
NG Kerk in Oos-Kaapland 
  

Vraelys vir Predikante: Kundigheid en Belangstelling
Nota vooraf: 
1.  Die Oos-Kaapse Sinode funksioneer by wyse van 'n Begeleidingsnetwerk wat, in tandem met Ringe, gemeentes begelei.  
       Die wyse waarop Ringe die uitdaging aanvaar het, is verrassend positief. 
2.  Tot dusver was daar vanaf die Sinode beperkte kapasiteit om die netwerke optimaal te laat funksioneer, maar ons vertrou dat  
       dit baie sal baat met die aanstelling van die Direkteur Begeleiding. 
3.  Met hierdie vraelys meet ons wat Oos-Kaapse predikante se kundigheid en belangstelling is. Voltooi dit asb verkieslik in Adobe 
       Reader en e-pos (klik op skakel) aan die Dirketeur Begeleiding, of druk die vorm uit en pos / faks dit aan:  
       Direkteur Begeleiding, Posbus 34842, NEWTONPARK, 6055.  Faks: 041 365-5159.  E-pos: skriba@ngkok.co.za 
4.  Hierdie soort opname is reeds in die verlede gedoen, maar kon nie behoorlik geïmplementeer word nie. Indien jy belangstel  
       om te sien wat die inskrywings oor jou op die sinode se kundigheid- en gawebank is, kan jy www.ngkok.co.za/predikante 
      besoek. 
5.  Net weer: Hierdie vorm is ontwerp om met Acrobat Reader voltooi te word. Na voltooiing kan jy dit e-pos (klik op die skakel  
        hierbo) of dit op jou rekenaardrukker uitdruk en aan die Direkteur Begeleiding pos (adres by pt 3 hierbo). 
 

Belangstelling 
Beskryf jou belangstellingsvelde in die bediening, bv jeug, prediking, toerusting e.s.m.):

Voortgesette Bedieningsopleiding 
Noem die VTO-opleiding, werkswinkels, ander kursusse, verdere studie e.s.m. waarmee jy jouself oor die afgelope jare bemagtig 
het vir die bediening:

Leeswerk 
Noem 'n paar outeurs en die titels van boeke wat jou oor die afgelope sowat 5 jaar sterk beïnvloed het:

Kundigheid 
Noem die bedieningsareas waar jy oor kundigheid beskik wat jy met ander predikante of lidmate sou kon deel:

Noemnaam: Voorletters: Van:

Gemeente: Ring:

  
Baie dankie!
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