TERUGVOERVORM VIR KONSULTASIEPROSES OOR
KERKHERENIGING
Naam van gemeente: ..Colesberg
Kaapland

..

~

Sinode: NG Kerk in 005

'------------------------------------------

Belangrik
1. Hierdie vorm word gebruik vir die terugvoering van groepgesprekke in die gemeente. 'n Kopie van die
vorm word ook gebruik vir die opsomming van die gemeente se insette en kommentaar.
2. Baie belangrik: By die gemeente se opsommende vorm moet aile urou data", maw die skriftelike
terugvoering wat gekry is van al die gesprekke in die gemeente, aangeheg word.
3. Die gemeente se opsomming met die aangehegte rou data moet nie later as 31 Oktober 2007 by die
sinodale kantoor wees nie. Stuur dit aan: Skriba SK, NGK Oos-Kaapland, Posbus 34842, NEWTONPARK
PE,6055.
4. Volledige bronne oor kerkhereniging is beskikbaar by
. Dit sluit hierdie terug
voervorm en die meegaande boekie, Konsultasie oor Kerkhereniging, in.

[A
1.

2.

Die gesprekke self
Hoe wyd is in die gemeente gesprek gevoer en kommentaar gevra oor die vier voorstelle
[Merk al die blokkies wat van toepassing is]
OX
Kerkraad
Ox
Wyke
o
Kleingroepe
o
Lidmate: byeenkoms
I
Lidmate: individueel
Ander:

.

Is met die oog op die gesprekke sowel die Belharbelydenis as Begeleidende Brief aan lidmate
beskikbaar gestel om te lees?
o
Ja
o
Nee

I B. Gesprekke oor die Konfessionele Basis
Wat is die kommentaar en terugvoering wat die gemeente gegee het oor die Konfessionele Basis van 'n
nuwe kerkverband?
Mening oor die voorste/?

Stem saam dat Belhar nie 'n voorwaarde vir kerkhereniging moet wees nie.
Stem nie saam dat Belhar as 'n vierde belydenisskrif ingesluit moet word nie.
Le vir die meeste lidmate nie op dieselfde vlak as die ander belydenisskrifte nie.
Dit is aanvaarbaar dat daar nie van ons verwag sal word om dit te onderskryf nie.

Wat moet by die voorstel bygevoeg/ weggelaat word?

Los punt 6 uit en gaan aan met die proses van kerhereniging.

Nuwe/ ander voorstelle?

Hou die belydenisgrondslag net soos dit is. Voeg Belhar by as 'n eietydse getuienisdokument.

I C. Die Model

Wat is die insette uit die gemeente oor die voorgestelde model?
Mening oor die voorstel?

Mense voel positief oor die feit dat Kerkrade hulle verantwoordelikheid met betrekking tot
besluitneming en bediening behou. Daar is egter baie vrae oor hoe dit in die toekoms gaan
realiseer. Gaan gemeentes nie in die toekoms in rigtings geforseer word waarin hulle nie wil
beweeg nie. Waar is die wigte en teenwigte nou in die huidige politieke situasie?
Daar is nie 'n probleem met die vorming van 'n nuwe Algemene Sinode nie.
Assosiatiewe lidmaatskap klink interrasant en ons voel dat die saak indringend ondersoek moet
word.
Vrywillige deelname is vir ons ononderhandelbaar. Ons sou kon saamleefmet punt 5.6 en 7.4

Ons is tevrede met die voorstelle as dit so behoue kan bly en in die praktyk uitgevoer kan word.

Nuwe/ ander voorstelle?

Ons taal moet op geen manier bedreig word nie

Lidmate voel positief oor die voorstel omdat ons alreeds op maatskaplike gebied saamwerk.

Niks

E. Versoeningsprosesse
~
-----=----'-------------------------~
Die voorstelle oor versoening handel veral oor die konflikte in gemeentes van die NGKA en die VGKSA. Dit
raak egter ook die NG Kerk:
Mening oor die voorstel?

Die voorstel word positief beleef.

Dat gemeentes ook op plaaslike vlak begelei sal word om versoenend op te tree

Nuwel ander voorstelle?

Geen

F.

Moontlike naam van 'n nuwe kerkverband

Indien daar in die gesprekke spesifieke menings of voorstelle ten opsigte van 'n naam vir die nuwe
kerkverband na vore gekom het, gee dit asseblief hieronder weer:

Lidmate voel baie sterk daaroor dat die woorde Nederduits Gereformeerd daarin moet voorkom.
Name is baie emosionele sake en ons voel dat ons leiers hier baie sterk moet staan.

Indien daar inligting is wat nie in die gegewe blokkie kon inpas nie, of ander sake wat u sou wou
noem, kan u dit aan hierdie vorm heg.

Baie dankie vir u deelname en aandeel!!

Stuur hierdie vorm voor 31 Oktober 2007 aan: Skriba SK, NGK Oos-Kaapland, Posbus 34842,
NEWTON PARK PE, 6055

