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29 Julie 2014  Artikel 1 – Omsendbrief 2 
 
Beste Skriba 
[Vir dringende aandag aan die Gemeente se leierskap, leraar(s) en kerkraadslede] 
 

ARTIKEL 1:  OMSENDBRIEF 2 AAN GEMEENTES 
 
Meegaande dokumentasie bevat die prosesdokumente rondom die voorgestelde wysiging 
van Artikel 1 in die Algemene Sinode se Kerkorde [Bylaag 2].  
 
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: 
 
1. Dit is uiters belangrik om te kommunikeer dat die voorstel oor die wysiging van Artikel 1 

van die Kerkorde gaan en nie oor die Belydenis van Belhar per se nie. 
 
2. Die voorstel vir die wysiging van Artikel 1 van die Kerkorde is 'n konsensus-voorstel van 

die Algemene Sinode. 
 
3. Die voorstel gee uitdrukking aan die NG Kerk se standpunt oor die wyse waarop die 

Belydenis van Belhar en ander eietydse belydenisse in die belydenisgrondslag van die NG 
Kerk opgeneem kan word (dit verwoord die NG Kerk se konfessionele identiteit).  

 
4. Die voorgestelde nuwe Artikel 1 wil die vryheid aan of ruimte vir lidmate, ampsdraers en 

kerkvergaderinge gee om die Belydenis van Belhar as belydenisskrif te onderskryf. Die 
voorgestelde nuwe Artikel 1 wil ewe eens aan lidmate, ampsdraers en kerkvergaderinge 
die vryheid of ruimte gee om nie die Belydenis van Belhar as belydenisskrif te onderskryf 
nie. Die voorstel skep dus ruimte na beide kante. 

 
5. Die voorstel wil die eenheid dien en verdeeldheid en skeuring ten alle koste voorkom. 
 
6. Die voorstel neem die diversiteit in konteks deeglik in ag (dit verskil van sinode tot sinode 

en ook binne sinodes). 
 
7. 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).  

 
8. 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. 
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RINGE 
 
1. Ringe is reeds versoek om ’n “Artikel 1” taakspan aan te stel.  Hierdie taakspan 

 sorg dat die Ring twee verteenwoordigers vir elke gemeente in die ring aanwys 
 koördineer en moniteer die stemproses in die ringsgemeentes.  

 
2. Die verteenwoordigers van die ring (minstens twee), wat nie lidmate van die gemeente 

is nie, woon die twee kerkraadsvergaderinge asook die gemeentevergadering of die 
stemtelling by.  

 
3. Besware teen die uitvoering van die proses word deur die ring of sy gevolmagtigde 

hanteer.  
 
4. Die waarnemers van die ring sertifiseer aan die einde dat daar aan al die kerkordelike 

vereistes voldoen is [Bylaes 9 en 10]. Lees dalk heel eerste Bylaag 10. Dit wys hoe die 
Ring se verslag moet lyk en wat alles moet gebeur om daardie verslag te kan 
teken. 

 
5. 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.  
 
 

DIE STEMPROSES IN DIE GEMEENTE 
 

1. KERKRAAD SE BEPLANNING 

 
1.1 Bestudeer asseblief hierdie inligtingspak deeglik.  Vir maklike verwysing word al die 

bylaes in hierdie een skrywe as een dokument aan u gestuur.  Die bylaes is egter ook as 
afsonderlike dokumente beskikbaar (beide in Word- en PDF formaat) sodat dit maklik is 
om die vorms vir die gemeente se gebruik aan te pas.  Kry die vorms op ons webblad: 
http://kaapkerkadmin.co.za 

 
1.2 Beplan die proses vir die gemeente.  Onthou om die datums (Bylaag 4) met die ring se 

verteenwoordigers te kontroleer en te hou by die keerdatums.  Loer gerus heel eerste na 
die skematiese voorstelling in Bylaag 12. 

 
1.3 Die proses loop oor minstens nege weke.   
 
 Gebruik gerus een van Bylaag 4 se voorgestelde Tydraamwerke.  Die Sinode (Wes- en 

Suid-Kaapland) vergader vanaf 4 Mei 2015.  As die gemeente se uitslag nie dan 
beskikbaar is nie, sal daar ’n tweede spesiale sinodesitting vóór Oktober 2015 gehou 
moet word.  Ten einde te verseker dat alle (moontlike) besware of appèlle voor 4 Mei 
2015 afgehandel is, word 31 Maart 2015 as die allerlaatste datum vir gemeentes 
gegee.  Die gemeentevergadering / sluiting van die stembusse moet dus op die laaste in 
die week van 15 Maart 2015 afgehandel word.   

 
 Gemeentes (wat reken dat hulle gereed is) kan die proses reeds nou in die tweede 

semester van 2014 aanpak.  Bylaag 4 gee ’n paar voorbeelde.   

http://kaapkerkadmin.co.za/
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1.4 Kerkrade is kerkordelik verplig om die voorstel aan die lidmate van die gemeente vir 
hulle instemming (of teëstem) voor te lê en hulle finale kerkraadsbesluit in 
ooreenstemming met die uitslag daarvan te neem.  

 
1.5 Die leierskap (en die ring se verteenwoordigers) sorg dat die Kerkraad behoorlik 

ingelig is oor die agtergrond en inhoud van die beoogde Artikel 1. 
 
1.6 Die volgende inligtingsbronne kan onder andere benut word: 

 Vra die twee aangewese ringsverteenwoordigers om te help. 

 Gebruik die Kerkbode van 1 Augustus 2014. 

 Besoek die sinodale kantoor se webblad:  http://kaapkerkadmin.co.za. Voorbeelde 
van al die vorms word op die “Artikel 1” blad gegee.  Daar is ook skakels na 
belangrike webblaaie soos die van Bybel-Media en die Belydenis van Belhar. 

 Bylaag 11 is ’n gereedskapskis – eintlik ’n skatkis! – vol brondokumente en skakels 
na webblaaie.   

 Skakel die sinodale kantoor.  Die personeel sal die Kerkraad na ’n kundige verwys 
om die Kerkraad se navraag te hanteer. 
Salomi Steenkamp – skriba@kaapkerk.co.za – 021-957-7202 
Elmien Theron – ngkadmin@kaapkerk.co.za – 021-957-7104 

 Kontak die Sinode se taakspan vir Artikel 1: 
Skriba van die Moderamen:  Ds Monty Sahd – skriba@kaapkerk.co.za 
Aktuarius van die NG Kerk in SA:  Dr Quintus Heine – heine@biblesociety.co.za 
Saakgelastigde: Ds Bossie Minnaar – bossie@kaapkerk.co.za of  
selfoon: 083-270-5211,  werk: 021-957-7104  of huis:  021-981-2684 

 

2. LIDMAATSKAPSERTIFIKATE 

 
2.1 Kerkkantore moet asseblief so gou as moontlik begin om lidmate se lidmaatskap-

sertifikate op datum te bring.  Slegs bona fide belydende lidmate, wie se lidmaatskap-
sertifikaat in die gemeente ontvang is en in die lidmaatregister aangeteken is, mag stem. 
 Bylaag 5 dien as ’n voorbeeld van ’n bewys van lidmaatskap. 

 
2.2 Die Kerkkantoor / die Kerkraad sal ook ’n proses moet ontwerp om elke lidmaat van ’n 

bewys van sy/haar lidmaatskap te voorsien.   
 
 Identifiserende lidmaatkaarte kan gedruk word en oor verskeie Sondae aan bona fide 

belydende lidmate, wie se lidmaatskapsertifikaat in die gemeente ontvang is en in die 
lidmaatregister aangeteken is, beskikbaar gestel word.  Dit kan sekerlik ook via 
dienswerkers uitgedeel word. Lidmate kan dit ook by die Kerkkantoor kom afhaal. 

 Sien ook paragraaf 4.6 hier onder. 
 

3. EERSTE KERKRAADSVERGADERING 

 
3.1 Die Kerkraad stem vir of teen die Algemene Sinode se voorstel vir die wysiging van 

Artikel 1.  Die meerderheidbesluit van die Kerkraad word die voorstel wat aan die 
gemeente voorgelê word.  Lidmate stem vir of teen die Kerkraad se voorstel.  

http://kaapkerkadmin.co.za/
mailto:skriba@kaapkerk.co.za
mailto:ngkadmin@kaapkerk.co.za
mailto:skriba@kaapkerk.co.za
mailto:heine@biblesociety.co.za
mailto:bossie@kaapkerk.co.za
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 Daar is dus een van twee stembriewe wat in die gemeente gebruik moet word: 
 Bylaag 7a – Stembrief vir lidmate waar die Kerkraad die voorstel steun. 
 Bylaag 7b – Stembrief vir lidmate waar die Kerkraad nie die voorstel steun nie. 

 
3.2 Die Kerkraad se eerste stemming is NIE ’n stemming vir of teen die aanvaarding van die 

Belydenis van Belhar nie, maar ’n stem vir of teen die voorstel van die Algemene Sinode 
om Artikel 1van die Kerkorde te wysig.  Hierdie eerste stemming (besluit) van die 
Kerkraad is slegs om oor ’n voorstel te stem wat aan die gemeente voorgelê kan word. 
Die Kerkraad besluit eintlik net watter stembrief aan die gemeente voorsien word 
[Bylaag 7a of 7b]. 

 
 Stembrief [Bylaag 7a] as die Kerkraad die voorstel van die Algemene steun: 
 

 JA, ek verleen my instemming met die VOORSTEL VAN DIE KERKRAAD dat die 
nuwe Artikel 1 van die Kerkorde by die volgende kerkraadsvergadering 
GOEDGEKEUR WORD.  [JA, ek stem saam met die Kerkraad] 

 

 NEE, ek verleen NIE my instemming met die VOORSTEL VAN DIE KERKRAAD dat 
die nuwe Artikel 1 van die Kerkorde by die volgende kerkraadsvergadering 
goedgekeur word NIE. [NEE, ek verskil van die Kerkraad] 

 
 Stembrief [Bylaag 7b] as die Kerkraad NIE die voorstel van die Algemene steun NIE: 
 

 JA, ek verleen my instemming met die VOORSTEL VAN DIE KERKRAAD dat die 
nuwe Artikel 1 van die Kerkorde by die volgende kerkraadsvergadering NIE 
GOEDGEKEUR WORD NIE. [JA, ek stem saam met die Kerkraad]  

 

 NEE, ek verleen NIE my instemming met die VOORSTEL VAN DIE KERKRAAD dat 
die nuwe Artikel 1 van die Kerkorde by die volgende kerkraadsvergadering NIE 
GOEDGEKEUR WORD NIE. [NEE, ek verskil van die Kerkraad] 

 
3.3 Die twee verteenwoordigers van die Ring moet by die kerkraadsvergadering 

teenwoordig wees.  Die amptelike stembrief moet gebruik word.  Vul die gemeente se 
naam in en kopieer genoeg stembriewe sodat elke kerkraadslid een stembrief kan hê. 
 Bylaag 8 is die stembrief wat Kerkraadslede moet gebruik.   

 
3.4 Die tweede saak waaroor die Kerkraad by hierdie eerste vergadering duidelikheid moet 

kry, is watter stemproses hulle gaan volg.  Die stemming kan geskied  
 by ’n gemeentevergadering  
 of by ’n stemlokaal wat oor ’n tydperk oop is.   
 Die Kerkraad kan ook kies om beide stemprosesse te benut.  Dit gee dan geleentheid 

vir lidmate, wat nie by die gemeentevergadering kan wees nie, om te stem. Hierdie 
“spesiale stemme” moet voor die gemeentevergadering uitgebring word.  Sien 
verder by paragraaf 4.4 en verder hier onder. 

 

4. GEMEENTELEDE 

 
4.1 Die Kerkraad se besluit (voorstel) word aan die gemeente bekend gemaak oor vier 

weke (wat vier Sondae se aankondiging insluit).   
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 Dit is uiters noodsaaklik dat die inligting korrek oorgedra word.  
 Bylaag 6 gee ’n voorbeeld van die bewoording wat gebruik kan word. 

 
4.2 Belydende lidmate (wie se lidmaatskapsertifikaat in die gemeente se lidmaatregister 

aangeteken is) kry geleentheid om vir of teen die Kerkraad se besluit te stem.   
 Bylaag 7a is die stembrief vir lidmate van gemeentes waar die Kerkraad die 

voorstel steun. 
 Bylaag 7b is die stembrief vir lidmate vir lidmate van gemeentes waar die Kerkraad 

nie die voorstel steun nie. 
 
4.3 Lidmate stem nie oor die aanvaarding van die Belydenis van Belhar of nie.  Lidmate stem 

ook nie eens oor die aanvaarding van Artikel 1 nie.  Lidmate dui aan of hulle die 
Kerkraad se besluit oor Artikel 1 goedkeur of nie. 

 
 Dit mag uiters verwarrend wees.  Die Kerkraad en die Ring se verteenwoordigers sal dit 

baie netjies moet verduidelik – veral as die Kerkraad Artikel 1 afgestem het.  Lidmate 
wat Artikel 1 sou wou goedkeur, moet dan teen die Kerkraad se besluit stem. 

 
4.4. Die stemming geskied by ’n gemeentevergadering of by ’n stemlokaal (of stemlokale) 

wat oor ’n tydperk oop is.  Die Kerkraad kan ook beide doen. 
4.4.1 Die Kerkraad kan ’n stemlokaal op ’n strategiese én veilige plek inrig. Die 

“stembusbeampte” reik ’n stembrief uit nádat die lidmaat se lidmaatskapstatus 
bevestig is.   Die lidmaat se identifiserende lidmaatbewys (sien 4.6 hier onder) 
word dan afsonderlik ingeneem.  Die lidmaat kan dan stem en sy/haar stembrief in 
die stembus plaas.  Hierdie stemlokaal is op verskillende tye “oop”.  Die tydperke 
word aan die gemeente gekommunikeer. 

4.4.1 Stemming kan geskied by ’n gemeentevergadering waar die Ring se twee 
verteenwoordigers teenwoordig is.  Dit kan byvoorbeeld op ’n Sondag direk na die 
erediens geskied.  Stemme moet steeds in ’n stembus geplaas word en elkeen wat 
stem sal eers sy of haar identifiserende lidmaatbewys moet inhandig. 

 
4.5 Die uitslag van die stemming kan eers ná 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.  As daar 
glad nie ’n gemeentevergadering gehou word nie, word die stemme getel na die finale 
sluitingsdatum van die stembus. 

 
4.6 Identifiserende lidmaatbewys 
4.6.1 Ons beveel graag ’n stelsel aan waar elke lidmaat ’n identifiserende lidmaatbewys 

gegee word waarop sy naam verskyn. Sien Bylaag 5 as voorbeeld.   
4.6.2 Die Kerkkantoor, wat hierdie bewyse uitreik, moet seker maak dat elke lidmaat net 

een identifiserende lidmaatbewys ontvang. 
4.6.3 Die Kerkraad stempel (en teken?) die kaart om duplisering te verhoed.  Lidmate 

kan dan stembriewe kry, maar dit slegs in die stembus plaas by die vertoon van 
hulle identifiserende lidmaatbewys.  Hierdie identifiserende lidmaatbewys word 
dan afsonderlik ingeneem.  Dit verseker dat die lidmaat net een keer kan stem.   

4.6.4 Die Kerkraad kan dus ’n klomp stembusse inrig.  Elke stembus moet net ’n voltydse 
stembusbeampte hê wat die identifiserende lidmaatbewys kan kontroleer en 
inneem. 



- 6 - 
 
 

 

4.7 Kworum 
4.7.1 Die kworum vir 'n gemeentevergadering is die aanwesige lede, op voorwaarde dat 

daar op die voorgeskrewe wyse behoorlik kennis gegee is van die 
gemeentevergadering.  

4.7.2 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.  

 
4.8 Geslote stemming 
4.8.1 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.  

 
4.9 Elektroniese stemwyse 
4.9.1 Die instemming van lidmate mag op elektroniese stemwyse verkry word, op 

voorwaarde dat die persoon wat die stembrief indien nie met die stemkeuse 
verbind kan word nie en daar deeglike kontrole is dat lidmate slegs een keer stem 
én ’n lidmaat is. 

4.9.2 Daar sal waarskynlik 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.  

4.9.3 Stembriewe kan ook elektronies by wyse van elektroniese verwerking getel word 
mits die uitslag later kontroleerbaar is.  

4.9.4 Dit word aan die diskresie van kerkrade oorgelaat om hieroor te besluit.  Maak net 
baie seker dat die ring se verteenwoordigers tevrede is dat die stelsel voldoen aan 
die vereistes soos in 4.9.1. hier bo genoem. 

 

5. TWEEDE KERKRAADSVERGADERING 

5.1 Die Kerkraad vergader so gou moontlik na die finale stemme getel is.  Dit kan selfs later 
op dieselfde dag wees.  Die Ring se twee verteenwoordigers moet teenwoordig wees. 

 
5.2 Die uitslag van die stemproses (sien 4.5 hier bo) word aan die Kerkraad bekend gemaak.  
 
5.3 Die Kerkraad, onder toesig van die Ring se twee verteenwoordigers, voltooi Bylaag 9a  

of Bylaag 9b.   
5.3.1 As die Kerkraad aanvanklik die wysiging van Artikel 1 gesteun het, voltooi die 

Kerkraad Bylaag 9a.  
5.3.2 As die Kerkraad by hulle vorige vergadering nie die wysiging van Artikel 1 gesteun 

het nie, voltooi die Kerkraad Bylaag 9b. 
 
5.4 Die Kerkraad gaan oor tot ’n finale stemming (Bylaag 8 word weer gebruik).  Die 

stemme word getel. 
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5.5 Indien beide die gemeentelede én die Kerkraad met ’n tweederde meerderheidstem die 
beoogde wysiging van Artikel 1 goedgekeur het, kan die Kerkraad met ’n tweederde 
meerderheidstem die besluit van die gemeente gefinaliseer, deur as volg te besluit: 

 “Die Kerkraad besluit om die voorgestelde nuwe Artikel 1 van die Kerkorde goed te keur”. 
 
5.6. Waar ’n tweederde meerderheidstem (vir die wysiging van Artikel 1) by sowel die 

gemeentelede as die Kerkraad nie gekry kon word nie, is die Kerkraad se finale besluit: 
“Die Kerkraad besluit om die voorgestelde nuwe Artikel 1 van die Kerkorde nie goed te 
keur nie”. 

 Dit beteken inderdaad dat selfs as 60% van die gemeente en 80% van die Kerkraad die 
wysiging Artikel 1 steun – die Kerkraad amptelik sal moet notuleer dat die Kerkraad “die 
voorgestelde nuwe Artikel 1 van die Kerkorde nie goed te keur nie”.  (Beide die Kerkraad 
én die gemeentelede se stemme moet afsonderlik met ’n tweederde meerderheidstem 
die beoogde wysiging van Artikel 1 goedgekeur het.) 

 

6. APPROBASIE DEUR GEMEENTE 

6.1 Die finale besluit van die Kerkraad (sien 5.5 of 5.6 hier bo) word vir twee 
agtereenvolgende Sondae vir approbasie aan die gemeente voorgelê. 

 

7. RING 
 Die Ring voltooi die “Ringsmoniteringverslag” en stuur dit aan die Saakgelastigde.   
 [Bylaag 9 en 10 word gebruik] 
 

 

ALGEMEEN 
 
1. Die stemproses oor Artikel 1 is ’n kerklike proses wat op ’n kerklike wyse moet verloop. 
 
2. 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.  

 
3. Lidmate moet vry wees om 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. 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.  

 
 
 
Skriba van die Moderamen:  Ds Monty Sahd – skriba@kaapkerk.co.za 
Aktuarius van die NG Kerk in SA:  Dr Quintus Heine – heine@biblesociety.co.za 
Saakgelastigde: Ds Bossie Minnaar – bossie@kaapkerk.co.za 
[Goedgekeur deur die Moderatuur op 29 Julie 2014] 
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