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NG Kerk in Oos-Kaapland 
 

RINGSPROJEK-AANSOEKVORM 
 

 

•  Aansoeke om Ringsprojekte word, ter wille van billike evaluering, eenvormig op hierdie vorm ingedien. 
•  Die vorm help ringe, projekvoorstellers en projekleiers al die ter sake inligting te verskaf. 
•  Die Ringsprojekplan is ’n dokument van voornemende optrede waarin aangedui word wat, hoe, wanneer, vir watter doel en 
met watter bronne, die projek van stapel gestuur word. 
•  Die Handleiding vir Ringsprojekte moet vooraf deurgelees word.  Dit is op ons webblad beskikbaar by 
www.ngkok.co.za/ring/rp-handleiding.pdf 
•  Die projekaansoek moet behoorlik onderteken word.  Faks of pos die getekende voorblad wanneer die projek per e-pos 
ingedien word. 
•  SLUITINGSDATUM: Jaarliks op 30 September.   
 

 
 
1. PROJEKNOMMER (Slegs vir kantoorgebruik) 
 

RING VAN ALBANIE 
01.03      (2012) 

 
2. BESONDERHEDE van PROJEK 
 

Naam van Ring: Albanie 

  

Titel van Projek: Gestuurde Gemeentes 

 
3. BESONDERHEDE van PROJEKLEIER 
 

 Projekleier 

Naam: A.L. Steyn 

Posadres: Posbus 120, Port Alfred, 6170 

E-pos: riaan-steyn@lantic.net 

Faks: 0466243534 

Tel. (k): 0466243534 

Tel (h): 0466241046 

Selfoon: 0828517310 

  

 
 21/08/2011 

 Handtekening Projekvoorsteller Datum 
 
4. PROJEK GOEDGEKEUR DEUR DIE RING 
 

Hiermee bevestig ondergetekende Ds. PCPA Odendaal in my hoedanigheid as skriba van die Ring 
van Albanie dat hierdie projek op 26 September 2011 deur die Ringskommissie goedgekeur is. 

 
 

 
26 September 2011 

 Handtekening Voorsitter / Skriba Datum 
 

http://www.ngkok.co.za/ring/rp-handleiding.pdf
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5. Beskryf die DOEL / BEDIENING van die projek volledig: 
 
Tik binne die blokkie en wees volledig asb.  Die  blokkie sal outomaties “rek” om voldoende spasie te verskaf. 

Die Vennootskap van Gestuurde Gemeentes het ten doel om gemeentes op ’n reis van self 
ontdekking en geestelike onderskeiding te neem om sodoende hulle eie gawes, talente en 
vermoëns te ontdek en terselfdertyd die behoeftes en geleenthede in hulle gemeenskappe 
te identifiseer om sodoende ’n geestelike impak in hulle leefwêreld te maak en relevant 
diensbaar te wees. Dias gemeente sal dus in samewerking saam met ander gemeentes en 
denominasies in die Oos Kaap oor ’n drie jaar siklus werk om ’n misionêre gemeente in ons 
omgewing te wees. 

 
 
6. Beskryf die PERSONE, GEMEENTE, RING, TEIKENGROEP, INSTANSIE(S) wat by die 

projek sal baat en hoe dit hulle sal bevoordeel (indien nie reeds by pt 4 genoem nie) 
 
Tik binne die blokkie en wees volledig asb.  Die  blokkie sal outomaties “rek” om voldoende spasie te verskaf. 

Dias gemeente is in die laaste jaar van die drie jaar siklus. Dit het begin met ’n taakspan wat 

oor tyd uitgebou word om die hele gemeente en uiteindelik die gemeenskap te betrek en 

die evangelie nie net te verkondig nie maar te leef. Dias gemeenste staan voor unieke 

uitdagings- die gemeente is oor ’n wye geografiese gebied uitgestrek wat 7 dorpe insluit 

elkeen met ’n eie unieke identiteit, verder is daar twee dienspunte wat ook eie verwagtinge 

en doelwitte het.  

Dias gemeente is deel van die Albanie ring en die leraars van verskillende denominasies het 
die afgelope tyd al hoe meer op verskeie terreine begin saamwerk – die vennootskap kan 
dan ook meewerk om die samewerking ook na ander gemeentes uit te bou en so die 
Vennootskap van Gestuurde Gemeentes as model te laat dien om gemeenskappe te dien. 

 
 
7. Beskryf die STAPPE / FASES van die projek en die tydsverloop van elk 
 

Stappe / Fases Tydsverloop 

Die reis bestaan uit 4 fases en bou 5 kapasiteite: 3 Jaar 

 Ontdekking  - Luister  

 Risiko Identifikasie - Neem v risiko  

 Visionering     - Fokus  

 Inoefen en groei - Leer om te groei  

 Die vyfde kapasiteit – om te deel en mentor – is deel van elke fase. Die 

uiteinde van die proses is derhalwe ’n reis deur die fases waarin die 

gemeente die gemeente waartoe God haar roep. 

 

1.   Uitkomste van Visionering 

 Ons het gehoor na wie God ons stuur 

 Ons weet wat ons planne vir die volgende 3 jaar is 

 Ons weet wat die aksie vir jaar 1 is 

 Almal het helderheid oor hul rol 

 

2.  Uitkomste van Leer en Groei 

 Ons het gesien hoe ons kultuur verander 

 Ons weet watter kapasiteite om te bou 

 Ons het geleer om te wag op God, en om te sien waar God besig 
is 
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3. Die uitkoms van die reis 
Dat God getrou was en is, en nog altyd alles gegee het wat ons as 

gemeente nodig gehad het om te wees en te doen waarvoor God 

ons roep om te wees en te doen. Die reis word oor ’n tydperk van 
drie jaar versprei en word volgens die tempo van groei 
geskeduleer 

 

 
 
8. Beskryf die HULPBRONNE wat vir die projek benodig word 
 
8.1 Projekspan 
 

Name van Lede Van waar (gemeente, ander) 

Chris Paul Port Alfred 

Sugnét Möller Port Alfred 

Mariaan de Vos Port Alfred 

Sone Griesel Bathurst 

Irma Venter Cannon Rocks 

Lottie Brink Kenton on Sea 

Marie Wessels Kleine Monde 

Schalk Kotze Boesmansriviermond 

Owen Putzier Boknes 

Jodene Marais Engelstalige gemeenskap verteenwoordiger 

 
 
8.2 Toerusting 
 

Beskrywing van toerusting Hoeveelheid 

Verskeie boeke en materiaal deur die vennootskap 
voorsien 

 

  

  

  

  

 
 
8.3 Ander 
 
Tik binne die blokkie en wees volledig asb.  Die  blokkie sal outomaties “rek” om voldoende spasie te verskaf. 

Alles word deur die taakspan uit eie bronne hanteer. 
 
 
8.4 BEGROTING 
 
8.4.1 INKOMSTE uit ander bronne 
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Beskik die Ring / Gemeente / Projek oor ANDER BRONNE VAN INKOMSTE (bv uit ringsfondse, 
bydraes van gemeentes, ens.)? Beskryf asb: 
 

Bron Bedrag 

  

  

  

  

TOTAAL:  

 
 
8.4.2 UITGAWES 
 

Sit die uitgawes verbonde aan die projek uiteen: 
 

Begrotingsitem Bedrag 

•  Reiskoste Eie Bronne 

•  Verblyfkoste Eie Bronne 

•  Rekenaaruitgawes Eie Bronne 

•  Skryfbehoeftes Eie Bronne 

•  Drukwerk Eie Bronne 

•  Telefoon Eie Bronne 

•  Posgeld Eie Bronne 

•  Verversings Eie Bronne 

•  ANDER (spesifiseer asb):  

Lidmaatskapfooi aan SAVGG R 6 000-00/ jaar 

  

  

TOTAAL: R 6000-00 

 
 
8.4.3 BEDRAG waarvoor aansoek gedoen word 
 

Totale koste van die projek (pt 7.5.2 hierbo):  

MIN Bedrag beskikbaar uit ander bronne (7.5.1 hierbo):  

TOTALE BEDRAG waarvoor aansoek gedoen word: R6000-00 

 
 
8.4.4  SKEDULE van uitbetalings: 
 

Datum Bedrag 

September 2012 R6000-00 
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8.5.5  HOE en AAN WIE moet die uitbetalings gemaak word? 
 
Tik binne die blokkie en wees volledig asb.  Die  blokkie sal outomaties “rek” om voldoende spasie te verskaf. 

Direk aan NG Gemeente Dias. Die lidmaatskapfooi vir 2010/11 is reeds deur die gemeente betaal. 

 
 
9. ANDER SAKE wat oorweeg moet word: 
 
Tik binne die blokkie en wees volledig asb.  Die  blokkie sal outomaties “rek” om voldoende spasie te verskaf. 

Dias gemeente is in ’n opwindende fase van haar geskiedenis – daar ’n nuwe gemeente 
sentrum gebou wat uiteraard ’n groot finansiële verpligting op die gemeente plaas, die 
kerkraad is herstruktureer en bedieninge is hersien. Daar is baie energie in die gemeente en 
die gemeenskap word positief bedien en geraak deur lidmate – die lidmaatskap aan die 
vennootskap van gestuurde gemeentes sal daartoe bydra dat die gemeente haar roeping en 
plek beter verstaan en vervul. Die koste daaraan is egter hoog en in ’n gemeente met 
hoofsaaklik bejaardes wat van pensioene afhanklik is, is dit moeilik om projekte soos hierdie 
saam met ’n kerk bou projek te finansier. Dit is egter krities noodsaaklik om ook jonger 
mense en die gemeenskap te bearbei om betrokke te raak en dit is die roeping en opdrag 
van gelowiges om die Evangelie te verkondig – dit is waarmee die vennootskap die 
gemeente kan help. 

 
 
Nota: 
Hierdie vorm is ontwerp om per rekenaar ingevul te word.  Vind dit by - www.ngkok.co.za/ring/rp-rekenaar.doc  
Die vorm vir persone wat dit per hand wil voltooi is beskikbaar by - www.ngkok.co.za/ring/rp-hand.pdf 

 

http://www.ngkok.co.za/ring/rp-rekenaar.doc
http://www.ngkok.co.za/ring/rp-hand.pdf

