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EERSTE VERSLAG VAN DIE SINODALE TAAKSPAN REGTE
1. ALGEMEEN
1.1 Die Sinodale Taakspan Regte (STR) het bestaan uit drr. L Ungerer (aktuarius, vooristter), GJ Cloete
(skriba) en dr PR du Toit; di DJ Strauss en CJJ van Vuuren, oudle E Kruger en SA Visser.
1.2 In uitvoering van bepaling 35.6 het die aktuarius advies gegee oor die uitleg en toepassing van die
Kerkorde en ander bepalings van die kerk met verslag aan die STR.
1.3 Die STR is deur die SDR as appèlliggaam van die Sinode aangewys. Die STR het drie appèlle hanteer:
teen besluite van die Ring van Krokdilrivier (stuiting van ds Rheinier Nel asook die bedanking van ds Anton
van Zyl) en Lichtenburg (ds DF van Niekerk). Laasgenoemde appèl is deur die Sinode van Wes-Transvaal
na die Noordelike Sinode vir hantering verwys volgens die besluite van die Algemene Sinode (2007), die
Noordelike Sinode en die Sinode van Wes-Transvaal tydens die eksperimentele fase van die “tribunaal”.
Volgens dieselfde beginsel is ‘n appèl van dr HP Jansen teen ‘n besluit van die Ring van Rustenburg na
Wes-Transvaal verwys. Vir ‘n verdere appèl van ds Rheinier Nel het die SDR ‘n ad hoc-appèlliggaam, bestaande uit regsgeleerdes, aangewys.

2. BEVOEGDHEIDSRAAD
2.1 Die Algemene Sinode het in 2007 die Noordelike Sinode en die Sinode van Wes-Transvaal versoek om
die hantering van ondersoeke volgens die voorgestelde Reglement vir KerklikeTribunale proefondervindelik
te toets. (Vir die Reglement: vgl Agenda AS 2007 bl 333-338.)
2.2 Die Noordelike Sinode 2008 het daarna die volgende besluit geneem: “Die sinode
*1. bevestig dat hy gewillig is om die Verslag oor Kerklike Tribunale (vgl Handelinge Algemene Sinode 2007
bl 216) proefondervindelik te toets;
*2. gee opdrag aan die Sinodale Taakspan Regte om die leiding te neem en alle praktiese aksies te neem
wat nodig is;
*3. wys die lede van die STR aan om tydens die toetsperiode as lede van die Sinodale Tribunaal op te tree;
*4. besluit dat, vir die toetsperiode, enige ondersoekliggaam wat volgens KO Art 63.1.2 saamgestel word,
bygestaan moet word deur twee persone wat deur die STR aangewys word. Hierdie twee persone moet
toesien dat die prosedures soos in die Kerkorde en in die voorgestelde Reglement vir Kerklike Tribunale met
mekaar versoen word;
*5. versoek dat kommentaar op die Verslag oor Kerklike Tribunale aan die STR gestuur word.” (Handelinge
2008:83:3.2):
2.3 In uitvoering van die besluit het die STR persone aangewys om ringsondersoekliggame met ondersoeke
by te staan. Die algemene ervaring was dat dit ‘n goeie reëling was wat tot die sinvolle hantering van ondersoeke bygedra het. Die STR het ook deurlopend kommentaar aan die Algemene Taakspan vir Regte
deurgestuur. Die 2008-besluit het verval toe die Algemene Sinode in 2011 die Algemene Bevoegdheidsraad
ingestel het.
2.4 Ondersoeke sal voortaan hanteer word volgens Die Kerkorde van die NG Kerk (2011). Die STR oordeel
egter dat die reëling dat die ring kundiges as deel van die ondersoekliggaam benoem, moet voortgaan.
2.5 AANBEVELING: Indien ‘n ring besluit om van ‘n gevolmagtigde ondersoekliggaam gebruik te
maak vir ‘n tug- of dissiplinêre ondersoek, moet die ring twee kundige lidmate op aanbeveling van
die Sinodale Taakspan Regte as lede van die ondersoekliggaam benoem.

3. HERSIENING VAN BEPALINGS
3.1 Werkwyse
*1. Die STR het deurlopend aandag gegee aan die hersiening van die Bepalings van die Noordelike Sinode.
Voorgestelde wysigings aan bepalings word hier vir goedkeuring voorgelê. Die STR sal die gewysigde
bepalings saam met die artikels van die Kerkorde van die Algemene Sinode van 2011 en die huidige
bepalings van die Noordelike Sinode inwerk en dit as die Kerkorde en Aanvullende Bepalings van die
Noordelike Sinode 2012 na die sitting publiseer. Relevante reglemente en funksionele besluite sal ook in die
publikasie opgeneem word.
*2. Die voorstelle vir wysiging is op die Sinode se webblad vir kommentaar gepubliseer en persone wat
enige kommentaar op die hersiening van die bepalings het, is versoek om die STR voor die aanvang van die
sinodesitting te ontmoet. Sodoende kon enige onduidelikhede en/of voorstelle voortydig uitgeklaar word om
sodoende nie in die fyn detail tydens die sitting te verval nie.
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*3. In die verslag van die Sinodale Diensraad word ‘n aantal aanbevelings gemaak wat die strukturering van
sinodale werksaamhede raak. Indien die aanbevelings aanvaar word sal dit wysigings op sekere bepalings
noodsaak. Sien aanbeveling 3.3 hieronder.

3.2 Aanbeveling
Die Sinode keur die volgende wysigings aan bepalings goed:
3.2.1 Bep 5
*1. Met die instelling van die Algemene Kuratorium (vgl Handelinge Algemene Sinode 2011:__:__) kan die
huidige bepaling verval aangesien die reëlings in die Reglement vir die Algemene Kuratorium getref word
(vgl Die Kerkorde van die NG Kerk 2011, Reglement 9).
*2. Aangesien die Kuratorium vir die Teologiese Fakulteit Pretoria ‘n gesamentlike werksaamheid van die
vier Transvaalse sinodes is, kan die Noordelike Sinode nie eensydig nuwe bepalings reëlings, aanvullend tot
Reglement 9 byvoeg nie. Dit moet deur die Gesamentlike Sinodale Kommissie gedoen word.
*3. AANBEVELING: Die Sinode besluit dat bepaling 5 verval en dat die funksionering van die
Kuratorium vir die Teologiese Fakulteit Pretoria gereël word volgens die Reglement vir die Algemene
Kuratorium en aanvullende besluite van die Gesamentlike Sinodale Kommissie van die vier
Transvaalse sinodes.
3.2.2 Bep 7.1.2
*1. Huidige bepaling: Emeriti wat kwalifiseer en in Kerkbode bekendgestel is.
*2. Wysig om te lees:
7.1.2 Emeriti jonger as 65 jaar wat kwalifiseer en in Kerkbode bekendgestel is (vgl Bep 14.3).
7.1.3 Emeriti ouer as 65 jaar wat kwalifiseer aan die hand van die Reglement vir Vaste Termynposte.
3.2.3 Bep 7.2.3
*1. Huidige bepaling: Leraars wat afgesonder word vir diens in die sending/getuienis waar daar nog geen
gemeente van die NG Kerkfamilie bestaan nie, kan beroep word deur een of meer kerkrade of deur die ring.
Beroeping kan ook plaasvind deur die Sinodale Diensraad in 'n gesamentlike vergadering met die Sinodale
Diensgroep vir Getuienis.
*2. Wysig om te lees: Leraars wat afgesonder word vir diens in die sending/getuienis waar daar nog
geen gemeente van die NG Kerkfamilie bestaan nie, kan beroep word deur een of meer kerkrade of
deur die ring. Beroeping kan ook plaasvind deur die Sinodale Diensraad.
3.2.4 Bep 7.3.9 (nuwe bepaling)
Die voorsitter van die vergadering sien toe dat die beroepsbrief (diensaanbod) opgestel en met behulp van ŉ verteenwoordiger van die ringskommissie gefinaliseer word. Die beroepsbrief word deur
die voorsitter en skriba van die kerkraad onderteken.
3.2.5 Bep 7.4.2
*1. Huidige bepaling: 7.4.2 Onmiddellik na die laaste aankondiging van die beroep en die tyd van approbasie deur die gemeente verby is, lê die voorsitter van die beroepende vergadering die volgende stukke aan
die ringskommissie voor met die oog op die kontrolering van die kerkordelike vereistes van die beroep:
7.4.2.1 Die beroepsbrief,
7.4.2.2 'n verklaring dat alles in verband met die beroep volgens die kerkorde geskied het.
7.4.2.3 'n verklaring dat daar geen beswaar ingekom het nie.
*2 . Voeg by: 7.4.2.4 die voorgestelde diensooreenkoms.
3.2.6 Bep 7.4.3
*1. Huidige bepaling: Nadat die beroep deur die ringskommissie gekontroleer is, word die beroepsbrief aan
die beroepene gestuur.
*2. Wysig om te lees: Nadat die beroep deur die ringskommissie gekontroleer is, word die
beroepsbrief en die voorgestelde diensooreenkoms aan die beroepene gestuur.
3.2.7 Bep 7.7.1
*1. Huidige bepaling: By oorhandiging/versending van die beroepsbrief aan die beroepene, word 'n tyd
afgespreek waarop daar oor die inhoud van die diensooreenkoms onderhandel kan word. Nadat
onderhandelinge plaasgevind het en die diensooreenkoms vasgestel is, moet die beroepene binne 'n week of anders soos ooreengekom - sy finale antwoord gee, en word die diensooreenkoms by ondertekening
daarvan van krag.
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*2. Wysig om te lees: By oorhandiging/versending van die beroepsbrief en die voorgestelde
diensooreenkoms aan die beroepene, word 'n tyd afgespreek waarop daar oor die inhoud van die
diensooreenkoms onderhandel kan word. Nadat onderhandelinge plaasgevind het en die
diensooreenkoms vasgestel is, moet die beroepene binne 'n week - of anders soos ooreengekom - sy
finale antwoord gee, en word die diensooreenkoms by ondertekening daarvan van krag.
3.2.8 Bep 7.7.2 (Nuwe bepaling)
Die finale diensooreenkoms soos ooreengekom tussen die kerkvergadering en die beroepene word
vir finale kontrolering aan die ring/ringskommissie voorgelê
3.2.9 Bep 7.10.2 (Nuwe bepaling)
Alle beroepe vir vaste termynposte geskied volgens die Algemene Sinode se Reglement vir Vaste
termynposte (Reglement 13, Kerkorde 2011).
3.2.10 Bep 8.1.2 (Nuwe bepaling)
‘n Verteenwoordiger van die ring/ringskommissie kontroleer die volgende stukke voordat ‘n akte van
demissie uitgereik word:
*1. Die geskrewe verklaring van die beroepene waarin hy te kenne gee dat hy die beroep aanneem
(vgl bep 8.1.1);
*2. ‘n Gekrewe verklaring van die kerkraad waarin hy te kenne gee dat die kerkraad beoog om die
beroepene van die gemeente los te maak;
*3. Die datums van diensbeëindiging en diensaanvaarding in die nuwe werkkring (vgl 8.2.3 soos
gewysig).
3.2.11 Bep 8.2.3
*1. Huidige bepaling: Die bevestiging van 'n leraar in 'n gemeente, of diensaanvaarding in diens van die
kerkverband, geskied op 'n datum soos ooreengekom. Dit behoort so gou doenlik na demissie te geskied,
aangesien die beroepende kerkraad finansieel aanspreeklik is vanaf datum van demissie.
*2. Wysig om te lees: Die bevestiging van 'n leraar in 'n gemeente, of diensaanvaarding in diens van
die kerkverband, geskied op 'n datum soos ooreengekom. Die bevestiging moet so gou doenlik
geskied, maar hoogstens een maand nadat die leraar demissie ontvang het, tensy verlof van die
beroepende vergadering en die betrokke ringskommissie verkry is aangesien die beroepende
kerkraad finansieel aanspreeklik is vanaf datum van demissie.
3.2.12 Bep 8.3.2
*1. Huidige bepaling: Die voorsitter van die beroepende vergadering gee in Kerkbode kennis van die
bevestiging of diensaanvaarding.
*2. Wysig om te lees: Die voorsitter van die beroepende vergadering gee aan die ABR en in
Kerkbode kennis van die bevestiging of diensaanvaarding.
3.2.13 Bep 11.1
*1 Huidige bepaling: Die skriba van die Ringskommissie gee van alle gevalle van uittrede uit die diens deur
bedanking of verlies van ampsbevoegdheid aan die Saakgelastigde van die Sinode kennis sodat:
1. die Registrateur van Huwelike daarvan verwittig kan word.
2. die skriba van die Algemene Taakspan Regte (bevoegdheidsregister) in kennis gestel word.
3. die Predikante Pensioenfonds ingelig word.
*2 Wysig om te lees: Die skriba van die Ringskommissie gee van alle gevalle van uittrede uit die
diens deur bedanking of verlies van ampsbevoegdheid aan die Saakgelastigde van die Sinode kennis
sodat:
1. die Registrateur van Huwelike daarvan verwittig kan word.
2. die skriba van die Algemene Bevoegdheidsraad in kennis gestel word.
3. die Predikante Pensioenfonds ingelig word.
3.2.14 Bep 13.2.1 (Nuwe bepaling)
Elke leraar ontvang 'n vergoedingspakket soos ooreengekom en met inagneming van sinodale
besluite, reglemente en riglyne. Die vergoedingspakket sluit minstens die volgende in:
1. ‘n Traktement soos deur die sinode aanbeveel;
2. Gebruiklike toelaes soos deur die sinode aanbeveel wat insluit:
* ‘n Reistoelaag;
* ‘n Vry woning of ‘n behuisingsubsidie;
* Kommunikasievoordele vir amptelike gebruik;
* ‘n Werknemersbydrae vir mediese- en pensioenfonds;
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* Verlof aan die hand die Reglement van Verlof van Predikante en Sinodale amptenare.
3.2.15 Bep 14.2
*1. Huidige bepaling: Die emeritus gee kennis van emeritaat aan die Saakgelastigde van die Sinodale
Kerkkantoor, sodat:
1. die Registrateur van Huwelike daarvan verwittig kan word.
2. die Skriba van die Algemene Regskommissie (Bevoegdheidsregister) in kennis gestel word.
*2. Wysig om te lees: Die emeritus gee kennis van emeritaat aan die Saakgelastigde van die Sinodale
Kerkkantoor, sodat:
1. die Registrateur van Huwelike daarvan verwittig kan word.
2. die Algemene Bevoegdheidsraad in kennis gestel kan word.
3.2.16 Bep 14.3
*1. Huidige bepaling: Enige predikant wat om watter rede ook al emeritaat aanvaar het, maar wat volgens
ouderdom nog sou kon kwalifiseer om beroep te word en wat begeer om tot die bediening terug te keer,
moet daarvoor aansoek doen by die Sinodale Taakspan Regte. Die aansoek, waarin verklaar word dat die
emeritus in staat is om weer voltyds diens te aanvaar, moet ŉ aanbeveling van die ring waar hy woon, asook
ŉ mediese sertifikaat van ŉ geneesheer wat deur die Sinodale Taakspan Diensverhoudinge aangewys is,
bevat. Die betrokkene word dan deur die aktuarius in Kerkbode bekendgestel met die oog op 'n beroep.
*2. Wysig om te lees: Enige predikant wat om watter rede ook al emeritaat aanvaar het, maar wat
volgens ouderdom nog sou kon kwalifiseer om beroep te word en wat begeer om tot die bediening
terug te keer, moet daarvoor aansoek doen by die Sinodale Taakspan Regte. Die aansoek, waarin
verklaar word dat die emeritus in staat is om weer voltyds diens te aanvaar, moet ŉ aanbeveling van
die ring waar hy woon, asook ŉ mediese sertifikaat van ŉ geneesheer wat deur die Sinodale
Taakspan Regte aangewys is, bevat. Kennis van die beroepbaarstelling met stawende dokumentasie
word aan die Algemene Bevoegdheidsraad gestuur.
3.2.17 Bep 14.4.2
*1. Huidige bepaling: Tentmakers: vergelyk Reglement 16 punt 4.8 (Kerkorde 2007).
*2 . Wysig om te lees:
14.4.2 Tentmakers / termynposte: vergelyk Reglemente 12 en 13 (Kerkorde 2011).
3.2.18 Bep 14.5
*1. Huidige bepaling: As 'n evangeliedienaar te sterwe kom, en hy laat 'n weduwee en/of afhanklike kinders
na, word 'n bedrag gelykstaande aan die volle traktement en alle toelaes wat vir ses maande lank aan die
betrokke pos verbonde sou wees, aan sy afhanklikes uitbetaal. Doeltreffende huisvesting of 'n huistoelaag
vir ses maande (volgens die skaal soos bepaal deur die Algemene Taakspan Fondse) word voorsien en
gefinansier deur die verpligte addisionele groeplewensversekeringskema.
*2. Wysig om te lees: As ‘n predikant te sterwe kom, en hy laat 'n weduwee en/of afhanklike kinders
na, betaal die werkgewer 'n bedrag gelykstaande aan die volle traktement en alle toelaes wat vir ses
maande lank aan die betrokke pos verbonde sou wees, aan sy afhanklikes uit. Waar die werkgewer
‘n gratis woning voorsien het, voorsien die werkgewer ook doeltreffende huisvesting of 'n
huistoelaag vir ses maande (volgens die skaal soos bepaal deur die Algemene Taakspan Fondse).
Die werkgewer kan die uitgawes vanaf die verpligte addisionele groeplewensversekeringskema
verhaal.
3.2.19 Bep 15.4.1
*1. Huidige bepaling: 'n Kerkraadslid word gekies vir 'n bepaalde dienstermyn soos deur die kerkraad
besluit. By verstryking van hierdie dienstermyn, kan die dienstyd op versoek van die kerkraad en met
instemming van die betrokkene verleng word sonder verdere bevestiging.
*2. Wysig om te lees:
15.4.1 Die dienstermyn van kerkraadslede word deur die kerkraad bepaal en behoort nie langer as
vier jaar te wees nie.
*15.4.2 ‘n Kerkraadslid word gekies vir 'n bepaalde dienstermyn. By verstryking van die
dienstermyn kan die dienstyd op versoek van die kerkraad en met instemming van die betrokkene
verleng word sonder verdere bevestiging.
3.2.20 Bep 18.21.2
*1. Huidige bepaling: Besluite van die ring en sinode is van krag sodra die vergaderingsnotule goedgekeur
is.
*2. Wysig om te lees: Besluite van die ring en sinode is van krag sodra die vergaderingsnotule
goedgekeur is behalwe as die ring/sinode anders besluit.
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3.2.21 Bep 29.1.4 (Nuwe bepaling)
29.1.4 Ringe kan onderling met mekaar in verband tree ten opsigte van gesamentlike
werksaamhede:
29.1.4.1 Waar ringe saamwerk, vind dit plaas in terme van ‘n ooreenkoms tussen die ringe onderling.
29.1.4.2 Waar ringe in so mate saamwerk dat die behoefte ontstaan om een nuwe ring te vorm neem
die betrokke ringe ter vergadering ‘n besluit om saam te smelt. Nadat die
samesmeltingsooreenkoms deur beide ringe goedgekeur is en die Sinodale Diensraad die
samesmelting goedgekeur het, konstitueer die nuwe ring.
3.2.22 Bep 30.1.1
*1. Huidige bepaling: In ooreenstemming met Artikel 30.1 en 30.2 mag elke kerkraad net soveel ouderlinge/diakens afvaardig as wat daar predikantsposte in die gemeente is.
*2. Wysig om te lees: In ooreenstemming met Artikel 30.1 en 30.2 mag elke kerkraad net soveel
ouderlinge/diakens afvaardig as wat daar predikantsposte in die gemeente is. Alle predikante, ook
predikante in tentmakers- of vaste termynposte, behoort afgevaardig te word.
3.2.23 Bep 31.2.1.1
*1. Huidige bepaling: Voor die einde van die gewone vergadering van die ring word daar 'n ringskommissie
gekies. Die ringskommissie kan op een van die volgende maniere saamgestel word:
1. Die verkose voorsitter, ondervoorsitter en skriba (plus 2 sekundi);
2. Die verkose voorsitter, ondervoorsitter en skriba (plus 2 sekundi) wat uitgebrei kan word
2.1 of met 2 ouderlinge/diakens (met sekundi);
2.2 of met een verteenwoordiger per ringsgemeente (met sekundi).
*2. Wysig om te lees: Voor die einde van die gewone vergadering van die ring word daar 'n
ringskommissie gekies. Die ringskommissie kan op een van die volgende maniere saamgestel word:
1. Die verkose voorsitter, ondervoorsitter en skriba (plus 2 sekundi);
2. Die verkose voorsitter, ondervoorsitter en skriba (plus 2 sekundi) wat uitgebrei kan word
2.1 of met 2 ouderlinge/diakens (met sekundi);
2.2 of met een verteenwoordiger per ringsgemeente (met sekundi).
3. Lede van die Ringskommissie kan nie vir meer as twee termyne verkies word om die vergadering
in dieselfde hoedanigheid te dien nie. Die persoon kan daarna wel in een van die ander
hoedanighede verkies word.
3.2.24 Bep 32.2.9.3
*1. Huidige bepaling: Geen persoon mag by meer as drie gewone vergaderings van die sinode vir dieselfde
pos verkies word nie.
*2. Wysig om te lees: Geen persoon mag by meer as twee gewone vergaderings van die sinode vir
dieselfde pos verkies word nie.

3.3 Verdere wysigings van bepalings
AANBEVELING: Die Sinode besluit dat enige verdere sake wat tot en met, of tydens die vergadering
van die Sinode op die tafel van die Sinodale Taakspan Regte kom en enige implikasies mag hê op
wysigings aan Bepalings van Noordelike Sinode, deel sal uitmaak van die Sinodale Taakspan Regte
se tweede verslag.

DR. L UNGERER (Aktuarius)

DR. GJ CLOETE (Skriba)

