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1. Hoe wyd Is In die gemeente gesprek gevoer en kommentaar gevra oor die vier voorstelle (Merle 81 die
biokkiN WIIr van toepllAlng ~1

tI Kerkraad in 2006
'" Lidm"te: byeenkoms (4 November 2007)
2.

Is met die 009 op die gesprekke sowel die Belharbelydenls a8 Begeleldende Brief aan Udmate besklkbaar
gestel om te leea?
'" Ja

e....

B. Geaprekke oor die Konf-.lonel.
Wat is die kommentaar en terugvoerlng wat die gemeente gegee het oor die Konfe8slonele Basis van 'n
nuwe kerkverband?
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Die enigste motief vir ker1<eenheid moet wees omdat GOd dit in die Bybel beveel· en dlt ken net realiseer as aile kerke
se motlet dieseltde is as God sin en as hulle eerlik en opreg deelneem.
Posltlef oor feit dat Belhar nie afdwingbaar gemaak sal word nie.
Baie bekommerd omdat dit Iyk asof daar in dokumente oor kerkherenlglng die "geneigdheid is om te speel met woorde".
Watter waarborg is daar dat die onderneming in die konfesslonele basis nie later eenvoudig van die tafal afgevee sal
word nie?
Dear is mense wat geen vertroue in Allan Boesak hat nie - dit maak hulle aanvaarding van die Belharbelydenis
onmoontlik.
Daar is 'n gevoel dat daar baie politieke ondertone In die strewe na kerkhereniging is. "Kyk wat het gebeur met die NP.
die landbou, die sport ens - hoe weat ons dat die NG kerl< nie ultelndelik ook uit ons hande gevat gaan word nie?ft
Waarom word daar nie veel moeite gedoen om ander ker1<e (Metodiste, Hervormde, Geref.) te betrek am hereniging met
die VGK, NGKA en RCA te bewerk nie, terwyl C1le NG kerk so "opgedruk" word in hierdie proses?
Daar is ook 'n gevoel dat daar nie soveel, indien enige. druk op kertc:e soos by. die Engessprekende kerke geplaas word
om kerkhereniging te bevorder nie - dit Iyk asof hierdie ker1<a meer moed het om sterker standpunt in te neem.

Ole Mod.1
Wat ts die Insette uit die gemeente oor die voorg_telde model?
Redelike mate van goedkauring oor die model, maar tog enkele bekommernisse.
Bekommernis dat dit net so geformuleer is am mense vir eers tevrede te stel
Bekommemis oar implikasies in die praktyk (hoe sal 'n leraar wat Belhar onderteken het, ontvang word in 'n
gemeente wat dlt nie onderteken het nie?)
Walter waarborg is daar weereens dat hierdie model nie van die tatel afgevee sal word nie?
Wanneer die nuwe Algemene 5inode gevonn word, bestaan die moontlikheid dat hierdie model in 'n stemrnery in elk
geval verander kan word indien daar 'n groter verteenwoordiging "an die and8r kerke sou wees.
Dns is positief oor die gedagte van assosiasie-lidmaatskap omdat ons oortuig is daaNan dat dear heelwet van ons
Iidmate IS wat orn verskeie redes nog nie gereed sal wees om in te val by die voorgestelde model nie en dalk eers
sou wou sien hoe sake verder ontwikkel.
Die vraag is egter: Wat sou gebeur met 'n gemeente wat oie onmiddellik sou inval by die kerkherenigingsproses nie?
Wat sou gebeur met 'n gemeente wat glad nle inval by die voorgestelde kerkherenigingsproses nie?

D. Geaamentllk8 projek18
•

Wetter bydrae. 18 daar In die gemeentegesprekke gelewer oor die voo...telle vir geaamentllke proJekte?
Oor die algemeen positief oor gesamentlike projekte.

•

Wat moet by die vool"8tel bygevoeg I weggeillat word?
Die kerke (verander "moer na kan) op aile vlakke soveel as moontllk dinge saamdoen.

E. Ve"oenlngsproaese.
Ole yoorateJle oor ve~o&nJng handel veral oor dIe konflikte In gemeentes van die NGKA en die VGKSA.
• Geen probleem oor voorstel om 'n proses van versoening lIan stapel te sluur nie. Opregtheid en eerlikheid van aile
partye betrokke, is belangrik.

ENKELE SAKE TER AfSLUITING:

1) IN VRAAG: Wat her geworrl VBn die be/oofde terugvoer van die Sinode nadat kerlcrade verlede Jar
veraille deurgestuur het oor kerlcraadsgesprekke en stemme vir of ,"n kerlchoren/gingiBelh.,."elydenis?
2) lIense vf1l1.rou n/e meer Ie/ara van die NG kal1c nle • skep probleem mel "bemtlrlclng" V8n kerlcherenlglng
3) Daar is 'n vree.s by bale lidmate dar hulte uitelndelik ook die NG kerlr ul I/8rloor - net soos ....t 50veel tinder
be'ange .II'NCI$ "lilt hulle hande geneem is... "
4) Tog glo OIlS onomwonde dat God steeds die NG /re11c wiVsa' gebruilc om Sy doel op .ltrcle (in SA) tv berelk.

