NG KERK IN OOS-KAAPLAND
INLIGTINGSTUK: OPLEIDING VAN LIDMATE OM BEDIENINGSHULP IN
GEMEENTES TE LEWER
1. Die Here roep sy hele kerk
Die Bybelse vertrekpunt van die NG Kerk in OosKaapland, vir die verstaan van gemeente-wees, is dat
die hele gemeente deur God geroep en verkies is
om deel te neem aan God se missie vir die kerk. Die
Bybel beskryf elke gelowige as ‘n deel van God se
span werkers in die oes.
Die Reformasie se wesenlike klem op die priesterskap van die gelowige word in die Oos-Kaap
ernstig geneem, en geleenthede word toenemend vir
lidmate geskep om verantwoordelikheid vir
bediening te neem.

2. Praktiese nood
Die kerk kom in ons tyd voor geweldige uitdagings te
staan. Die dae is verby dat ons aan die sendingveld
kan dink as iets wat slegs in verre lande bestaan.
Ongeloof, onkunde oor die Here, wanbegrip oor die
evangelie, self-vernietigende lewensstyle, immoraliteit - mens kan ‘n lang lys maak - behoort ons almal
te laat wakkerskrik: ons het werk om te doen.
Weens verlies aan die status van kerklidmaatskap,
ontvolking van die platteland, ander demografiese
skuiwe - alles dinge buite ons beheer - word die
volhoubaarheid van bestaande bedieninge al hoe
moeiliker. Veral finansieel, trek baie gemeentes
swaar. Die amp van die gelowige as manier om die
gemeente in stand te hou, word al hoe belangriker.
Mense kry baie swaar. Vir die getuienis van die kerk
is daar soveel geleenthede in die versorging van
gebrokenes en die uitreik na mense in nood. Hoeveel
mense worstel tans om te oorleef, pyn en verlies te
hanteer, hul kinders alleen groot te maak - en dan
dikwels sonder die Here en sonder betroubare
vriende.
Dit is tyd om die praktiese nood aan te spreek deur
die amp van die gelowige baie sterker te aktiveer.
Hiervoor is toerusting nodig.

3. Geleentheid om lidmate vir
bedieningshulp op te lei
Teen hierdie agtergrond het die NG Kerk in OosKaapland besluit om lidmate op te lei om prediking
en pastoraat in gemeentes waar te neem.

Tans is ses leraars in ons sinodale gebied aangestel as
deel van die Netwerk vir Bedieningstoerusting
van Lidmate. Hierdie leraars is deur prof Malan
Nel opgelei, en het die materiaal ontwikkel aan die
hand waarvan lidmate opgelei kan word. Dié netwerk
vorm deel van die groter Begeleidingsnetwerk van
ons sinode en funksioneer in samewerking met die
Direkteur Begeleiding.
Die opleidingsmateriaal word deur die sinode
goedgekeur. Sodoende word ‘n raamwerk geskep
waarbinne kerkrade en gemeentes gerus kan wees dat
behoorlike bediening deur lidmate moontlik is.

4. Hoe kwalifiseer lidmate om
bedieningshulp te lewer?
Om te kwalifiseer vir bedieningshulp, moet lidmate:
● hulleself aanmeld (‘n aanmeldingsvorm is
beskikbaar);
● deur kerkrade goedgekeur word vir opleiding (‘n
basiese profiel vir geskikte lidmate is beskikbaar);
● deur ringe / ringskommissies goedgekeur word
(aangesien die ring mede-verantwoordelikheid
aanvaar vir die mentorskap van hierdie lidmate en
hul voortgesette akkreditasie nadat hulle hul
opleiding suksesvol deurloop het);
● nadat hulle opgelei is, deur kerkrade aangestel
word om die bediening uit te voer.

5. Waaruit bestaan die opleiding?
Die opleiding bestaan uit twee modules, prediking
en pastorale versorging. Lidmate meld hulself aan
vir een (verkieslik) of albei van die modules. Die
primêre gawe van die betrokke lidmate - prediking of
pastorale versorging - behoort die deurslag te gee.
Elkeen van die modules word oor tien sessies
aangebied, wat in een van twee formate kan geskied:
● oor twee naweke, d.w.s 5 sessies per naweek daar verloop ‘n paar weke tussen die naweke;
● of op weeksaande, wat beteken dat 10 aande in
totaal benut word. Hierdie aande word in twee
“sessies” van vyf aande, met ‘n paar weke tydsverloop
tussen-in, gespasieer.
Kursusgangers het bepaalde self-werksaamheid
opdragte wat in die tussen-in weke voltooi moet
word.
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Inligtingstuk : Opleiding van Lidmate om Bedieningshulp te lewer
Die materiaal is ontwikkel om aan te pas by die
lidmate - daar word dus nie vakkundige teologiese
kennis veronderstel nie.

6. Wat kos die opleiding?
Ons is bevoorreg om die koste in die eerste rondte te
kon beperk. Die kursusfooi beloop R300.00 (driehonderd rand). Lidmate is self verantwoordelik vir
reiskoste, etes e.s.m. Die bedrag sluit die
kursusmateriaal in.
Ons vertrou dat kerkrade lidmate in die betaling van
die kursusfooi en ander koste sal borg. Die betrokke
ring kan ook vir bystand genader word. Miskien kan
die kursusfooi voorgeskiet word, en nie verhaal word
nie, mits die lidmaat die opleiding suksesvol voltooi.

7. Opleidingsentra vir 2008
Hierby aangeheg is ‘n volledige opleidingskedule met
plekke en datums vir 2008. Opgesom kom dit daarop
neer dat die opleiding in 2008 op die volgende plekke
geskied:
Aberdeen, Aliwal-Noord, Barkly-Oos, Cradock,
Dordrecht, Maclear, Molteno, Oos-Londen en
Uitenhage.
Gekombineerd (prediking en
pastorale versorging) word 17
kursusse op hierdie plekke
aangebied!

8. Akkreditasie
Daar is ‘n paar hekkies wat
oorgesteek moet word
voordat ‘n lidmaat wat vir
opleiding aanmeld met die
bedieningshulp kan begin:

bedieningshulp. Hierdie lidmate werk onder toesig
van die kerkraad.
● Die plaaslike ring wys ‘n mentor(s) aan vir die
lidmate, en is verantwoordelik vir die bestuur van die
akkreditasie.
Die praktiese werking van aanmelding en die verdere
verloop word volledig uiteengesit op die vorm vir die
Aanmelding van Lidmate vir Toerusting om Bedieningshulp onder toesig van Kerkrade te lewer.
Soos die ander dokumentasie, is dit beskikbaar op
ons sinode se webblad:
www.ngkok.co.za/lidmaatbediening.

9. Administrasie en keerdatums
Sodra lidmate die aanbevelingsvorm voltooi het, en
kerkrade dit goedkeur, word die vorm onverwyld
gestuur aan:
Ds Danie Mouton, Direkteur Begeleiding,
Posbus 34842, NEWTONPARK, 6055
Faks: 041 365-3159
E-pos: danie@ngkok.co.za

Die keerdatum vir die ontvangs van aansoeke vir
kursusse wat in Mei of Junie begin, is 30 April
2008.
Die keerdatum vir latere kursusse
is 15 Junie 2008.
Bemarking in u gemeente

Die sukses van hierdie opleiding sal in ‘n
groot mate afhang van die manier
waarop u dit in u gemeente bekendstel.
Doen asb groot moeite om dit goed af te
kondig, in u gemeenteblad te plaas, maar
veral om geskikte lidmate persoonlik te
nader.

● Die plaaslike kerkraad moet die lidmaat by die
Begeleidingsnetwerk aanbeveel;
● Die plaaslike ring / ringskommissie moet die lidmaat ook goedkeur - ringe aanvaar uiteindelik
verantwoordelikheid vir die voortgesette mentorskap
en akkreditasie van hierdie lidmate
● Die lidmaat deurloop die opleiding en moet dit
voldoen aan die opleidingsvereistes

Bestudeer die datums op die
aangehegde skedule asb noukeurig,
want nie alle kursusse word
tegelykertyd oral aangebied nie.
Maak vinnig!

10. Bemarking in die
gemeente

Ons vertrou dat kerkrade in staat
sal wees om hierdie besondere geleentheid raak te
sien in terme van die geweldige potensiaal wat dit
het.
Die sukses sal afhang van u positiewe bemarking in
die gemeente. Kondig dit wyd aan, maar nader ook
geskikte lidmate persoonlik. Let op die profiel vir
geskikte lidmate wat deel uitmaak van die aanmeldingsvorm.

● Die lidmaat word dan deur die Sinode se
Begeleidingsnetwerk geakkrediteer.

11. Verdere opleiding?

● Die bepaalde kerkraad besluit dan of hulle die
lidmaat/e wil benut. Die oorspronklike aanbeveling
vir opleiding is dus nog nie ‘n ongekwalifiseerde “ja”
vir die benutting van die lidmaat se bedieningshulp
nie. Dit staan natuurlik enige ander Oos-Kaapse
kerkraad vry om sodanige lidmate “aan te stel” vir

Partykeer - as die toerustingsgogga eers een keer byt wil lidmate verder toegerus word.
Die Begeleidingsnetwerk sal elke lidmaat wat die
opleiding suksesvol voltooi, met R100 (eenhonderd
rand) borg om ‘n verbandhoudende, goedgekeurde
kursus van enige instansie te deurloop.
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