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OPSOMMING 

Talle Christelike kerke in Suid- Afrika, onder meer die Nederduitsch Hervormde Kerk van 

Afrika, verkeer tans in 'n krisis. Die lidmaattalle toon 'n drasties dalende tendens, minder 

kinders word gedoop en minder Iidmate le belydenis van geloof af 

Hierdie krisis, asook die invloed van die postmodernisme op die hedendaagse mens, word 

aan die hand van die handelingswetenskaplike benadering ondersoek. Die 

gemeenteboumodel van Kenon L Callahan word gebruik, en daar word gevra tot watter mate 

hierdie model op die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika toegepas kan word. Wat sal 

die prakties- teologiese implikasies daarvan op die gemeenskap van gelowiges in die 

Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika wees? 

Die resultaat van die studie is dat die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika wel met vrug 

gebruik kan maak van Callahan se model, met inagneming van die kerk se bestaande 

struktuur, tradisie en geskiedenis. 

In die toepassing van die model sal daar nuwe, ongekende eise aan die kerk gestel word. 

SUMMARY 

Numerous christian churches in South Africa, including the Dutch Reformed Church of 

Africa is currently experiencing a crisis. Membership is declining, less children are baptised 

each year, and less members are confirmed. 

This crisis, together with the influence of the post- modernism, is explored using an 

operational science approach, and a possible solution to this problem is sought. The church 

growth model ofK.L. Callahan is used to facilitate this research. The applicability of this 

model to the Dutch Reformed Church of Africa is explored, together with the practical 

theological implications thereof on the holy community. 

The result of the study is that the Dutch Reformed Church of Africa can apply Callahan' s 

model to great affect, while cognisance should be taken of the church's own structure, 

tradition and history. 



While new and unknown demands will be made on the church, new and exciting 

opportunities will also be met. 
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HOOFSTUKl. 

VEEL MEER AS NET 'N HALFWEGSTASIE. 

1.1. Inleiding. 

6 April 1652. 

1 

Drie skepe vaar Tafelbaai in. 'n Ene heer Jan van Riebeeck is aan boord. In Nederland het hy 

die opdrag ontvang: Vestig 'n verversingstasie aan die suidpunt van Afrika wat vars vleis en 

groente aan die handelskepe wat tussen Indie en Nederland vaar, kan voorsien. 

"Maar sonder dat Jan van Riebeeck en sy mense <lit besefhet, was hierdie ondememing veel 

meer dan die vestiging van 'n halfweghuis vir skepe: <lit was die begin van 'n nuwe 

volksplanting, die stigting van Hollands Suid- Afrika en daarmee die oorplanting van die 

Hervormde Kerk van Nederland, ja van die Christendom op Suid- Afrikaanse bodem." 

(Engelbrecht 1953: 19) 

1665. 

Die nedersetting aan die suidpunt van Afrika het gegroei. 'n Eerste predikant is werksaam in 

die persoon van Ds. Johan van Arckel (Engelbrecht 1953: 20). Oor die werksaamhede van 

Ds. van Arckel skryf Prof. AD. Pont (1978: 230): "Hy het betreklik gou die eerste kerkraad 

laat kies en 'n behoorlike gemeentelike organisasie opgebou." 

Na verloop van etlike jare, vanaf ongeveer 1866, bestaan daar in die Z.A.R. drie kerke: die 

Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die 

Gereformeerde Kerke. 

Sedert Jan van Riebeeck se koms het drie honderd vyf en veertig jaar verbygegaan. "Die 

geskiedenis van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika is tot in 'n hoe mate 'n 

geskiedenis van stryd, van oorwinnings en neerlae. Dit is 'n geskiedenis van 'n kerk wat 

steeds getrag het om na die beste van sy vermoe trou te bly aan sy Heer en aan sy basiese 

taak. Dit wil se om 'n lewende getuie in die wereld te wees van Jesus Christus, die 

gekruisigde en opgestane Heer." (Pont 1978: 227) 
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Waar bevind die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika homself tans? Is hy steeds trou 

aan sy Heer? Is hy steeds gehoorsaam aan sy basiese taak? Is hy steeds 'n lewende getuie in 

die wereld, om die Evangelie van die gekruisigde en opgestane Heer te verkondig? 

In sy besinning oor die kerk se bestaande bedieningstrukture se Dreyer (1987: 522) dat die 

noodsaaklikheid van so 'n ondersoek op baie terreine van die kerk se werk inturtief 

aangevoel is. "Op talle wyses manifesteer die vraag homself of die huidige wyse van kerklike 

bediening nog 'effektief is in ons modeme tyd. Is die kerk nie dalk as gevolg van 'n argaiese 

bedieningspatroon besig om homself uit te rangeer tot 'n randverskynsel van die samelewing 

nie?" 

Wat beteken dit vandag om kerk van Jesus Christus te wees? Hoe moet die kerk in die era 

van die postmodemisme sy werksaamhede verrig as instrument in die hand van God? Waar 

gaan die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika homself oor twintig jaar bevind? 

1.2. Metodologie. 

In die bestudering van hierdie vraag volg ek 'n handelingswetenskaplike benadering. Die 

handelinge (gebeure, optrede) van die kerk, die gemeente en die van die hedendaagse mens 

word bestudeer. Daar word gepoog om die bipolere spanning tussen die praxis en teorie te 

handhaaf, soos aangetoon deur Pieterse (1993: 175). 

Die praxis en teorie staan in wisselwerkende skeppende spanning tot mekaar. Die praxis het 

die voortdurende behoefte aan rigtinggewing deur die teorie, en die teorie moet voortdurend 

met die praxis rekening hou. Die strewe is dan om die gaping tusssen praxis en teorie te 

vemou, om die praxis al meer volgens die teorie te laat verloop, en om die teoretiese 

besinning deur die praxis te laat beinvloed. Hierdie benadering bedoel egter nie om die 

praxis, die bruikbaarheid en die effektiwiteit as die hoogste norm te verhef nie. Die Skrif, as 

die betroubare Woord van God, <lien as die hoogste norm. 

Die kerk is die liggaam van Christus, bestaande uit verskillende ledemate, elkeen met 'n 

sekere taak (handeling). Heyns (1990: 51) onderskei hierdie kommunikatiewe 

geloofshandelinge as prediking en onderrig (kerugma), sorg en viering (koinonia) en <liens 

( diakonia ). 
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Die ondersoek na die handelinge van die mens verloop as 'n wisselwerking tussen die praxis 

en teorie, asook die moontlike ontstaan van 'n nuwe teorie met die doel om 'n gewysigde 

praxis daar te stel. Elkeen van hierdie elemente bestaan as 'n voorlopigheid, en nie as 'n 

afgehandelde rigiede stel reels en beginsels nie. 



BOOFSTUK2. 

DIE KERK IN 'N KRISIS. 

2. Probleemstelling. 

4 

In die vorige hoofstuk is die probleem gestel: Waar bevind die Nederduitsch Hervormde 

Kerk van Afrika homself tans? Is hy steeds trou aan sy Heer? Is hy steeds gehoorsaam aan sy 

basiese taak? Is hy steeds getuie in die wereld om die Evangelie van die gekruisigde en 

opgestane Heer te verkondig? Waar gaan die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika 

homself oor twintig jaar bevind? Die statistiese gegewens van die kerk, die ondersoek van die 

Raad vir Prediking en Erediens, asook die denke van die hedendaagse mens dien as 

bevestiging daarvan dat die kerk in verantwoordelikheid moet besin oor sy werksaamhede. 

2.1. Statistiese gegewens : Lidmaattal teenoor die blanke bevolking. (1977 tot 1996) 

Vir die doel van hierdie studie word kortliks aandag gegee aan die lidmaattal van die 

Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (Almanal en Bybelse Dagboek: 1977- 1996), die 

Nederduitse Gereformdeerde Kerk (Jaarboek van die Ned. Geref Kerke: 1977- 1996) en die 

Gereformeerde Kerke (Die Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid- Afrika: 1977-

1996) die afgelope twintig jaar, asook die blanke bevolking in Suid- Afrika oor dieselfde 

tydperk. 

* Hoe lyk die lidmaattal oor die afgelope twintig jaar? 

* Hoeveel lidmate het vertrek na ander kerke? 

* Hoeveel lidmate het oorgekom van ander kerke? 

* Hoeveel lidmate het belydenis van geloof afgele? 

* Hoeveel kinders is gedoop? 

Die lidmaattal (sieletal) soos aangedui berus op die jaalikse sensus- opnames van elke 

plaaslike kerkraad, soos vervat in die kerke se statistiese gegewens. Die statistiese gegewens 

ten opsigte van die blanke bevolking is verkry van die Sentrale Statistiekdiens, Pretoria. Die 

statistiese gegewens word grafies voorgestel in Bylaes 1- 14. 

Aangesien die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika nie volledige en betroubare syfers 

kan verskaf oor die bywoning van die eredienste en kategetiese onderrig aan die kinders nie, 

word dit vir die doel van die studie gelaat. Die vraag is egter: W aarom doen die Raad vir 
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Kategese en die Raad vir Prediking en Erediens nie jaarliks so 'n ondersoek binne die kerk 

nie? Die gebrek aan so 'n gereelde ondersoek binne die kerk dui op 'n gebrek aan 

deurlopende evaluasie. 

2.1.1. Lidmaattal van die Nederduitch Hervormde Kerk van Afrika vanaf 1977 tot 1996. 

(Bylae 1) 

1977: 192 783 

1978: 193 399 

1979: 193 195 

1980: 193 521 

1981: 193 111 

1982: 193 091 

1983: 196 323 

1984: 193 144 

1985: 194 197 

1986: 195 299 

1987: 196 335 

1988: 193 484 

1989: 193 890 

1990: 192 541 

1991: 193 561 

1992: 192 759 

1993: 189 131 

1994: 184 601 

1995: 181 732 

1996: 176 338 

2.1.2. Lidmate van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika vertrek na ander 

kerke vanaf 1977 tot 1996. (Bylae 2) 

1977: 1623 

1978: 1731 

1979: 1768 

1980: 1821 



1981: 1753 

1982:2031 

1983: 1816 

1984: 1852 

1985: 1900 

1986:2028 

1987: 1491 

1988:2536 

1989:2417 

1990:2280 

1991: 1990 

1992: 1804 

1993:2925 

1994:4426 

1995:4830 

1996: 5184 

2.1.3. Lidmate van ander kerke oorgekom na die Nederduitsch Hervormde Kerk van 

Afrika vanaf 1977 tot 1996. (Bylae 3) 

1977: 1936 

1978: 1906 

1979: 1981 

1980: 1917 

1981: 1969 

1982:2066 

1983:2161 

1984:2265 

1985:2239 

1986: 2313 

1987:2531 

1988:3449 

1989:3229 

1990:2848 
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1991:2499 

1992:2490 

1993:3225 

1994:4331 

1995:4852 

1996:4751 

2.1.4. Lidmate belydenis van geloof afgele in die Nederduitsch Hervormde Kerk van 

Afrika vanaf 1977 tot 1996. (Bylae 4) 

1977: 5373 

1978:5583 

1979:5562 

1980:5378 

1981:5394 

1982: 5119 

1983: 5112 

1984:5506 

1985:5124 

1986:5192 

1987: 5310 

1988:4769 

1989:4693 

1990:5926 

1991: 4898 

1992:5022 

1993:4786 

1994:4900 

1995:4784 

1996:4764 

2.1.5. Kinders gedoop in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika vanaf 1977 tot 

1996. (Bylae 5) 

1977:5894 

7 



1978:5414 

1979:5043 

1980:4818 

1981: 4848 

1982:5083 

1983: 5264 

1984:5191 

1985:5028 

1986:4936 

1987:4843 

1988:4812 

1989:4363 

1990:4280 

1991: 4143 

1992:4004 

1993:3666 

1994:3667 

1995: 1002 

1996: 1622 

2.1.6. Lidmaattal van die Nederduitse Gereformeerde Kerk vanaf 1977 tot 1996. 

(Bylae 6) 

1977: 1267050 

1978: 1 500 578 

1979: 1 422 504 

1980: 1 514 788 

1981: 1409976 

1982: l 398 011 

1983: 1 413 975 

1984: l 414 833 

1985: 1419204 

1986: 1 431 906 

1987: 1 429 087 
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1988: 1426212 

1989: 1 395 296 

1990: 1385930 

1991: 1 357 342 

1992: 1 358 974 

1993: 1 337 348 

1994: 1 310 866 

1995: 1 292 850 

1996: 1 288 837 
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2.1.7. Lidmate belydenis van geloof afgele in die Nederduitse Gereformeerde Kerk vanaf 

1977 tot 1996. (Bylae 7) 

1977: 24 349 

1978: 25 258 

1979: 30 091 

1980: 30 457 

1981: 31 083 

1982: 29 077 

1983:28478 

1984:27680 

1985: 29 375 

1986: 28 911 

1987: 29 870 

1988: 30 620 

1989: 31 181 

1990: 29 268 

1991: 28 023 

1992: 25 601 

1993: 26 427 

1994: 25 622 

1995: 24 981 

1996: 23 230 



2.1.8. Kinders gedoop in die Nederduitse Gerefeormeerde Kerk vanaf 1977 tot 1996. 

(Bylae 8) 

1977: 21 256 

1978: 18 702 

1979: 26 369 

1980: 28 260 

1981: 29 903 

1982: 30 392 

1983: 29 377 

1984: 30 155 

1985: 30 380 

1986: 29 115 

1987: 29 148 

1988: 27 171 

1989: 26 680 

1990: 25 024 

1991: 23 672 

1992: 22 891 

1993: 22 564 

1994: 21 084 

1995: 20 399 

1996: 18 693 

2.1.9. Lidmaattal van die Gereformeerde Kerke vanaf 1977 tot 1996. (Bylae 9) 

1977: 111 576 

1978: 112 781 

1979: 113 805 

1980: 114 168 

1981: 113 978 

1982: 114 450 

1983: 114 221 

1984: 115 319 

1985: 115 573 
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1986: 116 117 

1987: 116 053 

1988: 115 415 

1989: 114 586 

1990: 113 618 

1991: 113 211 

1992: 112 413 

1993: 114 342 

1994: 113 060 

1995: 111 158 

1996: 108 843 

2.1.10. Lidmate van die Gereformeerde Kerke in Suid- Afrika vertrek na ander kerke 

vanaf 1977 tot 1996. (Bylae 10) 

1977: 1177 

1978: 1245 

1979: 1340 

1980: 1770 

1981: 1639 

1982: 1550 

1983: 1592 

1984: 1829 

1985: 1633 

1986: 1625 

1987: 1704 

1988: 1948 

1989: 1908 

1990:2009 

1991:2036 

1992:2287 

1993:2481 

1994:2335 

1995:2452 

11 
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1996:2502 

2.1.11. Lidmate van ander kerke oorgekom na die Gereformeerde Kerke vanaf 1977 tot 

1996. (Bylae 11) 

1977: 1431 

1978: 1515 

1979: 1541 

1980: 1946 

1981: 1988 

1982:2081 

1983:2054 

1984:2400 

1985:2271 

1986:2196 

1987:2242 

1988:2170 

1989:2069 

1990:2183 

1991: 2194 

1992:2318 

1993:2592 

1994:2303 

1995:2324 

1996:2189 

2.1.12. Lidmate belydenis van geloof afgele in die Gereformeerde Kerke vanaf 1977 tot 

1996. (Bylae 12) 

1977:2266 

1978:2514 

1979:2401 

1980:2379 

1981: 2389 

1982:2173 



1983:2236 

1984:2254 

1985:2353 

1986:2346 

1987:2422 

1988:2450 

1989:2555 

1990:2475 

1991:2206 

1992:2260 

1993:2316 

1994:2028 

1995:2035 

1996: 1912 

2.1.13. Lidmate gedoop in die Gereformeerde Kerke vanaf 1977 tot 1996. (Bylae 13) 

1977:2609 

1978:2646 

1979:2440 

1980:2434 

1981: 2176 

1982:2271 

1983:2335 

1984:2526 

1985:2386 

1986:2395 

1987:2314 

1988:2184 

1989:2014 

1990: 1947 

1991: 1961 

1992: 1897 

1993: 1824 

13 



1994: 1706 

1995: 1598 

1996: 1483 

2.1.14. Statistiese gegewens ten opsigte van die blanke bevolking in Suid- Afrika vanaf 

1976tot1995. (Bylae 14) 

1976: 4 245 000 

1977: 4 312 000 

1978: 4 380 000 

1979: 4 449 000 

1980: 4 520 000 

1981: 4 584 000 

1982: 4 650 000 

1983: 4 716 000 

1984: 4 783 000 

1985: 4 581 000 

1986: 4 882 000 

1987: 4 911 000 

1988: 4 942 000 

1989: 4 979 000 

1990: 5 018 000 

1991: 5 086 000 

1992: 5 121 000 

1993: 5 156 000 

1994: 5 191 000 

1995: 5 224 000 

2.2. Afleidings na aanleiding van die statistiese gegewens. 

2.2.1. Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika. 

* Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika het die afgelope twintig jaar geen groei 

getoonnie. 

* Vanaf 1987 tot 1996 het die lidmaattal afgeneem met 19 997. 

14 



* Indien bierdie afname in lidmaattal oor die volgende twintig jaar berbaal word, sal die 

Nerderduitscb Hervormde Kerk vanAfrika in die jaar 2016 uit 156 341 lidmate bestaan. 
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* Indien aanvaar word dat die gemiddelde gemeente uit vierbonderd lidmate bestaan, dan bet 

daar oor 'n tydperk van nege jaar 49,9 gemeentes in die niet verdwyn, of anders gestel, kon 

die kerk 'n groei getoon bet van 49,9 gemeentes. 

* Veral kommerwekkend met die oog op die toekoms van die kerk, is die sterk afname in die 

aantal kinders wat gedoop is: 1994: 3 667, 1996: 1 622, dus 'n afname van 2 045. 

* In teenstelling hiermee, bet die blanke bevolking in die land oor dieselfde tydperk 

toegeneem met 979 000. 

* Afwykings: - Die lidmaattal daal vanaf 1991 (193 561) tot 1996 (176 338) met 17 223 

lidmate. 

- Vanaf 1992 (1 990) tot 1996 (5 184) neem die aantal lidmate wat na ander 

kerke vertrek bet toe met 3 194. 

- Vanaf 1992 (2 490) tot 1995 (4 852) bet die aantal lidmate wat oorkom na die 

kerk toegeneem met slegs 2 362. 

- Vanaf 1989 ( 4 693) tot 1990 (5 926) neem die aantal lidmate wat belydenis 

van geloof afgele bet toe met 1 233. Vanaf 1990 (5 926) tot 1991(4898) is 

daar weer 'n afname van 1 028. 

- Vanaf 1994 (3 667) tot 1995 (1 002) daal die getal kinders wat gedoop is met 

2 665. 

2.2.2. Nederduitse Gereformeerde Kerk. 

* Ook die Nederduitse Gereformeerde Kerk bet die afgelope twintig jaar geen groei getoon 

me. 

* Vanaf 1980 tot 1996 het die lidmaattal 'n daling getoon van 225 951. lndien hierdie daling 

homself oor die volgende twintig jaar sou berbaal, sal die kerk in die jaar 2016 uit 

1 062 886 lidmate bestaan. 

* Indien aanvaar word dat die gemiddelde gemeente van die Nederduitse Gereformeerde 

Kerk uit 800 lidmate bestaan, dan het daar oor 'n tydperk van sestien jaar 282, 4 gemeentes 

in die niet verdwyn, of anders gestel, kon die kerk 'n groei getoon het van 282, 4 

gemeentes. 



* Afwykings: - Vanaf 1980 (1 514 788) tot 1996 (1 288 837) neem die lidmaattal afmet 

225 951. 
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- Vanaf 1989 (31181) tot 1996 (23 230) daal die aantal lidmate watbelydenis 

van geloof afgele het met 7 951. 

- Vanaf 1984 (30 155) tot 1996 (18 693) daal die aantal kinders wat gedoop is 

met 11462. 

2.2.3. Gereformeerde Kerke in Suid- Afrika. 

* Die Gereformeerde Kerke in Suid- Afrika het ook die afgelope twintig jaar geen groei 

getoon nie. Vanaf 1986 tot 1996 het die lidmaattal afgeneem met 7 274 lidmate. Indien 

hierdie afuame homself oor die volgende twintig jaar sou herhaal, sal die kerk in die jaar 

2016 uit 101 569 lidmate bestaan. 

* Indien aanvaar word dat die gemiddelde gemeente van die Gereformeerde Kerke uit 300 

lidmate bestaan, het daar oor 'n tydperk van tienjaar 24, 2 gemeentes in die niet verdwyn, 

of, kon die kerk 'n groei getoon het van 24, 2 gemeentes. 

* Afwykings: - Vanaf 1986 ( 116 117) tot 1996 (108 843) daal die lidmaattal met 7 274 

lidmate. 

- In 1977 vertrek 1 177 lidmate na ander kerke. In 1996 vertrek 2 502 lidmate 

na ander kerke, dus 'n vermeerdering van 1 325 lidmate wat vertrek. 

- Teenoor 1993 (2 592) het daar in 1996 2 189 lidmate oorgekom na die kerk, 

dus 403 minder. 

- Lidmate wat belydenis van geloof afgele het in 1989 (2 555) teenoor 1996 

(1 912) toon 'n afname van 643. 

- Soos by die ander twee kerke, toon die aantal kinders gedoop ook 'n sterk 

dalende tendens: 1977 (2 609) tot 1996 (1 483) 'n daling van 1 126. 

2.3. Ondersoek van die Raad vir Prediking en Erediens van die Nederduitsch 

Hervormde Kerk van Afrika (Verslag: 1985). 

Die Algemene Kerkvergadering van 1983 van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika 

het opdrag gegee dat daar ondersoek ingstel moet word na die bywoning van eredienste 

(Oggend- sowel as Aanddienste ). In die ondersoek moes besondere omstandighede, soos 

byvoorbeeld stedelik teenoor platteland in ag geneem word. "Faktore moes geevalueer word 

soos dit erediensbywoning beinvloed. Vrae moes beantwoord word waarom gelowige 
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lidmate nie deel neem aan die erediens nie. Skort daar iets met die geloof of is die erediens 

dood?" 

"Na deeglike besinning en baie samesprekings het dit geblyk dat die beste manier om 

uitvoering aan die saak te gee, sal wees om vraelyste uit te stuur en 'n empiriese ondersoek te 

loods. Op 'n goeie wetenskaplike en ekonomiese wyse is daar op 'n ewekansige 

steekproetbasis gemeentes en lidmate van die kerk getrek wat aan die ondersoek sou 

deelneem." Die gemeentes van die kerk is in bepaalde kategoriee ingedeel: 

* Middestad: 4 gemeentes. 

* Stad: 2 gemeentes. 

* Voorstedelik: 20 gemeentes. 

* Plotte: 3 gemeentes. 

* Dorpe en platteland: 27 gemeentes. 

* Grootdorpe: 

* Studente: 

17 gemeentes. 

2 gemeentes. 

Aan 134 gemeentes is gevra om hulle samewerking te gee, waarvan 117 gereageer het op die 

oproep, 104 gemeentes het "belowe" om saam te werk, maar slegs 75 gemeentes het hul 

daadwerklike samewerking gegee. 

Uit die beantwoorde vraelyste word die volgende afleidings in die verslag gestel: 

* "Lidmate rapporteer dat hulle meer kerk toe gaan as wat in die tellings weerspieel word." 

* "Kinders se erediensbetrokkenheid is heelwat laer as die van volwassenes vir beide die 

oggend- en aanddienste." 

* "Die bywoning van aanddienste is baie laer as die van oggenddienste." 

* "Oor die betrokkenheid van ouderlinge die volgende: Oor die vyftig persent, waarvan meer 

as die helfte ouderlinge is, het sekere vrae, veral waar die aanderediens ter sprake kom, 

blanko gelaat met die gevolglike afleiding dat hulle nie rekenskap kan gee nie omdat hulle 

self onbetrokke is." 

*Die aanderedienste is soos volg bygewoon: Studentegemeentes: 27,27%. 

Stadsgemeentes: 10, 13%. 

Middestad: 6,00%. 

Voorstedelike gemeentes: 4,9%. 



Grootdorpe: 

Platte land: 

Die volgende redes word gestel vir die swak bywoning van die eredienste: 

* Onkunde by lidmate. 

4,53%. 

1,89%. 

* Gesondheidsprobeme, werksomstandighede, vervoerprobleme en afstandprobleme. 

* Negatiwiteit by lidmate. 

18 

Die tien belangrikste negatiewe belewenisse van lidmate ten opsigte van die erediens wat in 

die verslag gestel word is: 

* Gedagtes dwaal. 

* Kinders onder 12 raak nie betrokke nie. 

* Kinders onder 12 verstaan nie. 

* Preke oninspirerend. 

* Atmosfeer in die erediens is te stroef 

* Preke se niks oor die alledaagse lewe nie. 

* Die ere di ens is doods en ondeurleef d. 

* Preke is te hoog. 

* Daar word te veel oor sektes gepreek. 

* Die gebede is te lank. 

Die skuldlas van die responderende gemeentes het in 1985 soos volg gelyk: 

* Gemeentes met geen skuldlas nie: 52,00%. 

* Gemeentes met skuldlas: 48,00% 

* Gemeentes met minder as RlO 000 skuld: 2,66%. 

* Gemeentes met RlO 000- R50 000 skuld: 14,66%. 

* Gemeentes met R50 000- RlOO 000 skuld: 12,00%. 

* Gemeentes met RlOO 000- R400 000 skuld: 16,00%. 

* Gemeentes met meer as R400 000 skuld: 2,66%. 

Die beleggings van die responderende gemeentes het in 1985 soos volg gelyk: 

* Persentasie gemeentes met geen belegging: 34,6%. 

* Persentasie gemeentes met RlOOO- RlO 000 belegging: 2,66%. 



* Persentasie gemeentes met RIO 000- R50 000 belegging: 20,00%. 

* Persentasie gemeentes met R50 000- RlOO 000 belegging: 10, 66%. 

* Persentasie gemeentes met RI 00 000- R930 000 belegging: 10,66%. 
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Op die vraag, waar predikante beskikbaar is vir lidmate, word die antwoorde soos volg 

gegee: 

* Vasgestelde spreekure by die pastorie: 32%. 

* Sonder vasgestelde spreekure net by die pastorie: 64%. 

* Vasgestelde spreekure weg van pastorie (Kantoor ens.): 4%. 

* Vasgestelde spreekure elke dag: 16%. 

* Vasgestelde spreekure 4- 5 dae per week: 

* Vasgestelde spreekure 2- 3 dae per week: 

* Vasgestelde spreekure 1 dag per week: 

* Volle dag spreekure: 

* Voormiddag spreekure: 

* Namiddag spreekure: 

* Saans spreekure: 

6,6%. 

5,3%. 

8%. 

14,6%. 

8%. 

6,6%. 

9,33%. 

2.4. Vrae na aanleiding van die ondersoek van die Raad vir Prediking en Erediens en 

die statistiese gegewens. 

Deur bloot te kyk na hierdie statistiese gegewens in verhouding met die blanke bevolking in 

Suid Afrika die afgelope twintig jaar, asook die verslag van die Raad vir Prediking en 

Erediens, besef 'n mens dat daar wel 'n emstige fout is. In genoemde verslag word ook 

gestel: "Die Nederduitch Hervormde Kerk het in werklikheid 'n negatiewe groeikoers! 

Daarom behoort die kleinste persentasie afkeur aan enige- iets wat die kerk doen ons op te 

roep tot emstige besinning." 

Om hierdie fout op te spoor, duidelik te omskryf en reg te stel, is egter nie so 'n eenvoudige 

taak nie. Om bloot ter wille van 'n groter lidmaattal en oorlewing 'n projek te loods, "Red 

die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika", soos in 1890 die geval was in die Duitse 

Volkskerke (Te Velde 1992: 18) is geen oplossing nie. 
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Die lidmate en ampsdraers van die kerk moet deur die pynlike proses van eerlike en kritiese 

selfondersoek beweeg en vasstel: 

* Is die kerk nog trou aan sy wese? 

* Wat beteken lidmaatskap vir die lidmaat van die kerk? 

* Is ons nie maar besig om die af gel ope twintig jaar aan christene te verkondig, en daarbuite, 

is juis diegene wat die Evangelie van Jesus Christus moet hoor nie? 

* In die inleiding van die Raad vir Prediking en Erediens se verslag (1985) word gestel: 

"Hierdie verslag se waarde en betekenis moet daarin gesien word dat <lit die situasie 

weergee gedurende 1985. Dit sal in waarde toeneem in die toekoms aangesien <lit as basis 

of vertrekpunt geneem kan word vir opvolgaksies. Hierdie ondersoek sal noodsaaklikerwys 

in die toekoms met soortgelyke ondersoeke opgevolg moet word, indien die kerk 'n 

duidelike beeld wil he van die rigting waarin die kerk beweeg." Waarom is daar na 1985 

nie weer so 'n omvattende studie deur die kerk ondemeem nie? 

* In watter mate belnvloed die tendens van geen groei die finansiele toestand van die kerke, 

en hoe gaan die toekoms in hierdie opsig vir die kerke daar uitsien? 

* Waarom word die toename in die blanke bevolking nie weerspieel in die lidmaattal van die 

kerke nie? 

* Waaraan kan hierdie tendens oor twintigjaar toegeskryfword? Is daar fout te vind met die 

kerke se bediening, of, le die fout by die postmodeme mens? 

* Is die kerke bewus van hierdie tendens? 

* Indien wel, wat het die kerke tot op hede aan hierdie tendens gedoen? 

*Wat beplan die kerke in hierdie verband vir die toekoms? 

Van der Merwe (1995: 7) noem verskeie faktore wat hydra tot hierdie stand van sake in die 

kerke in Suid· Afrika: 

* 'n Gebrekkige spiritualiteit: Die wyse waarop lidmate hul verhouding tot die Here verstaan 

en uitleef Godsdiens is bloot 'n intellektuele saak, die uitvoering van 'n paar godsdienstige 

handelinge. Die gevolg is 'n vormgodsdiens, met 'n geweldige kloof tussen geloof en lewe. 

* Identiteitloosheid: Gemeentes weet nie wie hulle is en waarom hulle bestaan nie. 

* Visieloosheid, met die gepaardgaande louheid en onbetrokkenheid. 

* Gebrekkige leierskap: Die gemeente is of met die verkeerde dinge besig, of op die 

verkeerde manier met die regte dinge besig. 
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As moontlike oorsake van die lidmaatverlies in Amerikaanse kerke se Malphurs (1996: 32): 

- In die onathanklike kerke is daar 'n gebrek aan finansiele hulp en steun vanuit 'n groter 

kerkverband. 

- Die onvermoe of gebrek van die kerk om die behoeftes van die mens raak te sien. 

- Die onvermoe om 'n sekere lidmaattal te bereik om sodoende effektief te kan funksioneer. 

- 'n Gebrek aan visie by die predikant en die negatiewe invloed daarvan op die lidmate. 

- 'n Afname in Evangelisasie, met die gepaardgaande afname in finansies en bywoning van 

eredienste. 

Ten opsigte van lidmaatverliese van kerke in Amerika beveel Mead (1995: 6) aan dat die 

ondersoek na moontlike oorsake nie net in die plaaslike gemeente of kerk gesoek moet word 

nie. In die ondersoek moet ook aandag gegee word aan "( 1) national contextual trends

factors related to the changes in the social and intellectual character of the larger community, 

the nation; (2) local contextual trends- things going on in the local community and shaping 

the lives of local residents; (3) national institutional trends- national changes spesific to each 

of the denominational families and often different from those of other denominations; ( 4) 

local institutional trends that involve what is happening specific to the congregation one is 

looking at." 

Wat word dan van al hierdie lidmate wat die kerk verlaat? Waar bevind hulle hulselftans? In 

die postmodeme era impliseer 'n afname in die lidmaattal van een kerk nie noodwendig 'n 

toename in die lidmaattal van 'n ander kerk nie. Naas, tesame met of as uitvloeisel van die 

postmodemisme, ontstaan die era van 'n post- kerk en selfs post- christelik! 

2.5. Tendense in die kerk: Denke van die hedendaagse mens. 

Die Christelike kerk verkeer in 'n krisis. Vele skrywers bespreek hierdie krisis, soek na die 

moontlike oorsake daarvan, en stel sekere oplossings voor. Steenkamp en vele ander 

bespreek en ondersoek hierdie krisis as 'n produk van en teen die agtergrond van die 

Postmodernisme. 

"Die postmodemisme beskryf dus die historiese fase waarin ons onsself bevind, 'n fase wat 

radikaal gepluraliseer is, met die gevolg dat Pluraliteit die model vir denke en handelinge 
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geword het en <lat geen standpunte meer algemene dominansie geniet nie." (Steenkamp 1996: 

1-18) 

"Die politieke, ekonomiese en sosiale konteks waarin kerk en teologie hulle onderweg na die 

een en twintigste eeu bevind, is een van ongekende verandering en groot onsekerheid. 

Hierdie veranderinge raak die totale spektrum van die leefwereld van lidmate, dit raak die 

staatkundige, ekonomiese en sosiale strukture waarbinne die kerk en die lidmate van die kerk 

hulleself vir baie jare in Suid- Afrika gevestig het en waarbinne hulle bepaalde sekerhede 

beleefhet wat deur wetgewing gereel en in stand gehou is." (Steenkamp 1995: 604- 622) 

Ten opsigte van die modeme mens se denke, verwys Louw (1985: 5- 8) na die volgende 

knelpunte in ons samelewing: 

* Die heersende waardesisteem en ekonomiese belange. 

"Dit klink baie vroom om byvoorbeeld ten opsigte van Suid- Afrikaners te beweer dat ons 

'n 'christelike volk' is met 'christelike' lewensstandaarde. Indien ons egter die waardes 

ontleed wat as maatstaf <lien, blyk dit dat ekonomiese belange dikwels swaarder weeg as 

humanitere of geestelike belange." 

* Funksionaliteit en bruikbaarheid. 

"Ons funk:sionele era is behep met die vraag na die bruikbaarheid van dinge. lets is vir die 

funk:sionele mens van waarde wanneer dit nuttig is, en nuttigheid word bepaal deur 

persoonlike behoeftebevrediging." 

* Verbruikersmentaliteit en reklame. 

" Onder verbruikersmentaliteit verstaan ons die neiging om iets te geniet en te gebruik net 

solank ditjouselfbevoordeel en min eise aanjou stel. Gevolglik word 'n saak vir eie 

gewin gebruik en wanneer jy genoeg voordeel daaruit getrek het, word dit onbelangrik." 

* Gejaagdheid en suksesbeheptheid. 

"Die mens is in 'n hewige stryd met die tyd gewikkel. Sy oorvol program maak dit vir horn 

baas onmoontlik om by die meer verfynde aspekte en onvanselfsprekende dinge van ons 

daaglikse bestaan uit te kom." 

Hoenderdaal (1977: 129) verwys na die vervreemding van God, en die mens se oorgawe aan 

vreemde ideologiee, 'n "sportfanatisme" en 'n "seksindustrie". Ook hy vra die vraag na die 

kerk se verkondiging: "Kan het christendom hem daarin nog bereiken? Kunnen we nog 

zinvol liturgie vieren in zulk een wereld? Of moeten we het maar opgeven en met het 
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heilsleger de straat op trekken om te redden wat er nog te redden valt, uit pure bewogenheid 

met de naaste?" 

"God is a missionary God. It is not the church that has a mission of salvation to fulfill in the 

world; it is the mission of the Son and the Spirit through the Father that includes the world; 

the church is viewed as an instrument of that mission." (Bosch 1991: 390) 

Die postmodeme mens het wegbeweeg uit 'n lang tydperk van redelike sekerheid en 

voorspelbaarheid na 'n tydperk van onstabiliteit en onvoorspelbaarheid. Die bevoorregte 

posisie en inspraak wat die christelike kerke vroeer in die geskiedenis gehad het, is horn 

skielik ontneem. Ten opsigte van al hierdie veranderinge bevind die kerk homself nie op 'n 

eiland nie, en is aan al hierdie veranderinge blootgestel en onderworpe. 

In hierdie veranderde en veranderende samelewing bly die kerk se opdrag nog altyd: 

Verkondig die Evangelie van Jesus Christus. Daarom mag die kerk nie anders as om krities 

ondersoek in te stel na sy werksaamhede nie. Hierdie kritiese ondersoek moet vra na elke 

verkondigingsgestalte: Prediking, bediening van die Sakramente, Kategese, Herderlike sorg, 

Evangelisasie, Sending, en die vele ander vorme van toerusting. 

* Is die kerk werklik nog getrou besig om die Evangelie te verkondig, in ooreenstemming 

met die opdrag van Jesus Christus? 

* Is die kerk se bediening werklik gerig op die nood en behoeftes van die postmodeme mens, 

of is hy in sy bediening eerder na- binne gerig op die plaaslike gemeente? 

* Is die kerk se werksaamhede gerig op sy verkondigingstaak, of is die werksaamhede eerder 

gerig op oorlewing? 

* Is die kerk besig om byna meganies maar net te herhaal wat verlede jaar, en al die vorige 

jare gedoen is? 

*Is die ampsdraers en lidmate "veilig en snoesig" toegevou in 'n formalisme, 

institusionalisme en tradisionalisme? 

* Is die kerk besig om strukture te handhaaf wat nie meer bruikbaar is nie en nie meer die 

doel <lien nie? 
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*Callahan (1983: xx) stel die vraag aan die kerk en aan die plaaslike gemeente baie treffend: 

"Do you believe that your best years are behind you, or do you believe that your best years 

are yet before you? 

Die gevaar is wesenlik dat die kerk sy doelgerigtheid kan verloor, dat hy sal swig onder die 

mag van stagnering, en bloot sy werksaamhede rig op oorlewing. Ander gevare is die pastor

gesentreerdheid, die goeie ou- dae sindroom en 'n planlose manier van doen. 

Die kerk kan nie langer voorgee dat daar nie 'n krisis bestaan nie. Die kerk mag nie langer 

hierdie krisis miskyk nie. Ons kan nie langer die veranderinge in die wereld om ons miskyk 

nie. Lidmate en amspsdraers moet ems maak met die feit: 

* Nie almal wat om ons woon en werk is christene nie. 

* Christelike waardes word nie meer uitgeleef of deur wetgewing beskerm nie. 

* Die christelike kerk het nie meer die inspraak en invloed soos vroeer in die geskiedenis die 

geval was nie. 

* Die lidmaat en ampsdraer betree elke dag 'n terrein vir verkondiging, 'n sendingveld wat 

bearbei moet word. 

* Die kerk moet waak teen verstarring, selfvoldaanheid en gearriveerdheid. 

* Lidmaattalle is besig om te krimp, wat 'n geweldige finansiele implikasie vir die plaaslike 

gemeente, en vir die totale struktuur van die kerk inhou. 

* Die lidmaat aan wie die kerk sy verkondiging twintig jaar gelede gerig het, is nie dieselfde 

lidmaat as vandag nie. In die hedendaagse mens se lewe het daar nuwe vrae ontstaan, nuwe 

eise word aan horn gestel, en nuwe onsekerhede het ontstaan. 

* Die kerk leef en werk in die wereld, wereld- vreemd, maar tegelyk ook wereld- gerig en 

wereld- betrokke. Die kerk moet deeglik kennis neem van hierdie werklikheid. 

* Nog nooit was dit die taak van die kerk om die Evangelie te verkondig in 'n abstrakte, 

ondefinieerbare ruimte nie. Sy verkondiging moet gerig wees tot die modeme mens, in sy 

verskeidenheid van denke, emosies, waardes en geloofswaardes. "Men verzet zich tegen 

instititionalisering en verambtelijking en men zoekt 'warmte' en 'aandacht' in liturgie en 

kleine gespreksgroepen." (Dingemans 1986: 29) 

Wanneer gekyk word na moontlike oplossings, waarsku Nel (1987: 1) tereg: "Die gevaar 

dreig dat alles wat die opbou van die gemeente di en Gemeentebou genoem word", terwyl 
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groter skade daardeur aan die kerk aangerig kan word. Gemeentebou beteken volgens horn 

ook nie om restoratief met die empiriese subjek besig te wees nie. Die kerk kan nie maar net 

'n paar verstellings maak of 'n paar veranderinge aanbring onder die vaandel van 

gemeentebou nie. 

"Gemeentebou is komprehensief- intensioneel geng op die sentrale vemuwmg van die 

gemeente- in wese, bestaan en funk:sionering." (Nel 1987: 3) Deeglike beplanning, 

voorbereiding, motivering, en deurlopende evaluasie in die proses kan nie ontwyk word nie. 

Elke gemeente van die christelike Kerk het die verantwoordelikheid: 'n Doelbewuste en 

planmatige koordinering, intensifering en integrering van alle bestaande sowel as nuwe 

bedieningsvorme in <liens van die Evangelie van Jesus Christus. Die kerk moet sy bediening 

rig en uitvoer in diens van God, in <liens van die medegelowiges en in diens van die wereld. 

In watter rigting moet die christelike kerk dan beweeg? Alhoewel daar nie werklik 'n 

duidelike en vir- almal- aanvaarbare antwoord bestaan nie, se George (1991: 15) dat die 

christelike kerk van die toekoms in agt behoeftes van die mens sal moet voorsien: 

- Persoonlike aandag en betrokkenheid van lidmate by mekaar. Die waarde en betekenis van 

kleingroepe in die gemeente sal toeneem. 

- Uiteenlopende keuses sal deur die gemeente uitgeoefen moet word. Die bediening van die 

gemeente sal voorsiening maak vir die verskeidenheid behoeftes van lidmate in die 

gemeente en persone in die gemeenskap. 

- Die kerk van die toekoms sal die invloed van die veranderende wereld op die lidmaat 

raaksien, en dienooreenkomstig sekere veranderinge aanbring. 

- Daar sal noodwendig sekere veranderinge intree in die denke en lewe van die lidmaat. Die 

gemeente sal aan die lidmaat die hulp verleen om die veranderinge sinvol te kan verwerk. 

- Die kerk van die toekoms sal nie die vrou miskyk nie. Die rol van die vrou geniet tans in 

kerk en wereld meer aandag as ooit tevore. 

- Motivering sal 'n baie belangrike rol speel. 

- Die kerk van die toekoms sal sy bediening rig op die verandering van mense se gesindhede, 

behoeftes en nood. 

- Die kerk sal 'n plek moet wees waar mense omgee vir mekaar, en omgee vir die 

gemeenskap waarin hy werksaam is. 



26 

Alhoewel die begeerte by baie lidmate en ampsdraers bestaan om van hierdie nuwe 

werklikheid af weg te vlug, en terug te trek in die veiligheid van 'n na- binne gerigtheid, sal 

ons juis so 'n begeerte moet onderdruk (Van Zyl 1963: 4). Barnard (1981: 7) verwys na die 

beeld wat H.H. Knipping gebruik: Die Ichthysaurier het voor die ystyd geleef Toe die 

veranderinge na die ystyd ingetree het, het hulle nie aangepas nie, en uiteindelik uitgesterf. 

Kiing (1986: 3) wys op die hoogs ontwikk:elde vooruitgang en snelle ontwikk:eling in die 

wereld. "Science has begun to investigate both microcosm and macrocosm, both the atom 

and the universe; there are increasingly rapid and more efficient means of communication 

and transport; there is a wealth of new instruments, synthetic materials; methods of 

production are being rationalized, the expectation of human life has been increased by a 

decade or more; tremendous achievements have been made in physics, chemistry, biology, 

medicine, psychology, sociology, economics, historical research." 

Dan vra hy (Ki.ing: 1986: 3) die kritiese vraag: "And what of the church?" Ki.ing sien egter 

hierdie tendens nie as 'n blote bedreiging vir die kerk nie, maar in 'n sekere sin as 'n 

uitdaging. "What looks like a serious crisis may mark the moment of new life; what looks 

like a sinister threat may in reality be a great opportunity." Bekende en onbekende vereistes 

sal in hierdie uitdaging aan die kerk, en aan die lidmate van die kerk gestel word. 

Dit staan die kerk sekerlik vry, en sekerlik is daar lidmate en ampsdraers wat dit so sou 

verkies, om voort te gaan asof daar niks verander het nie. Dan loop die kerk die gevaar om 

nie slegs irrelevant te word nie, maar ook ongehoorsaam. 

In hierdie veranderde omstandighede sal die kerk daadwerklik 'n poging moet aanwend om 

die postmodeme mens te leer ken, sy nood en behoeftes raak te sien, en die Evangelie met 

woord en daad te verkondig. Die kerk moet missioner gerig wees tot die modeme mens, 'n 

gerigtheid wat besondere aandag geniet in die gemeenteboumodel van Kenon L. Callahan. 

Om hierdie rede word sy model vir gemeentebou gebruik. 

"I invite you to a theology of service, not a theology of survival." (Callahan 1987: 39) 



HOOFSTUK3. 

GEMEENTEBOU. 

3.1. Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika en Gemeentebou. 
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Alhoewel nie die enigste oplossing op die probleem nie, bied gemeentebou aan die kerk die 

unieke geleentheid om homself, asook die probleem in perspektief te sien, nuut oor homself, 

sy werksaamhede, en die hedendaagse mens te dink. Gemeentebou bied aan die kerk en die 

plaaslike gemeente die geleentheid tot gesprekvoering oor die bestaande probleem, en om op 

'n georganiseerde wyse oor te gaan tot daadwerklike aksie. 

Tydens die een en sestigste Algemene Kerkvergadering (Notule 1986: 53) van die 

Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika word die volgende sake bespreek: 

* "Middestadgemeentes maak 'n deeglike analise van hul bearbeidingsveld en onderskei 

lidmate wat spesialiteitsbearbeiding noodsaak, soos geskeides, weduwees en wewenaars, 

ongehude moeders, konsentrasies van jongmense soos verpleegsters ens." 

* "Daar word van kundige mense (moontlik afgetredes) gebruik gemaak in die bearbeiding 

van hierdie groepe." 

* "Die geografiese afgebakende wyke word behou." 

* "Deur 'n georganiseerde sentrale kantoor kan die ouderling en kerkraad in hulle opsigwerk 

op hoogte gehou word met verslae van die werkers." 

* "Dit word beklemtoon dat die lewende en deurlopende kontak tussen ampsdraers en 

lidmate van die grootste belang is veral waar die nood van vereensaming so akuut beleef 

word." 

Die vae besluit (Notule 1986: 54) word dan geneem: "Hierdie wenke word aan gemeentes ter 

oorweging gegee." 

Tydens die vergadering van 1989 het die vergadering die verslag oor bedieningstrukture 

(Notule 1989: 38) ter tafel geneem en soos volg besluit: "Die vergadering aanvaar die rapport 

oor bedieningstrukture in beginsel en verwys dit na die Kommissie van die Algemene 

Kerkvergadering vir verdere bespreking, studie en implementering." 

Alhoewel hierdie besluite van die kerk in die verlede nie daadwerklike optrede tot gevolg 

gehad het nie, en ook nie Gemeentebou bedoel het nie, kan die besluit steeds gesien word as 

die begin van 'n nuwe model vir bediening in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika. 
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In die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, en selfs in Suid- Afrika, is die 

wetenskaplike besinning ten opsigte Gemeentebou relatief nuut. Heelwat predikante van die 

Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, asook predikante van ander kerke, is tans besig 

met die bestudering van hierdie vakgebied. Tog het die teologiese debatvoering oor die 

bediening van gemeentebou nog nie in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika tot sy 

voile reg gekom nie. 

Volgens Beukes word hierdie besinning deur ampsdraers en lidmate van die Nederduitsch 

Hervormde Kerk van Afrika dikwels met agterdog en onsekerheid bejeen, en selfs met 'n 

gesindheid van "tipies Amerikaans". 

Hy (Beukes 1995: 806- 807) noem die volgende redes vir die bestaande agterdog en 

onsekerheid: 

* Beide die saak en die begrippe wat in verband met gemeentebou gebruik word, is vir 

sommige predikante en lidmate onaanvaarbaar. Dit word beskryf as in stryd met die 

tradisionele beskouing van kerk:wees. Veral die bestuursmatige in die proses word afgewys; 

* die proses van gemeentebou het in enkele gemeentes meer negatiewe as positiewe resultate 

tot gevolg gehad; 

* die beskrywing van die inhoud en die proses van gemeentebou is in baie gevalle so 

omslagtig, omvangryk en verwarrend dat daar onduidelikheid bestaan oor wat presies met 

gemeentebou bedoel word en dat sommige gemeentes daarom doodgewoon net nie 

daarvoor kans sien nie; 

* verskillende gemeenteboumodelle is onveranderd en onkrities oorgeneem sonder dat 'n 

deeglike evaluasie daarvan gedoen is en dit aangepas is om in 'n bepaalde kerk se tradisies 

en behoeftes te voorsien; 

* predikante en ander kerkleiers is nie goed opgelei om die proses van gemeentebou te 

bestuur nie; en 

* basisteoriee en praktykteoriee is nie geformuleer voordat daar met 'n proses van 

gemeentebou in gemeentes begin is nie. 

Ander moontlike oorsake is: 

* Die ampsdraers en lidmate bevind hulleself knus en veilig binne die bestaande 

bedieningspatroon en struktuur. "Ons weet nie wat die verandering vir ons gaan oplewer 



nie. Daarom handhaaf ons eerder die bestaande en bekende status quo." Malphurs (1996: 

81) skryf: "Come weal or come woe, our status is quo." 

* Lidmaat en ampsdraer besef nie die noodsaaklikheid van verandering en vemuwing nie. 

* Verknogdheid aan die tradisie van die kerk. 

* Wantroue teenoor sommige van die leiers van die gemeente. 
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Alhoewel hierdie agterdog en onsekerheid nie sonder meer stilswyend aanvaar kan word nie, 

beteken dit ook nie dat die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika die bestaande 

gemeenteboumodelle onveranderd op die gemeentes van die kerk van toepassing moet maak 

nie. Om die bestaande modelle sonder meer oor te neem en toe te pas, sou 'n totale 

miskenning wees van elke gemeente se unieke aard, samestelling en funksionering. So 'n 

werkswyse sou ook die gevolg wees van ongekende frustrasie en konflik. 

Die agterdog en onsekerheid wat daar bestaan ten opsigte van Gemeentebou, hou verband 

met die vraag: Wat behels Gemeentebou? Watter effek gaan die proses van gemeentebou op 

die kerk, en die lid.mate van die kerk he? Watter effek gaan die proses van gemeentebou op 

die plaaslike gemeente en die bestaande bediening van die gemeente he? Watter moontlike 

veranderinge, of vorme van vemuwing is ter sprake? 

Die uitgangspunt wat in hierdie studie gebruik word is die volgende: 

* Gemeentebou is in die eerste plek werk van God, waarin Hy gebruik maak van mense met 

verskillende gawes en talente. Richards (1980: 21) stel <lit baie treffend: "Headship in the 

New Testament does not imply position but rather relationship. Authority, with its right to 

control and demand obedience, is not suggested. The fact that the living head of the 

church, Jesus, is a person with supreme authority is presented to comfort and assure it of 

His ability to meet its needs. Again, the appropriateness of our response to Jesus with 

joyfull obedience is rooted in the fact that He is our Lord, not that He is our head." 

* In gehoorsaamheid teenoor die Heer van die Kerk, is Gemeentebou gerig op vemuwing, 

en nie op die eenvoudige verandering, aanpassing of herstrukturering van die bestaande 

werkswyses in die gemeente nie. Callahan (1987: 1) waarsku ook duidelik in hierdie 

verband: "Effective long- range planning is not finally a matter of gimmicks and gadgets, 

graphs and charts, tricks and trivialities." 



* Die opbou van die gemeente is die werk van die drie- enige God, gefundeer in die 

uitverkiesende genade, gegrond op die kruisversoening en opstandingsoorwinning 

(Hendriks 1992: 37). God is handelend in die gemeente teenwoordig. Hy bou die 

gemeente kwalitatief en kwantitatief deur die dienswerk van die gelowiges. 
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* Die gemeente word gebou tot die eer van God. Die proses wil die gemeente begelei om na 

sy wese waarlik gemeente van Jesus Christus te wees: dienend, vierend, delend en lerend 

(Goedhart 1984). 

* Die gemeente kan nie gesien word as 'n statiese grootheid nie, eerder as 'n dinamiese 

gebeure. Hierdie gebeure vra vir 'n sistematiese benadering, asook 'n sistematiese verloop 

van die bouproses. 
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HOOFSTUK4. 

KENON L CALLAHAN. 

4.1. K.L. Callahan se Gemeenteboumodel. 

In hul bestudering van die vakgebied Gemeentebou is dit feitlik vanselfsprekend dat die 

predikante van die kerk wat wel hiermee besig is, kennis sal maak met die werk van Kenon 

L. Callahan. In heelwat bronne, wat uit die pen van Suid- Afrikaanse sowel as buitelandse 

teoloe verskyn het, word dikwels na sy werksaamhede en sy gemeenteboumodel verwys. In 

heelwat gemeenteboumodelle wat tans in verskillende gemeentes in gebruik is, word aspekte 

van Callahan se model onveranderd oorgeneem, en in sekere gevalle word sy model 

aangepas by die omstandighede van die plaaslike gemeente. 

Nel (1994: 159) wys daarop dat Callahan drie en twintig jaar ondervinding het as 

gemeenteboukonsultant in meer as sewe honderd en vyftig gemeentes. Juis hierdie jarelange 

navorsing en betrokkenheid by baie gemeentes se strategiese beplanning, het daartoe gelei 

dat Callahan 'n gemeentelike beplanningsmodel ontwerp het wat feitlik wereldwyd met groot 

welslae benut word: Twelve Keys to an effective church. 

Kenon L. Callahan het veral bekendheid verwerf as spreker, skrywer en gemeente/ 

kerkkonsultant, asook vir die kreatiewe leierskap wat hy aan die dag le. As leraar was hy 

werksaam in gemeentes in Ohio, Texas en Georgia. Vir twaalf jaar het hy gehelp om die 

Lovers Lane Methodist Church in Dallas op te bou tot een van die grootste Methodist 

Churches in die wereld. Hy is die stigter van die National Institute for Church Planning and 

Consultation in Dallas. 

Die geweldig positiewe in Calahan se model is die missionere gerigtheid van die kerk 

waarop baie klem gele word, die na- buite gerigtheid wat in 'n groot mate in die 

Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika verwaarloos word en, in sommige gemeentes, selfs 

totaal ontbreek. In die Kerkorde van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika word wel 

duidelike beginsels gestel ten opsigte van Evangelisasie (Ordinansie 5.7.2.) en Sending 

(Ordinansie 5.7.1.), maar kommer bestaan oor die realisering daarvan in die plaaslike 

gemeentes. 
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Ander positiewe aspekte van sy model is: 

- Die sterk beklemtoning van die empiries effektiewe in die gemeente. Daar word klem gele 

op die ontwikkeling van die bestaande effektiewe bediening in die gemeente, met die 

gevolg dat daar aanvanklik nie sprake is van drastiese veranderinge wat skielik aangebring 

moet word nie. 

- Die duidelike uiteensetting van die proses van gemeentebou. 

- Die beklemtoning van die verskillende leiers se verantwoordelikhede. 

- Die beklemtoning van die noodsaaklikheid van 'n langtermynbeplanning vir die plaaslike 

gemeente se werksaamhede. 

- Die bruikbare raad en praktiese aanbevelings veral ten opsigte van die twaalf funksionele 

kenmerke. 

- Veral, die benutting van 'n diagnose vraelys ten opsigte van die twaalf kenmerke van die 

effektiewe gemeente en die interaksie tussen die lidmate tydens die proses van evaluasie. 

Groot waarde word geheg aan die betrokkenheid van die lidmate tydens die verloop van die 

hele proses. 

Monty L. Lynn (1987) van die Abilene Christian University se: "Organizational excellence 

has been a popular topic in business circles since the publication of Peters and Waterman's 

In Search of Excellence in 1982. Callahan has written a similar book for churches in which 

he discusses principles of congegational effectiveness." 

Uit Callahan se geskrifte (1987 en 1994) is dit ook baie duidelik dat hy deurgaans 'n deeglike 

teologiese begronding handhaaf, en dat hy in sy werkswyse 'n empiries- effektiewe 

benadering volg. Sy benadering en denke oor gemeentebou word baie duidelik en treffend 

beskryf in die geskrifte waama hyself verwys as 'n trilogie: Twelve keys to an effective 

church; The planning workbook en The leaders' guide. 

Moontlike gevare van Callahan se model is: 

- Die redusering van die gemeente se effektiwiteit tot die twaalfkenmerke kan aanleiding gee 

tot die miskenning van die interafhanklikheid van die verskillende bedieningsvorme in die 

gemeente. Sonder betekenisvolle relasionele groepe sal daar baie moeilik sprake kan wees 

van effektiewe besoeke deur pastor en lidmate. Sonder deeglike deelnemende 
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besluitneming kan daar van die missionere gerigtheid van die gemeente baie min tot sy reg 

kom. 

- Sommige van die kenmerke van die effektiewe gemeente is wel 'n goeie aanduiding van 

effektiwiteit, maar in sommige gemeentes net nie haalbaar nie. 'n Kleiner gemeente kan 

byvoorbeeld baie moeilik veranderinge aanbring ten opsigte van parkering, grond- en 

landskapontwikkeling en gesonde finansiele hulpbronne. 

Tog bly die vraag altyd by: Sal hierdie model in die Nederduitsch Hervormde Kerk 

aangewend kan word? Indien nie, watter aanpassings moet in die model aangebring word? 

Wat is die praktiese implikasies van Callahan se model vir die plaaslike gemeente? Indien 

die model wel toegepas word, in watter mate sal die Kerkorde en die besluite van die kerk 

nog nagekom word al dan nie? Hoe sal die bediening van die plaaslike gemeente daar uitsien, 

en in watter mate sal die strukture van die kerk moontlik moet verander? 

Bogenoemde is vrae wat moontlik verband kan hou met die onsekerheid wat daar ten opsigte 

van gemeentebou mag bestaan. 

As vertrekpunt in Callahan se model <lien die kritiese suksesfaktore van die effektiewe 

plaaslike gemeente as basis in die evaluering en verdere beplanning van 'n 

gemeentebouprogram. Vir die opstel van 'n doeltreffende langtermynbeplanning is 'n 

realistiese evaluering van die gemeente se huidige funksionering van deurslaggewende 

belang. Watter terreine van die bediening in die gemeente funskioneer effektief? Aan watter 

terreine van die gemeente se bediening moet meer aandag gegee word? 

'n Wye spektrum gemeentelede neem deel aan die evaluering van die werksaamhede in die 

gemeente. Tydens hierdie evaluering word 'n realistiese beraming gemaak van die gemeente 

se huidige toestand en grootte. Volgens Callahan kan die evaluering gedoen word aan die 

hand van vier kategoriee: - Gemiddelde erediensbywoning. 

- Gemiddelde "church school attendance". 

- "Church school emollment". 

- Aantal lidmate. 

Groter klem moet gele word op eersgenoemde twee kategoriee, naamlik die gemiddelde 

erediensbywoning en die gemiddelde "church school attendance". 
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Na aanleiding van hierdie evaluasie word met die gemeente se groei- potensiaal in die oog, 

bepaal tot waar die gemeente wil en kan uitbrei. Hier word dan aandag gegee aan die totale 

bediening van die gemeente. "All persons, of whatever age, who are nonmembers and who 

participate two to four times in a six- months period in some activity related to your church 

are constituents." (Calahan 1987: 15) Reeds hier kom die missionere gerigtheid van Callahan 

se model baie duidelik na vore. 

Hierna word die gemeente se sterkpunte bepaal aan die hand van die twaalf kenmerke van 

die effektiewe gemeente. Die sentrale kenmerke van die effektiewe gemeente word 

onderskei in ses relasionele en ses funk:sionele kenmerke. 

* Relasioneel: - Spesifieke, konkrete missionere doelwitte. 

- Besoeke deur die pastor en lidmate in die gemeenskap. 

- Gemeenskaplike dinamiese eredienste. 

- Betekenisvolle relasionele groepe. 

- Sterk leierskaphulpbronne. 

- V aartbelynde strukture en deeglike deelnemende besluitneming. 

* Funksioneel: - Verskeie toereikende programme en aktiwiteite. 

- Openheid en toeganklikheid. 

- Opvallende sigbaarheid. 

- Voldoende parkering, grond- en landskapontwikkeling. 

- Voldoende ruimte en fasiliteite. 

- Gesonde finansiele hulpbronne. 

Hierdie evaluering vind individueel in pare, deur die lede van 'n tafel (Sien ook Nel 1994: 

291 ), en deur die totaal van al die lede se tafels plaas. Die graderingsgids van Callahan soos 

uiteengesit in sy "Workbook" word in die evaluering gebruik, waarin bepaalde kenmerke van 

die aspek wat geevalueer word, opgenoem word met 'n sekere puntetoekenning. Die 

gemiddelde van elke gradering word op 'n grafiek aangebring. Ook die akkuraatheid van 

hierdie bepaling is van deurslaggewende belang vir die langtermynbeplanning. 



35 

Die volgende stap is die voorstelle wat gemaak word (blink idees) met die oog op beter 

funksionering in die gemeente. Twee of drie van die gemeente se huidige sterkpunte word 

gekies om uitgebou en ontwikkel te word. Nog twee of drie ander word gekies wat die 

gemeente dan as die mees effektiewe kan byvoeg by die bestaande sterkpunte. 

Sleuteldoelwitte word geformuleer en tydskedules word vir die volgende jaar opgestel. Ten 

opsigte van die doelwitte stel Callahan (1987: 23) voor: "You want to find the 'twenty 

percenters'- those objectives that use 20 percent of your effort to yield 80 percent of your 

results." 

Hiema word 'n projekspan verkies wat die sterkpunte waarop besluit is, verder moet uitbou 

en bestuur. Deurlopende evaluering vind plaas, nie alleen in die aanvanklike beplanningsfase 

nie, maar ook in die uitvoering van die totale beplanning. 

4.2. Toepassing van die model in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika. 

4.2.1. Motivering. 

In die gemeenteboumodel van Callahan neem motivering 'n baie belangrike plek in. 

Alhoewel hy nie motivering, soos byvoorbeeld in die model van Nel (1994: 125), as 'n 

afsonderlike fase in die proses beskou nie, heg hy groot waarde aan die "Motivational 

Recources." (Callahan 1987: 76) Ook van der Merwe (1995), Burger (1991), Hendriks (1992) 

en Armour (1996) behandel nie motivering as 'n voorafgaande fase nie. In die hele proses en 

verloop van die verskillende fases, in die bestaan en funksionering van die gemeente as 

empiriese subjek, asook in die opbou van die gedefinieerde subjek, is deurlopende 

motivering van deurslaggewende belang. 

Volgens Callahan is hierdie deurlopende motivering nie 'n krag wat van buite op die 

gemeente uitgeoefen kan word nie. Die lidmate van die gemeente is nie manipuleerbare 

skaakstukke waarmee 'n skaakmat- posisie ingeneem kan word nie. In elke plaaslike 

gemeente is daar reeds sekere "motivational recources" teenwoordig, wat geidentifiseer en 

aangewend moet word. 



Hy verwys na die volgende: 

* Compassion (Medelye) - Omgee vir mekaar, deel-wees van mekaar, aangewese op 

mekaar. 

*Community (Gemeenskap)- Samehorigheid, sinvolle saam- wees. 

* Challenge (Uitdaging) - Die bereiking van doelwitte en uitdagings. 

* Reasonability (Redelikheid) - Logiese denke in die analisering en beplanning van die 

gemeente. 
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*Commitment (Verbintenis) -Toewyding en oorgawe in die dienswerk van die gemeente. 

Volgens Callahan is daar gewoonlik twee van hierdie vyf motiveringsbronne by die 

verskillende groepe in die gemeente teenwoordig: 

* Leiers: Uitdaging. 

*Pastor: 

* Lidmaat: 

* Kinders: 

Verbintenis. 

Gemeenskap. 

Redelikheid. 

Mede lye. 

Verbintenis. 

Mede lye. 

Gemeenskap. 

* Diensgroepe: Medelye. 

Verbintenis. 

Die belangrikheid en waarde van hierdie motiveringsbronne in die gemeente mag me 

misgekyk word nie. Meermale kom die eensydige oor- vereenvoudiging voor: Daar moet by 

lidmate 'n verbintenis (commitment) gekweek word. Tog moet daar eerder in al die 

verkondigingsgestaltes van die kerk ook klem gele word op die lojaliteit, toewyding, 

gemeenskap, redelikheid en verbintenis. 

Vir die kerkvervreemde lidmaat sou gemeenskap en medelye byvoorbeeld 'n baie sterker 

motiveringsbron wees as verbintenis. Menige predikant het horn-/ haarself al in die 

ongemaklike posisie bevind om met 'n kerkvervreemde lidmaat 'n gesprek te voer oor sy 

onbetrokkenheid. W anneer die predikant gebruik sou maak van die motiveringsbronne, doen 
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hy asook die lidmate van die gemeente besondere moeite teenoor die huisgesin, byvoorbeeld 

in tye van hartseer en swaarkry. 

Die kerkvervreemde lidmaat word dan nie soseer aangespoor deur die gesprek wat hy met die 

predikant gevoer het oor sy betrokkenheid (commitment) nie, maar eerder deur die 

gemeenskap en medelye wat pastor en lidmaat aan horn betoon het. Die lidmaat word 

gemotiveer deur die uitreik na horn toe, en die praktiese uitleef van die gemeenskap van 

gelowiges. 

Volgens Callahan word verskillende mense deur verskillende benaderings gemotiveer. Meer 

as een wyse van motivering kan op een persoon van toepassing wees. Mense word in 

verskillende lewensfases deur verskillende faktore gemotiveer, soos ook duidelik uiteengesit 

in die werke van Burger (1991), Maslow (1987), Graves (1993) en Carrol (1986). In die 

gemeentelike bediening sal ook deeglik daarmee rekening gehou moet word dat motivering 

nie "van buite" kan plaasvind nie, maar dat motivering die volgende impliseer: (Burger 1991) 

* Deel wees van mekaar. 

* Daar wees by mekaar. 

* Lief wees vir mekaar 

* Entoesiasties wees oor mekaar en die werk wat gedoen moet word. 

Volgens Carrol (1986: 56) word mense gemotiveer afhangende van die mate waarin daar in 

sekere behoeftes voorsien word: 

* Soeke na gemeenskap. 

* Soeke na sin en betekenis. 

* Soeke na bemagtiging (Empowering). 

4.2.1.1. Motivering in die kerk se verkondigingsgestaltes. 

4.2.1.1.1. Prediking. 

Die erediens word beskou as 'n ontmoetingsgebeure, waartydens die gemeente luister na die 

spreke van God, en as gemeente daarop antwoord. In hierdie samekoms van die gemeente 

moet veral rekening gehou word met "community" en "compassion". In vele gemeentes is 

die erediens die enigste plek waar gemeentelede mekaar sien en die geleentheid het om 
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betrokk:e te wees by mekaar se omstandighede. Voor, tydens en na die erediens kan daar ruim 

gebruik gemaak word van "community" en "compassion". 

Callahan (1987: 80) noem die voorbeeld van eredienste wat spesifiek gerig is op hierdie 

motiveringsbronne. "In some churches it would make better sense during the financial 

campaign to have compassion cards rather than commitment cards. In some churches it 

would make better sense to have a love Sunday rather than a loyalty Sunday. In some 

churches it would make better sense to have a community Sunday rather than a commitment 

Sunday." 

Alhoewel die voorbeeld van die "community Sunday" relatief vreemd is in die kerk, kan die 

motiveringsbronne van Callahan met groot vrug gebruik word, ook in die erediens. Indien 

aanvaar word dat die kerklike feesdae, byvoorbeeld Goeie Vrydag, Paasfees, Pinkster en 

Hemelvaart as "community Sundays" beskou kan word, moet daar veral omgesien word na 

die liturgiese inkleding van die erediens met die oog op byvoorbeeld lofprysing, aanbidding, 

verootmoediging en belydenis, om sodoende gemeenskap (community) as motiveringsbron te 

benut. 

Ander voorbeelde van eredienste gerig op motivering is 'n "Bejaarde- Sondag" waar daar in 

die prediking spesifieke aandag aan die bejaarde se omstandighede gegee word; "Kinder

Sondag" waar daar aandag gegee word aan die plek van die kind in die gemeente; 'n 

"Gemeenskap- Sondag" met besondere klem op die gemeenskap van gelowiges in die 

gemeente. Die voorbeelde in hierdie verband is haas onbeperk en skep die geleentheid vir 

kreatiewe en vemuwende gebeure in die erediens. 

Die kerk sou nie kon volstaan met die strakke voorskriftelike erediens- ordes soos dit tans in 

gebruik is nie. (Diensboek 1983: 8) Die belangrike bly egter om die regte motiveringsbron 

by die groep te indentifiseer en te gebruik. 

4.2.1.1.2. Bediening van die Sakramente. 

Die Sakramente word gesien as die sigbare verkondiging van die Woord van God. Tydens 

die bediening van die Sakramente het die gelowiges gemeenkap met God en met mekaar. Die 

vraag is egter: Besef die lidmate en ampsdraers watter motiveringsbron hierin teenwoordig is. 
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Ervaar hulle werklik gemeenskap met God en met mekaar tydens die bediening van die 

Sakramente? 

4.2.1.1.3. Kategese. 

In hierdie vorm van onderrig aan ons kinders is die gevaar wesenlik dat die kinders maar net 

teenwoordig is as gevolg van die verpligting wat die ouers op hulle plaas, en nie as gevolg 

van enige ervaring van gemeenskap of medelye nie. 

4.2.1.1.4. Herderlike sorg. 

Die predikant moet in sy verkondiging rekening hou met die huisgesin se konkrete situasie. 

Indien hy wel daarin sou slaag, kan die gesprek tydens huisbesoek in 'n baie groot mate as 'n 

motiveringsbron benut word. 

4.2.1.1.5. Evangelisasie en Sending. 

Die plaaslike gemeentes het in 'n baie groot mate 'n koue skouer gekry vir hierdie twee 

verkondigingsgestaltes. Veel meer klem word gele op die werksaamhede wat na binne gerig 

is en nie op diegene wat ook die Evangelie moet hoor nie. Tog kan die werksaamhede van 

die gemeente op hierdie twee terreine so ingerig word dat elke buitekerklike die gemeenskap 

van die gelowiges kan raaksien, en self deel daarvan wil word. 

4.2.1.1.6. Benutting van die motiveringsbronne. 

* In elke vorm van die verkondiging moet die predikant, ouderling, diaken en lidmaat deeglik 

kennis neem van die verskillende bronne van motivering en daarmee rekening hou in die 

bediening. Van elkeen van hierdie ampte vra die ontwikkeling van die bronne 'n groot 

mate van "compassion". Die predikant sal byvoorbeeld in die prediking en huisbesoek 

minder klem le op die "commitment", en ook ruimte laat vir die ander motiveringsbronne. 

* Die lidmate moet die waarde besef van medelye en gemeenskap. Koinonia moet weer tot sy 

volle reg kom. Die voorbeeld word vir mekaar hierin gestel, en vir die buitekerklike dien 

<lit as motivering om deel te word van 'n gemeenskap waar medelye en sinvolle saam

wees ervaar word. 



* Die kinders moet in die kategese gewys word op die gemeenskap en medelye wat in die 

gemeente bestaan. Hulle moet bewus gemaak word daarvan dat die gemeente 'n tuiste is, 

waar hulle ook die saam- wees en deel- wees kan ervaar, en deur hul eie optrede 'n 

motiveringsbron vir ander kan word. 
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* In die gemeente se bediening aan die bejaarde lidmaat sou meer aandag gegee word 

daaraan om die bejaarde die medelye en gemeenskap in die gemeente te laat ervaar. Die 

Diensgroep se werksaamhede dien hier as 'n baie goeie geleentheid. Dieselfde geld ook vir 

die ander Diensgroepe in die gemeente. 

* Die benutting van die motiveringsbronne kan nie as gemeentebou beskou word nie. Die 

motiveringsbronne moet eerder gesien word as geleenthede om die gemeente te lei tot die 

besefvan sy huidige stand (Empiriese subjek), en te lei in die groei en ontwikkeling na sy 

ware wese (Gedefinieerde subjek). Die waarde van Callahan se motiveringsbronne le juis 

hierin opgesluit: Nie net die predikant, ouderling en diaken nie, elke lidmaat het die 

verantwoordelikheid in die verskillende motiveringsbronne. 

* Die verkondiging van die kerk is gerig tot besondere mense: Mense as die eiendom van 

God. Beide die troos en verantwoordelikheid wat hierdie indikatief meebring, het as dit reg 

hanteer word, 'n besondere krag. By verskillende geleenthede le die lidmate van die kerk 

sekere beloftes af (Huwelik, <loop van kinders, geloofsbelydenis, bevestiging in die amp) 

Die "commitment" is dus in 'n groot mate reeds by die lidmaat teenwoordig, wat as bron 

vir motivering benut kan word. 

4.2.2. Evaluering van die gemeente. 

'n Frustrasie wat dikwels in gemeentes ervaar word, is die tendens om 'n jaarprogram maar 

net te dupliseer vir 'n nuwe jaar se gebruik. Byna meganies en immer kontinue word die 

werksaamhede maar net weer herhaal wat verlede jaar en tien jaar gelede gedoen is. Die 

gevolg is 'n onvergenoegdheid en ontevredenheid, nie net by die predikant nie, maar in die 

hele gemeente. 

Die evaluering van die gemeente se werksaamhede is daarom onontbeerlik. Hierdie 

evaluering behels nie maar net die bepaling van die gemeente se lidmaattal nie. Die gevaar 
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bestaan dat die gemeente oor baie volledige inligting in hierdie verband beskik, maar dat dit 

bloot inligting is wat onbenut gelaat word. Ook vir Hendriks (1992:17) is hierdie deeglike 

evaluering van die gemeente van die uiterste belang. Die gemeente moet verstaan waar hy 

vandaan kom, waar hy homself op die oomblik bevind, en wat die Woord van God oor 

kerk-wees se, sodat die lidmate kan weet waarheen hulle op weg is. Hy bepleit 'n 

bedieningsmodel in die kerk wat funksioneer as 'n samestelling van die vier basiese 

ekklesiologiese modelle: 

* Die kerk as instituut. 

*Die kerk as verkondiger. 

* Die kerk as die liggaam van Christus. 

*Die kerk as die bevryder (transformator) 

Die versoeking is groot om groei in die gemeente te bepaal aan die hand van die lidmaattal. 

Groei kan egter nie sonder meer kwantitatief deur middel van die lidmaattal gemeet word 

nie. Ook die kwalitatiewe van die gemeente se bediening moet aandag geniet. Mead (1993: 

12) wys op vier maniere waarop daar groei in die gemeente kan plaasvind: 

- Numeriese groei. Hierdie vorm van groei word aangedui deur die erediensbywoning, die 

omvang van die gemeentelike begroting, die hoeveelheid aktiwiteite in 

die gemeente en die toename in die lidmaattal. 

- Volwassewordende groei. Hier word veral gelet op die geloofsvolwassenheid van elke 

individuele lidmaat. Die lidmaat se geloof word gerig op die 

lewering van dienswerk in die gemeente sowel as in die 

gemeenskap. 

- Organisatoriese groei. Die gemeente bestaan as 'n funksionerende gemeenskap van 

gelowiges. Hy is daartoe in staat om homself te onderhou as 'n 

lewende liggaam van Christus. 

- Groei ten opsigte van beliggaming. Die gemeente slaag daarin om die geloof in die 

alledaagse besig- wees te beliggaam. Die lidmaat slaag 

daarin om die "geloof- storie" uit te leef in die 

gemeente sowel as in die gemeenskap. 

Callahan se evaluering van die gemeente is daarop gerig om die plaaslike gemeente bewus te 

maak van die probleem om groei net te meet aan die lidmaattal, en om nuut te dink oor die 
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toekomstige bediening. Met die oog op die langtermynbeplanning van die gemeente, is dit 

van deurslaggewende belang dat die gemeente 'n realistiese bepaling sal maak van sy huidige 

toestand: Aansien, sterkte, lewenskrag, invloed en grootte. 

Hy (Callahan 1983: 13) verwys na die sogenaamde P- B- D beginsel. "Perception yields 

Behavior and Behaviour yields Destiny". Daarom is dit noodsaaklik dat die evaluering van 

die gemeente so realisties en getrou as moontlik gemaak sal word. Lidmate is dikwels geneig 

om die plaaslike gemeente met 'n ander te vergelyk, en dan tot die gevolgtrekking kom: Ons 

is net nie daartoe in staat om dit te bereik nie. 

Op grond hiervan waarsku Callahan (1987: 13): "There is a direct correlation between a 

church's perception of itself and the size of the mission it shares in it's community. And 

churches will grow- forward or downward- to the size of the mission they share in the 

community. So it is important in long- range planning for a church to first develop a realistic 

and accurate perception of itself" 

Tog bestaan die tendens in die kerk om te onderskei tussen groot en klein gemeentes. Vir die 

groter gemeentes sou dit dan finansieel makliker wees om te bestaan, daar is meer mense 

betrokke en daarom word die werk in die gemeente makliker verrig. In die evaluering van die 

gemeente is lidmaattal nie die primere norm nie, alhoewel die belangrikheid daarvan nie 

misgekyk moet word nie. 

Callahan stel vier kategoriee voor vir die evaluasie: 

* Gemiddelde erediensbywoning. 

* Gemiddelde "church school attendance". 

*"Church school enrollment". 

* Lidmaattal. 

In die evaluasie word groter waarde geheg aan die erediensbywoning en "church school 

attendance". 

4.2.3. Bepaal die rigting van die gemeente vir die toekoms. 

Die lidmate bepaal aan hoeveel mense (nie slegs lidmate nie) die gemeente se bediening 

gerig is, en hoeveel mense daardeur bereik is. Die vraag is dus: In watter mate was die 
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gemeente missioner betrokke in die gemeenskap? "A person served in m1ss1on is a 

nonmember or a nonconstituent in the local community who is directly helped with a specific 

human hurt and that helping is directly linked to your church." (Callahan 1987: 15) 

Die volgende vraag is dan: In watter mate kan die gemeente sy missionere potensiaal 

ontwikkel en uitbrei? Die antwoord van die lidmate op hierdie vraag is dikwels 'n 

onderskatting van die gemeente se werklike potensiaal. Daarom die logiese volgende vraag: 

Hoeveel buitekerklikes kan in die volgende jaar deur die gemeente se bediening bereik word? 

Ook hier is dit van deurslaggewende belang dat die beraming so realisties as moontlik sal 

wees. 

Die geweldige positiewe in hierdie evaluering van die gemeente is dat daar dadelik gemerk 

kan word in watter mate die gemeente se werksaamhede missioner van aard is of nie. Is die 

gemeente se bediening slegs na- binne gerig ter wille van die oorlewing, of is die bediening 

ook na buite- gerig ter wille van die verkondiging van die Evangelie? In watter mate kan die 

missionere gerigtheid van die gemeente ontwikkel word? 

Callahan se bedoeling is nie dat die gemeente se missionere bewussyn binne die eerste jaar 

van sy langtermyn- beplanning tot sy volle sterkte moet ontwikkel nie. Hy beveel eerder 'n 

doelstelling aan waardeur vyftien tot twintig persent van die totale missionere potensiaal 

benutword. 

Hierdie evaluering wat Callahan aanbeveel kan vir die gemeentes van die Nederduitsch 

Hervormde Kerk van groot nut wees. Die positiewe daarin is dat die gemeente doelgerig kan 

bepaal in watter mate sy werksaamhede missioner gerig is of nie. Die lidmate verplig hulself 

as't ware om in hul werksaamhede missioner gerig te wees tot die wereld. "How many new 

people can you realistically hope to serve in your community each year? People you are not 

now serving, people you will seek out and find, people you can help in relation to specific 

human hurts and hopes." (Callahan 1987: 16) 

Die opdrag van Jesus Christus aan die kerk is tog duidelik: Verkondig die Evangelie aan die 

wereld daarbuite, aan elke mens wat in hierdie gebroke wereld lewe! In 'n postmodeme era 

kan hierdie opdrag nie sinvol uitgevoer word wanneer 'n gemeente nie 'n deeglike evaluering 
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van sy werksaamhede maak nie, ook nie wanneer die gemeente jaar na jaar sy beplanning 

maar net dupliseer nie. 

4.2.4. Bepaal die kragte van die gemeente in verhouding tot die twaalf kenmerke van die 

eff ektiewe gemeente. 

In die bepaling van die kragte (sterk:punte) van die gemeente se bediening is drie fases ter 

sprake: 

* Berei 'n voorlopige analise voor. 

* Analiseer en diagnoseer die relasionele kenmerke van die gemeente. 

* Analiseer en diagnoseer die funk:sionele kenmerke van die gemeente. 

Ook hier is dit van die allergrootste belang dat die analise van die gemeente realisties en 

akkuraat sal wees. Die bedoeling is dat die komitee gemoeid met die langtermynbeplanning 

in groepe van twee persone verdeel sal word, wat die aanvanklike analise sal afbandel. 

Daarna vergader die hele komitee om die waarderings van die twaalf kenmerke te bespreek. 

Die gemeente kan in hierdie analise met groot vrug gebruik maak van Callahan se Twelve 

keys to an effective church: The planning workbook (1990) vir die evaluering van die 

verskillende kenmerke. 

Callahan se bedoeling is dat hierdie twaalf kenmerke reeds in elke gemeente teenwoordig is 

of kan wees. In die langtermynbeplanning moet die ontwikkeling van hierdie kenmerke in die 

gemeente besondere aandag geniet. Die positiewe hierin is juis dat die gemeente nie sonder 

meer inligting kan insamel en <link: Hoe meer inligting ons tot ons beskikking het, hoe beter 

sal ons weet in watter rigting ons moet beweeg nie. 

Die vraag wat dikwels gevra word is: Wat behels hierdie twaalf kenmerke van die effektiewe 

gemeente? Vir Callahan kan die kenmerke miskien van groot waarde wees, maar is dit ook 

die geval vir die gemeentes van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika? 

Die konteks waarin Callahan sy model ontwerp het, moet volledig in gedagte gehou word. As 

gevolg van verskillende faktore sal sekere van die twaalf kenmerke meer van toepassing 

wees op sekere gemeentes van die Nederduitsch Hervromde Kerk as ander. Die waarde van 
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die kenmerke le juis daarin dat elke gemeente sy eie unieke omstandighede in ag kan neem 

by die bepaling en die ontwikkeling van die verskillende kenmerke. 

Enkele vrae wat dan aan die orde kom is: 

* Het ons enige spesifieke doelwitte in die gemeente vir die volgende jaar, twee jaar en vyf 

jaar? Indien nie, waarom nie? Indien wel, hoe gaan ons hierdie doelwitte laat realiseer? 

*In watter mate is die predikant en lidmate betrokke by mense (nie net lidmate nie) in die 

gemeenskap se behoeftes en nood? 

*Wat is die lidmaat en besoeker se ervaring van die erediens? 

* In watter mate bestaan daar 'n ervaring van gemeenskap tussen die lidmate, 'n gemeenskap 

wat vanuit die gemeente gerig is tot die plaaslike gemeenskap. 

* Wie neem die besluite in die gemeente? Is die lidmate altyd bewus van die besluite, die 

motivering daarvoor, sowel as die implikasie daarvan? 

* Watter boodskap dra die voorkoms van die kerkgebou oor? Hoe lyk die terrein en 

omgewing rondom die kerkgebou? 

* Indien 'n nuwe intrekker op soek is na die kerkgebou, sal hy/ sy <lit maklik vind? 

* In watter mate is die predikant en ander leiers van die gemeente beskikbaar vir die lidmaat 

sowel as vir die nie- lidmaat? 

* Word die gemeente se fasiliteite voldoende benut? 

*Word daar in die gemeente voortdurend gesprek gevoer oor die swak finansiele posisie en 

uitsiglose toekoms van die gemeente? 

*Watter invloed oefen die gemeente uit in die gemeenskap? Watter invloed oefen die 

gemeenskap uit op die gemeente? 

Volgens Callahan bied hierdie benadering twee voordele. "The first advantage is that it takes 

seriously the integrity and individuality of each church and each community." (Callahan 

1983: 125) "The second advantage of this approach is that it is neither absolute nor universal. 

One of the mistakes that some denominational leaders make is to advocate that a given 

approach should be used in virtually every congregation across the land." (Callahan 1983: 

126) 
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4.2.4.1. Relasionele kenmerke. 

4.2.4.1.1. Spesifieke, konkrete missionere doelwitte. 

Callahan bepleit dat die plaaslike gemeente nie 'n gesindheid sal he van "ons sal help waar 

ons kan" nie. Dit sou dan beteken <lat die gemeente nie sy werksaamhede sonder meer ad hoc 

kan verrig nie. Die kerk is tog die missionere, die gestuurde na die wereld. Die presiese 

herhaling van die vorige jaar se program en werksaamhede sou ondenkbaar wees. 

Die bediening van die gemeente moet in alle opsigte gerig wees op die mens in die 

gemeenskap se spesifieke nood en behoeftes. Sodoende benut die gemeente die 

"motivational recources" deurdat byvoorbeeld "compassion" en "community" na binne 

sowel as na buite uitgeleef word. Die gevolg hiervan is die sogenaamde "spill over effect". 

(Callahan 1983: 4) Persone in die gemeenskap neem kennis daarvan <lat 'n sekere persoon 

deur die gemeente bygestaan is. "Sal ek dan nie ook deur die gemeente gehelp kan word 

nie?" 

Vir die bediening van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika behoort hierdie eerste 

kenmerk nie onaanvaarbaar te wees nie. Die bestaan en funksionering van die verskillende 

diensgroepe, werkgroepe en komitees in die gemeente kan hier as ruimte <lien vir die 

formulering en uitleef van die missionere doelwitte. Die lidmaat moet geleer word om eerder 

te help as om hulp te ontvang, eerder liefde te betoon as om liefde te ontvang, en eerder 

dienswerk te verrig as om gedien te word. 

Die gevaar is tog wesenlik dat die lidmaat van die kerk wese en struktuur met mekaar kan 

verwar. Die kerk en gemeentes mag nooit die kneg van die struktuur wees nie. Die struktuur 

moet eerder die veranderbare werkswyse van die kerk wees. Indien <lit nie die geval is nie, 

word die strukuur van die kerk gesien as die beskermingsmaatreel van die wese van die kerk. 

Die kerk en die plaaslike gemeente as sigbare, empiriese grootheid word dan losgemaak van 

die kerk as 'n gebeurtenis, met die gevolg <lat 'n instituut ontstaan waar verstarring intree, en 

wette en voorskrifte die oorheersende rol begin speel. Bosch (1979: 27) wys daarop dat die 

"instituut" sonder die "gebeurtenis" gaandeweg 'n museum of versorgingsinrigting word. 

'"Gebeurtenis' sonder 'instituut' vervlugtig na korte tyd of waar <lit nie gebeur.nie, neem <lit 

maar weer mettertyd institutere vorme aan." 
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In so 'n kerk/ gemeente is daar geen ruimte vir die "liggaam- model" nie, en logies ook geen 

ruimte vir die dienswerk van die lidmate nie. George (1991: 14) wys daarop dat die kerk so 

besig kan wees om die bestaande werkswyse en strukture in stand te probeer hou, dat die 

behoefte van die lidmate totaal misgekyk word. 

Alhoewel die Diensgroepstelsel in die Nederduitsch Hervormde Kerk gehelp het om 'n groot 

aantal lidmate te "bemagtig" (van der Merwe 1995: 108) vir hulle dienswerk, het die stelsel 

nog nie daarin geslaag om 'n gemeente as 'n geheel te bring tot die uitvoering van hulle 

dienswerk in die gemeenskap (missioner) buite die gemeente nie. Al die bestaande vorme 

van die bediening sal hierin aangewend moet word. Besondere geleenthede vir die toerusting 

en bemagtiging van die lidmate moet geskep word. 

In die Diensgroepe se werksaamhede sal die vyf vrae van Callahan in 'n groot mate rigting 

gee aan die werksaamhede: 

*Ten opsigte van watter nood en behoefte wil ons hulp verleen? 

* Oor watter sterkpunte beskik ons wat gebruik kan word in hierdie uitreiking? 

*Watter mense het dieselfde nood en behoefte? 

* Watter gebeure is daar in die gemeente/ gemeenskap wat hierdie uitreiking die moeite werd 

sal maak? 

* In watter opsig wil die Here ons missioner gebruik? 

4.2.4.1.2. Besoeke deur die pastor en lidmate in die gemeenskap. 

Hierdie besoeke moet nie verwar word met huisbesoek soos deur die Kerkorde (Ordereel 

2.3.6.2.) van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika voorgeskryf word nie. Die 

besoeke waama Callahan hier verwys is spesifiek gerig op die buitestaander, die nie- lidmaat, 

met ander woorde 'n missionere besoek. 

"The visits should be made by the pastor and a range of key laypersons in the congregation. It 

would not be appropriate for the pastor to assume full responsibility for visitation, nor would 

it be appropriate for the pastor to train laypersons and participate only minimally." (Callahan 

1983: 11) In die Kerkorde van die Nederduitsch Hervormde Kerk word die reeling getref dat 

die predikant alle nuwe intrekkers (Ordereel 2.3.6.1.) sal besoek, maar geen melding word 

gemaak van die besoeke aan buitekerklikes nie. 



48 

Onbeplande besoeke moet egter vermy word, asook besoeke wat uit reaksie gedoen word. 

Daar moet ook 'n noue samewerking wees tussen die lidmate wat die besoeke afle en die 

predikant van die gemeente. Die moontlikhede in hierdie verband is onbeperk: 

hospitaalbesoek, besoek aan 'n sieke tuis, persone wat in materiele nood verkeer, persone 

wat 'n gelief de aan die dood af gestaan het Die konkrete nood en behoeftes van die mens 

moet raakgesien word 

Callahan beklemtoon die volgende: 

* Besoekpunte moet doelbewus gekies word. 

* Pastorale versorging vind plaas en ontwikkel wanneer mense mekaar se nood en behoeftes 

beter leer ken. 

* Dit gaan nie maar net oor 'n welwillendheidsbesoek nie. Die persoon word genooi om die 

eredienste byte woon en deel te word van die gemeente se werksaamhede. 

* Die lidmaat is nie net in die bepaalde gemeente werksaam nie, maar in die hele 

gemeenskap. 

In die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika kan hierdie kenmerk moontlik met agterdog 

bevraagteken word. Ons gemeente kan nie eers behoorlik ons eie finansiele verpligtinge 

nakom nie, hoe kan ons nog ander persone help en ons las sodoende net swaarder maak? 

Alhoewel daar begrip moet wees vir hierdie vraag, mag die plaaslike gemeente nooit sy 

missionere verantwoordelikheid uit die oog verloor nie. Wanneer hierdie vraag wel gevra 

word, dien dit as teken daarvan dat die gemeente se werksaamhede by uitstek gerig is op 

oorlewing, en nie op die verkondiging van die Evangelie nie. Die wese van die kerk, as 

gestuur- wees na die wereld, word totaal uit die oog verloor. 

Die besoeke in die gemeenskap deur die pastor en lidmate maak nie die normale huisbesoek 

soos dit tans gedoen word, oorbodig nie. Met 'n nuwe benadering tot huisbesoek kan die 

predikant homself daarvan weerhou om huisbesoek te doen bloot omdat die Kerkorde 

(Ordereel 2.1.5. [ii].) dit so aan horn voorskryf 

'n Moontlikheid sou kon wees om elke jaar 'n tema, soos bepaal deur die 

Ouderlingevergadering, met die individuele huisgesinne te behandel. Die tema word baie 

kemagtig opgesom, en die stuk word na die besoek aan die huisgesin beskikbaar gestel vir 



49 

verdere leeswerk. Die Skrifverwysings kan gebruik word tydens huisgodsdiens. Nadat die 

huisbesoek in 'n spesifieke wyk voltooi is, stuur die predikant aan elke huisgesin by wie 

besoek af gele is 'n kaartjie waarop die kerkwapen, of die gemeente se naam of die gemeente 

se visie duidelik verskyn. 

Die bewoording sou moontlik kon wees: 

Piet, Alet en kinders. 

Baie dankie dat julle ons so vriendelik ontvang het tydens huisbesoek. Ons waardeer dit 

opreg. Indien julle enige aspek ten opsigte van die onderwerp, of enige ander saak wil 

bespreek, neem asseblief die vrymoedigheid om my te kontak. 

Groete 

Ds. Lukas Meyer. 

Besoeke aan nuwe intrekkers en nuwe lidmate behoort deel te wees van die predikant se 

normale huisbesoekprogram. Deur nuwe intrekkers en nuwe lidmate so spoedig moontlik te 

besoek, kan so 'n gesin baie gou by die aktiwiteite van die gemeente betrek word. Hierdie 

eerste besoek kan, soos Berkelbach van der Sprenkel (1946: 32) voorstel, 'n suiwer 

informatiewe besoek wees. By die geleentheid kan aan die lidmaat kortliks belangrike 

inligting oor die gemeente gegee word, en die uitnodiging word gerig om in te skakel en deel 

te neem aan die aktiwiteite. 

4.2.4.1.3. Gemeenskaplike dinamiese eredienste. 

Callahan noem vyf faktore wat 'n bydrae kan lewer tot gemeenskaplike dinamiese eredienste: 

* Warmte, vriendelikheid en innemendheid van die gemeente. 

Die vraag word hier gevra na die gemeente se interaksie met mekaar voor, tydens en na die 

erediens. Ervaar die lidmaat en besoeker voor, tydens en na die erediens dat hy deel is van 

die liggaam van Christus, dat hy deur die liefde van Christus daartoe gedwing word? Wat is 

die besoeker of nuwe intrekker se ervaring van die erediens? Is hy met warmte en 

vriendelikheid ontvang en welkom geheet, of weet die kerkraad en die lidmate van die 

gemeente nie eers dat hy wel daar was nie? 
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Callahan wys ook daarop <lat "deurwagters" (ushers), parkeerpersoneel, en lidmate wat nuwe 

intrekkers en besoekers verwelkom, diensbaar kan wees in die uitleef van warmte en 

vriendelikheid rondom die erediens. 

Vir die gemeentes van die kerk mag hierdie uitsprake van Callahan vreemd voorkom, maar 

behoort nie problematies te wees nie. Elke gemeente ontvang van tyd tot tyd besoekers van 

ander gemeentes en ander kerke, nuwe intrekkers en selfs buite- kerklikes. Callahan se raad 

in hierdie verband kan met groot vrug gebruik word, nie alleen tot voordeel van byvoorbeeld 

die besoeker nie, maar ook tot groot voordeel van die lidmaat in die gemeente. Reeds voordat 

die lidmaat of besoeker in die kerkgebou ingaan, ervaar hy die hartlikheid en vriendelikheid 

van die gemeente. 

Dan word die vraag verder gevra: Hoe ervaar die lidmaat en besoeker die erediensgebeure? 

Sake wat dikwels as vanselfsprekend aanvaar word, blyk belangriker te wees as wat ons 

werklik besef: "The impression that visitors have of the warmth of a church will hinge 

primarily on the experience they have as they interact with parking supervisors, greeters, 

ushers, leaders of the service of worship, and those who are seated around them." (Callahan 

1983:25) 

* Dinamika en inspirasie van musiek. 

Vir Callahan speel musiek 'n baie belangrike rol in die ontmoetingsgebeure tussen God en 

mens. "On those Sundays when my preaching is off, I count on the music to carry the 

service." Verder stel hy: "and a solid music program is vital to achieve corporate, dynamic 

worship." (Callahan 1983: 27) 

Schaller (1984: 73) beweeg op dieselfde vlak: "The larger the size of the congregation, the 

greater the importance of music. This generalization suggests that if it plans to reach a large 

number of people, the middle- sized congregation should review the quality of the chancel 

choir, the system for inviting new people to join the choir, and the role of the choir in the 

worship life of the congregation. Many church shoppers are strongly influenced on their visit 

by the quality of the chancel choir." 
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Die waarde wat beide Callahan en Schaller aan die rol van musiek in die erediens heg, is 

miskien vir die Nederdtuitsch Hervormde Kerk van Afrika oordrewe. Die Reformatoriese 

uitspraak, Sola Scriptura, word verskraal wanneer die musiek as 'n sterk aanvulling moet 

<lien vir die verkondiging van die Evangelie. Die waarde van die musiek moet egter opnuut 

weer raakgesien word, en gemeentes kan opnuut weer aandag gee aan gemeentesang voor, 

tydens, en na die erediens. 

Burger (1991: 63) wys daarop dat wanneer mense God deur sang loof en eer, iets in hulle 

lewens gebeur wat moeilik op ander maniere bewerk kan word. Die kerk moet ems maak 

met Burger se opmerking dat sangbundels meer moet konsentreer op die musiekaanvoeling 

en -vermoe van gewone mense eerder as die van "connoiseurs". Vele woorde en begrippe in 

die bestaande Psalm- en Gesangebundel is vir die jongmens, en selfs vir die volwassene 

onverstaanbaar. 

Enkele voorbeelde: 

"of neersit waar die spotglans in die oog is," (Psalm 1: I) 

"Nooddriftiges wat kwyn in leed," (Psalm 9: 14) 

"Hul smaak die vette van u huis;" (Psalm 36: 2) 

"Sy skerpe bliksemspeer" (Psalm 97: 2) 

"Die vyand volg op my skrede," (Psalm 143: 3) 

"ons eiesinnigheid genees;" (Gesang 16: 4) 

"ons staan boetvaardig voor u heil'ge oe-" (Gesang 52: 1) 

"Die gesel het u vlees gebreek-" (Gesang 114: 3) 

"deur tien maal duisende omgewe" ( Gesang 184: 1) 

" met geloofsblymoedigheid. (Gesang 245: 6) 

* Karakter en kwaliteit van die prediking. 

Die prediking moet verstaanbaar wees, nie wereldvreemd nie. Die prediking moet die limaat 

lei en begelei te midde van die swaarkry, beproewing en belewing van omeg. Hierdie norm 

stel aan die predikant geweldige hoe eise. Nie alleen 'n grondige bestudering van die Skrif 

nie, maar ook 'n deeglike kennis en begrip van die modeme mens tot wie die verkondiging 

gerig word se leefwereld, is van deurslaggewende belang. Hiermee word nie bedoel 'n 

humanistiese benadering van "se vir die mense wat hulle graag wil hoor" nie, eerder die 
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uitvoering van die besef dat die kerk die Evangelie hoorbaar en verstaanbaar aan die wereld 

moet verkondig. 

* Krag en meesleurende vermoe van die liturgie. 

Die inhoud en die vorm van die erediens kan nie los van mekaar bedink word nie. Die 

erediensgebeure moet 'n ineengeweefde geheel vorm, waaraan nie net die predikant nie, 

maar ook die lidmaat aktief kan deelneem. 

Die Nederduitsch Hervromde Kerk van Afrika is in hierdie verband baie duidelik 

voorskriftelik. Die Diensboek (1983), soos van tyd tot tyd gewysig deur die Algemene 

Kerkvergadering, maak voorsiening vir elf liturgiese ordes. Die vemaamste verskil in hierdie 

ordes is die plek wat die voorlesing van die Tien Gebooie en die Belydenis inneem, voor of 

na die prediking; die afwisseling van die Skrif gedeeltes waaruit die Tien Gebooie gelees 

word; en die afwisseling van die Twaalf Artikels met die Belydenis van Nicea. Die vraag kan 

gevra word of die Psalms en Gesange wat in hierdie ordes gestel word as moontlikhede, nie 

eerder tot nadeel as tot voordeel <lien nie. Bied hierdie voorgeskrewe diensordes, Psalms en 

Gesange nie dan juis die geleentheid vir herhaling uit gewoonte nie? 

* Ruimte en kapasiteit van die kerkgebou. 

Gemeentes wat van voomeme is om 'n kerkgebou op te rig, kan deeglik kennis neem van 

Callahan se denke in hierdie verband: 'n Ruim voorportaal en kansel, wye gange tussen die 

middelblok en syflanke en kort kerkbanke laat die persone in die erediens tuis en gemaklik 

voel. Dit dra daartoe by dat mense mekaar sal groet, eerder as om uit te stap vanwee 'n 

gevoel van samedromming. Die vraag is egter: Kan die argitektuur van die kerkgebou 

werklik die ervaring van 'n gemeenskap van gelowiges positief of negatief beinvloed? 

Callahan se antwoord is onomwonde "ja"t 

Oor etlike jare heen het daar 'n verskeidenheid teoriee ontstaan oor die erediens met die 

oortuiging <lat hierdie teoriee in ooreenstemming is met die Woord van die Here. 

* Die erediens word gekarakteriseer as 'n gespreksontmoeting tussen God en Sy saam

geroepte gemeente (Barnard 1990: 31 ). 
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* Die erediens moet 'n Goddelike dimensie he. Al is die mens in hierdie dimensie ter sprake, 

wys Barnard ook daarop dat die middelpunt nie die mens of sy diens of sy vroomheid of sy 

werk is nie, maar die werk van die drie- enige God en Sy Persoon (Barnard 1981: 389). 

*Die middelpunt van die erediens is die prediking (Barnard 1981: 329; Jonker 1978: 81). 

* Alhoewel daar bepaalde konstituerende elemente is wat beteken dat nie enige byeenkoms 

as 'n erediens kwalifiseer nie, behoort voorlesing uit die Bybel 'n sentrale plek in elke 

erediens te he (Muller 1990: 56; Bijlsma 1977: 5). 

*Die erediens beklee 'n sentrale posisie in die gemeente. Dit is en moet die hart van die 

gemeentelike lewe wees. "Die kansel en die lewe van die gemeente mag nooit geskei word 

nie." (de Villiers 1980: 7) 

* Een erediens per Sondag is as die primere byeenkoms van die gemeente gesien, terwyl 

ander dienste ofbyeenkomste daarby aansluiting gevind het (Barnard 1981: 338; Pont 

1981: 28). 

* Die vierende karakter van die erediens is baie belangrik, juis omdat die mens wat verstaan 

wat hy in Christus is, nie anders kan as om uit dankbaarheid na die erediens te kom om dit 

te vier nie (Muller 1984). 

Bogenoemde is aanvaarde teoriee ten opsigte van die erediens met 'n stewige teologiese 

onderbou. Maar in watter mate kom hierdie teoriee in die praktyk tereg? Die Vaderland 

(18 Augustus 1983) berig: "Teen die einde van die eeu gaan kerkbywoning dalk so swak 

wees dat predikante slegs vir die koster en orrelis gaan preek". (Olivier 1986: 1) Die einde 

van die eeu is in sig. Hoe lyk die erediensbywoning tans? 

Dikwels word 'n vriendelike en persoonlike atmosfeer in die erediens as 'n humanisme 

afgemaak. Tog kan dit nie anders as dat daar 'n sekere vorm van humanisme in die kerk en in 

die erediens sal moet wees nie. Dit gaan in die kerk en in die erediens ook oor mense, mense 

wat van die Verlossing in Christus moet hoor, hierdie Verlossing moet beleef en gaan uitleef. 

Dit beteken egter nie dat die gevaar van humanisme misgekyk moet word nie. In die erediens 

gaan dit tog oor die eer van God. Die vraag is egter of 'n vriendelike en persoonlike 

atmosfeer dit nie vir die mense moontlik maak om met groter oorgawe God te eer en te dien 

in die erediens nie? 
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4.2.4.1.4. Betekenisvolle relasionele groepe. 

In die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika word groot klem gele op afsonderlike wyke, 

elk bedien deur 'n ouderling en diaken. Hierdie wyksindeling berus dan op sekere 

geografiese oorwegings. Dieselfde oorwegings geld wanneer 'n nuwe gemeente gestig word. 

In die plaaslike gemeente word in die verskillende werksaamhede ruim gesteun op hierdie 

wyksindeling. Wyke is dan verantwoordelik vir sekere funksies, terwyl die lidmate van 'n 

sekere wyk bitter min of weinig met mekaar in gemeen het. 

Callahan se denke in hierdie verband sou in die meeste gevalle 'n streep trek deur die 

geografiese indeling. Die geografiese wyksindeling toon min tekens van gemeenskaplikheid 

(community) en verhoudingsgroepe. Tog se Callahan (1983: 39): "People win people to 

Christ; programs do not. People discover people in significant relational groups, not in a 

merry- go- round of programs and activities." Die werksaamhede van hierdie relasionele 

groepe is dan gerig op: 

* Bestaan saam met mekaar. 

* Oopmaak van lewens vir mekaar. 

* Die ervaring van behoort by mekaar. 

Die lidmaat kry dus die geleentheid om besig te wees met geloofsgroei en geloofsvorming. 

"Die rol van tradisionele huisbesoek om mense se 'behoort' - ervaring te verstewig, moet nie 

onderskat word nie. Dit is welbekend dat groepskohesie versterk word as daar, benewens die 

onderlinge band tussen lede, ook by elkeen 'n sterk binding aan die groepsleier is. 'n 

Gemeente waar die predikant en ander leiers van die gemeente toeganklik is en ook op 'n 

meer informele vriendskapsvlak met gemeentelede kommunikeer, het 'n groot wins bo die 

waar mense nie eintlik persoonlike kontak met die gemeenteleiers het nie." (Burger 1991: 

115) 

Wanneer die gemeente sy werksaamhede inrig volgens hierdie relasionele groepe, sal die 

wyksindeling volgens geografiese oorwegings noodwendig moet verdwyn. Lidmate m 

dieselfde ouderdomsgroep, belangstellings, leefwereld en behoeftes sal saam 'n 

betekenisvolle relasionele groep vorm. 
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Die voordeel bestaan daarin dat lidmate meer met mekaar in gemeen sal he as wat tans die 

geval is, en meer betekenisvol op mekaar aangewese sal wees. 'n Werkbare benadering sou 

kon wees dat 'n wyk uit 'n ouderling, 'n diaken en vier huisgesinne (relasionle groepe) sal 

bestaan, wat aanvanklik 'n gemeenskap van gelowiges in die kleine vorm. 

'n Moontlike nadeel is dat, wanneer die voorskrif van huisbesoek, soos vervat in die 

Kerkorde (Ordinansie 2.1.5.[ii]), gehandhaaf moet word, 'n baie groot finansiele implikasie 

ter sprake kan kom, veral op die platteland met uitgestrekte gemeentegrense. 'n Moontlike 

oplossing vir hierdie probleem is die benutting van groepshuisbesoek. 

'n Ander moontlikheid is om naas die geografiese wyksindeling ook gebruik te maak van 'n 

kategoriale indeling, waar die indeling berus op ouderdomme, belangstellings, beroepe, 

grootte van die huisgesin en huwelikstatus. Naas die bestaande wyke in die gemeente, 

volgens 'n geografiese indeling, ontstaan daar dan belangegroepe (Burger 1991: 117) waarin 

die ouderling nie noodwendig die leiding sal neem nie. Die belangegroepe kan omskryf word 

as 'n groep waarin die lede omsien na mekaar, toegespits op 'n sekere lewensterrein, 'n 

gemeenskaplike ervaring wat die groepslede met mekaar kan deel. 

Net soos ten opsigte van die erediens, bestaan daar ook ten opsigte van koinonia heelwat 

teoriee wat oor die jare heen vorm aangeneem het. Panikulam (1979: 1) verwys na drie 

tekste, 1 Korintiers 1: 9, Handelinge 2: 4 2 en 1 Johannes 1: 3 om, soos hy dit stel "The 

essence of Christianity in one word ... koinonia." te beskryf. 

Louw (1984: 145) wys op die vertikale en horisontale dimensie van kerkwees. 

"Verbondenheid aan God bring mee 'n verbondenheid aan mekaar. Omdat die gelowiges in 

'n nuwe verhouding met Christus staan, staan hulle ook in 'n nuwe verhouding ten opsigte 

van mekaar." 

Burger (1991: 105) wys op die sogenaamde "mekaar- tekste" in die Nuwe Testament, mekaar 

liefte he, mekaar te aanvaar, mekaar te eer, mekaar te dien, mekaar se laste te dra, mekaar te 

bemoedig en mekaar te vermaan. Tereg wys van Rooyen (1983: 88) dan daarop dat Koinonia 

nooit verstaan kan word as 'n vorm van sosiale gemeenskap met mekaar nie. 
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Weereens ontstaan die vraag: In watter mate kom hierdie teoriee oor koinonia tot hul reg in 

die plaaslike gemeente? 

4.2.4.1.5. Sterk leierskaphulpbronne. 

Uit Callahan se denke oor leierskap het die kerk waarskynlik die meeste te leer. Hy maak die 

gemeente opnuut bewus van iets wat dikwels as vanselfsprekend aanvaar word, en tog nie 

heeltemal toegepas word nie. "The more activities a congregation has, the less likely it is to 

have strong leadership recources. The more a congregation has achieved, the more likely it is 

to have strong leadership recources." (Callahan 1983: 43) 

Vir Callahan is die tyd van die "enabler" verby. Die tyd het aangebreek dat die kerk die 

waarde van leiers besef, en ems maak daarmee dat daar kundige persone op hierdie terrein in 

elke gemeente is. In die kerk word sterk klem gele op die beginsel van rotasie, terwyl 

Callahan sterk klem le op kontinuiteit. Tereg noem hy dat geen verantwoordelike 

maatskappy sy leierskorps elke drie jaar sal verander nie. Indien die beginsel van rotasie in 

die gemeente wel toegepas sou word, sou dit ook tot nadeel wees van die 

langtermynbeplanning. 

Dikwels word 'n persoon op Sinodale of Gemeentelike vlak verkies of aangestel in 'n sekere 

posisie, om bloot '"n pos te vul". 'n Baie goeie voorbeeld van hierdie wanpraktyk vind ons 

dikwels in die verkiesing van kerkraad. Burns (1978: 18) maak die stelling: "All leaders are 

actual or potential power holders, but not all power holders are leaders." Vol gens Heitink 

(1979: 30) word daar vandag selfs van "voorbijgangers" gepraat, bedoelende 'n funksie wat 

nie meer noodwendig altyd sal bestaan nie. Alhoewel hyself nie met hierdie siening 

saamstem nie, is hy van mening dat kerklike leierskap nie meer dieself de funk:sie vervul as in 

die verlede nie. 

Die rolverwagting van die gemeentelede oor die amp van die predikant verskil vandag in so 

'n mate <lat daar nie werklik 'n beskrywing van sy bediening kan bestaan wat die 

meerderheidsbeskouing verteenwoordig nie. In sy taakomskrywing van die predikant tref 

Dreyer (1987: 546) die onderskied tussen: 

*Take wat spesifiek aan die predikant opgedra word; 

* Take wat die gesamentlike verantwoordelikheid van die predikant en ouderling is; 
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* Take wat nie- amptelik verwag word. 

Laasgenoemde is dikwels die oorsaak van ontvredenheid by die lidmaat, en die bron van 

frustrasie by die predikant. 

Volgens Shawchuck en Heuser (1993: 21) is daar in Amerika iets radikaal verkeerd met die 

amp van predikant. Om in die bediening te oorleef is eerder die uitsondering as die reel. 

Egskeidings onder predikante neem toe. Meer predikante as voorheen bevind hulleself in die 

gevangenis. Meer predikante as ooit voorheen verlaat die bediening. 

In die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika is die bedanking van predikante ook nie 

meer 'n vreemde verskynsel nie. Tussen 1985 en 1993 het 53 predikante die bediening 

verlaat. Volgens die Raad vir Herderlike Sorg (Verslag 1996: 3) is die vemaamste oorsake: 

* 'n Gebrek aan teologiese en nie- teologiese vaardighede wat noodsaaklik is vir die 

bediening. 

* Die gereedheid van die Kommissie van die Algemene Kerk:vergadering om te tug eerder as 

om goeie werk te erken en ondersteuning te bied waar nodig. 

* Die kerk word as te konserwatief beleef met betrekking tot sy bedieningsstrategiee aan die 

modeme mens. 

* Aan kerkrade word geen ruimte gelaat om self te besluit oor sake soos liturgie en sang nie. 

* Predikante vind dit moeilik om te voldoen aan die verwagtinge wat aan hulle gestel word. 

Uit hierdie verslag van die Raad vir Herderlike Sorg blyk dit duidelik dat die amp van die 

predikant ook in eie geledere in 'n krisis verkeer. 

Shawchuck en Heuser ( 1991: 20) verwys na "acedia", "a common malady among monks, 

priests, and laypersons who lived under the desert sun. They were persons who experienced 

spititual boredom, a loss of passion, wondering about lustlessly with no good in mind." Die 

gevaar van "acedia" is ook wesenlik by die hedendaagse leier. Motivering ontbreek, geen 

visie bestaan nie, of die bestaande visie vervaag en die leier verloor sy ywer en entoesiasme. 

"A person in the grip of acedia has drifted so far out of the current of things that he [she] lies 

motionless by the shore he [she] hardly bothers to watch life go by." (Shawchuck 1991: 20) 

Daarom is die spiritualiteit van die gemeentelike leier so wesenlik belangrik. Spiritualiteit 

verwys na die leier se besef en bewustheid van die Heilige Gees van God se teenwoordigheid 
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by en werksaamhede deur horn. As mens en as leier word hy in sy werksaamhede gerig deur 

die Heilige Gees. Die leier met 'n gesonde spiritualiteit: 

* is nie so besig met aktiwiteite dat hy sy eie geestelike welsyn verwaarloos nie; 

* het tyd vir homself, vir antler, en bowe alles vir God; 

* handhaaf 'n fyn balans tussen "om te doen" en "om te wees". 

* besef dat hy nie die bediening uit sy eie insigte en vermoens kan uitvoer nie. 

Die waarde en betekenis van hierdie gesonde spiritualiteit by die predikant, sowel as die 

invloed van sy leierskapstyl op die gemeente mag nie gering geskat word nie. Shawchuck 

(1991: 140) se: Die leiersfiguur se persoonlike visie het 'n bepalende effek op die 

korporatiewe (gesamentlike) visie van die gemeente. Daarom moet hy optree as reisende 

geesgenoot, op weg saam met die gemeente in 'n defenitiewe rigting. Ook vir Callahan is 

hierdie "compassion" 'n baie sterk motiveerder vir lidmate. Die gemeentelike leier staan dus 

nie teenoor die gemeente en antler mense nie, maar saam met hulle. Hy is nie net saam met 

antler nie, hy is ook daar vir hulle. Hierdie gesindheid is slegs moontlik indien die leier die 

regte spiritualiteit handhaaf. 

Arn (1979: 79) wys daarop dat dit noodsaaklik is om die regte predikant vir die regte 

gemeente te vind. Net soos daar 'n verskeidenheid gemeentes bestaan, so bestaan daar ook 'n 

verskeidenheid predikante met verskillende persoonlikhede, belangstellings, gawes en 

talente. Ten opsigte van die lidmaat se onbetrokkenheid, se Walrath (1984: 16) dat die 

vemaamste oorsaak 'n verkeerde opvatting is by die lidmaat oor die rol van die predikant as 

leier van die gemeente. Die predikant is die betaalde amptenaar van die gemeente. Dit is sy 

werk om na die gemeente om te sien en volledig op hoogte te wees van al die aktiwiteite in 

die gemeente. In teenstelling hiermee is die lidmaat van die gemeente 'n vrywillige werker. 

Dit wat die lidmaat doen, hoef hy in elk geval nie na behore te doen nie, hy word in elk geval 

nie daarvoor betaal nie. Teen hierdie agtergrond moet die predikant aan homself sekere vrae 

stel: 

* Wil ek he dat hierdie vrywillige werkers effektief in die gemeente werksaam moet wees? 

Op watter wyse spoor ek hulle aktief aan om dit wel te doen? 

* Bied ek werklik hulp en bemoediging aan vir hierdie vrywillige werkers? 

* Is my leierskapstyl effektief in die gemeente se unieke omstandighede? 
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Volgens watter leierskapstyl behoort die gemeentelike leier sy werksaamhede te verrig? Op 

hierdie vraag bestaan daar geen definitiewe antwoord nie. Die leierskapstyl word bepaal 

deur: 

* Die aard van die gemeente. 

* Die aard van die bediening. 

* Die persoonlikheid van die leier. 

* Die persoonlikheid van die lidmaat. 

* Die aard van die gemeenskap. 

Ook Stevens en Collins (1993: 70) verkies 'n meer buigsame leierskapstyl. Dit is noodsaaklik 

dat die leier die fyn kuns van onderskeidingsvermoe in hierdie verband sal aanleer. 

Die kerk moet opnuut weer ems maak met die volgende: 

* Geskiktheid vir 'n bepaalde verantwoordelikheid moet voorkeur geniet ho 'n 

"werk-met-wat-ons-het" benadering. 

* Lidmate en ampsdraers moet besef <lat gewilligheid en dankbaarheid gekombineer moet 

word met gawes en talente. 

* Never give people responsibility unless you are also willing to give them the necesarry 

authority. (Callahan 1983: 47) Hierdie bemagtiging van die lidmaat <lien ook as 'n vorm 

van motivering. 

4.2.4.1.6. Vaartbelynde strukture en deeglike deelnemende besluitneming. 

In die kerk en plaaslike gemeente moet daar 'n bewussyn van mede- eienaarskap en openheid 

teenoor en vir mekaar bestaan in die besluitnemingsproses. Daar sal byvoorbeeld gepraat 

word van "ons" in plaas van "julle". Dikwels ervaar lidmate en ampsdraers frustrasie as 

gevolg van swak of teenstrydige besluite wat geneem word. Nie alleen gaan waardevolle tyd 

so verlore nie, maar verwarring en onsekerheid word dikwels ervaar. In die besluitneming 

van die kerk en die plaaslike gemeente moet die volgende in gedagte gehou word: 

* Die gemeente moet saam met die kerkraad eienaarskap aanvaar vir besluite wat geneem is. 

* Die besluitnemingsproses moet oop en inklusief verloop, eerder as geslote en 

geheimhoudend. Daar mag nooit sekere "verrassings" vir die gemeente wees nie. 

* Daar moet 'n aktiewe interafhanklikheid bestaan tussen diegene wat verantwoordelik is vir 

die besluitnemingsproses en die lidmate van die gemeente. 
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Bogenoemde impliseer dat daar meer aandag aan die gemeentevergadering gegee sal moet 

word. 

Callahan waarsku dat lidmate nie verkies moet word op bepaalde komitees, om daardeur 

hulle betrokkenheid te probeer verkry nie. Die kerk kan homself onberekenbare skade 

aandoen deur hierdie benadering. Die doel van die kerklike struktuur mag nooit wees om 

mense daardeur te probeer betrek en betrokke te maak nie. 

Die 20-30-50 beginsel waama Callahan verwys kan vir die kerk se werksaamhede 

insiggewend en waardevol wees. "Twenty percent of the decisions made in the local church 

are strategic decisions that will accomplish 80 percent of the results. This 20 percent should 

be made by a very wide representation of persons in the congregation. Thirty percent of the 

decisions made should be appropriately to keyleaders and chairpersons of given commitees. 

Fifty percent of the decisions made should be delegated to smaller task forces and specific 

individuals who have been delegated both responsibility for and authority over these 

matters." (Callahan 1983: 59) Wanneer hierdie beginsel konsekwent toegepas word in die 

gemeente, behels dit 'n proses van delegering waardeur sekere besluite deur 

verantwoordelike persone geneem word, en nie meer slegs deur die kerkraad of 

gemeentevergadering nie. Alhoewel dit nie noodwendig die geval sal wees nie, hied hierdie 

delegeringsproses (bemagtiging) 'n baie goeie geleentheid om 'n dinamiese struktuur daar te 

stel. 

Die belangrikste vorm van beplanning en besluitneming le sekerlik op die vlak van die 

gemeentelike jaarprogram. Om die gevaar van 'n herhaling te probeer vermy, beveel Walrath 

(1984: 46) aan dat daar in elke gemeente 'n beplanningskomitee sal funksioneer. Die komitee 

word saamgestel uit ampsdraers en lidmate van die gemeente, en die predikant tree nie 

noodwendig as die voorsitter van die komitee op nie. In die ondersoek van hierdie 

beplanningskomitee word aandag gegee aan die volgende sake: 

*Wat was die afgelope jaar die algemene tendens ten opsigte van die bediening van die 

gemeente? 

* Hoeveel nuwe intrekkers was daar die afgelope jaar, en hoeveel lidmate is verloor? 

*Watter demografiese kenmerke kan waargeneem word? 

* Hoe lyk die finansiele verslag van die gemeente? 
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Die voorsitters van die verskillende rade/werkgroepe/diensgroepe in die gemeente voltooi 'n 

vraelys waarin die volgende vrae aan die orde kom: 

*Watter vorm van bediening voer die werkgroep die mees effektiewe uit? 

* Watter vorme van bediening het die werkgroep die afgelope vyf jaar laat vaar? 

*Watter vorm van bediening behoort die werkgroep in die verloop van die volgende vyf jaar 

optimaal te ontwikkel? 

* Wat beskou jy as die mees sentrale sake van die gemeente se bediening? 

Die resultate van hierdie beplanningskomitee se ondersoek word dan aan die gemeente 

bekend gemaak en in berekening gebring vir die beplanning van die volgende jaar se 

werksaamhede. 

Die vraag kan dus gevra word, of die besluitnemingsproses op die plaaslike en Sinodale vlak 

spreek van deeglikheid en dinamika. In sekere opsigte is die plaaslike gemeente gebind aan 

die Sinodale besluite, terwyl Sinodale besluite slegs elke drie jaar geneem of gewysig kan 

word. Die bestaande struktuur van die kerk in hierdie opsig kan nie beskryf word as 

vaartbelyn nie, en daar kan ook nie werklik gepraat word van deeglike deelnemende 

besluitneming nie. 

Die kerk moet ook daarmee rekening hou <lat vir die postmodeme mens 'n sogenaamde hoer 

gesag, soos gesetel in die Sinode, nie sonder meer aanvaarbaar is nie. Daar word eerder sterk 

klem gele op die outonomie van die plaaslike kerkraad en gemeente. Die modeme, 

selfstandige mens aanvaar nie meer <lat besluite "van bo af' op horn af geforseer kan word 

me. 

4.2.4.2. Funksionele kenmerke. 

4.2.4.2.1. Verskeie toereikende programme en aktiwiteite. 

Die uitspraak van Callahan (1983: 64) is besonder insiggewend: "People win people. 

Programs do not reach people, people reach people." Die tendens bestaan in die kerk <lat 

gemeentes verskeie programme en aktiwiteite loods, en tog steeds met 'n gevoel van 

onbevrediging worstel. In die beplanning en aanbieding van hierdie projekte, word die 

lidmaat en ampsdraers dikwels so oorlaai <lat die werklike verantwoordelikheid, naamlik die 

verkondiging van die Evangelie, verwaarloos word. 
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'n Ander tendens is dat gemeentes se programme en projekte nie missioner gerig is nie, maar 

eerder gerig is op die insameling van fondse. Wanneer Callahan verwys na verskeie 

toereikende programme en aktiwiteite, bedoel hy nie daarmee projekte om fondse in te samel 

nie, eerder projekte wat gerig is op dienslewering in die gemeenskap. 

Die aanbieding van programme en aktiwiteite moet juis missioner van aard wees. Nie 'n hele 

reeks programme nie, eerder enkele programme wat die waardering en aanklank van die 

gemeenskap sal geniet, moet aangebied word. Dit is ook noodsaaklik dat die gemeente die 

aktiwiteite deurlopend objektief sal evalueer, aan die hand van sy norme soos voorgestel in 

"The Planning Workbook." (Callahan 1987: 24- 26) 

4.2.4.2.2. Openheid en toeganklikheid. 

Callahan bespreek die saak van toeganklikheid rondom die geografiese ligging, toegang tot 

die gemeentesentrum en toegang tot die sleutelpersone van die gemeente. "The more 

complex and difficult our lives become, the more important that churches be accessible and 

open. Indeed, it will become important that congregations evidence an intentional, aggresive 

accessibility." (Callahan 1983: 76) 

Wanneer gekyk word na die ligging van die kerkgeboue van die Nederduitsch Hervormde 

Kerk van Afrika, dan is dit in die meeste gevalle duidelik dat hierdie kenmerk van die 

effektiewe gemeente nie in ag geneem is nie. Tog hied Callahan se opmerkings onder die 

opskrif "Overcoming shortcomings" praktiese raad. Sy verwysing na "visitation" en 

"mission" los die probleem op vir gemeentes met 'n gebrek aan toeganklikheid. Hiervolgens 

moet gemeentes met 'n swak toeganklikheid meer aandag gee aan besoeke in die 

gemeenskap, en op meer sigbare en praktiese maniere uitvoering gee aan die missionere 

gerigtheid. 

4.2.4.2.3. Opvallende sigbaarheid. 

Callahan stel dit duidelik dat toeganklikheid en sigbaarheid in noue verband tot mekaar 

staan. Sigbaarheid, soos toeganklikheid, is van 'n paar faktore afhanklik. Nie net die 

kerkgebou en die fasiliteite van die gemeente moet maklik sigbaar wees nie. Die gemeente as 

sodanig moet as't ware in die gemeenskapslewe sigbaar wees, byvoorbeeld in die plaaslike 
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koerant. Ook die sleutelpersone van die gemeente moet "opvallend sigbaar" m die 

gemeenskap wees. 

Callahan (1983: 82) noem drie faktore wat die sigbaarheid van die gemeente sal bevorder: 

* "Points of interest" verwys na 'n sekere fokuspunt in die landskapontwikkeling op die 

kerkterrein. Hierdie fokuspunt kan eenmaal per jaar verander word, sodat verbygangers die 

terrein telkens nuut en vars sien. 

* "Signs" verwys na naamborde wat op strategiese plekke op die terrein aangebring word. 

Deur middel van hierdie naamborde word inligting aan die gemeenskap oorgedra: Naam 

van die kerk en gemeente, eredienstye, inligting ten opsigte van ander aktiwiteite, 

telefoonnommer van die predikant en kerkkantoor. 

* "People" verwys na die sigbare betrokkenheid van die lidmate in die gemeenskap. 

4.2.4.2.4. Voldoende parkering, grond- en landskapontwikkeling. 

'n Uitspraak wat miskien in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika vreemd mag 

voorkom, is: Daar is 'n direkte verband tussen parkeerruimte en erediensbywoning. Die vraag 

kan gevra word of hierdie uitspraak ook in Suid- Afrika sonder meer as waar aanvaar kan 

word. 

Callahan (1983: 91) verwys hier na persone wat sekere verantwoordelikhede moet nakom, 

verantwoordelikhede wat weinig of ooit in die plaaslike gemeente voorkom: "parking 

supervisors, multiple services, visitation, woship and groups." Hierdie kenmerk sou net 

belangrik kon wees in 'n gemeente met 'n gebrek aan genoegsame veilige parkering. 

4.2.4.2.5. Voldoende ruimte fasiliteite. 

"Most churches underbuild rather than overbuild." (Callahan 1983: 95) Hierdie uitspraak is 

inderdaad waar in die meeste gemeentes van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika. 

Gemeentes beperk hulle eie groeipotensiaal met die geboue wat opgerig word. 

Aan die hand van Callahan se uiteensetting in The planning workbook (1990) kan die 

gemeente bepaal of sy geboue en fasiliteite funksioneel in <liens van die gemeente staan of 

nie. "Do the major uses contribute to mission, program, and utilization of the facilities? Are 
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the spaces in balance with another? Are the facilities maintained and in good condition, and 

improvements planned?" (Callahan 1983: 105) 

Indien konserwatief bereken word dat boukoste tans 'n bedrag van R2000,00 per 

vierkantemeter beloop, en 'n gemeente rig 'n kerkgebou op wat bestaan uit ruimte vir 400 

sitplekke, 'n moederskamer, konsistorie, kantoor, kategeselokale, 'n saal met 'n toegeruste 

kombuis, koelkamer, spens en toitelgeriewe, kan die voltooing daarvan 'n uitgawe vir die 

gemeente beteken van ongeveer Rl 600 000,00. Hoe gaan hierdie kerkgebou dan effektief 

gebruik word? Dit sou tog sinneloos wees indien die gemeente die gebou eenmaal per week 

op 'n Sondag gebruik tydens die erediens, en per geleentheid vir die insameling van fondse of 

ander gemeentelike aktiwiteite. Teen dieselfde koste kan 'n gemeentesentrum opgerig word, 

wat bestaan uit dieselfde ruimte vir 400 sitplekke, konsistorie, moederskamer, kantoor, 

kategeselokale, kleiner saal met 'n toegeruste kombuis, biblioteek, nasorgsentrum, en 'n 

sentrum vir bejaardes van die gemeenskap. Die moontlike ander gebruike van die sentrum is 

onbeperk. Die bedoeling is dus dan nie meer om 'n kerkgebou op te rig nie, maar eerder 'n 

meerdoelige gebou of gemeentesentrum. Elke gemeente sal hierin sy eie unieke 

omstandighede in ag neem, en dienooreenkomstig 'n sentrum oprig. 

4.2.4.2.6. Gesonde finansiele hulpbronne. 

Oor die benutting van gemeentes se finansiele hulpbronne, se Callahan (1983: 106): "A 

responsible theology of stewardship encourages congregations to invest money in such a way 

as to increase missional services in the community, maximize the effectiveness of the local 

church, and add to the number of households that contribute financially to the life and 

mission of the congregation. It is not the task of the church to save money. Nor is it the task 

of the church to spend money. Rather, it is vitally important that the church invest its funds 

wisely so that mission, effectiveness, and increased giving are substansive results of its sound 

'investment'." 

Die gemeente kan aan die hand van vyf faktore bepaal in watter mate hy oor gesonde 

finansiele hulpbronne beskik: 

* Huidige inkomste van die gemeente. 

* Netto inkomste van die gemeente. 

* Skenkings en erflatings. 
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* Skuldlas. 

* Potensiele finansiele hulpbronne. 

Twee van Callahan se uitsprake in verband met finansies verdien die aandag van die kerk. 

"Where people are effectively helped, there is the strong likelyhood that the giving will 

follow." (Callahan 1983: 115) 

Die gebruik word tans voorskriftelik in die Nederduitsch Hervormde Kerk gehandhaaf dat 

elke plaaslike gemeente jaarliks 'n vasgestelde bedrag aan die Raad van Finansies moet 

betaal. Hierdie bedrag per lidmaat per jaar bestaan dan uit bydraes vir die Konserwatorium 

vir Kerkmusiek, Rade vir Jeugwerk, Kategese, Psalms - en Gesangeberyming, Maatskaplike 

werk, bevordering van Ekumene, hulp aan gemeentes van die kerk, Gevangenisbearbeiding, 

Studentebearbeiding, Hospitaalbearbeiding, Evangelisasie en Sending. Dan is daar ook die 

ouetehuise en kinderhuise van die kerk wat finansiele steun vanuit die Diakonale fondse van 

die gemeentes ontvang. 

Die probleem is egter dat die plaaslike gemeente so intens besig is om hierdie heffing per 

lidmaat per jaar te probeer bekostig, dat daar weinig indien enige missionere gerigtheid in die 

plaaslike gemeenskap kan bestaan. Sonder vrees vir enige teenspraak wil ek dit waag om die 

stelling te maak: Indien die plaaslike gemeente die vryheid gegun word om, in plaas daarvan 

om Sinodaal hierdie finansiele verpligting na te kom, en eerder in die plaaslike gemeenskap 

aan te wend, daar 'n groter offerbereidheid onder die lidmate sal bestaan. Die struktuur van 

die kerk en die voorskriftelike heffing wat betaal moet word, is nie maklik versoenbaar met 

Callahan se bedoeling dat die kerk in die gemeenskap 'n <liens moet lewer nie. 

Callahan (1990: 25) waarsku tereg: "There is a direct correlation between the focus on 

membership and the focus on maintenance. Watch what happens in many of the declining 

denominations when the basis for determining the amount of money to be sent to the 

headquarters has something to do with the number of members of a local church has. As the 

numbers of members declines, the amount of money that is sent to the headquarters for the 

maintenance of the institutional church also diminishes. As a result, the central headquarters 

periodically increases the proportional rate per member that each local church is asked to 

send to the headquarters in order to pay the denominational expenses. Yet it would seem to 
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be self- apparent that those increases can only continue for so long. Eventually the 

maintenance of the bureaucratic structures of the institution will be in jeopardy; and this ties 

in directly with the strong preoccupation with membership goals. The cry becomes, We need 

more members." 

Die belangrikste hydra van Callahan se model vind ons juis hier: Hy wys die kerk op die 

emstige probleem ten opsigte van die struktuur. Watter kerk, watter gemeente kan vandag 

nog werklik bekostig om eie kinderhuise, eie ouetehuise, eie maatskaplike werkers ensomeer 

te bekostig? Gemeentes van die kerk wat om praktiese redes nie van die kerk se maatskaplike 

werkers gebruik kan maak nie, word ook verplig om finansieel by te dra tot die 

instandhouding van hierdie <liens, 'n verpligting wat 'n demotiverende invloed op die 

gemeente uitoefen. As gevolg van die finansiele implikasie laat hierdie struktuur nie ruimte 

vir die missionere gerigtheid van die plaaslike gemeente in die eie gemeenskap nie. 

'n Vraag wat nie sonder meer beantwoord kan word nie is: Wanneer die kerk in 'n finansiele 

krisis verkeer, waar moet die probleem gesoek word: In die struktuur, of in die 

offerbereidheid van lidmate, of in die aanpak van suksesvolle projekte, of in die gesindhede 

van mense teenoor die kerk en teenoor mekaar? 

4.2.4.3. 'n Paar kritiese vrae. 

Alhoewel die selfondersoek van die plaaslike gemeente veel meer impliseer as die 

beantwoording van 'n paar eenvoudige vrae, kan daar reeds in die voorstadium van die 

gemeente se beplanning 'n paar kritiese vrae gevra word: 

* In watter mate werk die kerk en die plaaslike gemeente met konkrete, missionere 

doelwitte? 

* In watter mate is die eredienste so ingerig dat die missionere wese van die kerk daardeur tot 

uitdrukking gebring word? 

* In watter mate weerspieel die gemeentelike begroting die missionere denke of die gebrek 

daaraan? 

* In watter mate weerspieel die gemeentelike eiendom die missionere gerigtheid? 

* In watter mate weerspieel die kerk se opleiding van predikante die missionere gerigtheid? 
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4.2.5. Voorstelle met die oog op die beter funksionering van die gemeente. 

In hierdie fase word twee of drie van die gemeente se huidige sterkpunte (Twelve Keys) 

gekies wat uitgebou en ontwikkel moet word. 'n Verdere twee of drie word gekies wat die 

gemeente dan as die mees effektiewe kan byvoeg by die bestaande sterkpunte vir latere 

ontwikkeling. 

Soos reeds gestel in die uiteensetting van Callahan se model, vind hierdie evaluering plaas in 

verskillende groepe: 

* individueel in pare, 

* die lede van 'n tafel, 

* die totaal van al die tafels se lede. 

Die graderingsgids van Callahan kan hier met groot vrug gebruik word. Elke kenmerk word 

geevalueer deur 'n bepaalde puntetoekenning. Die gemiddelde van elke gradering word op 'n 

grafiek aangebring. Die totaal van al die tafels se lede bepaal dan op watter sterkpunte 

gekonsentreer moet word. 

Hierin sal elke gemeente se beplanning anders lyk. In die uitbouing en ontwikkeling van die 

gemeente se sterkpunte sal die volgende duidelik na vore kom: 

* Gemeentes kan nie beskryf word as uniform nie, diversiteit tussen gemeentes en selfs 

tussen lidmate van een gemeente is 'n alledaagse verskynsel. 

* Die kerk of gemeente se konfessie bepaal nie die betrokkenheid en inskakeling van die 

lidmate nie, eerder <lit wat die gemeente vir sy lidmate bied. 

* Die gemeentelede is nie meer bereid om bloot objek van die bediening te wees nie, maar 

wil ook mede- subjek wees. 

By wyse van voorbeeld kan 'n gemeente besluit <lat die huidige twee sterkpunte wat uitgebou 

en ontwikkel moet word, gemeenskaplike dinamiese eredienste en betekenisvolle relasionele 

groepe is. Dan word ander kenmerke geidentifiseer wat bygevoeg en ontwikkel moet word, 

byvoorbeeld voldoende parkering en gesonde finansiele hulpbronne. 

Volgens Callahan is hierdie stap in die langtermynbeplanningsproses van deurslaggewende 

belang. Volgens horn maak gemeentes dikwels een van twee foute: Daar word te veel 

kenmerke gekies wat uitgebou en bygevoeg moet word; en, daar word te vinnig oorgegaan tot 
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die bepaling van die sleuteldoelwitte voordat die bepaling van die sterkpunte behoorlik 

afgehandel is. Die belangrikste besluit is daarin gelee dat die gemeente sal bepaal watter 

kenmerke die beste sal aansluit by die bestaande bediening, die bestaande leierskap en die 

unieke gemeenskap waarin die gemeente sy bediening uitvoer. 

Ook hier word die gemeente gedwing om krities en eerlik besig te wees met die 

selfondersoek. Die gemeente se vraag na die wese van die kerk moet veral hier sentraal staan, 

sodat die missionere dimensie in die langtermynbeplanning tot sy volle reg sal kom. 

4.2.6. Formulering van sleuteldoelwitte en bepaling van tydskedules. 

Wanneer die sterkpunte van die gemeente behoorlik bepaal en bespreek 1s, kan die 

beplanningsgroepe oorgaan tot die formulering van sleuteldoelwitte en tydskedules. Elke 

beplanningsgroep kry die geleentheid om 'n tydskedule op te stel in verhouding tot die 

sterkpunte wat uitgebou en bygevoeg moet word. Die beplanningsgroepe kan met vrug 

gebruik maak van Callahan se "Principles and priorities in strategic long- range planning" in 

Twelve Keys to an Effective Church. 

Die beplanningsgroepe stel dan vas watter hoof sake (blink idees) verband hou met die 

gemeente se toekoms teen die agtergrond van die sentrale kenmerke. Die groepe word tyd 

gegun om deeglik te besin oor hierdie blink idees en oor die sleuteldoelwitte wat die beste sal 

hydra tot die realisering van die langtermynbeplanning. 

Na hierdie besinning kan die groepe daartoe oorgaan om die sleuteldoelwitte te identifiseer 

wat die beste sal aansluit by die sterkpunte wat uitgebou en bygevoeg moet word. Die 

geformuleerde sleuteldoelwitte word in die grootgroep bespreek. Die langtermynbeplanning 

begin hier reeds vorm aanneem. Dit sou raadsaam wees indien die langtermyn 

beplanningskomitee die hoofsake (sleuteldoelwitte en sterkpunte) van die bespreking op skrif 

stel en aan die gemeente beskikbaar stel. 'n Nuusbrief in die gemeente kan hier met groot 

vrug gebruik word. 'n Ander moontlikheid is om 'n beplanningskonsep, waarin die fynere 

detail uiteengesit word, aan elke huisgein in die gemeente beskikbaar te stel. 

In Twelve Keys to an Effective Church (1983) gee Callahan praktiese raad vir die opstel van 

'n tydskedule: 



* Ontwikkel selfvertroue en bekwaamheid, 

* Ontwikkel eers daardie sterkpunte wat die maklikste sal wees, 

* Ontwikkel 'n natuurlike momentum (rhythm), 

* Ontwikkel aanvullende prioriteite. 

Ten opsigte van die doelstellings beveel hy aan: 

* Skryf die doelstellings volledig uit. 

* K week 'n gevoel van eienaarskap. 

* Formuleer doelstellings spesifiek en meetbaar. 

* Stel 'n realistiese tydskedule vas. 

* Formuleer die doelstellings konkreet en haalbaar. 

* Formuleer die doelstellings aanvullend tot mekaar. 
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Wanneer die gemeente besig is met hierdie langtermynbeplanning, moet daar deeglik 

rekening gehou word met die feit dat die proses van gemeentebou nie in een jaar af gehandel 

kan word nie. Daar moet veral gelet word op die voortgaande aard van die proses, asook die 

pynlike ervarings wat met die moontlike veranderinge gepaard kan gaan. 

4.2.7. Uitbouing en bestuur deur die projekspan. 

Hierdie aspek van die bouproses is van die allergrootste belang. Die gemeentebouproses kan 

nie sonder meer gelaat word om sy eie gang te gaan nie. Die bedoeling van die projekspan is 

dus om toe te sien dat die geformuleerde doelwitte bereik word, en indien nie, waarom nie; 

asook om die uitbou en byvoeging van die sterkpunte van die gemeente te monitor. 

Die gevaar is wesenlik dat die gemeente sy doelgerigtheid sal verloor, en net doelloos met 

die bediening besig sal wees. Indien nodig, moet die projekspan ook sekere veranderinge 

aanbring. 

4.2.8. Ander sake in Callahan se model. 

In die uiteensetting van Callahan se model, in sy sogenaamde trilogie, is daar sekere verdere 

sake wat die leser se aandag moet geniet. 
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4.2.8.1. Beginsels vir deelname. (Leaders' Guide P 49) 

Callahan se uiteensetting van hierdie nege beginsels is van groot waarde. Hoe meer lidmate 

bewus is van hierdie beginsels, hoe groter sal die kwaliteit en kwantiteit van die lidmate se 

deelname wees, asook die kreatiwiteit van die lidmate in die gemeente. Die beginsels kan 

ook as waardevolle norm in die bepaling van leierskap aangewend word. 

* Bevorder 'n holistiese en integratiewe benadering: Leiers en lidmate se betrokkenheid in 

die gemeente moet nie beperk wees tot sekere aspekte van die bediening nie. 

* Ontwikkel 'n langtermyn fokus: Visualiseer die langtermynbeplanning oor 'n paar jaar en 

nie van jaar tot jaar nie. 

* K week 'n progressiewe en dinamiese uitkyk: Langtermynbeplanning is progressief en 

produktief, terwyl daar gefokus word op die eindresultaat. 

* Beperk die besikbare tyd vir beplanning: "Callahan's Law of Planning: Planning expands to 

fill the time available. Therefore, limit the amount of time you invest in planning." 

(Callahan 1987: 53) 

* Deel wysheid: Koester die unieke situasie van die gemeente, en deel wysheid, oordeel, 

visie, gesonde verstand en gebed met mekaar. 

* Maak gebruik van "Ja" stemming: Wanneer daar oor meer as een saak besin word, is 

hierdie beginsel van groot waarde in die bevordering van konstruktiewe en kreatiewe 

denke. 

* Verkies 'n loodskomitee bestaande uit vyf tot twaalf mense: Callahan dui 'n verband aan 

tussen die gemiddelde erediensbywoning en die grootte van die 

langtermynbeplanningskomitee en die loodskomitee. 

* Verkies 'n loodskomitee met 'n balans in kragte: Leiding, ondersteuning, analities en 

relasioneel. 

* Versterk bande met die gemeente: Lidmate uit die gemeente moet deel wees van die 

loodskomitee. 

4.2.8.2. Die effektiewe langtermynbeplanning. (Leaders' Guide P 67) 

Callahan stel vyf kriteria voor vir die langtermynbeplanning: 

* Die plan bestaan slegs uit daardie "20% ers wat die 80% resultate lewer. 

* Die langtermynbeplanning met die sleuteldoelwitte sluit aan by die sterkpunte van die 

gemeente. 



* Die langtermynbeplanning hou rekening met die gemeenskap waarbinne die gemeente 

bestaan en dien. 

* Die geslaagdheid van die doelwitte hang grootliks af van die vraag of die leieskap die 

uitvoering van die doelwitte sal kan behartig. 

* Moenie te veel sleuteldoelwitte stel nie. 

4.2.8.3. Fokus op die "middel derde". (Leaders' guide P 84) 
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Volgens Callahan kan elke groep mense in drie verdeel word: 'n eerste derde, 'n middel 

derde en 'n derde derde. Die eerste derde beskik oor 'n leierskappotensiaal van 8- 10 op 'n 

glyskaal van 1- 10. Hierdie persone beskik oor die vermoe om hul leierskap uit te leef, en 

beklee moontlik 'n leiersposisie in hul werksomstandighede. Die middel derde 

verteenwoordig daardie groep mense met 'n leierskappotensiaal van 5- 7. Hierdie persone 

voel gemaklik in 'n leiersposisie, maar toon ook die vermoe tot ontwikkeling van hul 

potensiaal. Die derde derde verteenwoordig die groep mense met 'n leierskappotensiaal van 

1- 4. Gewoonlik is hierdie mense eerder volgelinge as leiers. 

Hy waarsku ook teen algemene foute wat dikwels in gemeentes gemaak word: 

* Dit is 'n oorvereenvoudiging om mense in twee groepe te verdeel: Leiers en volgelinge. 

* Mense beskik oor 'n verskeidenheid talente en vermoens. 

* Enige leier kan nie in enige leiersposisie geplaas word nie. 

* Dit is 'n fout om te dink dat 'n persoon tot 'n leier sal ontwikkel indien 'n 

verantwoordelikheid aan horn opgedra word. 

4.2.8.4. Gebed: Visie en Hoop. (Leaders' Guide P 99) 

Callahan (1978: 99) le besondere klem op die waarde en noodsaaklikheid van gebed: met 

visie en hoop. "Planning and prayer go together." Die vier "invitational questions" sal die 

gemeente help om te fokus op gebed, spesifiek op die vraag na die wese van die kerk. 

* W aarheen is ons op pad? 

*Watter toekoms is ons besig om te bou? 

* Oor watter kragte, talente en vermoens beskik ons? 

* Wat is God se bedoeling in ons missionere gerigtheid? 
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Maar: "You are not praymg for precise, definite, once-for-all-time answers to these 

invitational questions. Rather, the spirit of your prayer life together is rooted in asking for 

God's guidance as you pray and puzzle through where you are headed, the kind of future you 

are building, the strengths, gifts and competencies you have, and the mission you plan to 

accomplish in response to God's calling." (Callahan 1987: 99) 

4.2.8.5. Betrokkenheid van die gemeente. 

Callahan le klem daarop dat die hele gemeente betrokke is in hierdie bouproses. Hy beveel 

daarom aan dat nie net die predikant en leiersfigure van die gemeente sy werke lees nie, maar 

ook die lidmate. Indien hierdie aanbeveling haalbaar sou wees, sou die positiewe daarin wees 

dat elke lidmaat mede- verantwoordelikheid aanvaar vir die gemeente se huidige toestand, 

sowel as vir die uitvoering van die langtermynbeplanning in die toekoms. Die vraag bly egter 

steeds: In watter mate is dit haalbaar? 



HOOFSTUK5. 

VERANDER MET 'N VISIE. 

5.1. Verandering. 
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Enige proses van gemeentebou impliseer dat daar sekere veranderinge in die gemeente 

aangebring sal moet word. Om sonder meer van al die die lidmate van die gemeente te 

verwag om hierdie veranderinge te aanvaar, is nie so eenvoudig nie. Nie al die lidmate van 

die gemeente besef die noodsaaklikheid van die veranderinge nie. Verskeie redes kan 

hiervoor aangevoer word: 

* Onbewustheid/ onbetrokkenheid: Die lidmaat besef werklik nie die noodsaaklikheid van 

die veranderinge nie. 

* Die lidmaat verkies eerder die bekende of sogenaamde "veiligheid" van die bestaande 

werkswyse. Vir hierdie lidmaat veroorsaak die verandering 'n sekere mate van onsekerheid 

oor die onbekende. 

* Heilige koeie: "Dit was dan nog altyd in die verlede ons werkswyse. Wat is dan nou skielik 

fout daarmee?" 

* Selfgesentreerdheid: Oor 'n lang tydperk beklee 'n sekere lidmaat/ ampsdraer 'n sekere 

posisie in die gemeente. Die verandering sal noodwendig meebring dat hierdie jarelange 

posisie prysgegee sal moet word. 

Patricia Wittberg (1990) beskryf hierdie proses van verandering in die gemeente as 'n reis 

wat die gemeente aanpak. Vir hierdie reis wat voorle moet daar deeglik beplan word: 

* Waarheen het ons in die verlede gereis? 

* Waarheen wil ons nou gaan? 

* Wie wil hierdie reis met ons meemaak? 

*Hoe gaan ons die bestemming bereik? Watter roete gaan ons volg? 

*Wat het ons nodig vir die reis? 

* Hoe kan ons voorsiening maak vir onvoorsiene omstandighede tydens die reis? 

Ook Malphurs (1996: 129) wys daarop <lat die veranderinge in die gemeente me net 

eenvoudig aangebring kan word nie. Verandering is eerder 'n proses van groei wat deur 

verskillende fases moet beweeg. 

* Voorbereiding vir verandering: 'n Kritiese evaluering van die bestaande bediening word 

gedoen. 
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* Ontvriesing van die huidige situasie. Daar word gekyk na "wat is ons tans". Dan word die 

vraag gevra "hoe dit kan wees in die toekoms". 

* Visievorming en bemagtiging van die bestuurspan. 

Wanneer die gemeente tot hier gevorder het, is die risiko groot <lat hulle kan terugval na die 

verlede. Daarom is deurlopende evaluering van die uiterste belang. 

Malphurs (1996: 113) wys verder daarop <lat sekere geleenthede meer gunstig is vir die 

aanbring van die veranderinge as ander. Hy gebruik die treffende beeld: "Windows that close 

and shut." Voorbeelde van so 'n oop venster is dan 'n krisis wat tegelyk deur baie persone 

ervaar word, 'n nuwe predikant in die gemeente, vemuwing in die persoonlike lewe van die 

predikant, die ontstaan van 'n nuwe gemeente en die insigte van 'n gemeentebou- konsultant. 

Die kuns le daarin om hierdie oop venster raak te sien en te benut. 

Die voorbereiding vir en die proses van verandering moet uiters versigtig hanteer word. 

Volgens Gibbs (1981: 309) kan die proses van verandering op verskillende maniere verloop: 

* Evolusioner: Daar word gestreef na 'n mate van kontinurteit met die verlede. Die 

verandering self vind baie stadig plaas. 

* Reformasie: Deur primer na die verlede te kyk, word bepaal wat positief en wat negatief is. 

Die produk van die verandering kan egter 'n blote herrangskikking van die bestaande 

bediening wees, die weglating ofbyvoeging van sekere aspekte. 

* Rewolusioner: Hierdie ingrypende vorm van verandering, die totale verwerping van die 

bestaande kan vir die lidmaat groot onsekerheid meebring. 

* Innoverend: Die waarde van die bediening in die verlede word bepaal met die oog op die 

beplanning vir die toekoms. In die proses word volledig rekening gehou met die mens 

betrokke by die verandering. 

Alhoewel die bedoeling van Gemeentebou in die gemeente me 1s om bloot sekere 

veranderinge aan die bestaande aan te bring nie, spreek <lit vanself dat sekere veranderinge 

welter sprake sal kom. Maar: Verandering met 'n visie. 

5.2. Visie. 

Voordat enige veranderinge aangebring kan word, moet daar eers 'n duidelike, 

Bybelsgefundeerde visie gevorm word. Die lidmate van die gemeente moet weet waarheen 
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hulle op weg is. Watter opdrag het Jesus Christus vir die kerk gegee? Hoe is ons besig om 

hierdie opdrag uit te voer? Wat is God se visie met hierdie gemeente? 

Volgens Shawchuck (1991: 69) bestaan 'n visie van die gemeente uit drie dimensies: 

* 'n Gerigtheid na bo- tot God. Die genade van God en Sy teenwoordigheid word raakgesien 

en ervaar. 

* 'n Gerigtheid na binne- tot jouself Sien jou eie gebreke en tekortkominge raak. Maak ems 

met die besefvanjou sondige natuur. 

* Gerigtheid na buite- tot die omstandighede. Sien die huidige omstandighede raak, en hoe 

hierdie omstandighede deur die bediening be'invloed word. 

Die v1s1e word dan gebore uit 'n spiritualiteit. Shawchuck (1991: 72) verwys na die 

"impossible dream": God se droom word 'n werklikheid in die harte van diegene wat leiding 

moetgee. 

'n Baie duidelike onderskeid moet egter gehandhaaf word tussen visie en misie. Vanuit 'n 

visie (God se droom in die harte van diegene wat lei ding moet gee) ontstaan 'n duidelike 

beeld van hoe die gemeente se bediening verstaan moet word. Wanneer visie verstaan sou 

word as hierdie "droom van God in die harte van diegene wat leiding moet gee", verwys 

misie na die ontwaking van die droom, die brug wat die visie 'n werklikheid laat word. 

Indien daar dus nie 'n baie duidelike visie bestaan nie, kan daar ook nie 'n duidelike 

werkbare misie wees nie. Burger (1991:76) gebruik die woord "visie" as 'n wisselterm vir die 

inhoud van die christelike geloof, die belydenis van die betrokke geloofsgemeenskap. 

Die persoonlike visie van die persoon wat leiding moet gee word dan met die gemeente 

gedeel, die lidmate aanvaar mede- eienaarskap om sodoende 'n korporatiewe visie te vorm. 

Hierdie korporatiewe visie word die rigting waarin die gemeente beweeg, in verbintenis aan 

die opdrag van Jesus Christus aan die kerk. 

Hoe ontstaan hierdie korporatiewe visie? Van Schalkwyk (1995: 16) wys daarop dat die 

ontstaan van die korporatiewe visie 'n baie lang proses is, waarin die predikant van die 

gemeente 'n belangrike rol speel. In die gemeente bestaan daar 'n verskeidenheid 

moontlikhede waar 'n visie "bemark" kan word met die oog op 'n korporatiewe visie vir die 
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gemeente: Prediking, huisbesoek, persoonlike gesprekke, Bybelstudie, verskillende 

vergaderings, toerustingsgeleenthede, besoek van 'n gemeentebou- konsultant. Vrae wat dan 

aan die orde kom is: 

* Hoe lyk ons gemeente tans? 

* Waarmee is ons besig? 

* Wanneer ons hiermee besig bly, waarheen is ons op weg? 

*Wat is die opdrag van Jesus Christus? 

*Wat is die wil van die Here met hierdie gemeente? 

*Watter beelde ten opsigte van kerk- wees vind ons in die Bybel? In watter mate stem die 

bediening van die gemeente ooreen met hierdie Bybelse beelde? 

Na die bepaling van die visie volg die duidelike omskrywing daarvan. Waarheen sal hierdie 

visie ons lei? Wat impliseer hierdie visie vir die verskillende persone wat daarby betrokke is? 

Die verskillende komitees, rade en werkgroepe in die gemeente formuleer dan hul eie 

doelstellings binne die grense van hierdie visie. Die lidmaat (persoonlik) van die gemeente 

leef dan saam met die gemeente (korporatief) vanuit hierdie visie. 

Waarom is 'n visie so noodsaaklik vir die gemeente? Van der Merwe (1995: 9) voer die 

volgende redes aan: 

* 'n Visie stel die gemeente daartoe in staat om deurlopend te evalueer of hy nog besig is met 

die mees wesenlike en aktuele sake. 

* 'n Visie bewaar die gemeente van 'n eensydige na- binne gerigtheid en stagnasie. 

* Veral in tye van uitsigloosheid en onsekerheid, help 'n visie die gemeente om doelgerig 

koers te hou. 

* 'n Visie kan daarin slaag om die onbetrokke lidmaat entoesiasties en betrokke te maak. 

Nie net die ontstaan van die visie nie, maar ook die instandhouding en herformulering 

daarvan is onontbeerlik. Die kwaliteit van die gemeente as 'n geloofsgemeenskap se 

bediening word bepaal deur sy verbintenis, sy toewyding aan en sy herformulering van die 

visie. Die visie leef dus nie net op papier nie, maar in die harte van mense (Smit: 1995: 37). 

'n Visie word nie net eenvoudig korporatief deurdat die inhoud en betekenis daarvan aan die 

gemeente oorgedra word nie. 
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HOOFSTUK6. 

'n MOONTLIKE OPLOSSING. 

6.1. 'n Voorbeeld- model vir die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika. 

Die kennisname van die invloed van die postmodeme denke op die hedendaagse mens, die 

statistiese gegewens van die drie Susterskerke in ons land soos aangedui, asook die 

ondersoek van die Raad vir Prediking en Erediens van die Nederduitsch Hervormde Kerk van 

Afrika, kan die verantwoordelike navorser en teoloog nie onaangeraak laat nie. Om bloot 

krities na die huidige situasie te kyk, sonder enige poging tot oplossings en aanbevelings, 

spreek nie net van dislojaliteit teenoor die werksaamhede van die kerk nie, maar wek ook 'n 

gesindheid van negatiwiteit en onvergenoegdheid. 

Daarom is die resultaat van hierdie studie om 'n eie model daar te stel vir gebruik in die 

Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika. Waarom 'n eie unieke model? 

*Die eie struktuur, tradisie en geskiedenis van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika 

moet in ag geneem word. 

* Een model wat aangepas kan word by elke gemeente se eie unieke omstandighede word 

gebruik. Die gevaar word sodoende uitgeskakel dat elke gemeente 'n ander model gebruik, 

dikwels bloot as 'n poging tot vemuwing, en nie werklik gerig op die voortgaande proses 

van gemeentebou/ gemeente- opbou nie. 

Die bedoeling is dus dat hierdie voorgestelde model as voorbeeld sal dien vir die 

gemeentebou- proses in die gemeentes van die kerk. Die model kan aangepas en verander 

word volgens elke gemeente se eie unieke omstandighede. 

6.2. Vertrekpunt. 

Die kerk is die liggaam van Christus, die gestuurde na die wereld om die Evangelie te 

verkondig (Matteus 28: 19). In hierdie verkondiging deur die kerk maak die Here deur Sy 

Heilige Gees gebruik van mense met verskillende gawes en talente. Elke plaaslike gemeente 

van die kerk is deel van hierdie liggaam, wat sy verkondiging rig tot: 

* lidmate van die gemeente, 

* die gemeenskap. 



Na sy wese is <lit dan die taak van die plaaslike gemeente om: 

* as die liggaam van Christus te funksioneer (bewaring), 

*as liggaam van Christus die Evangelie in die gemeenskap te verkondig (uitbreiding). 

Vir die implementering van die model, word die volgende as veronderstellings voorgehou: 
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* Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika skep die fasiliteit en ruimte vir 'n Instituut 

vir Gemeentebou. Kundiges verbonde aan hierdie Instituut voorsien die gemeentes van die 

kerk van studie- materiaal en riglyne, doen aanbevelings indien nodig, en tree vir 

gemeentes as fasiliteerders op. 

* Die predikant van die plaaslike gemeente is goed op hoogte met die inhoud en verskillende 

fases van die model. 

* Die plaaslike gemeente het reeds die proses van motivering voltooi. 

* Die plaaslike Kerkraad beskik oor meer besluitnemingsbevoegdhede, wat tans nie 

noodwendig die geval is nie. 

* Die plaaslike gemeente wend sy fondse aan in die gemeenskap waarbinne hy funksioneer. 

Die enigste finansiele verpligting van die gemeente op Sinodale vlak word aangewend vir 

die instandhouding van die Instituut vir Gemeentebou. 

6.3. Uiteensetting van die model. 

A Formulering van die kerklike visie deur die Instituut vir Gemeentebou. 

B. Bekendstelling en behandeling van die kerklike visie met die plaaslike gemeente. 

C. Analise: a. Samestelling van 'n gemeenteprofiel. 

b. Samestelling van 'n gemeenteanalise volgens Callahan se Twelve Keys to 

an effective church. 

D. Beplanning: a. Bespreking van moontlike doelstellings. 

b. Vasstelling van doelstellings en doelwitte. 

b.1. Bewaring. 

b.2 .. Uitbreiding. 

E. Uiteensetting van 'n langtermynbeplanning. 

F. Implementering. 



6.4. Werkswyse. 

*Die Bestuurspan (5 lede) bestaande uit lidmate en ampsdraers koordineer, evalueer en 

bestuur die proses. Deurlopende evaluering sowel as motivering word gedoen. 

* Die Beplanningskomitee ( 15 lede) bestaande uit lidmate en ampsdraers hanteer die 

gemeenteprofiel en gemeenteanalise, verwerk die versamelde inligting, hanteer die 

beplanning en uiteensetting en implementering van die langtermynbeplanning. 

* Alle moontlike besluite, wat 'n verandering sou bring in die bestaande werkswyse in die 

gemeente, word aan die Kerkraad voorgele vir goedkeuring. 

6.5. Formulering van die kerklike visie deur die Instituut vir Gemeentebou. 
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Die Instituut vir Gemeentebou formuleer 'n kerklike visie (Visie van die Nederduitsch 

Hervormde Kerk van Afrika), met inagneming van die kerk se eiesoortige struktuur, tradisie 

en geskiedenis. Hierdie drie, struktuur, tradisie en geskiedenis, is egter van sekondere belang. 

Die belangrikste norm is dat hierdie visie van die kerk Bybels- gefundeerd moet wees. 

Die lidmate sowel as die nie- lidmate moet baie duidelik weet waarheen die kerk op weg is. 

Watter opdrag het Jesus Christus vir die kerk gegee? Hoe is die kerk besig om hierdie opdrag 

uit te voer? Wat is God se visie met die Kerk, en met die gemeentes van die Kerk? Dit spreek 

vanself dat, in die bepaling van hierdie kerklike visie, daar volledig rekening gehou sal moet 

word met: 

* die wese van die kerk as die liggaam van Christus, 

* die kerk as gestuurde na die wereld, 

* die verskeidenheid gemeentes as die verskyningsvorme van die kerk. 

6.6. Die bekendstelling en behandeling van die kerklike visie in die plaaslike gemeente. 

Die veronderstelling is dat die plaaslike gemeente eers 'n proses van motivering deurloop 

het, waarin die volgende vrae aan die orde sou kom: 

* Waarom bestaan hierdie gemeente? 

* W aarmee is ons tans besig? 

* Waarmee behoort ons besig te wees? 

*Wat wil Jesus Christus met hierdie gemeente? 
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Die Bestuurspan en die Beplanningskomitee word aangewys, wat saam 'n geleentheid 

(eendag- seminaar) beplan en aanbied. Tydens hierdie byeenkoms, waar die 

verteenwoordigers van die Instituut vir Gemeentebou die vemaamste insette lewer, vind die 

volgende plaas: 

* Die kerklike visie word aan die gemeente bekend gestel en uiteengesit. Visuele 

hulpmiddels word gebruik en studiestukke word aan die lidmate en ampsdraers van die 

gemeente beskikbaar gestel. Die gevaar moet egter vermy word <lat die verteenwoordigers 

van die Instituut vir Gemeentebou voorskriftelik optree. Indien <lit wel die geval sou wees, 

of, indien die unieke omstandighede van die gemeente misken sou word, faal die proses 

onder die negatiewe gesindhede van die lidmate. 

* Die fase van Analise word beplan en uiteengesit. Die inhoud van die Gemeenteprofiel 

sowel as die Gemeenteanalise word aan die gemeente uiteengesit. 

* Die Beplanningskomitee kry opdrag om die analise af te handel en die inligting te verwerk. 

* Met die oog op die beplanning, word 'n datum vasgestel waarop hierdie analise afgehandel 

moet wees, en daar oorgegaan word na die fase van Beplanning. 

6. 7. Analise. 

Die Gemeenteanalise en Gemeenteprofiel is die gevolg van die gemeente se besef: Ons is nie 

wat ons behoort te wees nie. Ons doen nie wat ons behoort te doen nie. Die diagnose van die 

werklike probleem word egter nie bloot op waameming gedoen nie. 'n Deeglike analise van 

die gemeente is van deurslaggewende belang om die werklike probleem te identifiseer, en 

om na aanleiding van die probleem 'n langtermynbeplanning daar te stel. In hierdie fase 

word die Gemeenteprofiel saamgestel en die Gemeenteanalise word gedoen volgens 

Callahan se Twelve Keys to an effective church. Die resultate van die Gemeenteprofiel en 

Gemeenteanalise vorm die basis vir die totstandkoming en implementering van die 

langtermynbeplanning. 

6.7.1. Samestelling van die Gemeenteprofiel. (Bylae 15) 

Die bedoeling van die Gemeenteprofiel is om inligting ten opsigte van die lidmate in die 

gemeente in te samel, terwyl die Gemeenteanalise (Bylae 17) gerig is op die bediening van 

die gemeente. In die gemeenteprofiel (Nel 1994: 151) moet die volgende inligting ingesamel 

word: 

* Wie woon hier? 



*Hoe oud is hulle? 

*Wat is die verhouding mans/ dames? 

*Wat is die ouderdomsprofiel? 

*Wat is die opvoedkundige kwalifikasies? 

* Watter inkomstegroep woon hier? 

* Watter beroepsgroepe woon hier? 

* Hoe lank woon die lidmaat al hier? 

* Huwelikstatus? 

* Gesinsgrootte? 
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Volgens omstandighede van die plaaslike gemeente, kan die Beplanningskomitee besin oor 

die inhoud van die Gemeenteprofiel, asook die keuse of hulle die profiel anoniem wil hanteer 

of nie. Die Beplanningskomitee bepaal ook op watter wyse hierdie profiel afgehandel sal 

word: deur die komiteelede self, deur die wyksouderling of - diaken, of die uitstuur van die 

vraelyste aan die verskillende gesinne wat weer deur die lidmaat self terugbesorg moet word 

na voltoolng. 

Na die voltoolng van die vraelyste in die hele gemeente, word die inligting deur die 

beplanningskomitee verwerk en 'n Samevattende Gemeenteprofiel (Bylae 16) word aan die 

Bestuurspan voorgele. Met die oog op die bespreking van moontlike doelstellings en 

doelwitte, behandel die Bestuurspan hierdie profiel volledig, sonder dat enige aanbevelings 

gemaak word. 

6.8. Beplanning. 

Na aanleiding van die gegewens uit die gemeenteprofiel en die samevattende 

gemeenteanalise (Bylae 18), word daar oorgegaan tot die bespreking van moontlike 

doelstellings vir die gemeente. Die bedoeling van hierdie bespreking is dat daar nie 

oorhaastig oorgegaan word tot die vasstelling van sekere doelstellings nie. Alle toepaslike 

moontlikhede moet eers deeglik oorweeg word. 

Bers na die afhandeling van die bespreking, nadat alle moontlikhede oorweeg is, word daar 

oorgegaan tot die vasstelling van een sentrale doelstelling, en die gepaardgaande doelwitte. 

Hierdie doelstelling sowel as die doelwitte is: 



* gerig op bewaring en uitbreiding, 

* spesifiek en meetbaar, 

* konkreet en haalbaar, 

* duidelik omskryf 
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Die langtermynbeplanning 1s dus spesifiek geng op die bewaring van die bestaande 

bediening in die gemeente (na- binne gerig), sowel as die uitbreiding van die bestaande 

bediening (na- buite gerig/ missioner). 

6.9. Uiteensetting van 'n langtermynbeplanning. 

Na die vasstelling van die een sentrale doelstelling en doelwitte, volg die duidelike 

uiteensetting van die gemeente se langtermynbeplanning. Hierdie uiteensetting sal in die 

gemeente dien as werksdokument, as norm vir die voortdurende evaluering van die proses, 

sowel as inligtingstuk waarin die bediening van die gemeente duidelik uiteengesit word. 

Naas hierdie volledige uiteensetting kan 'n samevattende weergawe saamgestel word, wat 

aan die lidmate beskikbaar gestel word. 

6.10. Implementering. (Bylae 19) 

Die fase van implementering handel oor die volgende: 

*Die bereiking van die doelwitte word beplan: Watter metodes gaan gevolg word? Volgens 

watter werkswyse sal daar gehandel word? Watter persone is verantwoordelik vir watter 

verantwoordelikhede? 

* 'n Realistiese tydskedule word bepaal. 

* Die wyse van opleiding en toerusting van die betrokke persone word bepaal. 

Dit is van die uiterste belang dat die fase van Implementering baie deeglik en volledig 

af gehandel sal word. Die gevaar bestaan dat die leiers en die lidmate van die gemeente die 

beplanning, formulering van die doelstellings en doelwitte volledig afhandel, maar bereik nie 

die finale fase van implementering nie. Die Bestuurskomitee het hierin 'n baie belangrike 

verantwoordelikheid. 



HOOFSTUK7. 

SLOT. 

7.1. Gevolgtrekking. 
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Die feit dat die Christelike kerk in Suid- Afrika, SOOS in baie ander lande in die wereld, in 'n 

krisis verkeer, mag nie misgekyk word nie. Die kerk het te staan gekom voor 'n komplekse 

probleem, wat nie ligtelik hanteer mag word nie. 

"Dat al hierdie dinge nie op 'n tegniese, bestuursmatige manier gedoen moet word nie, maar 

op 'n geestelike wyse, spreek vanself. Dat ons dit nie doen om ons eie effektiwiteit te bewys 

of selfs lojaliteit aan ons 'organisasie' nie, maar ter wille van die eer van Christus, spreek 

ook vanself. Uiteindelik is die lewe van die kerk in die hand van God en nie in mensehande 

nie. Ons mag dit nooit, nooit vergeet nie. Daarom moet ons altyd biddend en afbanklik- dit is 

Coram Deo- <link oor en werk in die kerk." (Burger 1991: 152) 

Ten spyte van Burger se waarskuwing dat die proses van gemeentebou me op 'n 

bestuursmatige manier gedoen moet word nie, is daar waarde in Callahan se model. Callahan 

se model laat die kerk nuut <link oor homself, nie net na sy wese nie, maar ook die uiterlike 

voorkoms en sigbaarheid van die plaaslike gemeente. Die bedoeling is nie, en kan ook nie 

wees om Callahan se model onveranderd oor te neem en te implementeer nie. Die bedoeling 

is eerder dat die kerk kennis neem van sy denke, en <lat elke gemeente volgens sy eie aard en 

omstandighede die voorbeeld- model aanpas en implementeer 

Teen hierdie agtergrond kan die volgende gevolgtrekkings gemaak word: 

* Gemeentebou is nie absoluut nie. Geen gemeenteboumodel is absoluut nie. Een spesifieke 

model sal nie noodwendig goeie resultate oplewer in elke gemeente nie. Identifiseer eerder 

'n voorbeeld- model om funksioneel te wees vir die spesifieke gemeente. Maak gebruik 

van 'n gemeentebou- konsultant. 

* Die plaaslike gemeente moet die ruimte gegun word binne die totale struktuur van die kerk, 

om 'n eie unieke bedieningspatroon te vestig, soos in die geval van 'n "modaliteits

gemeente". 

* Wanneer die proses van gemeentebou die gemeente uiteindelik bring tot 'n nuwe 

bedieningspatroon, moet die vraag voortdurend gevra word ofhierdie bestaande werkswyse 
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en struktuur die beste vir die gemeente is, en ofhierdie struktuur werklik na behore benut 

word. Die bouproses in die gemeente is altyd voorlopig. 

* Gemeentes moet toegelaat word om diverse bedieningspatrone te benut, en die idee laat 

vaar dat die bediening van die kerk in elke gemeente in presies dieselfde vorm gegiet moet 

wees. 

* Groepwerk moet meer aandag geniet, veral die ontstaan van kleingroepe in die gemeente. 

* Gemeentes moet tot die insig gelei word dat die kerk se taak missioner van aard is. Die 

lidmate moet begelei word om missioner in die wereld besig te wees. 

*Die prediking moet minder gerig wees op die leer, en meer gerig wees op die lewe. 

* Die predikant moet in staat wees om die postmodeme mens te begelei, nie net op 

kognitiewe vlak nie, maar ook op die konatiewe, affektiewe en handelingsvlak. 

*Die spiritualiteit van die leier en lidmaat van die gemeente moet emstige aandag geniet. 

* Ems moet gemaak word met 'n gemeentelike visie. 

* Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika moet sy totale struktuur hersien, nie netter 

wille van finansiele implikasies nie, maar ook ter wille van 'n meer dinamiese bediening. 

* Die kerk, elke plaaslike gemeente moet besef: Die postmodeme mens wil nie bedien word 

nie. Hy wil self ook betrokke wees in die bediening. Groter klem moet dus gele word op 

die Liggaam-van- Christus- model. 

* Die nuwe omstandighede stel nuwe eise aan die kerk, ook aan die kerklike struktuur. In 

teenstelling met die huidige, moet die kerk 'n struktuur vestig: 

- waar niemand uitgesluit voel nie, 

- waar niemand toegesluit voel nie, 

- waar almal, lidmate sowel as nie- lidmate, bewus is van die uitnodiging. 

Enige uitgediende, nie- funksionele struktuur, is die beste teelaarde vir stagnering. 

* Die lidmaat sowel as die nie- lidmaat wil nie net in die kerk hoor dat hy geborgenheid en 

ruimte kan geniet nie, hy wil dit ook ervaar. 

* Elke gemeente sal ems moet maak met duidelike, werkbare doelwitte. 

* Die kerk sal moet afsien van die tradisionele strukture en werkswyses, asook uitgediende 

bedieningspatrone. In die plek daarvan moet deur kreatiewe denke en deeglike beplanning 

bepaal word waarheen die kerk op weg is, en hoe hy die reis gaan voortsit. 
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7.2. Afsluiting. 

Geen vorm van struktuur, bediening of tradisie mag bewaar word onder die vaandel van: Dit 

alles is deel van die Hervormde Kerk se etos en wese nie. Die kerk is soos die wereld, 

blootgestel aan veranderinge, nie na sy wese nie, maar na sy bediening. Daarom is die 

bediening van die kerk nie verhewe bo verandering en verbetering nie, eerder in 

verantwoordelikheid onderworpe aan voortdurende groei en beweging. 

Nie ter wille van die mens nie, nie bloot ter wille van die voortbestaan van die kerk nie, maar 

tot eer van die Here: Sien die postmodeme mens raak! Maak ems met sy vrae, onsekerhede, 

twyfel en vrese. Maak ems met sy gebrek aan christelike hoop! Verkondig die Evangelie, nie 

as 'n afgehandelde taak nie, maar voorlopig! Handhaaf 'n effektiewe kerklike struktuur, nie 

as 'n afgehandelde taak nie, maar as 'n voorlopigheid! 



BYLAES. 

Bylae 1. 
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Bylae 3. 

Oorgekom na N.H.K.A. 
1977-1996 

6 .------------------------. 

~ 3 i-------------#--~c-----,,F-------1 
·5 
0 

1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 
1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 

88 



Bylae 4. 

Belydenis afgele: 
N.H.K.A. 1977-1996 
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Bylae 5. 

Kinders gedoop: 
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Bylae 6. 
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Bylae 7. 
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Bylae 8. 
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Bylae 9. 

Lidmaattal: Geref. Kerke 
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Bylae 10. 

Vertrek van Ge ref. Kerke 
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Bylae 11. 

Oorgekom na Ge ref. 
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Bylae 12. 

Belydenis afgele: Ge ref. 
Kerke: 1977- 1996. 
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Bylae 13. 

Gedoop in Geref. Kerke: 
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Bylae 14. 

Blanke bevolking: 
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Bylae 15. 

'n Moontlike Gemeenteprofiel. 

Met die oog op die samestelling van 'n gemeenteprofiel, voltooi asseblief die onderstaande 

vrae so noukeurig as moontlik. Die inligting sal as streng vertroulik hanteer word. 

1. Wat is die volle name van elke gesinslid? 

Geb. datum. Belydende lidmaat JIN 

Man: ......................................................................... . 

Vrou: ........................................................................ . 

Kinders: ................................................................... . 

Woonadres: .................................................. . Posadres: .................................... . 

2. Hierdie gedeelte moet deur die Vader van die huisgesin voltooi word. 

Ouderdomsgroep: 20- 30.. .. .. 31- 50... .. . 51- 70 ..... . Ouer ..... . 

Beroep: .............................................................. . 

Opvoedkundige kwalifikasies: St. 6 ...... St 10 ...... Diploma ...... Graad ...... 

Inkomste per jaar: 20 000+...... 40 000+...... 60 000+...... 80 000...... 100 000+ ...... 

Huwelikstatus: Getroud ..... . Ongetroud ..... . 

Geskei ........ . Wewenaar.. .. .. 

3. Hierdie gedeelte moet deur die moeder van die huisgesin voltooi word. 

Ouderdomsgroep: 20- 30...... 31- 50...... 51- 70 ...... Ouer.. .... 

Beroep: .............................................................. . 

Opvoedkundige kwalifikasies: St. 6 ...... St 10 ...... Diploma ...... Graad .... .. 

Inkomste per jaar: 20 000+ ...... 40 000+ ...... 60 000+ ...... 80 000+ ...... 100 000+ ...... 

Huwelikstatus: Getroud ..... . Ongetroud ..... . 

Geskei ...... .. Weduwee .... .. 
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Bylae 16. 

'n Moontlike Samevattende Gemeenteprofiel. 

1. Aantal belydende lidmate: Mans: .................. Vrouens: ................... . 

2. Aantal nie belydende lidmate: Mans bo 18: .................. Vrouens bo 18: .................. . 

Kinders: ...................... . 

3. Omskrywing van die radius/ omgewing rondom die kerkgebou waar die lidmate woon: 

4. Ouderdomsgroepe: 20- 30: ......... . 

31- 50: ··········· 

51- 70: .......... . 

Ouer: ............ . 

5. Gemiddelde ouderdomsgroep van die gemeente: .......................... . 

6. Opvoedkundige kwalifikasies: St. 6: .............. . 

St. 10: ............ . 

Diploma: ........ . 

Graad: ........... . 

7. Inkomste per jaar: 20 000+ ............................. . 

40 000+ ............................. . 

60 000+ ............................. . 

80 000+ ............................. . 

100 000+ ........................... . 

8. Gemiddelde inkomste van die lidmate in die gemeente: ................................... . 

9. Huwelikstatus: Getroud: ............... Ongetroud: .............. . 

Geskei: ................ . Wewenaar: .............. . 

Weduwee: ............ . 

10. Tendense: 

11.Probleme: 
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12.Geleenthede: 



Bylae 17. 

'n Moontlike Gemeenteanalise. 

1. Spesifieke konkrete missionere doelwitte. Maks. punte Punt 

1.1. Die gemeente het een spesifieke, konkrete missionere aksie 

wat effektiewe hulp verleen, goed bekend is aan en waardeer 

word deur die gemeenskap. 

1.2. Die gemeente het 'n tweede spesifieke, konkrete missionere aksie 

wat effektiewe hulp verleen, goed bekend is aan en waardeer 

word deur die gemeenskap. 

1.3. Die gemeente het 'n derde spesifieke, konkrete missionere aksie 

wat effektiewe hulp verleen, goed bekend is aan en waardeer 

word deur die gemeenskap. 

1.4. Die gemeente het 'n spesifieke, konkrete missionere aksie in 

beplanning, gekoppel aan spesifieke datums en tydskedules, 

vir implementering in die gemeente. 

1.5. Die gemeente beplan ander spesifieke, konkrete missionere 

aksies vir toekomstige implementering. 

Totaal: 

Deel die totaal deur 10: 

2. Pastorale besoeke deur die pastor en lidmate in die gemeenskap. 

40 

30 

15 

10 

5 

100 

10 
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Voltooi die onderstaande spasies ten opsigte van die pastorale besoeke deur die pastor en 

lidmate. Die besoeke deur die ouderlinge en diakens word gereken as besoeke by lidmate. 

Aantal besoeke per week by lidmate en nie- lidmate wat inskakel: 

Pastor. Lidmate Totaal 

Lidmate: 

Nie- lidmate wat inskakel: 

TOTAAL: 



Aantal besoeke per week by kerkvervreemde/ buitekerklike persone: 

Pastor Lidmate Totaal 

"Eerstekeer" besoeker aan die 

erediens: 

Kerkvervreemde/ buitekerklikes: 

In die gemeenskap: 

Nuwe intrekkers in die gemeenskap: ........... . 

TOTAAL: 

Aantal besoeke per week aan persone wat: 

Pastor Lidmate Totaal 

In die hospitaal is: 

In versorgingstehuise is: 

Huisgebonde is: 

In krisisse verkeer: 

TOTAAL: 

2.1. Die pastor en lidmate van die gemeente le besoeke af by: 

2.1.1. Lidmate en nie- lidmate wat inskakel. 

2.1.2. Besoekers aan die erediens, kerkvervreemdes en nuwe 

intrekkers. 

2.1.3. Siekes in hospitale en tuis. 

2.2. Ons handhaaf 'n hoe kwaliteit van "omgee vir mekaar" tydens 

hierdie besoeke en versorging. 

3. Gemeenskaplike dinamiese eredienste. 

Voltooi die ontbrekende inligting: 

Totaal: 

Deel die totaal deur 10: 

Maks. punte Punte 

25 

25 

25 

25 

100 

10 
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a. Ons gemeente het ......... persone wat spesifiek nuwe besoekers tuis en welkom laat voel. 

b. Ons gemeente het ......... persone wat plekke aandui en veral nuwe besoekers naby iemand 

plaas wat hulle tuis laat voel. 



c. Die koor kommunikeer 'n warm en hartlike gees. Ja I Nee. 

d. Die voorgangers in die erediens straal warmte en egte omgee uit. Jal Nee. 

e. Die gemiddelde aantal koorlede wat elke Sondag sing: ....... . 

f Aantal "ingeskrewe" koorlede: 

g. Gemiddelde erediensbywoning: 

h. 15% van gemiddelde erediensbywoning: 

Aantal sitplekke: 

i. In skip (main floor): 

j. Koor: 

k. Verstelbare balkon ( 50% van totale 

balkonsitplekke ): 

1. Verstelbare ekstra ruimte vir sitplekke 

(50- 75% van totale ekstra sitplekke): 

m. Totale aantal sitplekke 

(Tel bostaande bymekaar): 

n. Sitplek- kapasiteit wanneer gemaklik vol 

(In stede, bereken 80 % van totale aantal sitplekke, 

op platteland, bereken 60 %): 

o. Aangepaste sitplek kapasiteit vir gemaklik vol. 

Verminder met 4 % vir elk van die onderstaande eienskappe wat in u erediensruimte 

ontbreek: Wye middelpaadjies of dubbele paadjies. 

Wye sypaadjies. 

Groot portaal. 

Kort kerkbanke (8 sitplekke of minder). 

Ruim kansel en liturgiese ruimte. 
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p. Om te bepaal hoe die erediensruimte voel wanneer dit nie tot sy gemaklik vol kapasiteit 

gevul is nie, maak die volgende twee berekeninge: 

Bereken in stedelike gebiede 60 % van die totale aantal sitplekke om te bepaal hoeveel 

mense nodig is om die erediensruimte gemaklik leeg te laat voel. Bereken 40 % vir 

plattelandse dorpe: ....... . 

Bereken in stedelike gebiede 40 % van die totale aantal sitplekke om te bepaal hoeveel 

mense nodig is om die erediensruimte ongemaklik leeg te laat voel. Bereken 20 % vir 

plattelandse dorpe: ....... . 
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Maks. punte Punte 

3.1. Die eredienste van die gemeente straal 'n gees van warmte en 

vriendelikheid uit. 20 

3.2. Die musiek/ sang in die erediens is dinamies en inspirerend. 25 

3.3. Die prediker verkondig met krag en oortuiging die Evangelie 

van Jesus Christus. 25 

3.4. Daar bestaan in die erediens 'n belewing van krag en meelewing. 10 

3.5. Die kerkgebou bied genoegsame sitplek en is gemaklik vol 

tydens die gemiddelde bywoning van die eredienste. 10 

Totaal: 100 

Deel die totaal deur 10: 10 

4. Betekenisvolle relasionele groepe. 

Maak 'n lys van die belangrikste relasionele groepe m die gemeente. Merk daardie 

relasionele groep wat vir korter as vyf jaar bestaan. 

Naam van groep Jaar begin Aantal persone Teikengroep Ouderdomsveld 

1 ................................................................................................................................................... . 

2 ................................................................................................................................................... . 

3 ................................................................................................................................................... . 

4 ................................................................................................................................................... . 

5 ................................................................................................................................................... . 

6 ................................................................................................................................................... . 

7 ................................................................................................................................................... . 

8 ................................................................................................................................................... . 

9 ................................................................................................................................................... . 

10 ................................................................................................................................................. . 

Die gemiddelde erediensbywoning: 

Totale aantal relasionele groepe: 

Totale aantal nuwe relasionele groepe (jonger as vyf jaar): 
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Bepaal hoeveel relasionele groepe effektief in u gemeente behoort te funksioneer. In 'n 

gemeente met 'n gemiddelde erediensbywoning van 100 behoort daar 7- 10 groepe vir alle 

ouderdomme te bestaan. 

Die gemiddelde erediensbywoning gedeel deur 100 maal 7 = ....... . 

Die gemiddelde erediensbywoning gedeel deur 10 = 

Val die aantal groepe in die gemeente tussen hierdie twee getalle? Jal Nee. 

Bepaal of die gemeente genoeg nuwe groepe het: 

Die totale aantal groepe gedeel deur 3 = ....... . 

Het die gemeente ongeveer hierdie aantal nuwe groepe? Jal Nee. 

Noem enige betekenisvolle relasionele groepe wat die gemeente beplan om in die volgende 

drie tot vyf jaar te begin. 

1 ................................................................................................................................................... . 

2 ................................................................................................................................................... . 

3 ................................................................................................................................................... . 

4 ................................................................................................................................................... . 

5 ................................................................................................................................................... . 

Maks. punte Punte 

4 .1. Daar bestaan genoeg relasionele groepe in verhouding tot die 

grootte van die gemeente (7- 10 groepe vir elke 100 lidmate van 

die gemiddelde erediensbywoning). 

4.2. Persone ervaar die gemeenskap van gelowiges in 

20 

hierdie groepe. 20 

4.3. Daar bestaan genoeg nuwe groepe (jonger as 5 jaar) in verhouding 

tot die ander groepe in die gemeente. (1 Nuwe groep vir elke 3 

bestaande groepe) 25 

4.4. Persone ervaar die gemeenskap van gelowiges in 

hierdie nuwe groepe. 20 

4.5. Die gemeente beplan om 'n voldoende aantal nuwe groepe 

in die komende jaar tot stand te bring. 

Totaal: 

Deel die totaal deur 10: 

15 

100 

10 



5. Sterk leierskaphulpbronne. 

5.1. Die gemeente se leiers is eerder leiers as "enablers" 

(in- staat- stellers). 

5.2. Daar bestaan 'n gesonde balans van bevoegdhede tussen die 

leiers van die gemeente. 

5.3. Die doelwitte van die gemeente is aanvullend tot mekaar. 

5.4. Die leiers van die gemeente konsentreer op die bereiking van 

doelwitte eerder as aktiwiteite. 

5 .5. Daar bestaan 'n gesonde balans tussen bekwaamhede 

en kontinui"teit in die leierskorps van die gemeente. 

5.6. Die gemeente beskik tans oor ten minste een leier vir 

elke 15 aktiewe lidmate en lidmate wat nie inskakel nie. 

5.7. Die gemeente beskik oor sterk pastorale en antler 

personeelleierskap. 

5.8. Die leiers van die gemeente ontvang positiewe erkenning en 

beloning vir puik werk. 

Totaal: 

Deel die totaal deur 10: 

Maks. punte Punte 

15 

10 

15 

10 

10 

10 

15 

15 

100 

100 
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6. Vaartbelynde strukture en deeglike deelnemende besluitneming. Maks. punte Punte 

6.1. Die leiers van die gemeente neem wyse, weldeurdagte 

besluite in ooreenstemming met die belangrike 

prioriteite en sleuteldoelwitte. 25 

6.2. Daar bestaan in die gemeente 'n sterk bewussyn 

van mede- eienaarskap en 'n openheid teenoor en vir mekaar 

in die besluitnemingsproses. 25 ................ . 

6.3. Die besluitnemingsproses help in die voorkoming en oplossing van konflik in die 

gemeente. 25 ................ . 

6.4. Daar bestaan 'n vaartbelynde organisatoriese struktuur in die 

gemeente ten dienste van die prioriteite en sleuteldoelstellings. 

Totaal: 

Deel die totaal deur 10: 

25 

100 

10 
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7. Verskeie toereikende programme en aktiwiteite. 

Maak 'n lys van die programme van die gemeente (indien enige) wat vir die hele gemeenskap 

waarde het en as sodanig deur die gemeenskap aanvaar en erken word. 

Naam van program Teikengroep Aantal persone betrokke 

1 ................................................................................................................................................... . 

2 ................................................................................................................................................... . 

3 ................................................................................................................................................... . 

4 ................................................................................................................................................... . 

5 ................................................................................................................................................... . 

7.1. Die gemeente het 1- 3 programme wat deur die 

gemeenskap as toereikend ervaar en waardeer word. 

Maks. punte Punte 

25 

7.2. Hierdie programme is in wese multi- dimensioneel in terme van die groepe en 

ouderdomsvlakke wat bedien word. 15 ............... .. 

7.3. In hierdie programme tree leiers op wie se leierskapstyle 

verhoudings- sowel as taakgerig is. 

7.4. Die gemeente het omvattende en kritiese kriteria vir die 

evaluering van sy programme en aktiwiteite. 

7.5. Daar bestaan 'n verband tussen die programme en die sleutel 

missionere doelwitte van die gemeente. 

Totaal: 

Deel die totaal deur 10: 

8. Openheid en toeganklikheid. 

8.1. Die kerkgebou van die gemeente het 'n uitstekende en 

toeganklike ligging. 

8.2. Daar is genoegsame en gemaklike ingange tot en uitgange van 

die kerkterrein. 

8.3. Daar bestaan 'n gerieflike toeganklikheid tot die gemeente se 

erediensruimte en ander fasiliteite. 

8.4. Die predikant en ander leiers van die gemeente is beskikbaar 

(toeganklik) in die gemeenskap op 'n mens-tot- mens vlak. 

15 

25 

20 

100 

10 

Maks. punte Punte 

20 

20 

20 

40 



Totaal: 

Deel die totaal deur 10: 

9. Opvallende sigbaarheid. 

9 .1. Die kerkgebou van die gemeente is opvallend en duidelik 

sigbaar in die gemeenskap. 

9.2. Die gemeente se ruimte en fasiliteite is opvallend sigbaar in die 

gemeenskap. 

9.3. Die gemeente self is opvallend sigbaar in die gemeenskapslewe 

en in die plaaslike media. 

9.4. Die gemeente beskik oor goeie mensesigbaarheid: die predikant 

en antler gemeentelike leiers is opvallend sigbaar in die 

noemenswaardige projekte van die gemeenskap. 

Totaal: 

Deel die totaal deur 10: 

10. Genoegsame parkering, grond- en landskapontwikkeling. 

100 

10 

Maks. punte Punte 

25 

25 

25 

25 

100 

10 
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Beraam die aantal parkeerplekke wat nie in die straat is nie en wat binne gerieflike 

loopafstand van u gemeentesentrum is: ....... . 

Beraam die aantal parkeerplekke in die straat en wat binne gerieflike loopafstand van die 

kerkgebou is. Verminder hierdie aantal met 50 % om vir waarskynlike beskikbaarheid op 'n 

Sondagoggend voorsiening te maak: ....... . 

Tel die bogenoemde twee getalle bymekaar om die totale aantal beskikbare parkeerplekke te 

bereken: ....... . 

Vermenigvuldig die totale aantal parkeerplekke met 1.75 om te bereken vir hoeveel persone 

die gemeente parkering voorsien: ....... . 

Deel die totale jaarlikste inkomste van die gemeente deur die totale aantal parkeerplekke om 

die "jaarlikse inkomste waarde" van elke parkeerplek te bereken: ....... . 

10.1. Die gemeente beskik oor genoegsame parkering 

(nie in die straat nie) wanneer die kerkgebou: 

Ongemaklik oorvol is. 40 

Gemaklik vol is. 35 

Maks. punte Punte 



Gemaklik leeg is. 20 

Ongemaklik leeg is. 5 

Maak net gebruik van straat- parkering. 5 

10.2. Die gemeente beskik oor genoegsame ruimte vir die huidige 

40 

behoeftes, sowel as vir toekomstige uitbreiding. 35 

10.3. Die grond en landskap rondom die kerkgebou dra by tot 'n eerste indruk van 

vriendelikheid, verwelkoming en versorgende omgee. 25 

Totaal: 100 

Deel die totaal deur 10: 10 

11. Genoegsame ruimte en fasiliteite. Maks. punte Punte 

11.1. Die primere gebruik van die ruimte en fasiliteite dra by tot 

die gemeente se missionere gerigtheid en tot die optimale 

benutting daarvan. 

11.2. Die grootte en kapasiteit van die ruimtes van die kerkgebou is in 

balans met mekaar. 

11.3. Die fasiliteite word goed in stand gehou, en verbeteringe wat 

aangebring word, word deeglik beplan. 

12.Gesonde finansiele hulpbronne. 

Voltooi die ontbrekende inligting: 

Gemiddelde erediensbywoning: 

Lidmaattal: 

Totale inkomste: 

Inkomste per lidmaat in die erediens: 

Inkomste per lidmaat: 

Totaal: 

Deel die totaal deur 10: 

19 ..... 19 ..... 

35 

35 

30 

100 

10 

Deur gebruik te maak van bostaande inligting, voltooi die volgende formule: 

19 ..... 
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Die totale inkomste verdeel deur die gemiddelde erediensbywoning = Inkomste per lidmaat 

in die erediens: ....... . 

Die totale inkomste verdeel deur die lidmaattal = inkomste per lidmaat: ....... . 



12.1. Die gemeente se inkomste per lidmaat in die erediens 

vergelyk goed met die bestendige, groeiende of 

Maks. punte Punte 

snelgroeiende gemeentes in die gemeenskap. 25 

12.2. Na aanleiding van die langtermynbeplanning, kan die gemeente 

se verwagte inkomste toeneem. 20 

12.3. Die gemeente beskik oor gevestigde rentedraende beleggings, 

sowel as beleggings in sy eiendom, ruimte en fasiliteite wat in sy 

missionere gerigtheid benut word. 15 

12.4. Die gemeente se finansies word effektiefbestuur in verhouding 

tot sy missionere gerigtheid. 15 

12.5. Die gemeente benut alle finansiele hulpbronne tot sy beskikking 

baie effektief 25 

Totaal: 100 

Deel die totaal deur 10: 10 
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Bylae 18. 

'n Moontlike samevattende analise van die twaalf kenmerke. 

Voltooi die onderstaande, deur die toepaslike syf er soos verkry uit die Gemeenteanalise te 

omkring. Die totaal uit 10 soos bereken word dus oorgedra. 

1. Spesifieke konkrete missionere doelwitte. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Besoeke deur die pastor en lidmate in die gemeenskap. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Gemeenskaplike dinamiese eredienste. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Betekenisvolle relasionele groepe. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Sterk leierskaphulpbronne. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Vaartbelynde strukture en deeglike deelnemende besluitneming. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Verskeie toereikende programme en aktiwiteite. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. Openheid en toeganklikheid. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. Opvallende sigbaarheid. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Genoegsame parkering, grond- en landskapontwikkeling. 

1 2 3 4 5 

11. Genoegsame ruimte en fasiliteite. 

1 2 3 4 5 

12. Gesonde finansiele hulpbronne. 

1 2 

10 = Sterkpunt 

I= Swakpunt 

3 4 5 

6 7 8 9 

6 7 8 9 

6 7 8 9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Deur bespreking in die groep, bereik konsensus watter twee kenmerke die gemeente se 

sterkpunte is, en watter twee ander kenmerke later bygevoeg en ontwikkel moet word. 
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Bylae 19. 

'n Moontlike werksdokument vir die fase van implementering. 

Gemeentelike visie: .................................................................................................................... . 

Doelwit 1: ................................................................................................................................... . 

Persone verantwoordelik: ............................................................................................................ . 

Persone betrokke: ....................................................................................................................... . 

Tydskedule: .............................................................................................................................. · .. . 

Toerustingsgeleenthede: .............................................................................................................. . 

Wyse van evaluering: ................................................................................................................. . 

Doelwit2: ................................................................................................................................... . 

Persone verantwoordelik: ........................................................................................................... . 

Persone betrokke: ......................................................................................................... · ......... · · · · · 

Tydskedule: ................................................................................................................................. . 

Toerustingsgeleenthede: .............................................................................................................. . 

Wyse van evaluering: ................................................................................................................. . 

Doelwit 3: ................................................................................................................................... . 

Persone verantwoordelik: ........................................................................................................... . 

Persone betrokke: ....................................................................................................................... . 

Tydskedule: ................................................................................... · ·. ·· ... ·. · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · ·· · · · · · · · · ·· 

Toerustingsgeleenthede: ............................................................................................................. . 

Wyse van Evaluering: ................................................................................................................. . 
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