
 
REGLEMENT 24 

 

REGLEMENT VIR DIE PROSEDURE WAT GEMEENTES VOLG BY DIE 
VOORGESTELDE WYSIGING VAN BELYDENIS 

 
1.  Die kerkraad lê sy aanbeveling oor die voorstel van die Algemene Sinode oor die 

wysiging van belydenis eers aan die gemeente voor vir die instemming van die 
belydende lidmate.  Nadat die instemming van twee derdes van die lidmate verkry is, 
finaliseer die kerkraad sy besluit met tweederdemeerderheid, waarna die finale 
besluit weer op twee agtereenvolgende Sondae aan die gemeente vir approbasie 
voorgelê word. 

 
2.  Die kerkraad besluit om die instemming van die gemeente soos in 1 hierbo genoem, 

op een van die volgende twee wyses te verkry: 
 
2.1  Die instemming van belydende lidmate word per geslote stembrief verkry tydens ’n 

gemeentevergadering wat die kerkraad met die belydende lidmate van die gemeente 
belê het en waarvan daar by die erediens(te) op vier (4) agtereenvolgende Sondae 
vooraf kennis gegee is van beide die vergaderdatum en die inhoud van die voorstel.  
By hierdie vergadering is twee waarnemers deur die ring of die ring se gevolmagtigde 
aangewys, teenwoordig.  Die voorsitter en skriba van die kerkraad tree op as 
voorsitter en skriba van hierdie vergadering. 

 
2.1.1 Lidmate wat ’n wettige verskoning het waarom hulle nie die betrokke 

gemeentevergadering kan bywoon nie, kan hul stem vooraf per geslote stembrief 
uitbring.  Hierdie stemme word getel nadat die stemming op die 
gemeentevergadering uitgebring is. 

 
2.2  Die instemming van belydende lidmate word per geslote stembrief verkry wat 

persoonlik en sonder enige stemwerwing deur die kerkraad aan elke 
ongesensureerde belydende lidmaat van die gemeente beskikbaar gestel word.  
Minstens veertien (14) dae moet na ontvangs toegelaat word vir die inhandiging van 
die stembrief. 

 
2.2.1  Dit is die lidmaat se verantwoordelikheid om toe te sien dat die voltooide stembrief 

die kerkkantoor van die gemeente voor of op die sperdatum bereik.  Die stemtelling 
vind plaas in die teenwoordigheid van twee waarnemers deur die ring of die ring se 
gevolmagtigde aangewys. 

 
3.  Die tweederdemeerderheid van die gemeente se instemming word bepaal deur die 

getal uitgebragte stemme. 
 
4.  Die kerkraad stel deurgaans alle pogings in werking om kerkskeuring te voorkom. 
 
 


