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Vgl SDR-verslag pt. 4.2

GESAMENTLIKE SINODALE KOMMISSIE VAN DIE VIER TRANSVAALSE
SINODES (GSK)
Verslag aan Sinodes 2012
1. SAMESTELLING EN OPDRAG
1.1 Die GSK bestaan uit vyf verteenwoordigers (met sekundi) uit elk vanuit Sinode Wes-Transvaal,
Noordelike Sinode, Sinode Hoëveld en Oostelike Sinode en ‘n verteenwoordiger van die Kuratorium van
die Universiteit van Pretoria met adviserende stem. Die vyf lede per Sinode is vier lede van die Moderatuur
of gelyksoortige kommissie plus ‘n kundige lid vir fondse.
1.2 Die GSK hanteer sake wat gesamentlike besluite van die vier Transvaalse sinodes noodsaak. Spesifieke funksies is om as die voortsetting van die Sinodale Kerkkantoorkommissie (SKKK) en gevolglik as
regsbevoegde orgaan van die NG Kerk van Transvaal op te tree; om gesamentlike fondse van die NG Kerk
van Transvaal te beheer; om regshandelinge namens die NG Kerk van Transvaal te hanteer; en om
trustees vir die De Jager Steynfonds volgens die Fonds se bepalings aan te wys.
1.3 Besluite word per konsensus geneem en is slegs bindend indien al vier Sinodes se afgevaardigdes
aandui dat hulle die betrokke mosie ondersteun.
1.4 Die GSK het twee vaste onderkomitees, naamlik die Kuratorium en die Gesamentlike Kommissie vir
Fondse. Ander taakspanne word, wanneer nodig, ad hoc aangewys.
1.5 Die GSK vergader na behoefte, ongeveer 2-3 keer per jaar. Die sinodes hanteer die voorsitterskap en
sekretariaat op ‘n rotasiebasis. Vir die tydperk 1 Januarie 2012 tot 31 Desember 2013 hanteer Sinode
Hoëveld die funksie.

2. SAKE HANTEER
In hierdie verslag word sake gereflekteer wat in die tydperk Maart 2009 tot Februarie 2013 hanteer is.

2.1 Teologiese opleiding
2.1.1 In die verslagtyd was daar heelwat ontwikkelings ten opsigte van die posisie by die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van Pretoria, onder meer ten opsigte van ‘n nuwe ooreenkoms met die universiteit,
ontwikkelings ten opsigte van kerkeie opleiding en meer permanente reëlings ten opsigte van Excelsus en
voortgesette bedieningsontwikkeling (VBO). Die gespreksvoering is wedersyds as baie positief beleef.
2.1.2 ‘n Meer volledige verslag word deur die Kuratorium direk aan die sinodes voorgelê.

2.2 Argief
2.2.1 Met die verkoop van die Sinodale Sentrum in 2001 het dit nodig geword om ander huisvesting vir die
argiefmateriaal te vind. Die Sinode Wes- en Suid-Kaapland was destyds besig om ‘n eie argief in
Stellenbosch op te rig. Na onderhandelings was Wes-Kaap bereid om die ruimte te vergroot om ook die
Transvaalse materiaal te akkommodeer.
2.2.2 Aanvanklik was daar slegs ‘n huurooreenkoms waarvolgens die NG Kerk van Transvaal spasie in
Wes-Kaap se argiefgebou sou huur. Vanaf 21 Julie 2004 is ernstig onderhandel om ‘n eenheidsargief te
skep – aanvanklik tussen NG Kerk van Transvaal en Wes-Kaap. Hierdie ooreenkoms is in Maart 2005
onderteken. In 2006 het die Algemene Sinode ook ‘n vennoot geword – inderwaarheid meer as net ‘n
vennoot maar wel die bedryfsagent van die argief. Die oordrag na die Algemene Sinode het op 1 Junie 2006
plaasgevind.
2.2.3 Met verloop van tyd het dit duidelik geword dat hierdie reëling te veel probleme skep. Na lang
besinning en onderhandelings is ooreengekom dat die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland vanaf 1
September 2011 die bedryfsagent van die argief in Stellenbosch word en dat die ander sinodes per
ooreenkoms dienste by Wes-Kaap kan kontrakteer.
2.2.4 Waar die NG Kerk van Transvaal vroeër ‘n baie groot betrokkenheid by die bedryf en bestuur van die
argief gehad het, is dit nou (veral weens die feit dat elke sinode apart met die Stellenbosch-argief
kontrakteer) so verminder dat die GSK nie meer ‘n vaste onderkomitee vir die argief het nie.

2.3 Pensioenfondse

30

2.3.1 Na ‘n ontmoeting met die trustees van die PPF het die GSK die groen lig gegee dat die trustees van
die Predikante Pensioenfonds kan voortgaan met die instelling van ‘n Tipe A sambreelfonds mits dit (1) dit
nie tot kostes lei wat ‘n wesentlike impak op die Fonds sal hê nie, (2) dit tot vordering is van harmonie binne
die kerklike omgewing, en (3) dit lei tot beter voordele vir lede. Bykomend is besluit dat die trustees n
deeglike risiko-analise rakende moontlike implikasies moet onderneem.
2.3.2 ‘n Ad hoc-taakspan van die GSK is tans besig om sekere aspekte van die inskakeling by ‘n sambreelfonds te kontroleer.

2.4 De Jager Steynfonds
2.4.1 Volgens die Fonds se trustakte moet die GSK vyf persone uit sy geledere aanwys om as trustees op
te tree en toe te sien dat die trust met die oog op die volgende doelstellings bestuur word:
*1. om behoeftige verdienstelike studente geldelik te help om hulle voor te berei as Evangeliedienare
(predikante of sendelinge) van die NG Kerk van Transvaal;
*2. die oprigting van klein Sendingkerkies te finansier, hulpbehoewende gemeentes finansieel te ondersteun
en enige ander dringende behoefte van die NG Kerk van Transvaal, wat deur die Trustees goedgekeur
word, geldelik te ondersteun;
*3. geldelike hulp te verleen ingevolge 1.1 en 1.2 uit die rente van die Trustfonds.
2.4.2 Tans word jaarliks R800 000 vir teologiese opleiding, R600 000 vir voortgesette bedieningsontwikkeling en R80 000 vir “sendingkerkies/ander behoeftes”, op rotasiebasis aan die vier sinodes, uit die fonds
beskikbaar gestel.

2.5 Gesamentlike Fondse
Die effek van die proses van die ontbondeling van die destydse sinodale kerkkantoor kan die beste by die
hantering van gesamentlike fondse gesien word. Van die destydse groot bedryf en baie aksies is daar slegs
twee aksies wat die nog die aandag van die Gesamentlike Kommissie vir Fondse (GKF) vra. Dit is naamlik
die Kuratorium en die (klein!) administrasierekening van die NG Kerk van Transvaal.

3. SAMEVATTEND
Die oorgang vanaf die destydse vergaderings van die vier moderature na die GSK het aanvanklik met ‘n
mate van “probeer-en-tref” gepaardgegaan. Tans funksioneer die GSK goed. Die gladde hantering van
sake soos hierbo genoem getuig van goeie verhoudings tussen die sinodes en van bekwame persone wat
die sake kan hanteer. Beslis baie om oor dankbaar te wees!
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