod. An extraordinary or early general synod may be called when at 
least two national synods deem it necessary. 
 
Article 52 
Ecclesiastical correspondence and cooperation or contact with churches and 
ecclesiastical institutions outside the general synodical context shall be directed by the 
general synod. 
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Doctrine, sacraments and other ceremonies 
 
Article 53 
Ministers of the Word and professors at the Theological School shall endorse and sign 
the three Forms of Unity as established by the Synod of Dordrecht 1618-19. A minister 
who refuses to do so shall de facto be suspended from his office by the church council 
or classis, and a professor by the national synod, until such time as he has given full 
account of himself. If he obstinately persists in refusing, he shall be deposed. 
 
Article 54 
Elders, deacons and those candidates who have been admitted to the ministry shall 
likewise endorse and sign the aforementioned Forms of Unity. 
 
Article 55 
To uphold sound doctrine in the church and to ward off false doctrines and deviations, 
ministers of the Word and elders shall employ the means of instruction, refutation, 
warning and admonition in the performance of their respective offices, in proclaiming the 
Word, in catechismal instruction, and in home visitations.  
 
Article 56 
As soon as it is feasible, the covenant of God shall be sealed unto the children of 
Christians through Holy Baptism during a church service according to the Form 
established for this purpose. 
 
Article 57 
Ministers of the Word shall ensure that fathers, mothers or guardians request baptism 
for their children 
 
Article 58 
In administering baptism to children and adults, the Minister of the Word shall use the 
form established for the respective cases. 
 
Article 59 
Through their baptism, adults are incorporated into the church of Christ and are 
accepted as members of the Church. They shall therefore partake of the Lord's Supper 
as they had promised at their baptism. 
 
Article 60 
The names of the persons that have been baptized, together with the names of their 
parents or guardians, and the dates of birth and baptism shall be recorded. 
 
Article 61 
Only those persons shall be admitted to The Lord's Supper who, according to the 
custom of the local church, have confessed their belief in the Reformed faith and are 
reputed to lead a life of piety. Without such testimony anyone who is a member of 
another church shall not be admitted either. 
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Article 62 
Each church shall celebrate the Lord's Supper in the way it considers most conducive to 
edification, provided, however, that the external ceremonies as prescribed in the Word 
of God be not changed and all superstition be avoided and that, at the conclusion of the 
sermon and the usual prayers, the form for administering the Lord's Supper, together 
with the prayer included in it, shall be read. 
 
Article 63 
The Lord's Supper shall be administered at least every three months. 
 
Article 64 
The administering of the Lord's Supper shall take place only during a church service 
under the supervision of the elders. 
 
Article 65 
Death rites shall not be introduced. 
 
Article 66 
In times of war, pestilence, national disasters and other great afflictions, the pressure of 
which is felt throughout the churches, the classis appointed by the general synod for this 
purpose shall proclaim a day of humiliation and prayer. 
 
Article 67 
The observation of Christian feast days, such as Christmas, Easter, Pentecost and the 
Day of Ascension, is left to the discretion of the local church. 
 
Article 68 
On Sundays, usually during the second service, the ministers of the Word shall interpret 
and explain the essence of Christian doctrine as summarized in the Heidelberg 
Catechism, and endeavor to complete as much as possible of this confession in the 
course of every year according to the division of the Catechism into Lord's Days. 
 
Article 69 
In the Churches only the 150 Psalms and the rhymed versions of the Ten 
Commandments, the Lord's Prayer, the Apostolic Confession, and the Hymns of praise 
of Mary, Zacharias and Simeon shall be sung. The use of other rhymed versions of 
Bible verses which have been approved by the synod, is left to the jurisdiction of each 
church council. 
 
Article 70 
Church councils shall ensure that the matrimonial state is solemnized as a holy union in 
the Lord according to the form prescribed for this purpose. 
 
 
 
 



 704 

Church discipline 
 
Article 71 
Since Christian discipline is of a spiritual nature, censure by the church is essential, in 
addition to civil punishment, so as to uphold the honor of God, reconcile the sinner with 
the church and his neighbour, and erase all offense given to the Church of Christ. 
 
Article 72  
If someone deviates from the true doctrine or from a pious way of life, the rule clearly 
prescribed by Christ in Matthew 18 shall be followed, provided that the transgression 
occurred secretly and did not cause public offense. 
 
Article 73  
Secret sins, of which the sinner repents after being admonished by one person in 
private or in the presence of two or three witnesses, shall not be reported to the church 
council. 
 
Article 74 
If anyone who has been admonished in a spirit of love by two or three persons for a 
secret sin and then refuses to heed it, or if anyone has committed a public sin, the 
matter shall be reported to the church council. 
 
Article 75 
The reconciliation of all such sins which were revealed as a result of their public nature 
or because the transgressor had despised the admonition of the church shall be 
undertaken (provided there is sufficient evidence of repentance) in the form and manner 
that the church council in question considers necessary for the edification of the church. 
If there is a difference of opinion among members of the church council as to whether 
such reconciliation should take place in public, the matter should be decided after the 
advice of two neighbouring churches has been sought. 
 
Article 76 
Anyone who obstinately rejects the admonition of the church council or who has 
committed a public or otherwise gross sin, shall be suspended from participation in the 
sacraments of the Lord. 
 
Article 77 
Anyone who has been suspended from participating in the sacraments and who, after 
repeated admonitions, shows no signs of repentance but persists in sin, shall eventually 
be excommunicated as the extreme means of church discipline according to the form 
prescribed for this purpose. 
 
The final excommunication shall be preceded by three public announcements thereof to 
the congregation. In each announcement the sin committed by the transgressor shall be 
mentioned and it must be pointed out that the church council has devoted a lot of time 
to the transgressor in the form of censure, suspension from participation in the 
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sacraments and repeated admonishments but that he had nevertheless not repented 
and reformed his ways. In these announcements the congregation must be exhorted to 
speak to and pray for the transgressor. 
 
At the first announcement the name of the transgressor shall not be mentioned so as to 
spare him to some extent. 
 
At the second announcement, on the advice of the classis, his name shall be 
mentioned. 
 
At the third announcement the congregation shall be informed that, unless the 
transgressor repents, he shall be excommunicated from the church; this implies that, 
should he remain obstinate, his excommunication may take place with the tacit approval 
of the church members. 
 
The church council determines the interval between the three announcements. 
 
Article 78 
When someone who has been excommunicated shows repentance and wishes to 
become reconciled to the Church, it shall be announced to the congregation, either 
before the celebration of the Lord's Supper or at some other appropriate time, so that 
the penitent, provided that nobody lodges any objection, may be publicly reinstated after 
the declaration of his repentance, according to the form prescribed for that purpose. 
 
Article 79 
When an office bearer has committed a gross sin, which is a disgrace to the church or 
deserves punishment by the authorities, he shall immediately be temporarily suspended 
by the church council. Elders and deacons shall then be suspended or expelled from 
their office by their church council in conjunction with a neighbouring church council or 
deputies from two neighbouring church councils. However, ministers shall only be 
temporarily suspended by the church council in conjunction with the neighbouring 
church council or deputies from two neighbouring church councils. The classis, with the 
advice of the deputies of the regional synod, shall then decide whether they should be 
dismissed from their office. 
 
Article 80 
The primary gross sins, which merit suspension or deposition from office, include false 
doctrine or heresay, public schism, public blasphemy, simony, faithless desertion of 
office or intrusion upon that of another, perjury, adultery, fornication, theft, violence, 
inebriety, brawling, and profiteering; in other words, all the sins and transgressions 
which render the perpetrators infamous in the eyes of the world and the church. 
 
Article 81 
Ministers of the Word, elders and deacons shall exercise Christian censure among 
themselves and admonish one another in a friendly spirit with regard to the fulfillment of 
their offices. 
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Article 82 
The church council shall provide those who move out of the boundaries of that church 
with a document of attestation concerning their confession and conduct which shall be 
signed by two of its members. 
 
Article 83 
The deacons shall provide poverty-stricken church members, who are moving out of the 
boundaries of that church because of sound reasons, with sufficient means of support 
according to their judgement. They must also consult with the deacons of the church to 
which these church members are moving about further care for them. 
 
Article 84 
No church, minister of the Word, elder or deacon shall in any way dominate other 
churches, ministers, elders or deacons respectively. 
 
Article 85 
In nonessential matters, churches whose customs differ from ours shall not be 
denounced. 
 
Article 86 
These articles, relating to the legal order of the Church and having been drafted and 
adopted by common consent, may, and ought to be, modified, augmented or reduced, if 
the interests of the church require it. However, no particular church, classis or synod, 
may do so but shall endeavor to uphold these articles until it be otherwise ordained by 
the general synod after the churches have had the opportunity to advise the synod by 
means of the respective national synods. 
 
5 Aanbevelings 
Die Sinode besluit oor die sake genoem in 3 van Hoofrapport hierbo asook alle sake vir 
besluitneming in die Rapporte van die onderskeie subgroepe in 4 hierbo. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
J. AANVULLENDE RAPPORT 
1. Funksionering van Die Gereformeerde Vroueblad vanaf 2003 
Die Redaksiekommissie van Die Gereformeerde Vroueblad het op hul vergadering van 
Donderdag 10 Oktober 2002 besluit om die volgende aan u deur te gee as aanvulling 
tot die aanvanklike aanbevelings wat op 30 Mei 2002 in die verslag vervat is. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
U word verwys na paragrawe 2.1 en 2.2 van die oorspronklike verslag van 30 Mei 2002. 
2.3 Na verdere beredenering lyk dit of die aanvanklike aanbeveling van 'n roterende 

redaksie buite Potchefstroom wat op 30 Mei 2002 aan u deurgegee is, dalk nie in 
alle opsigte prakties uitvoerbaar is nie, omdat infrastruktuur, kundigheid, 
kommunikasie met die Administratiewe Buro, die ontvang van posstukke, ens 
belangrike faktore is in die tydige prosessering van die tydskrif. Die Redaksie van 
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Die Gereformeerde Vroueblad beveel dus aan dat die idee van 'n roterende 
redaksie buite Potchefstroom vir die huidige nie as opsie oorweeg word nie. 

2.4 Die huidige Redakteur is bereid om aan te bly indien die Sinode so sou besluit. Dit 
is egter noodsaaklik dat die Deputate vir Tydskrifte op die kort termyn aandag sal 
gee aan betaalde professionele assistensie vir die uitvoering van die 
redakteurstaak (Kyk 2.2 van die oorspronklike verslag.) 

Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit: 
3.1 Dat die huidige Redakteur asook 'n verteenwoordiger van die Redaksie by die 

vergadering van die kommissie van die Sinode wat oor kerklike tydskrifte sal 
besluit, die geleentheid sal kry om toeligting te gee oor die huidige knelpunte in die 
funksionering van Die Gereformeerde Vroueblad. 

3.2 Dat gepoog sal word om 'n Redakteur in Potchefstroom aan te wys wat die 
redaksie vir die volgende termyn kan saamstel.  

Besluit:  
1. Dat Mev Venter bedank word vir al die jare wat sy op die redaksie van die Vroueblad 

gedien het en in die besonder vir die laaste jare wat sy met groot opoffering as 
Redakteur opgetree het. Ons dank die Here vir die besondere gawes wat Hy aan 
haar gegee het om van die Vroueblad ‘n uitstaande blad te maak. Onder haar leiding 
het die Vroueblad tans ‘n batige saldo van R210,000. 

2. Dat die Deputate vir kerklike tydskrifte geleentheid kry om Mev. Venter paslik te 
bedank. 

3. Dat die te benoemde Deputate: 
3.1 In oorleg met Mev Venter ‘n nuwe Redakteur aanwys.  
3.2 In oorleg met die nuwe Redakteur ‘n redaksiekommissie saamstel. 
3.3 Indringend kyk na die vergoedingspakket van die Redakteur van die Vroueblad 

(vgl Bylae A). 
3.4 Indringend daarna kyk om kantoorruimte vir die Vroueblad se redaksie beskikbaar 

te stel. Daar bestaan huidig geen vaste kantoorruimte vir die Vroueblad by die 
Admin. Buro nie en die Vroueblad is grootliks vanaf die Redakteur se huis bedryf. 

 
 
 
23.2 RAPPORT DEPUTATE VIR DIE UITGEE VAN DIE HANDELINGE 

(Art.13) 
 
A. Ds. LH van Schaik stel die Rapport. 
B. Besluit: Die Rapport word staande Sinode afgehandel. 
 
C. RAPPORT 
1. Opdrag 
Kyk Acta 2000:472. 
Besluit: Kennis geneem. 
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2. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
2.1 Die Handelinge van die Sinode in 2000 is uitgegee volgens die handleiding wat 

deur die Sinode van 1985 vasgestel is (Acta 1985:51-53). 
2.2 Volgens vorige Sinodebesluite is die volgende sake gehanteer: 
2.2.1 Handelinge 2000 is van ’n alfabetiese indeks voorsien, asook ’n register van 

artikels voor in die Handelinge, soos dit in volgorde op die Sinode gedien het 
(Acta 1994:630, 631). 

2.2.2 Die tersaaklike Notule-artikels is by elke saak aangedui (Acta 1994:630). 
2.2.3 Opdragte waaroor besluit is na Artikel 231 van die Notule, is deur die Deputate 

onder die betrokke Deputategroepe aangeteken (Acta 1997:946). 
2.2.4 Slegs 500 eksemplare (eksemplare aan kerkrade, pligeksemplare en bestellings) 

van die Handelinge is gedruk. Geen eksemplare van die Handelinge 2000 is 
meer beskikbaar nie. 

2.2.5 ‘n Kleiner lettertipe is gebruik vir die druk van die Handelinge 2000 en geen 
negatiewe kommentaar is ontvang nie. 

2.2.6 40 bestellings vir die Handelinge op laserskyf is uitgestuur. 
Besluit: Kennis geneem. 

 
3. Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1 Die Sinode benoem weer Deputate vir die uitgee van die Handelinge volgens die 

riglyne van Sinode 1985 (Acta 1985:51-53). 
3.2 Die Sinode begroot vir die volgende uitgawes 
3.2.1 Koste verbonde aan die publikasie van die Handelinge. 
3.2.1.1 Word verwys na die Bestuur van die Administratiewe Buro saam met die 

Deputate vir Uitgee van die Handelinge. Daar word weer slegs die nodige 
aantal eksemplare gedruk. 

3.2.1.2 Die Handelinge word weer op laserskyf beskikbaar gestel. 
3.2.2 Fondse vir taalkundige versorging. 
3.2.3 Reiskoste vir Deputate. 
Besluit: Goedgekeur. 
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24.  Teologiese Skool 
 
 
24.1 RAPPORT VAN DIE KURATORE TEOLOGIESE SKOOL 

POTCHEFSTROOM (Artt.71, 90, 122, 133, 134, 136) 
 
 
A. Die Registrateur, mev. A du Toit, stel die Rapport. 
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie : Teologiese Skool. Sake met 

finansiële implikasies word verwys na die Kommissie : Finansies. 
C. Die Sinode gaan in kamera wanneer 2.5.5 (Rapport) en 1.3.1 (Aanvullende Rapport) 

behandel word. 
D. Mnr. Nico Botha, die regsverteenwoordiger van prof. MA Kruger, stel prof. Kruger se 

saak namens hom. 
E. Besluit: Die saak word verwys na die Kommissie : Teologiese Skool. 
F. Dr. WC Vergeer rapporteer namens die Kommissie : Teologiese Skool (2.5.5 en 

1.3.1). 
G. Ds. EJ Tiemensma rapporteer namens die Kommissie : Teologiese Skool oor die 

finansiële implikasies. 
H. Ds. JB du Plessis rapporteer namens die Kommissie : Teologiese Skool. 
 
I. RAPPORT 
1. Opdrag 
Die Kuratorium van die Teologiese Skool Potchefstroom behartig die beheer en toesig 
oor die diens van opleiding wat deur die professore van die Teologiese Skool 
Potchefstroom verrig word, asook die toesig oor die teologiese studente. (Prospektus 
van die Teologiese Skool van die GKSA Potchefstroom 1997:Hoofstuk 3) (vgl Acta 
1988:400-403.) 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sake vir kennisname deur die Sinode 
2.1 Die Kuratorium 
2.1.1 Breë Kuratore 
Die Breë Kuratore het op 10 Januarie 2000 ‘n spesiale beroepingsvergadering vir ‘n 
professor in Ou Testament gehou. Prof. PP Krüger is beroep. Op 17 Januarie 2000 het 
die konstituering van die nuwe Kuratorium plaasgevind. 
Die Breë Kuratore word DV ook op 11 November 2002 opgeroep vir ‘n 
beroepingsvergadering vir ‘n professor in Dogmatiek en die beroeping ter approbasie 
van ds. D Mashau vir die vakature in Missiologie wat met die emeritering van prof. F 
Denkema ontstaan aan die einde van 2002 (sien 2.5.6 Kapasiteitsbouposte). 
2.1.2 Onttrekking van Kuratore 
Sinode Soutpansberg het in Junie 2001 die Kuratorium in kennis gestel dat die Sinode 
sy Kuratore aan die Kuratorium van die Teologiese Skool Potchefstroom onttrek. 
2.1.3 Benoemdes op die Raad van die PU vir CHO 
Die ondergenoemde persone is deur die Kuratorium benoem op die Raad van die PU 
vir CHO namens die Kuratorium en namens die Trustees van die Administratiewe Buro: 
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November 2000: Dr. CJ Smit 
November 2001: Dr. JL Ras, dr. PW Bingle, ds. RP van Wyk en dr. MC van 
Loggerenberg 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2.2 Die Senaat TSP 
2.2.1 Rektoraat 
Prof. A le R du Plooy is tydens die Kuratorevergadering van Junie 2000 vir ‘n verdere 
termyn, vanaf 1 Januarie 2001 tot 31 Desember 2003, aangewys as Rektor van die 
Teologiese Skool. Prof. JM Vorster is vir dieselfde termyn aangewys as Viserektor. Prof. 
A le R du Plooy is ook deur die Fakulteitsraad herverkies as Dekaan van die Fakulteit 
tot Desember 2004. 
2.2.2 Doserende personeel 
2.2.2.1 Publikasies 
Sien ongepubliseerde Bylae A. 
2.2.2.2 Konferensies en seminare 
Sien ongepubliseerde Bylae A. 
Besluit: Kennis geneem. 
2.2.2.3 Vakatures 
Die vakature in Etiek is gevul deur die verskuiwing van die opdrag van Etiek na prof. JM 
Vorster, wat ook 50 % van Kerk-en Dogmageskiedenis hanteer. Die professor wat DV 
November 2002 beroep sal word vir Dogmatiek, hanteer die ander 50% van Kerk- en 
Dogmageskiedenis. 
Besluit: Kennis geneem. 
2.2.2.4 Emeritaat 
Prof. JH van Wyk en prof F. Denkema emeriteer DV aan die einde van 2002. 
Besluit: Die Sinode spreek sy besondere dank en waardering uit teenoor proff. JH van 
Wyk en F Denkema, wat aan die einde van 2002 geëmeriteer het, vir jarelange getroue 
diens en besondere toewyding in die kerk van die Here. 
2.3 Administratiewe personeel 
Die administratiewe personeel het sedert die Sinode 2000 onveranderd gebly. 
Besluit: Die Sinode spreek sy dank en waardering uit teenoor die akademiese en 
administratiewe personeel van die Teologiese Skool vir hulle deeglike en getroue werk. 
2.4 Studente 
2.4.1 Afgestudeerde studente 
Nege studente het aan die einde van 2000 afstudeer, sewe aan die einde van 2001 en 
na verwagting sewe aan die einde van 2002. Brr. J Smit en SP van der Walt het die 
Kandidaatsertifikaat verwerf, maar het toestemming van die Kuratore om tot aan die 
einde van 2002 voltyds doktorsgraadstudie te onderneem, voordat hulle by die 
Partikuliere Sinodes sal aanmeld vir eksaminering. 
2.4.2 Kandidaats 1 tot 7 studente 
Die nuwe Kandidaatsertifikaat wat sedert Januarie 2001 in werking getree het, strek oor 
die volle studietyd van die student. Studente skryf by die PU vir CHO in vir die BTh-
graad en voltooi tegelyk Kandidaats 1-3. Die akademiese deel van Kandidaats 4 stem 
grootliks ooreen met Honneurs BTh, Kandidaats 5 met MDiv en Kandidaats 6 met MTh. 
Ten einde te verseker dat huidige Kandidaatstudente alle studiemateriaal tydens hul 
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opleiding dek, is daar in 2002 ‘n Kandidaats 7-groep wat sewe jaar studie aan die einde 
van 2002 voltooi. Die Kandidaats 6-groep van 2002 voltooi studie na ses en ‘n halwe 
jaar (Junie 2003), en die Kandidaats 5-groep van 2002 voltooi studie DV na ses jaar 
aan die einde van 2003.  
Die getal Kandidaatstudente in 2002 is soos volg:  
Kandidaats 1: 19 
Kandidaats 2: 8 
Kandidaats 3: 4 
Kandidaats 4: 11 
Kandidaats 5: 5 
Kandidaats 6: 5 
Kandidaats 7: 7 
Besluit: Kennis geneem. 
2.4.3 Dissiplinêre sake 
Geen studente se studies is sedert 2000 getermineer nie. 
Besluit: Kennis geneem. 
2.4.4 Onderrig 
Die implementering van die nuwe onderrigprogramme het met relatief min probleme 
gepaard gegaan. Waar nodig is geringe aanpassings aan die programme gemaak en 
die Senaat skenk steeds aandag aan enkele probleme. Studente vind die nuwe 
programme stimulerend en het die oorskakeling positief ervaar. Die integrasie van 
teologiese vakke in die voorgraadse program is veral sinvol. Die implementering het 
hoë eise aan personeel gestel ten opsigte van die opstel van nuwe uitgebreide 
studiegidse, meer onderrigperiodes en preekbegeleiding. Die finale evalueringsverslag 
soos deur die Senaat aan die Kuratore voorgelê, is goedgekeur. 
Besluit: Kennis geneem. Prof. JM Vorster deel die Sinode mee, na aanleiding van ‘n 
vraag dat die vak Apologetiek as deel van die vak Missiologie en Evangelistiek 
aangebied word en ook by ander vakke waar van toepassing. 
2.5 Algemene sake 
2.5.1 Hersiening van die ooreenkoms van die GKSA met die PU vir CHO 
Na aanleiding van die herstrukturering van die onderrigprogramme, nuwe 
arbeidswetgewing en die nuwe universiteitstruktuur het dit noodsaaklik geword dat die 
ooreenkoms tussen die GKSA en die PU vir CHO hersien en aangepas word en die 
Kuratore het in November 2001 besluit dat ‘n kommissie vir die taak aangewys word. ‘n 
Verslag sal DV in die Aanvullende Rapport aan die Sinode 2003 opgeneem word nadat 
die Kommissie aan die Kuratorevergadering van Junie 2002 rapporteer het. 
Besluit: Kennis geneem. 
2.5.2 Buitelandse besoekers 
Sien ongepubliseerde Bylae B. 
Besluit: Kennis geneem. 
2.5.3 Buitengewone toelatings tot die bediening 
Br. France Pogiso Mookisi is deur 'n Kommissie van die Senaat en Kuratore ondervra 
en eksamenpreke is beoordeel. Die Kuratore het in Junie 2002 die Kandidaatsertifikaat 
aan hom uitgereik. 
Besluit: Kennis geneem. 
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2.5.4 Toesig oor indiensopleidingsentra 
Die Kommissie wat uit die geledere van die Kuratore aangewys is om die voortdurende 
toesig oor die indiensopleidingsentra te behartig, gaan steeds met die opdrag voort. Die 
Kuratore ontvang jaarliks verslag van die Kommissie. Die Kuratorium handhaaf die 
opdragte en rigting wat in die besluite van die Nasionale Sinode 1994 gegee is ten 
opsigte van die opleiding van predikante (kyk Acta 1994:699, 5.2). 
Besluit: Kennis geneem. 
2.5.5 Prof. MA Kruger 
Op grond van sy openbare optrede en getuienis dat prof. MA Kruger hom nie aan die 
besluit van Sinode 2000 gehou het nie, het die Kuratore besluit dat die kerklike weg 
gevolg moet word en oorgegaan moet word tot KO, artt.79 en 80. Die Kuratorium het in 
November 2000 ’n klag teen prof. MA Kruger geformuleer, maar nie in behandeling 
geneem nie. Prof. MA Kruger het daarna ‘n regsverteenwoordiger aangestel wat in 
korrespondensie met die Kuratorium getree het. Die Kuratorium het die advies van die 
Regsdeputate ingewin. Die Kuratorium het nie in Junie 2001 die klag laat dien nie, 
aangesien onderhandelinge op daardie stadium só gevorder het, dat gesprek tussen die 
partye kon plaasvind. Tydens die gesprekke is ‘n ooreenkoms bereik op grond waarvan 
prof. Kruger onderneem het om nie sy standpunt in die openbaar te verkondig nie, en 
die Senaat versoek word om ‘n diepgaande studie van die eksegese van Romeine 1:18-
32 te doen. Prof. Kruger en ander kundiges is by die studie betrek. Die Kuratorium is 
tans in afwagting van die uitslag van die studie, op grond waarvan prof. Kruger se saak 
verder hanteer sal word. 
Besluit: Kyk besluit by 1.3.1 – Aanvullende Rapport. 
2.5.6 Kapasiteitsbouposte 
Die PU vir CHO het ‘n projek van kapasiteitsbouposte geloots waardeur poste aan elke 
Fakulteit toegeken is, met die doel om aan jong belowende akademici 
ontwikkelingsgeleentheid te bied ten einde in doserende poste aangestel te word en so 
die personeelprofiel en –samestelling van die universiteit in ooreenstemming met die 
vereiste wetgewing te bring. Die aanvanklike koste van die poste word deur die 
universiteit gedra, waarna die fakulteite die finansiële las oorneem en uit eie fondse of 
uit ander bronne moet befonds. 
In die geval van Fakulteit Teologie dra die universiteit die koste van twee poste vir twee 
en drie jaar onderskeidelik sedert 2001. Die Fakulteit het besluit om die Kuratore by die 
proses van werwing en keuring te betrek met die oog daarop dat broeders uit Sinode 
Soutpansberg en Sinode Middellande in die kapasiteitsbouposte aangestel word, wat 
uiteindelik by die aftrede van proff. F Denkema (einde 2002) en CJH Venter (einde 
2003) ter approbasie voorgehou kan word vir die poste in Missiologie en Praktiese 
Teologie onderskeidelik. Die Kuratore het in November 2000 hul instemming met die 
voorgestelde proses betuig en die Fakulteit versoek om met die proses van werwing en 
keuring voort te gaan. Die keurkomitee het volgens die voorgeskrewe prosedure ds. D 
Mashau van Trans-Letaba (Sinode Soutpansberg) as lektor in Missiologie aangestel en 
ds. R Letsosa van Ikageng (Sinode Middellande) as lektor in Praktiese Teologie. 
Besluit: Kennis geneem. 
2.5.7 Gesprek met die Deputate Teologiese Opleiding van Sinode Soutpansberg 
Na aanleiding van die besluite wat in Junie 2001 deur die Sinode Soutpansberg 
geneem is, waaronder die onttrekking van hul Kuratore uit die Kuratorium van die TSP 



 713 

en die herinstelling van ‘n eie teologiese skool, het die Kuratorium ‘n Beswaarskrif by 
Sinode Soutpansberg ingedien, maar dit is deur die Sinode in September 2001 
afgewys.  
‘n Verdere gesprek tussen Sinode Soutpansberg en 'n Kommissie van die Kuratore en 
die Senaat het op 12 Junie 2002 plaasgevind, waartydens die Deputaten 
Correspondentie en Zending van die CGK adviserend opgetree het. Die Kuratore van 
Sinode Middellande is ook by die gesprek betrek. 'n Kommissie bestaande uit drie lede 
uit elke Sinode sal die huidige teologiese opleiding ondersoek om te bepaal of dit aan al 
die kerke se opleidingsbehoeftes voldoen. 'n Eerste verslag van die kommissie sal DV 
in Januarie 2003 gelewer word. 
Besluit: Kennis geneem. 
2.5.8 Publikasie van TSP geskiedenis 
‘n Aanbod van prof. PF van der Schyff om die geskiedenis van die TSP te boek te stel, 
is op 20 Junie 2001 deur die Kuratore ontvang. Hoewel die saak meriete het en die 
geskiedenis opgeteken moet word, het die Kuratore egter nie die middele om die koste 
te dek nie en is die aanbod van die hand gewys. 
Besluit: Kennis geneem. 
2.5.9 Kommissie vir Finansiële Ondersteuning: Nuwe benaming en werkswyse (Ou 

Beursekomitee) 
Daar is tans deur die kanale van die Finansiële Steundienste van die PU vir CHO 
buitefondse teen billike voorwaardes aan studente beskikbaar. Tot 40% van die 
studiehulp word afgeskryf wanneer ‘n student die studie suksesvol voltooi het. Die KFO 
bly steeds verantwoordelik om die student by te staan waar nodig en sal ook die student 
behulpsaam wees met die uiteindelike verpligting nadat die studie afgehandel is. 
Besluit: Kennis geneem. 
2.5.10 Toesighouding van Kuratore oor nie-beroepe doserende personeel 
Die Kuratore het verskeie navrae ontvang na die toesighoudende funksie van die 
Kuratore oor nie-beroepe doserende personeel. Die Kuratorium het ‘n Kommissie 
benoem wat saam met ‘n Kommissie deur die universiteit aangewys, grondig moet kyk 
na die ooreenkoms tussen die PU vir CHO en die GKSA in die lig van veranderings wat 
die afgelope tyd plaasgevind het soos die nuwe kurrikulum, arbeidswetgewing en die 
universiteitstruktuur. Die Kommissie kon in die lig van die huidige veranderinge in die 
universiteitstruktuur en –omgewing nog nie die opdrag afhandel nie. 
Die bevoegdheid van die Kuratorium oor dit wat aan Kandidaatsstudente gedoseer 
word deur personeel van die PU vir CHO wat nie onder die toesig van die Kuratorium 
staan nie, is verskans in die huidige ooreenkoms tussen die GKSA en die PU vir CHO. 
In hierdie verband kan verwys word na punte 2.2, 3.2 en 4.4 van die ooreenkoms. Die 
Kuratore tree met die universiteit in gesprek wanneer sake rondom die onderrig van 
Kandidaatsstudente dit vereis. Indien ‘n saak betreffende ‘n dosent nie tot bevrediging 
van die Kuratore opgelos kan word nie, kan die Kuratorium weier dat hulle studente 
deur die dosent onderrig word. Die Kuratorium sal dan waarskynlik self vir die koste van 
‘n ander dosent moet instaan. 
Besluit: Kennis geneem. 
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2.5.11 Prof. JJ J van Rensburg: Navorsingsprojek: Vrou in kerk en samelewingI 
Die Kuratore het 13 navrae ontvang na die bewerings van prof. JJ J van Rensburg 
tydens ‘n werkswinkel van die projek Vrou in kerk en samelewing van die Fakulteit 
Teologie. Die Kuratore het soos volg oor die saak geoordeel: 
1. Prof Van Rensburg gee die versekering dat hy nie in sy navorsing oor die plek van 

die vrou in kerk en samelewing uitgaan van 'n ander vorm van Skrifverklaring as die 
Gereformeerde nie. Hy hou hom volledig aan die Gereformeerde hermeneutiese 
vertrekpunte, soos dit in die Rapport aan die Sinode van 1988 gestel is (Acta 
1988:510). 
"Ek (Prof Van Rensburg) handhaaf volledig die Gereformeerde hermeneutiese 
vertrekpunte, soos ook op die Sinode van 1988 gestel. Juis op grond van hierdie 
vertrekpunte (by name dat Skrif met Skrif vergelyk moet word, en dat die sosio-
historiese konteks van 'n Skrifdeel in die verstaan daarvan verreken moet word), is 
ek op hierdie stadium van my eie navorsing en eksegese daarvan oortuig dat ons 
die gesag van die Skrif aantas indien ons die opdragte in 1 Kor 14:33-35 en 1 Tim 
2:8-14 (waar beperkings op vroulike lidmate gelê word) verstaan asof dit 
ewiggeldende beginsels is waarvolgens vroue vir alle tye en in alle kulture in die 
erediens moet swyg (1 Kor 14), en nie mag onderrig gee (1 Tim 2) nie. Gegewe die 
besondere samelewingsomstandighede van die eerste lesers was dit tydelike 
maatreëls. Ewiggeldende beginsels is bv. Paulus se uitspraak in Gal 3:28 oor die 
eenheid van man en vrou in Christus en in Gen 2:18 oor die gelykheid van man en 
vrou ". 

2. Hoewel prof. Van Rensburg daarby staan dat hy die hermeneutiese reëls van 1988 
handhaaf, kom hy tot ander gevolgtrekkings oor die ter sake Skrifgedeeltes, naamlik 
1 Kor 14 en 1 Tim 2 as wat tradisioneel die geval is en as wat Sinode 1988 daaroor 
besluit het. Hy kom tot die gevolgtrekking dat 1 Kor 14 en 1 Tim 2 bloot tydelike 
maatreëls vir daardie begintyd was. Prof. Van Rensburg is van mening dat die 
historiese konteks wat hierdie navorsing oor die plek van die vrou in die kerk en 
samelewing betref, 'n belangrike rol speel en in berekening gebring moet word. Dit 
wil egter voorkom of prof. Van Rensburg die sosio-historiese konteks, die 
samelewingsomstandighede en kultuur van daardie tyd, groter gewig gee wanneer 
bepaal moet word wat in die Skrif tydgebonde is, en wat ewiggeldende beginsels vir 
alle tye is. Hier gaan hy verder as die besluite van 1988 oor die vrou se posisie in 
die kerk. 
Dit is duidelik dat hierdie wyse van Skrifhantering van prof. Van Rensburg die kern 
van die betrokke kerke se probleem met sy uitsprake is. 

3. Die Kuratorium het prof. Fika van Rensburg in Junie 2001 geadviseer om in sy 
navorsing binne die besondere projek 'Vrou in kerk en samelewing' in uitsprake oor 
relevante Sinodebesluite hom te hou aan sy binding aan die 
Ondertekeningsformulier en relevante Kerkorde-artikel (o.a. KO, artt.31, 46 en 53). 
Hy is dienooreenkomstig vermaan. 

Besluit: Kennis geneem. 
2.5.12 Gesprek met broeders betrokke by die Vereniging vir Gereformeerde 

Lewenswandel (VGL) 
Na aanleiding van die artikels wat in die mondstuk van die Vereniging vir 
Gereformeerde Lewenswandel, Waarheid en Dwaling se uitgawe van 10 Oktober 2001 
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verskyn het en aan alle kerkrade versprei is, het die Kuratore in November 2001 besluit 
om 'n gesprek met die Vereniging aan te vra. Die Vereniging het ook in Januarie 2002 'n 
gesprek met die Kuratore aangevra. Die gesprek sou op 27 Mei 2002 plaasvind, maar is 
voorlopig uitgestel totdat eenstemmigheid oor die agenda van die gesprek verkry kon 
word. Die Kuratore het die Breë Dagbestuur versoek om in gesprek te tree met die 
broeders betrokke by die VGL, oor die wyse waarop die probleme van die Kuratore se 
kant en van die VGL se kant op 'n kerklike manier hanteer kan word. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2.5.13 Finansies  
2.5.13.1 Finansiële state 
Finansiële state sal deur die Administratiewe Buro verskaf word. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2.5.13.2 Begrotings: 1 Julie 2000 tot 30 Junie 2003 

NR ITEM Jun 2001 Jun 2002 Jun 2003 
 TOTAAL 1,783,758 1,556,636 1,869,723 
A PERSONEEL 1,541,758 1,616,188 1,771,613 
1  Traktement professore 1,160,031 1,274,825 1,431,549 
2  Administratiewe Personeel  281,727 311,363 340,063 
3  Ad hoc personeel 100,000 30,000 0 
B ADMINISTRASIE 87,200 65,148 82,160 
1  Drukwerk  5,000 5,000 5,000 
2  Skryfbehoeftes 6,000 6,000  
3  Fotostate/onderhoud aan masjien 23,000 18,000 26,000 
4  Rekenaarfasiliteite 23,000 23,000 23,000 
5  Sekuriteit 1,200 2,707 2,160 
6  Skoonmaakmiddels  2,500 2,500 3,500 
7  Toerusting 0 0 0 
8  Vertaling Diktate 2,500 2,500 2,500 
9  Telefoon 24,000 5,441 20,000 
C WETENSKAPSDEELNAME 0 0 0 
D SUBSIDIES/TOELAES 14,800 15,300 15,950 
1  Rektorstoelaag 4,200 4,200 4,200 
2  Viserektorstoelaag 2,600 2,600 2,600 
3  Onthale/prom./aftree 2,500 2,500 2,750 
4  Honorarium/geskenk 1,000 1,000 1,000 
5  Kleinkas 4,000 4,000 4,400 
6  Orrelis  500 1,000 1,000 
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E KOMMISSIE VIR FINANSIËLE 

ONDERSTEUNING 
140,000 -140,000 0 

 UITGAWES 656,494  620,694  583,000 
1 Huisvesting Dennepark 85,154  80,391  
2 Maaltye  132,511  123,148  
3 Klasgelde + Registrasie  100,098  96,736  
4 Sakgeld  12,731  11,418  
5 Boekelenings  28,000  21,001  25,000 
6 Mediese Reserwe  25,000  25,000  25,000 
7 Reiskoste  20,000  10,000  30,000 
8 TSV/Koffie/Tee –studente 3,000  3,000  3,000 
9 Teol. Studentekas Beurse 250,000  250,000  
10 Teologiese Opleiding    500,000 
 MOONTLIKE INKOMSTE  656,494 620,694 583,000 
1 Donasies, bemakings en kollektes (7 

per jaar) 
 385,000  389,200  400,000 

2 Rente op R50,000  5,000   
3 Sinode Soutpansberg  15,000   
4 Sinode Middellande  15,000   
5 Rente inkomste – HTS geboue    135,000  
6 Begroting TSP  140,000  (140,000)  
7 Teologiese Studentekas  96,494  236,494  183,000 
 Ramings per belydende lidmaat 23.00 24.20 26.19 
Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Aanvullende Rapport 
'n Aanvullende Rapport sal ná die Kuratorevergadering van November 2002 ingedien 
word. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
J. AANVULLENDE RAPPORT 
1. Sake vir kennisname deur die Sinode 
Die Sinode kan van die volgende sake kennis neem: 
1.1 Die Breë Kuratore 
Die Breë Kuratore het op 11 November 2002 ‘n beroepingsvergadering vir ‘n professor 
in Dogmatiek en 'n professor in Missiologie gehou. Dr. CFC Coetzee is vir die onderrig 
van studente in Dogmatologiese vakke beroep. Ds. TD Mashau is vir Missiologie 
beroep. 
1.2 Die Senaat TSP 
Die Kuratore het met dank kennis geneem van die besondere wyse waarop die 
Fakulteit Teologie die gereformeerde teologie wêreldwyd uitbou en beskikbaar stel. 
1.2.1 Publikasies 
Sien ongepubliseerde Bylae C. 
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1.2.2 Konferensies en seminare 
Sien ongepubliseerde Bylae C. 
Besluit: Kennis geneem. 
1.3 Algemene sake 
1.3.1 Prof. MA Kruger 
Die Kuratore het op 13 November 2002 die verslag oor die wetenskaplike studie wat 
volgens die ooreenkoms met prof. MA Kruger gedoen is, hanteer. Die Kuratore het 
besluit om vorige besluite oor prof. MA Kruger en die ooreenkoms wat met hom bereik 
is op 18 Julie 2001, te handhaaf, waarvolgens hy nie sy standpunt sal verkondig nie en 
waarvolgens die geformuleerde klag wat nie in behandeling geneem is nie, gestop is. 
Aanbeveling:  
3.1.1  Die Sinode neem kennis van 1.3.1 
3.1.2  Die Sinode neem kennis dat: 
3.1.2.1  Die akademiese gesprek tussen Prof. MA Kruger en die navorsingsgroep nie 

die problematiek ter tafel volledig opgelos het nie 
Besluit: Kennis geneem. 
3.1.2.2  Hierdie gesprek nie verder gevoer word nie 
3.1.2.3  Prof. MA Kruger onderneem om nie sy standpunt propagandisties te verkondig 

nie 
3.1.2.4  Die Kuratore derhalwe onderneem om die geformuleerde klagte teen Prof. 

Kruger, wat nog nie in behandeling geneem is nie, te stop. 
Besluit: Goedgekeur. 
1.3.2 Hersiening van die ooreenkoms tussen die GKSA en die PU vir CHO 
As gevolg van die voorstelle van die Minister van Onderwys oor die hele tersiêre 
onderwyssektor, is die universiteit tans in 'n proses van beplanning oor die wyse van 
samesmelting met ander tersiêre inrigtings. As gevolg hiervan het die Kuratore 
geoordeel dat die hersiening van die ooreenkoms eers gefinaliseer sal kan word 
wanneer volkome duidelikheid oor die aangeleentheid bestaan. Die Kuratore sal 
namens die GKSA die gesprekke en onderhandeling oor die ooreenkoms met die 
universiteit voer en tydens die volgende Sinode daaroor rapporteer. 
Besluit: Die Sinode gee volmag aan die Kuratore om namens die GKSA die 
ooreenkoms met die PU vir CHO in oorleg met die verteenwoordigers van die PU vir 
CHO te hersien of daarvolgens te handel. 
1.3.3 Voorlegging aan die Minister van Onderwys 
Die Kuratore het in hul hoedanigheid as verteenwoordigers van die oorspronklike 
oprigters van die universiteit 'n voorlegging aan die Minister van Onderwys gedoen in 
reaksie op sy voorstel tot samesmelting. Die dokument word vir kennisname aan die 
Sinode voorgehou. 
Besluit: Kennis geneem. 
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MERGER OF POTCHEFSTROOM UNIVERSITY FOR CHRISTIAN HIGHER 
EDUCATION AND THE UNIVERSITY OF NORTH WEST 
 
REPRESENTATION IN TERMS OF THE HIGHER EDUCATION ACT, 101 OF 1997, 
SECTION 23(2)(a) REGARDING THE NOTICE OF THE MINISTER OF EDUCATION 
IN THE GOVERNMENT GAZETTE OF 24 JUNE 2002 
 
1. Introduction 
This document is the representation on behalf of the original founders of the PU for 
CHE to the honourable Minister of Education. Our requests, views and arguments are 
set out in response to the Minister’s invitation published in the Government Gazette of 
24 June 2002, no 23550, p 23. 
This document is composed with due respect for and understanding of the basic 
objectives and ideals of the National Plan for Higher Education. We sincerely value and 
approve of its general aim. 
 
2. Request 
In our capacity as the official representatives of the original founders of the PU for CHE, 
we respectfully request the honourable Minister of Education, Prof Kader Asmal, to 
reconsider his decision regarding the merger of this University and the University of the 
North West and not to implement his proposal of a unitary merger between the two 
institutions. We would appreciate it if the two universities could be given the opportunity 
to continue with the negotiations and discussions among themselves and with the 
Ministry of Education so as to find solutions which would satisfy all the parties involved. 
The reasons for our request, as well as suggestions for possible alternative ways to 
achieve the national objectives of the higher education system are provided below. 
 
3. The original founders of the PU for CHE and their representatives 
We would like to explain who the original founders of the PU for CHE and their 
representatives are. 
 
3.1 Original founders 
The original founders are the Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA). This 
denomination originated in the Transvaal in 1859 and immediately spread to the other 
provinces as well. Although it is a small denomination in comparison with the Dutch 
Reformed Church, it is regarded as a prominent Reformed church both nationally and 
internationally. It has close relations with various Reformed churches in the world, for 
instance the Christian Reformed Church in North America and Reformed churches in 
Canada, Australia, New Zealand, the Netherlands, Japan, Korea and Scotland.  
In Southern Africa (including such neighbouring countries as Namibia, Zimbabwe, 
Mozambique, Botswana and Zambia) the GKSA exists among all the indigenous 
population groups. In other words, this is not an all-white denomination, but includes 
people of different race and language groups. The PU for CHE and the Potchefstroom 
Theological School already accommodate many learners hailing from all the various 
population groups.  
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3.2 The GKSA and the PU for CHE 
The PU for CHE grew out of the GKSA, but has gained complete independence and 
now stands on its own feet. The GKSA is one of the Reformed denominations which 
celebrates the 350th anniversary of the Reformed religion and philosophy of life in 2002. 
The particular ethos and institutional culture of the PU for CHE are rooted in the 
Reformation of the 16th century. The Theological School of the GKSA, which was 
founded as early as 1869 with the object of preparing students not only for theology and 
the ministry but also for education and other occupations, also represents the birth of 
the PU for CHE 
This does not make the PU for CHE unique, since several other Universities in the world 
(especially the older ones) have likewise originated in the church and grew out of a 
theological school. 
The Theological School in Potchefstroom, which still exists and has a special 
relationship with the PU for CHE, moved from Burgersdorp in the then Cape Province to 
Potchefstroom in 1904. It is the oldest Theological School in the northern part of our 
country. 
The Gereformeerde Kerke in Southern Africa (please note that it is not a white 
denomination, as explained above) decided as early as 1994 to unite all its theological 
schools, that is, in Potchefstroom, Hammanskraal and Thoyandou in Venda, into the 
Theological School Potchefstroom. By 1995, the Theological School of the GKSA was 
fully integrated and constitutes the major portion of the Faculty of Theology at the 
Potchefstroom University for CHE in terms of an agreement between the GKSA and the 
University. At present, between 50 and 60 percent of the students in the Faculty of 
Theology are black or coloured, and all courses are presented in both Afrikaans and 
English. 
The Faculty of Theology educates theologians, ministers and counsellors for a variety of 
denominations, the most prominent of which is the GKSA, but also for English Churches 
(Reformed Churches, CESA) and a large number of independent churches. In addition, 
14 other theological institutions in the RSA and abroad (Africa, Australasia and 
England) have obtained accreditation with us in terms of an agreement with the specific 
institution. 
The PU for CHE started to stand on its own feet in 1920 when the university college 
was granted its own council. The GKSA was granted the right to appoint a number of 
members to University Council, namely 5 out of 13. 
It is obvious that, although the PU for CHE originated in the GKSA, it ceased to be a 
church-controlled university after 1920. Particularly since 1951, when the University 
gained full independence, it has developed into a fully-fledged university which exists 
apart from the much smaller Theological School in Potchefstroom. 
What is important, though, is that the GKSA has taken 100% responsibility for the 
University over a very long period. Even after its incorporation with Unisa in 1916, and 
subsequently in the 1920s, the PU for CHE received a smaller subsidy from the state 
than other universities. During all the years of the University’s existence, the GKSA as 
the original founders and trustees, has remained an important donor of the PU for CHE 
and constitutes one of its most significant support bases. 
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3.3 Representative of the original founders 
The Curatorium of the Theological School of the GKSA is the official representative of 
the original founders. Under the present statute of the University, the Curatorium has 
the right to appoint three members to the Council of the University. 
In view of its particular historical and juridical association with the PU for CHE, the 
Curatorium has carefully considered the proposal of the Minister of Education about the 
merger and has concluded that it should make a representation to him. 
 
4. Documents relating to the merger 
We have made a careful study of the following documents which, in our opinion, clarify 
the Minister’s decision. 
4.1 Higher Education Act, 101 of 1997, as amended 
4.2 National Plan for Higher Education 
4.3 Report of the National Working Group 
4.4 Transformation and restructuring: A new institutional landscape for Higher 

Education, June 2002 
4.5 Memorandum of clarification on transformation and mergers in Higher Education, 

July 2002 
4.6 Government Gazette, 21 June 2002, no 23549 
4.7 Government Gazette, 24 June 2002, no 23550 
4.8 Government Gazette, 26 June 2002, no 23559 
 
5. Implications of the Ministry’s decision 
The information in the documents listed under paragraph 4 makes it clear that the 
existence of the PU for CHE will summarily end after 133 years. 
● Merging implies the termination of both institutions. 
● Merging implies that the PU for CHE as well as the UNW must be replaced by a 

“single multicampus university”. 
● Merging implies that the only Christian university in the RSA, which has attracted 

many supporters from all over the country and abroad precisely because of its 
particular institutional culture and ethos, must be replaced by another institution 
which should have a different culture and ethos and which should be less universal 
and more regionally directed – a requirement which conflicts with the unique nature 
of a university which has to serve both the region and the universum by means of 
science. 

● The Minister’s proposal creates the impression that little respect and understanding 
are afforded to an institution which has required many sacrifices from its founders 
and subsequent supporters over many years to maintain it as an independent 
university and to supplement the highly appreciated but inadequate subsidy granted 
by the state. 

 
6. Reasons for the merger according to the Government Gazette, 24 June 2002, 

no 23550 
The reasons for the merger are clearly outlined. Although we agree that the reasons 
and objectives are of vital importance – for instance the issue of overcoming the 
apartheids-induced divisions and the general improvement of both institutions – we are 
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convinced that the PU for CHE has already proved to be in line with the set aims and 
objectives through the initiatives and constructive plans which are in a process of 
development and implementation. 
The PU for CHE is engaged in discussions and plans to establish a practical and 
meaningful structure of collaboration with the UNW, and the Curatorium believes that 
these efforts, which have been explained to the board of Curators, are sufficiently 
impressive and satisfactory. 
 
7. The Higher Education Act, 101 of 1997 
We are fully aware of the danger of an overly emotional reaction as a result of the long 
and close relationship between the University and the Theological School. Although the 
Minister’s proposal undeniably evoked an emotional and probably justifiable reaction 
within the GKSA and among other stakeholders, we prefer to approach the matter from 
the perspective of whether the existence of the PU for CHE is reconcilable with the 
Higher Education Act, 101 of 1997, and the Constitution. 
Any objective assessment will clearly show that the culture and ethos of the University 
are consistent with the objectives of the Higher Education Act, 10 of 1997, as expressed 
in its preamble. We refer to a number of relevant parts: 
“WHEREAS IT IS DESIRABLE TO –  
PROMOTE the value that underlie an open and democratic society based on human 
dignity, equality and freedom; 
RESPECT freedom of religion, belief and opinion; 
RESPECT and encourage democracy, academic freedom, freedom of speech and 
expression, creativity, scholarship and research; 
PURSUE excellence, promote the full realisation of the potential of every student and 
employee, tolerance of ideas and appreciation of diversity; 
RESPOND to the needs of the Republic and of the communities served by the 
institutions. “ 
We are of the opinion that the PU for CHE, as a university with a specific Christian 
culture and ethos, is very well positioned to realise these values and challenges. The 
fatal flaw of the ideology of apartheid does not cancel or neutralise the real essence and 
particular values and principles of Christianity. 
This institutional culture is deeply rooted. A substantial component of the student corps 
and staff come from all parts of South Africa, precisely because of its institutional 
culture. 
The University forms an integral part of an international scholarly network composed of 
a wide variety of institutions, some with similar and others with different institutional 
cultures. 
Whereas the University used to be associated with apartheid and its invidious 
implications, it has since contemplated its history and made a formal confession in this 
regard. It must be borne in mind that this University was founded long before the policy 
and/or practice of apartheid came into being. 
Within this context we believe that the University can legitimately claim to be a 
proponent of the values as espoused in the Constitution, the Higher Education Act, 101 
of 1997, and the specific ethos of the University. 
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We are therefore of the opinion that the unqualified implementation of the Minister’s 
proposed merger will destroy the essence of the institutional culture and ethos of the PU 
for CHE. Should this happen, it would undoubtedly have an extremely negative effect on 
the valuable and enthusiastic support provided by the GKSA, one of the most important 
stakeholders of the University. 
One of the most significant facts to be considered is that the specific Christian character 
and ethos of the University condemn and renounce any form of discrimination, 
separation or exclusion. 
We believe that the University’s institutional culture must be seen as a positive factor in 
promoting the ideal of a harmonious multicultural society. 
 
8. The Constitution 
It is clear from the above that we as the GKSA, and in the light of our respect for the 
laws and particularly the Constitution of our country, would like to establish whether the 
existence of the PU for CHE is in harmony or consistent with the Constitution. 
Relevant sections of the Constitution which were examined include sections 15 
(freedom of religion), 16 (1)(d) (academic freedom and the freedom of scientific 
research), 18 (freedom of association), 29 (the right to education), 30 and 31 (language 
and culture), 9 (right to equality) and 36 (limitation clause). 
We came to the conclusion that, although the University is not perfect and should 
continue to institute positive measures to remedy past inequities, the existence of the 
institution as a Christian university is not inconsistent with the Constitution. 
If one approaches the proposal to merge the two institutions from a constitutional point 
of view, one has to conclude that it is impossible to justify such a proposal on the 
grounds that the existence of the PU for CHE is unconstitutional. 
 
9. The University of the North West 
When one reads through the relevant documents, particularly the Memorandum of 
clarification on transformation and mergers in Higher Education (July/August 2002), it 
becomes obvious that something needs to be done urgently to assist and support the 
UNW. The arguments are quite convincing, for instance, that it would be to the benefit 
of the country, the region and the institutions to use initiative and stimulate ideas on 
some form of cooperation. 
Reading between the lines, it seems that the real reason for the Minister’s proposal is 
the unwholesome situation in which the UNW finds itself. We refer particularly to the 
remarks on page 26 of the said document (serious questions about such issues as 
reduced student numbers, sustainability, the university being a financial risk, and poor 
management systems). 
The solution that presents itself to us is therefore: should one not consider alternative 
models instead of a merger (with all the negative consequences described above)? Will 
it be possible to negotiate with the two institutions to secure their sorely needed 
participation and enthusiasm and to devise a meaningful and practical solution? 
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10. Proposal 
Our representation boils down to the following: 
10.1 We respectfully request the Minister not to implement his proposal of a unitary 

merger between the PU for CHE and the UNW.  
10.2 We would appreciate it if the two universities could be given the opportunity to 

continue with the negotiations and discussions among themselves and with the 
Ministry of Education so as to find solutions which would satisfy all the parties 
involved. 

 
1.3.4 Gesprek oor gereformeerde teologiese opleiding 
Die Sinode kan daarvan kennis neem dat daar tans gesprek gevoer word oor die wyse 
van teologiese onderrig en dat 'n verskeidenheid belanghebbendes by die gesprek 
betrokke is, waaronder die deputate van Sinode Soutpansberg en Sinode Middellande, 
asook sendelinge. 
Aanbeveling: Die Sinode neem kennis van die genoemde sake. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sake vir besluitneming deur die Sinode 
2.1 Kommissie vir Finansiële Ondersteuning (Ou Beursekomitee): Wysiging van die 

reglement van die Kas vir Teologiese Studente 
In die lig van wysigings in die verlening van finansiële ondersteuning aan studente het 
die Kuratore die Reglement van die Kas vir Teologiese Studente soos volg aangepas: 
 

Reglement van die Kas vir Teologiese Studente 
 
1. Doel 
Die doel van hierdie Kas is om uitvoering te gee aan KO, art.19: "Die kerke moet soveel 
nodig sorg dat daar kandidate in die teologie is wat deur hulle ondersteun moet word". 
Dit beteken dat die kerke die verantwoordelikheid aanvaar om so ver dit in hulle vermoë 
is en waar nodig, finansiële hulp te verleen. Elke kandidaat is dus self verantwoordelik 
vir die finansiering van sy studie, en kandidate kan nie op volledige onderhoud 
aanspraak maak nie, maar hulle kan op die finansiële ondersteuning van die kerke deur 
middel van die Kas vir Teologiese Studente reken. 
 
2. Beheer 
2.1 Die beheer van die Kas is aan die Kuratorium van die Teologiese Skool opgedra. 
2.2 Die Kuratorium benoem 'n Kommissie vir Finansiële Ondersteuning (KFO) wat 

volledig op alle aspekte van die aansoeke om ondersteuning uit die Kas vir 
Teologiese Studente en die Jubileumfonds ingaan, die aansoeke behandel en 
aanbevelings by die Kuratorium maak. 

2.3 Hierdie Kommissie kan ook laat aansoeke behandel en toekennings maak 
wanneer die Kuratorium nie in sitting is nie. 

2.4 Die Kommissie bestaan uit die predikant(e) van elkeen van die Gereformeerde 
Kerke in Potchefstroom, twee teologiese professore wat deur die Kuratorium 
benoem word, en ampshalwe die Rektor van die Teologiese Skool en Kuratore 
deur die Kuratorium benoem, die Hoofamptenaar vir beurse en lenings van die PU 
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vir CHO, die Direkteur van die Administratiewe Buro en die Registrateur van die 
Teologiese Skool. 

2.5 Die Kommissie kies self sy Voorsitter en Vise-voorsitter. Die sekretaris is die 
Registrateur van die Teologiese Skool. 

2.6 Die Dagbestuur van die Kommissie bestaan uit die Voorsitter, Vise-voorsitter, die 
Sekretaris, die Direkteur van die Administratiewe Buro en die Hoofamptenaar vir 
beurse en lenings van die PU vir CHO, en lede deur die Kuratore aangewys. 

2.7 Die Dagbestuur behandel laat aansoeke en sake wat die Kommissie na hom 
verwys. 

 
3. Inkomste 
Die Kas verkry sy inkomste op die volgende wyse: 
3.1 Kollektes en/of ramings soos van tyd tot tyd deur die Nasionale Sinodes bepaal. 
3.2 Kapitaalfonds, soos opgebou deur erflatings en vrywillige skenkings, waarvan die 

rente vir ondersteuning gebruik word. 
3.3 Die kapitaal mag vir lenings aan kandidate gebruik word. 
 
4. Steun deur kerke 
4.1 Kerke word versoek om afsonderlik of gesamentlik in oorleg met die Kuratorium 

die ondersteuning van 'n Kandidaat vir hulle rekening te neem. 
4.2 Waar kerke nog in terme van KO, art.19 'n spesifieke Kandidaat wil ondersteun, 

word hulle aangemoedig om hulle toekennings ter wille van koördinasie deur die 
Kuratorium te kanaliseer. 

 
5. Kennisgewing 
Vier maande voor die vergadering van die Kuratorium in November gee die Skriba van 
die Kuratorium kennis dat aansoeke vir deursending na die Universiteit ingewag word. 
(Aansoekvorms van die PU word voortaan gebruik.) 
 
6. Aansoeke 
6.1 'n Kandidaat wat aansoek doen, moet lidmaat van 'n Gereformeerde Kerk in Suid-

Afrika wees. 
6.2 Saam met 'n aansoek moet ook 'n mediese sertifikaat op 'n voorgeskrewe vorm 

ingedien word. (Die vorms is verkrygbaar by die Registrateur, Teologiese Skool, 
Posbus 20004, Noordbrug 2522.) 

6.3 'n Aansoek moet op 'n voorgeskrewe vorm ingevul word. 
6.4 Die Skriba van die Kuratorium vra 'n vertroulike verslag van die Kerkraad aan. 
 
7. Ondersteuning 
7.1 'n Kandidaat wat hom as predikant in die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika wil 

bekwaam, kan ondersteuning uit hierdie Kas vir hoogstens ses jaar ontvang om 
hom in staat te stel om die nodige kwalifikasies te behaal om die 
Kandidaatsertifikaat te ontvang. 

7.2 Die Kuratorium kan op aanbeveling van die KFO 'n kleiner of groter bedrag vasstel 
na gelang van die finansiële omstandighede van die kandidaat en/of geen 
toekenning maak nie. 
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7.3 Ondersteuning word volgens die volgende leidraad bepaal: 
7.3.1 In oorleg met die Kuratorium en met inagneming van punte 3 en 4 van hierdie 

Reglement stel die Administratiewe Buro ‘n begroting op wat (a) voorsiening 
maak vir die toekomstige delging van studieskuld en waaruit (b) die KFO 
toekennings maak vir addisionele ondersteuning ooreenkomstig hierdie begroting 
en die meriete van elke aansoek. 

7.4 Voor die ondersteuning begin, moet 'n kandidaat, saam met twee goedgekeurde 
borge wat die ooreenkoms as medeskuldenaars onderteken, 'n skriftelike 
ooreenkoms met die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika aangaan. 

7.5 Vir 'n kandidaat wat predikant in 'n Gereformeerde Kerk(e) (gemeentes) word, 
word die ondersteuning soos volg afgeskryf. Vir elke diensjaar word 'n jaar se 
ondersteuning afgeskryf, beginnende by die jaar waarin die eerste toekenning 
gemaak en uitbetaal is. 

7.6 Word 'n kandidaat nie predikant nie of indien hy vir ‘n korter tydperk predikant is as 
die jare waarvoor hy ondersteuning ontvang het (vgl 7.6) of verlaat hy die 
Universiteit of Teologiese Skool voor voltooiing van sy studies, word die 
ondersteuning wat hy ontvang het, dadelik in 'n lening omskep. 

7.7.1 Rentekoerse 
7.7.1.1 Rentekoerse sal gehef word vanaf die tydstip dat die kandidaat die Universiteit 

of die Teologiese Skool verlaat of vandat hy nie meer predikant is nie. 
7.7.1.2 Geen rente word gehef terwyl ‘n proponent wag op ‘n beroep nie. 
7.7.1.3 Rentekoerse sal van tyd tot tyd deur die Kuratorium na oorlegpleging met die 

Administratiewe Buro bepaal word. 
7.7.2 Tydperk van leningsdelging  
Lening word op ‘n jaar vir jaar basis terugbetaal tensy anders met die Kuratorium 
ooreengekom word. 
7.8 Verbreek 'n kandidaat/predikant wat die ondersteuning ontvang het sy verband 

met die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika voordat die toekenning afgewerk is, is 
hy verplig om die ondersteuning binne dertig dae daarna terug te betaal. 

7.9 ‘n Kandidaat wat sy studie met toestemming van die Kuratorium onderbreek, is 
verplig om die ondersteuning wat hy reeds ontvang het, gedurende die tyd van 
gegewe verlof terug te betaal, tensy die Kuratorium aan hom uitstel verleen. 

7.10 Die Kuratorium sal aan kandidate deur die Administratiewe Buro op ‘n gereelde 
basis state verskaf ten opsigte van hulle verpligtinge. 

7.11 Enige ander lening (byvoorbeeld boeke, studiemateriaal, medies, ens.) is aan 
dieselfde voorwaardes onderhewig. 

7.12 Vir enige ondersteuning wat in lenings omskep word, geld dieselfde bepalings as 
in ander lenings. 

 
8. Proeftyd 
8.1 Die Kuratorium beskou die studiejare as 'n proeftyd vir die bekwaamheid en 

geskiktheid van 'n kandidaat om as herder en leraar op te tree. 
8.2 As die Kuratorium mag besluit om by 'n kandidaat aan te beveel dat hy liewers 'n 

ander lewensroeping volg, word artikel 7.6 nie toegepas nie, tensy die kandidaat 
die regstreekse oorsaak tot die versoek is a.g.v. tug. (Byvoorbeeld as gevolg 
van wangedrag, dwaalleer, ens.) 
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9. Getroude kandidate 
9.1 Getroude persone wat as kandidaat wil inskrywe, en kandidate wat reeds toegelaat 

is en wat wil trou, moet die Rektor kom spreek en waar nodig die Dagbestuur van 
die KFO om oor die finansiële ondersteuning wat die Kerke kan bied, ingelig te 
word. 

9.2 Die Kuratorium verleen finansiële hulp aan getroude teologiese kandidate om hulle 
studie te voltooi, maar kan nie ten volle vir die finansiële verantwoordelikheid van 
die getroude kandidaat se gesin instaan nie (art.7.3.1 van die Reglement). 

9.3 By die berekening van die hulp wat aan 'n getroude kandidaat verleen word, sal 
die totale inkomste van sy gesin in berekening gebring word. 

 
10. Kapitaal, besit/beleggings van teologiese kandidate 
Finansiële ondersteuning van teologiese kandidate is om hulle in staat te stel om hulle 
studie te kan voltooi en nie om kapitaal/beleggings/eiendomme te bekom/uit te bou/te 
bevorder/te onderhou of te behou nie. 
 
11. Wysigings 
Die Kuratorium mag onder sekere dringende omstandighede wysigings in die 
Reglement aanbring onderworpe aan die latere goedkeuring deur die Sinode. 
Aanbeveling: Die Sinode keur die gewysigde reglement van die Kas vir Teologiese 
Studente goed. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
2.2 Voorafbefondsing mediese versorging van professore 
Sedert 1997 is daar vir predikante van die GKSA 'n stelsel van voorafbefondsing t.o.v. 
mediese versorging in werking. Voorsiening word egter nie vir professore gemaak nie. 
Die Sinode word versoek om goed te keur dat 'n meganisme deur die Trustees in oorleg 
met die Kuratore uitgewerk word om daarvoor voorsiening te maak. 
Aanbeveling: Die Sinode keur 'n stelsel van voorafbefondsing t.o.v. mediese 
versorging van professore goed en versoek die trustees om in oorleg met die Kuratore 
'n meganisme daarvoor uit te werk. 
Besluit: Die punt word verwys na die Deputate vir Emeritaatsversorging. 
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24.2 RAPPORT VAN DIE DEPUTATE VIR GESPREK MET DIE DEPUTATE 
VAN SINODES SOUTPANSBERG EN MIDDELLANDE INSAKE 
EENHEID EN SAMEWERKING (Artt.93, 135) 

 
 
A. Prof. A le R du Plooy stel die Rapport. 
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie : Teologiese Skool. 
C. Ds. JB du Plessis rapporteer namens die Kommissie : Teologiese Skool. 
 
D. RAPPORT 
1. Opdrag: Vgl Sinode 2000 (Acta:501, 3.2) 
3.2 Die Sinode gee aan afgevaardigdes opdrag om: 
3.2.1 So gou moontlik die besluite van die Sinode insake bogenoemde Rapport: 

Deputate vir Korrespondensie met ander Nasionale Sinodes te vertaal en 
persoonlik aan die relevante Deputate van Sinodes Soutpansberg en 
Middellande oor te dra en met hulle te bespreek 

3.2.2 Die vertaalde besluite betyds skriftelik aan die Sinodes Soutpansberg en 
Middellande oor te dra, en dit ook persoonlik by die eerskomende Sinodes van 
die kerke in Soutpansberg en Middellande met hulle te bespreek. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Die sake waarvan die Sinode kennis neem 
2.1 Die vergadering met die Deputate van Sinode Soutpansberg het op 22 Februarie 

2000 in Louis Trichardt plaasgevind. 
2.2 Die notule van die vergadering word hierby aangeheg as Bylae A. 
2.3 Die opdrag om die besluite van ons Nasionale Sinode in Engels te vertaal en aan 

die ander twee Sinodes beskikbaar te stel, is uitgevoer. ‘n Afskrif word hierby 
aangeheg as Bylae B. 

2.4 Sedert die vorige Sinode van die GKSA in 2000 het Sinode Middellande nog nie 
vergader nie en kon ‘n gesprek by hulle Sinode dus nie plaasvind nie. Gesprekke 
is wel met die betrokke Deputate van Sinode Middellande gevoer. 

2.5 Soos uit die notule van 16 Februarie 2002 het die vergadering met die Deputate 
van Sinode Soutpansberg hoofsaaklik op die teologiese opleiding en Sinode 
Soutpansberg se betrokkenheid daarby gefokus. 

2.6 Die Kuratore van die Teologiese Skool het op hulle beurt ook ernstig aandag 
gegee aan probleme wat Sinode Soutpansberg oor die teologiese opleiding 
geopper het. 

2.7 Die Deputate het die saak t.o.v. kerklike strukturele aspekte met Sinode 
Soutpansberg behandel en later besluit om verdere gesprekvoering hieroor te 
verwys na die Deputate Ekumeniese sake wat ‘n soortgelyke opdrag het. 

Besluit: Kennis geneem. Die te benoemde Deputate word versoek om ernstig aandag 
te gee aan die feit dat dié Sinode sedert die Nasionale Sinode 2000 nog nie weer 
vergader het nie. 
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3. Aanbevelings 
3.1 Dat die Kuratorium voortgaan om aandag te gee aan die saak van eenheid en 

teologiese opleiding van studente uit al die Sinodes, soos ooreengekom met die 
ander Nasionale Sinodes (Acta 2000:500). 

3.2 Dat die Sinode opnuut verklaar dat strukturele eenheid met die ander Nasionale 
Sinodes nagestreef word en saam met hulle daadwerklik tot uitvoer gebring word. 

3.3 Dat Deputate in terme van KO, art.48 aangewys word om aan die aangeleentheid 
van strukturele eenheid en aanverwante sake aandag te gee. Dat onderlinge 
oorlegpleging tussen die te benoemde Deputate (KO, art.48) en die Kuratore sal 
plaasvind. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
24.3 BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE OVS EN NATAL 

OOR OPLEIDING VAN PREDIKANTE (Artt.8, 110, 137) 
 
 
A. Ds. HB Hattingh stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie : Teologiese Skool. 
C. Ds. JB du Plessis rapporteer namens die Kommissie : Teologiese Skool. 
 
D. BESKRYWINGSPUNT 
1. Beskrywingspunt 
1.1 Dat onderneem word om dringend en ernstig te herbesin oor opleiding van 

predikante in die GKSA, in die lig van die kritieke bedieningsnood in veral swart, 
landelike en “township”-gemeentes 

1.2 Dat gevolglik ingestem word om kandidate afkomstig uit ‘n derde-wêreld konteks 
en wat in daardie konteks moet gaan werk by afstudering, te laat oplei by 
instellings goedgekeur deur die betrokke meerdere vergaderings in wie se ressort 
die betrokke student woon. 

 
2. Motivering 
2.1 Ondergetekendes het ‘n bespreking van hierdie saak met die broeders van Klassis 

iTheku bygewoon op 24 Junie 2002 (sien Rapport van Deputate Skakeling met 
Klassis iTheku, 3.1.4), en is aangegryp deur die bedieningsnood van die kerke in 
landelike en township omgewings. 

2.2 Die bespreking het onder ander die volgende sake baie skerp in die fokus geplaas 
2.2.1 Dit is van die grootste belang om, by die opleiding van predikante, die konteks 

waar die afgestudeerde kandidate gaan werk, in ag te neem. 
2.2.2 Veral ten opsigte van gemeenskappe waar absolute armoede die norm is, en 

waar die kandidate wat aanmeld vir opleiding dikwels die enigste broodwinners 
(én enigste teenwoordige volwasse mans) in uitgebreide families is, is dit van 
ewe groot belang om tyds- en koste-effektiewe opleidingsmodelle te vind. 

2.2.3 Opleiding behoort as uitkomste onder andere die volgende te hê: vaardigheid in 
die hantering van die Bybel; die vermoë om God se waarheid op ‘n verantwoorde 
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en veral kultureel relevante wyse te hanteer; ‘n persoon wat steeds verander 
word na die beeld van Christus onder leiding van die Heilige Gees; ‘n persoon 
met goeie bedieningsvaardighede, wat moreel bo verdenking staan en ‘n sterk 
missionêre visie het. 

2.2.4 Kultureel relevante bediening word veral gedefinieer deur die nood van die 
gemeenskappe waarin dit plaasvind: hierdie nood moet grondig geken word, met 
deernis benader word en effektief aangespreek word uit die Woord van God. 

2.2.5 Sommige van die kritiese sake wat die nood van die gemeenskappe in landelike 
en township gemeenskappe definieer, is: 

2.2.5.1 Armoede – 45% en meer van die landelike swart bevolking is werkloos en leef 
in volstrekte armoede. Dikwels werk swart predikante in gemeentes waar tot 
90% van lidmate werkloos is, met die gevolg dat die gemeente die predikant 
nie self kan onderhou nie. Dit skep ook ‘n geweldige behoefte aan diakonale 
(barmhartigheids-) bediening; 

2.2.5.2 VIGS – in KZN is 40% en meer van die bevolking reeds HIV+ (die hoogste 
infeksie-syfer in Suid-Afrika), en dit bring ‘n hele kompleks van probleme 
daarmee saam: nog groter armoede, intense persoonlike lyding, ineenstorting 
van sosiale en gesinstrukture, weeskinders ens.; 

2.2.5.3 Tradisionele wêreldbeskouing en sinkretisme – hoewel amper 80% van die 
swart bevolking aanspraak maak op Christenskap, dien ten minste 40% van 
hierdie mense steeds die voorvaders; 

2.2.5.4 Groot groei in onafhanklike kerke met ‘n charismatiese inslag plaas groot druk 
op reformatoriese kerke (dikwels weens gebrek aan sterk leierskap in lg. 
kerke); 

2.2.5.5 Veral in townships is daar ‘n groeiende gemeenskap van vlugtelinge elders uit 
Afrika, wat ‘n geweldige sendingveld verteenwoordig, maar die mannekrag 
ontbreek totaal; 

2.2.6 In die lig van bogenoemde behoort kurrikulering in opleiding bykomend aandag 
te gee aan sake soos die volgende: 

2.2.6.1 goeie opleiding in Christelike rentmeesterskap en verantwoordelike finansiële 
bestuur, asook die didaktiese vaardigheid om dit in kerke aan lidmate te leer 

2.2.6.2 teologiese besinning oor die finansiële onderhouding van predikante. 
2.2.6.3 entrepreneursvaardighede wat predikante kan toerus om sowel in hulle eie as 

in die behoeftes van hulle gemeentes te voorsien; toerusting in die ontwikkeling 
van omvattende diakonale bediening 

2.2.6.4 effektiewe pastorale hantering van VIGS by individue en as 
gemeenskapsprobleem 

2.2.6.5 ten opsigte van die tradisionele wêreldbeskouing en sinkretisme: die konstante 
toepassing van alle leer-inhoud op hierdie kwessies, ten einde ‘n hermeneuties-
verantwoorde apologetiese bediening te vestig. 

2.2.7 Ten opsigte van teologiese opleiding in Potchefstroom is die volgende sentiment 
uitgespreek: die opleiding is van ‘n baie hoë kwaliteit en internasionale 
standaard, is deeglik gereformeerd en baie omvattend, handhaaf Skrifgesag, én 
daar is bereidheid om swart professore in te faseer. Vir hierdie sake is daar baie 
groot waardering. 

2.2.8 Tog is enkele kritiese opmerkings ook gemaak oor opleiding in Potchefstroom: 
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2.2.8.1 die totale opleiding is baie duur vir iemand uit ‘n landelike omgewing en ‘n 
agtergrond van volstrekte armoede, en het ‘n baie negatiewe impak op die 
familie wat agterbly. Nie net is die jong mans wat aanmeld vir opleiding dikwels 
die enigste ekonomies-aktiewe lede van die baie uitgebreide families nie – hulle 
is dikwels ook die enigste volwasse mans in die families wat nog by die families 
teenwoordig is. Hulle afwesigheid tydens lang studiejare bring die gevaar 
daarmee saam van ineenstorting van gesinstrukture; 

2.2.8.2 vir kandidate uit agtergeblewe gemeenskappe, met al die geestelike gawes wat 
nodig is om predikant te kan word, is die akademiese toelatingsvereistes van 
Potchefstroom dikwels nog te hoog; 

2.2.8.3 die opleiding is nie spesifiek genoeg gefokus op die kulturele konteks waaruit 
die kandidate kom en waarin hulle weer moet gaan werk nie: dit is grootliks 
ontwerp vir die instandhouding van gevestigde, middelklas blanke gemeentes, 
en neem nie die unieke behoeftes van andersoortige gemeenskappe in ag nie; 

2.2.8.4 opleiding is te teoreties-wetenskaplik vir die bedieningsbehoeftes van die kerke 
waarin die kandidate moet gaan werk; 

2.2.8.5 die opleiding lewer nie noodwendig predikante met ‘n sterk ontwikkelde 
missionêre visie en vaardighede in evangelisasie en kerkplanting op nie; 

2.2.8.6 kerke in veral arm landelike gebiede kan nie universitêr hoogs opgeleide 
predikante bekostig nie, en die afgestudeerde kandidate wil nie altyd terugkeer 
na die haglike omstandighede waaruit hulle kom nie; 

2.2.8.7 al bogenoemde word egter ook gebalanseer deur politieke weerstand onder 
kandidate teen wat hulle sien as “minderwaardige plaaslike opleiding”. 

2.2.9 Daar is dus die volgende behoeftes ten opsigte van opleiding onder die swart 
kerke (ten minste in die ressort van Klassis iTheku): 

2.2.9.1 meer diverse opleidingsmoontlikhede, veral met behulp van afstandsonderrig 
en in diens opleiding (met behulp van plaaslike predikante wat reeds goeie 
akademiese opleiding geniet én in die praktiese bediening staan in dieselfde 
omgewing waarin die kandidate (hopelik) gaan werk), maar steeds met 
monitering vanaf ‘n sentrale plek soos Potchefstroom, om opleidingstandaarde 
en eenheid in opleiding te verseker; 

2.2.9.2 kritiese besinning oor die vraag of predikante in veral landelike gebiede werklik 
‘n string akademiese grade (selfs twee meestersgrade!) nodig het om 
effektiewe bedienaars van God se Woord te wees in hulle unieke konteks. 

2.2.10 Gereformeerde kerke het ‘n ontsaglik belangrike rol te speel in sowel Suid-
Afrika as in die res van Afrika, en stewige pastorale leierskap is hiervoor uiters 
noodsaaklik. As kerke behoort ons alles in ons vermoë te doen om hierdie 
leierskap te ontwikkel, ten einde so gou as moontlik, so deeglik as moontlik en 
so effektief as moontlik kandidate hiervoor op te lei – selfs met behulp van 
alternatiewe informele opleiding, indien nodig. 

 
E. KOMMISSIERAPPORT 
Aanbeveling: Dat gevolg gegee word aan hierdie Beskrywingspunt en wel op die 
volgende wyse: 
1. Dat 1.1 so goedgekeur word. 
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2. Dat 1.2 soos volg gewysig word: Dat die Kuratore saam met die opleidingsentra 
ondersoek doen op watter wyse kandidate opgelei kan word met die hulp en toesig 
van meerdere vergaderings in die gebied waar die kandidate woon, onder andere 
deur die gebruikmaking (vgl 1.3.4) en uitbreiding van die Telematiese leersisteme 
van die Fakulteit Teologie. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
 
 
24.4 BESKRYWINGSPUNT VAN PARTIKULIERE SINODE OVS EN NATAL 

OOR ONDERRIG IN GEBED (Artt.8, 102) 
 
 
A. Ds. PK Lourens stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Daar word gevolg gegee aan die Beskrywingspunt. 

 
C. BESKRYWINGSPUNT 
1. Beskrywingspunt 
Dat in die opleiding van predikante ook ‘n studie gedoen moet word van gebed, as deel 
van die ampsbediening . Die uitvoering hiervan, hetsy deur ‘n afsonderlike vak of deur 
‘n deeldissipline, word aan die kuratore opgedra. 
 
2. Motivering 
2.1 Ten opsigte van die ensiklopedie van die teologie bestaan daar tans nie ‘n vak wat 

spesifiek op die gebed fokus nie. Wanneer daar wel oor die gebed geskrywe word, 
soos by die dogmatiek, etiek en pastorale boeke, is dit ‘n absolute onderafdeling 
daarvan. In 1988 het prof. JJ van der Walt alreeds in die rigting geskryf in die 
huldigingsbundel vir proff. JJ de Klerk en EPJ Kleynhans: “Diensknegte van die 
Koning”. 

2.2 Die Bybel bied basisteoretiese perspektiewe ten opsigte van die oorsprong, aard, 
wese, funksie en inhoud van die gebed wat wetenskaplik ontgin en gedoseer 
behoort te word. 

2.3 Daar bestaan ‘n groot leemte in die praktyk van gebedsbeoefening ten opsigte van 
bv: 
 die aanroeping van God – die trinitariese karakter, asook die aanvangs- en 

voortgesette aanroepe. 
 Die stilering in taal en styl 
 Die verhouding voorbidder en hoorder (gemeente/gelowige/gesin) 
 Inhoud 

(vgl die Th.M verhandeling van ds. PK Lourens, 2000) 
2.4 Tans is gelowiges meerendeels aangewese op populêre geskrifte oor die gebed 

sonder dat die standpunte teologies gegrond en getoets is. 
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2.5 Predikante behoort wetenskaplik toegerus te word vir die uitvoering van hul amp in 
die verband. Hier wys ons daarop dat KO, art.16 die gebed in die ampswerk 
voorop stel: “Die amp van die bedienaars van die Woord is om in die gebede ... te 
volhard.” Die Bevestigingsformulier vir bedienaars van die Woord brei in punt 3 
hierop uit: “U moet die Naam van die Here in die erediens aanroep met 
skuldbelydenis, met lof- en danksegging, en u moet vir alle mense voorbidding 
doen.” 
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25. BESWAARSKRIF VAN GEREFORMEERDE KERK PRETORIA TEEN 'N 
BESLUIT VAN DIE NASIONALE SINODE VAN DIE GKSA, JANUARIE 
2000, INSAKE SPREEKBEURTE (Artt.8, 29, 179) 

 
 
A. Ds. HT de Villiers stel die Beswaarskrif. 
B. Besluit: Die Beswaarskrif word verwys na die Ordekommissie. 
C. Ds. CA Jansen rapporteer namens die Ordekommissie. 
 
D. BESWAARSKRIF 
1. Beswaar 
Die Kerkraad van die Gereformeerde Kerk Pretoria teken beswaar aan teen die besluit 
van die Sinode 2000, p.32 van die Handelinge, 3.2.1, wat lui: 
"Besoekers kry geen spreekbeurte nie", 
en 3.2.4: "By die behandeling van sake wat afgehandel kan word, asook 
Kommissierapporte, word slegs EEN spreekbeurt van 3-5 minute volgens 'n naamlys 
per afgevaardigde toegestaan. 
 
2. Motivering 
2.1 Die besluit druis in teen die gees van die Skrif: 
 Matt 18:19: "As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle 

mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is." 
 Hierdie liefde vir die waarheid word nie met hierdie besluit gedien nie, aangesien 

die drukte vir tyd oorheers. 
 Die besluit is nie in die belang van die Kerk van Christus nie. 
2.2 Hierdie was 'n blote Rand-sent besluit. 
 Daar is by die Sinode 2000 by herhaling genoem hoe duur die Sinode is. Tot 

"Rand-per-minuut" is uitgewerk. 
 Dit is onverantwoordbaar, veral gesien in die lig van die Kerkgeskiedenis: 
 As voorbeeld word die Sinode van Dordrecht 1618-19 genoem, wat oor twee jare 

gestrek het. Werk is daar gelewer wat vir die Kerk van belang sal bly tot aan die 
einde van die tyd. 

 Met ons huidige gejaagdheid sal ons nooit sulke werk kan lewer nie. 
 Waar in Januarie 2000 oor baie belangrike beginselsake gehandel is, en by 

herhaling die afgelope jare geskryf is oor die belang van die sake, is dit tog 
belangrik dat broeders mekaar daarvoor vind in die lig van die Skrif. 

2.3 Daar kan geredeneer word dat in-diepte bespreking aan Kommissies oorgelaat 
word, en iemand wat insette wou lewer met die Kommissies kon praat. 

 Daar is egter soveel belangrike sake waaroor gehandel word, dat iemand wat 'n 
bydrae wou lewer hoogstens by een of twee Kommissies kan uitkom. 

 Daarby kom nog, dat as 'n Kommissie iets belangriks sou uitlaat, die "besoeker" 
geen kans kry om die Sinode se aandag daarop te vestig nie. So 'n persoon kan 
oor kennis van 'n saak beskik waarvan die hele Sinode moet kennis neem. 
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2.4 Die Voorsitter kan sprekers wat onnodig herhaal tot orde roep. 
 As 'n spreker 'n daadwerklike bydrae kan lewer om eenstemmigheid te bereik, 'n 

Skriftuurlike beligting gee wat kan lei tot helderheid of 'n leemte in 'n Rapport 
aandui, behoort daar nie 'n onbehoorlike tydsbeperking gestel te word nie. 

 Beide die Voorsitter en Ondervoorsitter is daar om aanvaarde 
vergaderingsprosedure te handhaaf. Enige afgevaardigde kan deur middel van 'n 
ordevoorstel 'n onordelike spreker tot orde laat roep. 

 'n "Besoeker" sal dus ook moet seker maak dat hy 'n werklike bydrae kan lewer 
voordat hy 'n spreekbeurt aanvra. 

 As in aanmerking geneem word dat daar tog onnodige herhaling deur 
afgevaardigdes voorkom, is die swye wat ander opgelê word, onregverdig. 

2.5 By mindere vergaderings was dit nog altyd die gebruik dat dienende kerkraadslede 
wat nie afgevaardig is nie, spreekstem kry, en hulle word selfs toegelaat om te bly 
wanneer 'n vergadering in camera gaan. 

 Daar is nie baie nie-afgevaardigdes op 'n Sinode nie, en in Januarie 2000 was 
daar byna geen aanvraag deur diesulkes vir spreekbeurte nie. 

2.6 Vir baie ander sake is in 2000 tyd opsy gesit, bv: 'n ete by die PU vir CHO, 'n 
byeenkoms by die Gloria Victis-monument, vir sing van die "nuwe Psalms". 
Spreekbeurte is gegee aan verteenwoordigers van Radio Kansel, CNW-TV en 
andere, wat eerder ondervang kon word deur deeglike artikels in Die Kerkblad, 
waardeur die hele kerkverband bereik kon word. 

 Selfs aan emeriti is kans gegee om "iets te sê" vir die Sinode. 
 In die lig hiervan is die genoemde beperkings op beide afgevaardigdes en nie-

afgevaardigdes nie regverdigbaar nie. 
 
Hierdie Kerkraad versoek die Sinode gevolglik om genoemde besluite te herroep, om 
sodoende te verhoed dat die gevaar geloop word dat die Kerk van Christus en die 
Koninkryk van God onnoembare skade ly as gevolg van besluite wat nie werklik die 
aandag kry wat dit moet kry nie. 
 
E. KOMMISSIERAPPORT 
1. Opdrag 
Om die Sinode te adviseer oor die Beswaarskrif. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Beredenering 
2.1 Die Beswaarskrif stel twee punte met betrekking tot spreekbeurte: 
2.2.1 aan wie spreekbeurte verleen word.  
2.2.2 hoeveelheid en tydsduur van spreekbeurte 
2.2 Prinsipieel: aangesien dit in hierdie saak om orde en prosedure handel, moet onthou 

word dat 'n meerdere vergadering 'n kerklike vergadering is waarheen met 
Kredensiebrief afgevaardig word. Die Kredensiebrief gee las (opdrag) en volmag 
aan die afgevaardigdes. Dit is volgens hierdie las en volmag dat afgevaardigdes 
spreekstem en keurstem het. In hierdie lig is 'n meerdere vergadering nie 'n oop 
vergadering waar enigiemand reg op spreekstem het nie. 
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2.3 Prakties: elke vergadering bepaal sy eie orde. Dit geld ook van Sinode 2003. Wat as 
orde vir Sinode 2000 gegeld het kan nie van toepassing wees op al die komende 
Sinodes nie. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Aanbeveling 
Dat die beswaar nie slaag nie 
Besluit: Goedgekeur. 
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26.  Samelewingsake 
 
 
26.1 BESKRYWINGSPUNT VAN DIE PARTIKULIERE SINODE PRETORIA 

RAKENDE DIE ROL WAT INLIGTINGSTEGNOLOGIE INSLUITENDE IT 
IN DIENS VAN DIE KERKE KAN SPEEL VERDER TE ONTGIN EN 
KERKE MET ADVIES EN HULP TE BEDIEN (Artt.8, 27, 121) 

 
 
A. Dr. J le Roux stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Word verwys na die Kommissie : Media. 
C. Ds. C Kruger rapporteer namens die Kommissie : Media. 

 
D. BESKRYWINGSPUNT 
Die Nasionale Sinode wys Deputate aan om Inligtingstegnologie insluitende 
kommunikasie-tegnologie te ontgin en kerke te bedien en hulp te verskaf. 
 
Motivering 
1. Ons leef in die tyd van IT. IT is 'n kragtige ondersteuningsmiddel in die bediening in 

die kerk van die Here byvoorbeeld, gemeente-administrasieprogramme en finansiële 
programme. 

2. Enkele gemeentes benut die Internet om die evangelie wêreldwyd uit te dra en 
gelowiges wat oor die wêreld versprei is te ondersteun. 

3. In die kommunikasieproses tussen kerke en Deputategroepe word ruim van IT in die 
vorm van e-pos gebruik gemaak. 

4. IT kan waarskynlik nog op vele ander terreine verder benut word. Daar is kundiges 
nodig om die moontlikhede wat IT op alle moontlike bedieningsterreine bied, te 
ontgin. 

5. Voorbeelde 
5.1 Katkisasiewerkboeke kan in geprogrammeerde elektroniese formaat aan kinders 

beskikbaar gestel word wat katkisasievoorbereiding binne hulle leefwêreld bring 
en bevorderlik kan wees vir goeie voorbereiding. 

5.2 Programme om die Belydenisskrifte (beter) te leer ken, kan ontwikkel word. 
5.3 Programme om die Bybelkennis van kinders (en ook volwassenes) uit te bou, kan 

ontwikkel word. 
5.4 Advies kan aan kerke gegee word oor die sterk en swak punte van beskikbare 

gemeente-administrasieprogramme. Wanneer 'n gemeente oorweeg om hulle 
gemeente-administrasie te rekenariseer of om 'n nuwe program aan te skaf of te 
ontwikkel, kan sulke inligting van kundiges baie waardevol wees. 

5.5 Advies kan gegee word oor finansiële pakkette wat sinvol deur kerke gebruik kan 
word. 

5.6 Advies kan na konsultasie met gemeentes aan ontwikkelaars van gemeente-
administrasieprogramme gegee word. 

5.7 Werk wat deur verskillende gemeentes gedoen word kan gekoördineerd in die 
kerkverband bekend gestel word sodat elke gemeente nie opnuut sy eie 
elektroniese wiel hoef uit te vind nie. 
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5.8 Die rol wat elektroniese kommunikasiehulpmiddels kan speel, kan verder ontgin 
word. 

Besluit:  
Aan die Beskrywingspunt word gevolg gegee. 
1. Deputate word aangewys met die volgende opdrag: 
1.1 Om die huidige webblaaie (www.gksa.co.za) in stand te hou en verder uit te bou 

na die eis van omstandighede. 
1.2 Om met alle Deputate te skakel en hulle inligting op die webblad (www.gksa.co.za) 

te publiseer vir gebruik deur alle kerke in die GKSA. 
1.3 Om ondersoek te doen na rekenaarprogramme en inligting oor die programme aan 

die kerke deur te gee. 
1.4 Om met alle gemeentes te skakel met eie tuisblaaie en die inligting aan alle kerke 

deur te gee. 
1.5 Om met alle gemeentes te skakel en hul te motiveer om in te skakel by die 

inskakeldiens van die GKSA (www.gksa.co.za). Motivering: dit het ‘n klein 
finansiële voordeel vir die kerke en die Admin. Buro. 

1.6 Ondersoek instel na die volgende sake en indien dit wel uitvoerbaar is te 
implimenteer: 

1.6.1.1 Katkisasiewerkboeke in geprogrammeerde elektroniese formaat aan kinders 
beskikbaar te stel wat katkisasievoorbereiding binne hulle leefwêreld bring en 
bevorderlik kan wees vir goeie voorbereiding. 

1.6.1.2 Programme om die Belydenisskrifte (beter) te leer ken, te ontwikkel. 
1.6.1.3 Programme om die Bybelkennis van kinders (en ook volwassenes) uit te bou, 

te ontwikkel. 
1.6.1.4 Advies kan aan kerke te gee oor die sterk en swak punte van beskikbare 

gemeente-administrasieprogramme. Wanneer 'n gemeente oorweeg om hulle 
gemeente-administrasie te rekenariseer of om 'n nuwe program aan te skaf of 
te ontwikkel, kan sulke inligting van kundiges baie waardevol wees. 

1.6.1.5 Advies te gee word oor finansiële pakkette wat sinvol deur kerke gebruik kan 
word. 

1.6.1.6 Advies te gee na konsultasie met gemeentes aan ontwikkelaars van gemeente-
administrasieprogramme. 

2.0 Die rol wat elektroniese kommunkasiehulpmiddels kan speel, verder te ontgin. Enige 
ander aspekte van IT en kommunikasie moet in diens van die koninkryk van God 
aangewend word. 

Besluit: Goedgekeur. 
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26.2 BESKRYWINGSPUNT VAN DIE PARTIKULIERE SINODE BOSVELD 
INSAKE DIE TOEKENNING VAN ‘N EREDOKTORSGRAAD AAN 
AARTSBISKOP DESMOND TUTU (Artt.8, 111,126) 

 
 
A. Ds. BC Smit stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie : Teologiese Skool. 
C. Ds. JH Howell rapporteer namens die Kommissie : Teologiese Skool. 

 
D. BESKRYWINGSPUNT 
1. Die Gereformeerde kerke in die ressort van Partikuliere Sinode Bosveld spreek sy 

misnoeë uit met die toekenning van ‘n eredoktorsgraad aan Aartsbiskop Desmond 
Tutu. 

2. Ons vind dit toenemend moeilik om studente te motiveer om aan die PU vir CHO te 
studeer. Sodanige toekennings bring ook die gemeen akkoord ten opsigte van die 
betaal van ramings aan die PU vir CHO in gedrang. 

 
3. Sinode besluit wat volg op ‘n Beskrywingspunt 
“Die eerwaarde Nasionale Sinode word versoek op grond van die ooreenkoms van 
onderlinge hulpverlening tussen die PU vir CHO en die Gereformeerde Kerke in Suid-
Afrika (GKSA), tans en in die verlede, om die steun aan die Potchefstroomse 
Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys daadwerklik te vermeerder. Die steun hou in: 
1. Dat kerke andermaal opgeroep word om ouers aan te moedig om hulle kinders na 

die PU vir CHO te stuur; 
2. Dat die Sinode kerkrade en individuele lidmate oproep tot meerdere finansiële 

ondersteuning van die PU vir CHO; 
3. Dat die Sinode oorweging daaraan skenk om self ‘n groter finansiële bydrae aan die 

PU vir CHO te maak.” 
“Besluit: Aan die Beskrywingspunt word gevolg gegee, ook daarin dat die raming vir 
die PU vir CHO van R16,50 tot R25,00 per 100 lidmate per jaar verhoog word 
(Handelinge 1982:50-52, art.27). 
Op grond van bogenoemde besluit word ‘n deel van die kerklike ramings steeds as 
verpligte bydrae van kerke aan die PU vir CHO oorbetaal (Handelinge 2000:317, 18) 
 
4. Motivering 
4.1 Bogenoemde besluite rus op die historiese band tussen die GKSA en die PU vir 

CHO. 
4.2 Die PU vir CHO het ‘n eiesoortige oorsprong. Die oorspronklike stigters wou ‘n 

sentrum vir Hoër Onderwys oprig waar Christenstudente in die lig van die 
waardestelsels wat in die Woord van God vervat word, die wetenskap sou kon 
bestudeer. In die lig daarvan het die GKSA telkens sy steun aan die PU vir CHO 
bevestig. (Sien Handelinge 1982:51, art.27, pt.2; Handelinge 2000, art.18.2, pt.4.11 
en 4.29, bl.355 en 356) 

4.3 Uit die Rapporte van die Deputate vir Christelike Onderwys is by vorige Sinodes 
met dankbaarheid kennis geneem van die PU vir CHO se verbintenis daartoe om 
die Reformatoriese leer deur hulle onderrig uit te dra. Kerkrade is ook 
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aangemoedig om die PU vir CHO se “uniekheid” uit te lig en na buite te 
kommunikeer, aangesien die Christelike karakter van die PU vir CHO die grootste 
enkele rede is waarom studente graag daar wil studeer. (Handelinge 2000:355, 
art.18.2, 4.9 en 4.13) 

4.4 Op die amptelike webblad van die PU vir CHO word die volgende voorneme van 
die Raad van die PU vir CHO gegee:(http://puk.ac.za/nuus/nuus134,html) “Die 
Raad van die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys het op sy 
vergadering van 27 Junie die besluit goedgekeur dat ‘n eredoktorsgraad aan 
Aarstbiskop Desmond Mpilo Tutu (71) toegeken word. Die Raad het besluit om dié 
graad aan Aartsbiskop Tutu toe te ken op grond van sy oortuigde en diep 
deurleefde Christelike lewensbeskouing en die praktiese en daadwerklike manier 
waarop hy sy Christenskap uitgeleef het. Aartsbiskop Tutu word ook vereer vir sy 
buitengewone en onbaatsugtige diens op kerklike, staatkundige en maatskaplike 
terrein. Hy word verder ook uitgesonder vir die merkwaardige bydrae wat hy 
gelewer het tot die uitbou van die Christendom in Suid-Afrika deur die 
versoeningsrol wat hy in die Suid-Afrikaanse geskiedenis gespeel het. Die Raad 
het eenparig besluit om Tutu met ‘n eredoktorsgraad te vereer. Aartsbiskop Tutu 
sal ongelukkig nie die Herfs-gradeplegtigheid in September kan bywoon nie en 
daarom sal die graad by ‘n spesiale geleentheid aan Tutu oorhandig word.” 

Afleiding: Die Raad gaan dus die eredoktorsgraad toeken aan Aartsbiskop Desmond 
Tutu op grond van: 
a “...sy oortuigde en diep deurleefde Christelike lewensbeskouing en die praktiese en 

daadwerklike manier waarop hy sy Christenskap uitgeleef het”, 
b “...vir sy buitengewone en onbaatsugtige diens op kerklike, staatkundige en 

maatskaplike terrein” en 
c “... word (hy) verder ook uitgesonder vir die merkwaardige bydrae wat hy gelewer het 

tot die uitbou van die Christendom in Suid-Afrika deur die versoeningsrol wat hy in 
die Suid-Afrikaanse geskiedenis gespeel het”. 

4.5 Bogenoemde beskrywing staan in direkte botsing met die leer en lewe van die 
kandidaat, Aartsbiskop Tutu, om die volgende redes: 

4.5.1 Sy Gods- en Skrif beskouing bots met die Bybelse openbaring 
4.5.1.1 Hy verwerp die soewereiniteit en enigheid van God. Hy het in die openbaar 

verklaar dat die G(g)od van die Hindoes, Moslems en Christene dieselfde is. Dit 
was ‘n uitspraak tydens ‘n TV program oor sy lewe. 
Die Skrif leer: “So sê die HERE, die Koning van Israel en sy Losser, die HERE 
van die leërskare: Ek is die Eerste, en Ek is die Laaste, en buiten My is daar 
geen God nie.” (Jes 44:6; sien ook Jes 43:11; Hos13:4; NGB, art.1) 

4.5.1.2 Hy verwerp die maagdelike geboorte van die Here Jesus. Hy stel: “Some 
people thought there was something odd about Jesus’ birth...It may be that 
Jesus was an illegitimate son.” (Cape Times, 24-10-1980) 

 Die Skrif leer: “Kyk die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle sal 
Hom Immanuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons.” (Matt 1:23; sien 
ook Luk 1:27 en NGB, art.18). 

4.5.1.3 Hy handhaaf ‘n onskriftuurlike siening oor die werking van die Heilige Gees. Hy 
stel: “The Holy Spirit is not limited to the Christian church. For example, 
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Mahatma Ghandi , who is a Hindu ....The Holy Spirit shines through him.” – 
(St.Alban’s Cathedral, Pretoria, 23.11.78). 

 Die Skrif leer: “En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee 
om by julle te bly tot in ewigheid: die Gees van die waarheid wat die wêreld nie 
kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken 
Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.”(Joh 14:16-17; sien ook HK, 
Sondag 20). 

4.5.2 Aartsbiskop Tutu se lewensbeskouing is glad nie Bybel gefundeerd nie, 
maar wortel in die Sosialisme en die Godloënende, rewolusionêre Kommunisme. 

4.5.2.1 Hy verklaar hom openlik as ‘n aanhanger van die Kommunisme en beskou 
homself as ‘n Sosialis. Hy stel: “Communist China will provide a very good 
model for developing countries.” (Washington Inquirer 29.8.1986). “I am a 
socialist. I hate capitalism...I think I would use Marxist insights... (Sunday 
Times, 29.12. 1985, idea 32/83; Inside South Africa, April 1998.) 

 Die Skrif leer. “Hulle belowe vryheid aan hulle, terwyl hulleself slawe van die 
verdorwenheid is... En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook 
geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur 
ons gered moet word nie.” (2 Pet 2:19, Hand 4:12; sien ook Rom 12:2 en HK, 
Sondag 11, en vr. en antw. 30). 

4.5.2.2 In sy vergelyking van jeuggeweld met prediking, openbaar hy hom duidelik as 
‘n voorstander van die rewolusionêre metode wat op die Kommunisme gegrond 
is. Hy stel: “One young man with a stone in his hands can achieve far more 
than |I can with a dozen sermons. (Daily Telegraph, London, Nov.1984). “You 
build up a process of disobeying on a massive scale, that will mean nearly all 
the laws in the statute book, so that this country becomes ungovernable.”(Eloff 
Report, 1984). 
Hierin wyk hy radikaal af van die beginsel van Skriftuurlike verset, waarin die 
eer van God voorop gestel word (Hand 4:9). Die resultaat alleen bepaal die 
metode om gewelddadige anargie op te wek. 
Die Skrif leer: “Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille 
van die Here – of dit die koning is as opperheer, of die goewerneurs as sy 
gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen, te prys.” (1 
Pet 2:13,14; sien ook NGB, art. 36). 

4.5.2.3 Sy huweliksbeskouing is bedenklik. Hy stel die volgende: “Rejecting gays is 
nearly the ultimate blasphemy.” (Cape Times, 25.4.1996). Indien so ‘n paartjie 
van dieselfde geslag na my toe kom en ek is tevrede dat hulle die implikasies 
van so ‘n daad van trou begryp, sal ek bereid wees om vir hulle te bid en aan 
hulle my seën te gee...Vir my is die ergste dat homofobie gays en lesbiërs 
dwing tot valsheid. Dit maak dat God se kinders ‘n leuen moet leef. Ek hoop 
ons kan besef dat Jesus gesê het ‘dat die waarheid ‘n mens vry maak.’”(Insig 
Sept. 1996) In die betrokke artikel word daar ook geskryf dat Tutu ook ten 
gunste daarvan is dat kinders op skole geleer moet word dat daar verskillende 
seksuele oriëntasies is waaronder homoseksueles waarmee “hulle met 
verantwoordelikheid moet omgaan en onbevooroordeeld daarteenoor moet 
staan.” 
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Die Skrif leer. “Met ‘n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos ‘n 
mens met ‘n vrou het nie. Dit is ‘n gruwel. Daarom het God hulle oorgegee aan 
skandelike hartstogte, want vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat 
teen die natuur is; en net so het manne die natuurlike verkeer met die vrou laat 
vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand; manne het met manne 
skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle 
dwaling ontvang ... mense wat – al ken hulle die verordening van God goed, die 
wat sulke dinge doen, die dood verdien – dié dinge nie alleen self doen nie, 
maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. ...Moenie dwaal nie! 
Geen hoereerders of afgodedienaars nie of egbrekers of wellustelinge of 
sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers 
sal die koninkryk van God beërwe nie. En dit was sommige van julle; maar julle 
het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam 
van die Here Jesus en deur die Gees van onse God.” (Lev 18:22; Rom 
1:26,27,32; 1 Kor 6:10,11, Sien ook HK, Sondag 41, vrae en antwoorde 108, 
109). 

4.5.2.4 Hy suggereer ‘n parallel in die dood van Christus en die dood van Chris Hani – 
‘n beskouing wat direk terug te voer is na die leer van die Teologie van die 
Rewolusie. Hy stel: ”Let us recall that God extracted out of the death of Jesus 
Christ a great victory, the victory of life over death, that God showed in the 
victory of Jesus that goodness is stronger than evil, that light is stronger than 
hate. God is telling us the same message in the horrible death of Chris Hani. 
His death is not a defeat. His death is our victory. His death is the victory of 
truth, the truth of liberation.” (Cape Times, 9.4.1996) 

4.6 Hieraan gemeet is die PU vir CHO se motivering van ‘n eredoktorsgraad nie in 
ooreenstemming met die GKSA se belydenis nie. En, na ons oortuiging, ook nie 
met die belydenis van die meerderheid van studente, dosente en 
oudstudentekorps nie. Dit dra die karakter van sinkretisme, eerder as 
Skrifgefundeerdheid.  

4.7 Sedert sy oprigting het die GKSA solidêr by die PU vir CHO gestaan – o.a. in die 
ramings waarvan deel aan die PU vir CHO gegee is. Met hierdie toekenning van ‘n 
eredoktorsgraad aan ‘n persoon wie se leer en lewe nie in die Gereformeerde 
kerkverband aanvaar kan word nie op grond van ‘n motivering wat nie die 
waarheid in Christus dien nie, loop die PU vir CHO die gevaar om hom eensydig 
van die Gereformeerde Kerkverband te vervreem. 

 
5. Versoek 
5.1 Dat die GKSA hulle van hierdie besluit van die Raad van die PU vir CHO 

distansieer. 
5.2 Dat die GKSA met hierdie getuienis duidelik wil stel dat die PU vir CHO in leer en 

lewe die waarheid in Christus moet weerspieël. 
Motivering 
1. Hierdie tipe sake word deur middel van die verteenwoordigers van die kerke van die 

GKSA (deputate; kuratore; raadslede) met die universiteit opgeneem en gehanteer. 
2. Die PU vir CHO is ‘n soewereine instelling wat ook selfstandig besluite neem t.o.v. 

die toekenning van eredoktorsgrade. 
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Besluit: Kennis geneem. 
Aanbeveling: 
Daar word nie gevolg gegee aan die Beskrywingspunt nie. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
26.3 BESKRYWINGSPUNT VAN DIE SUIDELIKE PARTIKULIERE SINODE 

OOR MORELE STANDAARDE EN VIGS (Artt.8, 40, 117, 123) 
 
 
A. Ds. CS Grobler stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Aan die Beskrywingspunt word gevolg gegee en verwys na ‘n ad hoc 

kommissie. 
C. Dr. PW Bingle rapporteer namens die ad hoc kommissie. 

 
D. BESKRYWINGSPUNT 
Die Nasionale Sinode word versoek om ‘n duidelike openbare CHRISTELIKE 
GETUIENIS ten opsigte van die oorsake en verspreiding van VIGS die lig laat sien. 
 
Motivering 
Die Regering se antwoord op die probleme rondom VIGS in SA, sentreer rondom ‘n 
“kondoom” veldtog om sogenaamde veilige seksuele omgang te bevorder. Dit lei tot ‘n 
spiraal van morele verval omdat dit nie die kwessie van losbandige seksuele omgang 
buite die huwelik aanspreek nie. As Christene kan ons seker nie die besoeke van Pieter 
Dirk Uys aan skole waar hy die gebruik van kondome by skoolkinders propageer, 
goedkeur nie. Die boodskap wat skoolkinders deur hierdie optredes kry, is dat seksuele 
omgang aanvaarbaar is, solank dit “veilig” is. Die optrede van Pieter Dirk Uys het ook by 
die PU vir CHO weerklank gevind deurdat sy optredes gekanselleer is. Inderdaad is 
geen losbandige seks ooit 100% veilig nie, hetsy medies of geestelik beskou. Die 
Regering se pogings kan dus nie onvoorwaardelik gesteun word nie, en uit ‘n 
Christelike oogpunt is die Regering se veldtog ook nie die enigste wyse om die 
verspreiding van VIGS te voorkom nie. 
Losbandige seksuele omgang word nie deur die Regering of selfs die gemeenskap 
aangespreek as die moontlike oorsaak vir die verspreiding van VIGS nie, vanweë die 
mens se sogenaamde reg op vrye keuse. Miljoene rande word spandeer op die 
voorkoming van Vigs, maar die werklike oorsaak daarvan, naamlik lae morele waardes 
en losbandige seksuele omgang, word misgekyk en nie ontmoedig nie. 
Die enigste berigte in die pers oor VIGS wat van kerklike weë gekom het, is ‘n 
verklaring deur die biskoppe van die Rooms-Katolieke Kerk. Die Protestante het tot op 
hede ‘n stilte gehandhaaf.  
Christene het in hierdie tyd van morele verval, die Godgegewe opdrag om Sout van die 
aarde en ‘n Ligtende Lig te wees vir alle mense. 
Om hierdie rede is ‘n openbare Christelike getuienis oor bostaande saak aan die 
Regeringsowerhede op alle vlakke, asook aan die algemene publiek, nou dringend 
noodsaaklik. 
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Die getuienis moet gebaseer word daarop dat die enigste wyse waarop Vigs suksesvol 
voorkom kan word, is om hoë morele waardes asook die heiligheid en instandhouding 
van die huwelik voorop te stel en seksuele omgang voor en buite die huwelik geheel en 
al af te wys. 
 
‘n Goeie voorbeeld van so ‘n verklaring is die voorgestelde verklaring oor die MIV 
/VIGS-Pandemie wat vervat is in die Rapport Deputate KO, artikel 28: Hierdie verklaring 
word ook ter motivering van hierdie Beskrywingspunt aangeheg. 
 
Verklaring oor die MIV/VIGS-Pandemie 
Kennis is geneem van die sorgwekkende afmetings wat die pandemie van vigs in ons 
land aangeneem het en steeds aanneem, die verwoestende effek wat vigs uitoefen op 
die gesinslewe (ouerlose kinders), die beroepslewe (verminderde arbeidskorps), die 
mediese dienste (oorlading by dokters en hospitale), die berekening dat sowat 25% van 
alle sterfgevalle in die jaar 2000 vigs-verwant was, en dat byna 20% van alle 
volwassenes in Suid-Afrika MIV geinfekteer is. 
Ook is kennis geneem van die volgende: (1) Dat daar tussen die jare 2000 en 2010 
tussen 4 en 7 miljoen mense aan vigsverwante siektes sal sterf, (2) dat armoede en 
magteloosheid in agtergeblewe gemeenskappe waar vigs ‘n welige teelaarde vind 
toeneem, (3) dat die morele waardes verlaag van 'n samelewing waarin seksualiteit te 
dikwels gekenmerk word deur begeersug, genotsug en magsug, (4) dat die 
landsregering 'n onvermoë toon om die vigspandemie op betekenisvolle wyse die hoof 
te bied, (5) dat die kerke 'n gebrekkige rol speel ten opsigte van een van die grootste 
krisisse wat ons land nog ooit getref, (6) dat die gevaarlike mites wat onder sekere 
mense oor vigs bestaan gelei het tot verkragting van kinders. 
‘n Beroep word gedoen op: (a) landsburgers, en in besonder Christene, om hoë morele 
waardes na te streef en uit te leef, ook en veral op seksuele gebied, (b) die jeug, om te 
besef dat daar geen “veilige seks” bestaan nie, maar slegs “verantwoordelike seks” wat 
binne die raamwerk van die huwelik sy uitdrukking vind, (c) ouers, om aan hulle kinders 
‘n navolgenswaardige voorbeeld te stel van ‘n verantwoordelike seksuele lewe en om 
hulle kinders dienooreenkomstig op te voed, (d) opvoeders, om in hulle omvattende 
opvoedingstaak kinders en jongmense voortdurend te wys op die gevare van vrye seks 
en ‘n immorele lewe, (e) mediese personeel om voort te gaan met navorsing ten einde 
die beste voorkomende of genesende middel te vind, asook om vigspasiënte met sorg, 
deernis en waardigheid te behandel, (f) die lands- en provinsiale regerings, om met 
groter doelgerigtheid alles in die werk te stel om deur middel van voorligting, voorsorg, 
finansiële voorsiening en voorkomende maatreëls die pandemie te probeer stuit sodat 
ons ‘n gesonde samelewing mag hê, (g) kerke, om enersyds te waarsku teen 
stigmatisering, diskriminering en verwerping van MIV-positiewe persone; en om 
andersyds deur middel van morele voorligting aan veral jongmense, pastorale 
begeleiding en diakonale versorging van vigspasiënte en weeskinders die genesende 
krag van die evangelie in die samelewing sigbaar te maak deur formeel as vennoot 
betrokke te raak by multidissiplinêre aksies om vigs te bestry, en om te begroot ten 
einde ook finansieel ‘n beduidende rol te speel. 
Besluit:  
Na wysiginge word die Verklaring goedgekeur. 
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E. MEDIAVERKLARING OOR DIE MIV-VIGSPANDEMIE 
Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) neem met hartseer kennis van een van 
die grootste krisisse wat die mensdom nog ooit getref het met die sorgwekkende 
afmetings wat die pandemie van vigs aangeneem het en steeds aanneem. Statistiek 
RSA: Geïnfekteer 3.5 miljoen (2003); 5.3-6.1 miljoen (2005); 6-7.5 miljoen (2010). 
Sterftesyfer (per jaar): 90 000 (2002), 383 000 (2005) 635 000 (2010).* 
 
Die Sinode het ook sy kommer uitgespreek oor die kerke se gebrekkige rol ten opsigte 
van bestryding van hierdie tragedie. Die verwoestende effek wat vigs uitoefen op die 
gesinslewe (ouerlose kinders), die beroepslewe (verminderende arbeidskorps) en die 
mediese diens (oorlading by dokters en hospitale) is enorm. Daarmee saam die 
toenemende armoede en magteloosheid in agtergeblewe gemeenskappe waar vigs ‘n 
welige teelaarde vind. Met afsku is ook kennis geneem van die gevaarlike mites wat 
onder sekere mense oor vigs bestaan en wat gelei het tot verkragting van kinders. 
 
Teleurstelling is ook uitgespreek oor die landsregering se oënskynlike onvermoë om die 
vigs-pandemie op betekenisvolle wyse die hoof te bied met sy pro-kondoomveldtog asof 
dit veilige seks sal waarborg. Daarom is daar waardering vir die nuwe benadering van 
die regering, naamlik sy MIV-VIGS-program A (“abstinence”) en B (“be faithful”).  
 
‘n Beroep word op die kerke gedoen  

− om te waarsku teen stigmatisering, diskriminering en verwerping van 
MIV-positiewe persone; 
− om in die gesindheid van die liefde van Christus ‘n veilige hawe te wees 
waar MIV-positiewe mense en vigslyers en hulle naasbestaandes die 
grootste vrymoedigheid het om hulle status bekend te maak; 

− om deur middel van morele voorligting (aan veral jongmense), pastorale 
begeleiding en versorging van vigspasiënte en weeskinders die genesende krag van 
die evangelie van die Here Jesus Christus in die samelewing sigbaar te maak;  

− om as vennoot formeel betrokke te raak by multi-dissiplinêre aksies om 
vigs te voorkom en te bestry; 
− om te offer ten einde ook finansieel ‘n beduidender rol te speel. 
 

‘n Beroep word op die jeug gedoen om te besef dat daar geen veilige seks bestaan 
nie, maar wel verantwoordelike seks binne die raamwerk van die monogame huwelik. 
Seksuele losbandigheid is nie alleen ‘n hoë risiko nie, maar ook teen die wil van God. 
 
‘n Beroep word op die sentrale owerheid gedoen om MIV-VIGS tot ‘n aanmeldbare 
siekte te verklaar ten einde MIV-VIGS-pasiënte doeltreffend te identifiseer en te 
behandel. Hierdie beroep het besondere betrekking op situasies van gedwonge 
saamgroepering van mense − soos veral in hostelle en in gevangenisse waar 
homoseksualiteit en verkragting ‘n hoë risiko is. 
Die owerhede (nasionaal, provinsiaal en munisipaal) word ook versoek om met nog 
groter doelgerigtheid alles in die werk te stel om deur middel van voorligting, voorsorg, 
finansiële voorsiening en voorkomende maatreëls die pandemie te probeer stuit sodat 
ons ‘n gesonde samelewing mag hê. 
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‘n Beroep word ook op die media gedoen om nie advertensieruimte vir prostitusie te 
gee nie aangesien prostitusie teen die wil van God en sy Woord is én ook vanweë die 
direkte verband tussen prostitusie en MIV-VIGS-besmetting.  
 

• Bron: loveLife. Henry J Kaiser. Family Foundation. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
26.4 BESKRYWINGSPUNT VAN DIE SUIDELIKE PARTIKULIERE SINODE : 

GETUIENIS OOR MORELE SAKE (Artt.8, 26) 
 
A. Ds. CS Grobler stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Daar word nie aan die Beskrywingspunt gevolg gegee nie. 

 
C. BESKRYWINGSPUNT 
A. Die Nasionale Sinode word versoek om die volgende Beskrywingspunt te oorweeg. 
 
B. Beskrywingpunt 
“Dat die GKSA by monde van die Nasionale Sinode sake t.o.v. morele kwessies verwys 
na spesiale Deputate (bv. Deputate vir Etiese Vrae) om so ‘n openbare Christelike 
getuienis te kan lewer ten opsigte van enige aktuele en morele onderwerpe teenoor 
kerke, media en die owerheid soos op enige gegewe stadium volgens die Deputaatskap 
se mening nodig mag wees of sulke sake wat deur ‘n Klassis of Partikuliere Sinode na 
hulle verwys word.” 
 
1. Opdrag van die Deputaatskap 
Die opdrag van die Deputate is nie om die Sinode te kontinueer nie, maar slegs om:  
a) ‘n Christelike getuienis te lewer oor aktueel/morele sake van die dag: Die Deputate 

moet oor sulke sake besin en ‘n Christelike getuienis daaroor opstel en aan die 
gemeentes en die algemene publiek bekendstel sodat ‘n Christelike siening daaroor 
so gou moontlik bekend kan word. 

b) Om alle Christelike kerkgemeenskappe op te roep om sodanige getuienis in die 
openbaar te ondersteun sodat die stem van alle Christene daardeur gehoor kan 
word: Met die begrip “alle ander Christelike kerkgemeenskappe” word dit bedoel in 
die breë sin van die woord en nie slegs die kerkgemeenskappe met wie die GKSA in 
korrespondensie is nie. 

c) Om die reg te hê om gereeld kundige persone op ‘n ad-hoc basis te koöpteer: Dit 
mag selfs nuttig wees om in elke Klassis soortgelyke Deputate te hê sodat sake op 
‘n plaaslike vlak vinniger aangespreek kan word.  

Daar kan aan die eenkant ‘n onderskeid gemaak word tussen getuienis wat gerig word 
op Christelike Kerke met die oog op ‘n eenvoudige standpunt oor ‘n saak, en aan die 
anderkant die getuienis teenoor die breë samelewing.  
Ons moet in gedagte hou dat die breë samelewing ‘n gesekulariseerde karakter het wat 
nie met ‘n paar Bybeltekste oortuig sal kan word nie. Mense sal moet aangespreek 
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word in ‘n taal en op ‘n wyse wat hulle sal verstaan en hulle moet met sekere 
beginselbegrippe oortuig word sodat die getuienis by hulle aanklank sal vind. 
 
LW: Sulke Deputate tree nie namens die GKSA op nie, maar wel as Deputate van die 
Nasionale Sinode om getuienis oor aktuele etiese vraagstukke van die dag te lewer. Die 
klem val by hierdie voorgestelde Deputategroep op die spoedige hantering van sulke 
etiese vrae. 
 
2. Agtergrond vir die Beskrywingspunt 
As agtergrond word verwys na die huidige situasie: 
a) Ons leef in ‘n gesekulariseerde omgewing waar gedurig kwessies van morele aard 

voorkom en waar dit belangrik is dat die Kerk van Christus sy stem so gou as 
moontlik moet laat hoor. 

b) Veral met die elektroniese media in ons huise, is kommunikasie en 
kennisverspreiding so vinnig dat sake waaroor getuienis gelewer moet word, nie 
meer kan wag tot ‘n volgende Sinode nie. 

c) Hoewel daar somtyds vertoë en omsendskrywes van individue rondom sommige 
onderwerpe die rondte doen, is dit noodsaaklik dat die Kerk van Christus as instituut 
hom in die openbaar oor sekere aspekte uitspreek en verantwoord deur middel van 
‘n openbare getuienis aan die Christene aan die eenkant en aan die sekulêre 
samelewing aan die anderkant. 

d) Drie Beskrywingspunte wat die Suidelike Partikuliere Sinode vir die Nasionale 
Sinode voorberei het (Vigs, Seksualiteit en Misbruik van God se Naam), dien as 
voorbeelde van onderwerpe wat aangespreek moet word. 

 
3. Motivering 
3.1 Kerkorde, art.28 
Volgens die artikel se eerste deel word die pligte van die owerheid en die pligte van die 
predikant, ouderlinge en diakens omskryf. Die laaste deel lê die volgende plig op die 
kerklike vergaderings: “Om korrespondensie met die owerheid te onderhou, om die 
nodige medewerking van die owerheid te verkry en in voorkomende gevalle as kerk van 
Christus voor die owerheid te getuig”. 
Indien die volledige konsekwensie van die herroeping van die kommissie vir die 
bestryding van sosiale euwels sou beteken dat deputate nie mag getuig teenoor die 
owerheid indien die Sinode nie in sitting is nie, sal die kerk nie die vereistes van hierdie 
artikel in die huidige tydvak behoorlik kan nakom nie omdat elke keer 3 jaar moet 
verloop voordat ‘n Sinode ‘n opdrag vir ‘n sekere getuienis kan uitreik. Hieruit kan dus 
afgelei word dat artikel 28 van die Kerkorde nie oortree word indien die deputate ‘n 
getuienisopdrag het nie. Die kerk as instituut moet tog sekerlik op deurlopende 
grondslag getuig net soos wat die lidmate dit behoort te doen. Die Deputaatskap vir 
gesprek met die owerhede is natuurlik so ‘n Kommissie. Hulle gesprekke met die 
owerhede is tog niks anders as getuienis nie. 
Die woorde “voorkomende gevalle” het reeds baie betrekking op ons huidige tydvak 
soos hieronder in paragraaf 3.2 verder omskryf word. 
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3.2 Getuienistaak 
Die taak om aktuele sake aan te spreek lê in die eerste plek by die plaaslike gemeente 
waar lidmate opgeskerp moet word in hulle siening oor morele en aktuele sake. Die 
prediking behoort daarop gerig te wees om lidmate toe te rus vir die daaglikse probleme 
en vraagstukke en om dit in sy daaglikse omgang teenoor die sekulêre wêreld uit ‘n 
Bybelse perspektief te kan verantwoord. 
Maar die Kerk van Christus as instituut het ook die taak om die wêreld en die 
samelewing aan te spreek en ‘n Christelike stem te laat hoor oor enige sake waar die 
Wet van God oortree word of waar die Christelike alternatief die beter alternatief is. 
Esegiël 3: 17 en 18 
“Mens, Ek het jou aangestel as ‘n wag vir Israel: Jy moet luister na wat Ek sê en hulle 
namens My waarsku. Wanneer Ek vir ‘n goddelose sê hy gaan sterwe, en jy waarsku 
hom nie, jy praat nie en jy waarsku nie die goddelose teen sy bose optrede om hom so 
in die lewe te hou nie, sal hy deur sy sonde sterwe, maar Ek sal van jou rekenskap eis 
vir sy dood.” 
Tot op hede het die Christelike kerk as instituut egter in baie gevalle te lank ‘n stilte 
gehandhaaf oor belangrike morele en aktuele onderwerpe en nie in die openbaar 
daaroor ‘n Christelike siening uitgespreek nie. Die redes daarvoor kan op verskillende 
vlakke gesoek word. 
a) Die kerk het veral klem gelê op die feit dat die verantwoordelikheid in die eerste plek 

by die plaaslike gemeentes lê om deur middel van die lidmate die Christelike 
boodskap in die wêreld in te dra. 

b) Die verhouding tussen die staat en die kerk was in die verlede ook baie sterker en 
die kerk kon redelikerwys die staat versoek om sekere aspekte te hanteer wat in 
werklikheid op die kerklike terrein was. Dit het ook tot ‘n mate ‘n louheid by lidmate 
veroorsaak sodat die lidmate agteroor gesit het omdat die kerk as instituut die “werk” 
gedoen het. 

Hierdie situasie het in die moderne tyd totaal verander as gevolg van die vordering in 
die demokratiese beginsels. Hoe groter die getalle wat ‘n saak ondersteun, hoe groter is 
die kans dat die staat daarop sal reageer.  
Verder het die humanisme en die sekularisering van die samelewing so vinnig gevorder 
dat die stem van die kerk en ook van die individu minder drakrag begin kry het. 
As gevolg van die vordering in die tegnologie kan Christelike standpunte oor aktuele 
sake nie meer wag vir ‘n volgende Sinode (3 jaar) nie en moet dit so gou moontlik 
aangespreek en bekend gemaak word. 
Die feit dat die kerk as instituut in baie gevalle nie sy stem laat hoor nie, veroorsaak by 
baie gelowiges en ook ander mense onsekerheid oor die Christelike siening van sekere 
sake. Dit is asof die Kerk in hierdie tyd, waar dit so belangrik is dat die Christelike stem 
gehoor moet word, nie sy getuienisplig voldoende nakom nie. In vandag se tyd waar 
kommunikasie so vinnig plaasvind, is dit uiters belangrik dat die Kerk van Christus 
paraat moet wees en pro-aktief moet optree.  
In die konteks waarin ons vandag leef, beteken die stem van die enkeling of selfs van ‘n 
gemeente nie veel nie. Daarom is dit belangrik dat ‘n getuienis elke keer deur die 
grootste moontlike groep en grootste aantal individuele kerke gelewer moet word om 
enigsins draagkrag te kan hê. 
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As gelowiges mag ons nie stil bly en die getuienistaak wat deur die Here aan ons 
opgelê is, versaak nie. Ons opdrag is om in liefde uit te reik, maar ook om in liefde tereg 
te wys.  
Galasiërs 6:1: “Broers, as iemand van julle in een of ander sonde val, moet julle wat 
julle deur die Gees laat lei, so iemand in ‘n gees van sagmoedigheid reghelp. En pasop: 
jy kan self ook in versoeking kom.” 
 
 
 
26.5 BESKRYWINGSPUNT VAN DIE SUIDELIKE PARTIKULIERE SINODE : 

MORELE STANDAARDE-SEKSUALITEIT (Artt.8, 140, 206) 
 
 
A. Ds. CS Grobler stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie : Samelewing. 
C. Ds. JH Howell rapporteer namens die Kommissie : Samelewing. 

 
D. BESKRYWINGSPUNT 
Die Nasionale Sinode word versoek om die volgende Beskrywingspunt te oorweeg vir 
onmiddellike hantering hetsy deur Deputate of op ‘n ander wyse. 
 
Dat die GKSA by monde van die Nasionale Sinode ‘n duidelike en Skrifgefundeerde 
motivering bied vir die afwysing van buite-egtelike en homoseksuele omgang en hoe 
mense wat sulke praktyke beoefen, pastoraal bedien moet word. 
 
1. Agtergrond 
As agtergrond word verwys na die huidige situasie: 
a) Die geskrewe en elektroniese media se ophemeling/goedkeuring van 

heteroseksuele buite-egtelike, voorhuwelikse en homoseksuele omgang asof dit 
normaal en aanvaarbaar behoort te wees. 

b) Die samelewing wat heteroseksuele buite-egtelike en voorhuwelikse omgang nie 
afkeur en as onaanvaarbaar beskou nie, maar stilswyend aanvaar as normaal, soms 
ook deur ouers wie se kinders by sulke dade betrokke is. Somtyds is van die ouers 
self betrokke by hierdie praktyke en die gevolg is dan dat die kinders nie reg 
opgevoed word nie. 

c) Die samelewing wat steeds mense met homoseksuele neigings verstoot en verguis. 
d) ‘n Nuwe neiging om aparte kerke te stig waar homoseksuele persone aanvaarbaar 

sal wees, asof hulle nie in die gewone kerke welkom is nie. 
e) Die stilswye oor hierdie sake deur die Christelike kerke in die algemeen. 
f) Die dringende behoefte aan morele waardes in ons land.  
g) Die gruwelike verdraaiing van God se Woord om homoseksuele dade goed te keur. 

Dit is baie duidelik veral in die briefwisseling in Die Burger en die literatuur. 
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2. Motivering 
2.1 So sê die Here 
Die Skrif is in die onderstaande tekste in die Ou en Nuwe Testament baie duidelik oor 
buite-egtelike seksuele omgang en homoseksuele omgang naamlik dat dit die begin 
bedoeling (doel) van die skepping van die man en vrou mis, soos beskryf in Genesis 1 
en 2, en daarom sonde is en dat dit vir die Here afskuwelik is. Onthou dat ons Here 
Jesus in sy antwoord in Matteus 19 oor die egskeiding juis terug verwys het na Genesis 
2 oor die bedoeling van die skepping van die man en vrou en wat God oor hulle gesê 
het. Die Kerk van die Here Jesus moet dus dieselfde doen. 
Genesis 1:27; Genesis 2:24; Matteus 19: 4 tot 6; Levitikus 20:10; Levitikus 20:13; 
Romeine 1:25 tot 28; 1 Korintiërs 6:18; 1 Korintiërs 6:9 en 10. 
 
2.2 Christus se verlossing 
Christus se verlossing is vir alle mense dus ook vir ware gelowige homoseksuele en 
ware gelowige heteroseksuele mense. Mense met homoseksuele neigings wat ware 
gelowiges is, wat ‘n bekeerde lewe lei, wat hulle beywer vir die wil van God en vir die 
Koninkryk van God, is net so deel van die Een Kerk van Christus soos enige ander 
ware gelowige. As die Kerk van Christus mag ons nie sulke mense verwerp nie, maar 
moet ons hulle in liefde opneem in die volle gemeenskap van die plaaslike kerk. Onthou 
die optrede en woorde van ons Here Jesus Christus in Johannes 8 waar ‘kerk en 
samelewing’, die vrou wat owerspel gepleeg het, in die openbaar verguis het. Jesus 
doen hier twee belangrike dinge wat die kerk van Christus moet navolg: (i) Hy 
veroordeel nie die vrou nie, Hy verwerp haar nie en (ii) Hy wys haar op ‘n weg wat reg 
is. Die gelowige homoseksuele persoon moet ook worstel met sy sondige begeertes net 
soos enige ander gelowige. 
Johannes 8:10 en 11; Romeine 1:17; Romeine 3:21 en 22; Johannes 3:16; Johannes 
3:36. 
 
2.3 Menslike waardigheid 
Die mens se menslikheid, sy persoon, sy selfrespek en sy integriteit verduur ‘n 
verskriklike aanslag deurdat mense voorgestel word as seksvoorwerpe. Mense word 
gereduseer tot hulle seksuele drifte terwyl ‘n mens opsigtelik veel meer as dit is.  
Die boodskap moet tuisgebring word dat mense met mekaar mors, mekaar degradeer, 
uitbuit en verneder. Hierdie aspek is baie duidelik as ons kyk na wat rondom ons 
gebeur: jeugseks, kindermisbruik, seksuele teistering en verkragting, troueloosheid in 
seksuele verhoudings ens. Al hierdie verskynsels kan teruggelei word na ‘n diep 
minagting vir die mens as persoon en sy waardigheid. Psalm 8:6 
 
2.4 Getuienistaak 
Die taak om sulke dinge aan te spreek lê op die pad van elke individuele lidmaat wat 
voortdurend daarin opgeskerp moet word. Die prediking behoort daarop gerig te wees 
om lidmate toe te rus vir die daaglikse probleme en vraagstukke en die lidmaat behoort 
hom in sy daaglikse omgang teenoor die sekulêre wêreld te kan verantwoord. 
Maar in die huidige tyd is dit belangrik dat die Kerk van Christus as instituut ook die 
Christelike stem laat hoor oor enige sake waar die Wet van God oortree word of waar 
die Christelike alternatief die beter alternatief is. 
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In vandag se tyd waar kommunikasie so vinnig plaasvind, is dit uiters belangrik dat die 
Kerk van Christus en sy lidmate paraat moet wees en pro-aktief moet optree. 
In hierdie getuienis behoort alle ander Christelike kerkgemeenskappe opgeroep te word 
om hierdie getuienis in die openbaar te ondersteun sodat die stem van alle Christene 
daardeur gehoor kan word. 
 
2.5 Aan wie moet die getuienis gerig word?  
a) Aan alle lidmate om hulle opnuut op te skerp. Veral ouers met skoolgaande kinders 

moet opnuut opgeskerp word oor wat die Here in sy Woord van bostaande praktyke 
sê. Die belangrikheid van seksuele voorligting aan kinders deur die ouers self, is 
uiters belangrik in hierdie tyd van morele verval, veral in wat ons en ons kinders op 
die TV sien en wat as normaal voorgehou word. 

b) Gemeentes en lidmate moet opgeskerp word om uit te reik na gelowige 
homoseksuele persone, aan hulle die verlossing deur Christus verkondig, hulle op 
die regte pad wys ooreenkomstig die Skrif en hulle te aanvaar in die volle 
gemeenskap van die gemeente. Ons mag hulle nie verwerp of selfs in ons privaat 
gesprekke verguis nie, want geen mens is sonder sonde nie. Dit is ook nie nodig dat 
persone met homoseksuele neigings uitgesonder moet word asof hulle spesiale 
behandeling behoort te kry nie. 

c) Aan alle Regeringsowerhede, die openbare media en alle Christelike 
kerkgemeenskappe Die ander kerkgemeenskappe moet opgeroep word om hierdie 
getuienis in die openbaar te ondersteun sodat die stem van alle Christene daardeur 
gehoor kan word. 

d) Hierdie getuienis moet aan die wye publiek bekend gestel word deur ‘n openbare 
mediavrystelling. 

Daar sal ‘n onderskeid gemaak moet word tussen die getuienis wat gerig word op 
Christelike kerke met die oog op ‘n eenvormige standpunt oor seksualiteit, en aan die 
anderkant teenoor die breër samelewing. 
Ons moet in gedagte hou dat die breër samelewing ‘n gesekulariseerde karakter  
het wat nie met ‘n paar Bybeltekste oortuig sal kan word nie. Mense moet aangespreek 
word in ‘n taal en op ‘n wyse wat hulle sal verstaan en hulle moet met sekere 
beginselbegrippe oortuig word sodat die getuienis by hulle aanklank sal vind.  
Die konklusie by so ‘n getuienis aan die breë samelewing moet altyd wees dat die 
gebod van die Here gesond en heilsaam is vir die mens.  
 
Skrifverwysings 
Genesis 1:27: God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het 
Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.  
Genesis 2:24: Daarom sal ‘n man sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe, en 
hulle sal een (vlees) word. 
Matteus 19:4 tot 6 Jesus het hulle geantwoord: “Het julle nie gelees dat die Skepper 
hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? Daarby het God gesê: ‘Daarom sal 
‘n man sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees.’ 
Hulle is dus nie meer twee nie, maar een. 
Levitikus 20:10: “Iemand wat egbreuk pleeg met die vrou van ‘n medeburger, moet 
doodgemaak word. Dit geld vir die man en ook vir die vrou wat egbreuk pleeg.” 
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Levitikus 20:13: “Twee mans wat homoseksueel verkeer, doen ‘n afskuwelike sonde. 
Hulle moet doodgemaak word. Hulle verdien die dood.” 
Romeine 1:25 tot 28: “Dit is hulle wat die waarheid van God verruil vir die leuen. Hulle 
dien en vereer die skepsel in plaas van die Skepper, aan wie die lof toekom vir ewig. 
Amen. Daarom gee God hulle oor aan skandelike drifte. Hulle vroue verander die 
natuurlike omgang in ‘n teennatuurlike omgang. Net so laat vaar die mans ook die 
natuurlike omgang met die vrou en brand van begeerte vir mekaar. Mans pleeg 
skandelikhede met mans en bring oor hulleself die verdiende straf vir hulle perversiteit.” 
En wat verder volg. 
1 Korintiërs 6:18: “Julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê nie. Elke 
ander sonde wat ’n mens doen, vind buite sy liggaam plaas, maar iemand wat seksueel 
losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam.” 
1 Korintiërs 6:9 en 10: “Moenie julleself mislei nie: geen onsedelikes of afgodsdienaars 
of egbrekers of mense wat homoseksualiteit beoefen of diewe of geldgieriges of 
dronkaards of kwaadpraters of bedrieërs sal deel kry aan die koninkryk van God nie.” 
Johannes 8:10 en 11: “Mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou 
voltrek nie?” “Niemand nie, Here” sê sy. Toe sê Jesus: “Ek doen dit ook nie. Gaan, 
maar moet van nou af nie meer sonde doen nie”. 
Romeine 1:17: “In die Evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle 
sonde vryspreek enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan: 
“Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe”. 
Romeine 3:21 en 22: “Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die Wet te onderhou 
nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat 
glo.” 
Johannes 3:16: “God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun aan ons 
gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal 
hê.” 
Johannes 3:36: “Wie in die Seun glo, het die ewige lewe; wie egter aan die Seun 
ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom.” 
Psalm 8:6: “U het hom net ‘n bietjie minder as ‘n hemelse wese gemaak en hom met 
aansien en eer gekroon.” 
Besluit: Daar word gevolg gegee aan die Beskrywingspunt. 
 
Aanbevelings 
1. Die volgende verklaring word ter oorweging aan die Sinode voorgehou 
1.1 Die Gereformeerde Kerke neem sterk standpunt in teen alle vorme van buite-

egtelike en homoseksuele omgang. God se Woord wys die monogame huwelik 
tussen ‘n man en ‘n vrou aan as die grense waarbinne die Godgegewe seksualiteit 
beoefen moet word. Gelowiges en alle mense word daartoe opgeroep om almal 
binne die kerk en samelewing met liefde en bewoënheid, deur woord en voorbeeld, 
op te roep tot ‘n heilige en God-erende uitlewing van die seksuele lewe. 

1.2 In Jesus Christus is daar (soos met enige ander sonde) verlossing vir persone wat 
buite-egtelike en homoseksuele praktyke beoefen het. Deur die krag van God se 
Heilige Gees kom daar berou en is ‘n heilige lewe moontlik. Persone met 
homoseksuele neigings moet soos alle ander mense met die nodige pastorale 
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bewoënheid hanteer en toegerus word om ook ten opsigte van hulle seksuele 
lewens getrou aan God se Woord te lewe. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
 
 
26.6 BESKRYWINGSPUNT VAN DIE PARTIKULIERE SINODE NOORDWES 

OOR DIE HOË VOORKOMS VAN GEWELD (Artt.8, 139, 207) 
 
 
A. Ds. JB du Plessis stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word verwys na die Kommissie : Samelewing. 
C. Ds. JH Howell rapporteer namens die Kommissie : Samelewing. 

 
D. BESKRYWINGSPUNT 
Weens die hoë voorkoms van geweld in die land versoek die Nasionale Sinode van die 
GKSA die Nasionale Regering om: 
 
Strenger optrede ten einde die geweld en misdaad meer effektief teen te werk, soos 
byvoorbeeld dat paroolvoorwaardes hersien word en dat strawwe opgelê word wat 
misdadigers werklik afskrik. 
Hoë prioriteit aandag te gee aan meer effektiewe maniere om misdaad te voorkom soos 
byvoorbeeld meer sigbare polisiering. 
Om ‘n kultuur van anti-misdaad veral onder die jeug te kweek. 
 
Motivering 
Kragtens Rom 13:4 en NGB, artikel 36 het die Here die owerheid die swaard in die 
hand gegee om die kwaaddoeners te straf en die deugsames te beskerm. 
Die voorreg wat die Here die mens gegee het om in vryheid te kan leef en werk word 
aan bande gelê deur die plaasmoorde, kapings, diefstal, roof, ens. 
Besluit: Dat daar aan die beskrywingspunt gevolg gegee word deur ‘n beroep op die 
owerheid te doen, kragtens o.a. Romeine 13:4 en NGB, art.36. 
Aanbevelings 
1. Die Sinode doen ‘n beroep op die Nasionale Regering om 
1.1 Strenger optrede ten einde die geweld en misdaad meer effektief teen te werk, 

soos byvoorbeeld dat polisie-ondersoeke deeglik gedoen word, dat 
paroolvoorwaardes hersien word en dat strawwe opgelê word wat misdadigers 
werklik afskrik. 

1.2 Indringende aandag te gee aan meer effektiewe maniere om misdaad te voorkom 
soos byvoorbeeld deur meer sigbare polisiëring. 

1.3 ‘n Kultuur van anti-misdaad veral onder die jeug te kweek. 
1.4 Sterk op te tree teen alle vorme van politieke geweld en sameswering tot geweld. 
2. Die Sinode doen ‘n beroep op Christene om voortdurend vir alle owerhede en 

gesagsdraers te bid sodat ons ‘n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding 
aan God en in alle eerbaarheid (1 Timoteus 2:2). 

Besluit: Goedgekeur. 
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27. BESKRYWINGSPUNT VAN DIE PARTIKULIERE SINODE NOORDWES – 
FEESVIERINGE TER HERDENKING VAN DIE 150-JARIGE BESTAAN 
VAN DIE GKSA (Artt.8, 28) 

 
 
A. Oudl. PJ Snyman stel die Beskrywingspunt. 
B. Besluit: Die Beskrywingspunt word na die Ordekommissie verwys. 
C. Ds. PD van Dyk rapporteer namens die Ordekommissie. 

 
D. BESKRYWINGSPUNT 
Die Nasionale Sinode van 2003 word versoek om Deputate te benoem met die oog op 
reëlings ter herdenking van die 150-jarige bestaan van die Gereformeerde Kerke in 
Suid-Afrika, DV in 2009. 
 
Die Deputate moet onder andere aan die volgende aandag gee: 
• Reëlings vir ‘n sentrale feesgeleentheid. 
• Die uitgee van ‘n feespublikasie 
• Leiding en inisiatief ten opsigte van streekfeeste en ander herdenkingsgeleenthede 

in die kerkverband 
• Betrokkenheid van ander kerkgemeenskappe, binnelands en buitelands. 
• Betrokkenheid van die TSP en PU vir CHO. 
Besluit:  
1. Aan die Beskrywingspunt word gevolg gegee 
2. Die saak word verwys na die te benoemde Deputate Historiese sake GKSA om in 

oorleg met die Bestuur van die Administratiewe Buro te begin beplan aan die 
voorstelle in die Beskrywingspunt. 

3. Voorstel van oudl. A Kruger – Verwys na Deputate Historiese Sake: 
3.1 In die beplanning vir die 150-jarige fees in 2009 word so gou moontlik voorsiening 

gemaak vir die daarstelling en uitbouing van ‘n Dankbaarheidsfonds. 
3.2 Die mikpunt van die Fonds is om ‘n bedrag van R500 000 per jaar tot in 2009 met 

die fees, in te samel. 
3.3 Die wyse van insameling is by wyse van persoonlike skakeling deur die Deputate 

met lidmate wat moontlik ‘n bydrae sou kon maak asook deur insamelingsaksies 
van die gemeentes. 

3.4 Die Deputate identifiseer ‘n aantal vermoënde lidmate wat genader word om 
aansienlike bedrae, byvoorbeeld R20 000 en meer, te skenk. 

3.5 Die motivering van die Fonds is ‘n kerkgemeenskap se diepe dankbaarheid 
teenoor die Here in sy troue bewaring deur 150 jaar en terselfdertyd ‘n 
daadwerklike voorneme om Hom, in gehoorsaamheid aan sy Woord, met 
volgehoue ywer en toegewydheid te dien, gedagtig aan die bekende uitdrukking 
van Luther: Daar is drie bekerings in die lewe van ‘n gelowige: eers die verstand – 
dan die hart – uiteindelik die beursie. 

3.6 Die Fonds moet gebruik word om te voorkom dat emeriti nood ondervind en vir 
ander kerklike [na binne gerig] en koninkryksbehoeftes [na buite gerig] waarop 
besluit mag word. 
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3.7 Oudl. A Kruger wat die voorstel vir die fonds gemaak het, word as adviseur deur 
die betrokke Deputate betrek. 

Besluit: Goedgekeur. 
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28. RAPPORTE : BENOEMING VAN DEPUTATE (Artt.118, 164, 172, 173, 
204, 244) 

 
 
A. Ds. PJ Nel stel Rapporte Een tot Vyf. 
B. Ds. LH van Schaik stel die Finale Rapport van die Kommissie : Benoeming van 

Deputate. 
 
C. EERSTE RAPPORT 
1.1 Die Kommissie bepaal ‘n eie werkswyse en rapporteer vir goedkeuring aan die 

Sinode. 
1.2 Die Kommissie beveel persone vir die verskillende Deputaatgroepe aan. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Sake waarvan die Sinode kennis moet neem 
2.1 Ten opsigte van die werkswyse hou die Kommissie hom by die volgende besluite 

van vorige Nasionale Sinodes: 
2.1.1 Kerke verskaf vooraf name van geskikte persone wat vir Deputaatgroepe 

voorgestel word aan die Direkteur van die Administratiewe Buro (Acta 1991:69, 
3.3.12.2; 1994:729, 1.2.1). 

2.1.2 Afgevaardigdes na die Sinode stel persone voor deur name met motivering 
daarby skriftelik aan die Kommissie te verskaf (Acta 2000:536,2.2). 

2.1.3 Die volgende kriteria geld vir benoeming op ‘n Deputaatgroep: Kundigheid, 
belangstelling, studierigting, beskikbaarheid, gesonde wisseling, kontinuïteit, 
inbring van jong kragte en afstande (Acta 2000:536, 2.4). 

2.1.4 Voor die Finale Rapport aan die Nasionale Sinode voorgehou word, word die 
Rapport aan die Moderamen vir finale beoordeling voorgelê, waarna die Rapport 
in die vergadering dien. 

2.1.5 Geen emeriti of emeritusprofessore moet in Deputaatgroepe benoem word nie. 
Diensdoende professore word sover moontlik ook nie in Deputaatgroepe benoem 
nie (Acta 1979:179, 8.4; 1991:69, 3.3.12.2.d; 1994:729, 1.2.4). 

2.1.6 Bepalings vir die samestelling van die Bestuur van die Administratiewe Buro en 
Trustees van verskillende trustfondse word volgens die onderskeie reglemente 
saamgestel. 

2.1.7 Die Kommissie dien verskillende Rapporte tydens die Sinode in, onder andere 
oor sake wat na die Kommissie vir aanbeveling na die Sinode verwys word 
(Sinode 2003). 

2.2 Voorstellers en voorgesteldes moet in ag neem dat as gevolg van hoë reiskoste 
weens afstande, beperkte aantal Deputaatgroepe en die moontlikheid van te 
groot Deputaatgroepe, dit nie vanselfsprekend is dat almal wat voorgestel is, in ‘n 
betrokke Deputaatgroep opgeneem sal kan word nie.  

Besluit: Kennis geneem. 
 

3. Sake waaroor die Sinode moet besluit 
3.1 Die Kommissie lê slegs ‘n Finale Rapport oor die samestelling van Deputaatgroepe 

op DV Donderdag 16 Januarie 2003 aan die Sinode voor. 
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Beredenering hiervan: In die werkswyse van hierdie Kommissie, is persone en 
nie sake nie, soos hoofsaaklik die geval by ander Kommissies is, ter sprake. Die 
goeie naam en eer van my naaste is ter sprake (Eksodus 20:16, HK, Sondag 43). 
Ten einde aan die negende gebod gehoorsaam te wees, hoor die Kommissie 
aanbevelings en beredeneringe ten opsigte van voorgestelde persone op 
Deputaat-groepe in vertroulikheid aan. Die Kommissie plaas ‘n baie hoë premie 
daarop om hierdie vertroulikheid te handhaaf 

3.2 Die Finale Rapport van die Kommissie word nie in die vergadering behandel nie. In 
die lig hiervan het afgevaardigdes slegs vooraf geleentheid om skriftelike 
kommentaar en aanbevelings aan die Kommissie te maak. Die Kommissie ontvang 
hierdie insette tot DV Maandagaand 13 Januarie. 

Besluit: Kennis geneem. 
 
4. Aanbevelings 
4.1 Die voorlopige Rapport van die Kommissie word aan die Sinode voorgelê. 

Afgevaardigdes kry geleentheid om skriftelike kommentaar en aanbevelings aan 
die Kommissie te maak (voor Maandag 13 Januarie). Die Kommissie lê die Finale 
Rapport oor samestelling van Deputate op Donderdag, 16 Januarie aan die Sinode 
voor vir finalisering. 

Besluit: Goedgekeur soos gewysig. 
4.2 Die Sinode herhaal die staande opdrag aan die Direkteur van die Administratiewe 

Buro om betyds voor elke Nasionale Sinode gemotiveerde voorstelle ten opsigte 
van moontlike Deputate van kerke te vra. 

4.3 Die Sinode versoek afgevaardigdes om so gou moontlik, maar voor DV 
Maandagaand 13 Januarie 2003, name van moontlike Deputate aan die 
Kommissie te verskaf. Afgevaardigdes word versoek om op die volgende wyse te 
werk te gaan: 

4.3.1 Dien die name skriftelik in. 
4.3.2 Motiveer die voorstel t.o.v. die geskiktheid van die voorgestelde persoon in die 

betrokke Deputaatgroep duidelik. 
4.3.3 Afgevaardigdes het ook geleentheid om ten opsigte van hulleself aan te dui in 

watter Deputaatgroep hulle wil dien of nie wil dien nie. 
4.3.4 Ten einde elke Deputaat te kan bereik moet die volgende volledige 

besonderhede van elke voorgestelde die voorstel vergesél: Naam, adres, 
telefoonnommer en gemeente. 

Besluit: Goedgekeur. 
 
D. VYFDE RAPPORT 
1. Opdrag 
Benoeming van Deputate volgens die beginsel van KO, art. 49. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Aanbeveling 
2.1 Die naam "Deputate Finansies" word gewysig na "Die Bestuur van die 

Administratiewe Buro". 
2.2 Die Bestuur van die Administratiewe Buro word soos volg saamgestel: 
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Voorsitter: Dr. DJS Steyn (Kurator, predikant om met die Woord te lei). 
Ondervoorsitter: Oudl. LJ Kruger (Besturende Lid) 
Sekretaris: Direkteur 
EVT en PPF: Ds. LH van Schaik 
Lede: Oudl. PJ Buys, prof. WD van der Walt, dr. P Lourens, br. MC Erasmus 
Ouditkomitee: Br. SJ Gouws, oudl. JA Venter 
Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Motivering 
Daar is sake wat dringend hanteer moet word deur die Bestuur van die Administratiewe 
Buro. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
E. FINALE RAPPORT 
Die Sinode vestig Deputate se aandag op die volgende: 
1. Die Bestuur en alle Deputategroepe moet voortdurend kyk na moontlikhede om 

koste te bespaar, sonder om die werk in die koninkryk te benadeel (Acta 2000:295, 
4.7). 

2. Die volgende riglyne is deur Sinode 2000 saamgestel: 
2.1 Deputate vergader hoogstens drie keer per termyn van drie jaar. Die noodsaak van 

meer vergaderings moet by die Bestuur van die Administratiewe Buro gemotiveer 
word. 

2.2 Soveel moontlik werk moet d.m.v. telefoonkonferensies, e-pos, fakse of pos 
afgehandel word. 

3. Die Kommissie beveel die volgende aan vir die uitvoering van bogenoemde, ten 
einde daadwerklike besparings moontlik te maak: 

3.1 Deputate vergader met die oog op verdeling van werksaamhede. Daarna word die 
werk gedoen d.m.v. e-pos, briewe, telefoonoproepe en –konferensies en fakse. 

3.2 Slegs wanneer dit noodsaaklik is en nadat oorleg met die Bestuur van die 
Administratiewe Buro gepleeg is, word weer vergaderings gehou. 

3.3 Vliegkaartjies, waar nodig, moet betyds d.m.v. die Administratiewe Buro gereël 
word, sodat afslag vir “groeps-“ en/of “vroeë-“ besprekings verkry kan word. Indien 
hierdie vereiste nie nagekom word nie, sou die moontlike besparing afgewend kon 
word na die betrokke Deputaat in persoon. 

4. Die Bestuur van die Administratiewe Buro kry opdrag om ondersoek te doen na die 
uitvoerbaarheid en bekostigbaarheid van videokonferensies en om Deputate 
daaroor in te lig. 

5. Wysigings in hierdie Rapport is op versoek van Sinodegangers aangebring. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
Die volgende Deputate word aanbeveel: 
 
1. BESTUUR VAN DIE ADMINISTRATIEWE BURO 
Kuratore: Dr. DJS Steyn (voorsitter) 
Direkteur: Mnr. HSJ Vorster (sekretaris) 
EVT en PPF: Ds. LH van Schaik 
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Oudl. L Kruger (ondervoorsitter en besturend), prof. WD van der Walt, oudl. PJ Buys, 
dr. PA Lourens, br. MC Erasmus. 
Ouditkomitee: Br. SJ Gouws, oudl. JA Venter 
Sekundi: Ds. EJ Tiemensma (Kuratore en Trustees), oudl. AH Mulder (Rietvallei), oudl. 
JH van der Merwe (Roodepoort), oudl. JK Scholtz (Alberton-Wes). 
Verteenwoordigers uit Part. Sinodes: Oudl. C Naude (Bosveld), dr. SJ van der Merwe 
(Noordwes), ds. PD van Dyk (Oostelike), ds. W Vogel (OVS-Natal), oudl. L Dekker 
(Pretoria), ds. J van ‘t Zand (Randvaal), oudl. A Saander (Suidelike). 
Sekundi vir Part. Sinodeverteenwoordigers: Oudl. NJG Yssel (Bosveld), oudl. JP 
Snyman (Noordwes), dr. SF Kruger (Oostelike), ds. CA Jansen (OVS-Natal), ds. MJ 
Smidt (Pretoria), oudl. GJH Scholtemeijer (Randvaal), ds. MP Fourie (Suidelike). 
Opdragte: A p.147, pt.4.1. 

 

Administratiewe Buro, Trustees Personeel Pensioenfonds, Sustentasie, SDDS-
inrigtings 
 

2. DEPUTATE EMERITAATSVERSORGING KRAGTENS KERKODE, ARTIKELS 
11,13 EN 20 

Verkose lede Trustees: Ds. LH van Schaik (voorsitter), ds. JH Howell (skriba PPF), ds. 
EJ Tiemensma (skriba EVT), ds. TC de Klerk(skriba medies). 
Sekundus: Dr. DJS Steyn 
Kundiges: Oudl. JJ Howell (Randburg), sr. CM Prinsloo (Benoni-Noord), oudl. JH van 
der Merwe (Ontdekkers), oudl. B Bakker (Standerton). 
Sekundi en vir moontlike koöptering: BJ Kruger, BG Kukkuk, SJ Gouws, JA Venter, sr. J 
Boneschans (Bellville). 
Hoofbeampte: Direkteur 
Adjunk-skriba: Sr. Wymie du Plessis 
Opdragte: 
 

Emeritaatsversorging, Trustees – EVT, PPF, Trustees Ondersteuningsfonds, 
Mediese versorging, Algemene Deputate KO artt.13 en 20, Beleggings 

 
3. DEPUTATE EKUMENISITEIT EN OWERHEID 
3.1 Binnelands 
Dr. SJ van der Walt (voorsitter), ds. PW Kurpershoek (skriba), dr. CJ Smit, dr. NP 
Heystek, prof. A le R du Plooy, prof. BJ de Klerk, prof. CFC Coetzee 

 

3.2 Buitelands 
Afrika: Ds. E Kayayan, ds. IW Ferreira (hulpskriba), ds. CB Swanepoel, ds. HS Coetzee 
Europa en Verenigde Koninkryk: Ds. BCG Fourie (skriba vir Deputate buitelands) 
Nieu-Seeland: Dr. HG Stoker 
Australië: Dr. J le Roux 
Verenigde State: Dr. CJ Smit (voorsitter van Deputate buitelands), dr. DG Breed 
Suid-Amerika: Dr. PJ Buys 
Ooste: Ds. BCG Fourie, dr. HG Stoker, dr. J le Roux 
Sekundi binnelands en buitelands: Ds. GJ Meijer, ds. S Hibbert 
Adviseurs binnelands en buitelands: Soos by 3.4 
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3.3 Owerheid 
Dr. PW Bingle (voorsitter), ds. RP van Wyk (skriba), dr. N Vorster, sr. MC Swanepoel, 
ds. KA J van Rensburg, ds. D Laufs. Koöpteer kundiges waar nodig. 
Sekundi en vir moontlike koöptering: Ds. BR Kingma, oudl. W Grové 
 
3.4 Adviseurs 
Prof. A. le R du Plooy, prof. JM Vorster, prof. CFC Coetzee 
Opdragte: K56 (5.1.9), K120 (5.1) 

 
Kerke met kerke, Ekumeniese sake, Binnelandse kerke, Buitelandse kerke, 
Owerhede 

 
4. DEPUTATE PUBLIKASIES 
4.1 Kerklike tydskrifte 
Ds. NW Ligthelm (voorsitter), ds. SC Vorster (skriba), Drie Redakteurs, Adjunk-
redakteur, Hoof-Admin Beampte, Direkteur, br. MC Erasmus, sr. L van der Walt, sr. R 
Pieterse, dr. SJ van der Walt 
 
4.2 Almanak  
Ds. ME Schalekamp (voorsitter), mev. W du Plessis (skriba), ds. CA Jansen 
 
4.3 CJBF, Kerkorde en Quo Vadis 
Ds. GJ Meijer (voorsitter), ds. PW Kurpershoek (skriba),  ds. HJJ Kruger, oudl. JM 
Earle, Direkteur 
Adviseurs: Prof. GJC Jordaan, prof. CFC Coetzee, prof. FP Viljoen 
Opdragte: 

 
Tydskrifte, Almanak, Publikasies, CJBF, Kerkordeboekie, Evangeliseringsmedia 
 

5. TEOLOGIESE SKOOL 
5.1 Kuratorium 
Part. Sinode Bosveld 
Primi: Dr. IL Bekker, ds. SA Cilliers 
Sekundi: Ds. CB Swanepoel, ds. JC Aucamp  
Sinode Middellande 
Primi: Ds. A Modise, ds. P Modise 
Part. Sinode Noordwes 
Primi: Dr. JL Ras, dr. CJ Smit, dr. WC Opperman (Namibië) 
Sekundi: Dr. SJ van der Merwe, dr. WC Vergeer, ds. JP Bingle (Namibië) 
Oostelike Part. Sinode 
Primi: Dr. DJS Steyn, ds. EJ Tiemensma 
Sekundi: Ds. LH van Schaik, dr. SF Kruger 
Part. Sinode OVS-Natal 
Primi: Ds. PJ van der Walt, ds. PA Coetzee 
Sekundi: Ds. W Vogel, ds. CA Jansen 
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Part. Sinode Pretoria 
Primi: Dr. DG Breed, dr. HG Stoker 
Sekundi: Dr. J le Roux, ds. BCG Fourie 
Part. Sinode Randvaal 
Primi: Ds. SD Snyman, dr. G Breed 
Sekundi: Ds. D Laufs, ds. AH Mulder 
Suidelike Part. Sinode 
Primi: Dr. PW Bingle, dr. F van der Walt 
Sekundi: Ds. RG Aucamp, dr. MJ du Plessis 
 
5.2 Breë Kuratorium 
Part. Sinode Bosveld 
Primi: Ds. CB Swanepoel, ds. JC Aucamp 
Sekundi: Ds. J Botha, ds. DJ de Kock 
Part. Sinode Noordwes 
Primi: Dr. SJ van der Merwe, dr. WC Vergeer, ds. JP Bingle (Namibië) 
Sekundi: Dr. SJ van der Walt, ds. JC Erasmus, ds. RJP du Plessis (Namibië) 
Oostelike Part. Sinode 
Primi: Ds. LH van Schaik, dr. SF Kruger 
Sekundi: Ds. CJH Breed, ds. PJ van der Walt 
Part. Sinode OVS- Natal 
Primi: Ds. W Vogel, ds. CA Jansen 
Sekundi: Ds. AH Klopper, ds. PK Lourens 
Part. Sinode Pretoria 
Primi: Dr. J le Roux, ds. BCG Fourie 
Sekundi: Ds. HJP de Beer, dr. PP Kruger 
Part. Sinode Randvaal 
Primi: Ds. D Laufs, ds. AH Mulder 
Sekundi: Ds. HF van Wyk, ds. GNV Botha 
Suidelike Part. Sinode 
Primi: Ds. RG Aucamp, dr. MJ du Plessis 
Sekundi: Ds. BR Kingma, ds. J Malan 

 
6. DEPUTATE HISTORIESE SAKE GKSA 
Kerkargief en –museum: Dr. JM van Tonder (voorsitter), NG Sarkady (skriba), ds. JG 
Noëth, oudl. DF du Toit, sr. HE du Toit, oudl. A Kruger (Colesberg), dr. JL Ras, dr. FRP 
de Bruyn, prof. JM Vorster, mev. A du Toit (Registrateur van Teologiese Skool). 
TSV wys verteenwoordiger aan. 
Kurator van die kerkmuseum: Word deur nuwe Deputate aangewys. 
Sekundus: Ds. GM Vogel 
Opdragte: N13, 3.4 
  

Kerkargief, Museum, Herdenking 150 jaar, Opteken van geskiedenis, Gesprek met 
ander kerke oor bewaring van historiese stukke 
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7. DEPUTATE LITURGIESE SAKE 
Ds. JP Bingle (voorsitter), ds. AH Mulder (skriba), prof. PGW du Plessis, prof. Heilna du 
Plooy, prof. PH Roodt (Meyerspark), sr. Jacoba van Rooy, dr. ILJ van Vuuren, ds. EJ 
Smit, br. LJ Botha, oudl. N Hoogendoorn (Bloemfontein) 
Ds. SD de Kock en ds. BC Smit vir Totiusberyming 
Adviseur: Prof. HF van Rooy, prof. BJ de Klerk 
Opdragte: K131 (2.4.6) 

 
Nuwe Skrifberymings, Hersiening Totiusberyming 

 
8. DEPUTATE CHRISTELIKE ONDERWYS 
Ds. P Venter (voorsitter), ds. PJ Nel (skriba), prof. PH Stoker, prof. PJ Mentz, prof. AJ 
Viljoen, ds. DJ de Kock, dr. M Kirsten, dr. J Dreyer, dr. M van Loggerenberg, ds. GJ van 
Wyk, ds. JH Howell, br. W Grönum 
Ds. LSD du Plessis om te koöpteer vir onderwys in Namibië 
Adviseur: Prof. J L van der Walt 
Opdragte: 
 

Christelike onderwys, PU vir CHO 
 
9. DEPUTATE JEUGSORG 
Ds. LJ Buys (voorsitter), ds. HPM van Rhyn (skriba), ds. IW Ferreira, ds. PJ van Blerk, 
ds. CJ van Heyningen, ds. OA Oosthuizen. 
Opdragte: K44 (3.2) 
 

Jeugsorg 
 
10. DEPUTATE KATKISASIE 
Dr. G Breed (voorsitter), ds. RA Bain (skriba), ds. C Hattingh, dr. FP Kruger, dr. J 
Dreyer 
Opdragte: K34 (3.1) 
 

Katkisasiehandleidings, Handleiding Bybelse geskiedenis, Internet 
 

11. DEPUTATE LEERSTELLIGE SAKE 
• Waar van toepassing word studies in oorleg met Deputate Liturgiese Sake 

gedoen (bv. Dogmatiese Lied of Nagmaalsformulier het ook ‘n liturgiese 
dimensie) 

 
11.1 Deputate kerngroepe 
Dr. AH Grové (voorsitter) Nuwe Testament 
Dr. AJ Krüger (skriba) Ou Testament 
Ds. SD Snyman Kerkreg 
Dr. SJ van der Walt Etiek 
Dr. F van der Walt Dogmatiek 
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11.2 Lede waaruit subgroepe vir spesifieke sake aangewys word 
Ds. SC Vorster, dr. IL Bekker, dr. N Vorster, dr. PP Kruger, ds. JJF Kruger, ds. SP van 
der Walt, sr. A Swart (Vryburg), dr. M van Loggerenberg, sr. R Pieterse 
Opdragte: K60 (5.1), K185 en K201 
 

Alternatiewe Nagmaalformulier, Vrou 
 
11.3 Vertaling van Belydenisskrifte, Formuliere en Gebede 
Ds. PH Fick (voorsitter), dr. VE d’Assonville (skriba), ds. E Kayayan, dr. AH Bogaards, 
prof. AJ van Rooy (Skool vir Tale, PU), prof. PGW du Plessis 
Opdragte: K13 (3.2) 
 

Vertaling van Belydenisskrifte, Ondertekeningsformuliere, ander Formuliere en 
Gebede 
 

12. REGSDEPUTATE 
Prof. A le R du Plooy (voorsitter), adv. LS de Klerk (skriba), adv. GL Grobler, adv. LI 
Vorster, prof. GJ Pienaar, prok. D Coetzee, oudl. J Jooste (Namibië). 
Opdragte: 
 

Regsake  
 

13. DEPUTATE DIAKONALE SAKE 
Oorkoepelende beheerbeampte: Direkteur 

 
13.1 SDDS art.21 Maatskappy (Diakonale Inrigtings) 
Ds. DJ Bakker (voorsitter), Direkteur van Administratiewe Buro, diak. JL Duvenage, br. 
CJH Kruger (Waterkloofrand), een predikant en een diaken van die gemeente 
waaronder die tehuis ressorteer, sr. S Coetzee. Op eerste vergadering moet direkteure 
vir art.21 Maatskappy verkies word. 
 
Fondsinsameling vir Inrigtings: Diak. P Smit (Wapadrant), diak. M Lyons (Bellville), diak. 
JP du P Aucamp (Amanzimtoti), J Myburgh (OVS) 
Sekundi: Diak. G Steenkamp (Wapadrant), diak. C Beekman (Bellville-Oos), diak. K 
Powels (Amanzimtoti), diak. H Geyer (OVS) 
 
13.2 Diakonale Ondersteuningsfonds kragtens Kerkorde, art.25 (verwys 

Noodtoestande en Diakonale sorg KO, artt.12,79,80) 
Ds. P Fanoy (voorsitter), diak. P Smit (skriba, Wapadrant). Korresponderende Kerkrade 
wys1 diaken en 1 sekundus uit elke Part. Sinode aan. 
Sekundi: Diak. LMJ Roelofse (Pretoria) 
Opdragte: K156, N2.2.1 

 
Inrigtings, Fondsinsameling, Noodtoestande, Diakonale sake, Reglement, 
Skakeling met Residentia Stigting 
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14. DEPUTATE VAN DIE NASIONALE SINODE (vergader net een keer) 
14.1 Uitgee van Handelinge 
Ds. LH van Schaik, skriba van die Ordekommissie (voorsitter), ds. CA Jansen, adjunk-
skriba van Ordekommissie (skriba), dr. CJ Smit, skriba van Sinode, ds. LD Aucamp, 
adjunk-skriba van Sinode, HSJ Vorster, Direkteur van Admin. Buro, sr. Wymie du 
Plessis, Hoof Administratiewe beampte 
Sekundus: Ds. PD van Dyk 
 
14.2 Agenda, korrespondensie en programmering van Sinode 
Ordekommissie, adjunk-skriba van Ordekommissie, Direkteur, Hoof Administratiewe 
beampte en een verteenwoordiger van elke Part. Sinode 
 
14.3 Beoordeling van Appèlle en Beswaarskrifte 
Ds. PA Coetzee (voorsitter), ds. RM van der Merwe (skriba) en een verteenwoordiger 
van elke Part. Sinode 
Opdragte: 

 
Handelinge, Agenda, Programmering, Regsdeputate beoordeling van ontvanklik-
heid van Appèlle en Beswaarskrifte. 

 
15. DEPUTATE BYBEL 
Ds. AP Kruger (voorsitter), dr. AJ Krüger, ds. AL Coetzer, br. HJM van Deventer 
Dr. F van der Walt en ds. BR Kingma het opdrag Bybelmedia. 
Adviseurs: Prof. GJC Jordaan, prof. HC van Rooy 
Opdragte: K47 (2.2.1) 

 
Bybelvertaling, Bybelverspreiding, Bybelmedia 

 
16. DEPUTATE TOEPASSING KO, ART.66 
Klassis Potchefstroom, dr. AH Grové (voorsitter), ds. TC de Klerk (skriba) 
Sekundi: Ds. GM Vogel, ds. JA Schutte 
Opdragte: 

 
KO, art.66 
 

17. DEPUTATE MEDIA EN INLIGTINGSTEGNOLOGIE  
17.1 Radio en TV 
Dr. PP Kruger (voorsitter), ds. HJP de Beer (skriba), ds. LD Aucamp, ds. D Laufs 
 
17.2 Inligtingstegnologie  
Ds. HF van Wyk (voorsitter), dr. BJ van der Walt (Bellville), dr. AH Bogaards, ds. HJ 
Vermeulen 
Opdragte: K6 (4.8.3.2.4), K8 (3.1.1-6) 
  

Radio en TV, Inligtingstegnologie 
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18. DEPUTATE ARTIKEL 48 KERKORDE 
Ds. PJ van der Walt [Bethlehem] (voorsitter), ds. SD Snyman (skriba), prof. A le R du 
Plooy, prof. JM Vorster, prof. JJ J van Rensburg, prof. HF van Rooy, dr. JL Ras  
Opdragte: K68(5) 
 

Skakel met Sinodes Middellande en Soutpansberg 
 

19. DEPUTATE ALGEMENE SINODE 
 
Die volgende is afgevaardig: 
Predikante 
Primi Sekundi (numeries) 
Dr. JL Ras Dr. HG Stoker 
Ds. PJ van der Walt (Bethlehem) Ds. SD Snyman 
Dr. CJ Smit Dr. PW Bingle 
Dr. VE d’Assonville Dr. DG Breed 
Dr. SJ van der Merwe Dr. NP Heystek 
 
Ouderlinge 
Primi Sekundi (numeries) 
Oudl. G Scholtemeijer Oudl. H van der Wateren 
Oudl. JJ Howell Oudl. R van der Kooy 
Oudl. DF du Toit Oudl. PD Bakker 
Oudl. WD van der Walt Oudl. W Grové 
Oudl. IJ Lessing Oudl. TM Buys 
 
Sameroeper: Dr. JL Ras 
Sekundus: Dr. SJ van der Merwe 
 
20. DEPUTATE SYNODUS CONTRACTA – ORANIA/KIMBERLEY 
 
Die volgende is afgevaardig: 
Predikante Ouderlinge 
Part. Sinode Bosveld Part. Sinode Bosveld 
Ds. JE Franck (prim) Oudl. B Kruger [Magol] (prim) 
Dr. IL Bekker (prim) Oudl. PT van Staden [Magol] (prim) 
 
Ds. SD de Kock (sek) Oudl. CJ Kruger (sek) 
Ds. DJ de Kock (sek) Oudl. JP Viljoen (Potgietersrus (sek) 
 
Part. Sinode Noordwes Part. Sinode Noordwes 
Dr. SJ van der Merwe (prim) Oudl. PRP Potgieter [Kimberley] (prim) 
Ds. JB du Plessis (prim) Oudl. NJ Ranft [Vryburg] (prim) 
 
Ds. JH Jordaan (sek) Oudl. D Kruger [Kimberley] (sek) 
Ds. TC de Klerk (sek) Oudl. JP Snyman [Koster] (sek) 
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Oostelike Part. Sinode Oostelike Part. Sinode 
Dr. DJS Steyn (prim) Oudl. BD Bakker (prim) 
Ds. LH van Schaik (prim) Oudl. AD Goede (prim) 
 
Ds. EJ Tiemensma (sek) Oudl. MHJ du Preez (sek) 
Ds. CJH Breed (sek) Oudl. WJ Coetzee (sek) 
 
Part. Sinode OVS-Natal Part. Sinode OVS-Natal 
Ds. PJ van der Walt [Bethlehem] (prim) Oudl. AJ van Wyk (prim) 
Ds. PA Coetzee (prim) Oudl. CHJ du Plessis (prim) 
 
Ds. CA Jansen (sek) Oudl. JW du Plessis (sek) 
Ds. W Vogel (sek) Oudl. IJ Knoessen (sek) 
 
Part. Sinode Pretoria Part. Sinode Pretoria 
Dr. DG Breed (prim) Oudl. R van Rooyen [Pta-Noord] (prim) 
Dr. HG Stoker (prim) Oudl. N Wiechers (prim) 
 
Ds. BCG Fourie (sek) Oudl. JJ Hertzog (sek) 
Ds. HJP de Beer (sek) Oudl. WJ Cilliers (sek) 
 
Part. Sinode Randvaal Part. Sinode Randvaal 
Ds. GNV Botha (prim) Oudl. GJH Scholtemeijer (prim) 
Ds. AL Coetzer (prim) Oudl. TM Buys (prim) 
 
Ds. SD Snyman (sek) Oudl. JJ Howell (sek) 
Ds. D Laufs (sek) Oudl. A Opperman (sek) 
 
Suidelike Part. Sinode Suidelike Part. Sinode 
Dr. MJ du Plessis (prim) Oudl. W Grové (prim) 
Ds. CS Grobler (prim) Oudl. WD van der Walt (prim) 
 
Ds. RG Aucamp (sek) Oudl. IJ Lessing (sek) 
Ds. BR Kingma (sek) Oudl. GJ Swanepoel (sek) 
Besluit: Goedgekeur. 
 
 
29. BEDANKINGS (Art.250) 
Die Voorsitter rig ‘n dankwoord tot die res van die Moderamen en die Sinode vir die 
gees en gesindheid en die werk wat gedoen is. ‘n Spesiale woord van dank word ook 
aan die Pers gerig. 
Dr. PW Bingle bedank die volgende persone: 

- Al die Kommissies 
- Die administratiewe personeel van die Administratiewe Buro 
- Die Rektor van die PU vir CHO vir die onthaal 
- Die kosters vir hulle werk 
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- Die vertalers 
- Die Ordekommissie  
- Die Moderamen – besondere woord van dank aan die Voorsitter vir die wyse 

waarop hy die Sinode gelei het 
‘n Lys van predikante en professore wat waarskynlik gedurende die volgende drie 
jaar sal emeriteer, word voorgehou en hulle dienwerk word met dankbaarheid in 
herinnering geroep. 
 

30. SLOTWOORD (Art.251) 
Prof. CJH Venter neem die sluiting van die Sinode waar. Die afgevaardigdes sing Ps 
145:1 en 2. Prof. Venter lees uit Rom 12:1-8 en gee enkele gedagtes deur. Psalm 
145:12 word ten slotte deur die afgevaardigdes gesing. 
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TWEEDE ADDENDUM VAN DIE 
EMERITAATSVERSORGINGSKOMBINASIE 

 
 
1. RAPPORT VAN DIE TRUSTEES VAN DIE EMERITAATS-

VERSORGINGSTRUST 
 
 
A. Ds. LH van Schaik stel die Rapport. 
B. Besluit: Die Rapport word verwys na die Kommissie : Emeritaatsversorging. 
C. Ds. TC de Klerk rapporteer namens die Kommissie : Emeritaatsversorging. 
 
D. RAPPORT 
1. Oproep 
Die ledevergadering van die Emeritaatsversorgingskombinasie is opgeroep om 
tydens die Sinode 2003 te vergader. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
2. Kredensiebriewe 
Behalwe die afgevaardigdes soos per aanvang van die Nasionale Sinode 2003, is 
die volgende addisionele Deputate afgevaardig van hulle onderskeie medewerkende 
kerkrade: 
(Sal tydens die vergadering aan u deurgegee word.) 
Besluit: Kennis geneem. 
 
3. Konstituering 
Die ledevergadering konstitueer as 'n vergadering van die Emeritaatsversorgings-
kombinasie, met die verkose Moderamen as funksionarisse. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
4. Kworum 
'n Kworum is teenwoordig. Kyk Reglement p.242, 7.5. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
5. Rapport Trustees 
Kyk Reglement: p.242, 8.6.1 tot 8.6.3. 
 
5.1 Sake waarvan die ledevergadering moet kennis neem 
5.1.1 Opdragte van die ledevergadering 
5.1.1.1 Aan die nuwe Trustees vir Emeritaatsversorging word opgedra om die 

geboortedatums van al die predikante en professore op datum te hou. 
Dit word op 'n deurlopende basis gedoen en inligting word op lêer by die 
Administratiewe Buro gehou. 

5.1.1.2 Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie handhaaf die 
huidige vlak van versorging met inagneming van heersende omstandighede, 
aan die hand van die inflasiekoers soos deur die Sentrale Statistiekdiens 
gepubliseer en in oorleg met die Aktuaris (Sinode 1994:227, 3.2.4.2), na 
gelang van beskikbare fondse. Die Trustees sien toe dat die besluit 
uitgevoer word. 
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Die versorgingsvlakke is voortdurend gemoniteer en die versorgingsvlak vir 
2002 is R6 950.00 per maand vir 'n egpaar.  
In ‘n vergelykende studie wat die Deputate gedoen het, het die volgende 
navore gekom: 

i) Die grootste aantal van die huidige emeriti word deur hulle kerkrade 
versorg deur middel van die Emeritaatsversorgingstrust. Die 
versorgingsbedrag vir die jaar is R6 950.00 per maand vir ‘n egpaar 
en 50% mediese subsidie van R1 280.50 ‘n totaal van R8 230.50. 

ii) Sou bogenoemde vergelyk word met predikante van die ander 
Afrikaanse kerke is die GKSA emeriti ongeveer ‘n 11% onder hulle 
gemiddeld. 

iii) Om ‘n verdere vergelykbare studie te doen met gepensioeneerdes op 
ander terreine, selfs die predikante van die ander Afrikaanse kerke is 
nie moontlik nie – die meeste behoort aan gevestigde 
Pensioenfondse. 

iv) Die EVT se beleggings en fondse is gestabiliseer in portefeuljes soos 
in die Rapport vervat. Die verhaling van ramings het verbeter in 
vergeleke met drie jaar terug. Die aktuaris is versoek om die 
moontlikheid te ondersoek om ‘n aansienlike aanpassing in die 
verhogings te maak – sonder om die ramings te verhoog. 

Of hierdie versorgingsvlak regtig nog eervol is, sal verder besin word en 
die Trustees sal aanvullend hieroor rapporteer. 

5.1.1.3 Kerkrade se aandag word daarop gevestig dat die emerituspredikant en sy 
afhanklikes lewenslank die verantwoordelikheid bly van die kerk waar hy 
laaste gedien het en dat hulle moet toesien dat hy eervol versorg word. 

 Die opdrag is skriftelik aan Kerkrade deurgegee. 
5.1.1.4 Die Trustees Emeritaatsversorging kry opdrag om so spoedig moontlik by 

die betrokke Kerkrade nuwe begrotings ten opsigte van emeriti en/of hulle 
afhanklikes te kry, ten einde die meriete van voortgesette addisionele hulp 
te kan bepaal. (Soos bepaal deur die Ordereëling art.6.6.) 

 Waar nodig, is hierdie inligting aangevra. 
5.1.1.5 Die ledevergadering maak ’n ernstige oproep tot alle meewerkende kerke 

om groter stiptelikheid en verantwoordelikheid by die betaling van ramings 
aan die dag te lê, om sodoende die onderlinge afspraak oor die hulp met die 
versorging van emeriti en hul afhanklikes te eerbiedig en dra dit op aan die 
Trustees om die debietorder te implementeer. 

 Die besluit is skriftelik aan Kerkrade deurgegee. 42 Kerke se ramings word 
per debietorder maandeliks verhaal. 20 Kerke se ramings word per 
aftrekorder maandeliks inbetaal. 

5.1.1.6 Die kerke hou weer sewe kollektes per jaar en betaal dit aan die 
Emeritaatsversorgingstrust. 

 Die opdrag is geïmplementeer. 
5.1.1.7 Die kerke word opgeroep om weer ’n spesiale poging aan te wend om 

lidmate te motiveer tot die gee van addisionele spesiale bydraes vir die 
Emeritaatsversorgingstrust. Dit kan onder andere geskied deur 
kapitaalstortings, erflatings en debietorders. 

 Die saak is deur briewe aan die kerke asook artikels in Die Kerkblad 
deurgegee. 
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5.1.1.8 Aan die nuwe Trustees vir Emeritaatsversorging word opgedra om die saak 
van vrywillige bydraes vir Emeritaatsversorging opnuut onder die aandag 
van kerke en lidmate te bring en hulle daartoe aan te moedig. 

 Die saak is deur briewe aan die kerke asook artikels in Die Kerkblad 
deurgegee. 

5.1.1.9 Die nuwe Trustees moet in elke geval waar in die toekoms ’n verhoogde 
uitkering goedgekeur word, dit onder die aandag van die kerke bring dat 
daar noodsaak was vir die goedkeuring van ’n verhoogde uitkering (sonder 
vermelding van naam en besonderhede natuurlik) en dat ’n beroep 
sodoende op kerke gedoen word om addisionele vrywillige bydraes, om die 
bedrag vir die befondsing van sodanige verhoogde uitkering te in. 

 Voorkomende gevalle is per brief aan Kerkrade gehanteer. 
5.1.1.10 Die Trustees ontvang die bevoegdheid om navraag hieroor te doen en om 

na onderlinge oorlegpleging met die emeritus en sy Kuratorium en/of 
Kerkraad oor sy versorging uit die Emeritaatstrust te besluit ten einde te 
verseker dat die emeritus nie oorversorg is nie en dat die beginsel van 
gelyke versorging sover moontlik plaasvind. Indien so ’n emeritus se 
emeritusversorging verminder sou word, moet dit jaarliks deur die Trustees 
of op versoek van of die Kuratorium of die Kerkraad in heroorweging 
geneem word. 

 Die opdrag is uitgevoer. 
5.1.1.11 Die nuwe Trustees ontvang opdrag om die lys van meewerkende kerke 

soos vervat in Acta 1997:220 ev, op datum te hou deur kerke wat uit die 
kerkverband tree af te haal en kerke wat ontbind, saamsmelt en 
naamsveranderinge ondergaan aan te bring. 

 Die opdrag is uitgevoer. 
5.1.1.12 Die nuwe Trustees ontvang opdrag om die lys van predikante/professore 

vir wie se versorging kerke kwalifiseer (Versorgingslys Acta 1997:224 ev) 
op datum te hou deur persone wat KO, artt.12, 79, 80 die dienste verlaat 
het af te haal asook predikante wat te sterwe gekom het aangesien hulle 
weduwees/wese wat uit die Predikante Pensioenfonds versorg word 

 Die opdrag is uitgevoer. 
5.1.1.13 Die nuwe Trustees ontvang opdrag om die lys van Emeriti (Acta 1997:229 

e.v.) op datum te hou. 
 Die opdrag is uitgevoer. 
5.1.1.14 Gee uitvoering aan alle sake waaroor die Gereformeerde Kerke 

Emeritaatsversorgings-kombinasie besluit het. 
 Aan die oorkoepelende opdrag is deurlopend aandag gegee. 
5.1.1.15 Gee uitvoering aan alle sake wat kragtens die Reglement van die 

Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie aan hulle opgedra 
is. 

 Aan die oorkoepelende opdrag is deurlopend aandag gegee. 
5.1.1.16 Gee uitvoering aan alle sake wat kragtens die aanvaarde Ordereëling vir 

Emeritaatsversorging aan hulle opgedra is. 
 Aan die oorkoepelende opdrag is deurlopend aandag gegee. 
5.1.1.17 Om alle sake wat voortspruit uit die samewerking van kerke in terme van 

KO, artt.13 en 20 te hanteer. 
 Aan die oorkoepelende opdrag is deurlopend aandag gegee. 
5.1.2 Emeritering en afsterwes 
5.1.2.1 Predikante wat sedert 1 Januarie 2000 geëmeriteer het: 18 
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5.1.2.2 Emeriti/weduwees wat sedert 1 Januarie 2000 oorlede is: 13 
5.1.2.3 Predikante wat sedert 1 Januarie 2000 volgens KO, artt.12, 79 en 80 uit die 

bediening is en gevolglik van die versorgingslys afgehaal is: 10 
 
5.1.2.4 Predikante oorlede (sien PPF) en gevolglik van die versorgingslys afgehaal 

is: 2 
Besluit: Kennis geneem. 
 
5.2 Sake waaroor die ledevergadering moet besluit 
5.2.1 Standaardprosedures wat die Trustees moet toesien dat die Administratiewe 

Buro dit uitvoer: 
5.2.1.1 Toesien dat Fonds jaarliks geoudit word 
5.2.1.2 Jaarlikse uitneem van gebeurlikheidspolis 
5.2.1.3 Maandeliks oorbetalings van: 

- Versorging 
- Mediese premies 
- Belasting 

5.2.1.4 Uitreik van IRP5-vorms gedurende Maart 
5.2.1.5 Jaarlikse verkryging van lewensverklarings 
5.2.1.6 Jaarlikse brief aan Kerkrade om te verseker dat emeriti en/of afhanklikes 

van emeriti eervol versorg word 
5.2.1.7 Jaarlikse brief aan emeriti waar kinders bo/onder 18 jaar is wat nog versorg 

moet word 
5.2.1.8 Drie jaarlikse aktuariële waardering van Trust 
5.2.1.9 Bevestiging van geboortedatums – predikante, professore 
5.2.1.10 Op datum hou van besonderhede van predikante wat emeriteer, oorgaan 

tot 'n ander staat van lewe, ens. 
5.2.1.11 Om 'n lys van meewerkende kerke soos vervat in Acta 1997:220 ev, op 

datum te hou deur kerke wat uit die kerkverband tree af te haal en kerke 
wat ontbind, saamsmelt en naamsveranderinge ondergaan, aan te bring. 

5.2.2 Trustaktewysigings 
Die ledevergadering besluit dat die volgende wysigings goedgekeur word: 

Besluit: Goedgekeur. 
 
WYSIGING AAN DIE TRUSTAKTE GEREFORMEERDE KERKE EMERITAATS-
VERSORGINGSTRUST 
 
As gevolg van wysiging in die samestelling van die Trustees van die Emeritaats-
versorgingstrust, word die volgende wysigings aan Artikel 5 van die Trustakte van 
die Emeritaatsversorgingstrust aangebring: 
 
“ARTIKEL 5.2 
Daar moet te alle tye ten minste 8 (AGT) trustees in die amp wees. 
Vier kundige persone en vier predikante van Meewerkende Kerke wat deur die 
Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie aangewys word, met twee 
sekundi elk vir sowel die kundige persone as die predikante.” 
 
5.2.3 Reglementwysigings 

Die ledevergadering besluit dat die volgende reglementwysigings goedgekeur 
word: 
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WYSIGING AAN DIE REGLEMENT VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE 
EMERITAATSVERSORGINGSKOMBINASIE 
 
As gevolg van wysiging in die samestelling van die Trustees van die Emeritaats-
versorgingskombinasie, word die volgende wysigings aan Artikel 8 van die 
Reglement van die Emeritaatsversorgingskombinasie aangebring: 
 
“ARTIKEL 8.1 
Die Trustees van die Emeritaatstrust bestaan uit agt lede soos volg saamgestel. 
Vier kundige persone en vier predikante van Meewerkende Kerke wat deur die 
Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie aangewys word, met twee 
sekundi elk vir sowel die kundige persone as die predikante.” 
“ARTIKEL 8.2 
Die Direkteur van die Administratiewe Buro dien as Hoofbeampte.” 
 
“ARTIKEL 8.5.2 
Die kworum van die Trustees is vyf lede.” 
Besluit: Goedgekeur. 
 
5.2.4 Aktuaris 
  Waarderingsverslag – Sien Aanvullende Rapport. 
5.2.5 Verslag oor finansies en beleggings 

Die portefeulje van die EVT word ook bestuur deur mCubed en het op 30 
Junie 2002 R40 751 663.91 beloop. 
Die verdere hantering van die fonds geskied soos volg: 
Deur die maand word ramings bymekaar gemaak en word enige surplus 
fondse op ‘n daggeldrekening belê by Eerste Nasionale Bank en Investect ten 
einde die maandelikse bedrag van ±R975 000.00 bymekaar te maak om 
emeriti te versorg. Indien ‘n tekort bestaan word net genoegsame fondse by 
mCubed onttrek om die tekort aan te vul. 

Besluit: Kennis geneem. 
 

5.2.6 Stand van fondse soos op 30 Junie 
 
 Belegging by mCubed Asset Management (Pty) Limited 
   
 GR2 Global Balanced R40 753 103 
 160 300 Ou Mutual aandele teen uitgifte prys R  2 276 260 

Besluit: Kennis geneem. 
 
5.2.7 Ouditstate 
  Kyk Aanvullende Rapport. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
5.3 Opdragte 
5.3.1 Wysigings aan die Trustakte moet aan die Registrateur van Binnelandse 

Inkomste gegee word. 
5.3.2 Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie handhaaf die 

huidige vlak van versorging met inagneming van heersende omstandighede, 
aan die hand van die inflasiekoers soos deur die Sentrale Statistiekdiens 
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gepubliseer en in oorleg met die Aktuaris, na gelang van beskikbare fondse. 
Die Trustees sien toe dat die opdrag uitgevoer word. 

5.3.3 Addisionele hulp aan emeriti 
5.3.3.1 Die Trustees van die Emeritaatsversorging kry opdrag om so spoedig 

moontlik by Kerkrade waar emeriti addisionele hulp ontvang, nuwe 
begrotings te kry, ten einde die meriete van voortgesette addisionele hulp te 
kan bepaal. 

5.3.3.2 Die Trustees moet in elke geval waar in die toekoms 'n verhoogde uitkering 
goedgekeur word, dit onder die aandag van die kerke bring dat daar 
noodsaak was vir die goedkeuring van 'n verhoogde uitkering (sonder 
vermelding van naam en besonderhede natuurlik) en dat 'n beroep 
sodoende op kerke gedoen word om addisionele vrywillige bydraes, om die 
bedrag vir die befondsing van sodanige verhoogde uitkering, te in. 

5.3.3.3 Die Trustees ontvang die bevoegdheid om navraag hieroor te doen en om 
na onderlinge oorlegpleging met die emeritus en sy Kuratorium en/of 
Kerkraad oor sy versorging uit die Emeritaatstrust te besluit ten einde te 
verseker dat die emeritus nie oorversorg is nie en dat die beginsel van 
gelyke versorging sover moontlik plaasvind. Indien so 'n emeritus se 
emeritusversorging verminder sou word, moet dit jaarliks deur die Trustees 
of op versoek van óf die Kuratorium óf die Kerkraad in heroorweging 
geneem word. 

5.3.4 Die ledevergadering doen 'n ernstige beroep op alle meewerkende kerke 
om groter stiptelikheid en verantwoordelikheid by die betaling van ramings 
aan die dag te lê, om sodoende die onderlinge afspraak oor die hulp met die 
versorging van emeriti en hul afhanklikes te eerbiedig en dra dit op aan die 
Trustees om die debietorder te implementeer. 

5.3.5 Die kerke hou weer sewe kollektes per jaar en betaal dit aan die 
Emeritaatsversorgingstrust. 

5.3.6 Gee uitvoering aan alle sake waaroor die Gereformeerde Kerke Emeritaats-
versorgingskombinasie besluit het. 

5.3.7 Gee uitvoering aan alle sake wat kragtens die Reglement van die 
Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie en die 
Ordereëlings vir Emeritaatsversorging aan hulle opgedra is. 

5.3.8 Om alle sake wat voortspruit uit die samewerking van kerke in terme van 
KO, artt.13 en 20 te hanteer. 

5.3.9 Wys kragtens die Reglement 'n Aktuaris aan. 
Besluit: Goedgekeur. 
 
6. Aanvullende Rapport 
In die Aanvullende Rapport sal onder andere oor die versorgingsbedrae vir 2003 
gerapporteer word. 
Besluit: Kennis geneem. 
 
E. AANVULLENDE RAPPORT 
1. Sake waarvan die Sinode moet kennis neem 
1.1 Versorgingsbedrag 

Die Trustees het besluit op ‘n basisbedrag vir 2003 van R7 400 per maand vir 'n 
egpaar. 

1.1.1 Motivering 
1.1.1.1 Dit kom op ‘n verhoging van 6.5% op die vorige jaar. 
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1.1.1.2 Die Aktuaris beveel aan dat om die befondsingsvlak van die EVT te 
handhaaf daar nie meer as 5% gegee word nie anders moet die ramings 
dienooreenkomstig styg. 

1.1.1.3 Die probleem wat die Trustees het, is dat die basisbedrag voor enige 
aftrekkings en die uiteindelike kontant in die sak van die emeriti nie 
heeltemal op standaard is nie en moeilik as “eervol” bestempel kan word. 
Vergelykings wat gemaak is met predikante uit ander kerke dui aan dat die 
versorging behoort te verbeter. 

1.1.1.4 Om bogenoemde redes het die Trustees tog besluit om 6.5% verhoging toe 
te staan (1.5% hoër as wat die Aktuaris voorstel). Die Aktuaris werk op die 
oomblik met ‘n raming van R94 per belydende lidmaat vir 2003. Die raming 
is reeds deur die Trustees verhoog vanaf 1 Julie 2002 met 6.8% vanaf R88 
na R94 per belydende lidmaat. 

1.1.1.5 Verder behoort die vergadering die besparing te tel wat verkry is met die 
nuwe mediese skema waarvan die deel wat die emeriti moet betaal laer is as 
wat by die vorige skema was. Dit bring ‘n verdere verhoging van 2.4% in die 
emeriti se sak. In effek beteken dit dus eintlik ‘n verhoging van 9%. 

1.2 Afsterwe 
Sedert die samestelling van die Rapport vir die Agenda is daar 6 emeriti oorlede. 

1.3 Waarderingsverslag van die Aktuaris 
Die Trustees lê hiermee die waarderingsverslag van die Aktuaris aan die 
ledevergadering voor. 

 
 AFDELING 1 
 
 INLEIDING 
 
1.1 Hierdie verslag word gerig aan die Trustees van die 

Emeritaatsversorgingstrust (hierna die Fonds genoem). 
1.2 Die Fonds is nie 'n geregistreerde Pensioenfonds nie, en is gevolglik nie 

onderhewig aan die toesighouding van die Registrateur van Pensioenfondse 
of aan die bepalings van die Pensioenfondswet nie. Die Fonds bied spesifiek 
nie voordele aan enige emeriti nie, en is uitsluitlik daargestel om as 'n 
reserwefonds te fungeer sodat Kerkrade wat vir die versorging van emeriti 
verantwoordelik is, indien hulle dit nodig sou vind, vanuit die Fonds kragtens 
sekere bepaalde riglyne finansiële bystand ten opsigte van sodanige 
versorging kan ontvang. 

1.3 Die vorige aktuariële berekeninge vir die Fonds is soos op 1 Julie 1999 
gedoen. 

 
 AFDELING 2 
 
 BESONDERHEDE VAN DIE FONDS 
 
2.1 Die Fonds bied aan Kerkrade ten opsigte van bestaande emeriti asook ten 

opsigte van die afhanklikes van afgestorwe emeriti en voormalige predikante 
bystand ten opsigte van die versorgingsvoordele wat deur sodanige Kerkrade 
aan die betrokkenes betaal word, in die vorm van 'n maandelikse voordeel. 
Die Fonds is vanaf 30 Junie 1994 vir nuwe deelnemers gesluit en bied na 
hierdie datum, benewens die voordele wat dit reeds betaal, ook voordele ten 
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opsigte van toekomstige emeriti op 'n pro rata-basis wat met hulle tydperk in 
die bediening tot en met 30 Junie 1994 verband hou. 
Die voordele wat by bereiking van ouderdom 65 jaar onder die Fonds ten 
opsigte van 'n predikant beskikbaar gestel kan word, word gebaseer op sy 
aantal jare in die bediening tot 30 Junie 1994, met dien verstande dat ten 
opsigte van alle predikante wat later as ouderdom 27 jaar tot die bediening 
toegetree het, vir doeleindes van hierdie voordeelberekeninge aanvaar sal 
word dat sodanige predikante op ouderdom 27 jaar tot die bediening 
toegetree het. 
Ten opsigte van 'n predikant wat byvoorbeeld op ouderdom 30 jaar tot die 
bediening toegetree het en wat op 30 Junie 1994 55 jaar oud was, sal die 
gedeelte van die volle voordeel wat deur die Fonds beskikbaar gestel kan 
word, dus (55 - 27) � (65 - 27) = 28/38stes van die volle voordeel soos van 
toepassing op die datum van sy emeritering (in hierdie geval dus 30 Junie 
2004), beloop. 
Ten opsigte van ’n predikant wat voor ouderdom 27 jaar tot die bediening 
toegetree het, sal die volle tydperk vanaf sy werklike toetreedatum tot 30 
Junie 1994 in berekening gebring word. 
Sover dit professore en kapelane betref, sal slegs die periode tussen 
ouderdom 27 jaar (of vroeëre toetree-ouderdom) en die ouderdom waarop 
elke sodanige persoon 'n lid van 'n ander tersaaklike pensioenfonds geword 
het, vir hierdie doel in berekening gebring word. 

2.2 Die volle voordeel wat betaalbaar is, beloop tans R6 950 per maand en word 
volgens die diskresie van die Trustees hersien, wat in hulle beoordeling ten 
opsigte van sodanige hersiening veral die heersende inflasiekoers en die 
finansiële vermoë van die Fonds en van die lidmate van die Kerk in ag neem. 
Die volle voordeel van R6 950 per maand is ten opsigte van 'n egpaar 
betaalbaar. In geval van 'n wewenaar/vrygesel/weduwee is 70% van die volle 
versorgingsvoordeel betaalbaar, terwyl in geval van elke afhanklike kind, 10% 
van die volle versorgingsvoordeel betaalbaar is (dubbel indien albei ouers 
oorlede sou wees). 
Ten opsigte van predikante wat tussen ouderdomme 60 jaar en 65 jaar 
emeriteer word die voordeel verminder met 8% vir elke jaar waarmee die 
datum van emeritering ouderdom 65 jaar voorafgaan, terwyl vir predikante 
wat voor ouderdom 60 jaar emeriteer die voordeel met ‘n verdere 4% 
verminder word vir elke jaar waarmee die datum van emeritering ouderdom 
60 jaar voorafgaan. 

2.3 Volgens die inligting wat tot my beskikking gestel is, is die besonderhede van 
die persone ten opsigte van wie bystand tans deur die Fonds aan Kerkrade 
gebied word, soos volg: 
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 Aantal Totale maandelikse 
voordeel soos op  

1 Julie 2002 
 
Getroud 
Wewenaars/vrygeselle 
Weduwees 
Afhanklike kinders 
Voormalige professore 
 
Totaal 

 
  82 
  10 
  40 
  14 
  11 

____ 
157 

 
R531 753 
R  47 636 
R192 987 
R  10 545 
R  51 126 

__________ 
R834 047 

 
Die aantal persone geregtig op bystand het sedert die vorige 
berekeningsdatum soos volg gewysig: 

 
 Mans Dames Kinders Totaal 
     
Aantal op 1 Julie 1999   89 34 30 153 
Plus nuwe persone    22   6   2   30 
Plus regstellings     1   5 (14)     (8) 
Minus sterftes/stakings     9   5   4   18 
Aantal op 1 Julie 2002 103 40 14 157 

 
2.4 Ek het ook inligting ontvang ten opsigte van 212 predikante, 3 kapelane en 10 

professore ten opsigte van wie bystand in die toekoms deur die Fonds aan 
Kerkrade gebied mag word, maar wie tans nog nie geëmeriteer het nie. Die 
gemiddelde ouderdom van hierdie predikante, professore en kapelane soos 
op 1 Julie 2002 is 49,3 jaar. 

2.5 Gedurende die periode 1 Julie 1999 tot 30 Junie 2002 was die inkomste- en 
uitgawes van die Fonds soos volg (R'000): 

 
Inkomste  R34 527 
Ramings   R16 214*  
Beleggingsverdienste R16 580  
Ander R  1 733  
   
Uitgawes  R27 987 
Voordele betaal     R26 661**  
Ander R  1 326  
  ________ 
Netto inkomste  R  6 540 

 
* ‘n Debiteur ten opsigte van ramings van R2 917 000 soos op 1 Julie 

1999 is hierteen afgeskryf. 
** ‘n Debiteur van R3 180 000 ten opsigte van voordele wat namens die 

Mediese versorgingstrust deur die Fonds betaal is, is hierby in ag 
geneem. 

2.6 Tydens die vorige berekeninge was die bates van die Fonds in ‘n markwaarde-
portefeulje van Syfrets, in ‘n gewaarborgde portefeulje van Ou Mutual, in ‘n 
geldmarkportefeulje van Investec en in ‘n aanvraagdepositorekening by 



 776 

Saambou belê. Gedurende die periode 1 Maart 2000 tot 30 September 2000 
is ‘n gedeelte van die bates in die geldmarkportefeulje van Investec 
gerealiseer en in ‘n markwaardeportefeulje sowel as in ‘n 
effektetrustportefeulje van Investec belê. Gedurende Desember 2000 is 
hierdie bates gerealiseer en tesame met die bates in die 
markwaardeportefeulje van Syfrets en die gewaarborgde portefeulje van Ou 
Mutual in ‘n markwaardeportefeulje van mCubed belê. Gedurende die 
berekeningsperiode is kontantvloei in die aanvraagdepositorekening by 
Saambou belê sowel as gerealiseer sodat hierdie rekening geen saldo op 1 
Julie 2002 toon nie. Aan die einde van Junie 2002 is ‘n gedeelte van die bates 
van die Fonds in ‘n geldmarkportefeulje van ENB belê. Verder, ten tye van die 
demutualisering van Ou Mutual is 160 300 demutualiseringsaandele op grond 
van die beleggings in die gewaarborgde portefeulje aan die Fonds toegedeel. 

2.7 Die batesamestelling van die Fonds op 1 Julie 2002 was soos volg  (R'000): 
 

 Investec Mcubed ENB Ou 
Mutual 
aandele 

Totaal % 
van 

totaal 
Aandele 
Effekte 
Likiede bates 
Internasionaal: 
aandele 
Internasionaal: 
effekte 

- 
- 

R383 

        - 

        - 

R24 423 
R  7 572 

R  2 620 

R  4 055 

R  2 082 

- 
- 

R610 

       - 

       - 

R2 292 
- 
- 
- 

         - 

R26 715 
R  7 572 

R  3 613 

R  4 055 

R  2 082 

60,7% 
17,2% 

   
8,2% 

   
9,2% 

   
4,7% 

Totaal R383 R40 752 R610 R2 292 R44 037 100,0
% 

 
2.8 Die beleggingsopbrengs wat gedurende die tydperk 1 Julie 1999 tot 30 

Junie 2002 op die markwaarde van die bates van die Fonds behaal is, het 
gemiddeld 9,1% per jaar beloop. Indien die toevalling van Ou Mutual 
demutualiseringsaandele as beleggingsopbrengs onder die Fonds gereken 
word, het dit die effek dat die beleggingsopbrengs na 10,9% per jaar wysig. 

2.9 Die voordele wat deur die Fonds beskikbaar gestel word, is in die verlede 
jaarliks aangepas in so 'n mate dat die reële waarde daarvan grootliks 
gehandhaaf is. Dit impliseer dat 'n wesenlike gedeelte van die bates van die 
Fonds ook sover moontlik in bates belê behoort te wees waarvan die 
inherente waarde as inflasiebestand beskou kan word, sodat die reële waarde 
van die bates ook beskerm kan word. Beleggings in aandele en vaste 
eiendom word normaalweg as beleggings beskou wat aan hierdie vereistes 
voldoen. 
Uit die bogenoemde tabel blyk dit dat ongeveer 70% van die bestaande 
beleggings van die Fonds tans in sogenaamde groeibates gemaak word, 
teenoor 46% soos op 1 Julie 1999. 
Ek is van mening dat die Fonds voldoende blootstelling aan 
inflasiegekoppelde beleggings het. Hierdie blootstelling behoort egter nie na 
my mening die vlak van 70% te oorskry nie. 
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 AFDELING 3 
 
 BEREKENINGSBASIS 
 
3.1 Ten einde die huidige finansiële stand van die Fonds te beoordeel, het ek 'n 

waarde geplaas op die verwagte toekomstige verpligtinge van die Fonds, 
asook die toekomstige middele waaroor die Fonds na verwagting sal beskik. 

3.2 Die huidige waarde van verpligtinge is bereken ten opsigte van alle huidige 
voordeelbetalings, asook alle verwagte toekomstige voordeelbetalings ten 
opsigte van bestaande predikante insoverre dit hulle tydperk in die bediening 
tot en met 30 Junie 1994 betref. Vir doeleindes van hierdie berekeninge het 
ek aannames gemaak omtrent die verwagte toekomstige beleggingsopbrengs 
op die bates van die Fonds, die verwagte toekomstige praktyk van die Fonds 
ten opsigte van verhogings in die voordeelbedrae, sowel as die toekomstige 
ondervinding van die Fonds met betrekking tot sterftekoerse ten opsigte van 
predikante, emeriti en weduwees. 

 Die aannames wat ek gebruik het verskil in een opsig van die wat tydens die 
vorige berekeninge van die Fonds gebruik is. Die aannames met betrekking 
tot sterftes nadat ‘n voordeelbetaling ‘n aanvang geneem het is aangepas ten 
einde vir ‘n algemene styging in lewensverwagting voorsiening te maak. Die 
aannames wat ek vir my berekeninge gebruik het, word in Aanhangsel A 
uiteengesit. 

3.3 Wanneer op 'n berekeningsbasis vir die Fonds besluit word, is dit noodsaaklik 
dat die verwagte toekomstige praktyk met betrekking tot voordeelvlakke en 
ramings in so 'n basis in ag geneem word. 
Soos reeds genoem is, het die Fonds tot dusver die beleid gevolg dat alle 
voordeelbedrae jaarliks verhoog is om tot 'n groot mate in reële terme 
konstant te bly, beide insoverre dit voordele ten opsigte van nuwe 
voordeelgeregtigdes, en voordele ten opsigte van bestaande emeriti, 
weduwees en kinders betref. Dit sal ook in die toekoms steeds die oogmerk 
bly wanneer die voordeelbedrae jaarliks hersien word dat geen onderskeid, 
anders as die pro rata-verskille voortspruitend uit elke predikant se tydperk in 
die bediening tot 30 Junie 1994, tussen die voordele ten opsigte van nuwe 
voordeelgeregtigdes en die voordele ten opsigte van bestaande emeriti, 
weduwees en kinders gemaak sal word nie. 
Die omvang van sodanige jaarlikse hersiening sal, soos reeds genoem is, 
egter afhanklik wees van die finansiële stand van die Fonds soos wat dit van 
tyd tot tyd sal verander, en sal ook geskied met inagneming van die 
heersende inflasiekoers en van die finansiële vermoë van die lidmate van die 
Kerk. Die voordeelbedrae sal gevolglik nie noodwendig in die toekoms in 
reële terme konstant bly nie - ingevolge die resultate wat hierna uiteengesit 
word kan inteendeel verwag word dat die reële waarde van sodanige 
voordeelbedrae in die toekoms stelselmatig mag daal. 

3.4 Die inkomste van die Fonds bestaan hoofsaaklik uit sekere ramings wat per 
lidmaat betaalbaar is, en wat vanaf 1 Julie 2002 gemiddeld R94 per lidmaat 
per jaar beloop, asook ad hoc inbetalings en gereelde kollektes deur 
gemeentes. Daar word in die vooruitsig gestel dat die toekomstige jaarlikse 
aanpassing in die ramings sodanig sal wees dat dit nooit die jaarlikse 
inflasiekoers tot enige beduidende mate sal oorskry nie, hoewel die werklike 
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aanpassing uiteraard veral afhanklik sal wees van die finansiële stand van die 
Fonds soos dit van tyd tot tyd sou verander . 

3.5 Die beleggingsopbrengs wat na verwagting in die toekoms op die bates van 
die Fonds behaal sal word, behoort met die toekomstige inflasiekoers verband 
te hou. Die verhouding tussen die beleggingsopbrengs en die jaarlikse 
inflasiekoers, kan as die sentrale element van my berekeningsbasis beskou 
word. 
Ek is van mening dat dit redelik is om te aanvaar dat die Fonds oor die 
langtermyn in staat behoort te wees om 'n beleggingsopbrengs van 2,5% per 
jaar hoër as die jaarlikse inflasiekoers te handhaaf. Ek het vir die doeleindes 
van my berekeninge aanvaar dat die Fonds 'n beleggingsopbrengs van 10,0% 
per jaar op sy bates sal behaal teenoor 'n gemiddelde onderliggende 
inflasiekoers van 7,5% per jaar. Die absolute waardes van hierdie koerse is 
egter nie van werklike belang nie, maar wel die resulterende verskil van 2,5% 
per jaar. 

3.6 Dit is belangrik dat duidelike onderskeid getref word tussen die 
opbrengskoers waarvoor in my berekeninge voorsiening gemaak word, en die 
koers waarteen die voordeelbedrae na verwagting jaarliks sal verhoog. 
Ek het vir die doeleindes van my berekeninge vir die verwagte toekomstige 
verpligtinge van die Fonds 'n verdiskonteringskoers van 5,0% per jaar 
gebruik. Dit het die effek dat voorsiening daarvoor gemaak word dat 
bestaande en toekomstige voordeelbetalings jaarliks verhoog sal kan word tot 
die mate waartoe die beleggingsopbrengs wat op die bates van die Fonds 
verdien word, hoër as 5,0% per jaar is. Indien 'n beleggingsopbrengs van 
10,0% per jaar dus byvoorbeeld in 'n gegewe jaar behaal sou word, beteken 
dit dat voordele op daardie stadium met 5,0% verhoog sal kan word.  Indien 
die inflasiekoers in so 'n jaar 7,5% sou beloop, beteken dit dus ook dat 
sodanige verhoging in voordele op daardie stadium 2,5 persentasiepunte laer 
as die inflasiekoers sal wees. 
Dit sou uiteraard die ideaal wees dat die voordeelverhogings wat toegestaan 
word met die inflasiekoers tred hou. Dit is egter nodig om 'n balans te vind 
tussen bekostigbaarheid aan die een kant, en redelike voordele ten opsigte 
van emeriti en hulle afhanklikes aan die ander kant.  Indien voordele teen 'n 
hoër koers verhoog sou word as wat ingevolge die beleggingsopbrengs 
bekostig kan word, sal dit insgelyks vereis dat die ramings ook teen 'n hoër 
koers moet styg. Die vereiste styging in die ramings sal egter in so 'n geval 
groter wees as die koers waarteen die voordele verhoog word. 
Dit blyk dus duidelik uit die bovermelde beredenering dat die optimalisering 
van die beleggingsopbrengs op die bates van die Fonds ‘n uiters belangrike 
rol sal speel ten opsigte van die toekomstige gunstige finansiële verloop van 
die Fonds. 

3.7 Die waarde wat vir berekeningsdoeleindes op die bestaande bates van die 
Fonds geplaas word, moet op so 'n wyse bereken word dat dit tred hou met 
die basis waarvolgens die verpligtinge van die Fonds bereken word. Hierdie 
waarde word verteenwoordig deur die verdiskonteerde waarde van die 
verwagte beleggingsinkomste wat op die bates van die Fonds behaal sal 
word, met inagneming van die risiko verbonde aan elke belegging en met 
voldoende voorsiening vir toekomstige fluktuasies in die beskikbare 
herbeleggingskoers. 
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Gebaseer op die inligting tot my beskikking het ek 'n vooruitskatting van die 
toekomstige beleggingsinkomste op die bates van die Fonds gemaak. 
Ten opsigte van die belegging by mCubed sowel as die Ou Mutual 
demutualiseringsaandele beloop die waarde wat ek bereken het deur die 
verdiskontering van die toekomstige verwagte inkomste op die beleggings 
ongeveer R42 173 000 soos op 1 Julie 2002, wat gelyk is aan ongeveer 
98,0% van die ooreenstemmende totale markwaarde op dieselfde datum. 
Ten opsigte van die bates wat in die geldmarkportefeuljes van Investec en 
ENB belê is, is ek van mening dat die volle totale saldo van hierdie beleggings 
die toepaslike langtermynwaarde daarvan verteenwoordig. Ek het gevolglik 
besluit om hierdie bates teen die totale waarde van R993 000 in berekening te 
bring. 
Op die berekeningsdatum was daar verder totale netto bedryfsbates ten 
bedrae van nagenoeg R3 433 000 onder die Fonds. 

3.8 Die totale waarde wat ek vir die doeleindes van my berekeninge op die bates 
van die Fonds soos op 1 Julie 2002 geplaas het, beloop dus R46 599 000. 
Gebaseer op hierdie waarde en met inagneming van die waarde wat ek vir my 
berekeninge soos op 1 Julie 1999 op die bates van die Fonds geplaas het 
asook die kontantvloei gedurende die tydperk vanaf 1 Julie 1999 tot 30 Junie 
2002, beteken dit dat die effektiewe beleggingsopbrengs wat ek vir die 
doeleindes van my berekeninge in ag geneem het 11,0% per jaar beloop het, 
teenoor die werklike opbrengs op 'n markwaardebasis bereken van 10,9% per 
jaar soos reeds in paragraaf 2.8 genoem is. 

3.9 Die waarde wat op die toekomstige inkomste van die Fonds geplaas word wat 
by wyse van ramings ontvang sal word, is bereken in terme van die 
berekeningsaannames en voorsiening is dus gemaak dat die ramings in die 
toekoms op 'n gereelde basis sal verhoog. My berekeninge is verder gebaseer 
op die aanname dat daar tans 73 748 belydende lidmate in die Kerk is, wat in 
die toekoms teen 'n tempo van ongeveer 0,5% per jaar sal verminder. Ek het 
ook aanvaar dat ongeveer 7,5% van die jaarlikse ramings nie ontvang sal 
word nie, maar dat die effek hiervan geneutraliseer sal word deur inkomste 
wat op 'n ander wyse ingesamel mag word. 

 
 AFDELING 4 

 
FINANSIëLE STAND VAN DIE FONDS 

 
4.1 Gebaseer op die berekeningsbasis en ander aannames in Afdeling 3 

uiteengesit, is die verpligtinge van die Fonds vervolgens bereken. Die 
resultate van my berekeninge is soos volg: 

 
Verpligtinge ten opsigte van: 

 (R'000) 
Bestaande voordeelbetalings R100 375 
Verwagte toekomstige voordeelbetalings 
ten opsigte van bestaande predikante R  45 214 

 __________ 
Totaal R145 589 
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Minus waarde geplaas op bates R  46 599 
 __________ 

Tekort R  98 990 
 

Befondsingsvlak 32,0%  
 

Dit beteken dat die Fonds, nadat voorsiening gemaak is vir jaarlikse 
verhogings in voordeelbedrae teen 'n koers van 2,5% per jaar laer as die 
verwagte inflasiekoers, 'n befondsingsvlak van 32,0% soos op 1 Julie 2002 
het, teenoor 'n befondsingsvlak van 34,2% soos op 1 Julie 1999. 

4.2 Soos reeds in paragraaf 3.4 genoem is, beloop die gemiddelde raming tans 
R94 per jaar per lidmaat wat vir die befondsing van die tekort van R99,0-
miljoen aangewend sal word. Hierdie ramings sal jaarliks verhoog word teen 
'n koers wat verband sal hou met die koers waarteen voordele verhoog word, 
op 'n basis soos wat deur die Trustees in oorleg met die Aktuaris bepaal sal 
word. 

4.3 Ek het 'n kontantvloeiprojeksie vir die Fonds gedoen ten opsigte van die 
volgende 35 jaar. Vir die doeleindes van my berekeninge het ek aanvaar dat 
die berekeningsaannames bewaarheid sal word, dit wil sê ek het aanvaar dat 
die Fonds gedurende hierdie tydperk 'n beleggingsopbrengs van 10,0% per 
jaar op sy bates sal behaal, dat die voordeelbedrae sowel as die ramings met 
5,0% per jaar sal verhoog en dat sterftekoerse ooreenkomstig die 
sterftekoerse in Aanhangsel A sal wees. 
Die resultate van my berekeninge word in Aanhangsel B uiteengesit en toon 
dat, indien beide die ramings en voordeelbedrae in die toekoms teen 5,0% 
per jaar, oftewel 2,5% laer as inflasie, verhoog word, die ramings na 
verwagting teen 2034 gestaak sal kan word. Weens die langtermyn aard van 
hierdie projeksie behoort daar egter nie te veel klem op die resultate ten 
opsigte van die latere jare geplaas te word nie. 
Ek is van mening dat dit sinvol sal wees om hierdie kontantvloeiprojeksie in 
die toekoms gereeld te herhaal ten einde die Trustees van die Fonds in staat 
te stel om die finansiële verloop van die Fonds na behore te kan beoordeel. 

4.4 Die resultate hierbo uiteengesit vergelyk redelik met die resultate van my 
berekeninge soos op 1 Julie 1999, alhoewel ek sou verwag het dat die 
befondsingsvlak sou toegeneem het. Die redes vir die afname in die 
befondsingsvlak is hoofsaaklik as volg: 
- Die verhogings in die versorgingsvoordeel was effens hoër as wat 

ingevolge die berekeningsaannames vanuit die beleggingsopbrengs onder 
die Fonds bekostig kon word. 

- Die aantal sterftes onder die Fonds was laer as verwag, sodanig dat ‘n 
tekort hieruit vir die Fonds ontstaan het. Na aanleiding hiervan sowel as ‘n 
algemene toename in lewensverwagting het ek my aannames in hierdie 
verband gewysig. Hierdie wysiging het uiteraard ‘n verdere tekort vir die 
Fonds tot gevolg gehad. 

- Die debiteur wat afgeskryf is ten opsigte van ramings ontvangbaar op die 
vorige berekeningsdatum het tot ‘n tekort onder die Fonds gelei. ‘n 
Gedeelte van hierdie afgeskryfde debiteur is ten tye van my vorige 
berekeninge reeds in ag geneem. 

- Die aantal belydende lidmate het teen ‘n hoër tempo afgeneem as 
waarvoor voorsien is sodat die ramings wat oor die afgelope 3 jaar 
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ontvang is laer was as wat in die vooruitsig gestel is. Uiteraard het die 
waarde van die verwagte toekomstige ramingsinkomste ook as gevolg 
hiervan verminder. 
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AFDELING 5 
 
 SAMEVATTING 
 
5.1 Die Fonds is vanaf 30 Junie 1994 vir nuwe toetredes gesluit, en bied na 

hierdie datum, benewens die versorgingsvoordele wat reeds daaruit betaal 
word, slegs voordele by emeritering aan bestaande predikante wat ook op 30 
Junie 1994 predikante was. Sodanige voordele word op 'n pro rata-basis 
bereken, rofweg in die verhouding van die aantal jare wat die lid op 1 Julie 
1994 ouer as 27 jaar was, tot 'n potensiële volle lidmaatskapsperiode van 38 
jaar. 

5.2 Die voordele wat in die toekoms by emeritering uit die Fonds betaalbaar sal 
word, sal jaarliks aangepas word teen 'n koers wat afhanklik sal wees van die 
beleggingsopbrengs wat op die bates van die Fonds behaal word. Hierdie 
verhogingskoers sal stellig nie ten volle met inflasie kan tred hou nie, en sal 
na verwagting gemiddeld 2,5% laer as die jaarlikse inflasiekoers beloop. 

5.3 'n Aktuariële berekening van die verpligtinge van die Fonds dui daarop dat 
hierdie verpligtinge tans 32,0% befonds is. 'n Gemiddelde raming van R94 per 
jaar per lidmaat wat jaarliks matiglik sal verhoog, behoort voldoende te wees 
om die huidige onbefondsde tekort van R99,0-miljoen oor ‘n periode van 
ongeveer 32 jaar te befonds. 

 
C ERASMUS       B.Sc.    A.S.A.    F.I.A. 
In my hoedanigheid as Direkteur van  
ABSA KONSULTANTE EN AKTUARISSE (EDMS) BEPERK 
 
Johannesburg 
Desember 2002 

 
AANHANGSEL A 

 
 BEREKENINGSAANNAMES 
 
1. BELEGGINGSOPBRENGS 

'n Verwagte beleggingsopbrengskoers van 10,0% per jaar is gebruik, relatief 
tot 'n onderliggende inflasiekoers van 7,5% per jaar. 

 
2. VERHOGING IN VOORDEELBEDRAE 

Daar is voorsiening gemaak vir verhogings van die voordeelbedrae teen 'n 
koers van 5,0% per jaar. 

 
3. STERFTES 

Die gepubliseerde SA56-62 sterftetabelle (eindsterfte) is ten opsigte van die 
periode voor emeritering gebruik. 
Ten opsigte van die periode na emeritering is gebruik gemaak van die 
gepubliseerde PA90 (a(55) tydens vorige berekeninge) sterftetabelle 
(eindsterfte) vir manlike en vroulike lewens onderskeidelik. Ter illustrasie 
beloop die lewensverwagting ten opsigte van manlike lewens gebaseer op die 
gepubliseerde PA90 en a(55) sterftetabelle onderskeidelik soos volg: 
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Ouderdom PA90 SA56-62 
60 18,0 jaar 17,9 jaar 
70 11,6 jaar 11,1 jaar 
80   6,8 jaar   6,2 jaar 

 
Die volgende is voorbeelde van die sterftekoerse waarvoor voorsiening 
gemaak is: 
  

Aantal sterftes binne 1 jaar uit 1 000 persone by 
elke ouderdom 

 
Ouderdom 

 
Predikante/emeriti 

 
Weduwees 

 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

 
   1,6  (    1,6) 
   2,0  (    2,0) 
   2,9  (    2,9) 
   4,8  (    4,8) 
   7,9  (    7,9) 
  12,5  (  12,5) 
  19,3  (  19,3) 
  25,0  (  23,0) 
  38,6  (  37,8) 
  59,1  (  61,6) 
  89,6  (  98,6) 
133,4  (152,5) 
194,2  (224,1) 
273,9  (309,0) 

 
0,3  (    1,3) 
0,5  (    1,5) 
0,8  (    1,9) 
1,4  (    2,6) 
2,4  (    3,8) 
4,1  (    5,5) 
7,0  (    8,6) 

11,9  (  13,9) 
20,4  (  23,1) 
34,6  (  38,8) 
58,2  (  65,0) 
96,3  (106,3) 

155,2  (166,9) 
240,5  (246,9) 

 
Die syfers in hakies verteenwoordig die aannames wat ten tye van die vorige 
berekeninge gebruik is. 
 

AANHANGSEL B 
 

KONTANTVLOEIPROJEKSIE TEN OPSIGTE VAN DIE FONDS 
 
Jaar 
eindig-
ende 
30 Junie 

Beraamde 
aantal 
lidmate 

Totale 
ramings 
(R’000) 

Voordeel-
betalings 
(R’000) 

Bates 
(R’000) 

Befondsings
-vlak 

Raming 
per 

lidmaat 

2003 73379   7271 10882   47648   31,7%   94 
2004 73012   7596 11333   48676   31,5%   99 
2005 72647   7936 11910   49569   31,2% 104 
2006 72284   8291 12483   50334   30,9% 109 
2007 71923   8662 12830   51199   30,7% 114 
2008 71563   9050 13298   52071   30,5% 120 
2009 71205   9455 13908   52825   30,3% 126 
2010 70849   9878 14347   53639   30,2% 132 
2011 70495 10320 14914   54408   30,0% 139 
2012 70142 10782 15938   54693   29,7% 146 
2013 69792 11264 16332   55095   29,5% 153 
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2014 69443 11768 16711   55661   29,4% 161 
2015 69096 12295 17299   56222   29,3% 169 
2016 68750 12845 17704   56986   29,4% 177 
2017 68406 13420 18488   57617   29,4% 186 
2018 68064 14020 19425   57973   29,5% 195 
2019 67724 14648 19600   58818   29,8% 205 
2020 67385 15303 20237   59767   30,2% 215 
2021 67048 15988 20597   61134   30,9% 226 
2022 66713 16704 20923   63028   31,9% 238 
2023 66380 17451 21298   65485   33,3% 249 
2024 66048 18232 21969   68296   35,0% 262 
2025 65718 19048 22692   71481   37,0% 275 
2026 65389 19900 23065   75464   39,7% 289 
2027 65062 20791 23854   79948   42,9% 303 
2028 64737 21721 23937   85727   47,2% 318 
2029 64413 22693 24242   92750   52,5% 334 
2030 64091 23709 24231 101503   59,4% 351 
2031 63770 24770 24157 112266   68,1% 368 
2032 63452 25878 23771 125599   79,3% 387 
2033 63134 27036 23380 141815   93,5% 406 
2034 62819 28246 22877 161366 111,4% 427 
2035 62505 29510 22335 184678 134,0% 448 
2036 62192 30831 21751 212225 162,5% 470 
2037 61881 32210 21125 244533 198,3% 494 

 
1.4 Skematiese voorstelling van die uitfasering van die EVT en die infasering van 

die GKSA Predikante Pensioenfonds 
 Grafieke sal tydens die Sinode beskikbaar gestel word. 
1.5 Skematiese voorstelling van predikante met die voordele uit die EVT 
 Grafieke sal tydens die Sinode beskikbaar gestel word. 
1.6 Skematiese voorstelling van die huidige versorging uit die EVT 
 Grafieke sal tydens die Sinode beskikbaar gestel word. 
1.7 Versorgingslys met % van basisbedrag en % pro rata mediese versorging 
 Die jongste versorgingslys en persentasie van basisbedrag sowel as die deel 

wat nie voorafbefonds is in die Pensioenfonds nie word gepubliseer. 
 

VERSORGINGSLYS MET % VAN BASISBEDRAG EN% PRO RATA MEDIESE 
VERSORGING 

      
     Medies 

Predikante DG MD JR  % van BA % Basis 
Aucamp JC 27 1 1954 35.31 21.60 
Aucamp JL  27 6 1959 21.06 14.47 
Aucamp JPDUP 25 3 1968 0 0 
Aucamp LD 30 9 1940 70.4 39.14 
Aucamp RG 8 6 1946 60.53 34.21 
Bain RA 26 7 1971 0 0 
Bakker DJ 21 4 1954 34.65 21.27 
Bekker IL 23 5 1946 55.49 31.69 
Berg AF 14 8 1964 7.46 7.68 
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Bingle JP 13 1 1951 48.47 28.18 
Bingle PW 4 6 1939 78.95 43.42 
Bogaards AH 27 6 1954 34.22 21.05 
Booyens DJA 17 8 1964 0 7.68 
Botha GNV 8 8 1939 75.88 41.89 
Botha J 23 2 1949 53.51 30.70 
Botha WJ 1 11 1965 4.18 6.03 
Boy N 5 5 1964 8.12 8.00 
Breed CJH 12 2 1953 43.38 25.44 
Breed DG 23 8 1952 39.04 23.46 
Breed G 29 12 1955 32.91 20.39 
Briel HJ 28 7 1962 12.94 10.42 
Briel SJ 22 12 1966 0 4.61 
Buys ALA 25 8 1967 2.2 5.04 
Buys JC  30 4 1939 74.13 41.01 
Buys LJ 20 11 1961 0 11.29 
Buys PJ 16 3 1947 55.92 31.91 
Cilliers JH 5 6 1951 42.11 25.00 
Cilliers SA 20 4 1951 42.55 25.22 
Cloete JJ 25 9 1950 44.09 25.99 
Coetsee CdeW 27 12 1948 0 28.29 
Coetsee HB 1 10 1965 4.39 8.77 
Coetzee CFC 11 6 1945 57.9 32.89 
Coetzee DF 14 1 1951 43.2 25.55 
Coetzee GC 3 10 1968 0 2.19 
Coetzee HS 13 10 1960 17.55 12.72 
Coetzee LJJ 16 1 1938 77.41 46.60 
Coetzee PA 20 5 1953 39.7 23.79 
Coetzer AL 21 4 1940 74.13 41.01 
Combrink V  10 3 1949 48.03 29.28 
d'Assonville VE 31 7 1963 0 0 
De Beer EJ 3 7 1963 12.94 10.42 
De Beer HJP 17 5 1959 21.28 14.58 
De Beer PGW 25 3 1946 55.92 31.91 
De Bruyn ASA 11 7 1974 0 0 
De Bruyn FRP 29 5 1938 79.17 43.53 
De Klerk TC 15 10 1951 41.24 24.56 
De Kock DJ 9 6 1954 34.22 21.05 
De Kock SD 4 7 1952 39.26 23.57 
De Villiers HT 16 6 1947 55.27 31.58 
De Villiers IJJ 15 2 1956 0 18.86 
De Wet FW 25 3 1964 8.56 9.54 
Dreyer FM 17 9 1958 23.03 15.46 
Du Plessis AN 9 1 1975 0 0 
Du Plessis JB 27 9 1950 44.09 25.99 
Du Plessis LSD 27 2 1958 24.96 16.23 
Du Plessis MJ 11 8 1946 54.83 32.68 
Du Plessis MJ 11 6 1948 0 0 
Du Plessis PJL 8 4 1941 68.86 41.01 
Du Plessis RJP 3 7 1942 65.58 36.73 
Du Preez JA 14 6 1949 47.37 27.63 
Eloff JM 24 7 1966 0 5.15 
Erasmus DPJ 13 11 1957 25.23 16.56 
Erasmus JA 21 6 1974 0 0 
Erasmus JC 30 12 1946 56.59 32.24 
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Erasmus JJJ 20 4 1958 24.13 16.01 
Erasmus MJJ 27 5 1974 0 0 
Fanoy P 8 4 1959 24.13 16.01 
Ferreira IW 10 4 1961 16.23 12.06 
Fick PH 6 1 1955 32.68 20.29 
Fleischmann JP  4 10 1963 9.66 8.77 
Fourie BCG 2 5 1961 21.28 14.58 
Fourie MP 25 11 1951 41.02 24.45 
Franck JE 23 2 1957 27.59 17.54 
Geertsema PG 9 7 1952 0 36.51 
Grobler CS 28 2 1950 48.64 28.07 
Grobler JH  16 12 1965 3.96 5.92 
Grönum NJ 1 6 1976 0 0 
Grové AH 2 10 1945 57.03 32.46 
Grové PJ 22 11 1975 0 0 
Harris MP 6 1 1944 61.62 34.76 
Hattingh C 22 4 1952 39.92 23.90 
Hattingh HB  21 9 1959 12.5 14.14 
Hendricks MP 28 7 1951 44.52 26.21 
Heystek AS 19 4 1944 66.45 37.06 
Heystek NP 7 3 1940 71.71 39.80 
Heystek PH 6 12 1955 30.27 19.08 
Hibbert S 14 7 1955 31.37 19.63 
Hope JJL 30 12 1943 61.85 34.87 
Howell JH 8 7 1962 12.94 10.42 
Jaftha CD  31 5 1949 47.59 27.74 
Janse Van Rensburg KA 10 3 1946 26.32 0 
Jansen CA 5 8 1963 10.09 8.99 
Jansen van Niewenhuizen 
PJ 

16 6 1960 18.43 13.16 

Jordaan JH 12 11 1950 0 25.77 
Kayayan E 7 7 1960 0 0 
Kingma BR 17 12 1958 22.38 15.13 
Klopper AH 10 12 1942 64.48 36.18 
Kotze WGM  9 1 1959 22.15 15.02 
Krüger AJ 7 8 1958 23.25 15.57 
Kruger AP 24 8 1957 25.88 16.89 
Kruger C 6 6 1953 36.85 22.37 
Kruger FP 11 1 1965 8.99 8.44 
Kruger GS 1 4 1958 24.13 16.01 
Kruger HJJ 25 10 1959 20.18 14.04 
Kruger IJV 14 3 1947 53.29 30.59 
Kruger JJF 11 12 1968 0 1.97 
Kruger JP 26 9 1972 0 0 
Kruger L 22 4 1969 0 1.54 
Kruger LM 1 7 1952 39.26 23.57 
Kruger MAF 11 1 1960 19.52 13.71 
Kruger PP 17 7 1940 70.84 39.36 
Kruger SF  18 11 1950 43.65 25.77 
Kruger T 17 12 1948 48.69 28.29 
Kurpershoek PW 7 1 1970 0 0 
Labuscagne GCP 21 4 1950  45.18 26.54 
Lartz D 15 11 1959  19.97 13.93 
Laubscher NG 13 5 1941  71.28 39.58 
Laufs D 12 2 1947  59.17 33.33 
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Le Roux J  21 5 1952  39.7 23.79 
Leuschner FW 2 12 1973  0 0 
Ligthelm GJ 27 1 1940  72.15 40.02 
Ligthelm NW 13 11 1949  46.27 27.08 
Lourens PK 18 6 1958  26.32 17.11 
Malan J 24 11 1954  35.76 21.82 
Marais J 18 2 1945  59.17 33.33 
Meijer GJ 13 1 1962  14.26 11.07 
Momberg HLJ 1 7 1961  15.58 11.73 
Mulder AH 6 1 1943  72.15 40.02 
Mulder PWA 9 5 1943  63.38 35.64 
Muller DF 15 7 1968  0 2.52 
Myburgh AJ 2 12 1961  14.48 11.18 
Nagel CJ  9 8 1950  44.31 26.10 
Nel EP 2 1 1965  8.99 8.44 
Nel PA 16 1 1964  0 8.44 
Nel PJ 17 4 1957  26.76 17.32 
Nkulu DM 21 5 1960  0 0 
Noëth JG 11 8 1974  0 0 
Odendaal PA 13 12 1954  32.91 20.39 
Oosthuizen OA 12 5 1971  0 0 
Opperman G 10 6 1952  0 0 
Opperman WC 10 10 1952  38.61 23.25 
Pansegrouw D 13 6 1955  31.58 19.74 
Pelser AL 5 3 1963  11.19 9.54 
Pieterse WJ 8 7 1968  0 0 
Postma F 19 2 1946  59.17 33.33 
Potgieter TJ 24 4 1956  29.39 18.64 
Pretorius J 23 4 1964  0 8.11 
Prinsloo DP 24 11 1976  0 0 
Prinsloo HJ 19 11 1962  12.07 9.98 
Putter CJJ 6 9 1963  9.88 8.88 
Reinecke H 10 9 1960  17.77 12.83 
Rheeder AL 7 7 1964  7.68 7.79 
Roets CJC  22 3 1960  19.08 13.49 
Saayman WJK 18 10 1943  62.29 35.09 
Schalekamp ME 3 11 1947  51.54 29.71 
Scheepers LC 4 4 1957  26.76 17.32 
Schutte HG 14 1 1954  0 0 
Schutte HW 21 4 1968  0 2.85 
Schutte JA  10 1 1948  51.1 28.40 
Serfontein DE 28 7 1963  0 0 
Smidt MJ  25 2 1952  43.38 26.75 
Smit BC 11 11 1957  25.23 16.56 
Smit CJ 30 5 1946  58.12 31.69 
Smit EJ 1 11 1943  67.32 37.61 
Smit EJ 9 7 1966  0 0 
Smit SJMS 5 6 1962  0 10.53 
Snyman SD 9 7 1954  36.63 22.26 
Snyman WM 25 1 1964  8.99 8.44 
Stavast AH 2 8 1956  28.52 18.20 
Stavast HL 31 8 1964  7.46 7.68 
Steyn AH 21 5 1961  16.01 11.95 
Steyn DJS 9 7 1945  57.68 32.79 
Stoker HG 29 1 1960  19.52 13.71 
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Swanepoel CB 17 10 1959  20.18 14.04 
Tiemensma EJ 17 12 1952  38.17 23.03 
Tredoux AP 11 1 1973  0 0 
Van Bemmel H 30 7 1949  47.15 27.52 
Van Blerk PJ 24 9 1963  9.88 8.88 
Van den Berg PaulJ 2 8 1954  26.32 0 
Van den Heever W 9 7 1974  0 0 
Van der Merwe RM 23 10 1958  22.82 15.35 
Van der Merwe SJ 1 11 1948  48.91 28.40 
Van der Schyff JL 21 5 1959  21.28 14.58 
Van der Schyff SP 14 6 1963  10.53 9.21 
Van der Vyver LduP 5 5 1961  16.01 11.95 
Van der Walt AB 17 7 1961  15.58 11.73 
Van der Walt F 4 5 1942  71.28 39.58 
Van der Watl JGL 7 12 1968  0 0 
Van der Walt JP 11 12 1958  22.37 15.13 
Van der Walt LJ  17 3 1942  66.45 37.17 
Van der Walt NJ 6 3 1953  42.77 25.33 
Van der Walt PC 7 1 1961  16.89 12.39 
Van der Walt PJ 
(Bethlehem) 

18 9 1946  54.61 35.64 

Van der Walt PJ 
(Ladybrand) 

23 5 1943  66.01 32.57 

Van der Walt PJ (Witrivier) 2 3 1952  40.13 24.01 
Van der Walt SFF 16 10 1961  14.92 11.40 
Van der Walt SJ 24 7 1948  49.88 28.84 
Van Dyk FJ 15 10 1951  0 0 
Van Dyk PD 23 4 1960  18.86 13.38 
Van Helden M 25 10 1957  25.45 16.67 
Van Heyningen CJ 8 11 1967  0 3.40 
Van Niekerk K 3 4 1938  76.76 42.32 
Van Rhyn HPM 25 5 1961  18.64 13.27 
Van Rooy HC 13 10 1961  14.92 11.40 
Van Schaik J 26 2 1965  6.53 7.02 
Van Schaik LH 3 3 1949  48.03 27.96 
Van Tonder JM 11 3 1945  58.56 33.22 
Van Vuuren CJ 9 2 1960  19.69 13.60 
Van Vuuren TJ 24 3 1972  0 0.33 
Van Wyk GJ 1 5 1956  31.8 19.85 
Van Wyk HF  10 12 1955  30.27 19.08 
Van Wyk P 19 3 1962  13.82 10.86 
Van Wyk RP 3 12 1958  25.01 16.45 
Van't Zand D 25 1 1956  30.04 18.97 
Van't Zand JD 21 3 1966  5.92 6.91 
Venter A 17 9 1963  9.88 8.88 
Venter HJ 4 9 1952  38.82 23.36 
Venter JD 11 11 1946  56.81 32.35 
Venter JDP 30 3 1971  0 0 
Venter JH 21 10 1952  38.61 23.25 
Venter JH (Bethal) 31 7 1957  26.1 0 
Venter JJ 13 6 1954  34.22 21.05 
Venter JL 29 9 1946  54.61 31.25 
Venter MPA 5 4 1959  0 0 
Venter P 15 1 1961  19.52 13.71 
Venter PA 28 2 1939  77.59 42.54 



 789 

Venter PJ 26 3 1967  3.29 5.59 
Venter SP 4 2 1961  17.06 12.28 
Vergeer WC 23 9 1959  20.4 14.14 
Verhoef GC 25 11 1956  27.86 17.87 
Vermaak SPJ 4 7 1959  20.84 17.00 
Vermeulen HJ 27 5 1958  23.91 15.90 
Vermeulen PJ 27 7 1959  20.84 14.36 
Vogel GM 14 6 1962  13.16 10.53 
Vogel LVDM 5 3 1952  45.4 4.71 
Vogel W 7 7 1956  31.8 19.63 
Vorster N 13 9 1973  0 0 
Vorster RL  24 9 1939  73.03 40.46 
Vorster SC 25 10 1961  5.26 0 
Vrey CCA  21 10 1965  0 6.14 
Wijnbeek DHP 20 9 1946  59.88 33.88 
      
      
Professore      
Coetzee CFC 11 6 1945 57.89 28.95 
De Klerk BJ 1 6 1945 57.89 28.95 
Du Plooy A le R 22 10 1944 39.47 19.74 
Jordaan GJC 23 2 1951 28.95 14.48 
Kruger PP 14 6 1951 42.11 21.06 
Van Rensburg JJJ 12 9 1951 13.16 6.58 
Van Rooy HF 7 8 1949 18.42 9.21 
Venter CJH 26 2 1940 47.37 23.69 
Viljoen FP 8 12 1960 17.11 8.56 
Vorster JM 12 12 1946 50.0 22.37 
      
Ander      
Enslin GB 28 10 1959 20.18 10.09 
Lion-Cachet J 26 3 1961 16.45 8.23 
Van Blerk JAT 12 1 1963 11.62 5.81 
Van Niekerk RL 20 4 1963 10.96 5.48 
Viljoen W 7 10 1972 0 0 
      
Medies onbekwaam , KO, 
art.13 

     

Badenhorst LJ 2 6 1952 39.47 19.47 
Breedt JJ 9 8 1943 62.72 31.36 
De Kock JJ 24 2 1955 32.46 16.23 
Fouché DR 16 8 1940 70.61 35.31 
Kruger JJdeW  14 5 1938 81.8 40.90 
Malan DJ 12 4 1958 24.12 12.06 
Mulder AH 28 10 1941 67.54 33.77 
Van der Merwe CN 4 5 1942 66.01 33.01 
Van der Merwe WP 13 6 1954 34.21 17.11 
Van der Walt JPB 14 9 1945 57.24 28.62 
Van Deventer FJ 27 12 1940 69.74 34.87 
Venter W 11 4 1944 60.96 30.48 
Vorster N 14 11 1939 72.6 36.3 
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1.8 Ouditstate  
Die Trustees lê hiermee die geouditeerde state van die Emeritaatsversorgings-
trust voor. 
 

EMERITAATVERSORGINGSTRUST    

REGISTRASIE NOMMER: IT 5036/97    

        

FINANSIëLE STATE VIR DIE JAAR GEëINDIG 30 JUNIE 2002 
        

ADMINISTRATIEWE INLIGTING     
Geregistreerde kantoor      
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika     
H/V Molen- en Meyerstraat      
POTCHEFSTROOM       
2531        
        
Posadres        
Posbus 20004       
NOORDBRUG       
2522        
        
NAAM VAN OUDITEUR: Bezuidenhout & Steyn   

NAAM VAN WAARDEERDER: 
C. 
Erasmus    

        
INHOUD       BLADSY 
        
Verslag van die onafhanklike ouditeure aan die Trustees  2 
        
Verslag van die Trustees     3 
        
Inkomstestaat      4 
        
Balansstaat      5 
        
Aantekeninge tot die finansiële state    6 - 8 
        
POTCHEFSTROOM       
2002-10-02       
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Bezuidenhout en Steyn Posbus 597 
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A.) Telefoon: (018) 297-5457/8/9 
CHARTERED ACCOUNTANTS (S.A.) 
Vennote/Partners: Faks: (018) 294-8720 

P.M. STEYN 
J.C. JONKER 

Bygestaan deur/Assisted by: E-pos: jscasa@iafrica.com 
G.W.L. BEZUIDENHOUT RETIEFSTRAAT 11 
J.P. FOUCHé POTCHEFSTROOM 2520 

25 November 2002 
Die Trustees 
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 
Emeritaatsversorgingstrust 
POTCHEFSTROOM 
 
VERSLAG VAN DIE ONAFHANKLIKE OUDITEUR AAN DIE TRUSTEES VAN DIE 
EMERITAATSVERSORGINGSTRUST VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-
AFRIKA 
 
Ons het die finansiële jaarstate soos uiteengesit op bladsye 1 tot 8 vir die jaar geëindig 30 
Junie 2002 geouditeer. Hierdie finansiële state is die verantwoordelikheid van die Trustees 
van die Emeritaatsversorgingstrust van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Ons 
verantwoordelikheid is om oor hierdie finansiële state, gegrond op ons oudit, verslag te 
doen. 
 
Omvang 
Ons het die oudit ooreenkomstig standpunte van die Suid-Afrikaanse ouditstandaarde 
uitgevoer. Hierdie standpunte vereis dat ons die oudit beplan en onderneem ten einde 
gerusstelling te verkry dat die finansiële state vry is van wesenlike wanvoorstellings. 
 
'n Oudit sluit in: 
- 'n Ondersoek op 'n toets grondslag, van bewyse ter ondersteuning van bedrae en 

openbaarmakings in die finansiële state; 
- 'n beoordeling van die rekenkundige beginsels toegepas en beduidende ramings deur 

bestuur gemaak; en 'n evaluering van die algehele aanbieding van die finansiële state. 
Ons glo dat ons oudit 'n redelike grondslag vir ons mening verskaf. 
 
Ouditmening 
Na ons mening verstrek hierdie state 'n redelike weergawe, in alle wesenlike opsigte, van 

die Emeritaatsversorgingstrust van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika op 30 Junie 
2002 en van die resultate van sy bedrywighede vir die jaar geëindig op daardie datum, in 
ooreenstemming met algemeen aanvaarde rekenkundige praktyk. 
 

BEZUIDENHOUT EN STEYN 
GEREGISTREERDE REKENMEESTERS EN OUDITEURE 
GEOKTROOIEERDE REKENMEESTERS (S.A.) 
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TRUSTEES SE VERSLAG TEN OPSIGTE VAN DIE    

EMERITAATVERSORGINGSTRUST     
  
Die trustees bied hierby hulle verslag vir die jaar geëindig 30 Junie 2002 aan.  
         
1. BESTUUR       
         
1.1 Trustees/ Bestuur       
 Die name van die bestuur gedurende die jaar onder oorsig is:   
         
 B.J. Kruger   D.J.S. Steyn   
 B.G. Kukkuk   L.H. van Schaik   
 S.J. Gouws   J.H. Howell   
 J.J. Howell   J.L. Ras    
         
1.2 Geregistreerde kantoor en posadres van die trust    
 Adres van die geregistreerde kantoor:  Posadres:   
         
 Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika  Posbus 20004  
 H/V Molen- en Meyerstraat   NOORDBRUG  
 POTCHEFSTROOM    2522   
 2531        
         
1.3 Waardeerder       
 Naam van waardeerder: C. Erasmus (Aktuaris)   
         
1.4 Beleggingsadministrateurs      
 Naam van die beleggingsadministrateurs:     
  - Investec        
  - Syfrets        
  - Ou Mutual       
  - Eerste Nasionale Bank      
  - m Cubed Investment Life Ltd      
         
2. AKTUARIëLE WAARDASIE      

 
Ingevolge die statute van die fonds word die fonds se finansiële toestand, met 
tussenposes 

 van hoogstens drie jaar, ondersoek en doen die aktuaris dan verslag daaroor.   
 Aktuariële waardasies is gedoen tot 30-06-2002.    
         
3. GETROUHEIDSDEKKING      
 Volgens die opinie van die trustees is voldoende getrouheidsdekking   
 Uitgeneem.       

 
BALANSSTAAT OP 30 JUNIE 2002       
        2002   2001  2000 
     Aant.   R   R  R 
            
BATES           
            
BELEGGINGS         44,692,026   42,388,988   38,160,411  
 Rentedraende beleggings  3       1,662,663        476,585     7,451,696  
 Markgekoppelde portefeuljes  3     40,753,103   39,636,143   28,432,455  
 Aandele:  Ou Mutual   3       2,276,260     2,276,260     2,276,260  
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LENINGS    4       2,432,425     1,020,555          25,000  
            
BEDRYFSBATES              575,365        582,003        883,330  
 Debiteure    5                    -                     -                     -    
 Diverse debiteure   6              5,375        169,378        490,047  
 Bank              569,990        412,625        393,283  
            
            
Totale Bates         47,699,816   43,991,546   39,068,741  

            
EKWITEIT EN AANSPREEKLIKHEID        
            

OPGEHOOPTE FONDSE        45,818,034   36,369,781   
     
30,926,228  

 Opgehoopte fondse - EVT       45,777,896   36,329,643   30,886,090  
 Opgehoopte fondse - Studiefonds             40,138          40,138          40,138  
            
NIE VERDEELBARE RESERWES 2                    -       7,186,342     7,186,342  
            
LANGTERMYNLASTE          
 Lening: GKSA Mediese Versorgings Trust                    -                     -          539,033  
            
BEDRYFSLASTE           1,881,782        435,423        417,138  
 Krediteure en Voorsienings  7       1,881,782        435,423        417,138  
            
            
Totale Ekwiteit en Aanspreeklikheid      47,699,816   43,991,546   39,068,741  

            
 

INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEëINDIG 30 JUNIE 2002   
      2002  2001  2000 
    Aant.  R  R  R 
INKOMSTE         12,927,518   15,230,695   10,277,317  
Dividende ontvang             
 Syfrets                       -          104,778        156,454  
 Investec                       -            15,635                   -    
 Ou Mutual              115,817                    -                    -    
Kapitaalbonus - Ou Mutual                       -       2,399,553        868,884  
Kapitaalbonus - m Cubed Investment Life 
Ltd         5,366,897     1,165,546                    -   
Kollektes ontvang              720,322        359,339        653,010  
Ramings ontvang           6,700,602     6,258,260     6,478,954  
Rente ontvang:             
 ABSA bank                  5,529          60,629                   -    
 Saambou bank                  8,847            7,335          25,873  
 Syfrets                         5        189,131        714,676  
 Investec                  9,498          97,417     1,343,053  
Wins met verkoop van aandele                      -       4,573,072         36,413  
           
UITGAWES     10,665,607  9,787,142  10,081,296 
Administrasiekoste              416,585        320,077        208,014  
Aktuariële koste                90,000          82,536          82,536  
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Bankkoste                     297               751            8,291  
Bankrente                       -                      -             2,272  
Emeritaatsfonds uitbetalings           8,088,067     7,479,909     8,009,265  
Mediese fonds betalings           1,787,280     1,095,887     1,494,844  
LBS               246,601                   -                     -    
NMA Waarborge                       -              8,588          19,562  
Ouditeursvergoeding                  5,130            5,130            5,130  
Regskoste                       -                 108          17,628  
Reiskoste                28,121          20,167          18,674  
Rekenaaropleiding                     576               640                    -   
Rente betaal - Administratiewe Buro                      -                      -         113,180  
Telefoonkoste                  (150)           1,800            2,150  
Toerusting - lamineer 
masjien                       -                      -                953  
Verlies met realisasie van eenhede                      -          768,449          95,597  
Versekering                  3,100            3,100            3,200  
              
Netto wins vir die jaar           2,261,911     5,443,553        196,021  
Opgehoopte fondse - begin van jaar        36,329,643   30,886,090   33,727,495  
Vorige jaar aanpassing - 
1999                       -                      -       (120,000) 
Verandering in Rekeningkundige beleid                      -                      -    (2,917,426) 
Nie verdeelbare reserwe oorgeplaas          7,186,342                    -                     -   

Opgehoopte fondse aan die einde van die jaar      45,777,896   36,329,643   30,886,090  

           
 

AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIëLE STATE VIR DIE JAAR   

GeëINDIG 30 JUNIE 2002       

        

1. REKENINGKUNDIGE BELEID      

        

 Die finansiële state word volgens die historiese koste grondslag opgestel en   

 inkorporeer die volgende beleid:      

        

 Beleggings:       

 Geen op- of afwaartse aanpassing word aan die kospryse gemaak weens markprys 
 skommelinge nie.       

        

 Ramings ontvang:       

 Ramings ontvang word te boek gestel sodra die gelde werklik ontvang is.    

        

 Rente inkomste:       

 Rente inkomste word eers gerealiseer met ontvangs daarvan.    

        

 Oninvorderbare skuld:       

 Geen voorsiening word gemaak vir oninvorderbare skulde nie.    

        

 Reiskoste:       

 Reiskoste sluit in die reis- en ete onkostes aangegaan vir die duur van die vergadering. 
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   2002  2001  2000 
   R  R  R 
2. NIE-VERDEELBARE RESERWES      

        

 Kapitale wins op aandele                    -    4,910,082  4,910,082 
        
 Die verdeling van UAL se aandele aan Sanlam      

 en Ou Mutual het tot gevolg gehad dat die aandele     

 gewaardeer is en teen die markwaardes toegedeel is.     

 Ou Mutual aandele ontvang                    -           2,276,260    2,276,260  

                     -    7,186,342  7,186,342 
        

3. BELEGGINGS       
        
3.1 RENTEDRAENDE BELEGGINGS      
        
 SYFRETS                    -                      -                 (5) 
 INVESTEC (Daggeld)            382,663              23,164         23,164  
 SAAMBOU (Daggeld)                    -              453,425       452,471  
 FIRST NATIONAL BANK (Daggeld)        1,280,000                     -                    -   
        

   1,662,663  476,589  475,630 
        
        

3.2 
MARKGEKOPPELDE 
PORTEFEULJES      

 m Cubed Investment Life Ltd       
 GR2 Global Balanced  40,753,103  39,636,142                  -   
        
 Die trustees het besluit dat geen opwaartse of afwaartse aanpassings op die    
 boekwaarde gemaak word nie. Die boekwaarde en markwaarde van die belegging  
 is gelyk aangesien dit 'n markgekoppelde belegging is.     
        

3.3 AANDELE       
 Ou Mutual       
 160 300 aandele teen uitgifteprys        2,276,260          2,276,260    2,276,260  
        
 Markwaarde          2,292,290      
        
4. LENINGS       
        
 B. Coetzee               8,530                9,538           9,500  
 E. Coetzee               2,967                3,500           3,500  
 M. Malan                 (700)                 (700)        12,000  
 Medieseversorgingstrust         2,421,628          1,008,217                   -   

          2,432,425          1,020,555         25,000  
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5. DEBITEURE       

 Ramings                    -                       -                     -   

 Ramings uitstaande beloop  R 1 888 574.90 (2001: R 2 089 094 , 2000: R2 5811 889) 
        
6. DIVERSE DEBITEURE       
        
 Administratiewe Buro       
    - Kollektes               5,375                2,200           8,056  
 GKSA Predikante pensioenfonds                   -                12,508         12,508  
 NMA waarborge uitstaande                    -               154,670       469,483  

                5,375             169,378       490,047  
Besluit: Kennis geneem. 
1.9 Ordereëling van die Emeritaatsversorgingstrust 

Ter wille van die kennisname vir die Sinode word die Ordereëling vir Emeritaats-
versorging (reeds opgeneem in Acta 1997) weer gepubliseer. 

 
 

ORDEREËLING VIR EMERITAATSVERSORGING MET BEHULP VAN DIE  
EMERITAATSVERSORGINGSTRUST 

 
 
1. WYSE VAN VERSORGING 
Die onderhoud van ‘n emerituspredikant en sy afhanklikes asook van die 
predikantsweduwee en –wese (afk. EPPWenW), geskied volgens KO, artt.13 en 20 
deur die kerk wat hy laaste gedien het, en in die geval van professore deur die 
kerke gesamentlik, soos verteenwoordig deur die betrokke Kuratorium. Die kerke 
handhaaf ‘n ooreenkoms om mekaar in hierdie versorging tot hulp te wees. Een van 
die metodes waarop die Kerke (soos op die Ledelys) aan hierdie ooreenkoms 
voldoen, is met behulp van die Emeritaatstrust, en wel by wyse van hulp aan 
sodanige Kerke vir die versorging van: 
(i) Predikante wat voor 1/7/1994 geëmeriteer het en hulle afhanklikes 
(ii) Predikante wat soos op 30/6/1994 op die Versorgingslys was en hulle 
afhanklikes. 
 
2. VERSORGINGSMIDDELE 
2.1 Die middele vir die onderhoud van die EPPWenW word voorsien langs die weg 

van: 
2.1.1 Verpligte ramings en kollektes soos deur die “Gereformeerde Kerke 

Emeritaatsversorgingskombinasie” bepaal (kyk in dié verband ook punt 11) 
2.1.2 Vrywillige bydraes deur kerke en individue. 
2.1.3 Die beleggingsopbrengs en indien nodig, die kapitaal van die Emeritaatstrust. 
2.2 Die Emeritaatstrust is nie ‘n pensioenfonds vir predikante nie maar wel ‘n 

Reserwefonds wat aan die meewerkende kerke behoort en wat opgebou is/word 
om die ramings vir emeritaatsversorging haalbaar vir dié kerke te hou. 

2.3 Die grootte van die ramings, die aantal verpligte kollektes en die insameling van 
vrywillige bydraes word deur die vergadering van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie bepaal, op aanbeveling van die Trustees van 
die Emeritaatstrust aan die hand van die bevindings en advies van die Aktuaris. 
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3. TRUSTEES VAN DIE EMERITAATSTRUST 
3.1 Elke vergadering van die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgings-

kombinasie benoem Trustees vir die Emeritaatstrust, soos deur die Reglement 
van die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie bepaal. 

3.2 Die mandaat van hierdie Trustees is soos deur die Reglement van die 
Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie bepaal. 

 
4. AKTUARIS 
Elke vergadering van die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie 
magtig die Trustees om ‘n Aktuaris te benoem, wat aan die Trustees, soos deur hulle 
versoek, deskundige hulp en advies moet bied wat drie-jaarliks ‘n aktuariële 
evaluering moet maak van die Emeritaatstrust met ‘n rapport aan die Gereformeerde 
Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie, wat vooraf aan die Trustees voorgelê moet 
word. 
 
5. DIE ADMINISTRATIEWE BURO 
5.1 Die Administratiewe Buro is verantwoordelik vir die invordering van die ramings 

en kollektes, die administrasie van die gelde en die uitkeer van die 
emeritaatsonderhoud namens die Kerkraad/Kuratorium. Hieroor word volledige 
rapport aan die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie gedoen 
terwyl die Trustees van die Emeritaatstrust ten minste jaarliks op hoogte gebring 
word met die stand van sake. Die Admin. Buro dien as adres vir die Trustees. 

5.2 Die Emeritaatsonderhoud word as traktement maandeliks vooruit deur die Buro 
uitgekeer. Hoewel hierdie onderhoud om praktiese redes namens die 
Kerkraad/Kuratorium direk aan die versorgde uitbetaal word, kan die Trustees op 
gemotiveerde versoek van die betrokke Kerkraad/Kuratorium reël dat dit 
oorbetaal word aan die versorgde se Kerkraad/Kuratorium, of aan ‘n instansie 
wat die betrokkene se versorging behartig. 

 
6. VLAK VAN VERSORGING 
6.1 Aan die hand van die bevindings van die Aktuaris en die aanbevelings van die 

Trustees, en in die lig van heersende lewenskoste, stel elke vergadering van die 
Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie ‘n Basisbedrag vas 
wat in die reël as eervolle versorging beskou word. Hierdie Basisbedrag word 
jaarliks deur die Trustees aangepas in ooreenstemming met die besluite van die 
Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie, tot met die volgende 
vergadering van die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie, 
aan wie die Trustees aanbevelings moet maak oor die toekomstige 
versorgingsvlak. 

6.2 Om Kerke/Kuratorium in staat te stel om hul EPPWenW te versorg, word die 
volgende formule gebruik: 

6.2.1 Versorging vir ‘n egpaar: Ouderdom op 1/7/1994 min 27* X Basisbedrag 
   38 
 
 Vir predikante wat voor ouderdom 27 bevestig is, word ouderdom tydens 

bevestiging hier gebruik, met die voorbehoud dat 100% van die Basisbedrag 
steeds die maksimum sal wees. 

6.2.2 Enkelpersoon: 70% van 6.2.1. 
6.2.3 Afhanklike kind waarvan een of albei ouers nog leef: 10% van 6.2.1. 
6.2.4 Afhanklike kind waarvan albei ouers oorlede is: 20% van 6.2.1. 
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6.3 Vir predikante/professore wat vanweë hul diens as predikant/professor tot ander 
Pensioenfondse bygedra het, bv. Staats- of Universiteitspensioen, word die 
aantal diensjare waartydens tot sodanige Pensioenfonds bygedra is, afgetrek 
van die boonste faktor in die breuk by 6.2.1. 

6.4 Waar ‘n predikant uit sy diens getree het, voor 1/7/1994 na die bediening 
teruggekeer het en dan emeriteer, word die aantal diensjare waartydens hy voor 
1/7/1994 buite die bediening gestaan het afgetrek van die boonste faktor in die 
breuk by 6.2.1. 

6.5 Hierdie Emeritaatsonderhoud is nie aan ‘n bepaalde salaris gekoppel nie, maar 
dien daartoe om die kerke in staat te stel om volgens hierdie Ordereëlings 
Emeritaatsversorging te bied soos die Kerkorde dit vereis. 

6.6 In gevalle waar emeriti jonger as 65 wat nie ingevolge art.6.8 van hierdie 
Ordereëling op ‘n aangepaste vlak versorging ontvang nie, ‘n kerklike diens 
verrig of ‘n pos beklee of ‘n bedryf beoefen waarmee substansiële inkomste 
verkry word, rus die onus op die emeritus en sy Kerkraad en/of Kuratorium 
waaronder hy ressorteer om die Trustees daarvan in kennis te stel. Die Trustees 
ontvang die bevoegdheid om navraag hieroor te doen en om na onderlinge 
oorlegpleging met die emeritus en sy Kuratorium en/of Kerkraad oor sy 
versorging uit die Emeritaatstrust te besluit om te verseker dat die emeritus nie 
oorversorg is nie en dat die beginsel van gelyke versorging sover moontlik 
plaasvind. Indien so ‘n emeritus se emeritusversorging verminder sou word, 
moet dit jaarliks deur die Trustees of op versoek van die Kuratorium of die 
Kerkraad in heroorweging geneem word. 

6.7 In die geval van besondere behoeftes by ‘n emeritus-predikant, predikants-
weduwee of wese rig die betrokke Kerkraad/Kuratorium ‘n behoorlik-
gemotiveerde versoek tot die Trustees vir groter uitkerings. Hierdie verhoogde 
uitkerings geld die volgende: 

6.7.1 Alle EPPWenW wat net deur middel van meewerking tot die Emeritaatstrust 
versorg word en reeds op 30/6/1994 verhoogde versorging kragtens hierdie 
reëling ontvang het. 

6.7.2 Addisionele versorging onder hierdie reëlings sal, wat nuwe aansoeke na 
1/7/1994 betref, slegs tot en met 30 Junie 2004 toegestaan word, en wel in 
hoogs verdienstelike gevalle van besondere omstandighede, wat jaarliks deur 
die Trustees geëvalueer moet word. 

6.8 Indien ‘n predikant/professor om nie-mediese redes voor ouderdom 65 
emeriteer, sal die versorgingsbedrag in 6.2.1 sowel as die subsidiëring van die 
Mediese Skema bydraes soos volg aangepas word: 

Ouderdom emeritering % van Basisbedrag 
Na 64 maar voor 65 : 92%  
na 63 maar voor 64 : 84%  
na 62 maar voor 63 : 76%  
na 61 maar voor 62 : 68%  
na 60 maar voor 61 : 60%  
na 59 maar voor 60 : 56%  
na 58 maar voor 59 : 52%  
na 57 maar voor 58 : 48%  
na 56 maar voor 57 : 44%  
na 55 maar voor 56 : 40% 

(By emeritering om mediese redes word die versorging deur die versekering in 
die Pensioenfonds behartig en nie deur die Emeritaatstrust nie.) 
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7. AANVANG VAN VERSORGING 
7.1 Die emeritaatsonderhoud van ‘n predikant/professor neem ‘n aanvang op die 

eerste dag van die maand wat volg op die maand waartydens hy geëmeriteer 
het, en nadat die Kerkraad/Kuratorium behoorlik kennis gegee het aan die 
Trustees met voorlegging van die nodige stukke. 

7.2 Ondanks die feit dat predikante (wat in diens te sterwe kom) se afhanklikes deur 
middel van die GKSAPPF versorg word, sal die predikantsweduwee en –wese 
die volle reg hê op die gebruik van die pastorie en/of toelaes soos wat van 
toepassing was vir huisvesting van die predikant, vir ‘n tydperk van hoogstens 
ses maande. 

8. BEËINDIGING VAN VERSORGING 
8.1 Dit is die verantwoordelikheid van die Kerkraad/Kuratorium waaraan ‘n 

EPPWenW volgens KO, artt.13 en 20 verbonde is, om dadelik die Trustees in 
kennis te stel van ‘n versorgde se afsterwe, sodat die onderhoud vir die 
oorledene gestaak en, indien toepaslik, versorgingsaanpassings vir die gesin 
gedoen word. 

8.2 Indien ‘n predikant/professor ingevolge KO, artt.79 en 80 uit sy amp afgesit word 
of volgens art.12 oorgaan tot ‘n ander staat van lewe, het hy en sy gesin geen 
aanspraak op uitkerings of onderhoud kragtens artt.13 en 20 nie. As daar ‘n 
bestaansnood by die gesin van die gewese predikant/professor is, word bystand 
volgens art.25 aan hulle verleen deur die kerk waarvan hulle lidmate is, indien 
nodig met die medewerking van ander kerke. Hierdie medewerking geskied met 
die hulp van ‘n Ondersteuningsfonds, waarvan die Ordereëlings vervat is in die 
Acta van die Nasionale Sinode van 1994:238-241. 

8.3 As ‘n predikantsweduwee hertrou of haar lidmaatskap van die kerk beëindig 
(word), staak die onderhoud volgens KO, art.20 en die betrokke 
Kerkraad/Kuratorium moet die Trustees onverwyld van die hertroue of 
beëindiging van lidmaatskap in kennis stel. Indien die Kerkraad/Kuratorium van 
oordeel is dat vanweë besondere omstandighede ‘n uitsondering op die reël 
gemaak moet word, word ‘n volledig gemotiveerde versoek aan die Trustees 
voorgelê, wat dan aan die hand van die toeligting besluit of met die onderhoud 
voortgegaan moet word, en indien wel, op watter basis. 

8.4 Emeriti wat terugkeer tot die aktiewe bediening: (jonger as 65 en voor 1/7/1994 
geëmeriteer): 

8.4.1 Sodra ‘n emerituspredikant weer aktief tot die bediening toetree, hetsy by die 
gemeente waar hy geëmeriteer het, hetsy as gevolg van beroep en 
bevestiging in ‘n ander gemeente, staak die onderhoud wat hy en sy 
afhanklikes uit die Emeritaatstrust gekry het en tree hy toe tot die GKSA 
Predikante Pensioenfonds. By latere emeritering word hy dan soos volg uit 
die Emeritaatstrust versorg: “Ouderdom op 1/7/1994” in die formule onder 
6.2.1 word vervang met “ouderdom tydens toetrede tot die GKSA Predikante 
Pensioenfonds.” 

 Dit is die verantwoordelikheid van die betrokke Kerkraad om die Trustees 
daarvan in kennis te stel. 

8.4.2 Indien so ‘n predikant binne een jaar na hertoetrede tot die aktiewe bediening 
en inskakeling by die Pensioenfonds weer as gevolg van dieselfde 
siektetoestand moet emeriteer en gevolglik op grond van die “een-jaar-
uitsluitingsklousule” nie kwalifiseer vir ongeskiktheidsvoordele onder die 
Pensioenfondsportefeulje nie, word hy en sy afhanklikes weer, op versoek 
van sy Kerkraad, kragtens KO, art.13 uit die Emeritaatstrust verder versorg. 
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8.4.3 ‘n Predikant wie se emeritaat opgehef is, nie deur die Kerkraad (waar hy 
aanvanklik geëmeriteer het) in diens geneem en versorg kan word nie en 
gevolglik kragtens KO, art.11 aan die kerkverband vir beroeping bekend 
gestel word en op ‘n beroep wag, word, op versoek van die betrokke 
Kerkraad, uit die Emeritaatstrust kragtens KO, art.13 versorg vir hoogstens 
die tydperk wat in terme van KO, art.11 deur die Kerkraad met goedkeuring 
van die Klassis en advies van die Deputate van die Part. Sinode bepaal is. 

 
9. ONDERHOUD VAN PREDIKANTSWESE 
9.1 Die eie of wettig-aangenome kinders van ‘n emerituspredikant word 

ooreenkomstig art.6.1 van hierdie Ordereëlings onderhou tot op die 18e 
verjaarsdag. 

9.2 Die kerklike versorging staak wanneer die predikantskind 18 jaar oud word of 
voor die ouderdom in die huwelik tree of selfversorgend word of die lidmaatskap 
van die kerk beëindig (word). Die betrokke ouer/voog en Kerkraad/Kuratorium 
moet die Trustees betyds/spoedig hiervan in kennis stel. 

9.3 Indien voortsetting van die onderhoud van ‘n predikantskind nodig geag word na 
die 18e verjaarsdag (bv. vir voltydse studie wat nie volledig deur die ouer 
bekostig kan word nie), moet die betrokke Kerkraad/Kuratore jaarliks ‘n behoorlik 
gemotiveerde versoek rig aan die Trustees, wat by die lig hiervan oordeel of 
onderhoud voortgesit moet word, en indien wel, tot watter mate. 

9.4 As ‘n predikantsweduwee hertrou of haar lidmaatskap van die kerk beëindig 
(word) terwyl die predikantskinders jonger as 18 jaar en steeds lidmate van die 
kerk is, kwalifiseer die kinders steeds vir versorging volgens KO, art.20 tensy dat 
hulle wettiglik deur die stiefvader aangeneem word. 

 
10. MEEWERKENDE KERKE : PREDIKANTE/PROFESSORE VIR WIE SAME-

WERKING GESKIED 
10.1 Alle Kerke wat volgens die Ordereëlings op 30/6/1994 saamgewerk het in die 

versorging van hul emeriti, soos vervat in die Ledelys wat deur die Sinode van 
1997 gepubliseer is in terme van die besluit van die Sinode van 1994, asook 
Kerke wat uit hulle afgestig of saamgevoeg word, werk in terme van hierdie 
Ordereëlings saam in die versorging van EPPWenW. 

10.2 Alle Kerke in 10.1 genoem, bly verplig om ramings te betaal tot die 
Emeritaatstrust kragtens hierdie Ordereëlings. 

10.3 Slegs vir predikante/professore wat per Versorgingslys soos in 10.1 kragtens 
beroepsbrief geregtig was op emeritaatsversorging op 30/6/1994, sal Kerke 
toekennings ontvang kragtens hierdie Ordereëlings. 

 
11. RAMINGSVERSPREIDING 
11.1 Ten einde kleiner Kerke wat per lidmaat meer as groter kerke tot die 

GKSAPPF moet bydra tegemoet te kom, word die gemiddelde ramings per 
belydende lidmaat soos vasgestel, op ‘n geweegde basis toegepas, in 
ooreenstemming met die tabel wat vir 1994 vasgestel is, soos opgeneem in 
die Acta van Sinode 1994:256, welke tabel jaarliks deur die Trustees getoets 
moet word aan die hand van die totale begroting. 

11.2 Kerke wat vakant raak en nie binne drie maande tot beroeping oorgaan nie, 
sal vanaf datum van vakantskap die ramings betaal soos in kolom 3 van die 
tabel, met as minimum die gemiddelde raming per lidmaat wat oor die hele 
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kerkverband vereis word. Dit geld ook vakante Kerke wat van die dienste van 
‘n emerituspredikant gebruik maak. 

11.3 Vir die kriterium “lidmate per predikant” word slegs predikante vir wie die 
Kerkraad tot die GKSAPPF bydra, in berekening gebring. Predikante wat 
kragtens hul diens as predikant/professor aan ander 
Pensioen/Voorsorgfondse behoort, asook predikante wat nie tot die 
GKSAPPF toegetree het nie, word nie by hierdie kriterium in aanmerking 
geneem nie. 

11.4 Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie stel die vereiste 
raming per belydende lidmaat vas, waarna die Trustees dit van jaar tot jaar 
aanpas tot en met die volgende vergadering van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie. 

 
12. GEREFORMEERDE KERKE EMERITAATSVERSORGINGSKOMBINASIE 
Die pligte, verantwoordelikheid en werkswyse van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie sal wees soos in die Reglement van die 
Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie vasgestel. 
 
13. WYSIGING VAN VORIGE ORDEREËLINGS 
Die Ordereëlings soos goedgekeur deur die Sinode van 1991 word herroep en deur 
hierdie Ordereëlings vervang. Vir motivering en historiese aanloop tot die 
Ordereëlings word hiermee na die Ordereëlings van 1991 verwys (Acta 1991:284-
295), asook die besluite van die Sinode van 1994 in hierdie verband. 
 

(Einde van Ordereëling) 
 
1.10 Trustakte Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingstrust 

Vir die kennisname van die Sinode word die Trustakte weer gepubliseer met 
wysigings soos reeds in die Rapport opgeneem. 

 
 

TRUSTAKTE GEREFORMEERDE KERKE 
EMERITAATSVERSORGINGSTRUST 

 
 
 

TRUSTOOREENKOMS 
 
 

AANGEGAAN DEUR EN TUSSEN: 
 
 
 

JAN VISSER 
[IDENTITEITSNOMMER 310623 5005 00 8] 

 
(hierna die OPRIGTER genoem) 

 
en 
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CASPERUS AUCAMP 
[IDENTITEITSNOMMER 501210 5199 00 4] 

en 
 

JAN ROELOF BOOT 
[IDENTITEITSNOMMER 290819 5043 00 7] 

 
en 
 

JOHANNES JOACHIM HOWELL 
[IDENTITEITSNOMMER 381107 5058 08 8] 

 
en 
 

DIEDERICK JOHANNES SCHUTTE STEYN 
[IDENTITEITSNOMMER 450709 5031 08 4] 

 
en 
 

LEONARDUS HIERONIMUS VAN SCHAIK 
[IDENTITEITSNOMMER 490303 5125 00 5] 

 
en 
 

BERNARDUS GERHARDUS KUKKUK 
[IDENTITTEITSNOMMER 350410 5070 00 5] 

 
en 

HENDRIK STEPHANUS JOHANNES VORSTER 
[IDENTITEITSNOMMER 530220 5060 00 2] 

(hierna die TRUSTEES genoem) 
 
 
TEN BEHOEWE VAN: 
 
DIÉ GEREFORMEERDE KERKE SOOS UITEENGESIT IN DIE LYS VAN 
MEEWERKENDE KERKE (BYLAE "A") HIERBY AANGEHEG. 
 
IN hulle hoedanigheid as inkomstebegunstigdes 
 
EN die GEREFORMEERDE KERKE EMERITAATSVERSORGINGSKOMBINASIE 
 
IN hulle hoedanigheid as kapitaalbegunstigdes. 
 
AANGESIEN die OPRIGTER begerig is om die hierinvermelde trust vir en ten 
behoewe van die genoemde BEGUNSTIGDES te skep onderhewig aan die 
voorskrifte en voorwaardes soos meer volledig hierin uiteengesit; 
 
EN AANGESIEN die TRUSTEES hulleself bereid verklaar het om die skenkings te 
aanvaar en dit ten behoewe van die BEGUNSTIGDES te hou en aan te wend, 
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onderhewig aan die voorwaardes wat deur die oprigter bepaal is en soos dit in die 
trustakte genotuleer word; 
 
DERHALWE KOM DIE PARTYE SOOS VOLG OOREEN: 
 
1. WOORDOMSKRYWING 
 In hierdie trustakte, tensy dit uit die samehang anders blyk 
1.1. sluit die woorde wat die enkelvoud aandui, ook die meervoud in en 

omgekeerd; woorde wat die manlike geslag aandui, ook die vroulike geslag 
in en omgekeerd; 

1.2. sal die volgende uitdrukkings die volgende betekenis hê, naamlik: 
1.2.1. "Begunstigdes" verwys na Inkomste- sowel as Kapitaalbegunstigdes; 
1.2.1.1. "Inkomstebegunstigdes" verwys na dié GEREFORMEERDE KERKE 

(VERTEENWOORDIG DEUR KERKRADE) soos uiteengesit in die lys van 
meewerkende kerke (BYLAE "A") hierby aangeheg, welke Gereformeerde 
Kerke binne die Republiek van Suid-Afrika geleë is en vrygestel is van 
inkomstebelasting ingevolge Artikel 10(1)(f) van die Inkomstebelastingwet 
58 van 1962. 

1.2.1.2. "Kapitaalbegunstigdes" verwys na die GEREFORMEERDE KERKE 
EMERITAATSVERSORGINGSKOMBINASIE, 'n kombinasie van 
meewerkende kerke soos in BYLAE "A" aangetoon, welke Gereformeerde 
Kerke binne die Republiek van Suid-Afrika geleë is en vrygestel is van 
inkomstebelasting ingevolge artikel 10(1)(f) van die Inkomstebelastingwet 
58 van 1962. 

1.2.2. "Trusteiendom" is die bate/bates wat die trust bekom; 
1.2.3. "Kapitaal" of "Trustkapitaal" beteken alle en enige bates van die trust, 

uitgesonderd inkomste, en sluit enige netto inkomste in wat nie verdeel is 
nie en tot die kapitaal toegevoeg is; 

1.2.4. "Meewerkende kerke" is GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA 
wat sedert die ontstaan van die EMERITAATSFONDS saamgewerk het in 
die versorging van hulle emeriti, soos vasgestel in 'n lys van meewerkende 
kerke soos op 30 JUNIE 1994, waarop die Sinode van 1994 besluit het en 
soos deur die Sinode van 1997 gepubliseer is (hierby aangeheg en gemerk 
BYLAE "A"), sowel as kerke wat afgestig is of saamgevoeg is uit die kerke 
vermeld in BYLAE "A". 

1.2.5. "Trustakte" of "akte" verwys na hierdie dokument in sy geheel; 
1.2.6. "Trustees" beteken die persone wat die trustakte as trustees onderteken 

het asook alle latere en alternatiewe trustees van tyd tot tyd van die trust; 
1.2.7. "Versorgingslys" is die lys van predikante en hulle afhanklikes wat vir 

versorging deur die meewerkende kerke kwalifiseer, soos uiteengesit in 
BYLAE "B" hierby aangeheg, welke predikante tot 30 JUNIE 1994 
kragtens Beroepsbrief geregtig was op emeritaatsversorging uit die 
Emeritaatsfonds en kragtens 'n besluit van die Nasionale Sinode van 1994 
na 1 JULIE 1994 geregtig is op versorging daaruit vir diensjare vóór 1 
JULIE 1994, soos vasgestel in die versorgingslys waarop die Sinode van 
1994 besluit het en soos deur die Sinode van 1997 gepubliseer is. 

1.2.8. "Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie" 'n kombinasie 
van meewerkende kerke soos in BYLAE "A" (hierby aangeheg) 
uiteengesit, met die volgende doelstellings: 
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1.2.8.1. Om die meewerkende kerke van hulp te wees om hulle emeriti eervol te 
versorg. 

1.2.8.2. Om sake rakende die emeritaatsversorging van predikante deur middel van 
hierdie trust ordelik te reël en te hanteer, en Gereformeerde Kerke te 
ondersteun in die nakoming van Artikels 13 en 20 van die Kerkorde van 
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. 

1.2.8.3. Om versorgingsmiddele te bekom by wyse van verpligte ramings, verpligte 
kollektes en vrywillige bydraes deur Gereformeerde Kerke en individue. 

1.2.8.4. Om alle voorkomende sake rakende emeritaatsversorging deur middel van 
die trust te hanteer. 

1.2.8.5. Om die voortgaande werking van die TRUST onder die aandag van lidmate 
te bring, 'n positiewe gesindheid ten opsigte van die TRUST by kerke en 
lidmate te skep en te vra vir vrywillige bydraes. 

1.2.9. "Gereformeerde Kerke" is die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika soos 
hulle op 6 tot 16 JANUARIE 1997 byeenkom in die Nasionale Sinode van 
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, sowel as kerke wat afgestig of 
saamgevoeg is uit gemelde kerke. 

1.2.10. Opskrifte dien bloot as verwysing vir gerief en sal geensins gebruik word 
om die inhoud van die akte te interpreteer nie. 

 
2. NAAM 
 Die naam van die trust is die GEREFORMEERDE EMERITAATS-

VERSORGINGSTRUST. 
 
3. SKENKING 
 Die oprigter skenk hiermee aan die trustees die bedrag van R100,00 

(EENHONDERD RAND) wat onmiddellik die trustees in hulle 
ampshoedanigheid vestig om deur hulle in trust gehou en geadministreer 
te word ooreenkomstig die bepalings van hierdie akte, en welke skenking 
die inisiële corpus en kapitaal van die trust sal vorm. 

 
4. VESTIGING VAN REGTE OP TRUSTGOED 
 By die aanvaarding deur die trustees van hulle trusteeskap hierkragtens, 

en van die voormelde skenking in die trust, verkry die trustees onmiddellik 
'n vorderingsreg teenoor die skenker vir oorhandiging van die bedrag van 
die skenking, en is hulle geregtig en verplig om toe te sien dat die skenking 
aan hulle oorhandig word. Tydens die geldigheidsduur van die trust is die 
trustees verplig om alle bates van die trust en alle titelaktes en dokumente 
met betrekking tot die trustfonds in besit te neem en in bewaring te hou. 

 
5. AANSTELLING VAN TRUSTEES 
5.1. Die eerste trustees wat hiermee aangestel word, is soos in die aanhef 

hiervan aangewys (en word hierin na verwys as "die eerste trustees"). 
5.2. Daar moet te alle tye minstens 7 (SEWE) (8 (AGT)) trustees in die amp 

wees. 
 Die trustees is saamgestel uit die Direkteur van die Administratiewe Buro 

(ex officio) van Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, 3 (DRIE) (4 (VIER)) 
kundige persone en 3 (DRIE) (4 (VIER)) dienende predikante van 
meewerkende kerke wat deur die Gereformeerde Kerke 
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Emeritaatsversorgingskombinasie aangewys word, (met twee sekundi elk 
vir sowel die kundige persone as die predikante). 

 Indien die aantal trustees om welke rede ookal benede die vereiste 
minimum getal daal, word die getal binne 60 (SESTIG) DAE deur die 
Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie aangevul. By 
vervanging van die trustees deur die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie moet ter wille van kontinuïteit ten minste 
DRIE (3) van die trustees uit die vorige termyn heraangestel word. 

5.3. Slegs natuurlike persone kwalifiseer om as trustees van die trust op te tree. 
5.4. Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie is geregtig, 

onderworpe aan die bepalings van klousule 5.3, om bykomende trustees 
van hulle keuse te benoem en aan te stel. 

5.5. Geen aanstelling of benoeming van 'n trustee sal van krag wees alvorens 
dit deur sodanige aangestelde of benoemde skriftelik aanvaar is nie. 

5.6. Elke trustee, hetsy 'n eerste, toekomstige of opvolgende trustee, sal 
vrygestel wees van enige verpligting om sekuriteit in verband met sy 
aanstelling of vir die behoorlike administrasie van die trustfonds aan die 
Meester van die Hooggeregshof of enige amptenaar soos bepaal in enige 
Wet wat tans van krag is of wat van krag mag word in verband met die 
beskerming van trustbates te verskaf, en die Meester en enige sodanige 
ander amptenaar word hierby versoek om van enige sodanige sekuriteit af 
te sien. 

 
6. BEËINDIGING VAN DIE AMP VAN TRUSTEE 
 Die amp van trustee sal onmiddellik en sonder tussenkoms van die Hof 

beëindig word en vakant wees en die trustkapitaal ophou om in 'n trustee te 
setel: 

6.1. as hy bedank deur skriftelike kennisgewing tot dien effekte aan sy 
medetrustees te gee; 

 of 
6.2. as hy, na oordeel van die Gereformeerde Kerke 

Emeritaatsversorgingskombinasie geestelik versteurd of swaksinnig raak; 
 of 
6.3. as hy om enige rede onbevoeg en/of onbekwaam is om as trustee op te 

tree; 
 of 
6.4. as sy boedel gesekwestreer word, hetsy voorlopig of finaal, of as hy 'n 

kompromie met sy skuldeisers aangaan of 'n daad van insolvensie pleeg; 
 of 
6.5. as hy kragtens die Maatskappywet wat van tyd tot tyd van krag is, 

gediskwalifiseer sou word om as direkteur van 'n maatskappy op te tree; 
 
7. OOGMERKE VAN DIE TRUST 
 Die oogmerke van die trust is: 
7.1. Om 'n spesiale fonds in die Republiek van Suid-Afrika in te stel met die 

enigste oogmerk om deur middel van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie fondse te verskaf aan die meewerkende 
Gereformeerde Kerke (BYLAE "A") vir die versorging van emeritus 
predikante, emeritus teologiese professore en hulle afhanklikes soos in die 
versorgingslys (BYLAE "B") uiteengesit, welke meewerkende 
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Gereformeerde Kerke binne die Republiek van Suid-Afrika geleë en 
vrygestel is van inkomstebelasting ingevolge artikel 10(1)(f) van die 
Inkomstebelastingwet 58 van 1962. 

7.2. Om geld in te samel en bydraes in geld of andersins en hetsy deur middel 
van skenkings (erflatings of andersins) te aanvaar en dit of die inkomste 
daarvan vir die oogmerk in sub-paragraaf 7.1 hierbo uiteengesit, te 
ontvang. 

7.3. Alle skenkings aan die trust moet onherroeplik en onvoorwaardelik wees. 
7.4. Alle fondse mag slegs aangewend word binne die Republiek van Suid-

Afrika. 
 
8. MAGTE EN BEVOEGDHEDE VAN TRUSTEES 
 Onderworpe aan die bepalings van paragraaf 7 hierbo, het die trustees die 

volgende magte en bevoegdhede: 
8.1. Die trustkapitaal vestig in die trustees in hulle ampshoedanigheid; 
8.2. Die kapitaal en alle magte wat vir die trustees in hierdie akte omskryf word, 

vestig in die trustees in hulle ampshoedanigheid van trustee ten einde hulle 
in staat te stel om met die kapitaal en inkomste van die trust te handel ten 
behoewe van die begunstigdes en nie tot die persoonlike voordeel van die 
trustees nie. Die omvangrykheid van die magte wat in die trustees setel, 
moet geïnterpreteer word onderhewig daaraan dat die essensie van 'n trust 
die bevoordeling van die trustbegunstigdes is. 

8.3. Die trustees is geregtig om enige handeling hoegenaamd te verrig wat 
hulle in hulle diskresie noodsaaklik en/of bevorderlik vir die behoud of groei 
van die kapitaal van die trust en in belang van die begunstigdes af en sal 
vir dié doel namens die trust enige handeling mag verrig wat 'n ten volle 
handelingsbevoegde natuurlike persoon ten opsigte van sy eie sake mag 
verrig, onderhewig aan die voorskrifte in klousule 10.1 hieronder dat geen 
besigheid bedryf mag word nie, en onderhewig aan die voorskrifte van 
klousules 13.6 en 13.7 hieronder; 

8.4. sonder inperking van die algemeenheid van die bevoegdhede van die 
trustee, is die trustees gemagtig om: 

8.4.1. 'n bankrekening in die naam van die trust te open, tjeks daarop te trek en 
gelde daarop te deponeer; wissels en waarborge daarteen te laat uitreik en 
wissels ten gunste van die trust vir invordering te oorhandig. Vir doeleindes 
van hierdie sub-paragraaf is die handtekening van minstens twee van die 
trustees of gevolmagtigdes voldoende vir enige handeling met betrekking 
tot die bankrekening, mits die bevoegdheid aan 'n enkele trustee verleen, 
deur 'n behoorlike besluit van die trustees gerugsteun is. "Bankrekening" 
sluit ook rekeninge by, of enige kredietreëlings met, bank en erkende 
finansiële instellings in; 

8.4.2. goedere van enige aard, roerend en onroerend, liggaamlik of onliggaamlik 
en waar ookal geleë, insluitende aandele, effekte, fondse, skuldbriewe en 
sekuriteite te koop, te verkoop of te ruil, en enige kredietooreenkomste en 
kontrakte van enige aard aan te gaan op sodanige voorwaardes as wat die 
trustees bepaal, uitgesonderd met die doel om handel te dryf, onderhewig 
aan die bepaling van klousule 8.5 hieronder; 

8.4.3. enige vaste eiendom wat deel van die trustkapitaal uitmaak, te verkoop, te 
verhuur, te verbeter, te verander en te onderhou, maar onderworpe aan die 
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bepalings van sub-paragraaf 7.1 hierbo en onderhewig aan die voorskrifte 
in klousule 10.1 hieronder dat geen besigheid bedryf mag word nie; 

8.4.4. by enige verkoop van bates wat deel van die trustkapitaal uitmaak na hulle 
eie onbeperkte goeddunke sodanige verkoping per openbare veiling, 
openbare tender of uit die hand te doen en na hulle eie onbeperkte 
goeddunke krediet te verleen ten opsigte van die hele koopprys of gedeelte 
daarvan; 

8.4.5. enige dokument of aktes met betrekking tot vervreemding, verdeling, ruil, 
oordrag of andersins in enige akteskantoor, mynbriewekantoor of ander 
openbare kantoor wat handel met serwitute, vruggebruike, beperkte 
belange of andersins te verly, en om enige aansoeke te doen, toestemming 
te verleen en in te stem tot enige wysiging, verandering, rojering, sessie, 
ontheffing, vermindering, substitusie of enige iets wat in die algemeen 
betrekking het op enige akte, verband of dokument, en om vir enige 
doeleindes afskrifte van aktes, verbande of dokumente te verkry, en om in 
die algemeen enige handeling hoegenaamd in enige sodanige kantoor te 
doen of te laat doen; 

8.4.6. huurgeld in te vorder en huurkontrakte te kanselleer en die nodige stappe 
te doen vir die uitsetting van 'n huurder uit 'n verhuurde eiendom maar 
onderworpe aan die bepalings van sub-paragraaf 7.1 hierbo; 

8.4.7. gelde wat deel van die trustkapitaal uitmaak teen rente te belê in sodanige 
sekuriteite en op sodanige wyse en voorwaardes as wat die trustees 
bepaal, onderhewig aan die bepaling van klousule 8.5 hieronder; 

8.4.8. enige belegging wat deel van die trustkapitaal uitmaak in hulle diskresie in 
daardie vorm te behou of te wysig of te herbelê; 

8.4.9. lenings, met rente, en op sodanige voorwaardes as wat die trustees 
bepaal, aan begunstigdes en ander persone of instansies van die trustees 
se keuse te maak, met sekuriteit, onderhewig aan die bepalings van 
klousule 8.5 hieronder; 

8.4.10. regsgedinge in te stel, te verdedig of te skik; 
8.4.11. vergaderings van skuldeisers van 'n privaat individu, maatskappy of 

liggaam wat 'n skuldenaar van die trust is, by te woon, ongeag of die 
vergadering met insolvensie, likwidasie of geregtelike bestuur verband hou, 
te stem oor enige sake wat aan die vergadering voorgelê word, en, in die 
algemeen alle regte wat aan 'n skuldenaar in soortgelyke omstandighede 
toekom, uit te oefen; 

8.4.12. kwitansies, ontheffings of vrywarings te gee ten aansien van enige bedrag 
of vordering wat ontvang is of waaraan voldoen is; 

8.4.13. van die dienste van professionele adviseurs en die Administratiewe Buro 
van Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir die sake van die trust gebruik 
te maak en vir sodanige dienste (indien nodig) uit die trustfonds te betaal; 

8.4.14. skenkings of erflatings ten behoewe van die trust van enige iemand te 
aanvaar, onderhewig aan die bepalings en voorwaardes van hierdie 
trustakte, maar spesifiek onderhewig aan die vereiste dat alle skenkings 
aan die trust onherroeplik en onvoorwaardelik moet wees; 

8.4.15. ingeval van 'n maatskappy of effektetrust waarvan die statute die oordrag 
van aandele in naam van die trustees as sodanig verbied, die aandele in 
hulle persoonlike name, of in die name van hulle benoemdes te laat oordra 
en te hou as genomineerdes van en ten behoewe van die trust; 
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8.4.16. kontrakte met hulleself in hulle persoonlike hoedanighede, gesamentlik of 
afsonderlik, te sluit, mits aan die voorskrifte van sub-paragraaf 12.1 
voldoen word; 

8.4.17. by die uitoefening van enige van die voormelde bevoegdhede alle 
dokumente te teken en alle stappe te doen wat nodig mag wees om sinvol 
aan 'n besondere bevoegdheid uitvoering te gee; 

8.4.18. om alle magte, rente en verpligtinge wat hulle kragtens hierdie trustakte 
verkry, in die Republiek van Suid-Afrika uit te oefen, maar nie buite die 
Republiek van Suid-Afrika nie. 

8.5. Fondse beskikbaar vir belegging ingevolge klousules 8.4.2, 8.4.7 en 9.5 
mag slegs belê word by geregistreerde finansiële instellings soos omskryf 
in artikel 1 van die Wet op Finansiële Instellings (Belegging van Fondse), 
39 van 1984 en in aandele wat op 'n gelisensieerde effektebeurs soos in 
die Wet op Beheer van Effektebeurse, 1 van 1985 omskryf, genoteer is. 

 
9. AANWENDING VAN INKOMSTE 
 Die trust is 'n diskresionêre trust wat die aanwending en tyd van toekenning 

van trustinkomste betref en die trustees kan die inkomste volgens hulle 
absolute diskresie toeken of weerhou, behoudens die bepalings van 
klousules 13.6 en 13.7 hieronder, maar met die uitdruklike bepaling dat 
75% van die netto inkomste van die trust aan die meewerkende 
Gereformeerde Kerke as inkomstebegunstigdes (soos omskryf in paragraaf 
1.2.1.1 hierbo) soos beoog in artikel 10(1)(f) van die Inkomstebelastingwet 
58 van 1962 uitgekeer word binne 'n tydperk van TWAALF [12] MAANDE 
vanaf die einde van die finansiële jaar waartydens bedoelde inkomste 
verkry is. Dit is 'n uitdruklike voorwaarde dat slegs dié meewerkende kerke 
waarop 'n verpligting rus om emeritus predikante of hulle afhanklikes soos 
uiteengesit in die versorgingslys (BYLAE "B" hierby aangeheg) te versorg, 
kwalifiseer vir sodanige toekenning uit die inkomste van die trust. 

 Die trustees is meer afsonderlik geregtig om: 
9.1. alle kostes en uitgawes met die administrasie van die trust uit die inkomste 

van die trust te betaal en na die saldo van die oorblywende inkomste word 
hierin later verwys as die "netto inkomste"; 

9.2. enige periodieke ontvangste as inkomste te behandel, nieteenstaande dit 
van kwynende bates afkomstig is, en is nie verplig om vir die vervanging 
daarvan voorsiening te maak nie; 

9.3. op sodanige wyse as wat hulle mag goed dink en in hulle absolute 
diskresie te besluit of enige ontvangste as inkomste of kapitaal beskou 
moet word en of enige uitgawes ten opsigte van die trust aangegaan, uit 
inkomste of kapitaal betaal moet word en die besluit van die trustees sal 
finaal en bindend wees en daar sal geen appèl daarteen wees nie; 

9.4. wanneer enige gedeelte van die netto inkomste te enige tyd ingevolge 
hierdie akte uitbetaal word, dit in kontant of in goedere, of gedeeltelik in 
kontant en gedeeltelik in goedere te betaal; 

9.5. tot en met die beëindiging van die trust van tyd tot tyd en te enige tyd die 
deel van die trust se jaarlikse netto inkomste wat nie tot die voordeel van 
die begunstigdes aangewend word nie, op te hoop vir aaneenlopende of 
ononderbroke tydperke soos wat die trustees mag goed dink, deur dit en 
die inkomste wat daaruit ontstaan, te belê in enige beleggings hierkragtens 
gemagtig en om enige ophopings aldus gedoen as deel van die 
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trustkapitaal te hou vir al die doeleindes hiervan, maar sodat die trustees te 
enige tyd en van tyd tot tyd in hulle algehele diskresie die gehele of enige 
gedeeltes van die gesegde ophoping mag aanwend asof dit inkomste was 
wat in die dan lopende jaar ontstaan het, maar onderworpe aan die 
bepalings van klousules 7.1 en 8.5 hierbo; 

9.6. die inkomste en eiendom van die trust, uit welke bron ookal verkry, word 
uitsluitlik aangewend vir die bevordering van die oogmerke van die trust 
soos in 7.1 hierbo uiteengesit, en geen gedeelte daarvan mag regstreeks 
of onregstreeks, by wyse van dividend, bonus of andersins aan die 
begunstigdes van die trust of persone vermeld in die versorgingslys betaal 
of oorgemaak word nie, met dien verstande dat dit slegs aan die 
Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie betaal word om in 
ooreenstemming met hulle reglemente en in terme van die trustdoel tot 
voordeel van die begunstigdes aan te wend; 

9.7. niks wat hierin bepaal is, belet die betaling ter goedertrou van redelike 
besoldiging aan 'n beampte of diensnemer van die trust of aan 'n 
begunstigde daarvan vir dienste werklik aan die trust gelewer nie. 

 
10. AANWENDING VAN KAPITAAL 
10.1. Die trust mag geen besigheid bedryf nie. Dit sluit in, onder andere, gewone 

handelsaktiwiteite, spekulatiewe transaksies asook die aankoop van 
eiendom met die bedoeling om 'n huurinkomste daaruit te verkry. 

10.2. Die trustees sal geregtig wees om in hulle absolute diskresie: 
10.2.1. enige betalings van hulle ingevolge sub-paragraaf 9.1 hierbo gemagtig is 

om te maak, uit die trustkapitaal te doen as daar nie voldoende fondse uit 
die trustinkomste vir dié doel beskikbaar is nie; 

10.2.2. te enige tyd en van tyd tot tyd en tot met die beëindiging van die trust, die 
geheel of enige gedeelte of gedeeltes van die kapitaal van die trust aan te 
wend tot die voordeel van die begunstigdes en op sodanige wyse en 
onderhewig aan sodanige voorwaardes en beperkings as wat die trustees 
van tyd tot tyd in hulle algehele diskresie mag bepaal, behoudens die 
voorskrifte van klousules 13.6 en 13.7 hieronder. 

 
11. DISKRESIONÊRE MAGTE VAN TRUSTEES 
11.1. Die diskresionêre magte ingevolge hierdie akte aan die trustees verleen, is 

absoluut en onbelemmerd behalwe waar dit uitdruklik beperk of ingekort 
word. 

11.2. Nieteenstaande enigiets tot die teendeel hierin vervat of geïmpliseer, sal 
die trustees nie enige diskresie of bevoegdheid op sodanige wyse uitoefen 
dat die dienende trustees en/of hulle familielede enige voordele uit die 
inkomste of fondse van die trust ontvang nie. 

 
12. BELANGE VAN TRUSTEES 
12.1. Enige trustee mag alle bevoegdhede en diskresies hierkragtens of regtens 

aan hom verleen, uitoefen en met die uitoefening daarvan saamstem 
nieteenstaande hy 'n direkte of ander persoonlike belang in die wyse of 
gevolg van die uitoefening van sodanige bevoegdheid of diskresie mag hê, 
maar enige trustee mag, nieteenstaande, maar sonder enige verpligting, as 
hy so verkies, hom weerhou van optrede anders as slegs 'n formele party 
in enige saak waarin hy aldus 'n persoonlike belang mag hê en mag sy 
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mede-trustee of -trustees toelaat om alleen op te tree in die uitoefening van 
die bevoegdhede en diskresies voormeld met betrekking tot sodanige 
aangeleentheid. 

12.2. Elke trustee wat sodanige belang het by enige handeling wat die trust raak, 
sal egter verplig wees om die aard en omvang van sy belang vooraf 
skriftelik aan sy medetrustees te openbaar. 

 
13. PLIGTE VAN TRUSTEES 
 Sonder om enigsins die algemeenheid van die trustees se fidusiêre pligte 

in te perk, sal hulle besonderlik verplig wees om: 
13.1. die skenking ingevolge paragraaf 3 gemaak, op te volg en in ontvangs te 

neem; 
13.2. onmiddellik 'n bank- of soortgelyke rekening by 'n erkende finansiële 

instelling op naam van die trust te open en alle gelde wat die trust toekom 
in die eerste instansie op sodanige rekening te deponeer; 

13.3. alle bates van die trust en alle titelaktes en dokumente met betrekking tot 
die trust in besit te neem en in bewaring te hou; 

13.4. behoorlik boek te hou of te laat hou van die sake van die trust en uitvoering 
te gee aan die voorskrifte van sub-paragraaf 14.1; 

13.5. nie oor enige bates van die trust vir hulle eie voordeel of die voordeel van 
hulle boedels te beskik nie, behalwe soos uitdruklik andersins bepaal in 
hierdie akte, en sal die boedel, bates, rekeninge en sake van die trust apart 
van dié van die trustees gehou, beheer en administreer word. Alle 
roerende, onroerende en verhandelbare bates, dokumente, beleggings, 
saketransaksies en besigheid moet in die naam van die trust geregistreer 
word en geskied of in die naam van die trustees, maar dan met aanduiding 
dat dit ten behoewe van en in hul hoedanigheid van die trustees van die 
trust is; 

13.6. alle opdragte en besluite van die Gereformeerde Kerke Emeritaats-
versorgings-kombinasie in ooreenstemming met die trustdoel uit te voer; 

13.7. die doelstellings van die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgings-
kombinasie in die tydperk tussen die vergadering daarvan in 
ooreenstemming met die trustdoel te verwesenlik; 

13.8. die "ordereëling vir emeritaatsversorging met behulp van die Emeritaats-
trust" in ooreenstemming met die trustdoel na te kom; 

13.9. die trustees sal onthef wees van enige verdere verantwoordelikheid ten 
opsigte van enige deel van die trustkapitaal of -inkomste by beëindiging 
van die trust. 

 
14. PROFESSIONELE DIENSTE 
14.1. Die trustees moet, indien daartoe deur enige begunstigde of trustee 

versoek, 'n ouditeur aanstel om as ouditeur van die trust op te tree. Aan die 
einde van elke finansiële jaar sal die trustees 'n rekening van die 
administrasie van die trust laat opstel waarin die kapitaal van die trust 
uiteengesit word met alle byvoegings daartoe en alle inkomstes en 
uitgawes deur die trustees aangegaan en die wyse waarop dit alles gehou 
en belê is. Elke begunstigde of sy regsverteenwoordiger sal op versoek 
geregtig wees op 'n gewaarmerkte afskrif van elke sodanige rekening, 
behoorlik deur twee trustees en die ouditeur gesertifiseer. 



 811 

14.2. Die trustees is geregtig om van die dienste van professionele persone 
en/of die Administratiewe Buro van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 
gebruik te maak in soverre hulle sodanige dienste noodsaaklik of wenslik 
ag vir die doeleindes van die trust en daarvoor uit die trust se fondse te 
betaal. 

14.3. Die feit dat 'n trustee 'n professie beoefen of besigheid bedryf, sal geen 
beletsel vir hom of sy firma wees om in professionele of ander 
hoedanigheid opdragte van die trust te ontvang en uit te voer en daarvoor 
vergoed te word nie ewe asof hy nie 'n trustee is nie. 

 
15. PERSOONLIKE AANSPREEKLIKHEID VAN TRUSTEES 
 'n Trustee is nie persoonlik aanspreeklik vir enige verlies wat die trust mag 

ly nie, ongeag die rede daarvoor, tensy sodanige verlies uit 'n opsetlike 
onregmatige handeling of late of die growwe nalatigheid van 'n trustee 
voortspruit. 'n Trustee is nie vir 'n bedrieglike handeling van 'n medetrustee 
aanspreeklik nie tensy daar samespanning tussen die trustees was. 

 
16. VERGOEDING VAN TRUSTEES 
 Die trustees sal nie geregtig wees op enige vergoeding vir hulle dienste as 

sodanig nie. 
 
17. ADMINISTRATIEWE FUNKSIES EN BEVOEGDHEDE VAN TRUSTEES 
17.1. Onderhewig daaraan dat die trustees deurgaans gevolg sal gee aan die 

doelstellings van die trust, is hulle geregtig om in die behartiging en 
administrasie van die sake van die trust sodanige beleidsrigtings te volg en 
prosedures neer te lê en administratiewe stappe te neem as wat hulle van 
tyd tot tyd wenslik mag ag, met die voorbehoud dat die prosedure soos 
deur die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie 
voorgeskryf, nagekom moet word. 

17.2. Die voorsitter van die trustees word deur die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie aangewys. 

17.3. Ten opsigte van vergaderings van trustees geld die volgende voorskrifte: 
17.3.1. Die trustees vergader so dikwels as wat nodig mag wees om die sake van 

die trust behoorlik te behartig. 
17.3.2. Die kworum van die trustees is VIER (4) lede. 
17.3.3. Besluite word by volstrekte meerderheid van stemme geneem op die wyse 

en volgens die prosedure deur die Voorsitter bepaal. 
17.3.4. By staking van stemme het die Voorsitter nie 'n beslissende stem nie. 
17.3.5. Enige trustee is te alle tyd geregtig om met 'n VEERTIEN (14) DAE 

skriftelike kennisgewing aan alle trustees die trustees vir 'n vergadering 
byeen te roep. 

17.4. Indien 'n volstrekte meerderheidstem nie in verband met die saak verkry 
kan word nie, word die aangeleentheid verwys na die Gereformeerde 
Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie. Die besluit van die meerderheid 
van die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie is finaal 
en bindend op die trustees. 

17.5. 'n Besluit wat op skrif gestel is en deur al die trustees onderteken is, het 
dieselfde regskrag as 'n besluit op 'n behoorlike gekonstitueerde 
vergadering geneem. 
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17.6. Die trustees is verplig om alle besluite aangaande die trustakte binne EEN 
(1) MAAND in 'n notuleboek aan te teken en in dié verband sal dieselfde 
prosedure gevolg word as wat maatskappye verplig is om te volg ingevolge 
artikel 204 van die Maatskappywet nommer 61 van 1973 (of latere 
wysigings daarvan). 

17.7. Die trustees vergader so dikwels as wat nodig mag wees om besluite oor 
die aanwending en/of toekennings van die inkomste wat in die trust verdien 
is te neem. Sodanige vergadering word vir alle doeleindes geag 'n 
vergadering te wees waarvan die besluite geneem is op die laaste dag van 
die betrokke finansiële jaar van die trust. 

17.8. Die trustees is geregtig om twee of meer van hulle te magtig om alle 
dokumente vir amptelike doeleindes wat nodig is by die administrasie van 
die trust en ter uitvoering van enige transaksie wat verband hou met die 
trust se sake namens die trustees te teken, en enige besluit wat deur 'n 
trustee gesertifiseer is as 'n ware uittreksel uit die notule van 'n besondere 
besluit van die trustees, het in alle opsigte die regskrag van 'n besluit 
geteken deur al die trustees. 

17.9. Die trustees moet jaarliks finansiële state aan die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie verskaf en moet te alle redelike tye die 
Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie in staat stel om 
die finansiële state en boeke van die trust na te gaan. 

17.10. Die trustees is te alle tye aan die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie verantwoording verskuldig vir die 
uitvoering van hulle pligte, opdragte en verantwoordelikhede. 

 
18. BEPALINGS TEN AANSIEN VAN BEGUNSTIGDES 
18.1. Die begunstigdes is soos aangewys in die aanhef van hierdie akte gelees 

met sub-paragraaf 1.2.1. 
18.2. Nieteenstaande enige iets anders tot die teendeel in hierdie akte bepaal, 

sal geen dienende trustees te enige tyd as 'n inkomste- of 
kapitaalbegunstigde van hierdie trust kwalifiseer of as sodanig enige 
voordele ontvang vir solank as wat hy in die gees en bewoording van 
artikel 3(3)(d) van die Boedelbelastingwet 45 van 1955, of enige latere 
wysiging daarvan, bevoeg is om vir sy eie voordeel of vir die voordeel van 
sy boedel oor trustbates te beskik nie. 

18.3. Met uitsondering van 'n trustee wat ageer namens 'n trust waarvan die 
begunstigdes uitsluitlik natuurlike persone is en mag wees, mag slegs 
natuurlike persone enige voordeel uit hierdie trust ontvang. 

18.4. BEPERKINGS 
18.4.1. Geen bepalings in hierdie trustakte moet so gelees word dat enige bates of 

inkomste van die trust in enige begunstigde vestig nie. 
18.4.2. Aangesien hierdie 'n diskresionêre trust is en die trustkapitaal in die 

trustees in hulle amptelike hoedanigheid vestig, het die begunstigdes geen 
vorderingsreg ten opsigte van die kapitaal of inkomste van die trust en het 
hulle geen reg om tydens die geldigheidsduur van die trust enigsins met 
die kapitaal of inkomste van die trust te handel nie. 

18.4.3. Die kapitaal en inkomste van die trust is nie vir beslaglegging van die 
skulde van 'n begunstigde vatbaar nie. 
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19. TOEVOEGINGS TOT DIE TRUSTFONDS 
19.1. Die oprigter sal geregtig wees om te enige tyd toevoegings tot die kapitaal 

van die trust te maak, hetsy by wyse van skenking, bemaking of op enige 
ander wyse. 

19.2. Indien enige ander persoon insgelyks enige bydrae tot die trustkapitaal sou 
maak, sal die trustees die keuse hê om dit te aanvaar of nie. 

19.3. Alle toevoegings tot die trustkapitaal sal te alle tye onderhewig wees aan 
die terme en voorwaardes van hierdie akte. 

 
20. BEËINDIGING VAN DIE TRUST 
20.1. Die trustees kan te enige tyd in opdrag van die Gereformeerde Kerke 

Emeritaatsversorgingskombinasie die trust beëindig. 
20.2. By die beëindiging van die trust word die bates van die trust wat oorbly na 

voldoening aan al sy verpligtinge gegee of oorgemaak aan die 
Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie ten behoewe van 
die meewerkende kerke soos in BYLAE "A" uiteengesit, welke kerke binne 
die Republiek van Suid-Afrika geleë is en wat ook vrygestel is van 
inkomstebelasting ingevolge artikel 10(1)(f) van die Inkomstebelastingwet 
58 van 1962. 

 
21. WYSIGING VAN TRUSTAKTE 
21.1. Geen bepaling van die trust kan gewysig word of daaraan toegevoeg word 

deur 'n besluit geneem deur die trustees nie. Die trustakte kan slegs 
gewysig word deur 'n 80% meerderheidsbesluit van die ledevergadering 
van die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie, soos 
uiteengesit in die lys van meewerkende kerke (BYLAE "A"), en kerke wat 
uit gemelde meewerkende kerke afgestig of saamgevoeg is. 

21.2. Die versorgingslys (BYLAE "B") en die lys van meewerkende kerke 
(BYLAE "A") mag nie deur die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie gewysig word nie, met die uitsondering 
dat persone wat nie meer kwalifiseer vir versorging in terme van toepaslike 
artikels van die Kerkorde en die Ordereëling vir Emeritaatsversorging van 
die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgings-kombinasie nie, se name 
van BYLAE "B" verwyder kan word, en met uitsondering dat kerke wat uit 
die meewerkende kerke afgestig of saamgevoeg is by die lys van 
meewerkende kerke (BYLAE "A") gevoeg kan word en kerke wat ontbind 
het, van gemelde lys verwyder kan word. 

21.3. Hierdie reg tot wysiging is egter onderhewig daaraan dat die bepalings van 
sub-paragraaf 18.3 nooit gewysig mag word nie. 

21.4. Enige wysiging van die trustakte moet aan die Kommissaris van 
Binnelandse Inkomste vir goedkeuring voorgelê word. 

 
ALDUS GEDOEN en GETEKEN te POTCHEFSTROOM OP HIERDIE .................. 
DAG VAN ............. 1996. 
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AS GETUIES: 
 
 
1. ..............................  
 
 
2. ..............................  ....................................... 
    OPRIGTER 
 
ONS, DIE ONDERGETEKENDES, verklaar hiermee soos volg: 
 
1. ONS aanvaar die aanstelling as trustees onderhewig aan die terme, 

voorwaardes en bepalings van genoemde trustakte. 
 
2. ONS aanvaar verder hiermee met dank die skenking gemaak ten gunste van 

die begunstigdes spesifiek genoem in hierdie trustakte en bevestig dat ons dit 
ontvang het. 

 
3. ONS onderneem om, wanneer die Meester van die Hooggeregshof enige 

inligting in verband met die sake van die trust aanvra, aan die trust se 
ouditeure opdrag te gee om dit aan hom te voorsien. 

 
 
ALDUS GEDOEN en GETEKEN te POTCHEFSTROOM OP HIERDIE .................. 
DAG VAN ............. 1996. 
AS GETUIES: 
 
 
1. ..............................  
 
 
2. ..............................  ....................................... 
 

(Einde van Trustakte) 
 
1.11 Reglement van die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie 

Vir die kennisname van die Sinode word die Trustakte weer gepubliseer met 
wysigings soos reeds in die Rapport opgeneem. 

 
 
REGLEMENT VAN DIE GEREFORMEERDE KERKE EMERITAATS-
VERSORGINGSKOMBINASIE BESTAANDE UIT DIE MEEWERKENDE 
GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA  
 
 

1. WOORDBEPALING 
1.1 Die Administratiewe Buro 
Die Administratiewe Buro van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. 
1.2 Meewerkende Kerke 
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Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika wat sedert die ontstaan van die 
Emeritaatsfonds saamgewerk het in die versorging van hulle emeriti, soos vasgestel 
in 'n "Lys van Meewerkende Kerke" soos op 30/6/1994, waarop die Sinode van 1994 
besluit het en soos dit deur die Sinode van 1997 gepubliseer is (hierby aangeheg en 
gemerk BYLAE A). 
1.3 Ledelys 
Die "Lys van Meewerkende Kerke" soos in 1.2 hierbo beskryf. 
1.4 Begunstigdes 
Kerke (verteenwoordigers deur Kerkrade) van predikante wat tot 30/6/1994 kragtens 
beroepsbrief geregtig was op Emeritaatsversorging uit die Emeritaatsfonds en 
kragtens besluit van die Nasionale Sinode van 1994 ook na 1/7/1994 geregtig is op 
versorging daaruit vir die diensjare voor 1/7/1994, soos vasgestel in die 
"Versorgingslys" waarop die Sinode van 1994 besluit het en soos dit deur die Sinode 
van 1997 gepubliseer is (hierby aangeheg en gemerk BYLAE B). 
1.5 Versorgingslys 
Die lys van predikante vir wie se versorging Kerke kwalifiseer, soos in 1.4 hierbo 
beskryf. 
1.6 Nasionale Sinode 
'n Nasionale Sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, Potchefstroom. 
1.7 Emeritaatstrust 
'n Trust, opgerig vir die ordelike aanwending van die bates van die Emeritaatsfonds, 
welke bates aangewend word vir die oogmerke in 4 hieronder uiteengesit in belang 
van die begunstigdes. 

2. OPRIGTING 
Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie is 'n regspersoon met 
samestelling, regte, hoeveelhede, verpligtinge en funksies hieronder uiteengesit. 
 

3. REGSPERSOONLIKHEID 
3.1 Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie het die 

bevoegdheid om regte en verpligtinge te hê, te verwerf, te vervreem of oor te dra 
afsonderlik van die regte en verpligtinge van die lede daarvan en is as sodanig 
bevoeg (sonder om die omvang daarvan te beperk) om: 

3.1.1 eiendom, roerend of onroerend, te verwerf, te besit en te vervreem; 
3.1.2 enige en alle ooreenkomste te sluit en regshandelinge aan te gaan wat nie 

met die doelstellings en funksies daarvan teenstrydig is nie; 
3.1.3 fondse te genereer en aan te wend ter bevordering van die doelstellings 

daarvan; 
3.1.4 as party in regsgedinge op te tree en 
3.1.5 sodanig in die regsverkeer op te tree as wat nodig mag wees om die 

doelstellings en funksies daarvan te vervul. 
3.2 Bates van die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie mag 

alleen vir die bevordering van die doelstellings en die uitvoering van die funksies 
daarvan aangewend word. 

3.3 Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie bly voortbestaan 
ongeag die wisseling van die lede daarvan. 

3.4 Die domicilium citandi et executandi van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie is: 
Administratiewe Buro Kantoor, h/v Meyer en Molenstraat, Potchefstroom. 
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4. DOELSTELLINGS 
Die doelstellings van die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie 
is: 
4.1 Om die kerke soos per Ledelys tot hulp te wees om hulle emeriti eervol te 

versorg. 
4.2 Om sake rakende die emeritaatsversorging van predikante deur middel van die 

Emeritaatstrust ordelik te reël en te hanteer, en kerke te ondersteun in die 
nakoming van KO, artt.13 en 20. 

4.3 Om versorgingsmiddele vir die Emeritaatstrust te bekom by wyse van verpligte 
ramings, verpligte kollektes en vrywillige bydraes deur kerke en individue. 

4.4 Om alle voorkomende sake rakende emeritaatsversorging deur middel van die 
Emeritaatstrust te hanteer. 

4.5 Om die voortgaande werking van die Emeritaatstrust onder die aandag van 
lidmate te bring, 'n positiewe gesindheid ten opsigte van die Emeritaatstrust by 
kerke en lidmate te skep en te vra vir vrywillige bydraes. 

 
5. LEDE 

Alle Meewerkende Kerke soos in die Ledelys (Bylae A). 
 

6. BESTUUR 
As Bestuur van die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie sal 
optree: die Trustees van die Emeritaatstrust. 
 

7. VERGADERINGS 
7.1 Die Vergadering van die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgings-

kombinasie word soos volg saamgestel 
7.1.1 Die gedeputeerdes van die lede wat in die Nasionale Sinode waartydens die 

vergadering van die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie 
plaasvind, sitting het. 

7.1.2 Vir elke ledekerk wat nie 'n afgevaardigde onder 7.1.1 het nie, mag een 
afgevaardigde op eie koste sitting neem, per kredensiebrief van sy Kerkraad. 

7.1.3 'n Buitengewone vergadering van die Gereformeerde Kerke Emeritaats-
versorgingskombinasie kan opgeroep word om te vergader in die tyd tussen 
Nasionale Sinodes, en sal gekonstitueer word deur een afgevaardigde per 
Meewerkende Kerk. 

7.2 Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie is bevoeg en 
verplig om: 

7.2.1 Die Trustees van die Emeritaatstrust aan te wys ingevolge die voorskrifte van 
klousule 8 hieronder. 

7.2.2 Die Trustees van die Emeritaatstrust tot verantwoording te roep ten aansien 
van die uitvoering van hulle pligte en verantwoordelikhede. 

7.2.3 Die werksaamhede en uitvoering van die doelstellings van die Emeritaatstrust 
te beplan. 

7.2.4 Die Rapport van die Trustees van die Emeritaatstrust aan te hoor en te 
beoordeel. 

7.2.5 Sodanige sake af te handel as wat deur die Trustees van die Emeritaatstrust 
na die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie verwys word. 

7.2.6 Sodanige opdragte aan die Trustees van die Emeritaatstrust te gee as wat in 
die lig van die doelstellings van die Gereformeerde Kerke 
Emeritaatsversorgingskombinasie nodig mag wees. 
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7.2.7 Oor die algemeen enige besluit te neem wat vir die behoorlike uitvoering van 
die doelstellings van die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgings-
kombinasie nodig mag wees. 

7.2.8 'n Begroting vir uitvoering deur die Trustees van die Emeritaatstrust vir die 
volgende termyn goed te keur. 

7.2.9 Hierdie Reglement te wysig of uit te brei indien nodig, op voorwaarde dat die 
finansiële belang van die lede soos op die Ledelys nie deur sodanige 
wysigings of uitbreiding benadeel word nie. 

7.2.10 Die bogenoemde bevoegdhede en verpligtinge uit te oefen in 
ooreenstemming met die doelstellings en bevoegdhede soos vervat in die 
Oprigtingsakte van die Emeritaatstrust. 

7.3 Voorsitter 
Die Voorsitter van die Moderamen van 'n Nasionale Sinode tree as voorsitter van die 
vergadering van die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie op, 
mits hy 'n gedeputeerde van een van die Meewerkende Kerke is. Indien nie, asook 
vir vergaderings tussen Nasionale Sinodes, word 'n voorsitter uit die gedeputeerdes 
van Lede aangewys. 
7.4 Vergaderingsprosedure 
Die vergaderingsprosedure, en besluitnemingsprosedures vir die vergadering is 
dieselfde as wat vir 'n Nasionale Sinode geld. 
7.5 Kworum 
Die kworum vir 'n vergadering van die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgings-
kombinasie is die aanwesige lede. 
7.6 Vergadertye 
Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie sal minstens tydens die 
duur of direk na die afloop van elke Nasionale Sinode vergader. 
 

8. TRUSTEES 
8.1 Samestelling 
(Voorgestelde wysigings soos in Agenda 2003:111 word telkens kursief tussen 
hakies gegee) 
Die Trustees van die Emeritaatstrust bestaan uit sewe (agt) lede en word soos volg 
saamgestel: 
8.1.1 Drie (Vier) kundige persone en drie (vier) predikante van Meewerkende Kerke 

wat deur die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie 
aangewys word, met sekundi vir sowel die kundige persone as die predikante. 
(Hierdie Trustees behoort dieselfde persone te wees as die Deputate vir 
Emeritaatsversorging KO, artt.13 en 20 van die Nasionale Sinode en die 
Trustees van die GKSA Predikante Pensioenfonds). 

8.1.2 Die Direkteur van die Administratiewe Buro (dien as Hoofbeampte). 
8.1.3 Sekundi vir sowel die "kundige persone" as die predikante moet aangewys 

word. 
8.2 Voorsitter 
Die Voorsitter van die Trustees word deur die Gereformeerde Kerke Emeritaats-
versorgingskombinasie aangewys. 
8.3 Kontinuïteit 
Ter wille van kontinuïteit behoort ten minste drie van die Trustees soos in 8.1.1 uit 
die vorige termyn heraangewys te word. 
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8.4 Verantwoording 
Die Trustees behartig die sake van die Emeritaatstrust en is aan die Gereformeerde 
Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie verantwoording verskuldig vir die uitvoering 
van hulle pligte, opdragte en verantwoordelikhede. 
8.5 Vergaderings 
8.5.1 Die Trustees vergader so dikwels as wat nodig mag wees om die sake van 

die Emeritaatstrust behoorlik te behartig. 
8.5.2 Die Kworum van die Trustees is vier (vyf) lede. 
8.5.3 Besluite word by gewone meerderheid van stemme geneem op die wyse en 

volgens die prosedure deur die voorsitter bepaal. 
8.5.4 By staking van stemme het die voorsitter nie 'n beslissende stem nie. 
8.6 Bevoegdhede en pligte 
Die bevoegdhede en pligte van die Trustees is: 
8.6.1 Om alle opdragte en besluite van die Gereformeerde Kerke 

Emeritaatsversorgings-kombinasie uit te voer. 
8.6.2 Om die doelstellings van die Gereformeerde Kerke 

Emeritaatsversorgingskombinasie in die tydperk tussen die vergaderings 
daarvan te verwesenlik. 

8.6.3 Om die "Ordereëling vir Emeritaatsversorging met behulp van die 
Emeritaatstrust" na te kom. 

 
(Einde van Reglement) 

 
Slot 
Ons vertrou dat die herpublikasie van die Reglemente, Ordereëlings en Trustakte die 
werksaamhede van die Sinode sal vergemaklik. 
Besluit: Kennis geneem van die hele Aanvullende Rapport. 
 
 
 
2. BESWAARSKRIF : RAMING VIR DIE EMERITAATSVERSORGINGS-

TRUST, AANNAMES VAN DIE AKTUARIS EN BEREKENINGE VAN DIE 
DEPUTATE : DALENDE LIDMATE (Artt.8, 66, 226) 

 
 
Die beswaarskrif is deur die beswaardes teruggetrek. 
Besluit: Kennis geneem. 
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