DIE KONFESSIONELE BASIS (pt 1 op p2)

Wat nou?

Die groep se mening :

... Volg nou die Voorgestelde Gespreksriglyn en voltooi die Terugvoervorm op die los blaai
(p 5-6)
... Besorg dit dan by julie gemeente se kerkkantoor

Wat moet bygevoeg word?
Wat moet weggelaat word?

VOORGESTELDE G.ESPREKSRIGLYN en TERUGVOERVORM

Nuwe lander voorstelle?

1. Konsulteer asseblief sovelll mense / kleingroepe as moontlik
2. Die Gespreksleier open met 'n gebed of gee geleentheid vir gebed
3. Wandel saam in die Woord
Die Bybel leer vir ons dat aile besluitnemingsprosesse in gemeentes en in 'n kerk altyd 'n
proses van ge/oofsonderskeiding moet wees : ons soek nie net ons eie mening nie. maar saam
ook na .die Gees se leiding. Daarom gebruik ons tyd om saam Bybel te lees en daaroor gesprek
te voer. Laat die groep self hul skrifgedeelte kies - enige van die vlg kan baie nuttig wees : Ps
133; Joh 17:13-23; Hand 2:40-47; 1Kor 12:12-27; Gal 3:26-29; Efes 4:1-16) - of enige ander/l
Oit is 'n goeie gedagte om mense in pare te laat gesels oor die teks en dan terugvoering te vra
van elke gespreksmaat oor wat homlhaar in die teks opgeval het. 50 leer ons om ook na
mekaar te luister

5. Keer dan terug na die vier konkrete konsensusvoorstelle in die raampie op p2 en
stel die volgende drie vrae agtereenvolgens aan die groep • probeer om by al drie vrae
tel kens 'n konsensusterugvoer te verkry :

*
*

Die groep se mening :

Wat moet bygevoeg word?
Wat moet weggelaat word?
Nuwe lander voorstelle?
GE5AMENTLIKE PROJE
Die groep se mening :

4. Lees nou die dokument (p1-4) rustig deur

*

DIE MODEL (pt 2 op p2)

Wat is julie mening oor die betrokke voorste/?
Wat sou julie wou byvoeg of weg/aat?
Wat ander / nuwe voorstelle hetjulle tOY die betrokke voorstel?

Wat moet bygevoeg word?
Wat moet weggelaat word?
Nuwe lander voorstelle)

6. lemand in die groep teken die kommentaar in die toepaslike blokkies hier onder aan
• lees dit dan terug aan die groep
7. Sluit daarna di~, b~eenkoms met 'n gebed

Die groep se mening :

VOLTOOl GOU EERS HIERII

a: Naam van Gemeente:

!--DE <(f==

Wat moet bygevoeg word?

b: Naam I aard van Groep : (bv kerkraad, bybelstudiegroep)
c: Aantal groeplede wat deelneem aan gesprek :

VJ1 KS Byt:- E.AircJl-U.5

25 UlJ r5:

.

d: Besorg asb by u gemeentekantoor -Ig sorg vir 'n saamgestelde verslag - en besorg dit nie later
as 31 Oktober 2007 aan die sino dale kantoor
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-6

DIE KONFESSIONELE BASIS (pt 1 op p2)
Die groep se mening :

Wat moet bygevoeg word?
Wat moet weggelaat word?

·v

Nuwe lander voorstelle?

~

DIE MODEL (pt 2 op p2)
Die groep se mening :

Wat moet bygevoeg word?
Wat moet weggelaat word?
Nuwe lander voorstelle?

Die groep se mening :

VE
Die groep se mening :

I
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~

0}
Wat moet bygevoeg wor"'ij)
Wat moet weggela~ d?
'X

Nuwe lander vo

elle?

Enige voorstel vir 'n Naam vir 'n nuwe I herstelde kerkverband?
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DIE KONFESSIONELE BASIS (pt 1 op p2)

'-,

Waf nou?

Die groep se mening : L~;-1t·\ (v

... Vo(g nou die Voorgestelde Gespreksriglyn en voltooi die Terugvoervorm op die los blaai
(p 5-6)
... Besorg dit dan by julie gemeente se kerkkantoor

.u<il

,_,J .J~/<'O :__

/J7[ ~

v l('A~ '> . ,:'::-L.

Wat moet bygevoeg word?
Wat moet weggelaat word?

VOORGESTELDE G.ESPREKSRIGLYN en TERUGVOERVORM

Nuwe lander voorstelle?

1. Konsulteer asseblief sovel;!1 mense / kleingroepe as moontlik

DIE MODEL (pt 2 op p2)

2. Die Gespreksleier open met 'n gebed of gee geleentheid vir gebed

Diegroepsemening: (;-I,l'/i'v

3. Wandel saam in die Woord
Die Bybel leer vir ons dat aile besluitnemingsprosesse in gemeentes en in 'n kerk altyd 'n
proses van ge/oofsonderskeiding moet wees : ons soek nie net ons eie mening nie, maar saam
ook na die Gees se leiding. Daarom gebruik ons tyd om saam Bybel Ie lees en daaroor gesprek
te voer. Laal die groep self hul skrifgedeelte kies - enige van die vlg kan baie nuttig wees : Ps
133; Joh 17:13-23; Hand 2:40-47; 1Kor 12:12-27; Gal 3:26-29; Efes 4:1-16) - of enige anderl!
Dit is 'n goeie gedagte om mense in pare te laat gesels oor die teks en dan terugvoering te vra
van £lIke gespreksmaat oor wat hom/haar in die teks opgeval het. So leer ons om ook na
mekaar te luister

(/.';c_;,') ,'(:::.,

Wat moet bygevoeg word?
Wat moet weggelaat word?
Nuwe lander voorstelle?
GESAMENTLIKE PROJEKTE (pt 3 op p2)
Die groep se mening:

4. Lees nou die dokument (p1-4) rustig deur
5. Keer dan terug na die vier konkrete konsensusvoorstelle in die raampie op p2 en
steJ die volgende drie vrae agtereenvolgens aan die groep • probeer om by al drie vrae
tel kens 'n konsensusterugvoer te verkry :
• Wat is julie mening oor die betrokke voorste/?
• Wat sou julie wou byvoeg of weg/aat?

•

ItAKc'('~I) i)1L: -;

G...1M'V A f...1....C '-' tV) rv1 (;.., /..

Q

GA

~ ,""'Cc (

Wat moet bygevoeg word?
Wat moet weggelaat word?
Nuwe lander voorstelle)

Wat ander / nuwe voorstelle hetjulle tOY die betrokke voorste/?
Wat word reeds I kan nog op plaaslike vlak gesamentlik gedoen I word?

6. lemand in die groep teken die kommentaar in die toepaslike blokkies hier onder aan
- lees dit dan terug aan die groep

II

I

VERSOENING (pI 4 op p2)

I

7. Sluit daarna die. b~eenkoms met 'n gebed

Diegroepsemening: (;iQ4,..

. -'lr·J,-c'c~p f:1~7

L c.'()t<:~ .;-~L

VOLTOOI GOU EERS HIERII
a: Naam van Gemeente:

) '/:

'

,'I .
I'. v· ,,-:.: t, ,'"

~

,

Wat moet bygevoeg word?
0



,--O'=-f\, (c

b: Naam I aard van Groep : (bv kerkraad, bybelstudiegroep) W

f K <) ,;; y t.::. E: rr ~ u

,,'

1

~

c : Aantal groeplede wat deelneem aan gesprek :
d: Besorg asb by u gemeentekantoor -Ig sorg vir 'n saamgestelde verslag - en besorg dit nie later
as 31 Oktober 2007 aan die sinodale kantoor

Wat moet weggelaat word?
Nuwe lander voorstelle?
Enige voorstel vir 'n Naam vir 'n nuwe I hersteJde kerkverband?
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DIE KONFESSIONELE BASIS (pt 1 op p2)

Waf nou?

Die groep se mening

.. Volg nou die Voorgestelde Gespreksriglyn en voltooi die Terugvoervorm op die los blaai
(p 5-6)

:4111iJ1J/JfIf /AlIt &-).11;9,( !VI£:

Wat moet bygevoeg word?

.. Besorg dit dan by julie gemeente se kerkkantoor

Wat moet weggelaat word?

VOORGESTELDE G.ESPREKSRIGLYN en TERUGVOERVORM

Nuwe lander voorstelle?

1. Konsulteer asseblief soveel mense J kleingroepe as moontlik

DIE MODEL (pt 2 op p2)

2. Die Gespreksleier open met 'n gebed of gee geleentheid vir gebed
3. Wandel saam in die Woord
Die Bybel leer vir ons dat aile besluitnemingsprosesse in gemeentes en in 'n kerk altyd 'n
proses van geloofsonderskeiding moet wees : ons soek nie net ons eie mening nie, maar saam
ook na die Gees se leiding. Daarom gebruik ons tyd om saam Bybel te lees en daaroor gesprek
te voer. Laat die groep self hul skrifgedeelte kies - enige van die vlg kan baie nuttig wees : Ps
133; Joh 17:13-23; Hand 2:40-47; 1Kor 12:12-27; Gal 3:26-29; Efes 4:1-16) • of enige anderl!
Dit is 'n goeie gedagte om mense in pare te laat gesels oor die teks en dan terugvoering te vra
van elke gespreksmaat oor wat hom/haar in die teks opgeval het. So leer onsom ook na
mekaar te luister

Wat moet bygevoeg word?
Wat moet weggelaat word?
Nuwe lander voorstelle?
GESAMENTLIKE PROJEKTE (pt 3 op p2)
Die groep se mening :

4. Lees nou die dokument (p1-4) rustig deur
5. Keer dan terug na die vier konkrete konsensusvoorstelle in die raampie op p2 en
stel die volgende drie vrae agtereenvolgens aan die groep - probeer am by al drie vrae
telkens 'n konsensusterugvoer te verkry :

•
•
•

IUd'

Die greep se mening :

/l)tE 7 /IJIE

f)11lJ(.E 5JlJfm

ago/v

Wat moet bygevoeg word?
Wat moet weggelaat word?

Wat is julie mening oor die betrokke voorsteJ?
Wat sou julie wou byvoeg of wegJaat7
Wat ander / nuwe voorstelle hetjulle tOY die betrokke voorsteJ?

Nuwe lander voorstelle)
Wat word reeds I kan nog op plaaslike vlak gesamentlik gedoen I word?

6. remand in die groep teken die kommentaar in die toepaslike blokkies hier onder aan
- lees dit dan terug aan die groep
7. Sluit daarna die. byeenkoms met 'n gebed

Ii

VERSOENING (pt 4 op p2)
Die greep se mening :

/i)2E

VOLTOOl GOU EERS HIERII
a: NaamvanGemeente:

~

/...O~/E

1lJ6-

b: Naam I aard van Groep : (bv kerkraad, bybelstudiegroep)
c: Aantal groeplede wat deelneem aan gesprek :

6/J7vrro~5

Wl;<j 6)/ EZ7I//(1'/Yt S

7

d: Besorg asb by u gemeentekantoor -/g sorg vir 'n saamgestelde verslag - en besorg dit nie later
as 31 Oktober 2007 aan die sino dale kantoor

Wat moet bygevoeg word?
Wat moet weggelaat word?
Nuwe lander voorstelle?
Enige voorstel vir 'n Naam vir 'n nuwe I herstelde kerkverband?
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DIE KONFESSIONELE BASIS (pt 1 op p2)

Waf nou?
..

Vo~

.~

Die groep se mening :

;.~ ~C I<.~

C'

nou die Voorgestelde Gespreksriglyn en voltooi die Terugvoervorm op die los blaai
(p 5-6)

.. Besorg dit dan by julIe gemeente se kerkkantoor

Wat moet bygevoeg word?
Wat moet weggelaat word?

VOORGESTELDE G.ESPREKSRIGLYN en TERUGVOERVORM

Nuwe lander voorstelle?

1. Konsulteer asseblief soveel mense I kleingroepe as moontlik
2. Die Gespreksleier open met "n gebed of gee geleentheid vir gebed
3. Wandel saam in die Woord
Die Bybel leer vir ons dat aile besluitnemingsprosesse in gemeentes en in 'n kerk altyd "n
proses van ge/oofsonderskeiding moet wees : ons soek nie net ons eie mening nie, maar saam
ook na die Gees se leiding. Daarom gebruik ons tyd om saam Bybel te lees en daaroor gesprek
te voer. Laat die groep self hul skrifgedeelte kies - enige van die vlg kan baie nuttig wees : Ps
133; Joh 17:13-23; Hand 2:40-47; 1Kor 12:12-27; Gal 3:26-29; Efes 4:1-16) - of enige anderl!
Dit is 'n goeie gedagte om mense in pare te laat gesels oor die teks en dan terugvoering te vra
van elke gespreksmaat oor wat hom/haar in die teks opgeval het. So leer onsom ook na
mekaar te luister

Die groep se mening :

ICc>
Sli,~m
I<.£Ct,-~;.)cfSCl.'Z;

K;{f.?/(

Wat is julie mening oor die betrokke voorstel7
Wat sou julie wou byvoeg of weglaat7
Wat ander / nuwe voorstelle hetjulle tov die betrokke voorstel7

r

4'Z-'-N/ e 'C ry ,- &5
Vic) L-LiVC i:YI/'i r

,

i""lYP'jf~LIMIQ~

Wat moet weggelaat word?
Nuwe lander voorstelle?
GESAMENTLIKE PROJEKTE (pt 3 op p2)

yl'! A
rY1E:

5. Keer dan terug na die vier konkrete konsensusvoorste/le in die raampie op p2 en
stel die volgende drie vrae agtereenvolgens aan die groep - probeer om by al drie vrae
tel kens 'n konsensusterugvoer to verkry :

Mf5T
I ....;C

Wat moet bygevoeg word?

is ~ HZ'<">

/2

Die groep se mening : 1A.ie;.~?

4. Lees nou die dokument (p1-4) rustig deur

*
*
*

DIE MODEL (pt 2 op p2)

Wat moet bygevoeg word?
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\J';;I'?"';':)<';Ti/1/~5
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Wat moet weggelaat word?
Nuwe lander voorstelle)
Wat word reeds I kan nog op plaaslike vlak gesamentlik gedoen I word?

6. lemand in die groep teken die kommentaar in die toepaslike blokkies hier onder aan
- lees dit dan terug aan die groep

VERSOENING (pt 4 op p2)
6":::-11 C (l
Tt3 /1 Lt._
IIG y:z t10llC)( /,(; ~
T Z t..-J.;: LS;

/<,

D ,:q R It..

7. Sluit daarna die, byeenkoms met 'n gebed

Die groep se mening:

>

c:: ,y c-

VDLTDDI GDU EERS HIERII
a: Naam van Gemeente:

Wat moet bygevoeg word?

~,Cc !<.IC.'

b: Naam I aard van Groep : (bv kerkraad, bybelstudiegroep)
c: Aantal groeplede wat deelneem aan gesprek :

~ 'l!,-'; A 'I C:: I'i ;'~' '>7"'7

/1

d: Besorg asb by u gemeentekantoor -Ig sorg vir 'n saamgestelde verslag - en besorg dit nie later
as 31 Dktober 2007 aan die sino dale kantoor

Wat moet weggelaat word?
Nuwe lander voorstelle?
Enige voorstel vir 'n Naam vir "n nuwe I herstelde kerkverband?
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c

DIE KONFESSIONELE BASIS (pt 1 op p2)

Wat nou?

Die groep se

.. Vo!q nou die Voorgestelde Gespreksriglyn en voltooi die Terugvoervorm op die los blaai
(p 5-6)
.. Besorg dit dan by julie gemeente se kerkkantoor
Wat moet weggelaat

VOORGESTELDE G.ESPREKSRIGLYN en TERUGVOERVORM

Nuwe lander voorstelle?\,

1. Konsulteer assebtief soveel mense I kleingroepe as moontlik
2. Die Gespreksleier open met 'n gebed of gee geleentheid vir gebed
3. Wandel saam in die Woord
Die Bybel leer vir ons dat aile besluitnemingsprosesse in gemeentes en in 'n kerk altyd 'n
proses van ge/oofsonderskeiding moet wees : ons soek nie net ons eie mening nie, maar saam
ook na die Gees se leiding. Daarom gebruik ons tyd om saam Bybel te lees en daaroor gesprek
te voer. Laat die groep self hul skrifgedeelte kies - enige van die vlg kan baie nuttig wees : Ps
133; Joh 17:13-23; Hand 2:40-47; 1Kor 12:12-27; Gal 3:26-29; Efes 4:1-16) - of enige ander/l
Dit is 'n goeie gedagte om mense in pare te laat gesels oor die teks en dan terugvoering te vra
van elke gespreksmaat oor wat homlhaar in die teks opgeval het. So leer ons om ook na
mekaar te luister
4. Lees nou die dokument (p 1-4) rustig deur
5. Keer dan terug na die vier konkrete konsensusvoorstelle in die raampie op p2 en
stel die volgende drie vrae agtereenvolgens aan die graep - probeer om by al drie vrae
tel kens 'n konsensusterugvoer te verkry :

*
*
*

Wat is julie mening oor die betrokke voorstel?
Wat sou julie wou byvoeg of weglaat?
Wat ander / nuwe voorstelle hetjulle tov die betrokke voorstel?

DIE MODEL (pt 2 op p2)
Die groep se mening :

Wat moet bygevoeg word?
Wat moet wegge/aat word?

'\\"
\."-J
\ J)

r

Nuwe lander voorstelle?

GESAMENTLIKE PROJf=KTE (pt 3

\

Die groep se mening :

Wat moet bygevoeg word?
Wat moet weggelaat word?
\

Nuwe lander voorstelle)

\

Wat word reeds I kan nog op plaaslike vlak gesamentlik
6. lemand in die groep teken die kommentaar in die toepaslike blokkies hier onder aan
- lees dit dan terug aan die groep
7. Stuit daarna di~, byeenkoms met 'n gebed

gedO~ I word?

VERSOENING (pt 4 op p2)
Die groep se mening :

\

VOLTOOl GoU EERS HIERII
Wat moet bygevoeg word?
a: Naam van Gemeente :
b: Naam I aard van Groep : (bv kerkraad, bybelstudiegroep)
c: Aantal groeplede wat deelneem 'Ian gesprek :
d: Besorg asb by

U

gemeentekantoor -Ig sorg vir 'n saamgestelde verslag - en besorg dit nie later
as 31 oktober 2007 aan die sinodale kantoor

-5-

Wat moet weggelaat word?
Nuwe lander voorstelle?

Enige voorstel vir 'n Naam vir 'n nuwe I herstelde kerkverband?
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