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VERSLAG VAN DIE DIENSGROEP VIR KOöRDINERING EN
BESTUUR (DKB)
1. SAMESTELLING EN VERGADERINGS
1.1 Die Diensgroep vir Koördinering en Bestuur (DKB) is volgens Bepaling 35.2.1-4 saamgestel uit die
moderatuur (dit is die moderator, assessor, aktuarius en een addisionele lid); die diensraadvoorsitters; die
sinode se predikant in sinodale diens wat ampshalwe as skriba optree en die saakgelastigde van die sinode.
1.2 Die DKB het sedert die vorige sinode 27 keer vergader (tot op die datum van die finalisering van hierdie
verslag). Drie van die vergaderings is spesifiek aan strategiese beplanning gewy.
1.3 Die SDR se funksionering word in bep 35.2.3 bepaal. Hierdie verslag word volgens die bepaling se
uiteensetting aangebied.
35.2.3 Die DKB hanteer
1 sake wat deur die sinode of Sinodale Diensraad aan hom opgedra is;
2. dag-tot-dag bestuursake;
3. die bepaling of wysiging van funksies en groepering van die diensrade en die aanwysing van taakspanleiers;
4. die koördinering van die diensrade se aktiwiteite;
5. die benoeming van afgevaardigdes om by bepaalde geleenthede die groete / gelukwensing / meegevoel
van die sinode oor te bring;
6. die opstel van ‘n skema van werksaamhede vir die volgende sinode.

2. FUNKSIONERING
2.1 Hierdie verslag is opvallend kort vir ‘n diensgroep wat byna dertig keer vergader het. Die rede daarvoor
is dat die DKB nie self praktiese aksies uitgevoer het nie. Dit is deur die diensrade gedoen. Die DKB het
aan die diensrade die geleentheid gegee om deurlopend terugvoer te gee oor die sake waarmee hulle besig
is. Waar nodig het die DKB aan die diensraadvoorsitters advies gegee. In sekere gevalle is ook gereël dat
diensrade mekaar in spesifieke aksies ondersteun. ‘n Goeie voorbeeld is die ondersteuning wat deur die
SDO aan die SDGO gegee is rakende studentebediening.
2.2 Die DKB het twee hooffunksies: koördinering en die hantering van dag-tot-dagbestuursake. In die uitvoering van sy werk het die DKB hom deurlopend deur die sinode se roepingsverklaring, kernwaardes en
fokusareas laat lei. In die koördineringsfunksie is hoofsaaklik gesorg vir goeie skakeling tussen die diensrade. Verder het die DKB ook verseker dat daar goeie skakeling met die SDR was deur seker te maak dat
enige saak wat aandag moet kry op die regte tafel kom en daar hanteer word.
2.3 Bestuursake het aandag gekry soos dit van tyd tot tyd nodig was. Daar was egter nie baie sodanige
sake nie – hoofsaaklik omdat die diensrade goed gefunksioneer het en dat dit binne die raamwerk van die
sinode se strategiese raamwerk moontlik is dat baie bestuursake per gedelegeerde bevoegdheid deur
funksionarisse en personeel afgehandel kan word.
2.4 Die grootste winspunt van die DKB was dat dit die geleentheid geskep het vir kreatiewe gesprek oor
prioriteite vir die bepaling van sake wat op die sinode se terrein lê asook oor aksies wat daaruitvoortspruitend gedoen behoort te word.
2.5 Die diensrade sal in hulle verslae oor spesifieke aksies verslag doen.

3. OPDRAGTE VAN DIE 2008-SINODE
3.1 Die Sinode van 2008 het slegs een saak spesifiek aan die DKB opgedra, naamlik ‘n voorstel oor
amalgamasie van die diensrade vir getuienis en gemeenskapsbetrokkenheid.
3.2 Indien dit nodig sou wees het die DKB nie nodig gehad om tot by die sinode te wag met ‘n amalgamasie
nie. Hy het immers volgens bepaling 35.2.3.3 ‘n staande opdrag om die funksies en groepering van diensrade te bepaal en te wysig waar nodig. Die DKB het egter geoordeel dat die diensrade vir die huidige onveranderd gelaat word en dat oorvleueling met oor-en-weer kommunikasie hanteer word. Daar was inderdaad
verskeie gevalle van praktiese samewerking soos in die Sinodale Getuienisforum en in die besinning oor die
stigting van ‘n moontlike vigsforum. Die twee diensrade het ook saamgewerk aan hulle verslae wat voor
hierdie sinode dien en sal sekere aspekte gesamentlik aanbied.
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4. SKEMA VAN WERKSAAMHEDE
*1. Die DKB het ‘n taakspan onder leiding van dr Roelf Opperman aangewys om die
reëlings vir die 2012-sinode te tref. Die resultate van die taakspan se besinning kan gesien
word in die voorwoord en in die skema van werksaamhede, asook in al die praktiese reëlings
wat getref is.
*2. Die lede van die taakspan was Roelf Opperman, Gerrit Cloete, Johan Kruger, Daniël de
Vos, Wynand van Niekerk, Attie Nel, Maartje vd Westhuizen, Lizl-Louise Schoeman,
Immanuel van Tonder, Danie Ueckermann, Ernst Muller, Gustav Claassen, Michiel van der Merwe en
Hermien Swart.
*3. ‘n Bykomende taakspan is aangewys om die voorbereidings te tref vir ‘n sinvolle inrigting van Skrifhantering en wydingsgeleenthede tydens die sinode. Die taakspan het bestaan uit James Kirkpatrick, Fanie
Cronje, Kobus Myburgh, Attie Nel, Lizl-Louise Schoeman, Fouche de Wet, Gustav Claassen en Roelf
Opperman.
*4. Die voorgestelde Skema van Werksaamhede word aangeheg as Bylae 1.

5. SLOTWOORD
Die besinning en beoordeling van die DKB se werksaamhede het aan die lede die geleentheid gegee om
mekaar te stimuleer sodat elkeen sy eie funksie in die sinode so sinvol en effektief as moontlik kon verrig.
Die openhartige en kreatiewe gesprekke het baie bygedra tot nuwe inspirasie wat op verskeie maniere
neerslag in elkeen se werksaamhede gevind het. ‘n Onbeplande maar kosbare ervaring was dat die lede
mekaar ook op verskeie maniere kon ondersteun in die ontwikkeling van teologiese insigte en bedieningsvaardighede. Vir die lede van die DKB was dit ‘n besondere voorreg om by hierdie deel van die sinode se
werksaamhede betrokke te wees. Ons vertrou dat ons werk bygedra het tot die goeie funksionering van ons
sinode se diens in ons Here se koninkryk.

6. DKB – lede
Voorsitter: Dr Gustav Claassen

Assessor: Prof Malan Nel

Aktuarius: Dr Dewyk Ungerer

Skriba /PSD: Dr Gerrit Cloete

Ds Lizl-Louise Schoeman

Voorsitter: SDGO - Dr Willem Pretorius

Voorsitter: SGD - Ds Thinus Grobler

Voorsitter: SDGB - Dr Braam le Roux

Voorsitter: SDO - Dr Michiel van der
Merwe

Saakgelastigde: Mnr Johan Kruger

