PREDIKANTESAKE BYLAAG 4

REGLEMENT 11
REGLEMENT VIR DIE BEVOEGDHEID VAN PREDIKANTE,
PROPONENTE EN EMERITI
1. ALGEMENE UITGANGSPUNTE
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Daar moet by elke aspek van die reëling van die bevoegdheid (wat verpligtinge en regte insluit)
van predikante, diensleraars, proponente en emeriti daarvan uitgegaan word dat dit Christus is
wat sy kerk deur Sy Woord en die Heilige Gees regeer en dat Hy dit doen deur persone wat Hy
daartoe roep, toerus en in sy diens stel.
Die verlening van bevoegdheid om as predikant beroep te word, asook die behoud daarvan,
geskied deur die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde (vergelyk Artikel 7 van die Kerkorde) op
aanbeveling van ’n kuratorium.
Die beëindiging van bevoegdheid as predikant geskied deur die Algemene Sinode of sy
gevolmagtigde (vergelyk Artikel 7 van die Kerkorde) op aanbeveling van ’n ring of sy
gevolmagtigde
Die bevoegdheid vir die uitvoering van die werk van die predikant is nie geleë in bepaalde
vermoëns of besondere kwaliteite, of ’n aparte geestelike stand wat beklee is met ’n blywende
eer of mag en wat deur ordening verkry word nie. Daar bestaan nie so iets soos ’n
ampsbevoegdheid wat aan die persoon kleef en aan sodanige persoon sekere regte en
bevoegdhede verleen sonder dat die betrokkene die amp binne gemeentelike verband beklee
nie. Bevoegdheid word verleen aan gelegitimeerdes wat kerklike werk doen, hetsy in 'n
gemeente, die kerkverband, 'n teologiese fakulteit of 'n kerklike instansie waarvoor die
posvereistes die van 'n opgeleide predikant is.
Wanneer ŉ ring na 'n tug- of dissiplinêre ondersoek die die reg om beroep te word, tydelik
wegneem, het dit nie sonder meer die permanente verlies van ampsbevoegdheid tot
gevolg nie.
’n Persoon kan predikant wees indien die persoon op wettige wyse beroep is, die nodige
approbasie verkry het, en in ’n gemeente bevestig is (vergelyk Artikel 5 en 8 van die Kerkorde).
Die amp van predikant funksioneer dus binne gemeentelike verband.
Predikante/proponente wat in 2.4.3 hieronder genoem, naamlik diegene wat deur die
kerkverband benoem is vir diens aan die kerkverband, word deur ’n gemeente beroep en in ’n
gemeente in die amp bevestig.

2. VERLENING VAN BEVOEGDHEID OM BEROEP TE WORD
2.1 DIE BEVOEGDHEID OM BEROEP TE WORD
Die bevoegdheid om beroep te word, word aan die volgende gelegitimeerdes verleen nadat hulle aan
die gestelde vereistes voldoen het:
2.1.1 standplaasleraar
2.1.2 diensleraar
2.1.3 proponente
2.1.3 predikante
2.1.4 emerituspredikante jonger as 70 jaar
2.2 STANDLAASLERAAR
2.2.1 ŉ Standplaasleraar is ŉ persoon wat die vereiste kerklike opleiding deurloop het, gelegitimeer,
georden en bevestig is om diens te lewer binne die missionale konteks waarvoor hy opgelei en
beroep is.
2.2.2 'n Standplaasleraar verrig 'n spesifieke missionale bediening in 'n missionale konteks soos
byvoorbeeld Khoi-San, Dowes, Portugeessprekendes...
2.2.3 'n Standplaasleraar moet aan die volgende vereistes voldoen:
2.2.1.1 ŉ innerlike roeping hê en oortuig is wees dat die Here hom tot die kerklike bediening geroep
het;

2.2.1.2 die voorgeskrewe kerklike opleiding deurloop het;
2.2.1.3 persoonlike en teologiese vaardighede, asook 'n gesonde geestelike lewe wat insluit:
•
*gevestigde geestelike dissiplines;
•
psigiese gesondheid en geestelike volwassenheid
•
Bybelse en kerklike/teologiese kennis en insig;
•
kontekstuele insig en hermeneutiese oordeel;
•
verstaan van die kerk en van die roeping en funksionering van gemeentes; en
•
opgelei is in spesifieke vaardighede in ŉ bepaalde konteks
2.2.1.4 die suksesvolle eksaminering van die kandidaat se kennis van die Bybel en die
Belydenisskrifte;
2.2.1.5 die suksesvolle evaluering van taal- en kommunikasievaardigheid;
2.2.1.6 die suksesvolle voltooiing van die bedieningsvorming en die verpligte praktykvorming
ooreenkomstig die voorskrifte van die Algemene Kuratorium; en
2.2.1.7 die geslaagde lewering van ’n proefpreek onder toesig van ’n dosent en ’n lid van die
proponentskommissie in ’n gemeente tydens die finale studiejaar.;
2.2.1.8 deur die Algemene Sinode gelegitimeer is.
2.2.2 Standplaasleraars moet hulle jaarliks vóór 31 Mei by die Algemene Taakspan Predikantesake
aanmeld ten einde aan te dui of hulle steeds beskikbaar is vir bediening in die kerk. Hierdie
aanmelding moet vergesel wees van die bygewerkte vertroulike inligting en die nodige jaarlikse
registrasiegelde soos bepaal deur die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde.
2.2.3 Standplaasleraars word met goedkeuring van die ring in 'n spesifieke gemeente vir 'n
spesifieke missionale opdrag bevestig. Wanneer standplaasleraars nie meer hierdie taak verrig
nie, of verhuis, verloor hulle die bevoegdheid wat verleen is om die werk te verrig.
2.2.4 Standplaasleraars het preekbevoegdheid en kan die sakramente bedien in die missionale
konteks van sy bediening.
2.2.5 Standplaasleraars is nie beroepbaar vir ander bedieninge buite die spesifieke
bediening/konteks waarvoor hulle opgelei is nie.
2.3 DIENSLERAARS
2.3.1 Diensleraars is ŉ persoon wat die vereiste kerklike opleiding deurloop het, gelegitimeer is en
georden en bevestig is om diens te lewer met 'n spesifieke opdrag ooreenkomstig die terrein van
opleiding.
2.3.2 Diensleraars verrig dienste in een van die volgende spesialisasievelde naamlik: pastoraat, jeugen familiebediening, diakonaat, geloofsvorming, evangelisasie, kerkplanting, aanbidding,
bejaardebediening, berading, sending, ens.
2.3.3 Diensleraars moet aan die volgende vereiste voldoen:
2.3.1.1 ŉ innerlike roeping hêt en oortuig van die Here se roeping tot die kerklike bediening
2.3.1.2 die voorgeskrewe kerklike opleiding deurloop het;
2.3.1.3 persoonlike en teologiese vaardighede, asook 'n gesonde geestelike lewe wat insluit:
•
gevestigde geestelike dissiplines;
•
psigiese gesondheid en geestelike volwassenheid;
•
Bybelse en kerklike/teologiese kennis en insig;
•
kontekstuele insig en hermeneutiese oordeel;
•
verstaan van die kerk en van die roeping en funksionering van gemeentes; en
•
opgelei is in spesifieke vaardighede in ŉ bepaalde studieveld byvoorbeeld jeug, pastoraat,
diakonaat, berading ens. wat vir die kerklike bediening toepaslik is.
2.3.1.4 die suksesvolle eksaminering van die kandidaat se kennis van die Bybel en die Belydenisskrifte;
2.3.1.5 die suksesvolle evaluering van taal- en kommunikasievaardigheid;
2.3.1.6 die suksesvolle voltooiing van die bedieningsvorming en die verpligte praktykvorming
ooreenkomstig die voorskrifte van die Algemene Kuratorium; en
2.3.1.7 die geslaagde lewering van ’n proefpreek onder toesig van ’n dosent en ’n lid van die
proponentskommissie in ’n gemeente tydens die finale studiejaar;
2.3.1.8 deur die Algemene Sinode gelegitimeer is.
2.3.2 Diensleraars moet hulle jaarliks vóór 31 Mei by die Algemene Taakspan Predikantesake
aanmeld ten einde aan te dui of hulle steeds beskikbaar is vir bediening in die kerk. Hierdie
aanmelding moet vergesel wees van die bygewerkte vertroulike inligting en die nodige jaarlikse
registrasiegelde soos bepaal deur die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde.

2.3.3 Diensleraars word met goedkeuring van die ring in 'n spesifieke gemeente vir 'n spesifieke
opdrag bevestig. Wanneer Diensleraars nie meer hierdie taak verrig nie, of verhuis, verloor hulle
die bevoegdheid wat verleen is om die werk te verrig.
2.3.4 Diensleraars het preekbevoegdheid en kan die sakramente bedien in die konteks van hulle
bediening.
2.3.5 Diensleraars is nie beroepbaar vir ander bedieninge buite die spesifieke bediening/konteks
waarvoor hulle opgelei is nie.
2.3.6 Diensleraars werk altyd onder toesig van die betrokke plaaslike gemeente se predikant
2.3.7 Diensleraars kan ook tentmakers wees.

3. PROPONENT
ŉ Proponent is ŉ persoon wat die vereiste teologiese opleiding deurloop het, gelegitimeer is en
nog nie georden of in die amp van Predikant bevestig is nie en aan die volgende vereiste voldoen:
3.1.1 ŉ innerlike roeping het en oortuig is dat die Here hom/haar tot die evangeliebediening geroep het
3.1.2 teologiese opleiding deurloop het;
3.1.3 wat gedurende teologiese opleiding deurentyd aan die volgende voldoen het:
3.1

3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.2
3.3
3.4
3.5

3.6

3.7
3.8
3.9
3.9.1
3.9.2
3.9.3

3.9.4
3.9.5

•
geestelike lewe en geestelike dissiplines;
•
roepingsbewustheid;
•
psigiese gesondheid en geestelike volwassenheid;
•
Bybelse en teologiese kennis en insig;
•
kontekstuele insig en oordeel;
•
verstaan van die kerk en van die roeping en werking van gemeentes; en
•
vorming van spesifieke vaardighede wat vir die bediening nodig is.
die suksesvolle eksaminering van die kandidaat se kennis van die Bybel en die Belydenisskrifte;
die suksesvolle evaluering van die kandidaat se taal- en kommunikasievaardigheid;
die suksesvolle voltooiing van die bedieningsvorming en die verpligte gemeentejaar
ooreenkomstig die voorskrifte van die kuratorium en die NG Kerkdosenteraad; en
die geslaagde lewering van ’n proefpreek onder toesig van ’n dosent en ’n lid van die
proponentskommissie in ’n gemeente tydens die finale studiejaar.;.
deur die Algemene Sinode gelegitimeer is.
'n Proponente behou proponentsbevoegdheid tot en met die normale aftree-ouderdom (tans 65).
'n Proponent het preekvergunning en kan dus op uitnodiging van ’n gemeente die Woord- en
sakramentsbediening behartig.
Persone wat reeds by legitimasie die normale aftree-ouderdom van 65 jaar bereik het, ontvang
die bevoegdheid om beroep te word in terme van die Reglement vir Vaste Termynposte (vergelyk
4.).
Proponente moet hulle jaarliks vóór 31 Mei by die Algemene Taakspan Predikantesake aanmeld
ten einde aan te dui of hulle steeds beskikbaar is vir beroeping. Hierdie aanmelding moet
vergesel wees van ’n vertroulike aanbeveling oor die persoon se gemeentelike meelewing,
uitgereik deur die kerkraad van die gemeente waar die persoon lidmaat is.
Aangesien proponente onder die opsig van die kerkraad staan, word dit van die kerkraad verwag
om op die hoogte te bly van die leer en lewe van proponente wat onder sy opsig val.
Proponente mag op uitnodiging van ’n kerkraad die Woord verkondig en sakramente bedien
tydens eredienste en ander geleenthede.
Die volgende voormalige predikante behou die bevoegdheid om beroep te word, maar ontvang
die bevoegdheid as proponent:
Predikante wat op grond van Artikel 11 vooraf by die Algemene Taakspan Predikantesake
toestemming ontvang om hulle diensooreenkoms met die gemeente te beëindig.
Predikante wat met die oog op verdere studie demissie ontvang het (vergelyk Reglement vir
Verlof van Bedienaars van die Woord, 5.4 en 5.5).
Predikante wie se diensooreenkoms beëindig (deur die ring met behoud van bevoegdheid
losgemaak is van die gemeente) is in ooreenstemming met Artikel 12.7 en Reglemente 17:
Reglement vir die bestuur van die Diensverhoudinge by wangedrag, ongeskiktheid en onvermoë,
en 18: Reglement vir Tug en Dissipline.
Predikante wat deur ander erkende denominasies (vergelyk Reglement 22) beroep word en wat
vooraf by die Algemene Taakspan Predikantesake toestemming ontvang het.
Indien die man of vrou van ’n predikant in diens van ’n gemeente of die kerkverband verplaas
word, en dit meebring dat demissie verleen moet word en die diensverhouding beëindig word.

4. DIE BEVOEGDHEID VAN PREDIKANT
4.1

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
.4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3

4.5

Predikante is persone wat die vereiste teologiese opleiding deurloop het, gelegitimeer is, verdere
bedieningsontwikkeling ondergaan, reeds georden is en wat voldoen aan die beskrywing soos
uiteengesit in 2.2.1 tot 2.2.2 (hierdie verwysings is nie korrek nie) wat handel oor ŉ proponent.
Gelegitimeerdes wat oor predikantsbevoegdheid beskik, is persone wat:
op wettige wyse beroep (of benoem) is,
die nodige approbasie verkry het, en
bevestig en georden is.
Elke predikant wat in ’n gemeente in die amp bevestig is, beskik oor volle ampsbevoegdheid en
beklee die amp soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.
Elke predikant wat vir diens aan die kerkverband bevestig is, beskik oor volle ampsbevoegdheid
Hierdie persone is
Predikante wat deur die kerkverband benoem is om as NG Kerkdosente teologiese studente aan
die kerklik-goedgekeurde teologiese opleidingsentra van die NG Kerk op te lei;
Predikante wat deur die kerkverband benoem is vir diens aan ringe, sinodes en die Algemene
Sinode; en
Predikante wat deur die kerkverband benoem is vir diens aan instansies soos die
Bybelgenootskap, die Kapelaansdienste of ander instansies wat deur die Algemene Sinode, of
die moderamen namens die Algemene Sinode, goedgekeur is.
Predikante moet hulle jaarliks vóór 31 Mei by die Algemene Taakspan Predikantesake aanmeld
ten einde aan te dui of hulle steeds beskikbaar is vir beroeping. Hierdie aanmelding moet
vergesel wees van die bygewerkte vertroulike inligting en die nodige jaarlikse registrasiegelde
soos bepaal deur die Algemene Sinode of sy gevolmagtigde.

5. DIE BEVOEGDHEID VAN EMERITUS
5.1

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3 ’

5.4
5.5
5.6

Emeriti (jonger as 70 jaar) is gelegitimeerdes wat weens die bereiking van die normale aftreeouderdom uit die amp van predikant getree het, maar nog vir beroeping beskikbaar is en wat
voldoen aan die beskrywing soos uiteengesit in 2.2.1 tot 2.2.2 (nie korrekte verwysings) wat
handel oor ŉ proponent sowel as die volgende vereistes wat die volgende insluit:
bewys dat alle verpligtinge by emeritaat nagekom is;
die persoon se mediese geskiktheid bepaal is;
’n verklaring deur die ring dat die emeritus bedieningsbevoeg is om weer beroep te word.
’n Emeritus is ’n predikant wat ingevolge Artikel 14 van die Kerkorde geëmeriteer het en ŉ
eervolle Akte van Demissie by Emeritaat ontvang het
n Emeritus behou die bevoegdheid van predikant en kan in terme van Artikel 9 van die Kerkorde
die bediening van Woord, die bediening van die sakramente en die diens van die gebede op
uitnodiging van ’n gemeente behartig.
’n Emeritus is beroepbaar in terme van die Reglement vir Vaste Termynposte (vergelyk 4).
’n Emeritus kan voortgaan om as huweliksbevestiger op te tree.
Ter wille van die behoorlike instandhouding van die Bevoegdheidsregister moet emeriti tot op
ouderdom 70 jaarliks vóór 31 Mei by die Algemene Taakspan Predikantesake aanmeld.

6. BEHOUD VAN BEVOEGDHEID OM BEROEP TE WORD
Alle persone wat gelegitimeer is en steeds bevoegdheid wil behou om beroepbaar te wees en/of in ŉ
kerklike betrekking te dien, moet aan die volgende vereistes voldoen:
6.1 PROPONENTE
6.1.1 Voortgesette bedieningsontwikkeling (VBO) soos voorgeskryf deur die Algemene Sinode en wat
die volle spektrum van alle teologiese vakgebiede en bedieningsontwikkeling dek.
6.1.2 Gelegitimeerdes moet, ter wille van hulle eie bedieningsontwikkeling en die welwese van die
gemeente, inskakel by die mentorprogram van die kerk.
6.1.3 Om in die siklus soos voorgeskryf deur die Algemene Sinode onderwerp te word aan ŉ
evalueringsproses gelei deur die betrokkene se ring.
6.1.4 Onderwerp aan die gedragskode vir predikante in die NG Kerk.
6.1.5 Moet jaarliks voor 31 Mei by die Algemene Taakspan Predikantesake aanmeld
6.2 PREDIKANTE

6.2.1 Voortgesette bedieningsontwikkeling (VBO) soos voorgeskryf deur die Algemene Sinode en wat
die volle spektrum van alle teologiese vakgebiede en bedieningsontwikkeling dek.
6.2.2 Predikante moet, ter wille van hulle eie bedieningsontwikkeling en die welwese van die
gemeente, inskakel by die mentorprogram van die kerk.
6.2.3 Om in die siklus soos voorgeskryf deur die Algemene Sinode onderwerp te word aan ŉ
evalueringsproses gelei deur die betrokkene se ring onderwerp aan die gedragskode vir
predikante in die NG Kerk.
6.2.4 Om in die siklus (elke tien jaar) soos voorgeskryf deur die Algemene Sinode onderwerp te word
aan ŉ evalueringsproses gelei deur die betrokkene se ring ten opsigte van
standplaasverwisseling.
6.2.5 Predikante moet hulle jaarliks vóór 31 Mei by die Algemene Taakspan Predikantesake aanmeld.
6.3 EMERITUS
6.3.1 Voortgesette bedieningsontwikkeling (VBO) soos voorgeskryf deur die Algemene Sinode en wat
die volle spektrum van alle teologiese vakgebiede en bedieningsontwikkeling dek.
6.3.2 Emeriti moet, ter wille van hulle eie bedieningsontwikkeling en die welwese van die gemeente,
inskakel by die mentorprogram van die kerk om bo die aftree-ouderdom van 65 jaar weer beroep
te word, onderwerp te word aan ŉ evalueringsproses gelei deur die betrokkene se ring.
6.3.3 Onderwerp aan die gedragskode vir predikante in die NG Kerk.
6.3.4 Emeriti jonger as 70 jaar moet hulle jaarliks vóór 31 Mei by die Algemene Taakspan
Predikantesake aanmeld

7. VERANDERING VAN TOEGEKENDE BEVOEGDHEID VAN PREDIKANT EN
PROPONENT
7.1

Persone aan wie die Algemene Taakspan Predikantesake die bevoegdheid van predikant,
proponent of emeritus toegeken het, behou hierdie bevoegdheid, ook al sou die Algemene
Sinode hierdie reglement wysig, mits die oorspronklike voorwaardes wat in hulle geval gegeld
het, dieselfde bly.
7.2 Predikante, proponente en emeriti van die Kerk wat leraar wil word in ’n ander denominasie van
gereformeerde belydenis, kan vooraf by die Algemene Taakspan Predikantesake aansoek doen
om beroepbaar te bly binne die NG Kerk terwyl die persoon in die ander denominasie werk.
7.3 Predikante wat om bona fide redes1 die bediening wil verlaat, kan ’n aansoek rig aan die
Algemene Taakspan Predikantesake wat deur die predikant, die kerkraad en ring gemotiveer
word.
7.3.1 Die Algemene Taakspan Predikantesake hanteer die aansoek.
7.3.2 Indien die aansoek suksesvol is, ontvang sodanige predikant verlof om die bevoegdheid van
proponent te behou.
7.3.3 Vir die behoorlike instandhouding van die bevoegdheidsregister moet sodanige persone jaarliks
vóór 31 Maart by die Algemene Taakspan Predikantesake aanmeld.

8. VERLIES VAN BEVOEGDHEID
8.1 Persone hou op om predikant óf, waar van toepassing, emeritus te wees indien hulle
8.1.1 nie meer die werk verrig soos in 2.2 en 2.3 (verwysings nie korrek) hierbo omskryf nie, behoudens
2.6 hierbo;
8.1.2 in ’n politieke bestuursliggaam dien of hulle as politieke kandidaat in ’n verkiesing vir enige vlak
van regering beskikbaar stel;
8.1.3 hulle deur woord of daad van ’n Nederduitse Gereformeerde gemeente afskei;
8.1.4 ’n skriftelike bedanking by die betrokke kerkvergadering of sy gevolmagtigde ingedien het en dit
aanvaar word (vergelyk 7.5 hieronder);
8.1.5 skriftelik aan die Algemene Taakspan Predikantesake kennis gee dat hulle die amp van predikant
neerlê, met kennisgewing aan die ring onder wie se opsig hulle val;
8.1.6 dit deur tughandeling verloor (vergelyk Artikel 64.5.4 van die Kerkorde).
8.2 Persone hou op om proponent te wees indien hulle

1

Bona fide redes is wanneer ŉ predikant uit sy werkkring bedank sonder dat daar enigsins sprake is van tugen/of dissiplinêre optrede. Redes kan inhou dat die predikant vir die huidige nie die weg oopsien om met die
bediening voort te gaan nie.

8.2.1 in ’n politieke bestuursliggaam dien of hulle as politieke kandidaat in ’n verkiesing vir enige vlak
van regering beskikbaar stel;
8.2.2 hulle deur woord of daad van ’n Nederduitse Gereformeerde gemeente afskei;
8.2.3 skriftelik aan die Algemene Taakspan Predikantesake kennis gee dat hulle afstand doen van
hulle bevoegdheid as proponent;
8.2.4 dit deur tughandeling verloor (vergelyk Artikel 64.5.4 van die Kerkorde).
8.3 Wanneer ’n persoon ophou om predikant, proponent of emeritus te wees, word die volgende
prosedure gevolg:
8.3.1 Die betrokke kerkvergadering stel die Algemene Taakspan Predikantesake van die verlies van
bevoegdheid in kennis.
8.3.2 Die persoon besorg die Akte van Legitimasie via die skriba van die ring/ringskommissie aan die
Algemene Taakspan Predikantesake terug.
8.3.3 Die Algemene Taakspan Predikantesake gee in die Kerkbode kennis van die verlies van
bevoegdheid.

9. HERTOELATING TOT DIE BEDIENING
9.1 Eertydse predikante of proponente mag slegs langs die volgende weg weer gelegitimeer word:
9.1.1 Die persoon doen skriftelik aansoek by die ring onder wie se opsig gestaan word.
9.1.2 Hierdie ring ondersoek die aangeleentheid met inagneming van Artikel 66.4.5 van die Kerkorde.
In die geval van ’n eertydse predikant word die getuienis ingewin van al die kerkrade en ringe
binne wie se gebied die persoon woonagtig was tydens en sedert die bevoegdheid verloor is.
Getuienis kan ook van kerkrade en ringe ingewin word waar die persoon woonagtig was voordat
daar uit die bediening getree is. In die geval van ’n eertydse proponent word sover moontlik die
getuienis ingewin van al die kerkrade en ringe binne wie se gebied die persoon woonagtig was
voor én nadat proponentsbevoegdheid verloor is.
9.1.3 Die ring voorsien die sinode/sinodale kommissie/moderamen binne wie se gebied die ring val,
van al die tersaaklike stukke, ’n verslag en aanbevelings.
9.1.4 Die skriba van die sinode/sinodale kommissie/moderamen stuur die dokumentasie en die verslag
aan die Algemene Taakspan Predikantesake met die oog op advies.
9.1.4.1 Wanneer ’n sinode/sinodale kommissie/moderamen die aansoek behandel, word die applikant
ingevolge 7.2 van die Reglement vir die Opleiding en Legitimasie van Predikante ter vergadering
ondersoek met inagneming van die Artikel 66.4.4 en 66.4.5 van die Kerkorde. Indien die uitslag
positief is, word die persoon na ’n proponentskommissie vir colloquium doctum verwys. In die
geval van Artikel 66.4.5 van die Kerkorde word die applikant se aansoek na die Algemene
Sinode/moderamen verwys vir beslissing alvorens vir colloquium doctum aangemeld mag word
(vergelyk 9. hieronder).
9.1.4.2 Wanneer ’n aansoek voor ’n sinode self gebring word, mag die applikant tydens die vergadering
deur ’n kommissie ondersoek word, met inagneming van al die vereistes hierbo gestel. Indien die
uitslag positief is, word ’n aanbeveling dienooreenkomstig voor die vergadering gelê. Indien die
aanbeveling van die kommissie negatief is, mag die betrokke applikant die aansoek voor die volle
vergadering verdedig of by ’n volgende sinode ’n nuwe aansoek indien.
9.1.4.3 Indien die sinodale kommissie/moderamen die aansoek weier, word dit met opgawe van rede(s)
skriftelik aan die applikant bekendgemaak. Teen die beslissing van die sinodale
kommissie/moderamen mag die applikant by die sinode appèl aanteken, of by ’n latere
geleentheid ’n nuwe aansoek indien.
9.1.4.4 Indien ’n applikant om redes wat volgens die oordeel van die vergadering aanvaarbaar is,
versoek om nie ter vergadering te verskyn nie, word die aansoek in die persoon se afwesigheid
behandel.
9.2 Nadat ’n kandidaat goedkeuring verkry het om aan te meld vir colloquium doctum, moet dit binne
18 maande geskied.
9.3 Na bevredigende colloquium doctum by die proponentskommissie, word die applikant by die
Algemene Taakspan Predikantesake vir legitimasie aanbeveel.
9.4 Eertydse predikante wat weer gelegitimeer word, beskik oor die bevoegdheid van proponent.
Bevestiging in ’n gemeente na die aanname van ’n beroep geskied weer met oplegging van
hande.

10. HERTOELATING TOT DIE BEDIENING VAN PERSONE WAT IN ARTIKEL
66.4.5 GENOEM WORD

10.1 Waar ’n eertydse predikant of proponent in terme van Artikel 66.4.5 van die Kerkorde aansoek
om hertoelating tot die bediening doen, moet kerkvergaderinge bykomend aan die volgende
aandag gee:
10.1.1 Daar moet duidelike getuienis van berou en bekering wees.
10.1.2 Daar moet voldoende getuienis wees dat die kerklike tug tot sy reg gekom het.
10.1.3 Daar moet genoegsame getuienis wees dat die hertoelating tot die bediening sonder skade vir
die Kerk gedoen kan word.
10.1.4 Die tydsverloop, rugbaarheid, omvang van die skade, restitusie, herstel van verhoudinge, die
heil van die Kerk, geskiktheid vir die bediening en doelbewuste weerhouding van die ampspligte
van predikant moet ook in oorweging geneem word.

11. HERTOELATING TOT DIE BEDIENING VAN PERSONE WAT DIE NG KERK
VERLAAT HET
11.1 ’n Eertydse predikant of proponent wat na ’n ander kerk of godsdienstige groep oorgegaan het,
maar sedertdien weer lidmaat van ’n Nederduitse Gereformeerde gemeente geword het en
begeer om weer tot die bediening van die Woord in die NG Kerk toegelaat te word, moet dieselfde
prosedure volg soos in 8.1 tot 8.4 hierbo vermeld.
11.2 Die colloquium doctum word afgeneem in terme van 7.1 tot 7.3 en 7.7 tot 7.9 van die Reglement
vir die Opleiding en Legitimasie vir Predikante.

12. TOELATING TOT DIE BEDIENING VAN PREDIKANTE UIT ANDER KERKE
12.1 ’n Predikant in diens van ’n gereformeerde kerk met wie die NG Kerk formele ekumeniese bande
het, kan tot die evangeliebediening in die NG Kerk toegelaat word, indien voldoen word aan die
vereistes gestel onder 7.4 van die Reglement vir die Opleiding en Legitimasie vir Predikante.

13. VERTOË IN VERBAND MET BEVOEGDHEID
13.1 ’n Persoon wat deur ’n beslissing van die Algemene Taakspan Predikantesake rakende die
persoon se bevoegdheid veronreg voel, kan met voorlegging van nuwe gegewens ’n beroep
doen op ’n volgende vergadering van die Algemene Taakspan Predikantesake.
13.2 ’n Persoon wat nog steeds verontreg voel ten opsigte van die Taakspan Predikantesake se
beslissing, kan ‘n verdere beroep doen op die Algemene Sinode/moderamen.
13.3 ’n Persoon wie se bevoegdheid geraak word deur die kennisgewing van ’n ondersoekliggaam in
’n tug- en/of dissiplinêre ondersoek (vergelyk Artikel 64.5.4.3 en 65.5.4.4 van die Kerkorde), kan
skriftelike vertoë aan die Algemene Taakspan Predikantesake rig, voordat die Algemene
Taakspan Predikantesake daaraan uitvoering gee.

14. BEVOEGDHEIDSREGISTER EN –SERTIFIKAAT
14.1 Die Algemene Sinode hou ’n register van alle proponente, standplaasleraars, diensleraars,
predikante en emeriti wat oor die bevoegdheid om beroep te word, beskik.
14.2 Die basiese inligting soos vervat in die Bevoegdheidsregister word in die Jaarboek gepubliseer.
Regstellings verskyn in die Kerkbode.
14.3 Alvorens ’n kerkraad ’n beroep uitbring of ’n kerkvergadering ’n benoeming maak, kan moet??
daar by die kantoor van die Algemene Taakspan Predikantesake vasgestel word of die persone
op die groslys wel oor die bevoegdheid beskik om beroep te word.
14.4 Ringe en ander kerkvergaderinge kan, wanneer ’n beroep uitgebring is/benoeming gemaak is,
en voordat die beroep/benoeming goedgekeur is, by die kantoor van die Algemene Taakspan
Predikantesake vasstel of die beroepene/benoemde wel oor die bevoegdheid beskik om beroep
te word.
14.5 Proponente, predikante en emeriti wat ’n Predikant wil word in ’n ander denominasie van
gereformeerde belydenis, kan vooraf by die Algemene Taakspan Predikantesake aansoek doen
om ’n bevoegdheidsertifikaat, in terme waarvan bevestiging aan die ander denominasie gegee
kan word dat die persoon óf ’n gelegitimeerde proponent, óf ’n geordende predikant óf ’n
afgetrede bedienaar van die Woord van die Nederduitse Gereformeerde Kerk is.

15. REGISTRASIE- EN AANSOEKFOOIE
15.1 Die Bedryfspan van die Algemene Sinode stel jaarliks op aanbeveling van die
AlgemeneTaakspan Predikantesake, en na oorleg met die Taakspan Fondse en Bates, die
registrasie- en aansoekfooie vas.
15.2 Die vasgestelde fooie word in die Kerkbode gepubliseer en aan die sinodes, kerkrade en
gelegitimeerdes deurgegee.
15.3 Die betaling van registrasiegeld is verpligtend en wanbetaling van registrasiegeld kan tot
dissiplinêre optrede deur die ring lei.

