TERUGVOERVORM VIR KONSULTASIEPROSES OOR
KERKHERENIGING
Geref. Kerk Tarkastad
Naam van gemeente: Ned.
...........................................................

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 alle “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 terugvoervorm en die meegaande boekie, Konsultasie oor Kerkhereniging, in.
A. Die gesprekke self
1. Hoe wyd is in die gemeente gesprek gevoer en kommentaar gevra oor die vier voorstelle
[Merk al die blokkies wat van toepassing is]
✔
¨
Kerkraad
¨
Wyke
¨
Kleingroepe
¨
Lidmate: byeenkoms
✔
¨
Lidmate: individueel
¨
Ander: ...............................................................................................................................
2. Is met die oog op die gesprekke sowel die Belharbelydenis as Begeleidende Brief aan lidmate
beskikbaar gestel om te lees?
■
¨
Ja
¨
Nee
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?

Die doel van die belydenisskrifte is onder meer om:
1. 'n kort uiteensetting van belangrike waarhede in die Bybel te gee sodat lidmate rekenskap kan
gee van wat hulle glo.
2. snoer gelowiges wat oor Bybelse waarhede eenders dink en glo tot eenheid saam op grond
waarvan hulle kan saamleef en -werk.
Die feit dat daar nie eenstemmigheid oor die aanvaarding van die Belhar Belydenis is nie, lê die
verdeeldheid tussen die Gereformeerde Kerke juis bloot en sal die voorgeskrewe
Kerkherenigingsproses nie die kerk verenig nie, maar juis laat skeur.

Wat moet by die voorstel bygevoeg/ weggelaat word?

1

Nuwe/ ander voorstelle?

Daar word nie met Kerkhereniging voortgegaan nie. 'n Nuwe kerkverband word in die lewe
geroep waarby enige persoon vrywilliglik en op die voorwaardes soos deur die hierdie
kerkverband neergelê, kan aansluit.
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C. Die Model
Wat is die insette uit die gemeente oor die voorgestelde model?
Mening oor die voorstel?

Die Bybel is nie met kerkverband bekend nie. Om dus uit die Skrif 'n fundering vir
Kerkhereniging te vind is so geforseerd soos om apartheid daaruit te probeer regverdig.
Hierdie voorstel neem die Skrif as vertrekpunt vir Kerkhereniging vanaf rings- tot sinodale vlak,
maar is opsioneel op gemeentevlak. Dit kom neer op die selektiewe gebruik van die Skrif wat ten
doel het om die mens ter wille te wees. Dit behoort alles of niks te wees sonder kompromie.
Die NGB (Art. 27) stel dit tog duidelik dat die "kerk nie geleë, gebonde aan of bepaal tot 'n sekere
plek of sekere persone nie, maar dit oor die hele wêreld versprei en verstrooi. Tog is dit met hart
en wil in een en dieselfde Gees, deur die krag van die geloof saamgevoeg en verenig." Verder stel
Art. 70b.1.4 van die Oos-Kaaplandse Kerkorde dit ook dat "eenheid is nie eendersheid nie."
Dit is vir die N.G. Kerk Tarkastad dus duidelik dat die voorgeskrewe Kerkherenigingsproses geen
Skriftuurlike, konfessionele en Kerkordelike gronde het nie en dus ander motiewe daarvoor moet
bestaan.
Dit wil voorkom of die Kerkherenigingsproses hoofsaaklik vanaf bo gedryf word en nie uit die
oortuiging van gemeentes gebore is nie.

Wat moet by die voorstel bygevoeg/ weggelaat word?

Die voorstel moet in sy geheel weggelaat word.
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Nuwe/ ander voorstelle?

Die hele Kerkherenigingsproses moet laat vaar word.
Stig 'n nuwe kerkverband met 'n eie Kerkorde en konfessionele basis waarby lidmate uit enige
kerkverband vrywilliglik kan aansluit.

D. Gesamentlike projekte
Watter bydraes is daar in die gemeentegesprekke gelewer oor die voorstelle vir gesamentlike projekte?
Mening oor die voorstel?

Kerkhereniging is nie noodsaaklik vir gesamentlike projekte nie. Groter is nie noodwendig beter
nie. Paulus gebruik juis die beeld van 'n liggaam om die krag van ons verskeidenheid te illustreer.
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Wat moet by die voorstel bygevoeg/ weggelaat word?

Die hele voorstel moet weggelaat word.

Nuwe/ ander voorstelle?

Die Kerk moet daarna streef om deur middel van sy vergaderinge op 'n verantwoorde wyse met
ander Christelike kerke saam te werk, 'n gemeenskaplike boodskap uit te dra en saam te stry vir
die behoud van Christelike lewensbeginsels. Die graad en wyse van samewerking word in elke
geval bepaal deur die graad van ooreenstemming ten opsigte van belydenis, kerkregering, erediens
en die siening van die Christelike lewenswandel van die betrokke kerk (KO. Art. 70).
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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?

Indien daar nie met Kerkhereniging voortgegaan word nie, behoort daar ten minste die minimum
konflikte te wees.

Wat moet by die voorstel bygevoeg/ weggelaat word?

Die hele voorstel moet weggelaat word.

6

Nuwe/ ander voorstelle?

'n Nuwe kerkverband word gestig wat sy eie bates opbou en gevolglik konflik sal minimaliseer.

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:

Aangesien die N.G. Kerk Tarkastad nie tot Kerkhereniging verbind is nie, word geen herenigde
.............................................................................................................................................................................
kerkverband en ander naam voorgestel nie.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

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,
NEWTONPARK PE, 6055
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