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EENHEID VIR VISIOENERING – VERSLAG RAKENDE KERKORDE ARTIKEL 1 AAN SINODE
Die Eenheid vir Visioenering lê die volgende verslag aan u voor rakende Kerkorde Artikel 1 se voorgestelde
wysiging:

A.

VIR KENNISNAME

1.

BESLUITE SEDERT 2011 – ‘n BONDIGE SAMEVATTING

Die besluite van die Algemene Sinode sedert 2011 en die Vrystaat Sinode 2013 het gelei daartoe die Sinode,
kerkrade en lidmate nou besluite moet neem oor die voorgestelde Artikel 1 volgens Artikel 44.1 van die Kerkorde
2013. In 2011 het die Algemene Sinode besluit:
“1.

Die Algemene Sinode besluit om die Belydenis van Belhar op kerkordelike wyse deel van die NG
Kerk se belydenisgrondslag te maak en dra dit aan die Moderamen op om die nodige kerkordelike
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prosesse hieroor in werking te stel.

2.

Die Algemene Sinode volstaan met die besluit van 1998: "Die AS aanvaar dat die Belydenis van
Belhar op sigself genome nie met die drie formuliere van eenheid in stryd is nie" en ook "aanvaar
ter wille van die eenheidsproses en sy getuienis die wesenlike inhoud van die Belydenis van Belhar."

3.

Die Algemene Sinode wys daarop dat die NG Kerk in gesprek is met die VGKSA. Die gesprek word
gefasiliteer deur die WGGK. In die gesprek word ook aandag gegee aan die teologiese inhoud van
die Belydenis van Belhar.

4.

Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om, as deel van die proses, ’n deeglike studie
te doen van die historiese, teologiese en kontekstuele relevansie van die Belhar Belydenis ten einde
die volgende Algemene Sinode en alle kerkvergaderings te adviseer.”

Dié besluite het gelei tot die volgende besluite deur die Vrystaat Sinode 2013:
“Die NG Kerk Vrystaat
1.

verbind haarself tot die kerkordelike proses soos wat dit in Artikel 44 van die Kerkorde (2011)
uitgespel is, met die oog op ‘n besluit oor die Belydenis van Belhar;

2.

versoek die Algemene Sinode van die NG Kerk om hierdie kerkordelike proses so spoedig moontlik van
stapel te stuur; en

3.

doen ‘n beroep op die Algemene Sinode en alle kerkvergaderings, ook in ringe en gemeentes, om toe
te sien dat hierdie proses inklusief, gebalanseerd en vry van dwang sal verloop; eerlik en openhartig;
in ‘n gees van onderlinge liefde, respek en vertroue; met ‘n opregte gebed dat daar heling in ons kerke
sal kom; en in gehoorsaamheid aan die Woord en Gees van Christus.”

Daarna het die Algemene Sinode 2013 die volgende voorstel geformuleer vir voorlegging aan die sinodes,
kerkrade en lidmate van die NG Kerk:
“1.

Die Algemene Sinode stel die volgende wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde voor, vir voorlegging
aan die kerkverband (gemeentes en sinodes), ooreenkomstig Art. 44 van die Kerkorde: - goedgekeur
met tweederde meerderheid

Kerkorde Artikel 1:

1

Vergelyk die Kerkorde, Artikel 44.1, en die Reglement vir die Vermeerdering, Kombinering,
Eenwording en Samesmelting van Gemeentes, en vir die Vorming van ‘n Nuwe Kerkverband, pt 6.
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1.1

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord van
God.

1.2.1

Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, word verwoord in die
ekumeniese belydenisse, naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea
en die Geloofsbelydenis van Athanasius; en die Drie Formuliere van Eenheid, naamlik die
Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls.

1.2.2

Die Belydenis van Belhar is deel van die belydenisgrondslag van die Kerk, op so ’n wyse dat daar
ruimte is vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit as in ooreenstemming met die Woord van
God bely, sowel as vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit nie as ’n belydenisskrif
onderskryf nie.

1.3

Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar geloof te bely, altyd geld en dat ’n uitbreiding van haar
belydenisgrondslag sonder dwang geskied.

(Die nuwe Artikel 1 word van krag, nadat al die sinodes afsonderlik met ’n tweederdemeerderheid én twee
derdes van alle Kerkrade elk met ’n tweederdemeerderheid ten gunste daarvan besluit het (vergelyk Artikel
44.1 van die Kerkorde) en nadat die Algemene Sinode dit daarna met ‘n tweederdemeerderheidstem
goedgekeur het (vergelyk Artikel 44.3 van die Kerkorde).
2.

Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om die kerkverband te lei in die
besluitnemingsproses oor die voorgestelde wysiging van Artikel 1 deur in oorleg met die onderskeie
sinodes ŉ roetekaart en tydraamwerk vir die aanvang, verloop en afhandeling van die proses te
bepaal.

3.

Die Algemene Sinode ontvang die materiaal en studiestukke met die oog op die Belydenis van
Belhar vir gebruik in die kerkverband.

4.

Die Algemene Sinode doen ŉ beroep op lidmate en vergaderinge om hierdie proses van
besluitneming in ŉ gees van gebed, onderskeiding van die wil van God, en in wedersydse respek en
liefde te onderneem.”

By elkeen van die bogenoemde besluite het dit gegaan oor die kerkordelike proses(se) wat in Artikel 44 van
die Kerkorde uitgespel word. Beide die Algemene Sinode en die Vrystaat Sinode het hulle aan dié proses(se) in
die hantering van die voorgestelde nuwe Artikel 1, verbind. Hiervolgens moet alle kerkrade en sinodes die
geleentheid kry om daaroor te besluit waarná die Algemene Sinode in Oktober 2015 haar besluit sal neem.
2.

MODERAMEN VAN DIE VRYSTAAT

Teen die agtergrond van die besluite geneem deur die Algemene Sinode en die Vrystaat Sinode en na
aanleiding van navrae ontvang, het die Moderamen in ‘n skrywe aan kerkrade en gemeentes gewys op die
volgende:
2.1

Die Moderamen van die Algemene Sinode (ASM) het in opdrag van die Algemene Sinode, ‘n roetekaart
en tydraamwerk vir die aanvang, verloop en afhandeling van die proses bepaal. Dié inligting word nou
deurgegee aan die sinodes.

2.2

Die Moderamen van die Vrystaat het besluit om nie te volstaan met die ontvangs van die voorgestelde
Artikel 1 en gepaardgaande inligting en stukke slegs deur die Moderamen nie, maar om eerder ‘n
Buitengewone Sinodesitting byeen te roep. Tydens dié vergadering neem die Vrystaat Sinode dan die
voorgestelde Artikel 1 en alle gepaardgaande inligting en stukke amptelik in ontvangs om dit van dáár
af deur te gee aan die kerkrade en gemeentes in ons sinodale gebied vir hulle besluitneming, deur te
gee.

2.3

Die stukke wat deur die ASM voorsien word, bevat riglyne oor hoe die prosesse deur sinodes en
plaaslik in gemeentes bestuur moet word. Ons voorsien dat ons by die Buitengewone Sinodesitting dié
riglyne sal kan toelig en alle vrae sal kan beantwoord.

2.4

Dit is nie die gedagte dat daar by die Buitengewone Sinodesitting ‘n besluit “vir” of “teen” die
wysiging van Kerkorde Artikel 1 geneem moet word nie. Die Sinode sou ingevolge Artikel 44 dit ook
nie kón doen nie. Dit gaan oor ‘n voorgestelde nuwe Artikel 1 en die kerkordelike prosesse wat gevolg
moet word soos bepaal in Artikel 44 aan die hand van die praktiese riglyne wat voorsien word deur die
ASM.
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2.5

Ons gebed is dat die Here in sy genade aan ons die wysheid sal gee dat ons as Sinode en alle kerkrade,
soos ons besluit het in 2013 hierdie proses inklusief, gebalanseerd en vry van dwang sal laat verloop;
eerlik en openhartig; in ‘n gees van onderlinge liefde, respek en vertroue, en in gehoorsaamheid aan
die Woord en Gees van Christus.

Met dié toeligting wou die Moderamen kerkrade en gemeentes daarvan verseker het dat dit die strewe van
die Moderamen is om die hele aangeleentheid met groot verantwoordelikheid te hanteer. Kerkrade en
gemeentes is versoek om voorbidding te doen vir die vergadering, die voorbereiding daarvoor en alles wat
daaruit mag voortvloei.
3.

MODERAMEN VAN DIE ALGEMENE SINODE (ASM) – STUKKE ONTVANG

3.1

Kommunikasie aan sinodes oor die prosesse tov die wysiging van Artikel 1

Die volgende skrywe is ontvang vanaf die ASM:

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK
DUTCH REFORMED CHURCH
Posbus/PO Box 13528
HATFIELD 0028 SA
Tel +27 (0)12 342 0092 Fax +27 (0)12 342 0380
algemenesinode@ngkerk.org.za www.ngkerk.org.za

4 Junie 2014
Voorsitters en skribas van die moderamens/ sinodale kommissies/ diensrade van die tien
sinodes
Beste kollegas
DIE WYSIGING VAN ARTIKEL 1 VAN DIE KERKORDE
Hierdie korrespondensie kom na u na aanleiding van die besluite van die Algemene Sinode
2013 oor die wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde asook die hantering van die betrokke
besluite deur die Moderamen met die oog op verdere hantering deur die kerkverband.
Verder geskied hierdie korrespondensie in uitvoering van Reglement 3 pt 10.2: “Indien die
Algemene Sinode beleidsbesluite neem wat opgevolg of in die praktyk uitgevoer moet word,
werk die Algemene Sinode deur die samestellende sinodes.”
Die Moderamen was eenstemmig ten opsigte van die intensies wat in hierdie
korrespondensie weerspieël word en versoek vriendelik dog ernstig dat dit ook in u
korrespondensie aan die kerkverband in u sinodale gebied deurgegee sal word.
Aangesien die eerste sinode reeds teen die einde van Julie 2014 vergader, is dit belangrik
dat u met die gemeentes in u sinodale gebied kommunikeer oor hoe u proses voorsien word.
So 'n kommunikasie hoef nie nou al oor detail te gaan nie: gemeentes moet net weet hulle
prosesse is aan die kom wanneer hulle in die pers verneem van prosesse in ander gebiede.
Die volgende word aan u van die kant van die Moderamen deurgegee vir u hantering en
kommunikasie:
1. BESLUIT ALGEMENE SINODE 2013
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1 Die Algemene Sinode bekragtig die advies van die Algemene Taakspan Regte tov die
uitleg en toepassing van die besluit van die Algemene Sinode 2011 oor die Belydenis van
Belhar.
2 Die Algemene Sinode keur die wysiging van Artikel 44.1, soos deur die Algemene Sinode
2004 asook al tien die sinodes goedgekeur, sonder verdere verwysing finaal goed.
3 Die Algemene Sinode stel die volgende wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde voor vir
voorlegging aan die kerkverband (gemeentes en sinodes), ooreenkomstig Art 44 van die
Kerkorde:
Kerkorde Artikel 1
1 Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare
Woord van God.
2.1 Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, word verwoord in
die ekumeniese belydenisse, naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die
Geloofsbelydenis van Nicea en die Geloofsbelydenis van Athanasius; en die Drie Formuliere
van Eenheid, naamlik die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en
die Dordtse Leerreëls.
2.2 Die Belydenis van Belhar is deel van die belydenisgrondslag van die Kerk, op so ŉ wyse
dat daar ruimte is vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit as in ooreenstemming
met die Woord van God bely, sowel as vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit nie
as ŉ belydenisskrif onderskryf nie.
3 Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar geloof te bely, altyd geld en dat ŉ uitbreiding
van haar belydenisgrondslag sonder dwang geskied.
4 Die Algemene Sinode dra dit aan die Moderamen op om die kerkverband te lei in die
besluitnemingsproses oor die voorgestelde wysiging van Artikel 1 deur in oorleg met die
onderskeie Sinodes ŉ roetekaart en tydraamwerk vir die aanvang, verloop en afhandeling
van die proses te bepaal.
5 Die Algemene Sinode ontvang die materiaal en studiestukke met die oog op die Belydenis
van Belhar vir gebruik in die kerkverband.
6 Die Algemene Sinode doen ŉ beroep op lidmate en vergaderinge om hierdie proses van
besluitneming in ŉ gees van gebed, onderskeiding van die wil van God, en in wedersydse
respek en liefde te onderneem.
2. PROSES WAT DIE MODERAMEN GEVOLG HET
2.1 Die Moderamen het 'n projekspan met verteenwoordigers uit elke sinodale gebied
aangewys: Chris van Wyk (voorsitter), Johann Ernst (skriba), Jan Lubbe, Immanuel van
Tonder, Nico van Rensburg, Frikkie van der Merwe, Johan van der Merwe, Monty Sahd, Jan
Woest, André Bartlett, Bootje Booysen, Nelus Niemandt en Kobus Gerber.
2.2 Die projekspan het die kern van die inhoud van hierdie kommunikasie voorberei. Hulle
het die Moderamen adviseer oor die tegniese aspekte van die prosesse in die kerkverband
asook oor die begeleidende dokumentasie soos stembriewe.
2.3 Dit wat u sinodale gebied dus nou ontvang, het 'n deeglike proses deurloop waarin al die
sinodale gebiede se verteenwoordigers 'n konstruktiewe rol gespeel het.
3. BELANGRIKE PERSPEKTIEWE OOR DIE BESLUIT VAN DIE ALGEMENE SINODE EN
DIE PROSES IN DIE KERKVERBAND
Dit is nodig dat die eie aard van die voorstel om Artikel 1 te wysig en die agtergrond
waarteen dit geneem is, deeglik gekommunikeer word. Die volgende word onder u aandag
gebring:
3.1 Die voorstel vir die wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde is 'n konsensus-voorstel van
die Algemene Sinode.
3.2 Die voorstel gee uitdrukking aan die NG Kerk se standpunt oor die wyse waarop Belhar
en ander eietydse belydenisse in die belydenisgrondslag van die NG Kerk opgeneem kan
word (dit verwoord die NG Kerk se konfessionele identiteit).
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3.3 Die voorgestelde nuwe Artikel 1 wil die vryheid aan/ruimte vir lidmate, ampsdraers en
kerkvergaderinge gee om die Belydenis van Belhar as belydenisskrif te onderskryf. Die
voorgestelde nuwe Artikel 1 wil eweneens aan lidmate, ampsdraers en kerkvergaderinge die
vryheid/ruimte gee om nie die Belydenis van Belhar as belydenisskrif te onderskryf nie. Die
voorstel skep dus ruimte na beide kante.
3.4 Die voorstel wil die eenheid dien en verdeeldheid en skeuring ten alle koste voorkom.
3.5 Die voorstel neem die diversiteit in konteks weldeeglik in ag (dit verskil van sinode tot
sinode en ook binne sinodes).
3.6 Die voorstel wil op geen wyse lidmate, ampsdraers en kerkvergaderinge tot 'n bepaalde
standpunt oor Belhar, hetsy ten gunste daarvan of daarteen, dwing nie (die keuse daaroor
geskied na eie oortuiging en in vryheid).
3.7 Die Algemene Sinode 2013 se besluit oor 'n nuwe Artikel 1 van die Kerkorde is die
voorstel wat deur lidmate, kerkrade en sinodes goedgekeur moet word alvorens die
Algemene Sinode die wysiging van die huidige Artikel 1 dienooreenkomstig kan bekragtig.
3.8 Dit is belangrik om te kommunikeer dat die proses oor die wysiging van Art 1 van die
Kerkorde gaan en nie oor die Belydenis van Belhar per se nie.
4. DIE GOEDKEURINGSPROSES
4.1 Uitvoering van Art 44.1 en Reglement 24
Kerkvergaderinge gee tydens die goedkeuringsproses uitvoering aan:
*1 Artikel 44.1 van die Kerkorde (2013): Die wysiging van die Belydenis kan alleen geskied
nadat elke sinode afsonderlik met 'n tweederdemeerderheid en twee derdes van alle
kerkrade elk met 'n tweederdemeerderheid ten gunste daarvan besluit het. Die Moderamen
oordeel dat die tweederdemeerderheid van kerkrade verstaan en toegepas moet word as
twee derdes van alle kerkrade van die gemeentes wat in verband met die NG Kerk as
geheel staan.
*2 Die Reglement vir die Prosedure wat Gemeentes volg by die Voorgestelde Wysiging van
Belydenis (Reglement 24 Kerkordeboek 2013). Die Reglement word aangeheg as Bylaag 1.
4.2 Die verloop van die proses
4.2.1 Dit is wenslik dat sinodes éérs hulle eie besluite oor die voorgestelde wysiging van
Artikel 1 neem alvorens die kerkrade binne 'n bepaalde sinodale gebied hulle eie besluite
daaroor neem. Dit sal help as sinodes, wat by die Algemene Sinode 2013 verteenwoordig
was en wie se verteenwoordigers tot die voorstel ingestem het, die gees en inhoud van die
voorstel eers na die eie sinode oordra alvorens dit deur die gemeenteverteenwoordigers by
die sinode na hulle eie gemeentes uitgedra word.
4.2.2 Kerkrade is kerkordelik verplig om die voorstel aan die lidmate van die gemeente vir
hulle instemming voor te lê en hulle finale kerkraadsbesluit in ooreenstemming met die
uitslag daarvan te neem.
4.2.3 Die voorstel word vir goedkeuring met 'n tweederdemeerderheid voorgelê en daar
word slegs vir of teen die voorstel gestem.
4.2.4 Konsepstembriewe vir onderskeidelik belydende lidmate, kerkraadslede en
afgevaardigdes na die sinodes is aangeheg as Bylaag 2a, 2b en 2c.
4.2.5 Dit is eerstens die persoon wat wil stem se verantwoordelikheid om vooraf seker te
maak dat sy/haar lidmaatskap van die gemeente in orde is. Gemeentelede moet vooraf by
wyse van die vier weke aankondiging van die gemeentevergadering of andersins gevra word
om by die kerkkantoor of skriba van die kerkraad met sekerheid vas te stel of belydende
lidmaatskap in die gemeentelike register aangeteken is.
4.2.6 Die ringe moniteer die uitvoering van die proses in die gemeentes van die ring.
Minstens twee verteenwoordigers van die ring, wat nie lidmate van die gemeente is nie,
woon die twee kerkraadsvergaderinge asook die gemeentevergadering/stemtelling by.
Besware teen die uitvoering van die proses word deur ring of sy gevolmagtigde hanteer. Die
waarnemers van die ring sertifiseer aan die einde dat daar aan al die kerkordelike vereistes
voldoen is (vgl Bylaag 3). Voltooide stembriewe word deur die ring in bewaring gehou totdat
daar vanaf die Algemene Sinode via die Sinode kennisgewing ontvang is dat dit vernietig
kan word.
4.2.7 Al word daar in 'n bepaalde sinodale gebied nie die vereiste tweederdemeerderheid
behaal nie, gaan die proses in die ander sinodale gebiede steeds voort.
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4.3 Kworumvereistes
4.3.1 Die kworum vir kerkvergaderinge (kerkraad en sinode) word in terme van die Kerkorde
en sinodale bepalinge/reglemente gereël.
4.3.2 Die kworum vir 'n gemeentevergadering is die aanwesige lede, op voorwaarde dat
daar op die voorgeskrewe wyse behoorlik kennis van die gemeentevergadering gegee is.
4.3.3 Wanneer die instemming van lidmate sonder 'n gemeentevergadering persoonlik van
die belydende lidmate van die gemeente gekry word, is daar nie 'n kworumvereiste nie.
Kworums is vir vergaderings, nie vir individuele stemmings nie. Die uitslag word bepaal deur
die stembriewe te tel wat teen die keerdatum terug ontvang is.
4.4 Stemproses
4.4.1 Stemming geskied op die geslote stemwyse. Die voltooide stembrief en die persoon
wat dit voltooi het, mag nie met mekaar in verband gebring word nie. Slegs die getal en
persentasie ten gunste of teen die voorstel word per gemeente/kerkraad deur die ring
bekend gemaak en op die voorgeskrewe vorm aan die sinodale kantoor deurgegee. Sinodes
gee by ontvangs die uitslag van die stemming aan die Kantoor van die Algemene Sinode
deur.
4.4.2 Sperdatums vir die stemming moet gestel word. Die Moderamen oordeel dat sinodes
nie later nie as 15 Mei 2015 hulle besluit neem. Dit laat nog enkele maande vir kerkrade om
hulle besluit te neem sou sinodes kies om eers self te besluit en daarna die gemeentes te
laat stem. Omrede die Algemene Sinode DV weer in Oktober 2015 vergader, moet die
uitslag van die gemeentelike stemming die Algemene Sinode nie later nie as 15 September
2015 bereik nie. Die sinodes of hulle gevolmagtigdes kan dus na goeddunke en met
inagneming van die eie omstandighede die sinode se eie stemming en die stemming van die
gemeentes in die sinodale gebied reël, op voorwaarde dat daar aan die sperdatums voldoen
word. Dit beteken dat daar steeds ruimte gelaat word dat gemeentes eers besluit alvorens
die sinode tot 'n besluit kom. Dokumentasie met die oog op die sinodale en gemeentelike
stemming word daarom teen einde Mei 2014 aan die sinodes beskikbaar gestel.
4.4.3 Sinodes wat beplan het om hulle volgende gewone sitting eers ná die Algemene
Sinode in Oktober 2015 te hou, word gevra om nie later nie as 15 Mei 2015 'n buitengewone
vergadering te hou, tensy die gemeentelike stemming eers gehou word. Stem die
gemeentes eers, kan daar met die buitengewone vergadering tot die laatste 15 Augustus
2015 gewag word.
4.4.4 Die instemming van lidmate kan op elektroniese stemwyse verkry word, op
voorwaarde dat die persoon wat die stembrief indien, nie met die stemkeuse verbind kan
word nie. Waarskynlik sal daar eers elektronies geregistreer moet word (en die persoon se
lidmaatskap gekontroleer moet word), waarop 'n kode en toegang tot 'n spesiale webblad
voorsien word, die stembrief daarop voltooi word en dit sonder verwysing na die persoon se
naam versend word. Stembriewe kan ook elektronies by wyse van elektroniese verwerking
getel word mits die uitslag later kontroleerbaar is. Dit word aan die diskresie van
sinodes/kerkrade oorgelaat om hieroor te besluit.
4.4.5 Die uitslag van die stemming kan eers na die gemeentevergadering bekend gemaak
word op voorwaarde dat die uitgebragte stemme in veilige bewaring gehou word en slegs
oopgemaak en getel mag word in die teenwoordigheid van die ring se waarnemers.
Oorweging moet geskenk word om geslote, veilige houers daarvoor te voorsien.
4.5 Geloofwaardigheid van die proses
4.5.1 Die geloofwaardigheid van die proses moet ten alle koste en te alle tye verseker word.
Hiervoor sal veral die ringe, wat nie as kerkvergadering aan die stemproses deelneem nie,
moet sorg.
4.5.2 Naas die ringe moet die sinodes se regs- of kerkordekommissies gevra word om met
die bestuur van die proses behulpsaam te wees. Alles moontlik moet gedoen word om die
nadraai van uitgerekte appèlle en regsaksies te voorkom.
4.5.3 Dit is 'n kerklike proses wat op 'n kerklike wyse moet verloop. Gesprek oor die proses
en die voorgestelde nuwe Artikel 1 moet binne die Kerk gevoer word. Stemmingmakery in
die openbare pers of op die sosiale media moet afgewys word. Lidmate moet vry wees om
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by wyse van persoonlike korrespondensie navrae te rig en selfs kommer te opper. Dit moet
sonder verdagmaking, eerlik en op liefdevolle wyse geskied. Eerbare pogings om verskille
uit die weg te probeer ruim, moet aangemoedig word. Die reg om te mag verskil, moet
deurentyd gehandhaaf word.
4.5.4 Die beroep van die Algemene Sinode op lidmate en vergaderinge om hierdie proses
van besluitneming in ’n gees van gebed, onderskeiding van die wil van God, en in
wedersydse respek en liefde te onderneem, moet deurentyd ernstig opgeneem word.
4.6 Tydsraamwerk
4.6.1 Die tydsraamwerk, soos deur die Moderamen vasgestel, is soos volg:
* 31 Maart 2014
Sinodes gee terugvoering aan die projekspan oor watter inligting en steun hulle benodig om
die proses vlot te laat verloop.
* 31 Mei 2014
Dokumentasie met die oog op die sinodale en gemeentelike stemming word aan sinodes
beskikbaar gestel.
* Junie 2014 tot April 2015
Kerkrade voltooi die proses in gemeentes waar sinodes besluit om eers die kerkrade se
besluit te kry alvorens die sinode besluit. Terugvoer vanaf ringe na sinodes nie later nie as
14 dae nadat die stemming in al die gemeentes binne die ringsgebied afgehandel is.
* 15 Mei 2015
Keerdatum vir sinodes om besluit te neem.
* 15 Augustus 2015
Keerdatum vir kerkrade om 'n besluit te neem. Terugvoer vanaf ringe na sinodes nie later
nie as 14 dae nadat die verkiesing in al die gemeentes binne die ringsgebied afgehandel is.
* 15 September 2015
Keerdatum vir sinodes om eie besluit en kerkrade se besluite aan die Kantoor van die
Algemene Sinode te besorg.
* Oktober 2015
Algemene Sinode vergader.
4.7 BEWOORDING VAN DIE VOORSTEL AAN SINODES EN GEMEENTES
Die bewoording van die voorstel verskyn op die aangehegte voorbeelde
KONSEPSTEMBRIEWE (Bylaag 2a, 2b en 2c).

van

4.8 HULP TEN OPSIGTE VAN DIE PROSESSE IN U GEBIED
4.8.1 Die lede van die Projekspan wat met hierdie opdrag gewerk het asook die lede van die
Moderatuur van die Algemene Sinode is tot u beskikking met die oog op advies en
fasilitering. Kontak asseblief vir drr Kobus Gerber of Chris van Wyk in die verband.
4.8.2 Daar is oorvloedige materiaal beskikbaar vir lees en studie. Kyk asseblief Bylaag 4 in
die verband.
4.8.3 Daar word verder beplan om 'n spesiale uitgawe van Kerkbode aan die saak en
gepaardgaande prosesse te wy. Die moontlikheid word ondersoek om dit moontlik te maak
dat elke sinodale gebied 'n unieke uitgawe in die verband sal kan uitgee op koste van die
sinode. U sal binnekort meer inligting hieroor ontvang.
4.8.4 'n Baie kort DVD met insette van 'n wye verskeidenheid rolspelers word gereed
gemaak ten einde u met kommunikasie behulpsaam te wees. Inligting hieroor kom ook
binnekort.
4.8.5 'n Bondige Vraag-en-Antwoord-blad word ook eersdaags aan u voorsien.
4.9 ONS BID VIR U!
Die Moderamen wil u werklik verseker van ons voorbidding. Ons besef terdeë wat die proses
van u sal vra. Ons dra u en die gemeentes in u gebied aan die Here op.
Baie dankie by voorbaat vir u noukeurige aandag aan bogenoemde.
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BYLAAG 1
Enige navraag is te enige tyd meer as welkom: alles sal in werking gestel word om dit vir u
maklik te maak.
Die Here se seën word u toegebid
Vriendelike groete

Dr JJ Gerber
Algemene Sekretaris van die Nederduitse Gereformeerde Kerk
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