TERUGVOERVORM VIR KONSULTASIEPROSES OOR
KERKHERENIGING
toom van gemeente:

NGK PE LORRAINE

Sinode: NG Kerk in Oos-Kaapland

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 "rou 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 www.ngkok.co.za/eenheid. Dit sluit hierdie terug
voervorm en die meegaande boekie, Konsultasie oor Kerkhereniging, in.
I A. Die gesprekke self
1.

Hoe wyd is in die gemeente gesprek gevoer en kommentaar gevra oor die vier voorstelle
[Merk al die blokkies waf van foepassing is]
Kerkraad
Wyke
Kleingroepe
Lidmate: byeenkoms
o
Lidmate: individueel
o
Ander

I

2.

.

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

I

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 voorstel?

•
•
•
•

Gekant teen Belhar Belydenis
Politiese dokument wat verwys na onderdrukking & rassisme en derhalwe nie tuis
hoort in ons demokratiese stelsel / land nie
Belhar moet definitief nie as 'n voorwaarde gestel word nie
Negatiewe konnotasie en ons moet tog immers positief vorentoe beweeg

Nuwe/ ander voorstelle?

•

Sien individuele skrifte hierby aangeheg

I C. Die Model
Wat is die insette uit die gemeente oor die voorgestelde model?
Mening oor die voorstel?

•
•
•
•
•
•

Naamsverandering van die NGK kan probleme en selfs kerkskeuring veroorsaak
Watter versekering is daar dat taal en kultuur sal voortbestaan soos huidiglik in
gebruik
Finansies - gaan die ander kerke nou die NGK se bronne uitput?
Finansies - wie gaan dit behoorlik bestuur en verantwoordelikheid aanvaar?
Gaan ons nie met die kerkhereniging verdere armoede versprei nie?
Wat van ons predikante se salarisse - vermindering of geen / klein verhogings in die
toekoms sodat dit kan aanpas met die salarisse van diegene waarmee ons herenig?

Wat moet by die voorstel bygevoeg/ weggelaat word?

•
•

Dat daar ook met ander suster kerke onderhandel word vir hereniging van aIle
Christene
Behoorlike finansiele bestuur struktuur

Nuwe/ ander voarstelle?

•

Deel van bogenoemde kommentaar

I D. Gesamentlike projekte
Watter bydraes is daar in die gemeentegesprekke gelewer oar die voarstelie vir gesamentlike projekte?
Mening oar die voarstel?

•
•

Kommer dat die NGK alle projekte moet befonds & aan die gang hou
Gaan daar werklik goeie kommunikasie wees tussen die verskillende kerke as
gevolg van die ras & kultuur verskille?

Wat moet by die voorstel bygevoegl weggelaat word?

•

Geen kommentaar ontvang

Nuwel ander voorstelle?

•

Geen kommentaar ontvang

I 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?

•
•

Hoe kan ons versoening bewerkstellig met soveel verskille tussen kulture?
Gaan daar behoorlike & deursigtige kommunikasie na gemeentelede wees?

Wat moet by die voorstel bygevoeg/ weggelaat word?

•

Geen kommentaar ontvang

Nuwe/ ander voorstelle?

•

F.

Geen kommentaar ontvang

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:
GEREFORMEERDE KERK VAN AFRIKA

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!!

5tuur hierdie vorm voor 31 Oktober 2007 aan: Skriba SK, NGK Oos-Kaapland, Posbus 34842,
NEWTON PARK PE, 6055

