
DIE ROL VAN DIE KONSULTANT IN DIE 

GEMEENTEBOUPROSES 

Lukas Johannes Meyer 

3183- 274· 1 



DIE ROL VAN DIE KONSULTANT IN DIE GEMEENTEBOUPROSES 

deur 

LUKAS JOHANNES MEYER 

voorgele luidens die vereistes 

vir die graad 

DOCTOR THEOLOGIAE 

in die vak 

PRAKTIESE TEOLOGIE 

aandie 

UNIVERSITEIT VAN SUID- AFRIKA 

PRO MOTOR; PROFESSOR H.J.C. PIETERSE 

NOVEMBER 2000 



Opgedra aan elkeen wat my met soveel liefde, 
belangstelling, betrokkenheid en finansiele hulp 
gemotiveer bet om t · · · - ---.. .i;,. tp voltooi. 

111111111111111 
0001783016 



VERKLARING 

Studentenommer: 3183 -274 -1 

Ek verklaar hiermee dat "Die rol van die konsultant in die gemeentebouposes" my eie 

werk is en dat ek alle bronne wat ek gebruik of aangehaal het deur middel van volledige 

verwysings aangedui en erken het. 

L JMeyer Datum 



DIE ROL VAN DIE KONSULTANT IN DIE GEMEENTEBOUPROSES 

OPSOMMING. 

In teenstelling met die buiteland, bestaan daar tans weinig indien enige voltydse 

gemeenteboukonsultante in Suid- Afrika. Daar bestaan ook weinig indien enige 

literatuur wat op Suid- Afrikaanse bodem verskyn het wat handel oor die 

werksaamhede van die gemeenteboukonsultant in die christelike kerk/gemeente. Die 

gebrek aan 'n voltydse professionele gemeenteboukonsultant word as 'n ernstige leemte 

beskou in die verskillende fases van gemeentebou. 

In die studie word literatuur wat handel oor hierdie belangrike onderwerp, asook 

literatuur vanuit die bestuurswetenskap, teologies en krities bestudeer. 'n Aantal 

bestaande modelle word uiteengesit en teologies evalueer. Uit hierdie bestudering word 

op teologies-hermeneutiese wyse 'n voorbeeld-model voorgestel waarvolgens die 

gemeenteboukonsultant binne die Suid-Afrikaanse konteks die gemeente-analise, 

gemeenteprofiel en langtermynbeplanning in samewerking met die leiers en lidmate 

.van die kerk/ gemeente kan afhandel. 

SUMMARY. 

At present, South Africa, in contrast with countries abroad has a serious disposition 

regarding the availability of literature dealing with churchgrowth as such. Due to a lack 

of professional churchgrowth consultants, churchgrowth had been neglected and a gap 

of deficiency has occured thus hindering the different stages in churchgrowth. 

This study is an in - depth, theological and critical study of churchgrowth as well as the 

managerial aspects thereof. Much devotion has been endeavoured upon this thus 

delivering a model example with which churchgrowth consultants could embark upon 

congregational analysis and profiling. In colaboration with leaders and members of 

congregations, long - term planning can be done. All this in a South Africa which had 

been deprived from this valuable service for so long. 
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HOOFSTUKl. 

INLEIDING. 

1 

'n Probleem wat m die Praktiese Teologie ondersoek behoort te word, ontstaan 

gewoonlik vanuit die praktyk van die kerklike lewe. Hierdie probleem word 

geidentifiseer wanneer 'n leemte of swakheid in die praktyk waargeneem kan word, iets 

wat dikwels gebeur as gevolg van 'n verskeidenheid faktore. 

Die logiese volgende stap is dan om na aanleiding van hierdie bestaande probleem die 

vrae te stel: Wat is die oenskynlike probleem? Wat is die werklike probleem? Waar het 

hierdie probleem ontstaan: in die teorie of in die praxis? Waarom het hierdie probleem 

ontstaan? Wat sou die beste moontlike oplossing/s wees vir die probleem? Hoe en waar 

moet die gewig verskuif en veranderinge aangebring word ten einde die teorie en praxis 

in ewewig met mekaar te bring op die skaal van die kommunikatiewe 

geloofshandelinge? 

'n Daadwerklike en doelgerigte ondersoek van die kommunikatiewe handelinge in diens 

van die evangelie (Heyns en Pieterse 1990: 77) moet ondemeem word. 'n Nuwe teorie 

moet deur navorsing daargestel word met die oog op die verbetering van die probleem

area in die praxis, of met die oog op die verbetering van die teorie wat in die praxis tot 

uiting moet kom. 

"Die leefWereld van die gemeente konstitueer 'n sekere konkrete werklikheid in elke 

besondere tyd en situasie. Kommunikatiewe handelinge in <liens van die evangelie 

(soos ons die evangelic in die Skrif vemeem), moet toegespits wees op hierdie 

werklikheid waarin die geloofsgemeenskap verkeer." (Pieterse 1993: 8) Tog bestaan 

daar sekere struikelblokke in hierdie toespitsing van die kommunikatiewe handelinge in 

<liens van die evangelic. Hierdie moontlike struikelblokke moet, indien moontlik, deur 

ondersoek geidentifiseer word en aanpassings of veranderinge moet aangebring word 

vir die effektiewe verkondiging van die evangelie in die werklikheid waarin die 

geloofsgemeenskap tans verkeer. 

De Roest (1998: 225) wys tereg daarop dat 'n probleem in 'n geloofsgemeenskap 

ontstaan wanneer die kommunikatiewe handelinge by herhaling nie aan die bedoeling 
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daarvan kan beantwoord nie. Die ander moontlikheid is dat die praktyk bevraagteken 

kan word. 'n Verdere krisis kan ontstaan wanneer verskillende probleme in so 'n mate 

met mekaar "verenig" dat die konsensus wat daar vroeer in die geloofsgemeenskap mag 

bestaan het, nie meer ter sprake is of kan wees nie. 

Deur my eie blootstelling aan gemeentebou en ondersoek het ek tot die gevolgtrekking 

gekom: Gemeentebou geniet die afgelope aantal jare besondere aandag, in Suid- Afrika 

sowel as in die buiteland. Vele gemeentes, studente en predikante van verskillende 

kerklike denominasies is om 'n verskeidenheid redes aangegryp deur die inhoud sowel 

as die proses van gemeentebou. Verskillende gemeentes van verskillende kerk:like 

denominasies in Suid- Afrika sowel as in die buiteland is tans besig met die formele 

proses van gemeentebou. 

Verskillende gemeenteboumodelle het die afgelope dekade in Suid- Afrika sowel as in 

die buiteland die lig gesien. Daar bestaan opvallende ooreenkomste tussen hierdie 

verskillende modelle, maar in sommige gevalle ook radikale verskille ten opsigt:e van 

die vertrekpunte, inhoude, werkswyses en selfs moontlike resultate. Dikwels word in 

van hierdie modelle verwys na die noodsaaklikheid van die gemeenteboukonsultant se 

betrokkenheid by die proses van gemeentebou en die aanbeveling word gemaak dat 

gemeentes gebruik moet maak van gemeentebouk:onsultante se professionele dienste en 

kundigheid. 

Wat dan dikwels in Suid- Afrika gebeur is dat 'n predikant wat in die betrokke 

gemeente bekend is, of selfs die predikant van die plaaslike gemeente, die funksie van 

die gemeenteboukonsultant probeer vervul. Hierdie werkswyse word gevolg ten spyte 

van die emstige waarskuwing aan gemeentes en predikante teen so 'n uiters subjektiewe 

benadering. 

•!• Probleem 1: Daar bestaan tans wem1g indien enige voltydse 

gemeenteboukonsultante m Suid-Afrika. Persone wat wel as 

gemeenteboukonsultante optree, doen dit nie noodwendig as 'n voltydse 

professionele beroep nie. Soos reeds gestel, word hierdie funksie dikwels deur die 

predikant van die plaaslike gemeente, of deur 'n ander predikant van dieselfde 
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kerklike denominasie vervul. Beskik hierdie persone werklik oor die nodige 

teologiese en bestuurswetenskaplike kundigheid om so 'n uiters delikate saak: te 

hanteer? Hoe behoort die gemeenteboukonsultant in die plaaslike gemeente op te 

tree in diens van die koninkryk van God? Behoort die werksaamhede van die 

gemeenteboukonsultant nie, soos in die buiteland, geprofessionaliseer te word nie, 

veral vanwee die belangrikheid van gemeentebou in ons land en die gebrek aan 

voltydse gemeenteboukonsultante? 

•!• Probleem 2: Daar bestaan weinig indien enige literatuur wat handel oor die rol van 

die gemeenteboukonsultant in Suid- Afrika. Daar bestaan wel literatuur sowel as 

verskillende modelle binne die bestuurswetenskap wat verband hou met die 

konsultant se werksaamhede in die privaatsektor, maar wat nie noodwendig gerig is 

op die kerk en die wese en funksionering van die kerk nie. Indien 'n persoon wel as 

'n voltydse gemeenteboukonsultant sou funksioneer, volgens watter model sal hy/sy 

hierdie werksaamhede inrig? Hoe sal die gemeenteboukonsultant die 

konsultasiebesoek aan 'n gemeente prakties hanteer in <liens van die koninkryk van 

God? 

Hierdie navorsingswaardige probleem behoort indringend ondersoek te word aan die 

hand van die handelingswetenskaplike benadering. 'n Voorbeeld-model moet vir 

gemeenteboukonsultante op die tafel geplaas word vir verdere ver:fyning, aanpassing by 

spesifieke omstandighede en die impiementering daarvan in gemeentes. 

As gevolg van die gebrek aan Suid- Afrikaanse literatuur op hierdie spesialiteitsterrein, 

sal daar swaar gesteun moet word op inli¥ting vanuit die buiteland wat handel oor die 

gemeenteboukonsultant, sowel as op die inligting wat verkry kan word vanuit die 

bestuurswetenskap. Hierdie inligting moet dan aangepas en verander word om in 

ooreenstemming te wees met die Suid- Afrikaanse konteks en omstandighede en in 

teologiese perspektief geplaas word. 

In die studie word, in gevalle waar die terme "plaaslike gemeente" of "plaaslike kerk" 

nie gebruik word nie, die woord "gemeente" gebruik om die plaaslike kerk aan te dui. 

Die gemeente verwys na die georganiseerde en gereelde bymekaarkom van gelowiges 



4 

binne dieselfde kerkverband. Die gemeente funksioneer binne 'n bepaalde kerkverband 

of denominasie. 

Die gemeente vind sy oorsprong by God. Die gemeente is Sy eiendom. Die gemeente is 

Sy versamelde gemeenskap van gelowiges. Die gemeente is en behoort te funksioneer 

as die liggaam van Christus wat voor die imperatief te staan kom van die voortdurende 

opbou van die liggaam. 

Die gevaar bestaan egter dat "gelowiges op die klank van die woord gemeentebou net 

met hulle eie gemeente besig bly.j' (Hendriks 1992: 102) Die lidmate en leiers vergeet 

dan dat die gemeente nie 'n grootheid op sigself is nie en dat die gemeente van Jesus 

Christus nie so mag bestaan nie. Hierdie na- binne gerigtheid van die gemeente moet 

wel daar wees, maar die kerk is ook die gestuurde na die wereld met die opdrag van 

Jesus Christus: "Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop 

hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles 

te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die 

voleinding van die wereld." (Matteus 28: 19- 20) 

Die kerk as die gestuurde moet missioner besig wees met die uitvoerin¥ van hierdie 

opdrag van Jesus Christus om die evangelie in die wereld te verkondig. Die kerk 

bestaan in die wereld, funksioneer in die wereld en is deur en saam met die wereld op 

weg na die voleinding. Daarom moet die kerk volledig met die wereld rekening hou. 

Die kerk mag nie afsydig staan teenoor die vrae en die eise van die omstandighede 

waarin die postmodeme mens bestaan nie. Slegs dan kan die kerk die eskatologiese 

doel nastreef en verkondig, in die gemeente sowel as in die gemeenskap. 

Daar moet dus noodwendig twee dimensies in die gemeente bestaan: Die opbou van die 

gemeente na binne en die uitreik van die gemeente na die wereld daarbuite. Dit is 

belangrik dat hierdie twee dimensies in ewewig tot mekaar sal staan en nie teenoor 

mekaar nie. Die gemeente kan ook nie ten koste van die een dimensie die ander 

oorbeklemtoon in sy bediening nie. 
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In die funksionering van hierdie liggaam met sy twee dimensies het die 

gemeenteboukonsultant die belangrike funksie om die leiers en die lidmate van die 

gemeente te begelei in die proses en die verskillende fases van gemeentebou. 

•!• Doel van die studie: Deur hierdie ondersoek word 'n voorbeeld- model voorgele 

waarvolgens die gemeenteboukonsultant in die kerk/gemeente kan optree. 

Hoe? 

1.1. Metodologie. 

1.1.1. 'n Bipolere spanning: Die beginsel van wederkerigheid. 

Volgens Firet (1974: 14) is die praxis die objek van die Praktiese Teologie en spesifiek 

"de praxis van God, zijn handelen in verleden, heden en toekomst." Hierdie handelinge 

van God met die mens vind plaas in 'n ontmoetingsgebeure en dit is veral in hierdie 

mens-handelinge van die ontmoetingsgebeure met God waarin die Praktiese Teologie 

op wetenskaplike wyse ge1nteresseerd is. 

In die Prakties-teologiese ondersoek en nadenke is die onvervreembare bondgenoot van 

die praxis die teorie. Indien hierdie bondgenootskap om die een of ander rede verbreek 

sou word, bestaan die moontlikheid dat die teorie vervreemd teenoor die praxis kan 

staan, of dat die praxis iets anders vertoon as wat in die teorie verwoord word. Die 

handelinge van die mens in die praxis kan dan byvoorbeeld iets anders vertoon as wat 

in die teorie verwoord word. 

Tussen die teorie en die praxis bestaan daar 'n wisselwerkende skeppende spanning 

waarin die beginsel van wederkerigheid altyd moet geld. Hierdie verhouding van 

wederkerigheid het ten doel om die beweging tussen die teorie en die praxis 

voortdurend in stand te hou in 'n bipolere spanning. 

In die bipolere spanning geld beide die praxis en die teorie se eiesoortigheid en steeds 

moet die verband met mekaar gehandhaaf word. Heitink (1977: 171) beskryf hierdie 

noodsaaklike verhouding van wederkerigheid as "een zeker evenwicht tussen de 

goddelijke en de menslijke factor, bet handelen van God en het handelen van de mens." 



6 

Verder verduidelik hy: "Zo zijn God en mens op elkaar betrokken. Elk woord over God 

zegt ook altijd iets over de mens, die het zegt. Elk handelen namens God door mensen, 

laat als het goed is iets zien van Gods liefde. Het gaat ten diepste om een proces, waar 

je zowel theologisch als psychologisch op kunt reflekteren. Dit alles samen noemen we 

het principe van de bipolariteit." (Heitink 1977: 174) 

Die vrae word dan in hierdie verhouding van wederkerigheid gevra: Hoe lyk die praxis? 

Hoe behoort die praxis te lyk? Hoe lyk die teorie? Hoe funk:sioneer hierdie teorie in die 

praxis? Die antwoorde op hierdie vrae geld egter altyd as in voorlopigheid, met die 

voorbehoud <lat beide die teorie en die praxis van tyd tot tyd gewysig kan en behoort te 

word indien nodig. 

In die geval van hierdie studie sal bogenoemde metodologie lei tot die ontstaan van 'n 

nuwe konsultasiemodel vir die gemeenteboukonsultant teen die agtergrond van die 

Suid- Afrikaanse konteks, waarvolgens die persone wat as voltydse 

gemeenteboukonsultante optree hul werksaamhede in gemeentes kan verrig. 

Die model word egter nie voorgehou as absoluut rue. Daar moet steeds volledig 

rekening gehou word met elke gemeente se denominasionele verbintenis, die bestaande 

ekklesiologiese model van die gemeente, asook die unieke aard, samestelling en 

funksionering van elke individuele gemeente binne 'n spesifieke gemeenskap. 

Op grond van hierdie bestaande verskeidenheid tussen verskillende gemeentes in 

verskillende gemeenskappe moet die voorgestelde model aangepas en verander word 

soos die omstandighede van die spesifieke gemeente dit mag vereis. Daar moet ook 

rekening gehou word met die persoonlikheid, kerklike verbintenis en leierskapstyl van 

die gemeenteboukonsultant en die model wat in 'n sekere gemeente gebruik word, moet 

daarvolgens verander en aangepas kan word. 

Binne die raamwerk van die prakties-teologiese benadering sal ek in hierdie proefskrif 

met 'n literere studie werk. Die literatuur oor die onderwerp van die studie sal krities 
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en teologies bestudeer word en daaruit sal op teologies-henneneutiese wyse 'n model 

vir die gemeenteboukonsultant voorgestel word. 

1.2. Gemeentebou. 

Om vandag op 'n teologies verantwoordbare wyse gemeentes van die christelike kerk te 

wees, is nie meer in vanselfsprekendheid nie. 'n Verskeidenheid faktore oefen 'n invloed 

uit op die christendom, asook op elke christelike kerk en gemeente. Die effek van die 

invloede op die kerk en gemeentes is van so 'n aard <lat <lit vandag nie meer voldoende 

1s om te aanvaar <lat die plaaslike gemeente vanselfsprekend al die 

verantwoordelikhede ten opsigte van die bediening sal nakom nie. Die invloede ter 

sprake word uitgeoefen van buite, vanuit die wereld waarbinne die gemeente bestaan en 

funksioneer, asook van binne, vanaf die lidmate wat die gemeente vonn. 

As 'n moontlike antwoord op en oplossing van hierdie veeleisende tydperk waarin die 

christelike kerk tans verkeer, word gemeentebou as teologiese werksaamheid gestel. 

Die leiers en lidmate moet egter ook deeglik besef dat gemeentebou nie die absolute 

antwoord op die probleem is nie, ook nie 'n ingrype wat van buite op die gemeente 

uitgeoefen kan en mag word nie. 

Gemeentebou is nie iets wat met die gemeente gedoen kan word nie. Gemeentebou is 'n 

gebeure wat deur die werk van die Heilige Gees in die gemeente deur die deelname en 

deur die inisiatief van die gemeenteboukonsultant, die leiers en die lidmate tot stand 

kom: 'n deurlopende dinamiese proses. Dit is ook noodsaaklik dat die 

gemeenteboukonsultant voortdurend op hoogte sal bly van tendense ten opsigte van die 

verskillende ekklesiologiese modelle, die proses van gemeentebou asook van gemeente

wees in Suid- Afrika sowel as in die buiteland. 

1.2.1. In Suid- Afrika. 

Gemeentebou is 'n bediening en proses waardeur die lidmate en leiers van 'n gemeente 

deur 'n gemeenteboukonsultant begelei en opgelei word om op 'n teologies

wetenskaplike wyse: 

•!• die wese en doel van die kerk en gemeente te verstaan; 

•!• die funksionering van die plaaslike gemeente te evalueer; 



•:• doelwitte vir die effektiewe funksionering van die gemeente te formuleer; 

•:• aktiwiteite te beplan om hierdie geformuleerde doelwitte in die gemeente te laat 

realiseer; 
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•!• strukture daar te stel om hierdie aktiwiteite effektief in stand te hou in die plaaslike 

gemeente; 

•!• die bediening van die gemeente voortdurend te evalueer; 

•!• veranderinge in die bestaande gemeentelike bediening op 'n deeglik beplande en 

gekontroleerde wyse aan te bring waar die omstandighede dit mag vereis. 

Hierdie uiteensetting is egter nie die doel van gemeentebou op sigself nie, eerder die 

middel tot die een sentrale doel: Die opbou van die gemeente tot die eer en 

verheerliking van God deur Sy versamelde gemeente. Gemeentebou is ook nie 'n 

ingrype wat ''van buite;; op die gemeente uitgeoefen kan word om hierdie een sentrale 

doel te laat verwesenlik nie, eerder 'n werkswyse, 'n deurlopende proses van opbou, 

inbou en uitbou. (Nel 1994: 3) 

Die lidmate en leiers van die gemeente word dus in 'n deurlopende en doelgerigte 

proses begelei sodat die hele gemeente se bediening gerig sal wees op die <liens aan 

God, aan mekaar en aan die wereld. Die gemeente wat reeds onder die besef gekom het 

van sy missionere roeping, word dan begelei in die daarstel van strukture en 

doelstellings om hierdie roeping sinvol te laat realiseer. 

Hierdie uiteensetting van die inhoud en die proses van gemeentebou gebeur egter nie 

vanself in die gemeente nie. 'n Deurlopende werkswyse van motivering, analise, 

beplanning, implementering en evaluering is onontbeerlik. Die moeisame en dikwels 

pynlike weg van deeglike beplande gemeentebou as proses moet gevolg word. 

Sedert die verskyning van Nel ( 1994) se publikasie oor gemeentebou bestaan daar in 

Suid-Afrika 'n nuwe belangstelling in die vak, asook in die verloop van die 

gemeentebouproses. Nel (1994: 9) noem tereg dat "die wetenskaplike besinning oor die 

opbou van die gemeente 'relatief jonk' is." Verskeie publikasies en artikels van 

verskillende skrywers het sedertdien oor hierdie onderwerp die lig gesien. Verskeie 
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gemeenteboumodelle is deur verskillende sktywers op die tafel geplaas vir sinvolle 

bespreking en die moontlike implementering daarvan in gemeentes. 

Tog wil dit voorkom of Suid- Afrika, in teenstelling met die buiteland, in meer as een 

opsig in sy kinderskoene staan ten opsigte van gemeentebou. Nie alleen die prakties

teologiese besinning oor gemeentebou nie, maar ook die praktiese implementering 

daarvan skep dikwels ernstige probleme in gemeentes. 

Moontlike oorsake is: 

•!• Daar word nie rekening gehou met die uniekheid van die plaaslike gemeente nie. 

•!• Die proses van gemeentebou word dikwels verhaas in 'n soeke na 'n "kits

oplossing" op sekere probleme in die plaaslike gemeente 

•!• Die noodsaaklike kundigheid ontbreek in die gemeente, of die kundigheid bestaan 

wel in die gemeente, maar word nie raakgesien en ontgin nie. 

•!• Daar word dikwels ondeurdag opgetree deur die leiers van die gemeente ten opsigte 

van die implementering van die proses van gemeentebou. 

•!• Meer dikwels ontstaan sekere probleme op die terreine van die analise en 

langtermynbeplanning. 

Die konteks van die plaaslike gemeente, asook die plaaslike gemeente se verbintenis tot 

'n spesifieke kerk, laat egter die makliker moontlikheid vervaag dat daar 'n klinkklare 

model kan geld vir alle kerke en alle gemeentes. Die noodsaaklikheid van 'n 

voortdurende kritiese besinning oor die verskillende ekklesiologiese modelle, die 

teologiese beginsels van gemeentebou, die inhoud van die verskillende 

gemeenteboumodelle en die implementering daarvan is dus voor die handliggend. 

Lidmate en leiers van gemeentes moet deeglik besef: Die antwoorde op die vrae na die 

probleme waarmee die kerk tans te doen het, is nie so voor die handliggend nie. 

Volgens Andriessen (1985: 7) bestaan daar in redelike mate van aktiwiteite en 

ontwikkeling op die terrein van die teologie. Maar ten spyte daarvan "haken steeds 

meer mensen af Ze maken het innerlijk niet meer mee. Ze voelen geen band meer met 

de geloofsgemeenschap, waartoe ze op papier gerekend worden. Ze vervreemden van 

de traditie." (Andriessen: 1985: 7) 



10 

Andriessen verklaar dan hierdie onbetrokkenheid van die lidmate as 'n reaksie op "Het 

wordt kil in de kerk" (~11driessen 1985: 7) en plaas die verantwoordelikheid voor die 

deur van die pastoraat wat nie mag toelaat dat die lidmate van die gemeente "in die 

koue staan" nie. Met reg beklemtoon Andriessen die noodsaaklikheid van die pastoraat, 

maar so 'n siening sou daarop neerkom <lat die omvang en die ems van die probleem nie 

in sy volheid raakgesien word nie. Die pastoraat sou wel beklemtoon moet word as 'n 

noodsaaklike bediening tot die lidmate van die gemeente, maar veel meer word gevra 

vir die bediening van die randkerklike en kerklose persone. 

Na vele gesprekke wat Hanchey (1994) met lidmate van verskillende kerke in Amerika 

gevoer het oor die afname in die lidmaattal, hou hy 'n somber beeld van die kerk voor. 

Van die vemaamste probleme wat Hanchey noem is; 

•!• Die uitdaging wat die leiers van die gemeente aan die lidmate rig, word nie 

beantwoord nie. 

•!• Werkswyses uit die verlede is vanda~ nie meer funksioneel en effektief nie. 

•!• Lidmate staan teleurgestel in hulle verwagting ten opsigte van die kerk, die leiers en 

die mede-lidmate. 

•!• Daar bestaan in die kerk 'n onvermoe om nuwe lidmate te laat inskakel, of, om 

hierdie nuwe lidmate te behou. 

Vir Hanchey (1994: 2) le die oplossing van die probleem in 'n verskuiwing, weg van die 

"maintenance- minded (work centered)" na wat hy noem 'n "mission- minded 

( celebrative )" bediening. Die bestaan van die kerk en gemeente sal dan nie meer net 

gerig wees op die instandhouding van die bestaande bediening of finansiele oorlewing 

nie; maar ook op die na-buifo gerigte; missionere en vierende bediening. 

, Om hierdie klemverskuiwing in die plaaslike gemeente te laat verwesenlik, het die 

leiers van die gemeente die vemaamste funksie om te vervuL Die leiers wat hierdie 

verantwoordelikheid moet nakom, sal volgens Hanchey oor die volgende eienskappe 

beskik: "a tested understanding of leadership itself, a knowledge of the church we 

presume to lead, and the fundamental task of the church in the world. 11 Veral ten opsigte 

van laasgenoemde eienskap, die teologiese besinning oor die taak van die kerk in die 



11 

wereld en die konkrete sigbaarheid daarvan in die gemeentes, bestaan daar tans die 

grootste leemte. 

Ook binne die Suid-Afrikaanse konteks is hierdie voorstel van Hanchey tot 'n 

klemverskuiwing van deurslaggewende belang. Gemeentes is na-binne geng. 

Gemeentes se bediening is gerig tot die bestaande lidmate. Gemeentes se bediening is 

gerig op die "hou van dissipels wat reeds dissipels is" en nie op die "maak: van 

dissipels" (Matteus 28: 19) nie. Gemeentes se bediening is gerig op die instandhouding 

van die gemeente as instituut. 

As Gemeenteboukonsultant beskryf Smit ( 1999: 1) die krisis in die Nederduitse 

Gerefonneerde Kerk as "currently going through testing times. She is called to do 

nothing less than to rethink her identity and vocation in the context of of (sic!) a 

changing world and a very different South Africa compared to the one of a decade ago." 

Teen hierdie agtergrond sal die klemverskuiwing binne die Suid- Afrikaanse konteks 

die volgende impliseer: 

•!• Gemeentes se bediening word na-binne geng, tot die instandhouding van die 

plaaslike gemeente. 

•!• Gemeentes se bediening word ook na buite gerig, tot die wereld en gemeenskap 

waarbinne die spesifieke gemeente funksioneer. 

•!• Die gemeente se bediening is gerig op die "rnaak: van dissipels". 

•!• Die gemeente se bediening is gerig op viering, sorg, deling en lering, as 'n tuiste 

waar die evangelie van Jesus Christus verkondig en sigbaar uitgeleef word. 

•!• Die gemeente bied aan die lidmate die geleentheid om dienswerk in kerk en wereld 

te verrig. 

Hierdie noodsaaklike klemverskuiwing beteken dat daar nuut gedink sal moet word oor 

kerk- en gemeentewees; asook die prakties-teologiese implikasies daarvan vir die 

plaaslike gemeente se lidmate en leierskap. Die noodsaak van die klemverskuiwing 

word soveel groter teen die agtergrond van Hanchey se waarskuwing teen die 

"maintenance- minded" bediening: 

•:• "A maintenance mindset supplants good news with work news." 
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•:• "Current issues and existing, relevant programs tend to drive maintenance- minded 

leaders." 

•!• "As issues and programs are valued by the church, the authority of leadership 

becomes an issue." 

•!• "A maintenance mindset encourages the development of an autocratic leadership 

style." 

•!• "As a result, a blaming attitude often exhibits itself" 

•!• "With it's focus on what leaders think ought to be done, members often feel left out 

in maintenance- minded congregations." 

•!• "Increasingly, the maintenance- minded leader trades essentials (identifying and 

celebrating the work of God in the world) for incedentials (a checklist ot things to 

be done." 

•!• "As a result of increasingly lenghty checklists, maintenance- minded leaders often 

fear that they sound like nags." 

•!• "Maintenance- minded leaders also find themselves being treated as bearers of bad 

news." 

•:• "Constantly under pressure to get things been done, maintenance- minded leaders 

tend to forget to praise their people- and God." 

Pannenberg (1977: 12) beskryf hierdie verdwyning van lidmate uit die christelike kerk 

as 'n "Christianity outside the church". Moontlik kan die tendens, in opvolg op die era 

van die postmodernisme, beskryf word as die era van post-kerk, en selfs post

christendom. 

Tog mag hierdie "kerklose christene" volgens Pannenberg nie los van die kerk gesien 

word nie. "First, it is dependent on the churches for the transmitting of Christianity; and 

second, it is dependent on them in dealing with the frontiers oflife". (Pannenberg 1977: 

13) Ten spyte daarvan <lat hierdie mense uit die kerk verdwyn, speel die kerk dus 

volgens Pannenberg steeds 'n belangrike rol in hulle lewens. 

Volgens Pannenberg se beskoliing van die probleem, word die kerk se taak soveel 

moeiliker om hierdie "kerklose christene" weer deel te laat word van die gemeenskap 

van die gelowiges. 
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Met die uitsprake van Hanchey, Andriessen en Pannenberg in gedagte, sou die vraag 

binne die Suid- Afrikaanse konteks gevra moet word: Hoe lyk die kerk deur die bril van 

die lidmate? Hoe lyk die kerk deur die bril van die buitestaander? Watter beeld dra die 

kerk oor aan die lidmate? Hoe vergelyk hierdie beeld van die lidmate met die beeld wat 

die buitestaanders raaksien? 

Die gemeente as 'n "vertoonvenster" (Nel 1994: 11) moet voortdurend onder die 

vergrootglas wees vir die beoordeling van die uitstalling deur die gemeentelede self, 

asook deur die lede van die gemeenskap. Hierdie beoordeling vind dus nie net van 

binne deur die lidmate van die gemeente plaas nie, maar ook van buite deur die 

gemeenskap waarbinne die gemeente bestaan en funk:sioneer. Van binne speel die 

lidmate van die gemeente die belangrikste rol en van buite vorm die gemeenskap 'n 

sekere idee van die gemeente. Die derde party in hierdie idee-vorming van die 

gemeente van buite is die gemeenteboukonsultant. 

Op dieselfde terrein gebruik Van der Meiden (1966) die beeld van die "gezicht van de 

kerk". Hoe hierdie gesig van die kerk lyk, het 'n sekere invloed op die lidmate van die 

kerk, sowel as op die buitestaander. Volgens Van der Meiden (1966: 5) is die gesig die 

"skerm" waarop ongelukkigheid/gelukkigheid, tevredenheid/ontevredenheid, 

hartseer/blydskap vertoon word. Om die voorkoms van hierdie gesig te herstel en in 

stand te hou, gee sekulere instansies en instellings "flinke sommen gelds uit om een 

bepaald gezicht te krijgen, of, als het eenmaal is veroverd, te behouden." (Van der 

Meiden 1966: 5) 

Dan vind Van der Meiden die ooreenkoms: 11Met de kerk, nu even als organisatie 

gezien, landelijk of plaaselijk, is het eigenlijk niet veel anders dan met die bedrijven of 

instellingen, die va..11 een goed gezicht afhanklijk zijn." (Van der Meiden 1966: 5) Tog 

sien Van der Meiden die ernstige probleem ook raak dat die gesig van die kerk dikwels, 

bewustelike of onbewustelik, verwaarloos word. "Mischien wat al te commercieel 

gezegd: in de imago- bauw komen de kerk behoorlijk achteraan, vergeleken met het 

bedrijfsleven." (Van der Meiden 1966: 5) 
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Om hierdie "gesig" van die kerk te herstel tot die van 'n dankbare, dienende, vierende, 

delende en lerende gemeenskap van gelowiges, is geen eenvoudige taak nie. Ten alle 

koste moet die moontlikheid vermy word om slegs na die uiterlike, aan die gesig, 

sekere kosmetiese veranderinge aan te bring. Die mens se gesig is tog die reaksie op of 

die weerspieeling van 'n sekere emosie en nie 'n poging tot 'n sekere emosie nie. Ten 

opsigte van hierdie kosmetiese veranderinge neem Van der Meiden (1966: 7) baie sterk 

standpunt in teen die Amerikaanse inslag. "Niet om de nodige cosmetica aan te reiken, 

teneinde het producten op dit gebied geleverd, dat we er in Europa voorgoed van 

genezen zijn een stap op de weg tot navolging te zetten." 

Ook Schaller noem verskillende voorbeelde van moontlike oplossings wat in die 

verlede geimplementeer is in die kerk, maar met min en selfs geen werklike blywende 

suk:ses nie. Hy (Schaller 1994: 66) noem die volgende moontlikhede: 

•!• Die ontkenning van die probleem waarmee die kerk te doen het. 

•!• 'n Poging om deur 'n proses van herskepping die kerk van die 1950's te laat herleef 

•!• 'n Passiwiteit teenoor die probleem. 

•!• 'n Onrealistiese optimisme. 

•!• Pogings om veranderinge in die struktuur van die kerk aan te bring. 

•!• 'n Verandering in die rol wat die gemeente in die gemeenskap moet vervul. 

Vir Schaller bied bogenoemde pogings as losstaande moontlikhede geen blywende 

oplossing vir die probleem waarmee die kerk tans worstel nie. Sy aanbeveling is eerder 

die "Four positive responses": (Schaller 1994: 68) 

•!• "That is to begin with a careful analysis of contemporary reality on high- quality 

research." 

•!• "To redefine the priorities and allocate at least three- quarters of all denominational 

resources (money and staff time) to (a) planting new congregations; (b) facilitating 

the emergence of additional large congregations that average seven hundred or 

more at worship since it is apparent that when they percieve they have a choice; ( c) 

resourcing existing congregations that are seeking to redefine their role in order to 

identify and reach new constituencies; ( d) encouraging congregations to utilize 

television and other technological advances in reaching younger generations; and, 
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perhaps most important of all, ( e) helping congregations to improve the quality of 

their ministry." 

Ten opsigte van hierdie moontlike veranderinge in die benadering van die kerk, bied 

Schaller ook bruikbare raad: 

•!• "First, combining weakness with weakness by merging two wounded birds or by 

creating a larger parish can be a usefull stop gap, but it rarely speaks to the heart of 

the problem." 

•!• "Second, the regional judicators have limited resources, so that may not be the place 

to go for help.Ii 

•!• "Third, the best approach is to begin with strength, not weaknesses." 

•!• "Fourth, and more important, the best prescription is not to seek to recreate 

yesterday, but rather to delineate a strategy fot tomorrow. ii 

•!• "Finally, the best guideline is to minimize allocating resources to the dying and to 

direct those resources to giving birth to the new." 

Om hierdie bruikbare raad van Schaller te kan volg, moet daar in die gemeente 'n visie/ 

droom tot stand kom oor dit wat in die toekoms gedoen kan word. Daar moet 'n 

christelike hoop ontstaan in die harte van die leiers en die lidmate van die gemeente. 

Daar moet ook 'n sensitiwiteit geopenbaar word vir die samestelling en behoeftes van 

die gemeenskap, asook die bereidheid om hierdie behoeftes te bevredig. 

De Roest (1998: 230) heg ook waarde aan hierdie verhouding tussen gemeente en 

gemeenskap. Die gesonde verhouding tussen die gemeente en die gemeenskap het 

volgens De Roest (1998: 231) sekere implikasies vir die ontwikkeling van die leierskap 

in die gemeente. 0 The more a participatory model is approached, the less need there 

will be for militant resistance to parish leadership and also the more generously the 

members will contribute their time and their money." 

Die gemeente kan byvoorbeeld die volgende beskouings van die gemeenskap handhaaf: 

•!• Die gemeenskap is vir die gemeente 'n 11mission domain" (De Roest 1998: 230). 
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•:• Die gemeenskap is vir die gemeente 'n terrein wat deur die lidmate se 

betrokkenheid op die regte plekke en geleenthede die gemeenskap in 'n positiewe 

sin kan verander. 

•!• Die gemeenskap is nie ontvanklik vir die werksaamhede van die gemeente nie. 

•!• Die gemeente is afhanklik van die ondersteuning vanuit die gemeenskap. 

Die vertoonvenster/gesig van die gemeente moet daarom ingerig word na die ware wese 

en bedoeling van die kerk. Die bedoeling van hierdie inrigting en beoordeling van die 

vertoonvenster/gesig mag egter nie maar net wees om die uitstalling vir die 

verbygangers so aantreklik as moontlik te laat lyk nie. Die bedoeling moet altyd wees: 

Die opbou van die liggaan1 van Christus. 

Die gemeenteboukonsultant staan dus nie in die eerste plek in diens van die plaaslike 

gemeente nie, maar in diens van God. 'n Baie duidelike onderskeid moet gehandhaaf 

word tussen die gemeenteboukonsultant in die proses van gemeentebou en die 

konsultant in die analise van 'n sekulere instansie. 

Na aanleiding van die verskillende skrywers se aandrang daarop dat die kerk nie anders 

kan as om te hervorm nie, moet die gemeenteboukonsultant baie deeglik rekening hou 

met die volgende relasionele en funksionele terreine van die kerk se bediening: 

•!• 'n Baie duidelike Skrifgefundeerde ekklesiologiese model wat prakties m die 

gemeente tot uitvoering gebring kan word. 

•!• 'n Gerigtheid van die gemeente na binne, tot die bestaande lidmate. 

•!• 'n Gerigtheid van die gemeente na buite (missioner), tot die buite-kerklike persone 

in die gemeenskap. 

•!• 'n Verdiepte spiritualiteit by die lidmate en leiers van die gemeente, sowel as by die 

gemeenteboukonsultant. Spiritualiteit word verstaan as· die lewe van die gemeente 

en die gemeenboukonsultant as 'n bestaan voor God, diep onder die besef van Sy 

teenwoordigheid en nabyheid. Die begrip spiritualiteit beskryf die gemeente sowel 

as die gemeenteboukonsultant se "volwassewording" in die geloof in terme van 'n 

innerlike toewyding aan die Here sowel as van die alledaagse voortbestaan. 

Spiritualiteit is die manifestasie van die gemeente en gemeenteboukonsultant se 
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verstaan van en antwoord op die Here se teenwoordigheid in die kerk en in die 

wereld. 

•!• 'n Egte, meelewende gemeenskap van gelowiges. 

•!• 'n Akkommoderende kerk/gemeente wat 'n tuiste sal wees vir persone van 

verskillende ouderdomsgroepe. 

•!• 'n Funksionele, doelmatige en koste-effektiewe kerkgebou. 

•!• 'n Strategiese en effektiewe bestuur van die gemeente se bestaande sowel as 

toekomstige bediening. 

In die benadering sal die gemeenteboukonsultant dus moet k:yk na die geheel van die 

gemeente se bediening met inagneming van die besondere, en nie sonder meer op slegs 

een terrein va..11 die gemeente se fwi~~sionering fokus nie. Die gemeenteboukonsultant 

sal optree as 'n persoon van buite die gemeente wat raad gee en bystand verleen. Die 

gemeenteboukonsultant sal in die gemeente optree as 'n fasiliteerder wat leiding gee in 

die proses van gemeentebou en inisiatief aan die dag le. 

1.2.2. In die buiteland. 

In teenstelling met die posisie in Suid- Afrika wat homself tans in sy kinderskoene 

bevind ten opsigte van gemeentebou en soveel te meer ten opsigte van die 

gemeenteboukonsultant, kan die buiteland spog met 'n geweldige ontwikkeling en 

vooruitgang op hierdie twee terreine. Gemeenteboumodelle en die werksaamhede van 

die gemeenteboukonsultant het in die buiteland alreeds in so 'n mate ontwikkel en 

gegroei dat daar tans selfs sprake is van 'n klemverskuiwing in die aanslag en 

werkswyses. 

Nie alleen ten opsigte van die praktyk van gemeentebou en die 

gemeenteboukonsultante nie, maar ook ten opsigte van die hoeveelheid literatuur wat in 

Suid- Afrika oor hierdie onderwerpe verskyn, bestaan daar wesenlike verskille. Ten 

opsigte van die aanslag in die buiteland asook ten opsigte van die bemarking van die 

dienste wat gemeenteboukonsultante aan gemeentes lewer, staan 'n mens dikwels 

verstom. Die dienste wat gelewer word, is uitgebreid en ontwikkel asook omvangryk in 

die implementering daarvan. 



18 

Gemeentes in die buiteland wat gebruik wil maak van die dienste van 'n 

gemeenteboukonsultant, kom voor 'n geweldige verantwoordelikheid te staan ten 

opsigte van die keuse wat uitgeoefen moet word oor die konsultant self Die lidmate en 

leiers moet in hierdie keuse rekening hou met die bestaande behoeftes, samestelling en 

denominasionele verbintenis van die gemeente. Die lidmate moet ook rekening hou met 

die vertrekpunt en aanslag van die gemeenteboukonsultant. Alhoewel die vraag baie 

moeilik beantwoord sal kan word, moet die gemeente besin oor die moontlike invloed 

wat die gemeenteboukonsultant deur sy/haar werksaamhede op die plaaslike gemeente 

sal he. 

1.2.3. Samevattend: Gemeentebou. 

Ten opsigte van kerke en gemeentes m Suid- Afrika sou die volgende 

klemverskuiwings vermeld moet word: 

•!• Eenvormigheid is besig om plek te maak vir diversiteit. 

•!• Hierargie is besig om vervang te word met gelykheid. 

•!• Die gemeente word nie meer net gesien as 'n tuiste vir gelowiges wie se hoogste 

roeping die opbou van die plaaslike gemeente is nie. Die opbou van die plaaslike 

gemeente word al meer verstaan as opbou met die oog op die verkondiging van die 

evangelie van Jesus Christus in die wereld. 

•!• Die missionere gerigtheid (na buite) van die kerk word skielik met groot ems 

raakgesien. Die gemeente is dus nie meer die o~jek van die bediening nie, maar 'n 

medesubjek. 

•!• Die herder-kudde model maak plek vir die liggaam-model. Lidmate kry al meer die 

geleentheid om dienswerk in die gemeente te verrig. Die toerusting en bemagtiging 

van leiers en lidmate is aan die orde van die dag. 

•:+ Naas Woordverkondiging kry daadverkondiging ook die regmatige aandag in die 

plaaslike gemeentes. 

•!• Die kerk !eef na 1994 in die sogenaamde nuwe Suid-Afrika. Feitlik alles in die land 

is besig om drasties te verander, Sonder dat die kerk noodwendig met hierdie 

veranderinge moet saamgaan, sal die leiers en lid.mate deeglik rekening moet hou 

met al hierdie veranderinge, asook met die invloed daarvan op die plaaslike 

gemeente en gemeentelede. 
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As gevolg van hierdie klemverskuiwings sal die gemeenteboukonsultant te staan kom 

voor 'n verskeidenheid gemeentes wat van die dienste en kundigheid van 'n 

professionele gemeenteboukonsultant gebruik wil maak. Die gemeenteboukonsultant 

sal, soos die gemeente, deeglik rekening moet hou met hierdie klemverskuiwings, 

sy/haar eie agtergrond, ekklesiologiese vertrekpunte en denominasionele agtergrond. 

Hierdie twee keuses, deur die gemeente en deur die gemeenteboukonsultant, is in Suid

Afrika tans nie so op die voorgrond soos in die buiteland nie, defenitief nie as gevolg 

van 'n gebrek aan 'n verskeidenheid kerke en gemeentes nie, maar bloot as gevolg van 'n 

gebrek aan 'n verskeidenheid professionele gemeenteboukonsultante. 

Daarom die noodsaak:likheid van 'n teologies-wetenskaplike nadenke oor die funksie, 

werksaamhede en bedoeling van die gemeentebouk:onsultant as 'n professionele 

persoon. As 'n professionele persoon moet die gemeenteboukonsultant aan die 

gemeentes van die kerk van Jesus Christus in Suid- Afrika sowel as in die buiteland 

leiding gee en van raad bedien oor die onderskeie fases van gemeentebou en die 

verloop van die proses. As 'n buitestaander moet die gemeenteboukonsultant die 

gemeentes begelei in die verloop en implementering van die proses en die onderskeie 

fases. 
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HOOFSTUK2. 

DIE KONSULTANT. 

2.1. Konsu ltant of fasiliteerder? 

Aanvanklik lyk die vraag oorbodig of daar 'n onderskeid getref kan word tussen 'n 

&emeenteboukonsultant en 'n fasiliteerder. Tog is die onderskeid noodsaaklik, en 

geensinds gedwonge nie. 

Die eerste onderskeid kan getref word in die betrokkenheid van die twee persone in die 

proses van gemeentebou. 'n Fasiliteerder sal dan bloot optree as 'n voorganger in die 

begeleiding van die proses. Die fasiliteerder sa1 nie self die fase van analise van die 

gemeente behartig nie. So gesien kan die leraar van die plaaslike gemeente as 'n 

fasiliteerder beskryf word in die sin dat 'n predikant as 'n leiersfiguur in die gemeente 

die Jeiding moet gee in die verskillende fases van gemeentebou. 

Die gemeenteboukonsultant is nie 'n lidmaat van die gemeente nie, en word as 'n 

kundige op die terrein van gemeentebou geraadpleeg om die fases van analise, 

beplanning en implementering te hanteer. Soos die fasiliteerder, is die 

gemeenteboukonsultant ook oor 'n lang tydperk betrokke by die proses in die gemeente. 

Tydens die fase van analise is die gemeenteboukonsultant egter veel meer as bloot 'n 

klankbord. Die gemeenteboukonsultant gee leiding, neem inisiatief, en gee raad aan die 

leiers en lidmate van die gemeente, indien nodig. 

Ten opsigte van 'n konsultasiebesoek aan die Ring van Oos Transvaal van die 

Nederduitse Gereformeerde Kerk, beskryf Smit (1999: 3) sy verantwoordelikheid as 

gemeenteboukonsultant baie treffend: "As consultant and facilitator of the process I 

understood myself to be the 'reflective practitioner' guiding a system and its participants 

in their quest for a new future." Die werksaamhede van die gemeenteboukonsultant is 

volgens Smit in aansluiting by Armour en Browning (1991: 8) se sisteemteorie 

teologies van aard bestaande uit "descriptive theology, historical theology, systematic 

theology, and strategic practical theology." (Smit 1999: 3) 

Williams en Woodward (1994: 18) tref die onderskeid tussen: 
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•:• Die eksteme konsultant. Hierdie konsultant het geen verbintenis met die instansie 

wat van raad bedien moet word nie. Die dienste en kundigheid van die eksteme 

konsultant word slegs op 'n tydelike basis gebruik. Besondere hoe vereistes word 

aan hierdie persoon gestel in die sin dat die eksteme konsultant aanpasbaar moet 

wees by sekere instansies en omstandighede wat aan hom/haar relatief onbekend is. 

'n Deeglike voorbereiding vir die werksaamhede deur die eksteme konsultant is 

voor die handliggend. 

•:• Die eksteme projekbestuurder. Hierdie konsultant funk:sioneer baie sterk in 

byvoorbeeld die konstruksiebedryf waar die funk:sie vervul moet word van 'n 

bestuurder/konsultant. Die eksteme bestuurder sien toe dat die projek volgens die 

vasgestelde beplanning binne die voorgeskrewe tyd af gehandel word. 

•:• Die inteme konsultant. Veral die afgelope 40 jaar het die ontwikkeling en 

werksaamhede van hierdie konsultante baie sterk toegeneem. Die inteme konsultant 

vorm deel van die maatskappy en die primere verantwoordelikheid is om die 

bestuur van raad en kundigheid te voorsien. 

•:• Die inteme bestuurder. As inteme bestuurder tree 'n spesifieke persoon op in die sin 

dat leiding gegee word ten opsigte van toerusting, evaluering en ondersteuning. 

Volgens Schein (1987: 5) word daar oor die algemeen aan die konsultant gedink as 

die buitestaander, selfs al tree hy op as 'n inteme bestuurder. 

Op die terrein van gemeentebou behoort die rol van die eksteme konsultant baie sterk 

beklemtoon te word, sonder om noodwendig die ander drie rolle mis te kyk. 

'n Begripsomskrywing van die gemeenteboukonsultant sou dan moontlik kon wees: 'n 

Gemeenteboukonsultant is 'n bruikbare, maar beperkte hulpbron in die diagnosering en 

analisering van 'n gemeente/kerk se bestaande bediening met die oog op die beplanning 

van 'n moontlike nuwe gemeentelike bedieningsmodel en die implementering daarvan, 

in oorleg met en in samewerking met die leiers en lidmate van die gemeente en met 

inagneming van die spesifieke gemeente se unieke aard, samestelling en funksionering 

in die gemeenskap. 

As kundige op die gebied sal die gemeenteboukonsultant veral gemoeid wees met die 

diagnose en analise, sowel as met die implementering van die gemeentelike 
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bedieningsmodel. Volgens Bartholomew (1969: 61) bestaan daar drie basiese 

beplanningstegnieke waarvolgens die gemeentebouk:onsultant die werksaamhede in die 

gemeente kan inrig naamlik "1) The survey, completed by a consultant, 2) the self study 

guide, completed by the congregation, and 3) the exploration of mission, theological 

study, plus congregational planning." 

Die funksie van die gemeentebouk:onsultant kan dan beskryf word as hulpverlening 

deur 'n buitestaander op die versoek van die leiers en lidmate van 'n spesifieke 

gemeente. Schein (1987: 1) skryf oor die konsultant: "They attempt to improve things in 

organizations by a process that, in its broadest sense, can be thought of as 'helping'. In 

other words, not any intervention is desirable, only those interventions that help to 

accomplish desired ends." 

Vir hierdie hulpverlening aan 'n gemeente wat vir die gemeenteboukonsultant "vreemd" 

is en onder "vreemde" omstandighede funksioneer, gee Cronje (1982: 355) vanuit die 

kommunikasiewetenskap uiters bruikbare raad vir lidmate en leiers van gemeentes 

sowel as vir gemeenteboukonsultante: 

•!• "Hulpverlening is 'n voorreg wat niemand ontneem mag word nie - ook nie die 

skynbaar hulpeloses nie. Hulp moet dus in 'n vorm kom wat verhef en nie verslaaf 

nie." 

•!• "Hulpverlening moet <lien tot onderlinge kommunikasie en verinniging van die 

broederband in Christus." 

•!• "Hulpverlening ontneem die ontvanger nie van die voorreg om te mag inspraak he 
in die aard en doel van die bydrae nie." 

•!• "Hulpverlening hems op vertroue en aanvaarding van 'n onderlinge, onvervreembare 

broederskap in Christus. Kontrole kan dus oorgelaat word aan die plaaslike 

gemeente en sy natuurlike meerdere vergaderings." 

•!• "Hulpverlening berus op 'n vrymoedigheid om 'n swakheid te erken en bekend te 

maak aan ander." 

Volgens hierdie benadering is die gemeenteboukonsultant daardie persoon "van buite" 

wat genader word om helpend in te tree in die komplekse situasie van gemeente-wees. 

As 'n buitestaander moet die gemeenteboukonsultant waameem, evalueer, raad gee, die 
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lidmate begelei in die soeke na moontlike oplossings, en die lidmate begelei om 

effektief hierdie moontlike oplossings te implementeer. Dan omskryf Schein (1987: 9) 

die funk:sie van die konsultant meer volledig: "A more realistic model of management 

as well as consulting is to see the process as one of intervening facilitatively to 

accomplish agreed upon goals. 11 

As 'n buitetsaander sou dit die funk:sie van die gemeenteboukonsultant wees om: 

•!• inligting ten opsigte van gemeentebou aan die lidmate en leiers van die gemeente 

oor te dra wat hulle nie andersinds sou kon verkry nie, 

•!• die bestaande bediening van die gemeente te analiseer, 

•!• diagnosering van moontlike probleme in die bestaande bediening van die gemeente 

na aanleiding van die ingesamelde inligting, 

•!• hied opleiding aan die leiers van die gemeente om hu11e te begelei m die 

implementering van die gemeentelike bedieningsmodel, 

•!• staan die lidmate en leiers van die gemeente by onder die moeilike omstandighede 

van onsekerheid ten opsigte van die beoogde verandering, 

De Roest (1998: 236) waarsku egter dat die konsultant as 'n buitestaander 'n sekere 

reak:sie van die lidmate van die gemeente kan verwag. Aan die een kant kan die 

optrede/ toetrede deur 'n buitestaander 'n onsekerheid by die lidmate veroorsaak. 

Hierdie onsekerheid kan daartoe aanleiding gee dat die lidmate nie aan die gesprek wil 

deelneem nie, maar kan ook as 'n sterk aansporing dien om wel op 'n sinvolle wyse in 

gesprek te tree met die buitestaander. Aan die ander kant bestaan die moontlikheid ook 

dat die lidmate hierdie "buitestaander" as 'n buitestaander behandel, "resistance will be 

offered in order to keep the intruder outside." (de Roest 1998: 236) 

Tussen die kerk en die maatskappy in die sekulere wereld bestaan daar, ten regte, groot 

verskille, maar ook sekere ooreenkomste. Hierdie verskille bestaan in die wese, 

samestelling, werkswyses, benadering asook die resultate. In die benadering tot die 

gemeente moet die gemeenteboukonsultant baie deeglik rekening hou met hierdie 

verskille, en nooit die kerk benader soos 'n maatskappy in die sekulere wereld nie. 

Die volgende verskille kan aangetoon word: 
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•:• Die kerk is die liggaam van Jesus Christus, bestaande uit verskillende ledemate/ 

lidmate wat as 'n daad van dankbaarheid elkeen 'n sekere funksie het om in die 

gemeente en die gemeenskap te vervul. Die maatskappy bestaan uit individue wat 

as betaalde werkers deur hulle bekwaamheid sekere verantwoordelikhede tot 

voordeel van die maatskappy moet verrig. 

•!• Die taak van die kerk is die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus in 

die gemeente en in die gemeenskap. Die taak van die maatskappy is om teen 

vergoeding sekere dienste op 'n spesifieke terrein te lewer. 

•!• Die doel van die kerk is viering, <liens, sorg en onderrig wat gestalte moet vind in 

elke plaaslike gemeente. Die doel van die maatskappy is om deur die effektiewe 

bestuur finansieel en ekonomies te funksioneer. 

•!• Die norm van die kerk is die Bybel as die betroubare Woord van God. Die norm van 

die maatskappy is sy eie voorskrifte, sowel as die norme wat geld in die 

bestuurswetenskap en ekonomie. 

•!• Die benadering van die kerk kan beskryf word as verkondigend, uitnodigend en 

vrywillig. Die benadering van die maatskappy is verpligtend en selfs afdwingbaar, 

omdat die werkers betaal word vir dienste wat gelewer moet word. 

•!• Daar bestaan in die kerk 'n verskeidenheid lidmate, wat deur hulle gemeenskaplike 

geloof in Jesus Christus 'n eenheid vorm wat in die kerk bevorder en bewaar moet 

word. Die eenheid in die maatskappy word gebore vanuit die een gemeenskaplike 

doel: Die effektiewe en ekonomiese funksionering. 

Die volgende ooreenkomste tussen kerk en maatskappy kan aangetoon word: 

•!• Beide kerk en maatskappy maak staat op die kundigheid van mense, in die kerk die 

kundigheid van die vrywillige lidmaat; in die maatskappy die kundigheid van die 

betaalde werknemer. 

•!• Beide kerk en maatskappy plaas 'n hoe premie op die effektiewe bereiking van 'n 

sekere doel; die kerk ten opsigte van die verkondiging van die evangelie van Jesus 

Christus; die maatskappy ten opsigte van die effektiewe en ekonomiese bemarking 

van dienste wat gelewer kan word en verkope. 

•!• Beide kerk en maatskappy is gerig tot die wereld en gemeenskap waarbinne hulle 

bestaan en waarbinne die wese en doel sigbaar tot uiting moet kom. 
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Burger (1991: 152) waarsku egter ten opsigte van 'n bestuursmatige benadering: "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 uit 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 afhanklik- dit is Coram Deo- dink oor en werk in die kerk." 

Ook Neill waarsku dat die kerk nie in besigheidsterme beoordeel mag word nie. "The 

sole foundation of the church is Jesus Christ, and that foundation has already been laid. 

All that God has left to men is to be the Church." Cronje (1982: 353) maak die 

gevoltrekking: "Trouens, die oomblik wanneer 'n kerk begin funksioneer soos 'n 

besigheidsorganisasie verloor dit sy geestelike karakter en is die verskil tussen kerke 

niks minder as die verskil tussen 'n florerende kettingwinkel en 'n sukkelende klein 

winkeltjie om die hoek nie." 

Van der Ven (1993: 374) noem egter dat "Het marktdenken grijpt steeds verder om zich 

heen. Het laat ook de kerk niet onberoerd. Mensen treden de kerk niet alleen vanuit een 

calculerende houding tegemoet, de kerk schijnt ook zelf aan deze houding niet te 

ontkomen. Als dit zo is, komt de religieuze eigenheid van de kerk in het geding: haar 

visie (volk Gods), haar missie (Jesusbeweging), haar gemeenschapsvorming (lichaam 

van Christus ), haar universele gerichtheid (bouwerk van de Gees)." Onder die begrip 

"calcularisering" verstaan Van der Ven (1993: 374) "het proces waardoor de 

maatschappelijke en persoonlijke interactie tussen mensen in toenemende mate bepaald 

wordt door het berekenend afwegen van kosten en baten met het oog op het bereiken 

van een goed. Dit goed kan een produkt of dienst zijn." 

Hy wys verder op die siening ten opsigte van die "marktachtigheid van de kerk". 

Volgens hierdie "marktachtigheid" word die kerk gesien "als een producent en 

leverancier van religieuze diensten." (van der Ven 1993: 3 82) Hierdie dienste word deur 

die betaalde ampte van die kerk verrig. 
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Volgens Van der Ven bevind hierdie persone hulleself aan die "produktiekant" en 

diegene wat van die dienste gebruik maak staan aan die "consumptiekant". Die balans 

tussen die "produktie" en "consumptie" word deur die nonn van vraag en aanbod 

bepaal. In die kerk funk:sioneer daar ook sekere "onbetaalde ampte", naamlik die 

lidmate wat hulle dienswerk in verskillende gemeentes verrig, volgens Van der Ven 

"pro Deo" (Van der Ven 1993: 382). 

Die lidmate streef na die groei "van de markt van de lokale kerk, welke tot uitdrukking 

komt in een groter wordende belangstelling, een stijgende omzet van diensten en een 

verrneerdering van de financiele rniddelen." Verder noern Van der Ven ook die 

moontlikheid dat, indien die kerk die verkondiging nie rig tot die hedendaagse mens 

met 'n verskeidenheid unieke behoeftes nie, daar sekere negatiewe implikasies vir die 

gerneente mag ontstaan. Een van hierdie rnoontlik negatiewe irnplikasies is finansieel 

van aard. Hy beklemtoon egter slegs die moontlikheid van die finansiele implikasies, 

aangesien daar volgens horn "empiriesch onderzoek vanuit de teologie is er helaas nog 

niet naar verricht." 

Teen hierdie "marktbenadering" binne die kerk noem Van der Ven (1993: 383) twee 

moontlike punte van kritiek. "Het eerste heeft betrekking op de vooronderstelling dat de 

term markt het geheel van de lokale kerk zou dekken. Niets is minder waar. Als een 

rode draad loopt het inzicht door dit boek dat de lokale kerk kan worden beschoud 

onder het opzicht van niet een, maar verschillend sociale codes: vereniging, volk, 

beweging, groep, netwerk, gemeenschap en organisatie. Daaraan wordt terecht 

toegevoegd: Markt. Deze term werpt inderdaad een licht op aspecten van de kerk die 

anders bedekt zouden blijven. Echter, het gaat te ver de kerk uitsluitend vanuit de markt 

te benaderen." 

"Het tweede punt van kritiek betreft het macroniveau van de markt zelf waarop de kerk 

zich ternidden van de andere rnaatschaplijke instituties bevindt. Orn het zo scherp 

mogelijk te formuleren: Is het wel zo dat de markt zichself altijd volledig als markt 

gedraagt?" Teen hierdie volledige "marktachtigheid" van die kerk het Van der Ven 

tereg 'n grondige beswaar. 
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In verdere reaksie op hierdie twee punte van kritiek, wil van der Ven eerder die 

verhouding tussen "kerk en markt gedifferentieerd dienen te bezien." (van der Ven 

1993: 385) Aan die een kant oefen die voorskrifte en reels van die "markt" 'n sekere 

invloed uit op die kerk. Aan die ander kant gaan die kerk nie op in hierdie 

"marktachtigheid" van die sekulere wereld nie. 

'n Verskeidenheid faktore oefen dus 'n invloed uit op die kerk. Die 

gemeenteboukonsultant moet deeglik bewus wees van hierdie dialektiese verhouding 

tussen kerk en wereld en sy/haar denke oor en die werk in die kerk en gemeentes 

dienooreenkomstig inrig. Die gemeenteboukonsultant sou die kerk nooit losstaande van 

die wereld kon bestudeer nie. Die kerk sou ook nie bestudeer kon word as volledig deel 

van die wereld nie. Die uniekheid van die kerk as die gemeenskap van gelowiges, die 

uniekheid van die kerk ten opsigte van die opdrag tot verkondiging van die evangelie en 

die uitvoering daarvan moet volledig gehandhaaf word. 

2.2. Die noodsaaklikheid van die gemeenteboukonsultant in die proses van 

gemeentebou. 

Volgens Allen (1983) vind daar tans in die hele wereld drastiese veranderinge plaas. 

Hierdie veranderinge kan beskryf word as 'n produk van die postmodemisme. Kerke en 

gemeentes hoef egter volgens horn nie verslae te staan en passiewe toeskouers te wees 

van al hierdie veranderinge nie. "Churches in significantly changing communities

change may be ethnic, racial, sosioeconomic, lifestyle or population density- can be 

guided through change by conferences, consultants, church leaders, or other methods. 

Whatever methodology is used, there are two underlying essentials: a vision and a plan. 

A vision without a plan can create excitement but end in discouragement; a plan 

without a vision can result in decisions made but no energy for fulfil1ment." (Al1en 

1983) 

Op eie bodem verwys Smit (1999: 1) na die probleme waarmee die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk te doen kry as "waves of transformation driven by a complex 

variety of forces: politically and theologically she has to face the dark shadows of her 

past; economically she has to cope with the reality of dwindling recources; culturally 

the many facets of post - modernism become evident in a plurality of value systems and 
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spiritualities within the ranks of her membership; and ecclesiologically she faces a 

decline in membership and a deterioration of traditional structures." 

Hy maak selfs die uitspraak van McKinney op die Nederduitse Gereformeerde Kerk van 

toepassing: "it is not dead, but is being disestablished". "The church that has once 

played such an important role in detennining the course of the South African society 

has now lost her prominence and became rather marginalised. The question is whether 

she will be able to reinvent herself theologically and strategically." (Smit 1999: 2) 

Tog sien Smit (1999: 1) nie die probleem van die kerk as 'n onoorkombare krisis nie, 

eerder as 'n groot uitdaging: "This particular church, historically known for its role in 

the establishment of apartheid, is currently going through a rather painful but promising 

process with regard to its identity and vocation." 

'n Verskeidenheid ander skrywers verwys na die krisis waarin die kerk tans verkeer, in 

Suid - Afrika sowel as in die buiteland. 

Shawchuck (1993: 25) wys daarop dat van die 300 000 kerke in Amerika die meeste 

tans ook nie daarin kan slaag om die lidmate en besoekers bevredigend te bedien nie. 

"We firmly believe it is not the message that is obsolete, but the way it is delivered, and 

to whom it is delivered, and what is included. In a word, many churches and 

synagogues have lost touch with their constituents. They continue to preech about what 

people should do rather than listen to what is on people's minds and help them, 

individually and collectively, to find their way." Dan noem hy ook antler moontlike 

oorsake vir die kerkloosheid by die hedendaagse mens: "Secularization, anomie, 

erosion of ideology, changing demographics, intensifying competition, rising cost of 

operations, recent scandals on the religious scene, privatization of faith." (Shawchuck 

1993: 28). 

Ten geleide van die Nederlandse vertaling van Karl Rahner se boek Structuren in 

verandering (1972: 7) skryf Paul Meijers: "Karl Rahner houdt in dit boekje een pleidooi 

voor het niet- zomaar- doorgaan met de kerk, voor het ontwikkelen van een collectief 

bewustzijn omtrent de richting waar het met de kerk naartoe moet." In sy nadenke oor 
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die huidige posisie van die kerk, doen Rahner vanuit sy Katolieke agtergrond 'n 

ondersoek bestaande uit drie vrae: 

•!• "Waar staan wij?" (Rahner 1972: 16) Hierdie vraag het betrekk:ing op die historiese 

sowel as die maatskaplike situasie van die kerk in samehang met die wereld waarin 

die kerk bestaan. "De kerk moet immers temidden van deze wereld leven en haar 

opdracht vervullen. De wereld is begin en eindpunt van haar beleid." (Rabner 1972: 

16) Op die vraag "Waar staan wij?" antwoord Rahner dan: "De situatie, waarin de 

christen en dus de kerk van vandag zich bevindt, is daarom een overgangsituatie: 

van een volkskerk, die correspondeerde met de vroegere homogene profane 

maatschappij en cultuur, naar een kerk als de gemeenschap van ge1ovigen, die zich 

in een persoonlijke, vrije geloofshouding en kritisch afzetten tegen de in hun 

omringende wereld gangbare opinies en gevoelens, en het eigenlijke teologische 

ge1oof, misschien juist in en door een kritische kijk op hun maatschappij en de 

daarin heersende machten en er een kenmerkende gestalte aan geven." (Rahner 

1972: 20) 

•!• "Wat moeten wij doen?" (Rabner 1972: 36) Die antwoord op die eerste vraag van 

die ondersoek dwing Rahner tot die vraag "Wat staan die kerk nou te doen?" Die 

beantwoording van hierdie vraag is egter nie so voor die handliggend nie, en kan 

selfs sekere risiko's insluit. "De toekomst van de profane wereld is ondanks alle 

modeme futurologie niet precies te voorspellen." (Rahner 1972: 36) In sy 

beantwoording van hierdie kritiese vraag na kerkwees, gee Rahner aandag aan die 

moontlikhede van "een ontclericaliseerde kerk, de dienstbare, zorgdraende kerk, 

kerk der openstaande deuren, kerk der concrete voorschriften en kerk der echte 

spiritualiteit." (Rahner 1972: 44) 

•!• "Welke voorstelling kan men zich maken van de kerk van de toekomst?" (Rahner 

1972: 71) Rahner se beantwoording van hierdie vraag handel dan oor die "open 

kerk" (Rahner 1972: 71 ), "oekumenische kerk" (Rahner 1972: 78), "kerk van 

onderaf' (Rahner 1972: 83), "democratische kerk" (Rahner 1972: 92) en 

"maatschappijkritische kerk" (Rahner 1972: 95). 
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Wanneer Van Zyl (1976: 89) besin oor "Die stem van die kerk in die wereld" noem hy 

verskillende voorbeelde waar die stem van die kerk in die wereld gehoor kan word, 

byvoorbeeld in die belydenis, gebede en liedere. Ten spyte van hierdie geleenthede om 

"hoorbaar" te kan wees, sien Van Zyl die probleem ook raak: "Maar hierdie wereld 

buite die kerk was deur al die eeue aan veranderinge onderworpe hoewel hy wesenlik 

dieselfde gebly het: wereld in sy vervreemding van God. Hierdie wereld het in ons eeu 

radikale veranderinge ondergaan. Die kerk het vandag met 'n ander wereld te doen as 

die apostel Paulus." 

Vir Van Zyl 1e die oplossing van die probleem van die kerk in die voortgaande 

verkondiging van die evangelie. Tog le hy 'n oordrewe klem op hierdie verkondiging 

alleen, ten koste van die dade van die kerk in die wereld wat as die bevestiging moet 

dien van dit wat verkondig word. In die plaaslike gemeente sou dit byvoorbeeld vreemd 

voorkom indien slegs die Woord verkondig word, maar die dade wat daarby pas, die 

dienslewering, is nerens by die lidmate en die gemeente duidelik sigbaar nie. Van der 

Westhuizen (1976: 6) vemys treffend na "kitskerk:". "Ons leef in die tyd van kitskoffie 

en mini- alles; kitskerk en mini- preek. Moenie- preek is die wereld ideaal. Die kerk 

moet 'n groot taak vervul in 'n al kleiner wordende geleentheid, veral in hierdie 

televisie- eeu! 11 (Van der Westhuizen 1976: 6) 

As gevolg van verskeie redes, onder andere die redes waarna Allen~ Rahner, 

Shawchuck, Van der Westhuizen en Van Zyl verwys, bevind verskeie gemeentes van 

verskillende kerke hulle tans in die formele proses van gemeentebou, hetsy in die fase 

van motivering, analise, langtermynbeplanning of implementering, inderdaad die 

"overgangsituatie" waarna Rahner (1972: 20) verwys. Smith (1976: ix) skryf dat "The 

Church in the Western world is recovering from the spiritual depression of the last 

thirty years. Shock of loss of empire is wearing off" 

Elkeen van hierdie gemeentes in die proses van gemeentebou het waarskynlik alreeds 

die moeisame en pynlike weg gevolg van selfondersoek, die vraag na die wese en doel 

van die kerk teenoor die werklike werksaamhede in die plaaslike gemeente. Wanneer 

hierdie verskil tussen die gedefenieerde en empiriese subjek blootgele en verstaan 
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word, wanneer die visie geformuleer is, kom die gemeente voor die volgende fase te 

staan naamlik die analise. 

Die vraag ontstaan dan telkens: Behoort ons gebruik te maak van 'n 

gemeenteboukonsultant of nie? Sal die gemeenteboukonsultant nie dalk met 'n ander 

perspektief na ons gemeente kyk en sodoende sekere sake ten opsigte van ons bediening 

raaksien wat ons tans besig is om mis te kyk nie? Die gemeenteboukonsultant behoort 

tog sekerlik oor genoegsame kundigheid te beskik om ons effektief deur die proses te 

begelei, maar wat van die finansiele implikasie? Kan ons gemeente die dienste van 'n 

professionele gemeenteboukonsultant werklik bekostig? 

Aan die ander kant kan daar ook die kritiese en selfs negatiewe vrae gehoor word: Hoe 

kan 'n persoon wat niks van ons gemeente se omstandighede weet ons enigsins help in 

die proses van gemeentebou? Wanneer ons die dienste van 'n buitestaander in die 

persoon van 'n gemeenteboukonsultant gebruik, dan sal dit tog daarop neerkom dat ons 

onsself nie eers kan help nie. 

Bogenoemde vrae is veral in die laaste gedeelte van die fase van motivering ter sprake, 

voordat die oorgang tot die analise plaasvind. 

Vir Smith (1976: 13) is dit natuurlik dat hierdie positiewe en negatiewe vrae oor 

gemeentebou en die betrokkenheid van die gemeenteboukonsultant by die gemeente 

gevra sal word. Indien hierdie negatiewe vrae deur die leiers en lidmate van die 

gemeente gevra word, is die oordrewe kritiek van die gemeenteboukonsultant daarop 

onnodig. Dikwels ontstaan hierdie negatiewe uitsprake as gevolg van 'n onsekerheid, 'n 

verset teen verandering, 'n vrees vir die moontlike gevolge van die verandering of 'n 

negatiewe ervaring in die verlede as gevolg van veranderinge in die kerk of as gevolg 

van die optrede van 'n gemeenteboukonsultant. Die lidmate kan eerder deur 'n gesprek 

met die leraar of gemeenteboukonsultant tot 'n ander oortuiging gebring word, indien 

moontlik. 

Die lidmate van die gemeente moet egter steeds 'n realistiese beeld handhaaf ten 

opsigte van gemeentebou, asook van die gemeenteboukonsultant se 
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verantwoordelikheid daarin. Die gemeentebouproses en die gemeenteboukonsultant se 

betrokkenheid in die gemeente bied geen waarborg vir sukses nie. Die sukses hang in 'n 

baie groot mate af van die leiers en lidmate se eie motivering tot en betrokk:enheid by 

gemeentebou, asook die leiers en lidmate se eie bereidheid om die proses sinvol te laat 

verloop. 

Smith (1976: 87) beklemtoon ook die noodsaaklikheid van die regte keuse ten opsigte 

van die konsultant. Wanneer die gemeente die keuse maak om wel van 'n 

gemeenteboukonsultant se dienste gebruik te maak, is die keuse van watter konsultant 

genader sa1 word nie so voor die handliggend en eenvoudig nie. "Evaluators should be 

selected with care. The importance of the evaluators can hardly be over- stated. Their 

selection should be, therefore, a matter of deep concern, serious thought, and faithful 

prayer." 

Alhoewel hierdie uitspraak van Smith rue direk van toepassing 1s op die 

gemeenteboukonsultant nie, kan steeds groot waarde daaraan geheg word. Met 

"evaluators" bedoel Smith (1976: 88) "missionaries, pastors, denominational leaders, 

professors of evangelism and missions, and other qualified people." 

Is die gemeenteboukonsultant werklik noodsaaklik in die proses van gemeentebou? Na 

my mening kan die gemeente nie werklik 'n volledige analise doen sonder die bekwame 

hulp en leiding deur 'n gemeenteboukonsultant nie. 

•!• 'n Persoon besluit om sy motor, wat hy/sy reeds tien jaar lank bestuur, te verkoop. 

Op die vraag van die voornemende koper of die eienaar enige probleme met die 

motor ervaar, is die antwoord van die verkoper: "Nee, die motor is in 1n puik 

toestand!" Die antwoord mag wel waar wees vir die verkoper, maar die afge1ope 

tien jaar het hy/sy die motor so goed leer ken dat die "foute" misgekyk word. Die 

verkoper het as't ware "deel geword" van die motor. Indien die voomemende koper 

sou besluit om self die motor te bestuur, kan hy/sy moontlik bewus word van 'n 

verskeidenheid groter of kleiner probleme. 

•!• Die predikant en die lidmate van 'n gemeente kan so volledig deel word van die 

bestaande sisteem (gemeente) dat hulle nie meer werklik sinvol ondersoekend en 
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krities kan optree nie, selfs al wend hulle dan ook 'n daadwerklike poging aan om 

dit wel te doen. 

Om die noodsaaklikheid van die gemeenteboukonsultant aan te dui, maak Schaller 

(1984: 25) gebruik van die voorbeeld van 'n normale huishouding: "One of the 

distinctive characteristics of a home is that many homeowners rely on the outside 

specialists for help. The list includes plumbers, carpenters, electricians, roofers, and 

specialists in heating and cooling systems." 

Weinberg gebruik twee ander, ewe veelseggende beelde: Die boerdery (1985: 209) en 

die olifant (1985: 105) en maak hierdie beelde van toepassing op die 

gemeenteboukonsultant se werksaamhede. 

Die beeld van die boerdery: 

•:• "Never use cheap seed." Wanneer die plant sy volwasse stadium bereik, maak die 

koste van die saad wat gebruik is 'n baie klein deeltjie uit van die totale uitgawes. In 

'n konsultasie kan 'n klein idee/voorstel 'n wesenlike verskil maak. Die koste 

daaraan verbonde is gering teenoor die moontlike positiewe resultate wat daardeur 

bereik kan word. Die goedk:oopste of maklikste uitweg kan dus nie sonder meer 

aanbeveel word nie. 

•:• "A prepared soil is the secret of all gardening." Selfs die beste saad sal moeilik 

groei in swak grond. Goeie grond het dikwels jare nodig om tot volle potensiaal te 

ontwikkel. Met ander woorde: Die sukses van gemeentebou en die suksesvolle 

optrede van die gemeenteboukonsultant hang in 'n groot mate af van die 

voorbereidingswerk wat vooraf in die gemeente gedoen is. 

•:• "Timing is critical." Wanneer die saad te vroeg of te laat in die seisoen geplant 

word, sal sekere natuurelemente die ontwikkeling van die plant versteur. Die tydige 

optrede en tydige voorstelle van die gerneenteboukonsultant 1s van 

deurslaggewende belang. 

•!• "The plants that hold firmest are the ones that develop their own roots." Aanvanklik 

sou dit nodig wees om die klein plantjie met ekstra aandag en toewyding te versorg. 
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Hierdie toewyding en sorg kan egter skadelik wees vir die ontwikkeling van 'n sterk 

plant. Die gemeentebouk:onsultant moet dus in die werksaamhede en betrok:kenheid 

by die gemeente 'n kritiese afstand handhaaf met die oog op die verdere 

ontwikkeling. 

•) "Excessive watering produces weakness, not strength." Die bedoeling van die 

gemeenteboukonsultant se werksaamhede is om as 'n buitestaander sekere 

waamemings in die gemeente te maak en op grond van hierdie waamemings sekere 

aanbevelings en voorstelle. Of, hoe en wanneer die lidmate van die gemeente 

hierdie aanbevelings en voorstelle gaan implementeer, is hulle e1e 

verantwoordelikheid. Die gemeenteboukonsultant sou wel terugskouend 

( evaluerend) kon kyk na die effek van die hoeveelheid water wat vir die plant gegee 

IS. 

•!• "In spite of your best efforts, some plants will die." Beide die 

gemeenteboukonsultant en gemeente moet rekening hou met hierdie hartseer 

werklikheid. Die feit dat die gemeenteboukonsultant as kundige op die terrein in die 

gemeente opgetree het, waarborg geen sukses vir die voortbestaan of effektiewe 

bediening van die gemeente nie. Die optrede van die gemeenteboukonsultant 

impliseer nie dat die gemeente voortaan sonder probleme sal funksioneer, of dat die 

klein gemeente sal ontwik:kel tot 'n medium- grootte gemeente nie, of, dat die 

medium- grootte gemeente sal ontwikkel tot 'n mega- gemeente nie, of, dat die 

mega- gemeente sal ontwik:kel tot 'n verskeidenheid nuwe gemeentelike standplase 

nie. Die teendeel van die gemeente se toekoms en bediening moet altyd in gedagte 

gehou word. 

Die beeld van die olifant: 

•!• "Each person sees a part of the whole and identifies the whole with the part." 

Weinberg maak hierdie uitspraak na aanleiding van die fabel van die blindes wat 

die olifant moes "ontdek". "Depending on what was first touched, each person got a 

different view. An elephant was like a tree, a snake, a rope, a house, a blanket, or a 

spear, with nobody able to grasp the entire picture." (Weinberg 1985: 105) Hierdie 

voorbeeld kan ook op die gemeente van Jesus Christus van toepassing gemaak 
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word. Dan is dit die gemeenteboukonsultant se verantwoordelikheid om die leiers 

en die lidmate van die gemeente te begelei in die "kennis- opdoen" van die 

"olifant". lndien die lidmaat te naby aan die 11olifant11 sou staan, sien hy slegs sekere 

dele raak, of net een deel van die <lier. Indien die lidmaat op 'n afstand sou staan en 

kyk, kan die geheelbeeld van die "olifant" raakgesien word. Die 

gemeenteboukonsultant lei dus die lidmaat weg van hierdie visie-van-naby na 'n 

visie-van-die-geheel. 

Wanneer Bekker skryf oor die bestuur van 'n "small business", beklemtoon hy ook die 

waarde van 'n eksteme konsultant se besoek. "What most small businesses need is 

specialized assistance when some serious difficulty is encountered and periodic 

checkups to detect hidden pitfalls that may be avoided if discovered in time." (Bekker 

1990: 517) Daarom die noodsaaklikheid van 'n objektiewe konsultant, ook in die kerk. 

Ook in die model van Callahan (1987) speel die gemeenteboukonsultant 'n baie 

belangrike rol. "The consultant has the expertise of the recource leader and the 

competencies of the long- range planning leader and does one thing more- the 

consultant shares his or her best wisdom, judgement, vision, common sense, and prayer 

regarding the best way forward for a given congregation." (Callahan 1987: 5) 

Dan ontstaan die vraag na die objektiwiteit van die gemeenteboukonsultant se 

werksaamhede in 'n gemeente. Kan die gemeenteboukonsultant werklik objektief clink 

oor en optree in 'n gemeente? Die gemeenteboukonsultant handhaaf tog 'n sekere idee 

oor kerk- en gemeentewees, 'n sekere leierskapstyl, 'n sekere idee oor die benadering 

van 'n gemeenteboukonsultant asook 'n sekere ekklesiologiese model. Watter invloed 

sa1 hierdie faktore op die werksaamhede van die gemeenteboukonsultant in die 

spesifieke gemeente he? 

Op hierdie vraag na die objektiwiteit van die konsultant se Schaner (1997: 24) dat daar 

slegs een eerlike antwoord kan wees: "I am an outsider, and I believe I can help, but I 

will not be completely objective. I will bring a value system, an understanding of what I 

believe God is calling the church to be in today's world, several biases, an 

understanding of what I believe represents comtemporary reality, at least a few earned 
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opinions, and a variety of previous experiences that will colour my thinking. Therefore, 

I cannot promise I will be completely neutral and o~jective." 

Ook De Roest se uitspraak spreek daarvan dat die konsultant nie werklik objektief kan 

optree nie. "A practical theologian may feel that a situation is in some respect not 

satisfactory. Initial documentary research demonstrate, for example, that a community 

has a problematic identity. Such a conclusion can be drawn if one or more symptoms 

occur that signify disturbances in the communication which is necessary for 

establishing the collective identity. Hereby, the metaphor of 'symptoms' suggests that 

the community is suffering from a kind of i11ness, the practical theologian being the 

doctor or therapist who diagnoses the disease." 

Om hierdie "diagnose van die siekte" te kan uitvoer, moet die gemeenteboukonsultant 

oor sekere vaardighede en agtergrondkennis beskik, nie net van die gemeente nie, maar 

ook van kerkwees in die algemene sin van die woord. Hierdie agtergrondkennis 

weerhou die gemeenteboukonsultant in werklikheid daarvan om te kan se: Ek is 

objektief in my benadering en optrede. "His horison of pre- understanding is shaped 

likewise by implicit or explicit interpretations of reality, by orientations on value as 

well as by the memories of texts, images, symbols and metaphors in the traditions that 

have informed his culture." 

(de Roest 1998: 253) 

Hierdie amper onmoontlike soeke na objektiwiteit by die gemeenteboukonsultant 

beklemtoon weereens die feit dat die inhoud en die proses van gemeentebou geen 

simplistiese of absolute saak is nie. 

Tobin (In Shawchuck 1993: 30) wys daarop dat die kerk in die hedendaagse 

samelewing ses funksies sal moet vervul: 'n Piek van aanbidding, 'n 

gemeenskapsentrum, 'n opleidingsentrum, 'n sentrum vir die lewering van sekere 

dienste in die gemeenskap byvoorbeeld maatskaplike en mediese sorg, 'n dienssentrum 

vir die gemeenskap wat die lewensgehalte van die inwoners verbeter, 'n familie om te 

voorsien in diegene se behoeftes wie se familiebande nie meer bestaan nie. Om in die 

hedendaagse samelewing te kan oorleef, sal die gemeente ook: 



•:• Defenitief weet waarmee hy besig behoort te wees. 

•:• Meer gerig wees op mense as op aktiwiteite. 

•:• Meer gebruik maak van lidmate (bemagtiging) in die uitvoering van dienswerk. 
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•:• Indien die gemeente baie groot is, sal daar steeds 'n tuiste wees vir elke individuele 

lidmaat. 

Die gesindheid van die lidmate moet dus verander word in die sin dat die gemeente nie 

maar net sonder meer kan voortbestaan en funksioneer soos tien en twintig jaar gelede 

nie. Die veranderde en steeds veranderende omstandighede vra vir 'n doelgerigte, 

effektiewe bediening wat gerig is op die 1idmate van die gemeente, sowel as tot die 

wereld waarbinne die gemeente funksioneer. Shawchuck (1993: 55) maak die Stelling 

<lat, indien die gemeente wel hierin sou slaag, "they will gladly and willingly enter into 

meaningful 'exchanges' that wi11 benefit themselves- and the congregation." 

Die gemeenteboukonsultant John Shope (In Shawchuck 1993: 210) skilder 'n veel 

donkerder prentjie van die toekoms vir die kerk en gemeentes. Hy onderskei 8 fases in 

die lewensiklus van 'n kerk/gemeente: 

•!• "Stage l: The church is organized. 

•:• Stage 2: The nucleus of the church organization survives and grows slowly. 

•:• Stage 3: The growth rate increases due to the confidence of potential members 

being translated into church partition and membership. 

•:• Stage 4: The membership plateau: Membership in the church stabilizes and 

contentment and routine become obvious in the membership and church 

programs. 

•:• Stage 5: Initial decline: Membership of the church declines and little is done to 

reverse the trend 

•!• Stage 6: Rapid decline: Membership decline accelerates and members find 

logical excuses to join other churches. 

•!• Stage 7: Nothing but a sma11 nucleus of members remains, the church is a 

financial burden to those who stay. 

•:• Stage 8: Dissolution; the congregation disbands and the church dissolves." 



38 

Om hierdie uiters kommerwekkende situasie positief te kan verander, vra vir 'n 

daadwerklike ingrype: betyds, doelgerig, georganiseerd en effektief Die gemeente moet 

streng daarteen waak dat daar nie maar net op die oppervlak sekere veranderinge 

aangebring word ter wille van die behoud van die lidmate nie. So 'n werkswyse sou 

beskryf kon word as "meubels rondskuif'1 sodat elke lidmaat 'n sogenaamde "nuwe 

plek" in die vertrek kan kry. 

Die gemeenteboukonsultant sowel as die leiers en lidmate van die gemeente moet baie 

deeglik besef dat gemeentebou nie gerig is op oppervlakkige veranderinge in die 

struktuur of bediening van die gemeente nie, byvoorbee1d "rearranging posts, 

restucturing the work of committees, upgrading administrative effectiveness, down

sixing to cut costs, etc." (Smit 1999: 5) 

Die lidmate sowel as die gemeenskap vorm tog 'n sekere idee van die gemeente en die 

bestaande bediening. Daar bestaan dus by die lidmate 'n sekere selfbeeld van die 

gemeente, en daar bestaan in die gemeenskap 'n beeld van buite van die gemeente. 

Shawchuck (1996: 75) noem dat die gemeenskap en moontlike veranderinge in die 

gemeenskap 'n defenitiewe invloed op die gemeente kan he. "When the environment 

changes, the way the church thinks and acts must also change, or the congregation will 

become irrelevant. 11 

Tog behoort hierdie veranderinge in die gemeenskap nie vir die gemeente 'n bedreiging 

te wees nie. Indien die veranderinge in die gemeente reg hanteer sou word, word die 

gemeenskap volgens Shawchuck (1996: 75) "the spawning ground of new opportunities 

for ministry and growth. Congregations survive and grow as they link their mission with 

arising opportunities out of environmental change." Daar moet dus ter wi11e van die 

gemeente sowel as ter wille van die gemeenskap 'n sekere interaksie tussen die twee 

bestaan. Gemeente en gemeenskap kan tog nie van mekaar geskei word nie. Daar moet 

gesoek word na 'n wedersydse verhouding van positiewe belnvJoeding. 

Volgens Van der Ven (1993: 131) sou die kerk se verantwoordelikheid ten opsigte van 

die ontwikkeling in die wereld die volgende wees: "Vanwege de diepingrijpende 

negatiewe gevolgen van de modemisering dienst de kerk zich niet in anti- modeme, ook 
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niet in amoderne, maar in kritisch- moderne zin tegenover de maatschappij op te 

stellen." Ten opsigte van die funksie van die kerk gaan Van der Ven (1993: 131) dan 

verder: "Vanwege haar maatschappelijke positie en haar kritisch- moderne opstelling is 

de algemene functie van de kerk slechts te zien in termen van religieuze communicatie, 

sowel ad intra als ad extra." 

Om bogenoemde aanbevelings selektief en sinvol te verwesenlik, vra vir 'n goed 

beplande aksie: gemeentebou as 'n deurlopende proses. Om die inhoud en fases van die 

gemeentebouproses te laat verloop volgens die hedendaagse eise wat gestel word aan 

die kerk en gemeentes, vra vir die kundigheid en raad van die professionele 

gemeenteboukonsultant. 

Die volle verantwoordelikheid van die verloop van die proses van gemeentebou word 

egter nie op die skouers van die gemeenteboukonsultant alleen geplaas nie. Die 

gemeenteboukonsultant, die leiers van die plaaslike gemeente sowel as die lidmate van 

die gemeente vorm 'n span in hulle samewerking met mekaar. 0All three- the recource 

leader, the long- range planning leader, and the consultant- are helpfull." (Callahan 

1987:5) 

Ook Young (1987: 48) beklemtoon die noodsaaklikheid van die konsultant as 'n 

buitestaander in die proses van strategiese bestuur. "Strategic analysis is best carried out 

by the organization's own management in conjunction with external consultants. 

Management must be involved if it is to believe the output of the analysis and provide 

detailed knowledge of the organization. Consultants provide the specialist analytical 

skills and an independent view to ensure management does not believe it's own 

propaganda." 

Wanneer die gemeente wel gebruik sou maak van 'n professionele 

gemeenteboukonsultant se kundigheid, dien dit ook as 'n bevestiging van die gemeente 

se missionere gerigtheid, of 'n poging om wel missioner te kan verander. Die beskoumg 

van die lidmate oor die gemeente is dan nie meer een van 'n klein geslote 

gemeenskappie van gelowiges, losstaande en verwyderd van die nood en behoeftes van 
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die gemeenskap nie. De Klerk (1979: 356) tref die onderskeid tussen drie strukture 

waarvolgens die gemeente kan funk:sioneer: 

•!• Die "kom- strukture" waarvolgens lidmate en selfs kerkvervreemde persone gevra 

word om "kerk toe te kom", "te ontvang" en sodoende deel te word van die kerk. 

Volgens hierdie struktuur funksioneer die gemeente volledig na-binne gerig in die 

bediening. 

•!• Die "gaan- strukture." Volgens hierdie struktuur moet die "lidmate en die hele kerk 

opgeroep en uitgejaag word om in die wereld uit te gaan met die evangelie." (De 

K1erk 1979: 357) Die gevaar in hierdie struktuur is baie duide1ik die vo11edig 

"na-buite" gerigtheid van die gemeente. 

•!• "Korn en gaan strukture". "Die enigste juiste houding is om sowe1 die kom- as die 

gaanstrukture te gebruik. Dit is die Bybelse weg. Jesus wat die mens geroep het om 

na Hom te kom (Matteus 11: 28), het ook sy dissipels uitgestuur: "Gaanl" (Matteus 

28: 19)." (De Klerk 1979: 357) Volgens hierdie struktuur word die gesonde balans 

in die gemeente gehandhaaf van 'n gerigtheid na binne, sowel as die gerigtheid tot 

die wereld: Missioner as die gestuurde na die wereld. 

Die gemeenteboukonsultant word dan eerder juis geraadpleeg om hierdie missionere 

potensiaal ( opdrag) van die gemeente te help identifiseer en optimaal te ontwikk:el. 

Tussen die gemeente as die gedefenieerde subjek (die gemeente volgens die bedoeling 

van God) en die gemeente as die empiriese subjek (die gemeente in die werklikheid) 

ontstaan daar dikwels, bewustelik of onbewustelik, 'n kloof Die moontlike oorsake van 

hierdie kloofkan wees: 

•!• 'n Gebrekk:ige spiritualiteit by die leiers en lidmate van die gemeente. 

•!• 'n Visieloosheid in die gemeente. 

•!• 'n Verkeerde verstaan van die wese en doe1 van die kerk. 

•!• Die lidmate is op die verkeerde manier met die regte dinge besig, of die lidmate is 

op die regte manier met die verkeerde dinge besig. 

•!• Stagnering in die gemeente as gevolg van 'n gebrekk:ige beplanning, of die herhaling 

van dieselfde beplanning oor etlike jare heen. 
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•:• Planloosheid. 

•:• Die bestaande struktuur in die gemeente <lien nie meer effektief die doel van die 

gemeente se bediening nie. 

As kundige op die terrein van gemeentebou moet die gemeenteboukonsultant met die 

beskikbare inligting die leiers en die lidmate van die gemeente begelei deur die proses 

en die verskillende fases van gemeentebou om vanuit die gegewe situasie in die 

gemeente krities en verbeeldingryk te besin en deur kreatiewe aksie oor te gaan tot die 

implementering van aksiestappe. Die rol van die gemeenteboukonsultant in aksie sou 

dan wees om saam met die lidmate van die gemeente hierdie kloofte oorbrug sodat die 

leiers en lidmate: 

•:• die wese en doel van die kerk reg kan verstaan; 

•!• die funksionering van die gemeente kan evalueer; 

•:• doelwitte kan formuleer en bereik; 

•!• werkbare strukture kan ontwikkel vir die effektiewe funk:sionering van die plaaslike 

gemeente. 

Wanneer die gemeenteboukonsultant na behore sou optree in die gemeente, kan die 

konsultasiebesoek die volgende positiewe resultate oplewer: 

•:• Die besoek kan 'n sterk motiverende uitwerking op die leiers en lidmate van die 

gemeente he. Alhoewel die lidmate van die gemeente reeds 'n proses van 

motivering deurloop het, kom hulle tydens die fase van analise tot die besef: Ons 

gemeente is wel daartoe in staat om kerk van Jesus Christus te wees. Ons wil 

gemeente van Jesus Christus wees, besig met die wesenlike taak van die kerk: 

Verkondiging van die evangelie van Jesus Christus. 

•:• 'n Objektiewe en spesifieke ondersoek van die gemeente. 

•:• 'n Kritiese fokus op die bestaande bediening van die gemeente. 

•!• Akk:urate en ter saaklike inligting kom onder bespreking. 

•:• 'n Nuwe beeld kan tot stand kom oor diegene aan wie die gemeente se bediening 

gerigword. 

•!• Vemuwende denke kan ontstaan in die gesprek tussen die lidmate met mekaar, 

sowel as tussen die lidmate en die gemeenteboukonsultant. 
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•:• Wanneer die lidmate van die gemeente hulle vasgevang voel binne 'n sekere sisteem 

of werkswyse ( visieloosheid en stagnering), kan die raad van die 

gemeentebouk:onsultant nu we wee laat ontstaan. Selfs nu we gesprekke en 

denkrigtings ten opsigte van die gemeente se toekoms kan ontstaan na aanleiding 

van die gemeentebouk:onsultant se skriftelike verslag. 

•:• Konstruk:tiewe veranderinge kan makliker plaasvind indien dit gedoen sou word op 

aanbeveling van die gemeentebouk:onsultant. "Often, the consultant's proposals are 

less controversial than if they had been made by local leaders- less likely to be 

taken personally." (Branton: Church Consulting Services) 

•:• Die gemeenteboukonsu1tant kan aan die gemeente 'n rea1istiese bee1d voorhou van 

die werksaamhede van die kerk in die res van die land. Die lidmate kan sodoende 

kennis neem van ander gemeentes se suksesse en mislukkings en ook op hoogte 

gebring word van tendense in die res van die were1d. 

•:• Die gemeenteboukonsultant as buitestaander behoort makliker sekere gebreke en 

tekortkominge sowel as die sterkpunte van die gemeente raak te sien. 

Alhoewel die gemeenteboukonsultant se bedoeling altyd behoort te wees om 'n sukses 

van 'n konsultasiebesoek in die gemeente te maak, is daar ook sekere struikelblokke 

waarmee deeglik rekening gehou sal moet word: 

•:• Die unieke aard, samestelling en omstandighede van die plaaslike gemeente word 

misgekyk. 

•!• Die plaaslike gemeente word vergelyk met 'n antler gemeente wie se aard, 

omstandighede en samestelling totaal verskil. 

•:• Die unieke aard, samestelling en omstandighede van die gemeenskap waarin die 

lidmate van die gemeente werksaam is, word misgekyk. 

•!• Die gemeenteboukonsu1tant kan in die gesprek tydens die ana1ise en bep1anning 

deur die lidmate misbruik word om hulle eie persoonlike sieninge en ideale te 

probeer regverdig. 

•!• Die gemeenteboukonsu1tant kan in die optrede die bes1uite van die 1idmate 

oorskadu en 'n persoonlike stempel op die gemeente probeer afdruk. 

Bell en Nadler (1979: 8) beklemtoon die noodsaaklikheid van die gesonde verhouding 

tussen die konsultant en die klient/gemeente. Ten opsigte van beide die konsultant en 
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die klient/gemeente waarsku hulle (Bell en Nadler 1979: 9- 20) teen die volgende 

gevare: 

•!• Die konsultant slaag nie daarin om die werklike probleem te identifiseer nie. 

•!• Die konsultant maak omealistiese beloftes. 

•!• Die konsultant spesifiseer nie die funk:sie wat vervul moet word volledig nie. 

•!• Die konsultant se aanbevelings is nie haalbaar nie. 

•!• Die konsultant is nie voldoende toegerus vir die werksaamhede nie. 

•!• Die klient stel nie vooraf vas hoe die konsultant sal optree nie. 

•!• Die klient stel nie vooraf duidelik genoeg vas wat die konsultant se fooie sal wees 

me. 

•!• Die klient slaag nie daarin om die probleem akkuraat te identifiseer nie. 

•!• Die klient slaag nie daarin om die bestaande probleem genoegsaam op te los nie. 

'n Verder rede vir die noodsaaklikheid van die konsultant in die gemeentebouproses is 

dat vrywillige mense hulle gawes en talente in die gemeente/k:erk uitleef Vir hierdie 

"vrywilligers" is die funk:sionele en effektiewe van die bediening van groot belang. 

Indien die lidmaat sou ervaar dat sy deel-wees van die gemeente/kerk nie funksioneel, 

betekenisvol en effektief is nie, sal die belangstelling in en betrokkenheid by die 

gemeente noodwendig vervaag en mettertyd selfs heeltemal verdwyn. 

Louw (1985: 5-8) verwys na sekere knelpunte in die hedendaagse samelewing, onder 

andere die heersende waardesisteem, 'n soeke na funksionaliteit en bruikbaarheid, 'n 

verbruikersmentaliteit en suksesbeheptheid. Om hierdie funk:sionele, betekenisvolle en 

effektiewe in die gemeente se bediening te herontdek en te beklemtoon, het die 

gemeenteboukonsultant 'n geweldige verantwoordelikheid. 

Die bedoeling van die proses van gemeentebou sowel as van die 

gemeenteboukonsultant se betrokkenheid en werksaamhede in die gemeente moet as 

die primere doel voor oe gehou word: Om kerk van Jesus Christus te wees. Alle energie 

wat op 'n onbeplande en oneffektiewe wyse in hierdie proses verlore gaan, moet 

omskep word in 'n deeglike beplande bediening volgens die bedoeling van Jesus 

Christus vir die gemeente. 
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Om hierdie doel te laat verwesenlik, sal die gemeenteboukonsultant die gemeente 

begelei in die nadenke oor die huidige situasie van die gemeente, wat die gemeente wil 

bereik en hoe hy hierdie doel gaan bereik. Smith (1976: 5) beskryf die proses van 

gemeentebou as "studies of the methods and results of Church activity together with 

defenite recommendations for increasing results. Surveys consist of techniques for 

objectively finding and interpreting the facts of growth." In hierdie veranderingsproses 

moet die gemeente begelei word deur 'n kundige raadgewer in die persoon van 'n 

professionele eksteme gemeenteboukonsultant. 

2.2.1. Samevattend: Die verantwoordelikheid van die gemeenteboukonsultant. 

•!• Spoor die lidmate en leiers van die gemeente aan om in hulle denke te fokus op die 

primere verantwoordelikheid van die gemeente: Die verkondiging van die evangelie 

van Jesus Christus. 

•!• Aanvaar die verantwoordelikheid om as 'n buitestaander 'n nuwe perspektief vir die 

lidmate van die gemeente te open. 

•!• Vra sinvolle vrae oor die gemeente en die bestaande bediening en luister met 

geduld daama. 

•!• Vra die vrae op so 'n wyse dat die betrokkenheid en deelname van die lidmate aan 

die gesprek bevorder sal word. 

•!• Vra die vrae op so 'n wyse dat die antwoorde meer gerig sal wees op die oorsake en 

gevolge as op die simptome. 

•!• Wees vir die leiers van die gemeente tot hulp in die opstel van die gemeenteprofiel 

en -analise. 

•!• Spoor die lidmate aan om vemuwend en indien nodig veranderend oor die 

gemeentelike bediening te <link. 

•!• Wees sensitief en lojaal teenoor die plaaslike predikant ten opsigte van die 

bestaande bediening in die gemeente. 

•!• Brei die lys van moontlike oplossings saam met die lidmate van die gemeente uit. 

•!• Handhaaf die eerlikheid en openheid om byvoorbeeld aan die gemeente te se <lat die 

status quo nie sonder meer behou kan word nie. 
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2.3. Die besluit van die gemeente: Ons gebruik 'n gemeenteboukonsultant. 

Die ideaal sou wees <lat elke Christelike gemeente in die formele proses van 

gemeentebou so gou as moontlik bereid sou wees om gebruik te maak van 'n 

professionele gemeenteboukonsultant. Hierdie ideaal sou egter om 'n verskeidenheid 

redes nie uitgevoer kon word nie. Nie alle lidmate van gemeentes sou byvoorbeeld ten 

gunste wees van so 'n werkswyse nie en sal eers 'n proses van voorbereiding vir die 

fases van gemeentebou moet deurloop. Daar sal sekerlik ook gemeentes bestaan wat 

graag hierdie werkswyse sou wil volg en daadwerklik tot hierdie stap wil oorgaan. 

Hierdie gemeentes moet in gedagte hou <lat sekere omstandighede meer gunstig sal 

wees as ander vir die suksesvolle toetrede deur die gemeenteboukonsultant as 'n 

buitestaander. Omstandighede wat as meer gunstig beskryf kan word, is die volgende: 

•!• Die lidmate van die gemeente het reeds die fase van motivering afgehandel en is 

gereed vir die fase van analise. Vir die behartiging van die analise word die hulp 

van die gemeenteboukonsultant ingeroep. 

•!• Die gemeente beplan om te begin met die formele proses van gemeentebou. Die 

gemeenteboukonsultant sou behulpsaam kon wees in die voorbereiding en 

beplanning van die proses, sowel as in die fase van motivering. 

•!• Voordat die vakante gemeente 'n predikant beroep, word die hulp van die 

gemeenteboukonsultant ingeroep om 'n deeglike analise van die gemeente se 

samestelling en funksionering te doen met die oog op die beroep van 'n nuwe 

predikant. Hierdie optrede sal dan in die eerste plek daarop gerig wees om die 

behoefte van die gemeente ten opsigte van 'n geskikte predikant te bepaal en in die 

tweede plek om moontlik te begin met die formele proses van gemeentebou. 'n 

Ander geleentheid is binne die eerste ses maande van die nuwe predikant se 

bediening in die gemeente, of indien die bestaande predikant gaan verhuis, bedank 

of emeritaat aanvaar, binne die laaste ses maande van sy/ haar bediening in die 

gemeente. 

•!• Die gemeente beleef 'n krisis ten opsigte van die finansies. As gevolg van hierdie 

finansiele krisis ontstaan daar 'n gees van moedeloosheid en negatiwiteit onder die 

lidmate. Daar ontstaan ook 'n soeke by die lidmate en veral by die leiers na hulp 

"van buite" om raad te gee en by te staan. 
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•!• Die lidmaattal van die gemeente toon 1n drastiese styging. Die hulp van die 

gemeenteboukonsultant word ingeroep om die werklike redes vir die tendens te 

ondersoek en die gemeente te begelei om 'n gemeentelike bedieningsmodel te 

ontwerp met die oog op die bediening van die gemeente as 'n geheel binne 'n 

spesifieke gemeenskap. 

•!• Die lidmaattal toon 'n drastiese daling. Die gemeenteboukonsultant ondersoek saam 

met die gemeente die tendens van lidmaatverliese om vas te stel wat die oorsake 

daarvan is en soek saam met die gemeente na moontlike oplossings. 

•!• 'n Nuwe gemeente ontstaan. 'n Deeglike analise word gedoen ten opsigte van die 

sameste1ling van die gemeente, sowel as van die gemeenskap aan wie die 

verkondiging van die evangelie gerig moet word. 

•!• Die gemeente beplan om 'n kerkgebou/ kerksaal/ gemeentesentrum op te ng. 

Voordat die ontwerp gedoen word, help die gemeenteboukonsultant die gemeente 

met 'n deeglike behoeftebepaling met die oog op 'n funksionele struktuur wat sal 

voldoen aan die gemeente se behoeftes binne die bepaalde gemeenskap. 

•!• Daar ontstaan spanning en konflik in die gemeente wat onopgelos oor 'n lang 

tydperk voortduur. Die hulp van die gemeenteboukonsultant word ingeroep om die 

werklike oorsaak van die probleem vas te stel en saam met die gemeente oplossings 

te implementeer. 

Die kritiese keuse moet gemaak word: Van watter gemeenteboukonsultant se dienste en 

kundigheid gaan ons gebruik maak? In die keuse moet die gemeente aandag gee aan 

sekere norme: 

•!• Het die konsultant enige ondervinding van dit wat ons in die gemeente van horn/ 

haar verwag? 

•!• Watter artikels en/ofboeke het die konsultant tot op hede gepubliseer? Wat was die 

inhoud en strekking daarvan? 

•!• Vir hoeveel jaar tree hierdie persoon op as 'n gemeenteboukonsultant en in hoeveel 

gemeentes was hy/sy werksaam? Ts hierdie gemeentes tevrede met die betrokke 

konsultant se werksaamhede? Watter effek het die betrokke konsultant se werk in 

die gemeente gehad? 
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Die redes waarom die gemeente die besluit geneem het om van die 

gemeenteboukonsultant se dienste gebruik te maak, bet 'n beslissende effek op die 

optrede yan die konsultant. Daarom is dit noodsaaklik dat die gemeenteboukonsultant 

vooraf noukeurig sal vasstel waarom die besluit deur die gemeente geneem is en wat 

die verwagting van die gemeente ten opsigte van die betrokkenheid en werksaamhede 

in die gemeente is. 

Wanneer die gemeente die keuse sou maak om wel gebruik te maak van 'n 

gemeenteboukonsultant se kundigheid, kan die lidmate en leiers die volgende verwag: 

•!• 'n Ge1eentheid om saam te besin oor die bestaande bediening in die gemeente. 

•!• 'n Geleentheid om saam te besin oor die toekomstige bediening van die gemeente en 

die aktiewe deelname aan die beplanning van hierdie toekomstige bediening. 

•!• 'n Ge1eentheid tot betekenisvo11e groei in die gemeente. 

•!• 'n Geleentheid tot 'n kooperatiewe funksionering van die lidmate en leiers van die 

gemeente. 

•!• 'n Geleentheid tot besinning oor die wese en taak van die kerk en hoe hierdie wese 

en taak in die spesifieke gemeente gestalte vind. 

2.4. Identiteit van die gemeenteboukonsultant. 

Wie is die gemeenteboukonsultant? Watter persoon kan as 'n gemeenteboukonsultant 

optree? Is die gemeenteboukonsultant altyd noodwendig 'n predikant? Behoort die 

gemeenteboukonsultant noodwendig aan dieselfde kerk as die plaaslike gemeente wat 

van die kundigheid van die gemeenteboukonsultant gebruik wil maak? Moontlike 

redenasies en uiteenlopende antwoorde op hierdie vrae is onbeperk. 

In die eerste plek: Dit spreek vanself <lat die persoon wat as 'n gemeenteboukonsu1tant 

wil optree, oor 'n sekere teologiese kundigheid sal beskik. Die werksaamhede van die 

gemeenteboukonsultant in die gemeente is nie maar net gerig op 'n bestuursmatigheid 

nie. Weereens Burger (1991: 152) se tydige waarskuwing ten opsigte van die proses van 

gemeentebou: "Dat al hierdie dinge nie op 'n tegniese, bestuursmatige manier gedoen 

moet word nie, maar op 'n geestelike wyse, spreek vanself. Dat ons <lit nie doen om ons 

eie effektiwiteit te bewys of selfs uit lojaliteit aan ons "organisasie' nie, maar ter wille 

van die eer van Christus, spreek ook vanself. Ons mag <lit nooit, nooit vergeet nie. 
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Daarom moet ons altyd biddend en afhanklik- dit is Coram Deo- <link oor en werk in 

die kerk." 

Schaller (1984: 39) onderskei drie soorte organisasies: "Entrepreneurical 

bureaucracies", "Voluntary associations" en die "Christian Church". Tussen die drie 

bestaan daar sekere ooreenkomste, maar ook wesenlike verskille. Tog wil Schaller nie 

hierdie onderskeid tref met die oog op 'n algehele skeiding tussen die drie nie. Beide 

gemeenteboukonsultant en gemeente moet egter kennis neem van die dringende 

waarskuwing: "Unless church leaders recognize this distinction it will be both tempting 

and easy to adopt criteria that are appropriate for an entrepreneurica1 bureaucracy in the 

evaluation of a religious congregation. The criteria should be appropriate to the nature 

of the institution." (Schaller 1984: 40) 

Oor die keuse watter insigte vanuit die ander twee soorte organisasies benut kan word, 

is Schaller baie versigtig. "Second, while there are many business practices that have, 

can, and should be adapted for utilization in the churches, the key word is adapt, not 

adopt." (Schaller 1984: 41) Die unieke aard, samestelling en funksionering van die 

christelike kerk en die gemeentes moet te alle tye gehandhaaf en in ag geneem word. 

Tussen die konsultasies in die sekulere wereld en die konsultasies in die kerk bestaan 

daar dus sekere ooreenkomste, maar ook wesenlike verskille, veral ten opsigte van die 

benadering en verwagte resultate. 

Die gemeenteboukonsultant se werksaamhede is dus gerig op die wese en die taak van 

die kerk van Jesus Christus en hoe hierdie wese en taak in elke gemeente afsonderlik 

tot sy volle reg sal kan kom. Sekere bruikbare sieninge vanuit die bestuurswetenskap 

saJ deeJ van die kundigheid van die gemeenteboukonsultant uitmaak, maar staan nie 

voorop in die werksaamhede in die gemeente nie. 

In die tweede pJek: Die gemeenteboukonsultant sa1 glo en bely dat die kerk die liggaam 

van Jesus Christus is wat bestaan uit verskillende ledemate, elkeen met 'n eie aard en 

unieke funksie. Elkeen van die lidmate in die gemeente het sekere gawes van die Here 

ontvang. Die lidmate moet in diens staan van God, die mede- lidmate en die wereld. 
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Hierdie gawes word in die kerk uitgeleef tot opbou van die liggaam van Jesus Christus. 

Volgens Weinberg (1985: 5) bestaan daar sekere "wette" vir die konsultant: 

•!• "ln spite of what your client may tell you, there's always a problem." 

•!• "No matter how it looks at first, it's always a people problem." 

•!• "Never forget they're paying you by the hour, not by the solution." 

Met bogenoemde drie "wette" wil Weinberg die noodsaaklikheid aantoon van die 

gesonde verhouding tussen die konsultant en sy klient. Hy maak egter ook ander 

aanbevelings wat, soos die drie "wette", totaal vreemd voorkom op die terrein van 

gemeentebou. "Never promise more than ten percent improvement." (Weinberg 1985: 

6) "If you happen to achieve more than ten percent improvement, make sure it isn't 

noticed. Whatever the client is doing, advise something else. n (Weinberg 1985: 9) 

Uit laasgenoemde uitsprake 1s dit duidelik dat Weinberg 'n baie sterk 

besigheidsperspektief op die konsultant en die werksaamhede van die konsultant 

handhaaf en dat so 'n benadering nie van toepassing kan of mag wees in die kerk van 

Jesus Christus nie. 'n Deeglike ekklesiologiese kundigheid is wel van deurslaggewende 

belang, maar die gemeenteboukonsultant sou nooit 'n eie ekklesiologiese stempel op die 

gemeente kan afdwing nie. Die unieke funksionering van die ledemate van die liggaam 

moet te alle tye gerespekteer word. 

In die derde plek: Die gemeenteboukonsultant beoefen 'n professionele beroep, maar 

spesialiseer op een terrein: Die opbou van die kerk van Jesus Christus. As spesialis op 

die terrein sal die gemeenteboukonsultant voortdurend op hoogte moet wees van 

tendense in gemeentebou, plaaslik sowel as internasionaal. Die gemeenteboukonsultant 

sal as gevolg van die snelle ontwikkeling en veranderinge op die terrein van 

gemeentebou bereid moet wees om altyd "student" van die vakgebied te bly. 

In die vierde plek: Die gemeenteboukonsultant sal rekening hou met die unieke aard en 

samestelling van die plaaslike gemeente en ook op hoogte wees van die inteme 

samestelling van die gemeente as deel van 'n kerklike denominasie. In die benadering 

tot die gemeente sal die konsultant bedag wees daarop dat die gemeente bestaan uit 

mense wat "vrywillig" hulle gawes en talente uitleef. Die gemeenteboukonsultant sal 
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rekening hou met die gemeente as 'n sisteem, bestaande uit 'n verskeidenheid sub

sisteme. 

"Die holistiese perspektief van die sistemiese benadering neem die dele (byvoorbeeld 

individue) ernstig, maar wil die dele vanuit die perspektief van die geheel beskou sodat 

die dele beter verstaan kan word. In die praktiese teologie sal ons steeds na al die 

verskynsels en probleme wat ons bestudeer, met 'n holistiese blik moet kyk om 'n beter 

greep op die werklikheid te lay." (Pieterse 1993: 13) 

In die vyfde plek: Die gemeenteboukonsultant is entoesiasties, beskik oor sekere 

persoonlike vaardighede en is as 'n buitestaander betrokke by die gemeente waar die 

konsultasie gedoen moet word. Die konsultant is ook as 'n buitestaander betrokke by die 

1idmate van daardie gemeente. 

Die Amerikaanse maatskappy vir gemeentebou, Donne Corporation, spesialiseer op die 

terreine van "church financing, capital campaigns, project feasibility, architectural 

design and reconstruction, referral services." (info@Donn~.org) Om as 'n professionele 

gemeenteboukonsultant van Donne Corporation te kwalifiseer en op te tree, moet die 

persoon aan die volgende vereistes voldoen: 

•!• "Applicants must be able to advise, consult with and encourage Sr. Pastors in both a 

spiritual and practical way on how to grow their church, develop their people and 

break through roadblocks and barriers." 

•!• "Applicants must be excellent communicators both on an individual level and at the 

congregational level. They must be able to clearly communicate Biblical and 

practical concepts in a manner that is uplifting yet straight forward. They must be 

able to communicate spiritually, intellegently and persuasive with church boards, 

elders, deacons, Sr. Pastors, staff" 

•!• "Applicants must have a thorough working knowledge of the internal and external 

operations of both small and large churches. They must be able to quikly pinpoint 

the weakspots and develop a written report on how to correct them." 

•!• "Applicants must have a thorough grasp of techniques, systems, current trends and 

thoughts as it relates to cutting edge church growth concepts." 
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•:• "Applicants must be able to relate to various Christian denominations with varied 

theological positions." 

•!• "Applicants must have the ability and experience in raising funds through capitol 

campaigns." 

•!• "Applicants must have a passion to see the church grow spiritually as well as 

numerically." 

Uit bogenoemde is dit baie duidelik dat die gemeenteboukonsultant se werksaamhede 

in gemeentes 'n spesialiseringsgebied is en dat die gemeenteboukonsultant aan sekere 

vereistes sal moet vo1doen. Die vemaamste vereiste is die prakties- teo1ogiese nadenke 

oor die kerk: 'n duidelike en teologies- verantwoordbare ekklesiologiese beskouing. 

2.4.1. Samevattend: Identiteit van die gemeenteboukonsultant. 

•:• Die vermoe en bereidheid om 'n vertrouensverhouding met die lidmate sowel as die 

leiers van die gemeente te ontwikkel. 

•:• Geloofwaardig wees vir die lidmate en die leiers van die gemeente. 

•:• 'n Bereidheid om met aandag en geduld te luister na 'n verskeidenheid sieninge van 

die lidmate en leiers van die gemeente. 

•!• 'n Kreatiewe vooruitskouing van die gemeente se toekoms te maak. 

•:• 'n Vermoe om duidelik te kan onderskei tussen werklike en oenskynlike probleme 

asook om die algemene verloop van die gemeente se bediening te kan raaksien. 

•:• Die vermoe om 'n akkurate bepaling van die gemeente se huidige stand en grootte te 

maak en op grond daarvan 'n akkurate aanbeveling te maak met die oog op die meer 

effektiewe funksionering van die gemeente. 

2.5. Die gemeenteboukonsultant se werksaamhede binne 'n ekklesiologiese model. 

Die Praktiese Teologie bestudeer die kommunikatiewe geloofshandelinge (Firet 1987: 

260) van mense. Hierdie kommunikatiewe geloofshandelinge kom op verskillende 

maniere tot uiting in die kerk. Dieselfde ge1oofshandelinge (<liens, viering, onderrig en 

sorg) is ter sprake, maar word in verskillende kerke en selfs verskillende gemeentes van 

dieselfde kerk op verskillende maniere voltrek. 
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As een moontlike verklaring van hierdie verskeidenheid mamere waarop die 

geloofshandelinge tot uiting kom, kan die verskeidenheid ekklesiologiese modelle 

gestel word. Die wyse waarop die geloofshandelinge in verskillende gemeentes tot 

uiting kom, word dus bepaal deur die ekklesiologiese model wat in die spesifieke kerk 

en gemeente gehandhaaf word. "Die verskillende denominasies of kerke weerspieel, 

elkeen op sy beurt, 'n affiniteit of keuse vir die een of ander Nuwe Testamentiese 

persepsie van die kerk." (Pelser 1994: 313) 

Die ekklesiologiese modelle wil iets laat blyk van die praktiese funksionering van die 

spesifieke gemeente. Die ekklesiologiese model wil sodoende ook hydra tot die meer 

effektiewe en doelgerigte funksionering van die gemeente. " 'n Mens sou met reg kon se 

dat die kerk voorwerp van ondersoek in die sistematies- teologiese ekk:lesiologie is en 

dat die prakties- teologiese ekklesiologie die sigbaar word van die kerk, soos dit in die 

gemeente plaasvind, ondersoek. Die sistematiese teologie praat oor die kerk; die 

praktiese teologie praat oor die gemeente." (Heyns 1992: 341) 

Hierdie gesprek in die praktiese teologie hou rekening met die plaaslike gemeente wat 

moet funksioneer op 'n bepaalde plek binne eiesoortige en unieke omstandighede binne 

'n bepaalde konteks. Daarom moet die verhouding tussen die sistematiese teologie en 

praktiese teologie bewaar word met die oog op voortdurende gesprek oor die kerk en 

gemeentes. Die vraag en beantwoording wat in hierdie gesprek aan die orde moet kom, 

is dan: Hoe moet elke plaaslike gemeente funksioneer om aan die wese en taak van die 

kerk, soos verwoord deur die sistematiese teologie, te kan beantwoord? 

"Die kerk sou dus nooit sonder meer 'n ondersteuner kon wees van 'n status quo nie, 

want die kerk is nie veronderstel om dinge te laat soos dit altyd was nie. Die kerk is 'n 

gemeenskap van mense wat glo dat die wereld in al sy fasette onderweg is na die 

eindtyd, dat die wereld in 'n proses van herskepping is." (Deist 1983: 13) Daarom is 

verandering in die kerk vir Deist 'n logiese noodsaaklikheid. Hy bly egter deeglik bewus 

van die gevare waarmee veranderinge in die kerk dikwels gepaard gaan. "Die 

reformerende proses waarin die kerk in die wereld staan, het dus allerlei gevaarlike 

bergpasse waarlangs dit moet beweeg. Maar die gevaar durf ons nie weerhou van die 
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daad nie." (Deist 1983: 17) Die kerk se bediening moet dus verander, maar die kerk 

moet ook 'n veranderende invloed op die wereld uitoefen. 

Dat die kerk altyd opweg en reformerend moet wees, is sekerlik 'n uitgemaakte saak. 

Die antwoorde op die vrae hoe en waarheen is egter altyd 'n voorlopige uitspraak. 

Schaller (1984: 122) onderskei nie minder nie asses modelle waarvolgens gemeentes in 

die hedendaagse samelewing kan funksioneer. 

•!• "The pastor-centered model." Die predikant staan m die sentrum van die 

gemeentelike bediening. Hy/sy tree baie sterk op as die herder van die gemeente 

wat aan die kudde die leiding moet gee. Die predikant neem die inisiatief in die 

gemeente en sorg dat die besluite deur die lidmate van die gemeente uitgevoer 

word. "The big disadvantage of this model of congregational life, of course, can be 

summarised in one question. What happens if the pastor dies, retires, resigns, or 

runs off with a member of the choir." 

•!• "The unifying- goal model." Daar bestaan volgens hierdie model een sentrale 

doelwit in die gemeente. Hierdie doelwit is egter nie gerig op die bestaande 

bediening van die gemeente as 'n geheel nie, maar op een enkele aspek daarvan 

byvoorbeeld die afbetaling van gemeenteskuld of 'n bouprojek. 

•!• "The three- circle model." Volgens hierdie model bestaan die plaaslike gemeente uit 

drie groepe/soorte lidmate: nuwe lidmate, diegene wat !anger lidmate van die 

gemeente is en die kemgroep. Die bediening van die gemeente word ingerig om 

hierdie drie bestaande groepe in die gemeente te bedien. 

•!• "The small-group model." Die gemeente funk:sioneer volgens hierdie model in 

kleingroepe. Schaller (1984: 127) se oor hierdie model: "It may also be the most 

discussed and highly visible model. It has been the subject of scores of books that 

have advocated the strengthening of the group life as the most productive road to 

congregational renewal." Van der Spuy (1988: 78) is ook 'n voorstander van hierdie 

model: "Waar 'n gemeente uit meer as 50 Iidmate bestaan, kan geestelike 

gemeenskap en koinonia alleen tot sy reg kom indien daar ruimte vir kleingroepe 

gemaak word. Die omgeegroepkomitee moet in gehoorsaamheid aan God en onder 

leiding van die kerkraad en met selfvertroue en durf vorentoe beweeg. Dit help nie 
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<lat ons Christus die Here van die gemeente noem en dan nie bereid is om tot elke 

prys te doen wat Hy se nie." 

•!• "The common- heritage model." Al die lid.mate van die gemeente het een 

gemeenskaplike plek van herkoms. Schaller (1984: 129) noem die voorbeeld van 

die "Korean congregation in which nearly all the adult members are persons who 

were born in Korea and moved to Canada or the United States after 1955." Hierdie 

"common heritage" is dus iets wat reeds tussen die lidmate van die gemeente 

bestaan en nie iets wat op die een of ander wyse gevorm moet word nie. Die 

voordeel van hierdie bestaande verbintenis tussen die lidmate moet bloot raakgesien 

en benut word in die gemeente, veral as 'n bron van motivering. Callahan 

beklemtoon ook die mag van verbintenis as 'n sterk motiveringsbron. (Callahan 

1987: 76) 

Vir die doel van hierdie studie is dit noodsaaklik om te besin oor die kerk/gemeente. 

Daar moet gevra word na die basiese bestaansaard van d,ie gemeente en hierdie 

bestaansaard moet omskryf word in begrippe eie aan die Praktiese Teologie. Die leiers 

en die lidmate van die gemeente sowel as die gemeenteboukonsultant sou nie sonder 

meer met 'n proses van gemeentebou of 'n konsultasiebesoek kon voortgaan voordat die 

vraag na die wese van die kerk gevra word nie. 'n Deeglike besinning oor die wese en 

taak van die kerk, asook die lidmate en leiers se verantwoordelikheid in die plaaslike 

gemeente, is van kritiese belang. 

Seely (in Nelson 1996: 171) beklemtoon die noodsaaklikheid van hierdie gesprek soos 

volg: "Asking the difficult 'why' questions about purpose, meaning and values

questions about what we believe about ourselves- is seen as crucial as organisations 

seek to adjust and develop in a time of rapid social and economic change, without 

losing their essential identity and direction." 

Tndien die gemeente en gemeenteboukonsultant nie deeglik sou besin oor hierdie "wat

vraag" van die kerk en gemeente nie, kan daar ook moeilik besin word oor die "hoe

vraag". Seely (1996: 171) waarsku: "If we lose sight of the 'why?' questions- the 

theological questions- our answers to the 'how?' questions will be built on sand- and 

quicksand at that." 
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Die kerk se primere verantwoordelikheid is tog die verkondiging van die evangelie van 

Jesus Christus. Die vraag is egter: Hoe, waar en wanneer moet die kerk hierdie 

verantwoordelikheid nakom? Wat is die doel, konteks, oorsprong en funksionering van 

die plaaslike gemeente as deel van die christelike kerk? 

Die logiese en noodsaaklike reaksie is dan dat die leiers en lidmate van die gemeente 

die beste metodes en geleenthede sal vind om gehoorsaam hierdie opdrag uit te voer in 

<liens van die koninkryk van God. In 'n poging om die evangelie van Jesus Christus te 

verkondig, vind die bediening van die kerk/gemeente binne bepaa1de strukture/mode11e 

plaas. 

Nie a1 die mode11e wat tans deur die verski11ende kerke/gemeentes gebruik word, is 

effektief binne die bepaalde plek, tyd en omstandighede nie. Dit is wesenlik belangrik 

dat elke gemeente/kerk voortdurend sal besin binne watter ekklesiologiese model hy 

homself tans bevind en of hierdie bestaande model as die mees effektiewe beskou kan 

word vir die bediening van die spesifieke gemeente binne 'n bepaalde gemeenskap. Die 

lidmate van die gemeente sal ook moet besef <lat geeneen van hierdie modelle absolute 

waarde het en ook nie vehef kan word tot die een en die al nie. Maar: sekere modelle 

kan meer hydra tot die effektiewe funksionering van die plaaslike gemeente as antler. 

Twee belangrike perspektiewe is hier veral ten opsigte van gemeentebou van groot 

belang. In die eerste plek wys Richards (1980: 98) op die unieke waarde van die 

liggaam- beeld as die basis vir gemeenskap en groei in die gemeente. In die tweede plek 

stel De Klerk (1985: 58) <lat die beeld van die liggaam die vertrekpunt in gemeentebou 

is, terwyl Nel (1994: 47) baie sterk klem le op die bou-beeld in die daarstelling van 'n 

werksformule vir gemeentebou. 

Weereens: Geen model kan as absoluut beskou word nie. Velthuisen (1988: 512) stel 

<lit baie duidelik <lat die kerk na sy wese dinamies van aard is. Die kerk is steeds in 

wording binne die raamwerk van die gemeenskap met die lewende Heer. "Verstarring, 

gearriveerdheid, selfvoldaanheid en onbuigsaamheid is dus uit." (Velthuisen 1988: 512) 
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Pelser (1995: 314) stel ook tereg "<lat daar in die verskillende kringe van die vroegste 

kerk verskillende 'bedieningstrukture' aan die orde was, vir sover ons reeds van so iets 

as 'n bedieningstruktuur kan praat wat die Nuwe Testamentiese periode betref. Ons kan 

in elk geval nie van die bedieningstruktuur van/in die Nuwe Testament praat nie. Daar 

is eenvoudig nie so iets nie. Veral in die Pauliniese gemeentes het daar geen vaste 

struktuur bestaan nie." 

'n Ekklesiologiese model het tog ten doel om uitdrukking te gee aan die wese van die 

kerk. Vir die gemeente moet 'n model, van watter aard ook al, slegs <lien as 'n raamwerk 

waarvolgens die evangelie van Jesus Christus verkondig word in die harte en lewens 

van die hedendaagse mens. Daar moet deeglik bepaal word watter een van die 

verskillende modelle die mees effektiewe en doelgerigte funksionering van die 

gemeente sal bevorder. 

Volgens Pont (1976: 1) is dit in 'n sekere sin verstaanbaar dat strukture en modelle nie 

veel belangstelling geniet nie, "want die taak van die kerk, die volk van God of die 

liggaam van Christus is primer om die getuie van Jesus Christus in die wereld te wees. 

Die organisatoriese struktuur is van meet af 'n middel tot 'n doel en nie 'n doel self nie, 

maar daarom nie onbelangrik nie. Die apostel Paulus stel immers dat daar 'n vaste orde 

in die gemeente of volk van God moet wees. Daardie orde is deel van die 

gehoorsaamheid van die geloof 11 

Wese en struktuur mag nie met mekaar verwar word nie. Hoewel die strukturele 

belangrik is, bly dit steeds van sekondere belang is. Die kerk is 'n lewende 

funksionerende "organisme", maar struktuur moet altyd gesien word as 'n middel tot 'n 

sekere doe1. Die gemeente het 'n bepaalde struktuur nodig om die verkondigingstaak te 

kan uitvoer. Hierdie struktuur kan nie sonder meer uit die Skrif 11afgelees" word nie. Op 

grond van sekere riglyne in die Skrif, moet daar met die plaaslike gemeente se aard, 

samestelling en omstandighede in gedagte, 'n sekere struktuur gei"mplimenteer word. 

Hierdie struktuur bepaal in 'n groot mate die werkswyse wat in die gemeente gevolg 

gaan word. "Die struktuur is nodig, maar dit moet altyd dienend wees. Dit gaan dus nie 

om die vorm ter wille van die vorm nie, maar die vorm sodat die ware aard van die 
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gemeente tot stand kom en die ware roeping uitgevoer word." (De Klerk 1979: 356) Die 

struktuur waarvolgens die gemeente funk:sioneer, het dan ten doel om die verkondiging 

van die evangelie te bevorder, in die gemeente sowel as missioner. 

2.5.1. Die herder- kudde model. 

Die herder- kudde model, wat in beide die Ou en Nuwe Testament voorkom, het 

homself al deeglik oor die jare heen in verskillende kerke en gemeentes gevestig. 'n 

Belangrike klemtoon in hierdie model is dat die gemeente die verantwoordelikheid en 

werkplek van die herder/predikant is. 

Die metafoor leen homself egter tot 'n eensydige beklemtoning van die werk van die 

predikant. Hierdie beklemtoning kan daartoe aanleiding gee dat die lidmaat se 

verantwoordelikheid as dee1 van die kudde uit die oog verloor word, of dat die Jidmate 

as deel van die kudde meer wil doen en beteken as om maar net 'n volgeling van die 

herder te wees. Heyns (In NHKA 1989a: 37) verduidelik hierdie gevaar so: "Hierdie 

model se krag is tegelyk sy swakheid. Die patriargale herder word alte maklik 'n 

outokraat en die gehoorsame volg van die kudde lei dikwels tot passiwiteit." Die rol van 

die predikant word dus oorwaardeer, terwyl die lidmate se verantwoordelikheid 

verskraal word tot bloot 'n volgeling- wees. 

Versteeg (1190: 43) beklemtoon die noodsaaklikheid van die ampsdraers in die kerk. 

"In die eerste plaats is te zeggen, dat bleek, dat de structuur van de gemeente te 

omschrijven is als een charismatische structuur. Het ambt heeft zijn eigen en onmisbare 

plaats binnen deze structuur." Maar dan rig Versteeg (1990: 43) die waarskuwing teen 

die oorbeklemtoning van die ampsdraers se verantwoordelikhede in die gemeente. "Het 

charisma is aan a11e gelovigen geschonken, het ambt slechts aan sommigen. De 

nieutestamentische verhoudingen word miskend, wanneer het ambt niet langer als 

middel gezien wordt, maar als doel." 

As nadele van die herder- kudde model kan verder gestel word: 

•!• Die dikwels oordrewe klem wat gele word op die ampte se verantwoordelikhede, 

veral die predikant, wat sekere dienste teen betaling in die gemeente moet verrig. 
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•!• 'n Eensydige kommunikasie vanaf die ampte, weereens, vanaf die predikant of 

ander ampsdraers na die gemeente. 

•!• Die behoeftes van die lidmate word maklik misken. 

•!• Die lidmate word nie die geleentheid gebied tot aktiewe dienslewering in die 

gemeente nie. 

Uit verskillende opnames wat in die Nederduitse Gereformeerde Kerk gemaak is, word 

die probleem in Die Kerkbode van 22 Februarie 1984 (In Tolmie 1988: 22) verwoord as 

"Deeglike diagnostiese toets dui op doodsheid". Die redes wat aangevoer word vir 

hierdie "doodsheid" is onder andere: 

•!• Die passiwiteit van die lidmate. 

•!• Geloof en prak"tyk kom nie by mekaar uit nie. 

•!• Geeste1ike 1uste1oosheid. 

•!• Die gemeenskap van gelowiges skiet ver tekort. 

Op 2 Augustus 1985 praat Hendriks (1986: 74) in dieselfde taal wanneer hy se <lat die 

kerk homself in 'n sorgwekkende toestand bevind. As redes voer hy aan: 

•!• Sekularisasie. 

•!• Weerstand teen persoonlike betrokkenheid. 

•!• Verwronge kerkbegrip. 

•!• Verbondsbreuk. 

•!• Selfsug. 

•!• Uitgediende bedieningstrukture. 

•!• Erediensverskraling. 

•!• Oormondige leraar teenoor 'n onmondige gemeente. 

•!• Burokrasie. 

Van Eeden (In Dreyer 1986: 8) dui in sy navorsing aan <lat wanneer 'n predikant 'n 

beroep na 'n ander gemeente aanvaar, neem die inisiatief, aktiwiteite en betrokkenheid 

van die gemeente af Die gemeente funksioneer volgens 'n patroon in die sakewereld. 

Al die inisiatief kom vanaf die direksie/direkteur, terwyl die werknemers passief bly 

binne die ruimte van hulle verpligtinge. 



59 

Bogenoemde <lien as enkele voorbeelde van moontlike kritiek teen die herder- kudde 

model. Samevattend waarsku Nel (1994: 73) treffend: "Op geen manier mag die 

gemeente 'kleineer' word tot volgelinge wat slegs aan die bereiking van die doelwitte 

deelneem nie", 'n gevaar wat veral in hierdie model wesenlik is. 

2.5.2. Die liggaam-van-Christus model. 

Veral in 1 Korintiers 12 word die klem sterk daarop gele dat elke lidmaat as deel van 

die gemeente 'n sekere verantwoordelikheid het. Elke lidmaat het 'n funksie om in die 

kerk te vervul, en dan meer spesifiek in die plaaslike gemeente. Die betrokkenheid, 

verantwoordelikheid en gawes van die individue1e lidmaat as dee1 van die gemeenskap 

van gelowiges k:ry, in teenstelling met die herder- kudde model, in hierdie model 'n 

regmatige plek. 

"Die beeld van die kerk as die liggaam van Christus wys dus op die verhouding tussen 

die kerk en sy Hoof en Heer, Christus; ook op die verhouding tussen gelowiges 

onderling. Die aard van die verhouding word ook aangedui, naamlik 'n verhouding soos 

tussen ledemate van een liggaam wat mekaar ondersteun, met mekaar in wisselwerking 

is, maar elkeen sy eie aard en funksie behou." (Cronje 1982: 17) 

Jesus Christus is dus volgens hierdie model die enigste Hoof en Heer van die kerk. 

Hierdie inisiatief kom tot uiting in die dienswerk van die lidmate wat hulle verrig in 

afhanklikheid van die een Hoof en Heer van die kerk. Die Hoof en Heer van die kerk 

maak gebruik van mense om dienswerk te verrig en gee ook aan hulle die geleenthede 

om dit wel te kan doen. Die ruimte word dus vir elke lidmaat gebied om deur die gawes 

wat hy/sy ontvang het, betrokke te raak by die gemeentelike aktiwiteite. 

Volgens Engelbrecht (1980: 98) hou hierdie model rekening met die persoon en werk 

van die Heilige Gees in die gemeente. "Die rol wat die Heilige Gees hierin speel, word 

duidelik wanneer ons in aanmerking neem dat dit juis die Heilige Gees is wat hu11e in 

liefde in die waarheid laat bly, en na Christus toe laat groei' (sien Johannes 16: 13), en 

dat dit juis die Heilige Gees is wat sy gawes gee sodat elkeen in die gemeente sy 

funksie kan vervul en die gemeente, die liggaam kan opbou." 
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Die opbou van die liggaam vind dus nie plaas vanwee enige menslike inisiatief nie, 

maar deur die voortdurende ingrype en versorging deur die Here self Hy gee die 

inisiatief en die geleenthede om die liggaam, Sy kerk, op te bou. Indien die persoon en 

werk van die Heilige Gees in die gemeente misken sou word, verander die bouwerk in 

'n menslike aksie wat sou ooreenstem met die werk van mense in 'n sekulere instansie 

of vereniging. 

Hierdie gemeentelike aktiwiteite van die liggaam vind dan plaas in kleiner groeperinge 

waar lidmate die geleentheid kry om hulle gawes uit te leef in <liens van die evangelie. 

Dat daar in hierdie model sprake moet wees van duidelike begeleiding en koordinering, 

spreek vanself Daarom moet daar gestreef word na 'n. balans tussen die predikant as die 

herder van die gemeente en die lidmate as die funksionerende ledemate van die 

liggaam. 

Roberts (1987: 83- 90) beskryf hierdie verskuiwing as 'n wegbeweeg van die 

"unilateral" na die "relational" tipe van gesagsuitoefening en styl. Die ampte en hul 

verantwoordelikhede verdwyn dus nie, die klem word eerder anders gele. In plaas 

daarvan <lat die ampte rigied die leiding gee, tree die ampte ook op as die begeleiers om 

lidmate toe te rus vir hulle dienswerk. Die aanname word dus gemaak <lat elke lidmaat 

deur die Heilige Gees begenadig is met 'n gawe tot die uitlewing daarvan in die 

gemeente. 

Rossouw (1988: 14) rig die waarskuwing "<lat die gemeente moet loskom uit die 

onmondigheid waar die ampte as die funksionarisse optree en die gemeentelede passief 

( soos skape) wag <lat hulle gelei, versorg en gevoed word." Hy maak dan die 

defenitiewe keuse: "Vir die teologiese besinning oor die gemeentebou is bogenoemde 

saak geen probleem nie. Daar word immers aan aktiewe gemeentebou gewerk en 

daarvoor is die Bybelse beelde van die liggaam en die gebou/ bouwerk/ opbou 

voldoende." 

Elke lidmaat van die gemeente het tog 'n mede- verantwoordelikheid in die uitleef van 

die priesterskap van die gelowiges. Hierdie priesterskap van die gelowiges impliseer dat 

daar nie gedink sal word in strenge rigiede terme van onderskeid tussen die ampsdraers 



61 

en die lidmate nie. Die onderskeid tussen ampsdraers en lidmate kan wel getref word, 

maar kan nie werklik as uitgangspunt <lien in die werksaamhede van die gemeente nie. 

"Priesterskap staan in die konteks van <liens en nie van gesag nie. As daar van gesag 

sprake is, is <lit nie in die persoon gelee nie, maar in Hom wat <liens neem, Jesus 

Christus." (Hendriks 1990: 35) 

Versteeg (1990: 45) beklemtoon telkens die feit dat elke lidmaat van die gemeente 

sekere gawes ontvang het en dat die gemeente aan hierdie lidmate met hul charismata 

die ruimte en geleentheid moet bied tot die uitlewing daarvan. Oor die ampsdraers en 

die 1idmate rig hy die tweedelige waarskuwing. Ten opsigte van die ampsdraers: "De 

ambtsdragers lopen het gevaar te kort te doen aan het charismatische karakter van de 

gemeente door alle taken in de gemeente naar zich toe te halen. Zo wordt het charisma 

van de gelovigen uitgehold en kan het geen ruimte krijgen om zich te ontplooien." 

(Versteeg 1990: 45) 

Ten opsigte van die lidmate: "Anderzijds loop ook de gelovigen het gevaar te kort te 

doen aan het charismatische karakter van de gemeente, doordat voor het voorrecht van 

het charisma geen of niet voldoende oog is. Men laat dan maar al te gemakkelijk aan de 

ambtsdragers over wat ook van alle gelovigen gevraagd wordt. Zo wordt de aard van 

het ambt miskend en wordt vergeten, dat het ambt het charisma heeft te dienen en niet 

heeft te vervangen." (Versteeg 1990: 45) 

Die belangrikste gedagte ten opsigte van die liggaam- model is dat Jesus Christus die 

Hoof en die Heer van die kerk is. Hy regeer die kerk deur Sy Woord en Gees. Hy gee 

aan die lidmate en die ampsdraers die gawes en die geleenthede tot dienswerk wat 

gedoen moet word in verbondenheid met en uit dankbaarheid teenoor Hom. Dat die 

gemeente na sy wese "charismaties" is, is geen ideaal wat nagestreef moet word nie, 

eerder die belofte dat die Heilige Gees alle gelowiges toegerus het en steeds toerus vir 

hulle dienswerk in die kerk en wereld. 

"Dit is hierdie gawes wat die verskeidenheid in die kerk bewerk, want die Gees begiftig 

elkeen om daardie besondere en onderskeie plek in die liggaam vol te staan wat die 

Gees van daardie lid verwag sodat die liggaam as 'n lewende liggaam kan werk." 
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(Roberts in Du Toit 1984: 310) Die amp van die gelowige kom met ander woorde tot sy 

reg binne hierdie model en nie ten koste van die besondere ampte nie. "Een van die 

verfrissendste ontdekkings van ons tyd is die onvervangbare opperbelangrikheid van 

elke lidmaat." (Meiring 1989: 7) 

Die verskeidenheid en eenheid wat daar in die gemeente bestaan, word in hierdie model 

erken. Die verskeidenheid bedreig nie die eenheid nie, maar bou eerder die eenheid op. 

Die verskillende lede het mekaar nodig en vul mekaar juis aan as gevolg van die 

verskeidenheid. 

Nel (1987: 2) beklemtoon die bestaan van die kerk as die liggaam van Christus baie 

sterk: "Daar is geen bestaansreg vir 'n kerk (en gemeente as deel van die universele 

kerk) anders as die kerk as die 1iggaam van Christus wat steeds word wat hy in Christus 

is en wat hy voor Gods aangesig geroep is om te wees nie." Binne hierdie model kom 

daar ook meer tereg van wat Callahan (1987: 39) noem "a theology of service, not a 

theology of survival." Die leiers van die gemeente moet dan ook kennis neem van 

Callahan (1983: 47) se waarskuwing: "Never give people responsability unless you are 

also willing to give them the necessary authority." 

Dit is belangrik dat die leiers en lidmate van die gemeente sal besef <lat die 

oorskakeling van die een model na die liggaam-van-Christus model noodwendig sekere 

veranderinge in die gemeente sal teweegbring. Veral ten opsigte van die funksie van die 

leiers en die predikant sal daar groot veranderinge intree. Die leiers sal byvoorbeeld 

begeleiers word in die proses en die predikant sal meer leraar as herder wees. 

Die leiers in die gemeente sat ook deeglik kennis moet neem van die wyse waarop die 

leiding in die gemeente gegee sal word. Daar sal byvoorbeeld sterk gesteun word op 

situasie- leierskap omdat meer as een faktor 'n invloed uitoefen op die leiding wat in die 

verskillende bedieninge van die gemeente gegee moet word. Die 1eiers sal Nel (1994: 

74) se drie faktore wat in 'n samespel met mekaar verkeer ook in gedagte moet hou: 

•!• Die mate waarin die leiers taakgerigte leiding in die gemeente gee. 

•!• Die mate van sosio-emosionele ondersteuning wat die leiers aan die volgelinge 

voors1en. 
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•!• Die rypheidsvlak en volwassenheid wat die volgelinge ten opsigte van die bepaalde 

take openbaar. 

Die grootste voordeel van die liggaam- beeld is die verbondenheid wat duidelik 

daardeur uitgebeeld word: Die kerk se verbondenheid met Jesus Christus en die 

onderlinge verbondenheid van die ledemate met mekaar. Een van die positiewe gevolge 

van hierdie model is dat die leiers algaande hul taakgerigtheid verminder en meer kan 

konsentreer op verhoudings in die sin van beskikbaarheid en ondersteuning, met 'n sterk 

motiverende effek op die lidmate. 

Du Toit (1984: 309) verduidelik Paulus se verstaan van die liggaam- beeld as 'n 

organiese funksionering. "Dit gaan hier om die organiese funksionering van die kerk. 

Deur hierdie beeld word die kerk nou as 'n werkende, funksionerende organisme gesien 

wat in die lewenspraktyk werk soos wat 'n liggaam werk." Elke lid vorm in die 

organiese funksionering deel van die geheel tot dienslewering: 

•!• Diens aan God. 

•!• Diens aan die kerk/gemeente. 

•!• Diens aan die samelewing. 

2.5.3. Die diakonologiese model. 

Dreyer (September 1987: 522) waarsku daarteen dat die herder- k'lldde model en die 

liggaam- van- Christus model nie teen mekaar afgespeel moet word nie. Sy aanbeveling 

is dat die twee modelle naas mekaar in die gemeente geplaas moet word om sodoende 

'n meer volledige beeld van die werksaamhede in die gemeente te verkry. Die een sluit 

die ander dus nie uit nie, maar vu1 mekaar eerder aan. 

Dat elke lidmaat as ledemaat van die een liggaam 'n funksie te vervul het in die kerk, is 

die primere boodskap van die liggaam-model. Elke ledemaat van die liggaam het 'n 

plek en 'n taak. So vorm die liggaam 'n organies-werkende eenheid waarin elke lid 'n 

plek moet vind en besig moet wees met die dienswerk van Jesus Christus. Die predikant 

moet die lidmate bewus maak van hierdie verantwoordelikheid. Dan konsentreer die 

predikant daarop dat hy/sy die gemeente moet begelei tot die besef dat elkeen 
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verantwoordelik is vir die opbou van die kerk/gemeente. Die leraar gee dus sy/haar 

leiersposisie prys om sodoende meer begeleier te word. 

Tog waarsku Callahan (1983: 41) ook tereg: ''The time for the leaders has come, the 

time for enablers has passed." Wanneer die predikant sy/haar leiersposisie prysgee, is 

die bedoeling nie dat daar geen leiers in die gemeente sal funksioneer nie. Die 

bedoeling is eerder juis die teendeel: Daar bestaan 'n "strong leadership resource" 

(Callahan 1983: 41) in die gemeente, saamgestel uit kundige lid.mate van die gemeente 

self Die gevaar moet egter ten alle koste vermy word om bloot leiersposisies te vul net 

om iemand te kry wat bereid sa1 wees om die verantwoorde1ikheid te aanvaar. Die 

opleiding en toerusting van die leiers in die gemeente moet voortdurend aandag geniet, 

veral teen die agtergrond van Smit (1999: 13) se uitspraak: "Against this background 

leadership should be Jess prescriptive, Jess concerned about narrowly defined tasks and 

spend less energy on building rational organisations. Leadership will need to be more 

skilful in facilitating process." Smit (1999: 13) verwys verder na Rendle (1998: 70) se 

beklemtoning van die nuwe rol wat leiers in die kerk sal moet vervul. "Leadership is not 

about knowing where the congregation is supposed to end up and controlling it to be 

sure it gets there. In fact, leaders often have to describe what their congregations are 

experiencing or feeling in order to understand what is going on. And then, with 

appropriate responses, leaders need to nurture the natural gifts of the congregation and 

help provide new learnings in order to help it manage a time of change." 

Nel (1994: 74) beklemtoon dat dit nie van belang is "hoeveel modelle daar is nie, maar 

dat leiersrolle in die gemeente in 'diensknegklere' vertolk word." Die moontlikheid 

ontstaan dan dat die predikant die begeleier kan wees tot hierdie dienslewering deur die 

he1e gemeente. Vera] de Jong (1986: 296) bek1emtoon hierdie dienskarakter van die 

kerk. "Overal waar mensen in hun leven en sameleven worden bedreigd, is de gemeente 

geroepen tot dienst." Volgens hierdie model raak die lidmate met hulle gawes betrokke 

by diens1ewering en word die aksies binne die gemeente byvoorbee1d kategese, 

pastoraat en prediking afgestem op <liens. Volgens Dreyer (September 1987: 544) kan 

hierdie model hydra tot groter betrokkenheid van die lid.mate deurdat die geleentheid 

aan hulle gebied word tot dienslewering aan die medemens. 
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In die gemeentelike bediening is die werksaamhede van die diakonaat wel baie 

belangrik, maar wanneer hierdie een terrein verhef word tot die middelpunt van die 

kerklike en gemeentelike bediening, ontstaan daar noodwendig 'n teologiese wanbalans. 

Die voordeel van die model bestaan daarin dat die lidmate betrokke kan raak by 

diakonale diensgroepe en omgeegroepe. 

2.5.4. Samevattend: Ekklesiologiese modelle. 

•!• Daar moet voortdurend in gedagte gehou word dat geen ekklesiologiese model 

absoluut mag wees nie en dat 'n metafoor ten opsigte van die bediening altyd 'n 

beperkte en selfs beperkende beeld is. Op die vraag, Hoe belangrik moet 'n 

ekklesiologiese model dan wees?, kan die uitspraak van Smit ( 1999: 4) as 

aanvaarbare antwoord dien. "This kind of practical theology, when exercised in the 

arena of denominational transformation, does not work with a normative 

ecclesiology into the image of which the actual church needs to be transformed. It 

rather allows the dynamic circle of 'practice to theory and back again', allowing for 

the correction and enrichment of both theory and practice." 

•!• 'n Stereotipe en rigiede model moet plek maak vir 'n meer vloeibare patroon wat 

rekening hou met elke gemeente se eie unieke aard en samestelling, met 

inagneming van Pelser (1995: 674) se uitspraak dat 'n antwoord "op die vraag na 

wat die mees aanvaarbare van die Nuwe Testamentiese kerkmodelle beskou moet 

word, sal sekerlik nie gevind word nie en sal 'n omstrede saak bly solank daar 'kerk' 

is, wat ons ookal onder kerk moet verstaan." 

•!• Die liggaam-model sal naas die herder-kudde model die verantwoordelikheid van 

elke individuele lidmaat moet beklemtoon. Havemann (1996: 90) wys daarop dat 

daar reeds gemeentes bestaan wat so funksioneer, maar dat dit slegs as 'n oorgang 

<lien tot die vestiging van die liggaam- model. 

•!• Die klem moet verskuif word, weg van die predikant as die herder, na die predikant 

as die toeruster. Die rolverwagting van die gemeente ten opsigte van die predikant 

sa1 by die lidmate dienooreenkomstig verander moet word. 

•!• Groepe sal meer in die gemeente benut moet word met die oog op toerusting, 

beplanning en taakvervulling. 

•!• Delegering en ontginning van die lidmate se gawes sal in die bediening meer 

aandag moet geniet. 
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•:• 'n Relasionele leierskapstyl sal tot stand moet kom. 

•:• Enige model waar die lidmate en ampte vergete is, belemmer die verwesenliking 

van God se doel met Sy gemeente in 'n groot mate. 

2.6. Die leierskap van die gemeenteboukonsultant. 

Die leierskap van die gemeentebouk:onsultant vra vir besondere interpersoonlike 

vaardighede. Die noodsaaklikheid daarvan word soveel groter deurdat die 

gemeentebouk:onsultant 'n vreemdeling van buite die gemeente is en as 'n onbekende 

werksaam moet wees met 'n onbekende gemeente en sy onbekende lidmate. Die 

interpersoonlike vaardighede en leierskapstyl van die gemeenteboukonsultant is by 

uitnemendheid die medium om die lidmate op 'n sinvolle manier te bereik. 

In die interpersoonlike vaardighede kan die gemeenteboukonsultant van twee 

teenoorgestelde benaderinge gebruik maak. Du Toit (1989: 36) tref die onderskeid 

tussen die "ek-dit"en die "ek-u" benaderinge. Die eerste berus op 'n meganistiese en die 

tweede op 'n vitalistiese mensbeskouing. 

In die "ek-dit" benadering word die lidmaat van die gemeente benader as 'n objek wat 

deur sekere tegnieke toe te pas verander, beinvloed en manipuleer kan word. Sommige 

van hierdie tegnieke is te vinde in boeke soos "How to win friends and influence 

people" (Cargenie: 1986) en "Power negotiating, stategies for winning life" (Illich: 

1980). 

Ten opsigte van hierdie benadering beveel Atkinson (1980: iv) aan: "You'll need to be 

mentally tough without appearing dogmatic, and you'll need a sense of timing, when to 

give information and when to conseal it." Die gemeenteboukonsultant en die lidmate 

word dus in so 'n werkswyse opponente van mekaar, wat uiteindelik kompeterend en 

vervreemdend teenoor mekaar kan werk. Wedersydse vertroue in mekaar kan nie 

ontwikkel nie en die insette van die gemeenteboukonsultant word bevraagteken. 

Die bedoeling van die gemeentebouk:onsultant in aksie mag nooit wees om iets met die 

lidmate of met die gemeente te doen nie, maar eerder om iets met mekaar te deel en so 

in die volste sin van die woord saam te besin oor die werksaamhede van die gemeente. 
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Om die lidmate te motiveer, 1s een van die belangrikste funksies van die 

gemeenteboukonsultant. Daarom is die primere vraag nie wat die 

gemeenteboukonsultant in die gemeente kan doen nie. Die primere vraag is eerder wie 

die gemeenteboukonsultant is. Leierskap begin dus by die wyse waarop die konsultant 

in die gemeente werksaam is: Doelgerig in afhanklikheid van die Here. 

Die bedoeling van die gemeenteboukonsultant in aksie moet dus eerder een wees van 

kcmmunikasie teenoor manipulasie. Die leierskapstyl van die konsultant sal dan daarop 

gerig wees om die lidmate te begelei in hul behoefte om hulleself beter te leer ken, 

asook om te ontdek wat hu11e bestemming in Jesus Christus is. Die "ek-u" benadering 

skep die ruimte vir die oorgang tot die "ons"-benadering waardeur 'n verhouding van 

vitalistiese entoesiasme by beide die gemeenteboukonsultant en die lidmate van die 

gemeente ontstaan. 

In die optrede kan die gemeenteboukonsultant outoriter, genietend, jammerend, 

beplannend of ondersteunend optree. Elk van hierdie moontlikhede het 

probleemoplossende sowel as probleemverswarende effekte. 

Volgens die outoritere benadering sal die gemeenteboukonsultant evalueer, leiding gee 

en selfs grense of eise aan die leiers en lidmate stel. Meer dikwels sal hierdie 

benadering weerstand en agterdog wek, eerder as om vertroue te bevorder. Ook volgens 

Nelson en Bloom (1975) werk hierdie benadering afbrekend op die situasie in en die 

kans op opbouende resultate in die gemeente is gering. 

Die genietende benadering impliseer groter betrokkenheid van die 

gemeenteboukonsultant by die situasie van die lidmate. Volgens Du Toit (1989: 39) 

bestaan hierdie benadering selfs daarin "om gelukkig te reageer, vriendelik te wees, 

selfs om pret te maak". Die gemeenteboukonsultant is volledig betrokke by die lidmate 

van die gemeente asook by die bouproses. 

Die gemeenteboukonsultant sou deur die optrede in die gemeente ook 'n negatiewe 

uitwerking op die lidmate kon he wanneer hy/sy die jammerende benadering sou volg 

Die gemeenteboukonsultant se optimisme vervaag en ywer verdwyn om plek te maak 
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vir 'n gesindheid van bekommemis, norsheid en bejammering. Die skynbaar negatiewe 

van die gemeente se bestaande bediening beinvloed die konsultant in so 'n mate <lat 

hy/sy jammerend teenoor die gemeente staan. 

'n Meer positiewe houding sal wees om beplannend en kreatief saam met die lidmate 

besig te wees met die vraag: Wat gebeur tans in die gemeente? Saam word besin oor die 

bediening in die gemeente en saam word gekyk na 'n moontlike gemeentlike beplanning 

vir die toekoms. Gevoelens en motiewe word in hierdie benadering met rus gelaat. Die 

konsultant sowel as die gemeente is toekomsgerig en bewustelik besig met die 

bep1anning van 'n gemeentelike bedieningsmode1. 

Volgens die ondersteunende benadering volg die gemeenteboukonsultant eerder die 

weg van aanvaarding sonder om te korrigeer, te adviseer of te interpreteer. Die optrede 

stem dan meer ooreen met die van 'n fasiliteerder. Die gevaar in hierdie benadering is 

dat die lidmate in hulle besinning oor die bediening in die gemeente baie stadig vorder, 

en nie werklik koers kan vind nie. Tog is <lit ook nodig dat die lidmate tydens die 

verloop van die proses genoeg geleentheid sal kry om hulle menings uit te spreek en 

voorstelle te maak. 

Alhoewel elk van bogenoemde benaderings sekere voordele sowel as nadele inhou, kan 

die keuse nie rigied gemaak word ten gunste van slegs een nie. In die keuse van optrede 

moet die gemeenteboukonsultant gelei word deur: 

•!• sy/haar eie persoonlikheid; 

•!• die unieke aard en samestelling van die gemeente; 

•!• die aard en samestelling van die model wat hy/sy in samewerking met die gemeente 

gebruik in die proses van gemeentebou; 

•!• die aard en samestelling van die gemeenskap waarbinne die betrokke gemeente 

bestaan en funksioneer. 

Schein (1987: 22) onderskei drie modelle waarvolgens die konsultant kan funksioneer: 

•!• Die betaling vir die kundigheid van die konsultant. Volgens hierdie model het 

die gemeente reeds die 

werklike probleem bepaa1 
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en reeds besluit dat die 

oplossing van die probleem 

gevind kan word in die 

kundigheid en raad van die 

gemeenteboukonsultant. 

Die konsultant tree dan 

bloot op in die fases van 

beplanning en 

implementering. 

Hierdie model toon 'n ooreenkoms met die 

voorafgaande model in die sin <lat die lidmate van 

die gemeente besef dat iets verkeerd is en <lat iets 

daaraan gedoen sal moet word. Die antwoord op 

die vraag wat gedoen moet word, is egter nog 

vaag en onbekend. Die gemeenteboukonsultant se 

verantwoordelikheid sou dan wees om saam met 

die lidmate vas te stel waarom iets gedoen moet 

word, wat gedoen moet word en hoe hierdie 

besluite prakties in die gemeente uitgevoer gaan 

word. 

•!• Die proses- konsultasie model. Die gemeenteboukonsultant ontwikkel 'n helpende 

verhouding met die lidmate van die gemeente, 

maar handhaaf ook 'n kritiese afstand in die sin 

<lat hy/ sy nie sonder meer die probleem oplos en 

vertrek nie. "The most central premise of process 

consultation is that the client owns the problem 

and continues to own it throughout the 

consultation process. The consultant can help the 

client to deal with the problem, but the consultant 

never takes the problem unto his own shoulders." 

(Schein 1987: 29) Die kritiese afstand word dus 

gehandhaaf deur die lidmate te lei, in die soeke na 

die probleem asook in die soeke na moontlike 
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oplossings. Indien nodig, mag die 

gemeenteboukonsultant raad gee. Die verskil in 

hierdie benadering is dat die lidmate die totale 

verantwoordelikheid aanvaar vir die keuse wat 

gemaak word ten opsigte van die moontlike 

oplossings. Volgens hierdie werkswyse tree die 

konsultant meer op as 'n fasiliteerder in die 

hantering van die bestaande probleem. "The major 

criteria that govern what the consultant does, 

therefore, derive from intervention theory, not 

diagnostic theory." (Schein 1987: 31) Die 

werkswyse wat die konsultant in hierdie model 

volg, sou bestaan uit "unfreezing, changing, 

refreezing." (Schein 1987: 93) 

Ten opsigte van die konsultant se toetrede tot die probleem van die gemeente onderskei 

Schein (1987: 146) vier benaderinge: 

•!• "Exploratory interventions." 

•!• "Diagnostic interventions." 

Die vrae wat hier gevra word sal daarop gerig 

wees om meer inligting te bekom oor die 

gemeente en die bestaande situasie en waarom die 

besluit geneem is om die hulp van die 

gemeenteboukonsultant in te roep. 

Deur vraagstelling word die lidmate begelei in die 

diagnosering van die probleem. Die fokus word 

egter nie op die probleem geplaas nie, maar op die 

proses wat in die gemeente aan die gang is. 

•!• "Action alternative interventions." Die konsultant stel hier vas watter 

moontlike oplossings die lidmate van die 

gemeente alreeds in die verlede oorweeg 

het en waarom hierdie oplossings misluk 

het. Die bedoeling is om die lidmate so te 

begelei dat hulle opnuut soek na antler 
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moontlike oplossings, of om die oplossings 

van die verlede op 'n ander wyse toe te pas. 

Die konsultant "konfronteer" die lidmate met 

sekere oplossings. Volgens hierdie benadering sou 

die konsultant eerder praat as om te luister. Die 

konsultant sal by uitnemendheid optree as die 

persoon van buite wat vir die lidmate van die 

gemeente sal se wat om te doen en wat om eerder 

nie te doen nie. 

Stryker (1982: 74) verduidelik die rol van die konsultant baie treffend. Hy identifiseer 

sewe dominante rolle wat die konsultant moet vervul: 

•!• "Doctor who diagnoses the situation and prescribe a cure. 

•!• Marketer who attempts to sell client packaged services. 

•!• Scientist who observes and reflects on a problem in an objective manner, and acts 

as catalyst for change. 

•!• Detective who focuses on gathering evidence to resolve problem. 

•!• Expert who has the latest knowledge on problem and advocates the course of 

action. 

•!• Broker who shares with the client equal responsability for resolving problem, and 

helps client to develop skills for defining and resolving future problems. 

•!• Sanitary engineer who assists in maintaining the staus quo." 

Margerison (1988: 26) verkies om die rol van die konsultant eerder te beskryf as die 

"doctor". Die klient toon die simptome van die een of ander siekte. Die 

gemeenteboukonsultant se taak is nou om deur sy/haar kennis en kundigheid ondersoek 

in te stel na die simptome wat aanleiding gegee het tot die siekte sowel as om 'n 

aanbeveling te maak ten opsigte van die genesing. 

In hierdie werksaamhede sou die gemeenteboukonsultant nooit klinies besig kon wees 

in 'n gemeente nie. Die gemeenteboukonsultant sal altyd in gedagte moet hou dat 

gemeentebou nie in die eerste plek die werk van mense is nie, maar die werk wat God 

deur mense in die gemeente verrig. "Gemeentevemuwing- en groei is primer God se 
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werk waarmee Hy volgens Sy openbaring steeds besig is. J uis hierdie indikatief maak 

gemeentebou as imperatief sinvol." (Nel 1987: 8) Die werk van die 

gemeenteboukonsultant is 'n kuns wat bemeester moet word en nie 'n tegniek wat deur 

'n ingrype in die gemeente toegepas kan word nie. 

Holtz (1988: 46) waarsku daarteen dat die konsultant nie een van die volgende rolle 

moet vervul nie: 

•!• "Mr. Personality. 

•!• The name Dropper. 

•!• The militant, male chauvinist, or impassioned libber. 

•!• The supremely confident know-it-all. 

•!• The hero. 

•!• The night club commedian. 

•!• The great polemecist and orator. 

•!• The eager beaver. 

•!• The irrepressible marketer." 

Onder geen omstandighede mag die gemeenteboukonsultant as die burokraat in die 

gemeente optree nie. lndien hierdie benadering wel gevolg sou word, sal die negatiewe 

implikasies wees: 

•!• 'n Verknogtheid aan die "letter van die wet". 

•!• 'n Oordrewe klem op aktiwiteite in plaas van mense en hul werksaamhede. 

•!• Net die beste is goed genoeg. 

•!• V oorspelbaar in die optrede in die gemeente. 

Tndien die gemeenteboukonsultant sou streef na 'n vennootskaplike verhouding met die 

lidmate van die gemeente, sou die positiewe implikasie wees: 

•!• Wedersydse vertroue in mekaar. 

•!• 'n Soeke na resultate. 

•!• 'n Doelgerigte aksie met die oog op resultate binne die unieke aard en 

omstandighede van die plaaslike gemeente. 

•!• 'n Positiewe onvoorspelbaarheid in die optrede en denke. 

•!• Aanvaar verantwoordelikheid vir die werksaamhede in die gemeente. 
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Om hierdie vennootskaplike verhouding te bereik, moet die gemeenteboukonsultant in 

eerlikheid teenoor die gemeente optree, duidelik aan die gemeente uiteensit wat be.oog 

word en geen onrealistiese beloftes teenoor die lidmate maak nie. 

Dit blyk egter makliker te wees om te se wat en wie 'n gemeenteboukonsultant nie 

behoort te wees nie en veel moeiliker om te beskryf aan watter vereistes 'n 

gemeenteboukonsultant wel moet voldoen. Volgens Holtz (1988: 47) moet die 

konsultant oor een sentrale eienskap beskik: "The total and complete professional: This 

role requires quiet confidence, a courteous and friendly personality, but a subdued 

manner, dedication to doing the job as quietly and efficiently as possible, and a 

willingness to listen intently and actually hear what is being said." 

In aansluiting by Holtz: Baie sterk klem moet gele word op die rol van die 

gemeenteboukonsultant as 'n luisteraar. Die gemeenteboukonsultant se luister na die 

leiers en lidmate van die gemeente bevorder vertroue en hierdie vertroue bevorder die 

gesprek en die luister daarna. 

Die vertroue ontwikkel in so 'n mate dat die leiers en lidmate as't ware die "wereld" van 

die gemeente oopmaak vir die gemeenteboukonsultant, op 'n wyse soos hulle self 

verkies om dit wel te doen. Deur aktief te luister na dit wat die leiers en lidmate oor 

die "wereld" van die gemeente vertel, sal die gemeenteboukonsultant ook sensitief wees 

om sekere waamemings ten opsigte van die gemeente te maak. 

Die kundigheid en ervaring van die gemeenteboukonsultant sal nutteloos wees sonder 

die aktiewe luister na die gemeentelede se verstaan van en reaksie op die bestaande 

probleem. Die gemeenteboukonsultant kan ook selfs deur op die regte oomblik te swyg 

aan die gemeentelede die geleentheid bied om self oplossings daar te stel en te 

bespreek. 

Die gemeenteboukonsultant sal ook baie deeglik rekening moet hou met 

konflikhantering en -oplossing indien die bespreking sou handel oor 'n kontroversiele 

saak wat veel dieper sny as net die oppervlak van die gemeente. 
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Ander fakiore wat moontlik aanleiding kan gee tot konflik tussen die gemeentelede 

tydens die bouproses is uiteenlopende doelstellings, uiteenlopende agtergronde, 'n 

onvermoe om myself verbaal en nie- verbaal reg uit te druk, veralgemening, vorige 

onopgeloste kon:flik en 'n verskeidenheid verwagtinge wat gekoester word oor die 

bouproses. 

Hierdie konflik word me noodwendig as ongewens beskou in die proses van 

gemeentebou nie, maar word eerder benut om die kommunikasie tussen die lidmate te 

probeer bevorder. Om dit we] te kan bereik, vereis ongekende interpersoon1ike- en 

kommunikasievaardighede van die gemeenteboukonsultant. 

Steven Covey (In Shawchuck 1996: 237) se "Ten Power Too1s" kan vir die 

gemeenteboukonsultant van groot nut wees in die benadering van en werksaamhede in 

die gemeente: "Persuasion, patience, gentleness, teachableness, acceptance, kindness, 

openness, compassionate confrontation, consistency and integrity." 

Schaller (1997: 26) onderskei die volgende eienskappe van die gemeenteboukonsultant: 

•!• "An unreserved commitment to Jesus Christ the Lord and Savior." 

•!• "A clearly defined personal believe system." 

•!• "An unreserved conviction that the worshiping community 1s the number one 

institutional expression of Chist' s church here on this planet." 

•!• "A personal conviction that this role is the vocation God has called you to fill." 

•!• "An insatiable curiosity. An internal drive to ask questions about how it is, and why 

it's that way." 

Hierdie eienskappe van die gemeenteboukonsultant ontstaan nie vanself nie. Die 

eienskappe sou eerder ontstaan in die proses van 'n voortdurende leer- ervaring, 'n fyn 

waamemingsvermoe, 'n positiewe benadering tot voortdurende selfondersoek en 

-ontwikkeling, asook die handhawing van 'n baie duidelike Skrifgefundeerde 

ekk:lesiologiese model. 
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HOOFSTUK3. 

DIE KONSULTANT IN AKSIE. 

3.1. Voorbereiding vir aksie. 

Voordat die gemeentebouk:onsultant met die konsultasie in die gemeente kan begin, 

moet hy/sy volgens Schaller (1997: 36) twaalfvrae oor horn/ haar, asook oor sy/haar eie 

werksaamhede en die betrokke gemeente en gemeenskap vra. 

•!• "Where am I?" Hierdie vraag is gerig op die gemeente sowel as die 

gemeenskap: Die samestelling van die gemeente, die aard 

van die gemeenskap, die grootte van die gemeente in 

verhouding tot die grootte van die gemeenskap, die 

bestaande kultuur en tradisie van die gemeente is hier ter 

sprake. 

•!• "Why am I here?" 

•!• "What is my role?" 

•!• "What can I affirm?" 

•!• "What day is it?" 

Watter verwagting koester die lidmate van die gemeente 

oor hierdie besoek? Hierdie vraag noodsaak ook die 

onderskeid: Wat wil die lidmate van die gemeente he 

moet ek doen en wat behoort ek hier te doen? 

In aansluiting by die vorige vraag, moet die 

gemeentebouk:onsultant so ver as moontlik onrealistiese 

verwagtinge van die leiers en lidmate uit die weg ruim. 

Die latere werksaamhede in en betrokkenheid by die 

gemeente kan daardeur aansienlik vergemaklik word. 

Die bestaande kenmerkende eienskappe van die gemcontc 

is hier onder die soeklig. Die sterkpunte, hulpbronne en 

kwaliteite van die gemeente se bestaande bediening word 

ondersoek wat as moontlike hulp kan dien in die proses 

van gemeentebou. 

Met hierdie vraag is die gemeentebouk:onsultant se 

bedoeling tweedelig: Die ouderdomme van die lidmate 

van die gemeente, asook die tendense van die tyd waarin 

die gemeente homself tans bevind byvoorbeeld tendense 

as gevolg van die invloed van die postmodemisme. 

•!• "Syn1ptoms or problems?"Die effektiewe optrede van die gemeentebonL::onsnlta:H! is 

hier op die spel: Die fyn onderskeid wat getref moet word 



•!• "How come?" 
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tussen die werklike probleme teenoor die simptome van 

oenskynlike probleme. 

Hierdie vraag is sekerlik die belangrikste in die 

konsultant se werksaamhede in die gemeente. Die 

gemeenteboukonsultant is op soek na inligting, maar ook 

na die moontlike verstaan van hierdie inligting deur die 

lidmate van die gemeente. 

•!• "What is comtemporary reality here?11 Al die vrae wat die 

gemeenteboukonsultant tot dusver gevra 

het, is gerig op hierdie "cornternporary 

reality". Die bedoeling is nou <lat die 

konsultant uit die antwoorde op hierdie 

vrae 'n akkurate beeld sal rnoet probeer 

vorm van die gemeente, asook van sy/haar 

eie verantwoordelikheid in die verloop van 

die proses in die spesifieke gemeente. 

•!• 11 Who drives the decision-making processes?" Hier word rekening gehou met die 

gemeente/kerk se struktuur ten 

opsigte van besluitneming, maar 

ook met sekere persone in die 

gemeente wat sterk 

meningsvormers is en na wie die 

lidmate van die gemeente gemaklik 

luister. Hierdie persoon beklee nie 

noodwendig 'n prominente 

leiersposisie in die gerneente nie. 

•!• "Who are the allies?" Hierdie vraag ondersoek die moontlikheid van 

groepvorming wat reeds in die gemeente mag bestaan. 

Daar kan byvoorbeeld persone in die gerneente wees wat 

baie sterk gekant is teen die werksaamhede van die 

gemeenteboukonsultant as 'n totale buitestaander. 

•!• "What is the central issue?" Wat wil die gemeente bereik deur die 

konsultasiebesoek? Die gemeenteboukonsultant 



sal moet toesien dat die verwagting van die 

gemeente logies en realisties sal wees. 
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•!• "What do I recommend?" Die aanbeveling van die gemeenteboukonsultant 

moet eenvoudig, maklik haalbaar en realisties 

wees. Die konsultant moet daarteen waak om nie 

die gemeente te oorlaai met inligting wat nie 

werklik van toepassing is op die spesifieke 

gemeente se omstandighede nie. 

Die gemeenteboukonsultant sa1 baie deeglik moet vasstel wat die doe! van die 

konsultasiebesoek aan die gemeente is. Afhangende van hierdie doel sal die keu~e d.an 

gemaak moet word ten opsigte van die benadering en die werkswyse wat in die 

gemeente gevolg sal word: Navorsing, gesprekke met individue of met groepe, analise 

aan die hand van die vooropgestelde vraelys of 'n analise deur middel van 

gestruk-tureerde gesprekke met individue en groepe. 

Vroeer is gestel dat die gemeente voortdurend onder die vergrootglas moet wees vir die 

beoordeling van binne sowel as van buite. In die beoordeling van buite furJ:..;;ioneer die 

gemeenskap waarin die gemeente bestaan sowel as die gemeenteboukonsultant. Die 

aanname word gemaak dat hierdie gemeenteboukonsultant van buite vooraf oor geen 

kennis ten opsigte van die gemeente beskik nie. Daarom is dit noodsaaklik dat hy/sy 

reeds voor die fisiese kontakmaak met die gemeente sekere kennis sal imv:in. 

Vrae wat dan moontlik aan die orde kan kom is: 

•!• Hoe groot is die gemeente? 

•!• Hoe lyk die gemeenteprofiel? 

•!• Wie is die predikant/e van die gemeente? 

•!• Hoe lank is hy/sy reeds in die gemeemte werksaam? 

•!• Hoe het die fase van motivering in die gemeente verloop? 

•!• Teen watter agtergrond het die motivering in die gemeente plaasgevind? 

•!• Hoe lank het hierdie fase geduur? 

•!• lndien van toepassing, wat is die kerk se visie? 

•!• Wat is die gemeente se visie? 
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•:• Hoe is die gemeenskap saamgestel waarin die gemeente werksaam is? 

•!• Watter demografiese, sosiaal-maatskaplike, politieke en kulturele faktore is in die 

gemeenskap teenwoordig? 

•:• Wat is die finansiele posisie van die gemeente? Hierdie vraag dien nie noodwendig 

as die vertrekpunt tot die proses van gemeentebou nie. Die antwoord op die vraag 

kan wel vir die gemeenteboukonsultant 'n aanduiding gee van die gemeenteleri:> se 

beskou1ng van hulleself en van die gemeente. 

•:• Waarom word daar 'n analise in die gemeente gedoen? 

•!• Sal die analise gerig wees op die identifisering en oplossing van 'n spesifieke 

prob1eem? 

•:• Sal daar meer aandag gegee moet word aan die oplossing van korrflik? 

•:• Het die gemeente 'n langtermynbeplanning in die oog? Of is die analise meer gerig 

op die benutting van hu1pbronne en personee1? 

Hierdie vrae sal gerig wees op die keuse wat gemaak moet word oor die samestelling 

van die analise, asook die beplanning en implementering van die besluite. Met die oog 

op die volledigheid van die inligting, sal <lit raadsaam wees indien die 

gemeenteboukonsultant in samewerking met die gemeentelike beplanning::komit~ 

vooraf saam die nodige beplanning sal afuandel. 

De Roest (1998: 233) wys tereg daarop dat wanneer mense oor 'n sekere probleem en 

die moontlike oorsake daarvan besin en moontlike oplossings voorstel, daar baie 

maklik botsende belange en voorstelle kan ontstaan. Sy raad is egter baie duidelik en 

bruikbaar: "A common striving for collective aims is, at that point, a difficult matter. 

When it is dealt with pragmatically, compromises become necessary. When it is dealt 

with in relationship of the plurality of values, one will have to search for a consensus. 

In this case, the question 'What should we do?' is internally connected to the question 

"Who are we and who do we want to be?" Die omskrywing van die probleem kan en 

behoort dus in 'n groot mate die verdere ver1oop van die gebeure (die ana1ise, 

beplanning en implementering) te bepaal. 
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Veral tydens hierdie beplanning en bespreking wat vooraf in samewerking met die 

leiers en die lidmate gedoen word, moet die gemeenteboukonsultant bev.'Us wees van 

die bedoeling van die werksaamhede in die gemeente: 

•!• Identifisering van 'n probleem. Wat het daartoe aanleiding gegee dat die 

gemeente die hulp van 'n gemeenteboukonsultant 

ingeroep het? Wat is die lidmate van die gemeente 

se verwagting/verwagte uitkoms na die besoek 

van die gemeenteboukonsultant? 

•!• Probleem- oplossing. 

•!• Voorkoming. 

•!• Ontwikkeling. 

Die gemeenteboukonsultant se werksaamhede in die 

gemeente behe1s nie maar net die identifisering en 

bespreking van die probleem nie. Daar moet doelbewus 

oorgegaan word tot die oplossing van die bestaande 

probleem. Vera] tydens hierdie fase moet die lidmate die 

geleentheid gebied word tot aktiewe deelname aan die 

gesprekke wat handel oor die bestaande bediening van die 

gemeente. 

Indien moontlik, hoe gaan die gemeentelede voorkom dat 

hulle weer met dieselfde probleem in die gemeente 

worstel? Kan daar enige veranderinge aangebring word as 

'n voorkomingsmaatreel om die probleem in die toekoms 

te probeer voorkom? 

Hier staan die gemeenteboukonsultant meer op die 

agtergrond. Die gemeentelede kry nou die geleentheid om 

die probleemoplossing/ langtermynbeplanning te 

implementeer. 

Besondere hoe eise sal tydens hierdie fase aan beide lidmaat en leierskap van die 

gemeente gestel word. Dit is raadsaam dat die gemeenteboukonsultant bogenoemde 

uiteensetting voor die begin van die werksaamhede aan die gemeente1ede uiteensit en 

verduidelik. "Lidmate moet weet hoeveel tyd van hulle gevra word en moet 'n idee he 

van die program waaraan hulle gaan meewerk. Duidelike reelings oor waar, wanneer en 

by wie die inskrywingsvorms (en geld indien <lit gevra word) ingelewer moet word, is 

vanselfsprekend." (Nel 1994: 176) 
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Callahan heg groot waarde aan die tmiekheid van elke plaaslike gemeente en rig sy 

model ook so in dat hy so ver as moontlik rekening hou met die individuele gemeente. 

"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) 

Volgens Nel (1988: 55) is dit noodsaaklik dat die "beplanners met die gemeente as 'n 

sisteem en sy subsisteme rekening hou. Veral moet die verhoudings tussen subsisteme 

in ag geneem word." Hierdie sisteembenadering beteken dan <lat die doehvitte van die 

subsisteme ooreenstem of in pas moet wees met die doe I van die sisteem as 'n geheel 'n 

Ander wesenlike gevaar is dat een van die subsisteme verhef sal word tot die sisteem 

ten koste va.11 die werklike. In samehang met mekaar word die verskillende subsisteme 

(verskillende bedieninge) in belang van die opbou van die g"'hP!"l (gPm.Pente) bep!~~l 

Ook A.rm.our en Browning (1996) is baie sterk voorstanders van die sisteembenadering 

in die gemeente. 

Verder is dit vanselfsprekend dat die lidmate van die gemeente 'n sekere verwagting 

van die: g.emeenteboukonsultant sal koester: "Die gemeenteboukonsultant is tog die 

kundige wat ons kom besoek. Die konsultant is die kundigP. wat vir ons mad en leidint: 

sal kom gee." Om hierdie rede sou dit raadsaam wees indien die gemeente voorberei 

word op die besoek van die gemeenteboukonsultant en dat hy/ sy formeel aan die 

gemeente bekend gestel sai word. 

Ken and Blake Church Consultations (Sien Addendum) se: Nadat die 

gemeenteboukonsultant met die kerkraad/ beplanningskomitee gesprek gevoer het, sal 

hy/sy 'n skriftelike voorstel aan die gemeente voorle. "Specific proposals are developed 

after an initial visit with the local church board or commitee. The consultant will 

develop a proposal, present it to the board or study commitee and, if approved and 

~npported by them, to the entire church body. The proposal will be specific enough to 
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make clear his role, yet general enough to allow flexibility as unforseen situations 

unfold. The following questions will be answered by the proposal: 

•!• What is the main focus of the consultant? 

•!• What can the body expect from the consultant? 

•!• What does the consultant expect from the body? 

•!• What will be the fee and payment schedule? 

•!• Are there any contingencies? 

•!• To whom will the consultant relate in the church body?" 

Hierdie werkswyse van Ken and B1ake kan baie sterk ondersteun word. Nie alleen vind 

die baie noodsaak:like vooraf-gesprekk:e tussen die gemeenteboukonsultant en die 

kerkrnad/ heplanningskomitee plaas nie, maar die gemeente word van die begin af as 

dee1 gesien van die bes1uit oor die gemeenteboukonsu1tant en die optrede in die 

gemeente. Reeds voor die amptelike optrede van die gemeenteboukonsultant kan die 

moontlike onrealistiese verwagtinge van die leiers en die lidmate uit die weg gemim 

word. 

Die inhoud van hierdie voorstel aan die kerkraad/beplanningskomitee is daarom van 

deurslaggewende belang. Ken and Blake se: "The presentation will include: 

•!• The experience of the consultant in such matters; 

•!• the expectations of the consultant; 

•!• the cost of the consultant; 

•!• what the body can expect from the consultant; 

•!• the anticipated outcome of the consultation." 

Die skrifte1ike verslag as 'n bindende kontrak finaliseer dan die ooreenkoms tussen die 

gemeenteboukonsultant en gemeente, wat die gemeenteboukonsultant in die gemeente 

eaan doen, hoe lank die optrede sal duur en wat hierdie optrede sal behels. Die verslag 

dien ook as 'n kontrak tussen die gemeenteboukonsu1tant en die gemeente in die sin <lat 

die koste verbonde aan die optrede daarin vervat word. 

Ten opsigte van die struktuur van die verslag stel Cohen (1985: 43) die volgende voor: 



•!• "Opening". 

•!• "Background". 

•!• "Objectives". 
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Die doel van die skrywe word kort en saaklik vermeld. Onthou: 

Die gemeente is reeds bewus daarvan dat hulle die skrywe gaan 

ontvang. 

Stel die noodsaaklike inligting ten opsigte van 'n vorige besoek. 

Hierdie is die ideale geleentheid om onrealistiese verwagtinge uit 

die weg te ruim. 

Beskryf so volledig, maar so realisties as moontlik wat die klient 

sal ontvang. Indien nodig, omskryf die verwagte resultaat. 

•!• "Study methods". Indien nodig, kan die konsultant antler moontlikhede noem 

waarmee die verwagting bereik kan word. Soveel realistiese 

oplossings as moontlik kan vermeld word. 

•!• "Potential problems". In elke projek ontstaan daar onvoorsiene probleme. Vir 

die gemeenteboukonsultant sowel as vir die gemeente 

moet hierdie probleme nie as 'n skok op die toneel 

verskyn nie. Reeds in die vooraf- skrywe kan daarvoor 

voorsiening gemaak word. 

•!• "Data flow charts and product development schedules". Die moontlike werkswyse 

van die 

gemeenteboukonsultant 

word hier uiteengesit. Vir 

die konsultant self sowel as 

vir die lidmate van die 

gemeente dien dit as 'n 

goeie voorbereiding vir die 

verloop van die besoek. 

•!• "The finished product". Die gemeente moet betyds in kennis gestel word van 

moontlike visuele materiaal wat gebruik gaan word. Wie 

gaan die materiaal verskaf? Wie is verantwoordelik vir 

rnoont1ike kopieerwerk? Watter ander hulpmiddels gaan 

gebruik word? Beskik die gemeente oor die nodige 

middele? 

•!• "Cost and payment information". Die gemeente moet betyds in kennis gestel word 

van die bedrag betaalbaar, ook wanneer en hoe die 
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bedrag betaal moet word. Die konsultant moet 

ook daarop voorbereid wees indien die gemeente 

'n uiteensetting van die betaling wil ontvang. 

Naas die aanbeveling van Ken And Blake kan ook hierdie aanbeveling van Cohen vir 

die gemeenteboukonsultant sowel as vir die gemeente van groot nut wees. Indien die 

gemeenteboukonsultant van hierdie werkswyse gebruik sou maak, spreek die optrede in 

die gemeente van professionaliteit en die lidmate van die gemeente neem betyds kennis 

van die tersaaklike inligting. Die noodsaaklike reelings (datum, tyd, lokaal, inrigting 

van die lokaal) ten opsigte van die aanbieding kan sodoende effektief gereel word. 

Nadat die gemeente die besoek van die gemeenteboukonsultant goedgekeur hct, kan die 

konsultant met die werksaamhede m die gemeente begin. Maar: Geen 

gemeenteboukonsultant kan die werksaamhede in 'n gemeente verrig sonder dat hyisy 

Sflam met die gemeentelede deeglik besin het oor die vraag: Wat is my eie verwagting? 

Wat is die verwagting van die gemeente? Eers daarna kan oorgegaan word tot die fase 

van analise. 

3.2. Aksie. 

3.2.1. Analise. 

Vir die verloop van die gemeentebouproses is die fase van analise van deurslaggewende 

belang. Sonder hierdie fase kan daar nie werklik sinvol en doelgerig in die plaaslike 

gemeente gewerk word nie. Sonder 'n deeglike analise kan daar nie werklik 'n sinvolle 

langtermynbeplanning ontstaan nie. Sommige skrywers (Nel 1994: 148; Coertzen 1993: 

38) is van mening dat hierdie die belangrikste fase in die verloop van die hele 

gemeentebouproses is. 

'n Deeglike behoeftebepaling moet lei tot 'n deeglike behoeftebevrediging. Tog behels 

die analise veel meer as net die behoeftebepaling van die plaaslike gemeente. Volgens 

Nel (1994: 161) is die behoeftebepaling 'n neweproduk van die analise. Die analise 

moet primer handel oor die wese, die struk'iurering en die funksionering van die 

plaaslike gemeente. 
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In die fase van motivering word die norm-teologiese vraag gevra: Waarmee is ons tans 

besig in die gemeente? Indien ons in die toekoms steeds hiermee besig sal bly, 

waarheen is ons dan opweg? Waarmee behoort ons in die gemeente besig te wees 

volgens die Woord van die Here? Na aanleiding van hierdie vrae word die lidmate 

begelei tot die insig in die ware wese van die gemeente naamlik die liggaam van 

Christus. Nel (1994: 149) verwys na hierdie proses as 'n "identiteitsvinding". Met antler 

woorde: In die fase van motivering word die gemeente as die gedefinieerde subjek 

ondersoek, en in die fase van analise word die gemeente ondersoek as die empiriese 

subjek. 

'n Kritiese vraag in die verloop van die gemeentebouproses is: Wanneer is die gemeente 

gereed daarvoor om oor te gaan tot die fase van analise? Die bepaling van die regte 

oomblik vir die analise is van kritiese belang, nie netter wille van die eftektiwiteit van 

die analise self nie, maar ook ter wille van die langtermynbeplanning. In die bepaling 

van die geskiki:e geleentheid vir analise, moet die plaaslike predikant se omstandigh.ede 

ook in ag geneem word. 

Nel (1994: 157) -wys daarop dat 'n predikant na tweejaar se dienswerk in die gemeente 

geredelik tot die analise sal instem. Die predikant word nog nie gei:dentifiseer met die 

foute van die verlede nie. Die situasie kan egter verander wanneer die predikant 

byvoorbeeld vir tien jaar of langer in die gemeente werksaam is. Daar bestaan vir 

hierdie predikant geen ander verlede as die bestaande met foute, gebreke en 

tekortkominge, asook suksesse en mislukkings nie. 

Die volgende negatiewe moontlikhede bestaan: 

•!• Die gemeente gaan te gou oor tot die fase van analise. Die motivering in die 

gemeente het nog nie werklik inslag gevind by die lidmate en leiers van die 

gemeente nie, en dit wat beoog word in die toekoms van die gemeente is nog baie 

vaag. Daar het by die leiers en lidmate van die gemeente nog nie werklik 'n visie en 

'n plan tot stand gekom nie. 

•!• Die aanbreek van die analise word te lank uitgestel. Met ander woorde: die 

gereedheid van die gemeente vir die analise het 'n hoogtepunt bereik, maar vervaag 
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mettertyd wanneer nie daadwerklik en betyds oorgegaan word tot die werklike 

analise nie. 

Die bepaling van die geskikte oomblik vir analise is dus van deurslaggewende belang 

vir die verdere verloop van die proses. Die verloop van die fases van motivering en 

ontvriesing kan moontlik bier duidelike antwoorde gee. Om tot die fase van analise oor 

te gaan is een van die kritiese besluite in die gemeentebouproses en vra vir 

"vemuwingsrypheid" by die lidmate en leiers van die gemeente, asook 'n spontane 

verbintenis tot hierdie vemuwingsproses. 

Sommige skrywers identifiseer sekere gebeurtenisse in die gemeente as gunstig vir 

analise sonder dat daar noodwendig 'n formele voorafgaande motivering ter sprake was. 

Malphurs (1996: 113) verwys treffend na "windows that close and shut". Hierdie 

geleenthede sou dan meer gunstig wees om aan te gryp met die oog op moontlike 

veranderinge wat aangebring moet word. Hy identifiseer die volgende: 

•!• 'n Toename van ouer lidmate teenoor die vermindering vanjonger lidmate. 

•!• 'n Afname in die lidmaattal. 

•!• Die vertrek van die predikant. 

•!• Die moontlikheid van kerkskeuring of onenigheid. 

Die bedoeling van die fase van analise is -wyd uiteenlopend. Volgens Schaller (1981) 

dra die data- insameling daartoe by dat daar sekere afleidings ten opsigte van die 

gemeente gemaak kan word: 

•!• Woon die meeste lidmate korter as sewe jaar in die gemeente, voorspel dit goeie 

groeimoontlikhede vir die toekoms. As die tydperk langer as twaalf jaar word, 

voorspel dit problerne. 

•!• Hoe lank beklee die beleidmakers in die gemeente die leierposisies? As dit langer is 

as die gemiddelde termyn vir lidmaatskap, dien die tendens as 'n aanduiding 

daarvan <lat nuwe lidrnate nie rnaklik in die gerneente aanvaar word nie. 

•!• 'n Toename in die bywoning van die eredienste dui op 'n sterk groeipotensiaal in die 

gemeente. 

•!• Hoe ouer die gemeente, hoe meer inspanning sal dit kos om die lidmate tot groei te 

beweeg. 
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Malphurs wys verder daarop dat 'n nuwe predikant in die gemeente 'n baie goeie "agent 

vir verandering" kan wees. Hy/sy word nog nie geidentifiseer met die status quo nie en 

in 'n sekere sin verwag die lidmate dat daar wel veranderinge sal intree na sy/ haar 

koms. Die fase van analise en die proses van verandering kan sodoende, as gevolg van 

die verwagting van die lidmate, makliker verloop. 

Breen (1992: 77) se: Stop, kyk en luister! Probeer die huidige omstandighede verstaan. 

Ondersoek die faktore wat aanleiding gegee het tot die huidige omstandighede en 

bespreek die tendens met die lidmate. 

Die gemeente gaan oor tot hierdie fase wanneer die leiers en lidmate besef dat hulle nie 

in die gemeente besig is met dit waarmee hulle besig behoort te wees nie. Die gemeente 

lyk as die "vertoonvenster op die Koninkryk van God" (Nel 1994: 11) nie soos hy 

behoort te lyk nie. Die verskil tussen die gedefenieerde subjek en die empiriese subjck 

laat die lidmaat dus die vraag vra: Wat is God se doel met die gemeente en met ons as 

die lidmate? 

Nel (1994: 21) wys tereg daarop dat die oorgaan na die fase van analise nie moet 

plaasvind as gevolg van sekere valse motiewe nie: 

•!• Die doel van gemeentebou is nie die gemeente en die opbou op sigself nie, maar die 

eervan God. 

•!• Die proses word nie lewend gehou uit 'n diepe besorgdheid oor die oorlewing van 'n 

bepaalde instituut nie. 

•!• Die proses word nie gebasseer op die hantering van die een of ander krisis in die 

gemeente nie, eerder die vraag hoe die gemeente in 'n gegewe situasie (postmoderne 

era) en op 'n gegewe plek/gemeenskap uitvoering kan gee aan die wese en taak van 

die kerk. 

In die ondersoek (analise) dien die "wie- vraag" as die vertrekpunt en daar word 

uiteindelik oorgegaan na die "hoe- vraag". Wie is hierdie lidmate/gemeente tans op 'n 

bepaalde tyd op 'n bepaalde plek? Hoe kan hierdie lidmate/gemeente effektief 

funksioneer binne 'n bepaalde tyd en bepaalde plek? Nel (1994: 149) verduidelik 



87 

hierdie ondersoek as 'n "kyk in die spieel- nie maar net om te sien wie die gemeente is 

en waar hy bestaan nie, maar om te sien hoe die gemeente vir homself lyk en hoe hulle 

volgens hulle eie oordeel funksioneer." 

Gibbs (1985: 110) wys daarop <lat die predikant van die gemeente dikwels die analise 

as 'n bedreiging ervaar. "Ministers as a professional group tend to be averse to data 

gathering because they are more people-than-organisation-orientated." Die analise mag 

egter nooit verwar word met 'n "foutsoekery" nie. Die omvang en die betekenis van die 

analise kan baie maklik verskraal word deur 'n gesindheid van "wat is die oorsake van 

al ons probleme?" Die strewe moet eerder wees om 'n akkurate beeld te verkry van die 

werklike situasie in die gemeente op elke terrein van die bestaande bediening. Die 

bedoeling daarvan is nie om die gemeente te omvorm na die beeld van een of antler 

persoon in of buite die gemeente nie. Die gemeente moet deurentyd begelei word om 

self te verander en "aan die beeld van Christ us gelyk te word." (Nel 1994: 115) 

Oor die wyse waarop die analise kan plaasvind, kom die gemeenteboukonsultant te 

staan voor 'n verskeidenheid moontlikhede. Die konsultant moet egter altyd in gedagte 

hou <lat dit in die analise handel oor die insameling van inligting waarop daar in die 

verdere verloop van die proses gekonsentreer moet word. 'n Groot gevaar is <lat die 

lidmate en die gemeenteboukonsultant kan vasval in 'n nimmereindig::.H~t::. insaiT.ci::iw.15 

van inligting sonder die werklike prosesering daarvan. 

Hoe die analise hanteer en afgehandel gaan word, is dus geen willekeurige besluit wat 

deur die gemeenteboukonsultant, die leiers, of die lidmate van die gemeente geneern 

kan word nie. Volgens Nel (1994: 163) kan die wyse waarop die analise plaasvind soos 

enige antler empiriese ondersoek aangepak en hanteer word. Hy onderskei drie vlakke 

waarop die analise in die gerneente behoort plaas te vind: 

•!• Die gerneenteprofiel. 

•!• Die situasie- en omgewingsdiagnose. 

•!• Die gemeentediagnose en -evaluering. 

Deur rniddel van die gemeenteprofiel word sekere ter saak:like inligting van die lidmate 

in die gemeente verkry. 'n Sinvolle wyse waarop die inligting verkry kan word, is deur 
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middel van vraelyste wat deur elke lidmaat/huisgesin van die gemeente voltooi moet 

word. Deur middel van die vraelys word alle relevante inligting byvoorbeeld die 

gemiddelde ouderdomme van die lidmate van die gemeente, die geografiese 

verspreiding van die lidmate binne die gemeentegrense ( indien van toepassing), die 

akademiese opleiding van die lidmate en die huwelikstatus van elke lidmaat ingesamel. 

Die plaaslike gemeentelede/kerkraad kan die besluit neem oor die wyse waarnp hierdie 

vraelyste hanteer gaan word ten opsigte van anonimiteit, die inhoud daarvan en hoe die 

vraelyste versprei en ingesamel gaan word. 

By die sitiuasie- en orngewingsdiagnose handel die ondersoek oor die orngewing waarin 

die gemeente homself tans bevind. Die gemeente bestaan en funksioneer tog as deel 

van 'n spesifieke gemeenskap. Hierdie gemeenskap toon 'n unieke samestelling van 

rnense, grootte, verspreiding van die inwoners oor die spesifieke gebied, rnoontlike 

hulpbronne van die gemeente asook die moontlike vermeerdering of vermindering van 

inwoners in die toekoms. 

Hierdie ondersoek het egter nie "werelds- word" in die oog nie. Die kritiese afstand van 

"in die wereld maar nie van die wereld nie" moet deurentyd gehandhaaf word. "Die 

tweedelige verhouding van enersyds 'n openheid vir of solidariteit met en andersyds 'n 

afgegrensdheid met betrekking tot of antitese ten opsigte van die wereld sou saamgevat 

kon word in die dialektiese houding van kritiese solidariteit." (Heyns 1977: 99) 

Sekularisasie sowel as sakralisasie hou vir die kerk en die gemeentes 'n emstige 

bedreiging in. (Breytenbach 1991: 335) 

•!• "Sekularisasie bedreig die kerk wanneer hy uit die oog verloor dat hy dienskneg van 

Christus is. Dit is dan wanneer die kerk nie na die stern van die Goeie Herder luister 

nie, maar daamaas gehoor gee aan ander stemme. Die sekularisasie van die kerk 

bring mee dat hy sy bediening laat bepaal deur die dringendste nood wat hy in die 

wereld oprnerk. Sy bediening word dan gerig op 'n eie poging om horn in sy 

bedreigde posisie in die wereld te handhaaf." 

•!• Sakralisasie bedreig die kerk telkens wanneer hy uit die oog verloor dat hy 

dienskneg in die wereld is. Dan luister hy ook nie meer na die stem van die 

verhoogde Heer nie, maar na sy eie stem." Die sakralisasie van die kerk bring mee 
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<lat hy sy bediening laat bepaal deur sy eie geykte konvensies, belydenisse en 

strukture. Sy bediening word gerig op homself, op sy eie grootheid en mag, op sy 

eie belangrikheid." (Breytenbach 1991: 335) 

Die bedoeling sou dus eerder moet wees <lat die gemeente verkondigend teenwoordig is 

in die spesifieke gemeenskap (wereld), maar tegelyk ook vry van die bande van 

wereldse waardes. 

Vrae wat in hierdie ondersoek van die gemeenskap aan die orde kom is: 

•!• Watter faktore vanuit die gemeenskap oefen 'n invloed uit op die gemeente? 

•!• Watter implikasies het hierdie faktore op die lidmate en op die gemeente self? 

•!• Watter veranderinge het die afgelope tyd binne die gemeenskap plaasgevind, 

byvoorbeeld 'n afname of toename in die bevolking en ekonomiese agteruitgang of 

ontwikkeling? 

•!• Hoe het hierdie veranderinge die spesifieke gemeente belnvloed? 

•!• Hoe het hierdie veranderinge ander gemeentes van dieselfde kerk of antler kerke in 

dieselfde gemeenskap belnvloed? 

Volgens Nel (1994: 164) kan hierdie diagnose die volgende terreine dek: 

•!• Sosiologiese faktore. 

•!• Demografiese fak'iore. 

•!• Ekonomiese faktore. 

•!• Politieke faktore. 

•!• Godsdienstige faktore. 

In hierdie diagnose kan rmm gebruik gemaak word van besprekingsgroepe om 

sodoende die interaksie tussen die lidmate te bevorder en sodoende 'n gunstige klimaat 

te skep vir die gemeentediagnose en -analise. Ten opsigte van die gemeentediagnose en 

-analise onderskei Nel (1994: 164) twee metodes wat met groot vrug gebruik kart word 

naamlik: 

•!• Vol of half gestruktureerde onderhoudvoering. 

•!• Die analise vraelys. 
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Beide hierdie metodes laat die ruimte vir verdere aanpassings en veranderinge volgens 

die keuse van die gemeente. 

Die onderhoudvoering kan op verskeie maniere plaasvind: 

•!• Onderhoude word deur die gemeenteboukonsultant met individuele lidmate van die 

gemeente gevoer. Alhoewel hierdie werkswyse uiters tydrowend kan wees, dien <lit 

tog as 'n goeie geleentheid tot sinvolle gesprek met die lidmate wat by ander 

geleenthede nie die vrymoedigheid sou he om wel aan die gesprek deel te neem nie. 

•!• Onderhoude word gevoer met 'n groep lidmate waar 'n opgeleide persoon as die 

fasiliteerder van die gesprek optree. Die voordeel is hier dat die lidmate mekaar se 

denke kan stirnuleer deur die gesprek. Die nadeel is egter dat die openhartigheid 

van die lidmate ingeboet kan word en dat opgeleide leiers nie altyd beskikbaar is 

nie en eers vir die werk opgelei sal moet word. 

•!• 'n Ander rnoontlikheid is <lat die "storie" van die gerneente vertel word deur die 

lidmate van die gemeente self Die lidmate vertel die verhaal van die gemeente se 

ontstaan, sy geskiedenis, sy effektiewe bediening en sy minder eff ektiewe 

bediening. Sodoende kom die identiteit van die gemeente sowel as die bestaande 

bediening ter sprake. Waarmee is ons tans besig? Waarmee behoort ons in die 

gemeente besig te wees? 

Schaller (1984: 91) heg ook groot waarde aan sekere belangrike gebeurtenisse in die 

g~mccnte se geskiedenis. "What has happened here that has had a profound impact on 

the spiritual and personal growth of the members. As you listen to the responses, you 

may want to utilize some of these criteria in evaluating what you hear." Die datum van 

die gebeurtenis moet bepaal word. Is die gebeurtenis reeds dcel van die gemeente se 

geskiedenis of is die gebeurtenis nog vars in die geheue van die lidmate? Watter 

persone was dee] van die gebeurtenis? Hoevee] persone was nie deel daarvan nie? 

Wie/wat het aanleiding gegee tot die gebeurtenis? Op watter wyse is die gebeurtenis 

positiefbenut met die oog op die bediening van die gemeente? 

Indien die lidmate van die gemeente geen belangrike gebeurtenis in die gemeente se 

bediening die afgelope 10- 12 jaar kan identifiseer nie, wat is die rede daarvoor? Is dam· 

werklik geen gebeurtenis nie, of dui <lie lidmate se onvermoe om die belangrike 
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gebeurtenis te identifiseer eerder op 'n swak selfbeeld van die lidmate oor die 

gemeente? 

Hierdie vrae kan vir die lidmate as 'n belangrike aansporing <lien om aan die gesprek 

deel te neem. Die vertrekpunt van hierdie benadering is dat die gesprek in baie gevalle 

by die positiewe begin in die lidmate se soeke na een sentrale positiewe gebeu:rtenis 

waarvan hulle deel was. Die gemeenteboukonsultant moet egter rekening hou met die 

antler moontlikheid naamlik dat daar werklik geen belangrike gebeurtenis was 

waardeur die lidmate so aangegryp is dat hulle dit onthou en graag sal wil deel nie. 

Meer gestruktureerd bestaan die analisevraelys volgens Nel uit twee dele naamlik: 

•!• Die profiel van die gemeente. 

•!• Die diagnose en evaluering van die gemeente. 

Die twee dele kan ook los van mekaar benut word. Hoe gaan hierdie analise en 

vraelyste prakties in die gemeente hanteer word? Die moontlikheid bestaan dat die 

lidmate en die leiers van die gemeente self die vraelyste ontwerp en selfbepaal wat aan 

die ondersoek onderwerp gaan word. Die gevaar van 'n eensydige subjektiwiteit is egter 

te ·.vc:;cnlik 0m hierdie moontlikheid te ondersteun. Die gemeente maak eerder gebruik 

van die gemeenteboukonsultant wat 'n voorbeeldmodel aan die gemP-P.nte voorhm.! vir 

bespreking, moontlike aanpassing en goedkeuring. Die gemeenteboukonsultant en 

gemeente bepaal ook saam hoe hierdie vraelyste hanteer g~::in 'Nerd. 

'n Paar moontlikhede kan oorweeg word: 

•!• Die vraelyste word na die erediens individueel deur die lidmate voltooi en 

ingehandig vir verwerking. Die probleem is egter <lat nie al die lid.mate by dieselfde 

geleentheid in die erediens sal wees nie. Slegs 'n gedeelte van die lidmate word du~ 

by die ondersoek betrek. 

•!• Die ampsdraers van die verskillende wyke/omgeegroepe neem die leiding en laat 

die vraelyste in wyks- of omgeegroepverband voltooi. Hierdie werkswye kan meer 

gekontroleerd aangepak en afgehandel word. Elke lidmaat van die gemeente kan 

effektief bereik word. 

•!• 'n Ope uitnodiging word aan al die lidmate van die gemeente gerig om op 'n 

bepaalde dag byeen te kom vir die ana1ise. Hierdie byeenkoms kan die vorm 
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aanneem van 'n gemeenteseminaar waartydens daadwerklike studie en ondersoek 

gedoen word. Om 'n groter verteenwoordiging vanuit die hele gemeente te verseker, 

is dit raadsaam <lat die beplanningskomitee sekere persone sal identifiseer en selfs 

persoonlike uitnodigings aan hulle sal rig. 

Nel, Callahan en Schaller heg groot waarde aan die tendense wat uit die lidmaatgetalle 

van die gemeente afgelei kan word. Tog behels die ondersoek na die lidmate se 

betrokkenheid veel meer as net die bepaling van die lidmaattal. Nel, Callahan en 

Schaller ondersoek daarom ook die bywoningsyfer van die gemeentelike aktivviteit.:: aan 

die hand van die lidmaattal. Dan gee hulle in die ondersoek van die gemeente aandag 

aan die volgende: 

•!• Die werklike lidmaattal van die gemeente die afgelope 10 - 12 jaar. Wat is die 

tendens: Dalend of stygend? Waarom? 

•!• Die bywoning van die eredienste in die gemeente die afgelope 10 - 12 jaar. Indien 

daar meer as een erediens op 'n Sondag in die gemeente gehou word, word die 

gesamentlike syfers gebruik. "Worship attendance is a more sensitive barometer of 

change and a better diagnostic tool than any other statistic. It also is the best 

indicator of measuering size, for estimating the work load for staff, for predicting 

the level of member giving, for comparing the recources of one congregation with 

another, and for evaluating the participation rate." (Schaller 1984: 103) 

•!• Die gemiddelde bywoning van die "Sunday Church School". 

Ander aspekte van die gemeente wat volgens Schaller (1984: 104) ondersoek behoort te 

word, is: "What is our turnover? Baptisms, confirmations and deaths, and the tenure of 

today's membership?" Dan volg die ondersoek na die lidmate van die gemeente ten 

opsigte van byvoorbeeld beroepe, ouderdom, geslag, huwelikstatus, woonplek ens. 

Voordat Hendriks (1992: 132- 133) met die analise begin, wil hy eers sekere vooraf 

vrae aan die orde stel. Wat wil jy ondersoek (navorsingsdoel)? Wie gaan alma! by 

hierdie ondersoek betrokke wees? Hoe word die ondersoek beplan 

(navorsingsontwerp )? Hoe gaan die navorsingsresultate benut word? 
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Afhangende van wat in die gemeente ondersoek gaan word, kan daar volgens Hendriks 

(1992: 134 - 182) van verskillende tipes analise gebruik gemaak word: 

•!• Die meganiese analise. Die funksionering (meganika) van die gemeente word 

hier ondersoek. Sake wat die aandag geniet is die 

historiese gegewens, demografiese en biografiese 

besonderhede, die erediensbywoning, die finansiele 

posisie van die gemeente, die gemeentebeplanning en die 

behoeftebepaling. 

•!• Die kontekstuele analise. Die gemeente funksioneer nie as 'n geslote sisteem nie. 

Tydens die kontekstuele analise word gekyk na die 

wisselwerking tussen die gemeente en die gemeenskap. 

Klem word dan gele op die demografiese samestelling 

van die gerneenskap, die sosiale groepe in die 

gemeenskap en die wisselwerking wat daar moontlik 

tussen hierdie groepe mag bestaan. 

•!• Die organiese proses- analise. Wanneer die gemeente se identiteit en 

funksionering, asook die lidmate se 

werksaamhede by mekaar betrek word, ontstaan 

daar 'n dinamiese wisselwerkende proses. Hierdie 

proses verwys na die organiese funksionering van 

die gemeente. In hierdie organiese proses- analise 

word gekyk na die rol van die predikant, die 

invloed van die plaaslike situasie, die beplanning 

van die gemeente, die verskeidenheid wat daar 

moontlik in die gemeente bestaan, asook 

moontlike konflik en verskille wat tussen die 

lidmate mag voorkom. 

•!• Identiteitsanalise. Identiteit verwys hier na sekere waardes, lewenswyses en 

sirnbole wat elke gerneente uniek rnaak. Die identiteit is die 

resultaat van die voortdurende wisselwerking en interaksie tussen 

die lidmate in die gemeente. Elke gemeente kan met ander 

woorde 'n eie verhaal vertel. In die ontleding van hierdie verhaal 

moet daar byvoorbeeld gekyk word na die gemeente se 
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geskiedenis, tradisies, lewens- en wereldbeskouing asook die 

demografiese besonderhede. 

•!• Die dinkskrum en "swot- analise". Die lidmate kry volgens hierdie analise die 

geleentheid om soveel as moontlik 

gedagtes rondom 'n saak te opper sonder 

om kommentaar daarop te lewer. Hierdie 

gegewens word dan georden tydens die 

"swot- analise". Die resultate van die 

dinkskrum word dan gesistematiseer onder 

die opskrifte sterkpunte, swakpunte, 

geleenthede en bedreigings. 

A1hoewe1 Hendriks dit me se me, hoef daar me s1egs ten gunste van een van 

bogenoemde modelle gekies word nie. 'n Kombinasie van hierdie modelle kan vir 'n 

spesifieke gemeente onder die besondere omstandighede van toepftsc:;ing wees. Daar 

moet egter in die hele proses van analise gewaak word teen "analysis paralysis" (Gibbs 

1985: 110). "Regrettably, too many churches have employed a data- collection 

approach. This approach has been built on the implicit premise that the more data 

collected, the more they will tell us the direction we should head in as a local church. 

The difficulty is often that the more data a local congregation collects, the more 

confused it becomes- precisely because it has not developed a perspective based on 

central considerations with which to interpret this massive array of data." (Callahan 

1983: xii) 

Ten opsigte van die "verhaal" wat die lidmate aan die gemeenteboukonsultant vertel, 

rig De Roest die sinvo11e waarskuwing: "From that angle the act of understanding a 

problem cannot be performed solely by asking how people define their situation by 

themselves, nor can the question why their situation is defined in a particular manner be 

answered only by a narrative explanation. Narratives are necessary for the constitution 

of both individual and collective identity, but the factors that operate behind people's 

back and threaten their identity cannot be mapped by narratives alone." (De Roest 246) 
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Die meganiese analise, die kontekstuele analise, die organiese proses-analise en die 

identiteitsanalise kan eerder onder die opskrif "Gemeenteprofiel" geplaas word en die 

dinkskrum en "swot analise" vorm verkieslik altyd deel van die analiseproses. Die 

betrokkenheid van die lidmate by die proses kan sodoende verbeter word. 

Ongeag watter metode tydens die fase van analise gebruik gaan word, moet die groep 

gemeentelede wat daaraan deelneem so verteenwoordigend van die gemeente as 

moontlik saamgestel wees ten opsigte van ouderdomsgroepe, leiersfigure in die 

gemeente, aktiewe en onaktiewe lidmate en selfs randkerklikes. Dit i~ ook raacL~:im. dn.! 

die predikant van die p1aas1ike gemeente saam met sy/ haar huisgesin aan die analise 

moet deelneem. 

Regdeur die proses van gemeentebou, maar vera1 tydens die fase van analise, moet die 

gemeenteboukonsultant baie deeglik bewus wees van moontlike vrese by die predikant 

asook by die lidmate en leiers van die gemeente. 'n Diagnose en evaluering kan. baie 

gou as 'n bedreiging beleef word wat kan aanleiding gee tot emstige konflik en 

onenigheid in die gemeente. Die "goeie gesindhede" van die predikant, die leiers en die 

lidmate betrokke by die analise is van deurslaggewende belang. 

Die konsultasie kan ook nie op 'n kliniese wyse deur die gemeenteboukonsultant 

uitgevoer word nie. Alhoewel dit nie noodwendig die geval mag wees nie, kry 'n mens 

hierdie idee wanneer Ken and Blake Church Consultations (Sien Addendum) hu.l stapp2 

uiteensit: 

•!• "Data gathering- both hard data (statistics etc.) and soft data (Interviews, surveys 

etc.). 

•!• Studying and analysing the data thoroughly. 

•!• Outlining major findings which relate to the scope. 

•!• Making a list of concerns surfaced by the data. 

•!• Determining the major issues, discover points of concensus and disagreement. 

•!• Making recommendations. 

•!• Assembling a report which includes above information." 
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Tydens die fase van analise kan die gemeenteboukonsultant met groot vrug gebruik 

maak van Callahan se boek Twelve Keys to an effective church: The planning workbook 

vir die analise as 'n voorbeeldmodel wat aangepas en verander kan word om sodoende 

die plaaslike gemeente se uniekheid in ag te neem. 

Voorwaardes wat gestel behoort te word m die werksaamhede van die 

gemeenteboukonsultant saam met die lidmate is: 

•!• Eerlikheid. 

•!• Openhartigheid. 

•!• Opregte bedoelings. 

•!• Akkommoderende gesindhede. 

•!• Kolleki:iewe besluitneming. 

Dan kan die bedoeling van die analise soos volg uiteengesit word: 

•!• Evaluering van die gemeente se huidige toestand en grootte. 

•!• Die diagnosering van die tendense in die geskiedenis van die gemeente en die 

gemeenskap. 

•!• Die skep van 'n platvorm vir die beplanning van die gemeente se toekomstige 

aktiwiteite en bediening. 

3.2.2. Replanning. 

Nadat die fase van analise in die gemeente afgehandel is, spreek dit tog vanself <lat daar 

iets in die gemeente moet gebeur. lets moet gedoen word met al die ingesamelde 

inligting. lets moet gedoen word nadat ons die sterk- en swakpunte van die gemeente se 

bediening ge1dentifiseer het. Veral ten opsigte van hierdie vrae van "wat nou verder" 

met die oog op die langtermynbeplanning is die kundigheid van die 

gemeenteboukonsultant van onskatbare waarde. Groot klem moet egter steeds gele 

word op die betrokkenheid van die lidmate met die oog op 'n deelnemende beplanning 

en deelnemende besluitneming. 

"There is a short answer to the question of who should be in on developing a church 

plan: every member of your congregation you can get to take a meaningful part." 

(Schaller: 1975: 127). Ook elders in dieselfde publikasie beklemtoon Schaller (1975: 
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131 ): "The way to make the church ministries plan their own is to allow members to 

play a significant part in developing the plan." Die lidmate self het die funksionering 

van die gemeente evalueer. Die lidmate self formuleer nou die doelwitte, beplan self 

hoe hulle hierdie geformuleerde doelwitte gaan bereik en ontwikkel self die werkbare 

strukture in die gemeente vir die bereiking daarvan. 

Dit is tog die gemeentelede wat met hulle Godgegewe gawes funksioneer as die 

gemeente van Jesus Christus. In die beplanningsfase is daar geen proses "van ho" in die 

sin dat slegs die leiers/ampte aan die besluitneming mag deelneem nie. Daar is eerder 

sprake van dee1nemende korporatiewe besluitneming. Die korporatiewe funksionering 

van die lidmate as 'n gemeente moet baie sterk beklemtoon word. Die voorafgaande 

analise en die evaluering het 'n groep gemotiveerde lidmate opgelewer wat na 

aanleiding van hu1 insigte doe1gerig aan die bep1anning kan meewerk. Om die 

kreatiwiteit van die lidmate tydens die beplanningsfase te bevorder, moet die 

gemeenteboukonsultant eerder luister as om te praat en vir elke lidmaat die geleenth:.:id 

gee om 'n bydrae te !ewer. 

Geen gemeente kan bekostig om hierdie fase af te skeep nie en die beplanning moet 

gedoen word aan die hand van die werklike gegewens soos verkry tydens die fase van 

analise. Om die beplanning aan die hand van vae vermoedends te probeer aanpak, sou 

'n onnodige risiko veroorsaak. Nel (1988: 57) se oor hierdie fase: "Kennis van die 

beplanningsfase is van groot belang. Dit is 'n moeisame, maar seenryke fase. Dit vra 

baie selfdissipline en goeie leierskap. Die fase mag egter nie omdat dit sensitief is, 

vermy word nie." Ook Louw (1985: 38) verwys na die noodsaaklikheid van hierdie fase. 

"Die sickte van gemeenteverlamming ontstaan as gevolg van die gebrek aan doelgerigtc 

bep1anning." 

Shawchuck ( 1993: 217) identifiseer sewe funksies van 'n deeglike beplanning: 

•!• Die bep1anning di en as 'n padkaart wat vir die gemeente aandui hoe om die gestelde 

doelwitte te bereik. 

•!• Die beplanning <lien as 'n administratiewe kontrole oor die implementering van 

doelwitte en tydskedules. 

•!• Die beplanning dien as 'n inligtingstuk vir nuwelinge in die gemeente. 
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•!• Die beplanning bevorder die suksesvolle soeke na hulpbronne om die doelwitte 

sinvol te bereik. 

•!• Die beplanning maak <lit vir die leiers en lidmate moontlik om sistematies te <link 

oor die gemeente se toekoms. 

•!• Die beplanning bet ten doel om alle funksies en verantwoordelikhede van die 

betrokke persone duidelik te omskryf. 

•!• Die beplanning maak die gemeente bewus van alle geleenthede en bedreigings in 

die uitvoering van die doelwitte. 

Die sentra1e vraag tydens hierdie fase is: Waarheen is God met ons opweg? Die 

antwoorde op hierdie vraag is dan beide teologies en prakties van aard. Teologies word 

besin oor die wese en taak van die gemeente. Prakiies word besin oor die wyse waarop 

die gemeente aan hierdie wese en taak gestalte gaan gee. Die spiritua1iteit van beide die 

gemeenteboukonsultant en die lidmate van die gemeente is bier ter sprake. Die 

bcpfanning word gedoen in biddende afhanklikheid van die Here onder die leiding van 

die Heilige Gees. 

Callahan le veral baie sterk klem op die "biddende gemeente". "Churches with a strong 

track record of action, implementation, and momentum have developed a prayer life 

that has about it the qualities of vision and hope. Planning and prayer go together." 

(Callahan 1987: 99) Vanselfsprekend moet die resultate van die beplanning deurentyd 

getoets word aan die hand van die Skrif (Hendriks 1992: 129). 

Hierdie strategiese langtermynbeplanning bestaan dan uit die formulering van die bree 

doel/ missie sowel as die formulering van die doelwitte met die oog op die bereiking 

van hierdie bree doe1. Die besluite word ook geneem ten opsigte van die aksiestappe, 

tydskedules, metodes en verantwoordelike persone. 

Nel (1994: 187) stel die volgende vereistes vir goeie doe1witte: 

•!• Allereers moet na die wil van God gevra word. 

•!• Bereikbaar teenoor onrealisties. 

•!• Konkreet teenoor vaag. 

•!• Konsoliderend teenoor missioner. 
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•!• Die doelwitte moet daarop gerig wees om die bestaande sterkpunte van die 

gemeente uit te bou en die swakpunte in die toekoms in sterkpunte te omskep. 

•!• 'n Goeie balans tussen die verhoudings (relasionele) en die funksies (funksionele) in 

die gemeente. 

•!• In die formulering van die doelwitte sal rekening gehou moet word met die 

gemeente as 'n sisteem bestaande uit 'n verskeidenheid susbsisteme. 

Die beplanning is strategies van aard. Die gemeente se toekomstige bediening is ter 

sprake. Young (1987: 49) tref die onderskeid tussen "stategic analysis" en "stategic 

choice". Die "strategic analysis" verwys dan na die identifisering van die bestaande 

sterk- en swakpunte van die gemeente, sowel as die geleenthede en struikelblokke in 

die uitvoering van die beplanning. Die "strategic choice" verwys na die ontwikkeling 

van 'n effektiewe aksieplan om die beplanning tot uitvoer te bring. 

Schaller (1975: 56) onderskei verskillende beplanningsmodelle, maar nie elkeen van 

hierdie modelle is voordelig vir die werksaamhede in die gemeente nie. 

•!• "Planning from strength". Volgens hierdie benadering fokus die gemeente in die 

beplanning op die bestaande sterkpunte van die 

•!• "Planning by cliche". 

bediening. Die vrae wat hier gevra word is: Wat is die 

behoefte van die mense aan wie ons die bediening van die 

gemeente rig? Watter gawes, talente en sterkpunte 

bestaan daar in die gemeente om hierdie mense suksesvol 

te bedien? Schaller self is 'n groot voorstander van hierdie 

benadering. 

Volgens hierdie benadering fokus die konsultant en die 

lidmate in die beplanning op sekere cliches wat oor 

gemeentes in die algemeen gese word. Schaller gebruik 

die voorbeeld van "Ours is a friendly church.", 'n 

uitspraak wat volgens horn op 'n verskeidenheid 

gemeentes van toepassing gemaak kan word. Die nadeel 

van hierdie benadering is die subjektiwiteit daarvan asook 

die gebrek aan doelgerigte en planmatige aksie. 



•!• "Priority setting". 
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In hierdie benadering bepaal die gemeente sekere 

prioriteite van die bediening. Volgens Schaller (1975: 56) 

is hierdie benadering een van die mees algemene wat 

aangetref word by gemeentes, maar is nie noodwedig die 

doeltreffendste nie. Dikwels is die keuse wat in die 

beplanning gemaak word daardie terrein van die 

bediening wat die minste effektief funksioneer. Die 

resultaat sou soveel meer positief wees indien die 

gerneente sou fokus op die bestaande sterkpunte en nie 

die swakpunte nie. 

•!• "Planning for tomorrow." Hierdie benadering stern baie ooreen met die "Planning 

for strenght"- benadering. Die verskil le egter daarin dat 

die gemeente verder na die toekoms kyk as die hier en 

nou. Die vraag wat dan gevra word is: Wat is die 

bedoeling van die Here vir ons gemeente oor die 

volgende vier ofvyfjaar? Waar bevind ons ons tans in 

vergelyking met waar ons oor vier of vyf jaar behoort te 

wees? Hoe sal ons te werk gaan om hierdie doel te 

bereik? Hierdie benadering vra dat die lidmate sal 

"droom" oor die gemeente en dat hulle aktiefbetrokke sal 

wees in die beplanningsproses. Die antler voordeel van 

hierdie benadering is dat die klem baie sterk val op 'n 

langtennynbeplanning en nie 'n korttermynaksie wat 

sonder rneer afgehandel kan word nie. Ruirnte word 

sodoende geskep vir die visionere betrokkenheid van die 

lidmate. 

Wanneer die gemeente wel gebruik sou maak van 'n probleem-gerigte benadering in sy 

beplanning, kan die volgende resultate volgens Schaller (1979: 101) verwag word: 

•!• "It tends to produce a strong past orientation. After all, our problems have their 

origin in the past." 



•!• "It tends to encourage pessimism." 

•!• "In tends to reinforce an emphasis on remedial approaches." 

•!• "It tends to foster a preoccupation with liabilities." 
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•!• "It tends to produce frustration-stimulated goals in response to institutional needs." 

Die gevaar van hierdie benadering word ook beklemtoon deur Callahan (1983: xxiii) se 

uitspraak: "P- B- D: That is, Perception yields Behaviour yields Destiny." Indien die 

gemeentelede om die een of ander rede 'n negatiewe beeld van die gemeente en die 

werksaamhede in die gemeente sou handhaaf, sou so 'n beeld 'n sterk negatiewe 

uitwerking he op die gedrag en betrokkenheid van die Jidmate asook op die toekoms 

van die gemeente. Die gemeenteboukonsultant wat wel van hierdie probleerngcrig1::.: 

bem;dcring gebruik sou maak, moet baie fyn onderskei tussen probleme en simptome. 

Hy sal voortdurend moet bepaal of die saak waaroor dit gaan werklik die probleem is 

en of dit nie eerder een van die moontlike simptome kan wees van 'n sekere probleem 

me. 

In teenstelling hiermee stel Schaller (1979: 101) die voordele van 'n potensiaal-gerigte 

benadering: 

•!• "It tends to produce a strong future-orientation." 

•!• "It tends to enhance optimism." 

•!• "It tends to nurture creativity." 

•!• "It tends to encourage people to identify, affinn, and build on assets as they look 

creatively at new potentialities and opportunities in ministry." 

•!• "It tends to attract and motivate new adult members to become involved in the 

planning and the implementation of new ministries." 

•!• "It tends to encourage the formulation of goals in response to the unmet needs of 

people." 

Daar bestaan egter geen ideale model vir die beplanning van die gemeente se bediening 

nie. Schaller (1975: 63) skryf: "Which is the best model to use will depend on local 

conditions at the time that a serious planning effort is undertaken." Hy maak egter rlie 

duidelike waarde-oordeel: "Among the least helpful are planning from weakness, 

planning by cliche, planning in response to a crisis, planning for efficiency and 
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economy (rather than for ministry and quality), scapegoating, planning for yesterday, 

and 'studying the community'." (Schaller 1975: 64) 

Dan beveel hy eerder aan: "Among the generally useful planning and decision-making 

models are management by objective, planning from strength, planning for tomorrow, 

cost-benefit (allocative), innovative, from- purpose- to- progarm- to- perfonnance, 

planning- budgeting- evaluation, from old role to new role to new goals, policy 

planning, and the 'here- to- there' model described earlier." (Schaler 1975: 64) 

Wanneer die gemeenteboukonsu1tant en die 1idmate van die gemeente 'n keuse maak 

ten gunste van 'n sekere beplanningsmodel, moet daar in gedagte gehou word dat 

hierdie model 'n invloed kan he om die kwalititeit van die beplanning wat gedo;;n gaurr 

word en ook 'n invloed kan he op die leierskap en lidmate van die gemeente se 

seltbeeld. Hierdie invloed kan inderdaad opbouend of atbrekend van aard wees. 

Die keuse ten gunste van 'n sekere model moet dus met die uiterste omsigtigheid 

uitgevoer word, met inagneming van die gemeente en lidmate se unieke omstandighede 

;.;n :.:i:.:n:;k:.:i.ppe. 'n Probleemgerigte benadering sou byvoorbeeld 'n nadelige effek op 'n 

sekere gemeente en lidmate se seltbeeld kon he, maar in 'n ander gemeente sou hierdic 

benadering die aangewese keuse kon wees. 

3.2.3. Implimentering. 

W anneer die fases van motivering, analise en beplanning deurloop is, volg die 

implementering van die besluite wat geneem is sowel as van die langtermynbeplanning. 

Ten Have (1973: 119) noem tereg <lat die begin- en eindpunt behoorlik vasgestel word, 

maar dat dieselfde aandag ook gegee moet word aan die "''Yse waarop die eindpunt 

bereik gaan word. 

Vrae wat aan die orde behoort te kom is: 

•!• Watter wee is beskikbaar? 

•!• Watter wee is die beste en mees doelgerigte? 

•!• Watter werkswyse gaan ons volg? 

•!• Oor watter hulpmiddels en helpende faktore beskik ons? 
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•!• Watter persone is verantwoordelik vir die uitvoering van watter besluite? 

Dikwels gebeur dit dat sekere besluite tydens 'n vergadering of tydens die fase van 

implementering geneem word, maar dat daar weinig gese word oor wie 

verantwoordelik is vir die uitvoering daarvan en dat die besluit dan nie deur die 

verantwoordelike persone uitgevoer word nie. 'n Ander gevaar is dat die taak wel 

uitgevoer is, maar dat daar geen terugvoering gegee word nie. Hierdie struikelblokke is 

dikwels die simptoom van 'n swak of gebrekkige kommunikasie in die gemeente. 'n 

Ander moontlikheid is dat die besluite wat geneem word nie vooraf deeghk bc:;pr~.;::k en 

beplan is nie. 

Om hierdie gebrek aan kommunikasie te oorbrug, kan die gemeente met vrug gebruik 

maak van 'n verslagvorm waarin die besluite wat geneem is aangebring word en 'n 

verdere vorm waarmee die persoon verantwoordelik in kennis gestel word van die 

besluite en antler relevante inligting. Besluite mag onder geen omstandighede 

onuitgevoer gelaat word nie. Die bereiking van die beplande doelwitte moet ook bepla;, 

word en nie as vanselfsprekend aanvaar word dat dit wel sal realiseer nie. Sodoende 

kan onsekerheid en doelloosheid in 'n groot mate uitgeskakel word. 

3.2.4. Stabilisering en evaluering. 

Evaluering is in die verloop van die hele gemeentebouproses van deurslaggewende 

belang. "One of the characteristics of creative church administration is the built- in 

self-evaluation process which (1) measures performance against purpose, (2) measure::: 

costs against benefits, (3) distinguishes between institutional self- glorification and 

ministry to people, (4) provides a relevant and usable context for planning and 

decision-making, and (5) produces a continuing corrective impact on the program

planning process within the congregation or denominational family." (Schaller 1975: 

187) 

Hierdie evaluering van die bestaande bediening in die gemeente behoort op minstens 

twee maniere gedoen te word: 

•!• Verloop- evaluering. Hoe verloop die proses? Volg ons nog die vasgestelde 

bree doel, doelwitte, aksiestappe en tydskedules? Indien 



•!• Proses- evaluering. 
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nie, wat is die oorsaak van die afwyking? Hoe gaan ons 

die afwyking regstel? 

Hoe het die proses die af gel ope drie maande, ses maande 

of jaar verloop? Dieselfde vrae ten opsigte van die 

verloop- evaluering kom weer aan die orde. Daar moet in 

hierdie evaluering rekening gehou word met die volle 

spektrum van die gemeentebouproses. 

Wanneer daar deur die evaluering bepaal word dat 'n sekere aspek van die bediening 

gut:d funksioneer, is dit noodsaaklik dat hierdie effektiewe bediening gestabiliseer sal 

word met die oog op die bestendige voortgaan en verdere ontwikk:eling daarvan. Die 

bedoeling van die stabilisering mag egter nie wees om die bestaande bediening te 

verabsoluteer nie. Die bedoeling daarvan sou eerder wees om die sukses wat reeds 

bereik is in die gemeente in plek te plaas en om sodoende te probeer verseker dat die 

sukses nie "wortelloos" tot niet gaan nie. 

Daar moet egter ook 'n evaluering plaasvind op 'n ander terrein as net die gemeente se 

werksaamhede: Die werksaamhede en optrede van die gemeenteboukonsultant. Die 

gemeenteboukonsultant moet voortdurend bewus wees van sy/haar eie optrede. Die 

gemeenteboukonsultant moet voortdurend bedag wees op die etiese gedragskode 

waaraan hy/sy verbind is. 

As deel van die fase van evaluering en stabilisering sal die konsultant ook sy/haar eie 

optrede moet evalueer. Die konsultant kan moontlik verkies dat hierdie evaluering deur 

die lidmate van die betrokk:e gemeente gedoen moet word om sodoende 'n beeld "van 

buite" te probeer vorm. 

In hierdie evaluering van die gemeenteboukonsultant behoort die volgende vrae aan die 

orde te kom: 

•!• Voel die gemeentelede asof hulle gehelp 1s deur die leiding en raad van die 

gemeenteboukonsultant? 

•!• Watter verskil het die optrede en raad van die gemeenteboukonsultant gemaak? 
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•!• Het die gerneenteboukonsultant die doel bereik sonder om sekere etiese 

gedragskodes te verbreek? 

•!• Het die gerneentebouk:onsultant so opgetree dat alle onnodige konflik tussen die 

lidrnate en weerstand teen veranderinge so ver as rnoontlik verrny is? 

•!• Indien daar wel konflik tussen die lidrnate ontstaan het of enige vorrn van weerstand 

teen verandering, het die gerneentebouk:onsultant die situasie so ver as rnoontlik 

effektief hanteer? 

•!• Het die gerneentebouk:onsultant bevredigend opgetree ten opsigte van die bekende 

sowel as die onbekende vereistes van die gerneentelede? 

•!• Het die konsultant kreatief en dinamies te werk gegaan? 

•!• Het die konsultant rekening gehou met die unieke aard en samestelling van die 

betrokke gerneente? 

•!• Het die konsultant rekening gehou met die bestaande ekklesio1ogiese model 

waarvolgens die gemeente funksioneer? 

•!• Het die konsultant daarin geslaag om die "ons"- benadering eerder as die "ek-jy"

benadering te volg? 

Veral met die oog op die toekornstige betrokkenheid van die gerneentebouk:onsultant by 

die ge:meente is hierdie evaluering van deurslaggewende belang. lndien die 

gerneentelede byvoorbeeld teleurgestel is ten opsigte van sekere verwagtinge wat 

;dwo::;ter is, behoort die gerneenteboukonsultant daarvan bewus te wees en op gepaste 

wyse daarrnee te handel. Die evaluering van die gerneentebouk:onsultant word met 

ander woorde gedoen ter wille van horn-/ haarself, ter wille van die gerneente wat 

besoek is en ter wille van 'n volgehoue betrokkenheid by daardie gerneente. 

Holtz (1988: 35) redeneer as 'n optimis by uitnemendheid oor moontlike mis1ukkings 

van die konsultant. "In this philosophy, there are no failure; there are setbacks, and 

there is experience and education, but these are taken in stride as anticipated events that 

result in a constant movement towards eventual success. Failure is easy to define; it is 

quitting, giving up, surrending to setback. Since it is almost certain that you will have 

setbacks while you are learning what works and what does not, you can succeed only if 

you pick yourself up each time you suffer a setback, digest what you have learned in 

that latest encounter, and go on." 
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Hierdie uitspraak van Holtz sou slegs aanvaar kon word indien die 

gemeenteboukonsultant sou instem tot 'n daadwerklike voortdurende evaluering van 

sy/haar werksaamhede, in eerlikheid deur hom/haarself, of deur die plaaslike gemeente 

waar hy/sy opgetree het as gemeenteboukonsultant se lidmate. So gesien sal elke 

konsultasiebesoek vir die gemeenteboukonsultant by wyse van refleksie 'n leerervaring 

moet wees. 



HOOFSTUK4. 

UITEENSETTING VAN BESTAANDE MODELLE VIR KONSULTANTE. 

4.1. Bestaande modelle. 
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In Suid- Afrika sowel as m die buiteland bestaan daar tans 'n verskeidenheid 

gemeenteboumodelle wat deur verskillende praktiese teoloe op die tafel geplaas is en 

wat deur hulle in die prak.-tyk toegepas word. In hierdie studie word slegs 'n aantal van 

die bestaande modelle behandel en evalueer. 

Nie al hierdie modelle is sonder meer bruikbaar in elke gemeente me, en die 

gemeenteboukonsu1tant, saam met die gemeente, moet 'n definitiewe keuse maak 

watter spesifieke model in die betrokke gemeente gebruik gaan word. Die keuse verplig 

die gemeenteboukonsultant en die gemeentelede tot doelgerigte werksaamhede en aksie 

en dien ook as 'n motivering vir die lidmate tot groter betrokkenheid by die verloop van 

die proses. 

4.1.1. Malan Nel. 

In 1994 verskyn die boek Gemeentebou uit die pen van Prof Malan Nel. Vanuit 

verskillende oorde is hierdie boek se verslyrning met ope arms ontvang as die vonk wat 

die gesprek rondom gemeentebou in Suid- Afrika laat opvlam het. Die uiteensetting van 

gemeentebou as 'n teologiese aktiwiteit, sowel as die verloop van die proses, word baie 

volledig in die boek uiteengesit. 

Nel handhaaf 'n teologies-wetenskaplike beskouing van gemeentebou waardeur die 

lidmate van die gemeente deelneem aan 'n prosesmatige gebeure om te hervorm tot wat 

hulle reeds in Jesus Christus is. In die samestelling van sy model sluit Nel baie sterk 

aan by Lippet (1958), Ten Have (1973), Lissenburg (1980) asook by Seifert en 

Clinebell (1987). 

Die model (Nel 1994: 123) kan soos volg uiteengesit word: 

•!• Motivering, ontvriesing en missieformulering. "Motivering is in gemeentebou wat 

suurdeeg in die baksel is. Dit sit die 

proses aan die gang, verleen daar 

krag aan en deursuur, in die 



•!• Gemeente- analise. 
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positief idiomatiese sin van die 

woord, die hele deeg." (Nel 1994: 

125) Tydens en na die motivering 

berei die ontvriesing die gemeente 

voor vir 'n missieformulering. 

Hierdie missieformulering behels 

die omskrywing van die gemeente 

se identiteit en is as sodanig 'n 

teologiese aktiwiteit. 

Volgens Nel (1994: 149) handel die gemeente- anatise 

steeds oor die sentrale vraag na die gemeente. Die 

normatiewe gegewens oor die wese van die gemeente 

(identiteitsvinding) en hoe die gemeente sy ware wese tot 

uiting kan laat kom is hier ter sprake. Die analise bestaan 

uit die situasie- sowel as die omgewingsdiagnose. 

•!• Strategiebeplanning. " Die hele skepping getuig van God se deeglike beplanning 

vir die ordelike verloop van die ganse wereld. Oor die 

vraag of die gemeente moet beplan, hoef daar nie in 'n 

publikasie van hierdie aard gedebatteer te word nie. Vir 

die ordelike doelbereiking van en deur die gemeente is 

goeie beplanning dringend, wenslik en 'n opdrag." (Nel 

1994: 182) 

•!• Implementering van die strategiese beplanning en die bereiking van die doelwitte. 

Die strategiese beplanning is nie 'n doel op sigself nie. Na die afhandeling van die 

beplanning moet die besluite deeglik en georganiseerd geimplementeer word. Nel 

beklemtoon hier veral die betrokkenheid van die lidmate. "Die imp1ementeringsfase 

vra dus wel na die beste organisasie wat in 'n bepaalde gemeente moontlik is, maar 

altyd in die wete dat gemotiveerde en gelukkige mense die belangrikste bestandeel 

(komponent) en selfs doel van die aksieprogram is." (Ne1 1994: 197) 

•!• Evaluering, stabilisering en herhaling van die proses. 'n Deurlopende evaluering 

in elke fase is vir Nel baie 

noodsaaklik. Daar behoort 

volgens horn ten minste 
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jaarliks tyd en plek 

ingeruim te word vir hierdie 

evaluering van die verloop 

van die gemeentebouproses. 

Die voordeel van hierdie model is die betrokkenheid van die lid.mate en leiers van die 

gemeente in die hele proses, nie net tydens die fase van motivering nie, maar veral 

tydens die fases van analise en beplanning. Nel (1994: 123) waarskll tereg: "Onder geen 

omstandighede mag 'n aantal bekwame leiers namens hulle dink en beplan nie. Dit sou 

in stryd met die uitdruklike bedoehng van gemeentebou wees en mag enigiets genoem 

word, maar liefs nie gemeentebou nie." 

Oor die betrokkenheid van die lidmate by die proses skryf Nel (1994: 174 ): "Die seen 

wat van so 'n gesamentlike diagnose en evaluering uitgaan, kan moeilik beskryf word. 

Met goeie leiding word dit meer as 'n diagnose- dit word 'n opbougeleentheid op 

sigself" Die betrokk:enheid van die lidmate tydens die fase van analise kan dan beskryf 

word as 'n "gemeente-eie" gebeurtenis, waar die lidmate besig is met die kritiese en 

kreatiewe nadenke oor hulle eie werksaamhede in die gemeente waarvan hulle deel is. 

'n Moontlike nadeel in die model is dat die gemeente kan verval in 'n oneindige 

"foutsoekery" tydens die fase van analise, tensy die gemeenteboukonsultant die 

bekwame leiding kan gee om hierdie struikelblok wel te oorkom. 

4.1.2. Kenon L Callahan. 

Callahan (1983, 1987, 1990) se navorsing en betrokk:enheid by verskillende gemeentes 

van verskillende kerke in die VSA gee aanleiding tot die ontstaan van sy model. Die 

model word baie volledig uiteengesit en uitgebrei in sy werke Twelve keys to an 

effective church; Twelve keys to an effective church: The leaders' guide en Twelve keys 

to an effective church: The planning workbook. Callahan handhaaf die vertrekpunt van 

sekere kritiese suksesfaktore by die goed funksionerende gemeentes as die basis vir die 

fases van analise en beplanning. 
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Die groot voordeel van Callahan se model, veral binne die Suid- Afrikaanse konteks, is 

die bek:lemtoning van die missionere gerigtheid van die kerk. Hierdie missionere 

gerigtheid moet egter nie verstaan word as sending, soos die woord dikwels in Suid

Afrika verstaan word nie. Met missionere gerigtheid bedoel Callahan eerder dat die 

kerk 'n gestuurde van God na die wereld is om die evangelie van Jesus Christus te 

verkondig. Daarom moet die kerk 'n sterk na-buite gerigtheid, 'n missionere gerigtheid 

tot die wereld in die werksaamhede openbaar. 

Op die vraag "Hoe missioner is die Suid- Afrikaanse kerk?", antwoord Kritzinger (1988: 

107) vanuit 'n Sendingwetenskaphke perspektief baie duidehk: "Daar is vee1 rede tot 

kommer." Met hierdie uitspraak beweeg Kritzinger as't ware in die rigting van 'n 

missionere ekklesiologie. Om missioner kerk te kan wees, is nie maar net 'n geval van 

doen nie, maar in die eerste plek 'n geval van "om te wees". 

Tog kan hierdie voordeel in Callahan se model ook die grootste nadeel wees. Indien 'n 

gemeente byvoorbeeld geen missionere gerigtheid handhaaf nie, sal daar na die 

afuandeling van die analise ook niks daarvan tot sy reg kan kom nie. 'n Ander 

moontlike gevaar in Callahan se model is dat die vertrekpunt die bestaande effektiewe 

bediening van die gemeente is en nie die teologies- prinsipiele nie. 

Die deurlopende betrokkenheid van die lidmate in die proses dien egter as 'n baie groot 

voordeel. 'n Ander voordeel in Callahan se model is die sterk beklemtoning van 

realistiese haalbare doelvvitte, goed deurdagte strategiee en 'n deurlopende kontrole. 

Volgens Nel (1994: 173) kombineer hierdie werksvvyse van Callahan drie belangrike 

komponente: 

•!• Die benutting van omgewingsdata soos by die situasie- en omgewingsdiagnose 

vasgestel. 

•!• Die benutting van 'n beproefde diagnosevraelys rakende die twaalf sleutelkenmerke 

van die effektiewe gemeente. 

•!• Die benutting van die interaksie tussen die lidmate oor 'n tydperk van ongeveer nege 

werksure. 
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Om Callahan se model effektief te kan toepas in die gemeente, is ongeveer nege 

werksure nodig. Die program word in vier hooffases verdeel wat in ses sessies 

afgehandel kan word: 

•:• Hooffase 1: 

•!• Hooffase 2: 

•!• Hooffase 3: 

•!• Hooffase 4: 

Ontwikkel 'n realistiese beraming van die gemeente se huidige 

posisie en grootte: ongeveer 1 uur. 

Kies die primere koers van die gemeente vir die toekoms: 

ongeveer 2 ure. 

Bepaal die sterkpunte van die gemeente aan die hand van die 

twaalf sleutelkemnerke van die effek.-tiewe gemeente: ongeveer 4 

ure. 

Kies die sentrale kenmerke, sleuteldoelwitte en tydskedules wat 

die gemeente se toekoms sal bevorder: ongeveer 2 ure. 

Vir die implementering van hierdie model en die uitvoering van die analise kan 'n 

gemeente met groot vrug gebruik maak van 'n byeenkoms geskeduleer oor 'n naweek. 

Tydens die geleentheid word die gemeente-seminaar aangebied waartydens die analise 

onder die leiding van die gemeenteboukonsultant deur die lidmate self gedoen word. 

4.1.3. Jurgens Hendriks. 

Hendriks (1986, 1990, 1992) vind sy vertrekpunt in die ekklesiologie. Daar moet 

volgens horn eers teologies bepaal word hoe die kerk behoort te lyk. Hy onderskei drie 

ekk:lesiologiese paradigmas: hoogkerk:lik, laagkerklik en gerefom1eerd. Hy verfyn 

hierdie drie tot die instituutmodel, die verkondigingsmodel, die liggaammodel en die 

transformasiemodel. Hendriks toon 'n sterk aanvoeling ten gunste van die 

liggaaammodel, maar maak nie 'n defenitiewe keuse nie. Hy integreer eerder al vier 

ekklesiologiese modelle. 

Daama kan die meting gedoen word om vas te stel in watter mate die plaaslike 

gemeente daarmee ooreenstem of nie. Hendriks stel sy model, wat hy die model van 

aanvullende koinoniaverbande noem, voor as 'n \Viel wat in beweging is binne die 

gemeenskap. Die wiel bestaan uit: 

•!• 'n Middelpunt: 

•:• Die as: 

die kruis van Jesus Christus. 

die individuele lidmaat. 
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·:· Die wiellaers: huwelik en gesin. 

•!• Naaf: kleingroepe in die gemeente. 

•!• Speke: bediening in die grootgroep. 

•!• Band: die erediens. 

In die ontleding van die gemeente word 'n volledige ondersoek gedoen ten opsigte van: 

•!• die lidmate se persoonlike geloofsoortuiging, 

•!• die lidmaatgetalle van die gemeente, 

•!• die ouderdomsgegewens, 

•!• beroepskategoriee van die lidmate, 

•!• erediensbetrokkenheid en -bywoning, 

•!• die finansiele posisie van die gemeente, 

•!• die funksionering van groepe in die gemeente. 

Op grond van hierdie versamelde inligting en teen die agtergrond van die "teologiese 

k.-yk" na die kerk, word die gemeentedoel asook die stategiee en doelwitte om hierdie 

doel te verwesenlik geformuleer. 

Die gevaar is egter <lat die gemeente kan swig voor hierdie oordosis statistiek, veral in 

die verwerking en toepassing daarvan. 'n Ander moontlike gevaar is die oenskynlike 

sterk onderskeid wat kan ontstaan tussen die gemeente as die gedefenieerde subjek 

teenoor die gemeente as die empiriese subjek. 

4.1.4. Edgar Schein. 

In 1987 identifiseer Schein 'n voorbeeldmodel/rolmodel waarvolgens die konsultant die 

werksaamhede kan inrig. Hierdie model van Schein ontstaan vanuit sy navorsing van 

beskikbare literatuur asook vanuit sy eie ervaring as konsultant. Schein (Schein 1987: 

34) defenieer sy prosesbenadering soos volg: "Process consultation is a set of activities 

on the part of the consultant that help the client to percieve, understand, and act upon 

the process events that occur in the client's environment." Volgens hierdie 

prosesbenadering begelei die konsultant die gemeente om bewus te raak van die 

prosesse in en om die gemeente en om hierdie prosesse optimaal te benut tot voordeel 

van die bediening. 
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Schein tref dan die volgende onderskeid: 

•!• "The expert": 

•!• "The doctor- patient": 

•!• "The process": 

Volgens hierdie model weet die klient reeds wat die 

bestaande behoeftes is. Die aangewese persoon om die 

nodige hulp en bystand te verleen is die "expert". 

Volgens hierdie model nooi die klient die konsultant vir 

'n ondersoek na die gesondheid van die instansie of om 

deur raad en terapie 'n siekte te diagnoseer en te genees. 

Die klem word hier gele op die werksaamhede waarin die 

klient begelei word om horn self te he1p. Die 

verantwoordelikheid van die konsultant is dus nie om 

raad te gee om die probleem op te los nie. Die lidmaat kry 

eerder self die ge1eentheid om betrokke te raak by die 

analise, die verwerking van die inligting en die daarstel 

van 'n moontlike oplossing van die probleem. 

Volgens Schein hied die ''process" die grootste moontlikheid vir positiewe resultate, 

veral binne die ruimte van sosiale sisteme. Alhoewel die kerk nie werklik as 'n sosiale 

sisteem beskryf kan word soos 'n sekulere instansie nie, hied hierdie benadering ook in 

die kerk die grootste moontlikheid tot sukses. 

4.1.5. Bob Whitesel. 

Whitesel (Sien Addendum) tree die afgelope 15 jaar op as 'n gemeenteboukonsultant in 

Amerika, Kanada, Skotland, Duitsland, Nederland en Switserland. Tans is hy verbonde 

aan die maatskappy "Creative Church Consulting International". 

In sy optrede as konsultant vir gemeentes laat Whitesel ruimte vir sewe moontlike 

werkswyses: 

•!• "Church growth diagnostic 10 year plan. 

•!• Church growth diagnostic plan: Conflict resolution. 

•!• Church growth diagnostic plan for the church that need change. 

•!• 10 year Diagnostic plan for the growing church. 

•!• Church growth diagnostic 10 year plan for the small church. 
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•!• The new church planting diagnostic plan. 

•!• Growth diagnostic for strengthening youth ministries. 11 

In sy ondersoek gee Whitesel veral aandag aan die gemeente se sterkpunte en die 

groeipatrone en identifiseer die faktore wat die groei van die gemeente beperk. 

Afhangende van watter konsultasieplan verkies word, doen hy 3- 5 opvolgbesoeke per 

jaar by die gemeente. Die uniekheid van die plaaslike gemeente word volledig 

gerespekteer. Volgens Whitesel behels sy konsultasies "custom tailoring of all 

consultations to your church situation. Components may be added, deleted, expanded or 

rearranged to insure your consultation provides the maximum help possible." 

4.1.6. Newell and Associates. 

Al Newell (Sien Addendum) fokus in sy konsultasies veral op "High impact volunteer 

ministry management". Daarom vind hy sy vertrekpunt in die plaaslike gemeente se 

leierskap. Aanvanklik word 'n onderhoud gevoer met 'n sleutelfiguur in die gemeente. 

Daama volg 5 - 15 onderhoude met persone wat sekere leierskapsfunk:sies in die 

gemeente vervul. Die hoeveelheid onderhoude wat gevoer word, word egter nie bepaal 

deur die grootte of samestelling van die gemeente nie, maar deur die gemeente se eie 

keuse oor hoe lank die konsultasie moet duur. Hoe langer die konsultasie duur, hoe 

meer sal die gemeente moet betaal vir Newell se dienste. 

Daama volg die insameling van die inligting ten opsigte van die gemeente self Kritiese 

suksesfaktore in die gemeente, moontlike hulpbronne, opleiding, leierskap in die 

gemeente en vrywillige bestuur kom onder die soeklig. Alle relevante inligting vorm 

deel van die skriftelike verslag wat Newell aan die sleutelpersone of leiers van die 

gemeente voorle vir die bespreking en moontlike implementering daarvan. 

Die gevaar by Newell se model is <lat hy baie sterk fokus op die leierskap van die 

gemeente. Die leiers staan sentraal tydens die ver1oop van die hele konsultasie. Die 

gemeentelede kry nie werklik die geleentheid om eienaarskap te aanvaar van die 

bestaande probleme nie; ook nie om deel te wees van die nadenke oor die toekoms en 

die beplanning van die gemeente nie. Tog behaal Newell binne die Amerikaanse 

konteks groot sukses met sy konsultasies. 
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4.1.7. Rita Hays. 

Alhoewel Rita Hays (Sien Addendum) oor die kundigheid beskik om as 

gemeenteboukonsultant op te tree, konsentreer sy op een aspek van die gemeentelike/ 

kerklike aktiwiteite: Kinderbediening. Haar dienste bestaan onder andere uit: 

•:• "Sunday school starter package. 

•!• Pick and choose workshop. 

•:• Sunday school evaluation. 

•:• Evaluation and workshop combination. 

•:• Children's programming packages. 

•!• Youth programming packages. 

•!• Nursery workshop. 

•!• Leadership training and long range planning." 

Dan voeg sy ook verder by: "Our current special focus is a look at children and 

sacraments in the United Methodist Church: Baptism and Communion." 

Die spesialisering van Hays op kinderbediening dui op die geweldige groei en aanklank 

wat gemeentebou sowel as die gemeenteboukonsultant tans in die buiteland, veral in 

die VSA, geniet. Sy hou in haar benadering volledig rekening met die omstandighede 

van die plaaslike gemeente asook die gemeenskap en stel die inhoud van haar 

konsultasies dienooreenkomstig saam. 

Haar model sal egter net gebruik kan word in 'n gemeente wat reeds 'n volledige analise 

in samewerking met 'n gemeenteboukonsultant deurloop het of as 'n baie belangrike 

onderdeel van 'n volledige analise van 'n gemeente. Die gevaar moet vermy word om 

slegs aan een aspek van die bediening aandag te gee deur die hulp en leiding van 'n 

gemeenteboukonsultant wat slegs op een terrein van gemeentebou konsentreer. 

4.1.8. Ray Branton. 

Vir die afgelope twintig Jaar tree Ray Branton (Sien Addendum) op as 'n 

gemeentebouk:onsultant. Hy is tans verbonde aan die maatskappy "Church Consulting 
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Services". Sy konsultasies is gerig op die kleiner sowel as die mega- gemeentes. 

W anneer 'n gemeente van Branton se dienste gebruik maak, sal die volgende gebeur: 

•!• "Select a Strategic planning team and a Transition management team. The Strategic 

planning team gathers data for change. The Transition Management team guides the 

process of adjustment to change. 

•!• Compile comprehensive data about the local church and it's community using 

directions provided by Church Consulting Services. 

•!• Purchase and study demo~aphics of the local church's community. 

•!• Participate in an on- site consultation by Ray Branton (One to three days depending 

on the church size). 

•!• Ray Branton concludes the on- site consultation with a report to the church 

governing body listing specific recommendations for change. The report also 

outlines methodologies both for implementing change and for coping with 

transition issues." 

Branton le baie sterk klem op die volgehoue betrokkenheid van die konsultant by die 

gemeente. "Following a consultation, Ray Branton is available for further consultative 

services via the telephone for up to one year without additional charges. Churches 

undergoing succesfull change and transition following a consultation may find it 

helpfull to invite Church Consulting Services to provide additional consultations after 

three to five years." 

4.1.9. George Lovell. 

Lovell se benadering kan beskryf word as 'n gevallestudie wat in die gemeente gedoen 

word. 'n Spesifieke probleemarea word ondersoek na aanleiding van die "storie" wat 

deur die lidmate van die gemeente vertel word. "We think and talk about our general 

and specific problems and about stories of difficult relationships which I will call 

cases." (Lovell 1994: 29). Sy defenisie van so 'n geval is dan: "A case is a sequence of 

events in which I, the worker, experienced inter- personal difficulties which led to a 

deterioration in working relationships. Cases are, of course, problems. They are 

differentiated because they need a diffirent kind of analytical treatment from those 

problems that do not have a story- line." (Lovell 1994: 29) 
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Lovell se benadering kan in ses fases uiteengesit word: 

•!• Fase 1: Die vorming van 'n idee na aanleiding van die "storie" van die lidmate 

oor die gemeente. 

•!• Fase 2: 

•!• Fase 3: 

•!• Fase 4: 

•!• Fase 5: 

•!• Fase 6: 

Omskrywing van veranderinge wat ten goede sowel as ten kwade 

aangebring is. 

Diagnosering van wat verkeerd geloop het in die proses en die bepaling 

van stappe wat die verloop van die gebeure kon verander. 

Bepaling van die sterk- en swakpunte in die huidige toestand van die 

gemeente. 

Bepating van aksiestappe. 

Leer soveel as moontlik uit die ervaring met die oog op die toekoms van 

die gemeente. 

In die verloop van hierdie ses fases kom die volgende vrae aan die orde: 

•!• Wat is die probleem? 

•!• Watter moontlike oplossings is in die verlede oorweeg? 

•!• Watter spesifieke veranderinge is noodsaaklik? 

•!• Waarom is hierdie veranderinge noodsaaklik? 

•!• Wat is die oorsake en gevolge van die probleem wat ondersoek moet word? 

•!• Wat gaan ons doen? 

•!• Wat kan ons leer uit die bestudering van die probleem? 

Die grootste voordeel in Lovell se benadering is die betrokkenheied van die lidmate by 

die gebeure sowel as die leerervaring wat veral in die laaste fase prominente aandag 

geniet. Die lid.mate lay die geleentheid om vanuit hulle eie perspektief te besin oor die 

toestand van die gemeente, asook om deel te neem aan die opstel van die 

langtermynbeplanning met die oog op die toekoms. 

Die gevaar in die model is egter gelee in die werkswyse: Die vertelling van die "storie" 

van die gemeente. Tensy die gemeenteboukonsultant baie sterk leiding gee, is die 

gevaar wesenlik <lat die "storie" wat vertel is, die verdere verloop van die res van die 

gebeure op 'n subjektiewe wyse sal bepaal. Die "storie" word dan die doel en is nie 

meer een van die middele om die doel te bereik nie. 
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'n Ander gevaar is die sterk klem wat gele word op die probleem. Lovell se benadering 

kan selfs as 'n "probleembenadering" beskryf word, omdat die probleem so sterk op die 

voorgrond staan in die ondersoek. Bewus van hierdie moontlike gevaar, tref Lovell die 

onderskeid: "Problem- concious not problem- centred". (Lovell 1994: 67) 

4.1.10. Norman Shawchuck. 

Volgens Norman Shawchuck (1993, 1996) is die oplossing vir die krisis waarin die 

kerk tans verkeer gelee in die wyse waarop daar vandag oor die kerk gedink word. Hy 

pleit vir 'n baie sterk bemarkingstrategie van die kerk. Om dit egter sinvol te kan doen, 

moet die gemeente eers baie deeglike marknavorsing doen. 

Die werkswyse lyk dan soos volg: 

•!• Die probleem word omskryf. 

•!• Die navorsingsdoel word geforrnuleer. 

•!• Sekere navorsingsvrae word aan die orde gestel. 

•!• Die forrnele ondersoek word ondemeem. 

•!• Die analise word af gehandel en 'n verslag van die bevindinge word opgestel. 

In die formele ondersoek kan daar gebruik gemaak word van informele gesprek:k:e 

sowel as die voltooi"ng van vraelyste. Die bedoeling van hierdie ondersoek het egter nie 

primer gemeentebou in die oog nie. Die buitestaanders in die gemeenskap neem in 'n 

baie groot mate deel aan hierdie ondersoek met die oog op die bemarking van die 

gemeente in die gemeenskap. 

Die bydrae wat vanuit die gemeenskap gesoek word, is die volgende: 

•!• Bepaal die behoeftes van die gemeenskap. 

•!• Doen navraag in die gemeenskap in verband met die gemeente. 

•!• Wees bev.rus van moontlike grense wat binne die gemeenskap aan die bediening van 

die gemeente gestel word. 

•!• Moenie terugk.yk na geleenthede in die verlede wat nie optimaal benut is nie. 

•!• Wees bedag op die nuwe geleenthede wat die betrokke gemeenskap die gemeente 

bied in die effektiewe uitvoering van die bediening. 
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Die waarde van hierdie model is daarin gelee dat die lidmate van die gemeente kennis 

neem van wat in die gemeenskap gedink en gese word oor die gemeente se bestaan en 

funksionering. Die benadering wat hier gevolg word, is dus omgekeerd in die sin dat in 

plaas daarvan <lat die ondersoek "inside- out thinking" (Shawchuck 1993: 209) behels, 

daar eerder gebruik gemaak word van "outside- in thinking" (Shawchuck 1993: 209). 

4.1.11. Lyle E Schaller. 

Lyie Schaller (1975, 1979, 1981, 1984, 1994, 1997) tree die afgelope dertig jaar op as 

gemeenteboukonsultant. Schaller ( 1997: 64) verduidelik sy model aan die hand van vyf 

fases bestaande uit dertig stappe. 

1. Voorbereiding. 

1.1. Reageer slegs op gemeentes se versoeke tot konsultasies indien die gemeente 

absoluut bereid is tot samewerking en verandering. 

1.2. lndien die konsultant nie aan die verwagting van die gemeente kan voldoen nie, 

moet hy eerlik en openhartig genoeg wees om nie die konsultasie te aanvaar nie. 

1.3. Versoek die gemeentelede/ leiers om die nodige inligting met die oog op die 

analise voor te berei. 

1. 4. Tref vroegtydig reelings vir die beoogde besoek aan die gemeente. 

1.5. Gebruik die geleentheid om vooraf sinvolle gesprekke met lidmate en leiers van 

die gemeente te voer. 

') Stv1 
L. "1. 

2.1. Maak baie seker <lat die lidmate en leiers die noodsaaklikheid van wedersydse 

vertroue sal besef 

2.2. Begin die proses deur aktief te luister. 

2.3. Dui jou bereidwilligheid aan om selfs na onbenullighede te luister. 

2.4. Soek aktief na sinvolle en bruikbare inligting. 

2.5. Identifiseer moontlike leiers vir die toekoms. 

2.6. Handhaaf die vertrekpunt <lat die predikant nie die kem van die probleem is nie 

en dat hy nog vir baie jare in die gemeente werksaam sal wees. 



2.7. Vermy ten alle koste skade wat deur die proses in die gemeente aangerig kan 

word. 

3. Analise. 

3.1. Begin so gou as moontlik met die werklike analise. 

3 .2. Vermy die werkswyse om die verlede te laat herleef 

3 .3. Onderskei duidelik tussen die simptome en die werklike probleme. 
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3. 4. Omskryf en beperk die sentrale sake waaroor dit gaan in nie meer as vyf 

stellings (indien moontlik) nie. Wend 'n poging aan om een sentrale saak bo

aan die 1ys te plaas. 

3.5. Aanvaar <lat botsende persoonlikhede wel in die gemeente kan voorkom en dat 

dit nie misgek-yk of onderdruk moet word nie. Waak egter teen onnodige 

kontlik. 

3.6. Identifiseer die een sentrale eienskap wat die betrokke gemeente uniek maak. 

4. Proses. 

4.1. Aanvaar <lat 'n weerstand teen verandering 'n normale menslike reaksie is. 

Moenie hierdie weerstand verstaan as verwerping nie. 

4.2. Bring die lidmate en leiers van die gemeente tot die oortuiging <lat die lys van 

veranderinge vir die toekoms moontlik langer kan wees as wat tans besef word. 

4.3. Oortuig die leiers van die gemeente dat die bewoording van 'n vraag in 'n baie 

groot mate die antwoord bepaal. 

4.4. Indien moontlik, bou voort op bestaande sterkpunte en hulpbronne. 

4.5. Beproef sekere rigtings so vroeg as moontlik in die proses met die leiers van die 

gemeente. 

4.6. Noem ook ander moontlike rigtings vir die gemeente se toekoms. 

4. 7. Bepaal saam met die lidmate en leiers die kriteria vir die bepaling van die 

gemeente se toekoms. 

4.8. Omskryf saam met die 11dmate en 1eiers van die gemeente die moontlike 

implikasies van die verskillende rigtings. 



5. Die groter ontwerp. 

5 .1. Ontwerp 'n stategie om die lidmate en leiers in staat te stel om hierdie visie/ 

droom te laat gestalte kry in die gemeentelike bediening. 

5 .2. Ontwerp 'n plan om die bestaande hulpbronne optimaal te benut. 

5.3. Indien moontlik, gee aan die leiers van die gemeente genoeg geleentheid vir 

refleksie oor die verloop van die proses. 

5.4. Voorsien die gemeente so gou as moontlik na die besoek van 'n geskrewe 

verslag met aanbevelings, waamemings wat gemaak is, 'n diagnose en 

moontlike aanbevelings. 
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Hierdie model van Schaller is van onskatbare waarde. Nie alleen is die leiers en die 

lidmate van die gemeente ten volle betrokke by die verloop van die proses nie, maar die 

model getuig ook van 'n volledigheid in terme van die vrae wat in die proses aan die 

orde kom. In sy analise onderskei Schaller (1997: 151) "393 Diagnostic questions". Die 

aard en inhoud van hierdie vrae beslaan die relasionele sowel as funksionele aspeki:e 

van die gemeente se bediening. 

'n Gevaar om mee deeglik rekening te hou is dat die gemeenteboukonsultant wat van 

hierdie model van Schaller gebruik wil maak, baie goed op hoogte sal moet wees met 

die samestelling, die inhoud en die verloop daarvan. 

Schaller se model is egter so omvattend en uniek dat so 'n aanbeveling nie werklik 

gemaak sou kon word nie. Die model kan eerder erken word as 'n tipiese 

"Schaller-model" waaruit daar heelwat geleer en benut kan word. 

4.1.12. Gareth G Morgan. 

Vir Morgan (In Nelson 1996) le 'n groot deel van die oplossing van die krisis waarin die 

kerk verkeer, opgesluit in 'n strategiese bestuur. "It is now widely accepted that for 

organisations of all kinds to be effective in their work, they need to engage in the 

process of strategic management." (Morgan in Nelson 1996: 202) Vir Morgan is hierdie 

strategiese bestuur in die kerk selfs belangriker as vir instansies in die sek"Ulere wereld 

"because a non- profit organisation stands greater risk of being distracted from it's main 

task if it's strategy is unclear." (Morgan 1996: 202) 



122 

Morgan noem hierdie model van strategiese bestuur in die kerk "information 

technology (lT)." (Morgan in Nelson 1996: 201) Die model bestaan uit vyf fases wat 

veral op die langtermynbeplanning van die gemeente se bediening gerig is. 

•!• Fase 1: 

•!• Fase 2: 

•!• Fase 3: 

•!• Fase 4: 

•!• Fase 5: 

Bepaling van die strategie en die moontlikhede van die "information 

technology" model. Hierdie fase duur ongeveer agt weke en word 

uitgevoer deur die strategiese bestuurspan/ beplanningskomitee van die 

gemeente. 

Die bepaling van die moontlike implikasies van die model vir die 

gemeente en die lidmate. Hierdie ondersoek duur ongeveer drie weke en 

handel nie net oor die bestaande bediening van die gemeente nie, maar 

ook die finansie1e implikasies van die ondersoek. 

Formele voorstelle word gemaak op grond van die resultate van die 

ondersoek. Hierdie fase duur ongeveer vier weke. 

Besluitneming en implementering duur ongeveer twaalf weke. Volgens 

Morgan (in Nelson 1996: 215) is hierdie fase van kritiese belang en moet 

so volledig as moontlik af gehandel word. 

Tydens hierdie laaste fase word gekyk na die langtermynbeplanning van 

die gemeente en hoe hierdie beplanning 'n werklikheid kan word. Vir 

hierdie doel word daar sesmaandeliks 'n byeenkoms gehou deur die 

bestuurspan/ beplanningskomitee van die gemeente. 

Alhoewel <lit nie noodwendig die geval mag wees nie, kan die sterk bestuursmatige 

benadering in Morgan se model 'n nadeel wees. Ook die sterk beklemtoning van die 

bestuurspan/beplanningskomitee met min en selfs geen geleentheid vir die 

betrokk:enheid van die lidmate nie, dien ook as 'n groot nadeel. In 'n baie groot 

gemeente sou hierdie model waardevol kon wees, veral waar 'n 

bestuurspan/beplanningskomitee sterk funksioneer. 

Vanaf fase 1 tot fase 5 verloop 'n tydperk van ongeveer 27 maande. Die verloop van die 

proses sou nie sonder meer in elke gemeente binne hierdie tydperk afgehandel kan 

word nie. Ruimte moet geskep word vir die motivering van die lidmate binne die 
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gemeente, asook om die model aan te pas by die omstandighede van die plaaslike 

gemeente. 

Die grootste voordeel in Morgan se model is die voortdurende verloop van die proses, 

asook die sesmaandelikse byeenkoms met die oog op die evaluering van die proses. Die 

bedoeling van hierdie evaluering sou egter nie wees om die hele gemeente daarby te 

betrek nie. Die evaluering kan ook gedoen word deur die gemeenteboukonsultant in 

samewerking met die leiers van die gemeente. Dit bly egter noodsaaklik dat die lidmate 

op hoogte gehou moet word van die verloop van die proses, die suksesse asook die 

mislukkings. 

4.1.13. H.P. de Roest. 

In een van die jongste mode He ter tafel vind De Roest ( 1998) aansluiting by Jurgens 

Habermans: "I formulate the process of raising questions with regard to that 'theory' by 

following the conceptual framework of Jurgen Habermas. As I have indicated, a 

problem arises when a solid background concensus of a particular lifeworld, which has 

grown historically and which consists of 'natural' or 'obvious' truths, norms and values, 

loses its solid character." (de Roest 1998: 223) 

Volgens horn is dit dikwels die "communicative character of the problem" wat die 

krisis veroorsaak. Hy gebruik die voorbeeld van 'n skool met 'n christelike oortuiging 

wat voor 'n "identiteitskrisis" te staan kom. Die ideevorming van die leerlinge en 

leerkragte verskil van mekaar en juis op hierdie punt kan die praktiese teoloog, volgens 

De Roest, van groot waarde wees. 

De Roest verduide1ik hoe hy te werk sal gaan in die op1ossing van die bestaande 

probleem: 

•!• Hy bestudeer die probleem vanuit 'n christelike perspek"tief en hou rekening 

daarmee dat daar 'n verskeidenheid soorte probleme kan bestaan. Hierdie probleme 

ontstaan wanneer die kommunikatiewe handelinge binne 'n spesifieke konteks 

telkens misluk of nie aan die verwagtinge van die betrokke persone voldoen nie. 

Die probleem kan egter ook bloot "technical or instrumental" (De Roest 1998: 225) 

van aard wees. Die inhoud van die analise wat gedoen moet word, sal bepaal word 
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deur die aard van die probleem. Die persone betrokke by die probleem word gewys 

hoe 'n bestaande "teorie" nie meer van enige waarde is binne 'n nuwe konteks en 

omstandighede nie. 

•!• Hy bestudeer die probleem deur waarneming binne die raamwerk van die "action 

theory" sowel as die "system- theory". Vir hierdie bestudering moet die prak-tiese 

teoloog 'n "dissociated participant" wees om sodoende 'n kritiese en objektiewe 

afstand te probeer behou. De Roest vra ook tereg die vTaag of die praktiese teoloog 

in die betrokkenheid by 'n godsdienstige instelling nie 'n voorsprong kan he bo die 

"presumably neutral observer" (de Roest 1998: 224) nie. Die persoon wat die 

ondersoek doen, moet ook daarmee rekening hou <lat nie almal betrokke by die 

probleem sal deelneem aan die ondersoek nie. Sommige persone sal wil vashou aan 

die verlede, terwyl ander nie eers bewus is daarvan dat daar wel 'n probleem bestaan 

nie. In so 'n geval kan die persoon wat die ondersoek doen as 'n buitesaander deur 

sy/ haar optrede die persone betrokke bewus maak daarvan dat daar wel 'n probleem 

bestaan. 

•!• In die derde stap van die ondersoek na die empiriese, hermeneutiese en ideologies

kritiese sluit De Roest aan by Zerfass se wisselwerking tussen teorie en praktyk. 

Indien die beweging tussen teorie en praktyk in wisselwerking met mekaar 

funk:sioneer, wil De Roest steeds waarneem, selfs al sou <lit 'n herhaling beteken van 

dit wat reeds in die verlede gese en gedoen is. Veral diegene wat vroeer nie die 

geleentheid gehad het om aan die gesprek deel te neem nie, die sogenaamde 

"oppressed", moet nou die geleentheid gegun word om aan die gesprek en 

ondersoek deel te neem. Indien die wisselwerking om die een of ander rede 

verbreek sou word, ontstaan die skeiding, 'n "liquefaction" (De Roest 1998: 225) 

wat 'n verskeidenheid ander probleme mag oplewer. 

•!• In die vierde stap van ondersoek volg die soeke na die "waarheid". De Roest laat die 

ruimte vir 'n verskeidenheid moontlikhede in sy model: "Several truth concepts can 

be used, dependent on whether the researcher takes an empirical, hermeneutical or 

ideology- critical approach." Die ondersoeker sa1 saam met die persone betrokke in 

die soeke na moontlike oplossings rekening moet hou daarmee <lat die sameloop 

van probleme dikwels ander probleme kan oplewer, <lat hierdie sameloop die 

intensiteit van die bestaande probleme kan vererger of kan hydra tot 'n sogenaamde 

''permament character" van die krisis. 
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In aansluiting by Van der Ven, wil De Roest (1998: 226) dus in sy model rekening hou 

met 'n verskeidenheid van moontlike probleme wat in gemeentes en in die lewens van 

mense mag ontstaan. In die soeke na een spesifieke probleem wil Van der Ven (De 

Roest 1998: 226) 'n empiriese ondersoek doen na die aard en omvang van die spesifieke 

probleem - 'n ondersoek wat bestaan uit vier afdelings: 

•!• "First, the problem will have to be described, for example by determining categories 

and relating them to each other." 

•!• "Second, the causes and effects of possible connections have to be explained, by 

using theories to make the direction of the relationships p1ausab1e." 

•!• "Third, a change can be deliberately planned, by identifying the conditions, the 

goals, the instruments or the methods, and the period in which an intervention 

might take place." 

•!• "Fourth, the results of the empirical activities which are performed are evaluated, 

for example by asking whether hypotesis have been falsified or corraborated and 

what that means, but also by submitting the results to external criteria, like the four 

normative principles involved in communicative rationality and judging the results 

positivey or negatively accordingly." 

Die doel van hierdie vier stappe in die oplossing van die probleem moet egter altyd 

wees om die wisselwerking tussen teorie en praktyk in 'n dinamiese beweging te hou. In 

hierdie soeke na die wisselwerking kan daar moontlik 'n verskeidenheid ander faktore 

op die oppervlak verskyn wat 'n defenitiewe invloed mag he op die res van die 

ondersoek, asook op die soeke na alle moontlike oplossings. 

In aansluiting by Van Gennep, Habermas en Steinkamp heg De Roest 'n sekere waarde 

aan konflik en die regte hantering daarvan tot voordeel van die betrokke instansie. Die 

voorwaarde is egter baie duidelik dat hierdie konflik op 'n sinvolle wyse hanteer sal 

moet word. "According to van der Ven, we can distinguish the subjective assessment 

that an action will succeed or not, the personal establishment of the value of the goal of 

the action, the subjective meaning which is attributed to the consequences of an action, 

the so- called level of aspiration which is related to a positive or a negative self-



126 

esteem, and, finally the subjective esteem of either being in control of the situation or 

being dependent upon external influences." (De Roest 1998: 233) 

4.1.14. Arnold Smit. 

Volgens Smit (1999) bestaan die kerk se verantwoordelikheid teenoor die uitdaging van 

verandering uit die volgende elemente: 

•!• "rethinking her mission in the South - African society while coming to grips ·with 

the theological and political misgivings of the past; 

•!• the quest for a new denominational identity while diverse expressions of local 

theology, spirituality and ecclesiology abound; 

•!• dealing with a resurgence of particularly evangelical understanding of mission, both 

1oca11y and abroad; and 

•!• the struggle to work through and cast off old paradigms of authority while 

members, congregations and regional bodies are reclaiming their right to take care 

of their own systematic life." 

Om hierdie verantwoordelikheid te kan nakom, stel Smit (1999: 3) 'n drievoudige 

benadering voor: "to stay faithful to the theological nature of the church, to be 

courageous enough to expand the horisons of the core dicision makers and to be 

creative enough to develop appropriate intervention strategies." Om hierdie 

verantwoordelikheid van die kerk te help nakom, is Smit as 'n Gemeenteboukonsultant 

'n voorstander van die benadering wat hy die "action research" (Smit 1999: 3) noem. 

Die bedoeling van die "action research" is die verloop van gemeentebou as 'n dimasiese 

sistematiese proses "characterized by experimental inputs, careful interpretation of the 

results, and the continued adaptation of the methodology." (Smit 1999: 3) In sekere 

gevalle kan die "action research" beskryf word as 'n "refleksie - in - aksie". (Smit 1999: 

3) Die vertrekpunt is "uncover and understand the historical theological roots that may 

determine current patterns of thinking and organisation." Hierdie nadenke moet lei tot 

die volgende stap naamlik 'n teologiese nadenke oor die alternatiewe I nuwe toekoms 

van die gemeente. Die nadenke vind hul hoogtepunt in die konkretisering daarvan in 

die bediening van die gemeente. 
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Die proses bestaan dus uit die volgende fases: 

•!• Analise: Volgens Smit (1999: 5) moet die persone wat aan die konsultasie 

deelneem sekere aspekte in gedagte hou. Die vemaamste daarvan 

is die invloed van die post-modemisme, die era van 

post-apartheid waarin die land tans verkeer, die sogenaamde 

Afrika-kultuur asook die huidige ekonomiese klimaat in die land. 

•!• Visionering: 

•:• Strategie: 

Die leiers en lidmate moet in hul nadenke oor die toekoms van 

die gemeente "terug na die Bybel". Hui nadenke kan onder geen 

omstandighede verwyderd van die Bybel plaasvind nie. Dikwels 

word sekere metafore, byvoorbeeld die beeld van die gesin (Smit 

1999: 7), vanuit die Bybel gebruik om die visie/droom van die 

gemeente uit te bee1d en te verduidelik. 

Die nuut-gebore visie moet die plek van die vroeere nadenke oor 

die gemeente inneem. Daar moet 'n defenitiewe oorgang 

plaasvind vanaf die verlede na die ontstaan van die visie, asook 

die ontstaan en verloop van die nuwe proses. 

4.2. Evaluering van die bestaande modelle. 

Die vrae wat die praktiese teoloog in die evaluering van die bestaande modelle aan die 

orde moet stel, is die volgende: 

•!• Wat is die teologiese vertrekpunt, indien enige, in die model? 

•!• Hoe is die model saamgestel? 

•!• Is die model gerig op 'n spesifieke ekklesiologiese model, of is die model gerig op 

die algemene bediening van die gemeente? 

•!• Hoe sal die model die bestaande bediening van die gerneente be'invloed? 

•!• Op watter wyse sal die gemeente die toekomstige bediening inrig? 

•!• Is die lidmate van die gemeente deelnemers aan die proses van gemeentebou, of is 

hu11e slegs toeskouers van die werk wat deur die gemeenteboukonsultant en leiers 

van die gemeente verrig word? 
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4.2.1. .Malan Nel. 

Soos reeds gestel, handhaaf Nel (1994) 'n teologies- wetenskaplike beskouing van 

gemeentebou. Hy vind sy teologiese vertrek-punte in beide die Ou en Nuwe Testament. 

Vanuit die Ou Testament maak hy gebruik van die bou- beeld, met verwysing na 

Jeremia, Sagaria, Spreuke 9: 1 en Psalm 89: 3. "Die subjek is soms die wysheid en die 

trou van die Here. Eintlik is God self die subjek- die Een wat bou." (Nel 1994: 3) Die 

bouwerk is gerig op die uitverkore volk met wie God eenmaal die verbond gesluit het 

As deel van Sy bouwerk sal Hy uit die geslag van Dawid 'n koning aan die volk skenk. 

"Hy sal bou, reg laat geskied, die lot van sy volk verander en medelye met hulle 

betoon." (Net 1994: 4) 

In hierdie bouwerk is daar ook 'n missionere perspekiief. "Heidene wat hulle tot Jahwe 

bekeer, word ingebou in die vo1k van God- 'sat hulle 'n plek kry onder die vo1k'. 

(Jeremia 12: 16; Esegiel 36)" (Nel 1994: 4) Ten opsigte van die doel van die bouwerk 

std Nel (Nel 1994: 4) baie duidelik: "Ter wille van Sy Naam word Israel opgebou en 

nuutgemaak. Hulle moet 'n lig vir die nasies wees tot Sy eer. So het Hy <lit reeds by die 

verbondsluiting bekendgemaak (Genesis 12: 1- 3)" 

Ook vanuit die Nuwe Testament sluit Nel aan by die bou- beeld (oikodomein) met sterk 

klem wat gele word op die Messiasverwagting. Ook hier is die subjek van die bouwerk 

God self. "God bou vir Homself 'n gemeente onder wie Hy woon en deur wie Hy werk." 

(Nel 1994: 4) 

In Paulus se briewe kom die boubeeld ook dikwels na vore. "Ja, Christus is die Hoof, 

Hy regeer, Hy gee groeikrag en die hele liggaam groei na Hom toe, maar hierdie 

groeiende en deur Christus beheersde liggaam word as' t ware aan mekaar gehou, tot 

<liens verenig en opgelei deur die 'gewrigte'." (Nel 1994: 5) 

Die noodsaaklike onderskeid word dan getref tussen die gemeente as die empiriese 

subjek (soos die gemeente tans in die werklikheid vertoon en funksioneer) teenoor die 

gemeente as die gedefenieerde subjek (hoe die gemeente in die werklikheid behoort te 

vertoon en funksioneer ). 
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Uit bogenoemde is <lit duidelik dat Nel 'n baie deeglike en Skrifgetroue teologiese 

begronding ten opsigte van gemeentebou handhaaf Veral van groot waarde is die besef 

dat gemeentebou die werk van God in die kerk is, werk waarin Hy gebruik maak van 

mense met verskillende gawes, werk wat hierdie mense moet verrig tot Sy eer. 

Gemeentebou is dus in die eerste plek 'n teologiese ak'iiwiteit tot eer van die Here en nie 

in aksie wat per besluit deur die kerkraad in die gemeente ontstaan en gerig is op die 

instandhouding van die gemeente nie. 

4.2.2. Kenon L Callahan. 

Callahan se vertrekpunt ts die empmes- effektiewe. Vanuit sy navorsmg van 

verskillende "suksesvolle" gemeentes ontstaan die "Twelve keys to an effective church". 

Opvallend is dat Callahan nerens in sy bronne 'n teologiese uiteensetting gee van sy 

vertrekpunte nie. Skynbaar ag hy <lit nie noodsaaklik nie as gevo1g van die empiries

effektiewe resultate van sy ondersoek van verskillende gemeentes. Uit sy model kan 

wel sekere teologiese afleidings gemaak word. 

'n Eerste afleiding is: Die teologiese waarde van die model le veral in die gerigtheid - na 

binne sowel as na buite. Die funksionele sowel as die relasionele kenmerke is beide 

gerig op die instandhouding van die gemeente sowel as op 'n missionere bediening in 

die gemeenskap. 

'n Tweede afleiding: Callahan se model laat genoegsame ruimte vir die betrokkenheid 

van die lidmate in die bouwerk om as die liggaam van Jesus Christus te kan 

funksioneer. Op die oog af lyk dit of Callahan se model baie sterk gerig is op die 

bestuursmatige en tog is <lit nie die geval nie. Daar word wel deeglik rekening gehou 

met die gemeente as die liggaam van Christus wat in die wereld funksioneer volgens 

die relasionele en funksionele kenmerke. 

Ook in hierdie onderskeid tussen relasioneel en funksioneel vind ons 'n groot voordeel. 

Die gemeente word sodoende verhinder om slegs na die uiterlike sekere veanderinge 

aan te bring. Die totale bediening van die gemeente, na binne sowel as na buite, is in 

die model ter sprake. 
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Gebed neem 'n unieke plek in Callahan se model in. "Churches with a strong track 

record of action, implementation, and momentum have developed a prayer life that has 

about it the qualities of vision and hope. Planning and prayer goes together." (Callahan 

1987: 99) Die gemeenteboukonsultant, die leiers en die lidmate van die gemeente moet 

met ems kennis neem van hierdie uitspraak van Callahan. Gemeentebou word verrig in 

biddende afhanklikheid van die Here. 

4.2.3. Jurgens Hendriks. 

in Moontlike ooreenkoms kan gevind word in die modelle van Jurgens Hendriks en 

Malan Ne1. Alhoewe1 die vertrekpunte van mekaar verski1, le beide mode11e baie sterk 

klem op die vraag: Hoe behoort die gemeente te lyk? Vanuit sy ekklesiologiese 

vertrekpunt wil Hendriks begin by hierdie vraag, terwyl Nel die onderskeid tref tussen 

die gedefenieerde subjek en die empiriese subjek. Hendriks maak nie 'n defenitiewe 

keuse ten gunste van die een spesifieke ekklesiologiese model nie en akkommodeer 

sodoende 'n verskeidenheid gemeentes. 

Ook hy hou rekening met die verskeidenheid gawes en bedieninge in die gemeente. Sy 

voorstelling van die gemeente as 'n wiel ( aanvullende koinoniaverbande) wat deur die 

wereld (gemeenskap) in beweging is, is besonder treffend en b:ruikbaar en gee 

uitdrukking aan die gemeente se ekklesiologiese model en verantwoordelikheid. Tereg 

vorm die bediening van die lidmate nie die middelpunt van hierdie wiel nie, maar die 

kruis van Jesus Christus. Die bediening van die lidmate in die gemeente en gemeenskap 

vind die vertrekpunt, wese en doel in hierdie een middelpunt 

4.2.4. Edgar Schein. 

Vanuit 'n teologiese perspektief sou Edgar Schein se model bevraagteken moet word 

omdat die gerigtheid daarvan nie primer op die gemeente van Jesus Christus is nie. Sy 

bedoeling is dus nie primer om vir die kerk 'n gemeenteboumodel daar te stel nie. 

Schein se bedoeling is eerder om 'n voorbeeld- model aan instansies voor te le op grond 

waarvan 'n volledige model ontwikkel en verfyn kan word. Die gemeenteboukonsultant 

sou geen teologiese kennis uit Schein se model kon put nie, maar wel ten opsigte van 

die bestuursmatige omdat die model baie sterk funksioneer vanuit die 

bestuurswetenskap. 
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Die voordeel in die model vind ons in die "proses- benadering" en om hierdie bestaande 

prosesse optimaal te benut tot opbou van die gemeente. 

4.2.5. Bob Whitesell. 

Bob Whitesell is binne die Amerikaanse konteks baie sterk gerig op "church growth" -

'n beweging wat veral gemoeid is met die stigting van nuwe gemeentes. Die gevaar van 

hierdie beweging in Amerika is dat die bestaande lidmate van die kerk deur hulle gawes 

wel diensbaar kan wees in die stigting van die nuwe gemeente, maar <lat hulle in die 

geestelike versorging van en bediening aan hulleself afgeskeep kan voel. 

Die voordeel m die model 1s die voortdurende betrokkenheid van die 

gemeenteboukonsultant by die gemeente oor 'n tydperk van ongeveer tien jaar. 

Whitesell wil ook deur middel van 'n voorbeeld- model rekening hou met elke 

gemeente se unieke aard en funksionering. 

4.2.6. Newell and Associates. 

Hier vind ons 'n goeie voorbeeld van 'n eensydige benadering tot die gemeente, meer 

spesifiek die leierskap se rol in die konsultasieproses. Die gemeente word nie volledig 

as die liggaam van Jesus Christus gesien nie en die werkswyse word ook nie 

daarvolgens ingerig nie. Tog het die model waarde in 'n gemeente/kerk wat nie volgens 

die liggaam-van-Christus-model funksioneer nie en waar die ampsdraers byvoorbeeld 'n 

baie sterk leidinggewende funksie moet verv111. 

Die model kan selfs gebruik word in 'n makrogemeente waar <lit baie moeilik en selfs 

onmoont1ik is om sovee1 as moontlik lidmate by die konsultasiebesoek te betrek, vera1 

tydens die fases van analise, stabilisering en evaluering. Moontlik kan laasgenoemde as 

'n verklaring <lien waarom Newell and Associates in Amerika groot suksesse behaal met 

hierdie model. 

4.2. 7. Rita Hays. 

Die plek van die kind in die kerk kom in Rita Hays se model baie duidelik na vore. 

Omdat haar werksaamhede primer gerig is op die plek van die kind in die gemeente, 
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maak slegs haar model in hierdie studie daarvoor voorsiening. Die model en die 

bedoeling daarvan sou as gevolg van die eensydige beklemtoning van die kind nie 

sonder meer as 'n werkbare benadering met die oog op 'n volledige proses van 

gemeentebou beskou kon word nie. 

4.2.8. Ray Branton. 

Die bestuursmatige in Branton se model kom duidelik na vore in die verkiesing van 'n 

"strategic planning team" en 'n "transition management team". Tog vind ons hierin 'n 

baie groot voordeel. Die lidmate van die gemeente kry die geleentheid om op so 'n wyse 

direk betrokke te raak by die proses aangesien die twee werkgroepe nie net uit die 

leierskap verkies word nie, maar uit die hele gemeente. 

Die gedagte word ook daardeur beklemtoon dat gerneentebou nie iets is wat met die 

gemeentelede gedoen word nie, maar dat dit iets is wat in die gemeente gebeur deur die 

werksaamhede en betrokkenheid van die lidmate deur die gawes wat hulle van die Here 

ontvang het. 

4.2.9. George Lovell. 

Lovell se benadering is gerig op sekere "gevalle" in die gemeente. Sy werkswyse is 

daarom probleemgerig en nie noodwendig primer gerig op die opbou van die gemeente 

nie. Eers vanaf die vyfde fase kom die oplossing van die probleem ter sprake in die 

fonnulering van die aksiestappe. 

4.2.10. Norman Shawchuck. 

Opvallend is die doelbewuste gerigtheid tot die gemeenskap in Shawchuck se model. 

Jets van 'n ekklesio1ogiese besinning korn ook in die model na vore en daarmee saarn 'n 

bemarkingstrategie wat implementeer moet word met die oog op die 

verantwoordelikheid van die gemeente en die behoeftes en nood van die gemeenskap. 

Die betrokkenheid van die gerneente in die gemeenskap korn tereg baie sterk na vore in 

Norman Shawchuck se model. 

Die gemeente is tog die verkondiger van die evangelie in die wereld in 'n spesifieke 

gemeenskap. Daar moet in hierdie verkondiging in die gemeenskap deeglik rekening 
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gehou word met die persone aan wie hierdie verkondiging gerig word, hulle nood en 

behoeftes. Die navorsingsdoel en navorsingsvrae wat aan die orde gestel word, spreek 

van die deeglikheid van Shawchuck se model. 

4.2.11. Lyle E Schaller. 

Schaller wil so gou as moontlik oorgaan tot die fase van analise. Hierdie werkswyse 

verhoed dat die gemeentelede verval in 'n "foutsoekery" van die bestaande bediening. 

Daar moet egter ook baie duidelik onderskei word tussen die oenskynlike en die 

werklike probleem. Tereg wil Schaller nie net rekening hou met die gemeenskap 

waarbinne die gemeente funksioneer nie, maar ook met die samestelling van die 

gemeente self Die gemeente bestaan tog uit 'n verskeidenheid lidmate met verskillende 

agtergronde, belangstellings, gawes en selfs verskillende norme. 

Nog 'n wins in Schaller se model is dat hy wil voortbou op die bestaande positiewe in 

die gemeente se bediening en hulpbronne. Sodoende vind daar nie meteens 'n radikale 

verandering in die gemeente plaas nie, maar word die gemeente al meer wat hy reeds in 

Jesus Christus is. 

4.2.12. Gareth G Morgan. 

Morgan beklemtoon, soos Callahan en Branton, die noodsaaklikheid van 'n strategiese 

bestuur in die kerk. Die gemeente kan baie maklik voor die versoeking swig om besig 

te raak met ander aktiwiteite wat nie noodwendig deel is van die primere 

verantwoordelikheid van die kerk nie. Of die gemeente kan byvoorbeeld ter wille van 

finansiele oorlewing so besig wees met die insameling van fondse <lat die 

verantwoordelikheid om die evangelie te verkondig, verwaarloos word. Deur die proses 

van strategiese bestuur kan bepaal word of die gemeente volgens die wese en taak van 

die kerk funksioneer en hoe die gemeente voortdurend in gehoorsaamheid teenoor die 

Heer van die kerk met hierdie verkondiging van die evangelie van Jesus Christus besig 

kan wees. 

4.2.13. H.P. de Roest. 

De Roest (1998: 223) noem <lat hy 'n christelike vertrekpunt handhaaf. Hierdie 

vertrekpunt kom dan tot uiting in sy benadering van 'n sekere bestaande probleem as 'n 
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praktiese teoloog. Ten spyte van die feit <lat De Roest se model baie jonk is en <lat hy 

swaar leun op die insigte van Habermas en Van Gennep, spreek sy werk van 

deurdagtheid en volledigheid. 

Ook die insigte van Max Weber kom baie sterk na vore in De Roest (1998: 223) se 

model. Weber se siening is dat "die sosiale werklikheid slegs betekenis kry deur 

sinvolle, doelgerigte handelinge wat van binne- uit ( deelnemend) verstaan moet word. 

Menslike handelinge moet ondersoek word met die oog daarop om die sin daarvan te 

verstaan. Individue gee sin aan hulle handelinge." (Pieterse 1993: 73) 

De Roest stel dat 'n sekere probleem ontstaan "when a solid background consensus of a 

particular lifeworld, which has grown historically and which consists of 'natural' or 

'obvious' truths, loses its so1id character." (De Roest 1998: 223) Hierdie probleem moet 

dan van "binne- uit" verstaan word deur die persone betrokke met behulp van die 

buitestaander in die persoon van die prak.'iiese teoloog. Die standpunte van die persone 

in die geloofsgemeenskap word deur hierdie buitestaander gerespekteer: "In the end 

advice may be offered as to how the participants can act. Variables may be indicated, 

which will determine both the possibilities and the restrictions with regard to the 

desired solution." (de Roest 1998: 227) 

In navolging van Van der Ven wil De Roest eers die werklike probleem so volledig as 

moontlik probeer omskryf. Om by hierdie omskrywing te kom, moet sekere toepaslike 

vrae gevra word. Die oorsake en gevolge van die probleem moet verduidelik word. Die 

verandering om die probleem reg te stel moet deeglik beplan word. 'n Deeglike 

evaluering moet gedoen word, verkieslik deur 'n buitestaander. Volgens De Roest dra 

hierdie werkswyse nie soseer by tot die verbreding van die prakties- teologiese kennis 

nie. Die werkswyse begelei eerder 'n spesifieke geloofsgemeenskap tot insig in 

moontlike oplossings en veranderinge. 

Die grootste voordeel in De Roest se model vind ons in die verskillende perspektiewe 

wat ter sprake kom in die prak.'iies- teologiese ondersoek na die bestaande probleem. "In 

the inquiries of practical theology all three perspectives, the empirical, the 

hermeneutical and the ideology- critical, have to be used." (De Roest 1998: 244) 
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Tog bly De Roest bewus van 'n verskeidenheid gevare en tekortk:ominge in hierdie 

proses van ondersoek. Een van die moontlike gevare is 'n pragmatisme in die metode 

van ondersoek. "When the problem is solely considered under its pragmatic 

perspective, others will be 'reduced' to the role they must play as a means for reaching 

the goal. They can also be considered as restricting 'factors', their 'variables' being hard 

to crack." (De Roest 1998: 229) 

In antwoord op hierdie gevare en tekortk:ominge wil De Roest juis gebruik maak van 'n 

drievoudige benadering. "Understanding is not enough. Regularities should be observed 

in order to attain casual explanations. Action theory should be linked to system- theory 

within practical theology itself" (De Roest 1998: 244) 

Met hierdie benadering kan die praktiese teoloog inderdaad tot 'n sinvolle verstaan van 

die werklikheid kom: Die gemeente as die empiriese subjek op weg na 'n gedefenieerde 

subjek. 

Ten minste het De Roest deur hierdie model nog 'n woord gespreek in die verdere 

ontwikkeling en verfyning van 'n model vir "communicative identity". Soos Ploeger 

toon De Roest baie duidelik aan dat die prakties-teologiese ondersoek gegrond kan 

word op Habermas se verstaan van die handelingswetenskap, maar dan anders as wat 

Habermas <lit bedoel het, naamlik die komrnunikatiewe handelinge in <liens van die 

evangelie. Volgens Pieterse ( 1993) se uiteensetting sou De Roest een van vele ander 

wees wat hierdie benadering sou volg naas persone soos Firet, Heitink, Van der Ven, 

McCann en Strain. 

4.2.14. Arnold Smit. 

In sy werksaamhede as Gemeenteboukonsultant vind Smit sterk aansluiting by Steinke 

(1993), Wheatley en Rendle (1992) asook Armour en Browning (1995) se sistemiese 

benadering. Volgens Smit (1999: 9) moet daar drie sistemiese "lense" gebruik word om 

tot 'n beter verstaan te kom van die proses van verandering. Hy verduidelik die drie 

lense as: 

•!• "relationship systems (as seen by Steinke);" 
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•:• "organisational systems (as viewed from the work of Wheatly and Rendle); and" 

•!• "thinking systems (based on the work of Armour and Browning)." 

Hierdie sistemiese benadering kan beskryf word as kompleks en moeilik om toe te pas. 

Die benadering vra vir professionele kundigheid in die toepassing daarvan. Die grootste 

voordeel daarvan is dat die verskillende subsisteme binne die geheel die nodige 

erkenning en aandag kan geniet. 'n Verdere voordele is die aanpasbaarheid van die 

benadering by verskillende omstandighede. Die nodige veranderinge kan in die model 

aangebring word volgens die verloop van die proses of volgens die eise van die 

omstandighede op soek na die ewewig tussen teorie en praxis. 'n Fyn aanvoehng en 

deeglike kundigheid is egter hier noodsaaklik. 

Die deelname van verskillende persone, byvoorbeeld die 1eiers sowel as die hdmate van 

die gemeente word deur hierdie benadering bevorder. 'n Deurlopende gesprek tussen 

leiers, lidmate en gemeenteboukonsultant kan sodoende gehandhaaf word. Smit se 

benadering spreek van deurdagtheid en kundigheid met die uiterste noodsaaklike 

openheid en toeganklikheid om die unieke omstandighede van die plaaslike gemeente 

en kerk raak te sien en daarmee rekening te hou. 

Smit ( 1999: 16) beskryf die voordele van hierdie benadering as volg: 

•!• "Planning the process". Die proses beweeg dinamies in die rigting van beplanning 

en voortdurende aanpassing. Omdat die benadering nie 'n 

voorafopgestelde model behels nie, is daar genoegsame 

ruimte vir die onvoorsiene en verrassende resultate. 

•!• "Reading the dynamics". Die proses vorm 'n bewustheid vir die onderskeie 

dinamiese gebeure en interaksies in die gemeente. Die 

gemeente word egter steeds as 'n geheel gesien, bestaande 

uit verskillende dele in wisselwerking met mekaar. 

•!• "Making the process a learning experience". "One of the more subtle objectives 

behind the facilitation process was 

to make it a learning experience for 

all participants." (Smit 1999: 16) 
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Laasgenoemde kan beskou word as die grootste voordeel in Smit se model: Die 

deelname van verskillende persone aan die proses deur 'n leerervaring. 

Soos in die geval van Schaller, kan hierdie model as 'n "Smit..; model" beskryfword, 'n 

omvattende model wat nie sondermeer deur 'n persoon "aangeleer" en toegepas kan 

word nie. 'n Mens sou selfs eerder kon praatvan 'n wetenskaplike benadering as van 'n 

model. 

Deeglike navorsing van die werk van onder andere Annour (1995), Browning (19~1), 

Steinke ( 1993 ), Wheatley ( 1992) en Rendle (1998) asook die versigtige praktiese 

toepassing daarvan op die Suid - Afrikaanse omstandighede is uiters noodsaaklik en 

onontbeerlik. 
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HOOFSTUK5. 

DIE KONSULTANT SE BETROKKENHEID BY DIE GEMEENTE. 

Ten opsigte van die gemeenteboukonsultant se werksaamhede in en betrokkenheid by 

die gemeente moet daar sekere norme gestel word. Hierdie norme sal veral gerig wees 

op die optrede in die gemeente self, maar ook op die moontlikheid of die 

gemeenteboukonsultant slegs eenmalig in die gemeente betrokke sal wees tydens die 

fase van analise of as 'n deurlopende proses deur al die verskillende fases. 

Daar sal ook 'n duidelike etiese gedragskode moet geld waarvolgens die 

gemeenteboukonsultant die werksaamhede in die gemeente sal verrig. Die bedoehng 

va..11 hierdie norme is <lat die konsultant 'n voortdurende professionaliteit sal handhaaf 

met die besef dat hy/sy werksaam is in die kerk van Jesus Christus waarvan Hy die 

Hoof en die Heer is. 

5.1. Eemalige analise teenoor volgehoue betrokkenheid. 

'n Wesenlike vraag in die proses van gemeentebou is: Moet die gemeenteboukonsultant 

se betrokkenheid by die gemeente eenmalig wees in die sin dat hy/ sy slegs die analise 

hanteer of vra die proses eerder vir 'n voortdurende betrokkenheid in die sin <lat die 

gemeenteboukonsultant ook na die fase van analise betrokke bly tydens die fases van 

beplanning, implementering en evaluering? Vanuit die voorafgaande modelle is dit 

duidelik <lat 'n volgehoue betrokkenheid by die gemeente nie vir alle konsultante ewe 

belangrik is nie en nie in.alle modelle dieselfde prominente plek inneem nie. 

Alhoewel die gemeenteboukonsultant slegs eenmalig by die gemeente betrok:ke kan 

wees tydens die fases van motivering of analise, is die voordele soveel meer in 'n 

voortdurende betrokkenheid. Bekker (1990: 517) beklemtoon ook die noodsaakhkheid 

van 'n volgehoue betrok:kenheid van die konsultant. "When you do seek the advice of 

consultants or other professionals, it is of the utmost importance to co- operate with 

them in every possible manner, both during and after their assistance. Their work 

consists of two major parts: (i) diagnosis of the trouble areas or weaknesses; and (ii) 

recommendations for improvement. Their recommendations are of no value unless 

followed." 
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Die volgende faktore kan ges1en word as moontlike voordele m 'n voortdurende 

betrokk:enheid by die gemeente: 

•!• Aanvaarding. lndien die gemeenteboukonsultant deur die lidmate van die 

gemeente aanvaar word as die kundige in die begeleiding van die 

proses, is die grondslag reeds stewig gele vir volgehoue 

kommunikasie. Hierdie aanvaarding impliseer 'n bereidheid by 

die konsultant sowel as by die gemeentelede om 'n verbintenis 

met mekaar aan te gaan, asook 'n bereidheid om hierdie 

bestaande verbintenis te handhaaf Aanvaarding impliseer ook 

om langs mekaar te staan en nie teenoor mekaar nie, om eerder te 

verstaan as om te kritiseer, om eerder kreatief te beplan as om 

alle hoop te laat vaar. 

•!• Beskikbaarheid. Hierdie beskikbaarheid manifesteer in die gesindheid van die 

gemeenteboukonsultant om nie bloot as konsultant op te tree ter 

wille van 'n inkomste nie. Die voortdurende beskikbaarheid vir 

die gemeente VTa veel meer as net die toepassing van akademiese 

kennis. 

'n !\1oontlike werkswyse vir die volgehoue betrokk:enheid by die gemeente sou kon 

wees: Na die afhandeling van die formele konsultasie volg daar drie sesmaandelikse 

besoeke deur die gemeenteboukonsultant aan die gemeente. Tydens hierdie besoeke 

word 'n deeglike evaluering gedoen van die gemeente se werksaamhede aan die hand 

van die inligting wat tydens die analise hanteer is. 

Vrae wat tydens hierdie opvolgbesoeke aan die orde kom is: 

•!• Watter probleme ervaar die gemeente tans? 

•!• Watter suksesse is behaal? 

•!• Op watter wyse is hierdie suksesse gestabiliseer? 

•!• Watter mis1ukkings het die gemeente ervaar? 

•!• Hoe is hierdie mislukkings hanteer? 

•!• Verloop die proses nog volgens die opgestelde langtermynbeplanning in terme van 

die doelwitte en die tydskedule? lndien nie, wat is die moontlike oorsake van die 

af,vy kings? 
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•:• Is daar enige wesenlike veranderinge wat moontlik in die beplanning aangebring 

moetword? 

Die voordeel van hierdie opvolgbesoeke is dat die gemeente sowel as die 

gemeenteboukonsultant verplig word tot 'n deurlopende evaluering asook 'n volgehoue 

betrokk:enheid by die verloop van die proses. Die lidmate word verplig tot 'n evaluering 

van die gemeente se werksaamhede, en die gemeenteboukonsultant word verplig tot 'n 

evaluering van sy/haar eie werksaamhede in die gemeente. 

5.2. Etiese gedragskode van die gemeenteboukonsultant. 

Die gemeentebouk:onsultant as 'n professionele persoon moet bewustelik gehoorsaam 

wees aan sekere etiese gedragskodes ten opsigte van die beroep wat hy/sy beoefon. 

Indien die gemeentebouk:onsultant nie streng volgens 'n etiese gedragskode optree nie 

en indien daar tussen die konsultant en die gemeente nie 'n sterk vertrouensverhouding 

bestaan nie, is die moontlikheid vir 'n suk:sesvolle konsultasie baie skraal. Cohen (1985: 

86) beklemtoon die noodsaaklikheid van 'n duidelike etiese gedragskode vir 

konsultante: "Ethics is not a vague theory but a working concept that can have an 

important and real effect on your consulting practice." 

Hoe kan die gemeenteboukonsultant dan optree indien hy/sy as 'n buitestaander totaal 

onbekend is aan die gemeente? Deur sensitief en beskeie gehoorsaam te wees aan 'n 

defenitiewe etiese gedragskode, sal beide die gemeente en die gemeenteboukonsultant 

groei in die proses van wedersydse vertroue. 

5.2.1. Etiese gedrag binne 'n ekklesiologiese model. 

Die gemeenteboukonsultant vemg sy/haar werksaamhede vanuit 'n sekere 

ekk:lesiologiese vertrekpunt: Die kerk as die liggaam van Jesus Christus. Hierdie 

ekklesiologiese vetrekpunt mag verskil van 'n spesifieke kerk/gemeente se manier van 

kerk-wees. 'n Veel meer kritiese aspek om mee rekening te hou, is die betrokke kerk/ 

gemeente se teologiese vertrekpunte, teologiese en kerklike tradisies, asook die 

bestaande kerklike struktuur wat in die gemeente gehandhaaf word. Die 

gemeenteboukonsultant moet 'n sensitiwiteit openbaar ten opsigte van hierdie waardes 

van die kerke en gemeentes waar hy/sy moontlik betrokke mag wees. Die 
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gemeenteboukonsultant mag onder geen omstandighede eie vertrekpunte en teologiese 

oortuigings op die gemeente afdwing nie. 

5.2.2. Verbintenis. (Commitment) 

Daar moet by die gemeenteboukonsultant 'n verbintenis teenoor die gemeente tot stand 

kom. Hierdie verbintenis kan vir die konsultant sowel as vir die gemeente as 'n 

motiveringsbron dien in die proses. Die gemeente word ook bewus daarvan <lat die 

gemeenteboukonsultant nie die persoon is wat met 'n vergrootglas 'n disseksie gaan 

uitvoer nie. Hy het 'n verantwoordelikheid teenoor die individuele lidmate van die 

gemeente sowel as teenoor die gemeente as 'n gehee1. 

5.2.3. Betaling. 

Die vertrekpunt in hierdie studie is dat die gemeenteboukonsultant 'n professionele 

persoon is wat voltyds hierdie beroep beoefen. Daarom sal die gemeenteboukonsultant 

noodwendig betaal moet word vir dienste gelewer. Die gevaarligte toon vroegtydig: 

Hierdie is 'n gevaarsone ! Die gemeenteboukonsultant sal baie duidelik moet bepaal hoe 

hy/sy die koste van die besoek gaan bereken. Hy/sy sal egter ook rekening moet hou 

met die kerk/gemeente se finansiele vermoens. 

Bell en Nadler (1979: 24) maak die aanbeveling: "However, while it is generally a poor 

professional practice to allow a client to negotiate a reduction in your fee, there may be 

times you should weigh the longterm payoffs of a consultation against immediate 

budgetary limitations of the prospective clients." Die gemeenteboukonsultant behoort 

rekening te hou met hierdie uitspraak, nie vanuit 'n ekonomiese/besigheidsperspektief 

nie, maar vanuit 'n teologiese-/geloofsperspek.-tief. Sal die gemeenteboukonsultant 

bereid wees om ter wille van betaling, maar ten koste van die gemeente 'n konsu1tasie 

te weier? 

5.2.4. Beloftes. 

Die gemeenteboukonsultant moet 'n baie fyn onderskeid tref tussen onrealistiese 

beloftes wat aan die gemeente gemaak word teenoor die verwagte resultaat wat 

moontlik bereik kan word. Nooit sou die gemeenteboukonsultant kon vooruitskou en 

se: Hierdie resultaat sal ek vir u kan lewer nie. "What consultants can promise to do, in 
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effect, is to be interventionists, to work hard, and to be sensitive and resourceful in any 

given situation. That is the basis on which defensible contract can be built" (Bell and 

Nadler 1979: 253) 

5.2.5. Vertroulikheid. 

Hoogs vertroulike inligting ten opsigte van die gemeentelede, die kerkraad, komitees en 

werkgroepe, sowel as van die predikant en ander ampsdraers' van die gemeente, kom 

dikwels tydens die konsultasie, verai tydens die fase van analise, aan die lig. Die 

gemeenteboukonsultant moet dienooreenkomstig met hierdie vertroulike inligting 

hande1. Om die vertroulikheid nie te respekteer nie, sou 'n baie duide1ike verbreking 

wees van die etiese gedragskode. Die gemeenteboukonsultant moet besef dat die 

kerk/gemeentelede hulleself in 'n sekere sin blootstel en dat hierdie inligting met die 

nodige ems en vertrouhkheid hanteer sal moet word. 

5.2.6. Die gevaar om te konkreet te raak. (Konkretisme) 

Volgens hierdie gevaar word die hulp deur die gemeenteboukonsultant verleen vir 'n 

spesifieke doel, persoon en situasie. Die gevaar is dan veral wesenlik dat die 

gemeenteboukonsultant 'n eie stempel van buite op die gemeente afdruk. Die plaaslike 

gemeente moet altyd in die posisie wees, 'n posisie wat deur die gemeenteboukonsultant 

gerespekteer moet word, om self die "hulpverlening" in plek te plaas. Die negatiewe 

impiikasies van die gevaar om te konkreet te raak, beinvloed beide 

gemeenteboukonsultant en gemeente. Die gemeenteboukonsultant kan voel dat daar 

van sy/haar kundigheid misbruik gemaak word. Die gemeente kan voel dat daar vir die 

werklike nood en behoefte geen hulp beskikbaar is nie. 

5.2.7. 'n Soeke na mag. 

Baie gou begin 'n suksesvolle persoon praat van "my werk". Hierdie woordgebruik (my 

werk) impliseer 'n sekere posisie van mag. Die magsposisie wat die suksesvolle 

gemeenteboukonsultant moontlik kan inneem is nie net noodlottig vir die gemeente 

waar die dienste gelewer word nie, maar is ook ewe noodlottig vir die 

gemeenteboukonsultant se werksaamhede in die toekoms. Nederigheid moet te alle tye 

gehandhaaf word. Die gemeenteboukonsultant funksioneer tog bloot as 'n instrument in 
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die hand van die Here en geen soeke na mag kan ooit in hierdie ''instrument- wees" 

bestaan nie. 

5.3. Samevattend: Verloop van die proses. 

Uit die navorsing van die beskikbare bronne blyk dit dat daar tans in Amerika minstens 

twee denkrigtings ten opsigte van die gemeenteboukonsultant en gemeentebou bestaan. 

Die ouer denkrigting kan as 'n intervensie/toetrede beskryf word. Volgens hierdie 

benadering "tree die konsultant toe" tot die bestaande situasie van die gemeente, 

diagnoseer die toestand en maak sekere aanbevelings. 

Die meer modeme tendens kan as opleiding/toerusting beskryf word. Volgens hierdie 

benadering gee die gemeenteboukonsultant die leiding aan die gemeentelede in die 

proses van diagnose. In plaas daarvan dat die gemeenteboukonsultant voorskriftelik 

sekere aanbevelings maak, help hy/sy die gemeentelede verder in die proses van die 

bepaling van oplossings en die implementering daarvan. Die proses kan as 'n 

leerervaring beskryf word waardeur die gemeentelede self die beste moontlike 

oplossings bedink. 

Hierdie verandering in die benadering kan beskryf word as 'n verandering in die rigting 

van die fasiliteerder vir verandering. Die konsultant tree dan nie op as die buitestaander 

wat die "gemeente gaan verander" nie. Die konsultant tree eerder op as die fasiliteerder 

tydens die lidmate se insette tot verandering. 

Die verloop van die proses in die plaaslike gemeente en die betrokkenheid van die 

gemeenteboukonsultant kan as volg uiteengesit word: 

•!• rvfotivering. Die fase van motivering kan begin voordat die konsultant se hulp 

ingeroep word. Hierin speel die plaaslike predikant en die 

leierskap van die gemeente 'n belangrike rol. Motivering kan ook 

begin na aanleiding van 'n besoek deur die 

gemeenteboukonsultant waartydens besin word oor die werk van 

die gemeente teenoor die werklike roeping. Voordat die 

gemeente oorgaan tot die fase van analise, moet die besluit 

geneem word of daar van 'n gemeenteboukonsultant se 
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kundigheid gebruik gemaak gaan word of nie. Indien die 

gemeente wel van 'n gemeenteboukonsultant gebruik wil maak, 

moet die lidmate se verwagtinge baie duidelik gestel word. 

•!• Voorbereiding. Hier gaan <lit oor die voorbereiding deur die 

gemeenteboukonsultant. Die voorbereiding word veral op die 

volgende terreine gedoen: Bepaling van die datum vir die analise, 

bepaling van die verloop ten opsigte van die model en die inhoud 

daarvan en die insameling van die gemeentelike gegewens. Die 

voorbereidig word afgehande1 voor die werklike analise in 

samewerking met die gemeente se beplanningskomitee. 

•!• Analise. 

•!• Beplanning. 

Die bepahng van die sterk- en swakpunte van die gemeente word 

gedoen aan die hand van die voorafopgestelde model. Die opstel 

van die gemeenteprofiel, die situasie- en omgewingsdiagnose 

sowel as die gemeentediagnose word gedoen. Die fase van 

analise is van kritiese belang met die oog op die 

langtermynbeplanning. 

Na aanleiding van die bepaling van die sterk- en swakpunte van 

die gemeente, word oorgegaan tot die fase van beplanning. 

Realistiese, meetbare doelstellings, doelwitte en tydskedules 

word opgestel. 

•!• Implementering. Na aanleiding van die beplanning en die tydskedules word 

oorgegaan tot die implementering van die besluite. Ook hierdie 

fase kan nie lukraak hanteer word nie en die verwaarlosing van 

besluite wat geneem is moet ten alle koste vermy word. 

•!• Stabilisering en evaluering. Die werksaamhede van die gemeente begin 

stelselmatig om volgens die beplanning te 

verloop. Die beplande doelwitte wat bereik word, 

word gestabiliseer en bestendig vir verdere 
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ontwikkeling. Suksesse mag nie in die lug hang 

nie. 'n Deurlopende verloop- en prosesevaluering 

moet gedoen word. 

Die gemeentebouk:onsultant is voortdurend 

betrokke by die gemeente se werksaamhede as 

raadgewer, koordineerder en as 'n buitestaander. 

Dit is baie duidelik dat die gemeenteboukonsultant se betrokkenheid by die gemeente 

nie maar net as 'n werksooreenkoms beskou kan word nie. Sy betrokkenheid behels veel 

meer as 'n toetrede I intervensie. Die gemeenteboukonsultant sou in die eerste plek 

optree as die persoon wat die leiers en lidmate van die gemeente toerus en begelei in 

die verskillende fases van gemeentebou. Dit doen die konsultant in afuanklik van die 

Here onder die leiding en deur die krag van die Heilige Gees. 
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HOOFSTUK6. 

OP WEG NA 'N MOONTLIKE MODEL VIR DIE 

GEMEENTEBOUKONSULTANT BINNE DIE SUID- AFRIKAANSE 

KONTEKS. 

6.1. Die bestaande modelle. 

Geen gemeenteboumodel is absoluut nie. Geen gemeenteboumodel kan sonder meer as 

bruikbaar, effektief en teologies verantwoordbaar aanvaar word nie. Nie alle 

gemeenteboumodelle hou rekening met die aard van die kerk as die liggaam van Jesus 

Christus nie. Nie alle gemeenteboumodelle hou rekening met die aard van die plaaslike 

gemeente en die gemeenskap waarbinne die gemeente funksioneer nie. 'n Baie deeglike 

en kritiese teologiese besinning oor die vertrekpunte en inhoude van die verskillende 

modelle is dus uiters noodsaaklik. 

Soos aangetoon in Hoofstuk 4 moet die volgende vrae m die besinning oor die 

verskillende modelle aan die orde kom: 

•!• Wat is die teologiese vertrekpunt, indien enige, in die model? 

•!• Hoe is die model saamgestel? 

•!• Is die model gerig op 'n spesifieke ekklesiologiese model of is die model gerig op 

die algemene bediening van die gemeente? 

•!• Hoe sal die model die bestaande bediening van die gemeente be'invloed? 

•!• Op watter wyse sal die gemeente die toekomstige bediening inrig? 

•!• Is die lidmate van die gemeente deelnemers aan die proses van gemeentebou of is 

hulle slegs toeskouers van die werk wat deur die gemeenteboukonsultant en leiers 

van die gemeente verrig word? 

Aan die hand van hierdie kriteria word 'n voorbeeld- model voorgestel waarvolgens die 

gemeenteboukonsultant in die kerk/gemeente kan optree. Die bedoeling is dus dat die 

voorbeeld- model as 'n handreeling sal <lien om die konsultant en gemeente te 

ondersteun en te begelei in doelgerigte en effektiewe werksaamhede. 

6.2. Vertrekpunt met die oog op 'n moontlike model. 

In 1912 skryf Adolf Deissmann <lat die hele geskiedenis van die vroee christelike kerk 

in twee name saamgevat kan word: Jesus en Paulus. Hierdie stelling moet egter nie so 
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verstaan word <lat Paulus sy werk op dieselfde vlak as die van Jesus sou wou plaas nie. 

Paulus beskou homself bloot as 'n slaaf van Jesus Christus, as 'n navolger van Christus 

en 'n verkondiger van die evangelie in gehoorsaamheid aan God. 

Buttrick ( 1985: 681) se standpunt bevestig hierdie stelling van Deissmann. "His 

influence has persisted across the Christian centuries, and he must be reckoned as 

second only to his master, Jesus Christ, as a creative personality in Christianity." 

Brouwer (1934: 53) handhaaf 'n balans in hierdie amper oordrewe waarde- oordeel oor 

Paulus se werksaamhede in die sin <lat die kerk "haar bestaan hebben voortgezet, ook al 

was Paulus niet tot bekeering gekomen. Maar zonder een leider van zijn diepindringend 

inzicht, gezaghebben begrip, persoonlijken moed en diepte van geestelijk leven, zou zij 

eeuwen noodig hebben gehad, om te doen wat Paulus in een menschenleeftijd 

bereikte." 

Tog bestaan daar 'n element van waarheid in Deissmann se uitspraak wat ook by Hatch 

(1987) baie duidelik na vore kom. "The role of the apostle Paul in the establishment of 

Christianity in the Greco- Roman world and in the development of Christian theology 

was second to that of no other figure in the history of our religion. He was primarily a 

preacher of the gospel and missionary, and he was convinced that God had called him 

and set him apart to do this work." (Hatch 1987: 187) In sy verkondiging van die 

evangelie asook in sy werksaamhede in verskillende gemeentes het Paulus inderdaad 'n 

beslissende invloed uitgeoefen, nie net op die vroee christelike kerk nie, maar selfs op 

die latere wereldgeskiedenis. 

Na die uitstorting van die Heilige Gees tydens die viering van die Pinksterfees lees ons 

van die ontstaan van die eerste christelike gemeente in Jerusalem. Soos die evangelie 

van Jesus Christus al verder verkondig is, ontstaan daar op verskillende plekke 

christelike gemeentes. Saulus het in die geskiedenis van hierdie eerste gemeente in 

Jerusalem 'n ingrypende rol gespeel. 

Groenewald (1971: 432) wys op die ems en geesdrif waarmee hierdie gevreesde 

vervolger teen die christene opgetree het. "Saulus het ingedring in die byeenkomste van 
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die gemeente en die voorgangers gevange geneem. Hy het ook in die huise ingegaan en 

met geweld manne en vroue uitgesleep en in die gevangenis laat opsluit." "Soos 'n 

bloeddorstige roofdier het hy rondgegaan om dreiging en moord te blaas teen die 

dissipels van die Here." (Groenewald 1971: 437) Na die dood van Stefanus het Saulus 

sy aandag op Damaskus gevestig. 

,. 
Op weg na Damakus kom hierdie gevreesde vervolger tot bekering. Met selfs groter 

ems en geesdrif as waarmee hy die christene vervolg het, verkondig hy nou die 

evangelie van Jesus Christus. Volgens Du Plessis (1983: 181) word die geografiese 

grense nou vir die eerste keer oorskry en brei die geloof uit na Klein- Asie, Griekeland, 

Italie en selfs verder. 

In die verskillende gemeentes wat algaande ontstaan het, het Paulus as 'n apostel van 

die Here 'n vemame rol gespeel. Hy was betrokke by die ontstaan van sommige van 

hierdie gemeentes. Hy was betrokke by sekere gemeentes waar hyself nog nie besoek 

af gele het nie. Hy gee raad, bemoedig waar nodig, vertroos, wys tereg en verkondig die 

evangelie. 'n Verskeidenheid briewe, een van die mees bruikbare 

kommunikasiemiddele van daardie tyd, sien die lig uit die pen van Paulus waardeur hy 

by verskillende gemeentes se werksaamhede betrokke raak. Hy skryf ook briewe aan 

individue in die gemeentes wat saam met horn die evangelie moet verkondig. Ook aan 

hulle gee Paulus raad, wys tereg en vermaan. 

Die probleem is egter <lat net een helfte van die gesprekke tussen Paulus en die 

ontvangers van die briewe aan ons bekend (ook gedeeltelik) is. Keck (1987: vii) gebruik 

die beeld van 'n telefoongesprek: "Paul's letters addressed particular issues in small 

house churches. Reading these letters is somewhat like overhearing a telephone 

conversation: one must always infer what is being said at the other end of the line, as 

well as the context of the conversation." Ander probleme waama Keck (1987: 15) 

verwys is: "We do not have access to Paul's letters as he wrote them, but only to the 

letters as they were incorporated into a collection. Secondary materials were added here 

and there, and some parts of letters omitted." 
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Waarom hierdie verwysing na Paulus, sy briewe en die gemeentes van die vroee 

christelike kerk? Die vraag wat ontstaan is: Kan die werk en optrede van Paulus in die 

vroee christelike gemeentes nie vergelyk word met die van die hedendaagse 

gemeenteboukonsultant nie? Anders gestel: Het Paulus in ons hedendaagse taal 

opgetree as 'n gemeenteboukonsultant? 

Inderdaad. Paulus was betrokke by verskillende gemeentes se omstandighede en 

werksaamhede. Telkens het gemeentes horn geraadpleeg om raad te vra, nie net oor die 

betekenis van die evangelie nie, maar ook oor die praktiese imigting van die 

werksaamhede in die gemeentes. In sy beantwoording van hierdie gemeentes en 

persone se vrae skryf Paulus 'n brief spesifiek gerig op die betrokke omstandighede van 

die spesifieke gemeente. Die briewe is dus spesifiek gerig aan 'n sekere gemeente of 

persoon met die inagneming van spesifieke omstandighede. 

"Paul was the bearer and interpreter of certain traditions, a particular form of early 

Christianity." (Keck 1987: vi) Sy betrokkenheid by die spesifieke omstandighede van en 

werksaamhede in hierdie gemeentes was gerig op opbou, ontwikkeling en groei. "Vir 

Paulus en ander geestelike leiers was die opbou en gesonde groei van die ontluikende 

jong gemeentes van die uiterste belang. Wanneer hy in sy apostoliese 'dagboek' vir ons 

'n kykie op sy lewe gee, maak hy onder meer melding van sy 'daaglikse bekommemisse, 

die besorgheid van die gemeentes'." (Du Toit 1984: 2) 

Juis hierdie bekommemis en besorgdheid oor van hierdie gemeentes laat die apostel 

dan die pen opneem. Du Toit wys verder daarop dat Paulus se briewe nie "afgeronde 

teologiese dissertasies nie, maar in 'n groot mate geleentheidsgeskrifte (is) met die oog 

op spesifieke gemeentelike situasies en behoeftes." (Du Toit 1984: 4) Ook Brouwer 

(1933: 1) verstaan Paulus se briewe aan die gemeentes "niet als theologische 

verhandelingen maar als uit de praktijk geboren en voor die praktijk bestemde 

gelegenheidsgeschriften." Daarom wil Brouwer in sy kommentaar op die brief aan die 

Tessalonisense nie verval in 'n teologiese redevoering oor die verstaan van die brief nie, 

maar in aansluiting by Paulus eerder klem le op die praktiese interpretasie van die brief 
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"Be halve hetgeen in het vooraf gaande over het wezen van de nieuwtestamentische 

gemeente is behandeld, bevatten de brieven van Paulus ook allerlei over de praktijk en 

de inrichting van de gemeente. Men kan <lit wellicht het best samenvatten in het bij 

Paulus veelvuldig voorkomende begrip opbouw der gemeente. De veronderstelling 

daarvan is enerzijds, <lat ook de nieuwtestamentische gemeente niet terstond tot haar 

einddoel en volkomenheid is gekomen, anderzijds dat zij daarin het blijvende voorwerp 

is van de goddelijke zorg over haar en ook zelf geroepen is tot voortgang, uitbreiding, 

consolidatie, kortom tot haar eigen zelfopbouw. (Ridderbos 1966: 479) In hierdie 

tweerlei bouwerk raak Paulus telkens betrokke by die verskillende gemeentes en hy tree 

op as 'n raadgewer, maar steeds as 'n buitestaander. 

Die bouwerk wat Paulus in die kerk van Jesus Christus verrig het, steun op die bree 

agtergrond van die Ou Testament, volgens Ridderbos (1966: 480) veral 11bij de 

profetische belofte van het genadige herstel van het in ballingschap prijsgegeven volk, 

van de wederopbouw van zijn verwoeste huizen en muren, van zijn steden en tempel. 

Het begrip opbouw wordt alzo tot een zymbool van het genadige handelen Gods met de 

rest van zijn volk en wordt in deze zin in de toekomsverwachting ook van het latere 

Jodendom gevonden. 11 Hierdie heilshistoriese en eskatologiese perspektief kom baie 

sterk na vore in die konkrete opbou van die gemeente asook in die metafore om hierdie 

imperatief tot die bouwerk aan te toon. 

Du Plessis noem <lat die oorgang vanaf Jesus na Paulus 11nie alleen 'n historiese 

ontwikkeling in die jong kerk verteenwoordig nie, maar ook 'n geloofsnadenke- en 

vertolking behels waarby die apostel 'n leidende rol gespeel het. 11 Hierdie nadenke oor 

en vertolking van die Christusgebeure in die volle konsekwensies het nuwe en soms 

onverwagte rigtings en vrae in die vroee kerk laat ontstaan. Paulus kon in sy 

verduidelikings nie maar net die woorde van Jesus aan die hoorders herhaal nie. Hy 

moes verduidelik, interpreteer en van toepassing maak op die konkrete leefwereld van 

die mense van sy tyd. 

"In hierdie uitwaarste beweging kom die boodskap voor onverwagte struikelblokke te 

staan en moet vreemde situasies die hoof gebied word. Die lewensvatbaarheid en 

aanpasbaarheid van die nuwe beweging word telkens op die proef gestel. Elke keer 
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gebeur dit dat die evangelie opnuut 'vertaal' moet word sodat dit in 'n bepaalde situasie 

effektief sal spreek." (Du Plessis 19 83: 200) 

Amstrong wil die wese van die kerk en die lidmate s1en onder die kader van 

dienslewering, vandaar die titel van sy boek "Service Evangelism". (Amstrong: 1979) 

"If there is one image in the Bible that expresses the mission of the church, it is that of a 

servant. In the Old Testament book of Isaiah, Israel was exhorted to realize that God 

was calling His people to be a servant people, that their role was not to be one of 

privilege without responsibilty, but that they were called to glorify their Lord." 

(Armstrong: 1979: 38) Die doel van die kerk is dan volgens Armstrong die eer en 

verheerliking van God self deur die getuie- wees van die lidmate van die gemeente. In 

die eerste plek sou hierdie <liens, eer en verheerliking dus gerig wees tot God self. 

Nel (1987: 15) wys daarop dat Paulus se werksaamhede in die kerk ook baie sterk gerig 

is op dienslewering. "Die gelowige is tot <liens gedoop. Die vrug van die <loop is 

gehoorsame di ens. Om gedoop te wees is om 'n nuwe Here ( eienaar) te he en om in sy 

<liens te wees." Daarom word die gelowige mens se totale lewe in beslag geneem deur 

hierdie geloof dat hy/ sy nie vir horn/ haarself moet lewe nie, maar vir Jesus Christus. 

Die dienswerk in die gemeente bestaan dan daarin dat die lidmaat homself deur die 

werk van die Heilige Gees laat opbou "in geloof, kennis, volwassenheid, waarheid en 

effektiewe funksievervulling." (Nel 1987: 16) Hierdie opbou vind plaas tot eer van die 

Here. 

Die begrip opbou kom dikwels in die briewe van Paulus na vore. Die handelende God 

bou Sy huis op deur gebruik te maak van die lidmate (bouers ): deur hulle verkondiging, 

getuienis, bemoediging, versterking van mekaar en vermaning. Hierdie bouwerk vind 

plaas, nie alleen deur die werk van die apostel nie, maar ook deur die lidmate self. Deur 

middel van metafore soos tempel, huis, gebou, liggaam van Christus en akker word die 

objek van die bouwerk aangedui. Die subjek in die bouwerk is telkens God self waarin 

Hy gebruik maak van die lidmate van die gemeente asook van Paulus as 'n verkondiger 

van die evangelie en raadgewer. 
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Enk:ele voorbeelde van Paulus se betrokkenheid by die gemeentes en individue is die 

volgende: 

•!• In die eerste deel van die brief aan die Romeine skryf Paulus oor die leerstellige van 

die evangelie: Die verlossing deur Jesus Christus uit genade alleen. In die tweede 

deel van die brief skryf hy oor die praktiese: Die nuwe lewe in Christus het 

implikasies vir die daaglikse bestaan, onderling teenoor mekaar in die gemeente 

sowel as teenoor die owerheid. Op diepsinnige wyse word die teologiese basis 

sowel as die praktiese konsekwensies van hierdie nuwe lewe in Christus vir die 

lidmaat van die kerk sowel as vir die buitestaander uiteengesit. 

•!• Volgens Du Plessis (1983: 215) weerspieel die eerste brief aan die Korintiers die 

worsteling van die jong christendom om in die nuwe kultuursituasie, naamlik die 

van 'n Hellenistiese omgewing, gevestig te raak. Sake soos verdeeldheid in die 

gemeente, huweliksaangeleenthede, 'n christelike lewenswyse in 'n heidense 

omgewing en die verskeidenheid van die geestelike gawes in die gemeente word in 

die brief bespreek. Oor 'n verskeidenheid sake het die lidmate van die gemeente in 

Korinte by Paulus navraag gedoen. 

•!• Die tweede brief aan die Korintiers toon iets van dank:baarheid en vreugde by 

Paulus. Hy skryf oor die bediening van versoening, die nuwe bestaan in die geloof 

in Jesus Christus en die insameling ten behoewe van die gemeente in Jerusalem. 

•!• In die brief aan die Galasiers kom die invloed wat van buite die gemeente op die 

lidmate uitgeoefen word, baie duidelik na vore. Die belangrike tema van verlossing 

uit die genade van God deur die geloof in Jesus Christus alleen word baie duidelik 

uiteengesit in reaksie teen die dwaalleraars in die gemeenskap. 

•!• Die kerk as die bouwerk van God en as die liggaam van Jesus Christus vorm die 

belangrikste temas in die brief aan die Efesiers. Efesiers kan selfs, volgens Du 

Plessis (1983: 216), beskryf word as die "brief oor die kerk." "Die kerk as bouwerk 

van God en as liggaam van Christus vorm belangrike temas van die brief en bevat 'n 

emstige oproep om die eenheid van die Gees deur die band van vrede te bewaar." 

(Du Plessis 1983: 216) 
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•!• Ten spyte van die invloed van dwaalleraars vanuit die gemeenskap het die 

Filippense getrou gebly aan die evangelie van Jesus Christus. Epafroditus het 

hierdie boodskap aan Paulus oorgedra en Paulus se blydskap oor die goeie nuus 

blyk duidelik uit sy daaropvolgende brief. "Die hartlike en gemoedelike toon, die 

ongekunstelde vorm, die blymoedige stemming, ook in benouende omstandighede, 

en die praktiese opset dra alles 'n baie persoonlike stempel en maak dit- in 'n mate 

soos geen antler brief nie- 'n brief, die innige uitstorting van die hart tot 'n gemeente 

wat hy liefgehad het." (Muller 1977: 7) 

•!• Aan die Kolossense stel Paulus dit duidelik dat Christus die Hoof van alles is, ook 

van die kerk, Sy liggaam. As deel van hierdie liggaam vervul elke ledemaat/lidmaat 

'n belangrike funksie. As gevolg van sekere berigte wat Epafras aan Paulus oorgedra 

het, gryp die apostel na sy pen. Sekere dwaalleraars het redelike sterk invloed op die 

lidmate van die gemeente uitgeoefen. 

•!• Paulus tree vir Onesimus in in sy brief aan Filemon sodat Filemon vir Onesimus in 

'n antler lig sal sien: as 'n geliefde broeder en nie meer as 'n slaaf nie. Vir die 

christen se houding ten opsigte van verskynsels soos slawemy en menseverhoudings 

het hierdie brief belangrike implikasies. Hier vind ons 'n goeie voorbeeld van 'n 

brief wat gerig word aan 'n huisgemeente; in hierdie geval tot die uitgebreide gesin 

van Filemon: Die huisgesin, die familielede in wyere sin en hulle slawe. (Muller 

1977: 89) 

•!• Na aanleiding van verwarring by die Tessalonisense oor die wederkoms van Jesus 

Christus, skryf Paulus oor die aard van Christus se wederkoms en die implikasies 

van 'n christelike toekomsverwagting vir die daaglikse lewe van die gelowige. "Die 

inhoud van die briewe is soos 'n mens kan verwag wanneer 'n apostel aan 'n 

gemeente skrywe waarin hy net kort tevore gearbei het." (Grosheide 1955: 480) 

•!+ Uit die briewe aan Timoteus en Titus is dit duidelik dat ons hier te doen het met 'n 

kerklike situasie wat alreeds ver gevorder het. Die gemeentelike organisasie het 

alreeds 'n vaste vorm aangeneem, verskillende ampte funksioneer en die evangelie 
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word gereeld verkondig. Paulus gee aan Timoteus en Titus raad oor die inrigting 

van die gemeente en die optrede van die gelowiges in die wereld waarin hulle hul 

bevind. Veral ten opsigte van die ampsdraers en hulle werksaamhede in die kerk 

gee Paulus praktiese raad. 

Tenney (1961: xv) beskryf die verskillende stadia waarin die briewe van die Nuwe 

Testament ontstaan het soos volg: 

•!• "The institutional church." 

•!• "The suffering church." 

•!• "The break from Judaism." 

•!• "The peril of heresis." 

1 en 2 Timoteus asook Titus ontstaan teen hierdie 

agtergrond. 

1 Petrus maak deel uit van hierdie tydperk. 

Die brief aan die Hebreers word in hierdie tydperk 

geplaas. 

2 Petrus, Judas asook 1, 2 en 3 Johannes is 

sprekende voorbeelde van hierdie gevare van 

kettery in die vroee christelike kerk. 

Die volgende kenmerke kan samevattend genoem word van Paulus se werksaamhede in 

en betrokkenheid (as gemeenteboukonsultant) by die verskillende gemeentes: 

•!• Die voortdurende bouwerk in die gemeente word gesien as God se voortdurende 

betrokkenheid by en werk in die kerk. Hierdie bouwerk word verrig ter wille van 

diegene wat reeds deel is van die kerk sowel as ter wille van diegene buite die kerk. 

•!• Die bouwerk in die gemeente vind plaas op die een Hoeksteen, Jesus Christus, 

waarin God gebruik maak van ampsdraers en lidmate. Teen hierdie agtergrond gee 

Paulus ook besondere aandag aan die "onderlinge opbouw der gemeente, waarbij 

het vooral ook gaat om de rechte verhouding van gemeenschap en enkeling, om het 

ingevoegd worden en het functionere van de enkeling en het geheel, maar waarbij 

een ieder het heil van de gemeente steeds opnieuw boven zijn eigen voorkeur en 

aanleg moet stellen." (Ridderbos 1966: 483) 

•!• Ter wille van hierdie bouwerk rus God die gelowiges toe met 'n verskeidenheid 

gawes en talente. Sodoende word ruimte en geleentheid geskep vir die dienswerk 

van elke gelowige in die gemeente tot opbou en uitbreiding van die kerk. "Het 
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charismata tendeert dus naar het institutionele en bestaat mede daarin, dat de 

gemeente niet slechts hie et nunc, maar voorzover dit nodig is, ook een vaste 

instrumentering en 'geleding' ontvangt, zoals Paulus, wederom met een beeld aan 

het lichaam ontleend, de gezonde functionering van de met de gaven Christus 

begiftigde gemeente beschrift." (Ridderbos 1966: 498) 

•!• Paulus gee heelwat aandag aan die plek van die gemeente en die lidmaat binne die 

bepaalde gemeenskap. Hy hou rekening met die unieke aard en samestelling van 

elke gemeente asook met die plek en funksie wat elke gemeente binne 'n spesifieke 

gemeenskap moet vervul. Hy sien nie die gemeente as 'n afgeslote geheel binne die 

gemeenskap nie, maar as bestaande in die gemeenskap en blootgestel aan 

verskillende invloede vanuit die gemeenskap. Roberts (in Du Toit 1984: 313) wys 

ook op die betrokkenheid van die gemeente in die gemeenskap wat by Paulus 

duidelik te bespeur is. "Die kerk is deur die boodskap wat hy bring, steeds 'n 

versteurende invloed in die samelewing, 'n invloed wat beroering wek. Daardeur 

word die hose se mag oor die wereld versteur, word die wereld uit sy 

selftevredenheid geruk, word mense met God versoen." Die kerk is ook die 

"ligtende, die wereld-verblydende aanwesigheid van God in die wereld" (Roberts in 

Du Toit 1984: 313), die verkondiger van die blye evangelie. 

•!• Die miss10nere roepmg en verantwoordelikheid van die kerk word telkens 

beklemtoon. Die gemeente bestaan nie bloot tot opbou van homself nie, maar ook 

tot die "inbou" van diegene wat deur die verkondiging van die evangelie tot die 

geloof gekom het. "Het ligt in de aard van de aldus omschreven opbouw, als het 

voortgaande en voleindigende heilswerk Gods aan zijn gemeente, dat daartoe zowel 

de toetreding als de innerlijke consolidatie der gemeente behoort; men zou kunnen 

spreken van het vermeerderen en bewaren, van het extensief- missionaire en het 

intensief- bevestigende element van deze opbouw, die in het werk Gods een zijn." 

(Ridderbos 1966: 483) 

•!• Die Hoeksteen van die kerk is Jesus Christus. Volgens Ridderbos (1966: 487) 

beteken hierdie indikatief nie 'n statiese toestand in die gemeente nie, maar vorm 

juis die grondslag vir voortdurende opbou en ontwikkeling. 
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•!• Die opstanding van Jesus Christus het 'n onherroeplike invloed op die verkondiging 

van Paulus. Hierdie boodskap moes Paulus verkondig binne kultuursituasies wat 

totaal verskillend was van die omstandighede en kultuur waarin Jesus self opgetree 

het. 

•!• Paulus se werksaamhede in en betrokkenheid by die vroee christelike gemeentes 

was nie gerig op sekere "marginale verstellings" (Nel 1987: 3) nie, maar wel op die 

opbou van die kerk as die verkondiger van die evangelie, in gehoorsaamheid aan die 

imperatief, tot die eer van God self. 

•!• In sy briewe gee Paulus telkens aandag aan die wese en die taak van die kerk en hoe 

hierdie wese en taak sigbaar tot uiting moet kom in elke gemeente afsonderlik. 

"Dit gaan in die besonder in die opbou van die gemeente daarom dat God deur Sy Gees 

en deur die <liens van mense Sy gemeente help om te ontwikkel in effektiewe 

funksionering ten einde aan God se doel met die gemeente te beantwoord." (Nel 1987: 

51) Die kerk kan en behoort in 'n wereld van verandering en onsekerheid te bely dat 

God, wat die kerk tot stand gebring het, dit ook na die toekoms toe sal lei. Hierin maak 

Hy gebruik van mense, toegerus deur Sy Helige Gees. 

So word die kerk deur die dienswerk van die gemeenteboukonsultant, die leiers en die 

lidrnate van die gemeente 'n teken in die wereld en gemeenskap wat heenwys na die 

bedoeling van God vir die wereld en vir Sy kerk: Eer aan God, verkondiging van die 

evangelie en dienslewering in die wereld. 

Bosch (1979: 199) wys op die onderskeid wat H.-W. Gensichen tref tussen missionere 

"dimensie" teenoor "intensie". "Alles wat die kerk is en doen, se Gensichen, moet 'n 

missionere dimensie he, maar nie alles het 'n missionere intensie nie. Anders gestel: die 

kerk se hele bestaan is missioner maar sy is nie in al haar aktiwiteite uitdruklik 

afgestem op die wereld nie." Kraemer (1962: 122) stel die saak ietwat anders: "De kerk 

stelt zichself in het centrum. Zij is egocentrisch. Haar belangstelling voor de wereld is 

hoogstens byzaak." 
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Daar moet dus met groot sorg daarteen gewaak word dat die kerk opgaan in die 

dienslewering in die samelewing alleen, en sodoende die missionere karakter 

oorheersend laat word. Die gemeente se bediening moet rekening hou met die 

somtotaal van mense aan wie die bediening gerig moet en kan word: binne die 

gemeente self sowel as in die gemeenskap. 

"Samevattend kan gese word dat die opbou van die gemeente die <liens aan die 

samelewing logies en kronologies voorafgaan, maar dat die gemeente altyd gerig bly op 

die samelewing. In tradisionele teologiese taal gestel: die inteme roeping van die 

gemeente kan nie van die eksteme roeping van die gemeente losgemaak word nie." 

(Heyns 1992: 378) 

Hoe belangrik die kerk vir Paulus was, is baie duidelik uit die ongeveer twintig beelde 

(Du Toit 1984: 282), benamings en aanduidings waarmee hy na die kerk en die 

gemeentes verwys. "Daarby moet in berekening gebring word dat sy briewe deurentyd 

te doen het met die situasies van gemeentes, dit wil se van die kerk." (Du Toit 1984: 

282) In kontemporere taal was Paulus deur hierdie optrede in die kerk en in die 

gemeentes werksaam as 'n buitestaander, as 'n gemeenteboukonsultant. 

6.3. Waarom 'n nuwe model? 

Indien daar dan reeds soveel verskillende gemeenteboumodelle bestaan waarvolgens 

gemeenteboukonsultante in die buiteland werksaam is, waarom dan nie een van daardie 

modelle ook in Suid-Afrika gebruik nie? Alhoewel laasgenoemde moontlikheid 

sekerlik die maklikste kon wees om te pro beer doen, sal die resultaat nie so positief kan 

wees me. 

Wesenlike verskille tussen Suid-Afrika en die buiteland sal in so 'n benadering uit die 

oog verloor word. Dit mag wel so wees dat al hierdie modelle in die buiteland met 

groot sukses gebruik word, maar die omstandighede verskil radikaal van die van 

Suid-Afrika. 
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In sy wese en taak bly die kerk altyd dieselfde. Dieselfde sou nie sonder meer gese kon 

word oor die wyse van kerkwees en die omstandighede waarin die kerk vandag moet 

funksioneer nie. Mense en omstandighede verander voortdurend. Die invloed wat deur 

mense en omstandighede op die gemeentes uitgeoefen word, verander ook voortdurend. 

Selfs twee gemeentes in dieselfde gemeenskap van dieself de kerklike denominasie sou 

nie noodwendig vol gens dieself de gemeenteboumodelle kon funksioneer nie. 

Die meer spesifieke redes waarom daar 'n model moet bestaan spesifiek met die Suid

Afrikaanse omstandighede in gedagte, is die volgende: 

•!• Sosiaal- maatskaplike omstandighede verskil. 

•!• Ekklesiologiese modelle en hoe hierdie modelle prakties in die gemeente tot uiting 

kom, verskil van mekaar. 

•!• T eologiese vertrekpunte en hoe hierdie vertrekpunte die gemeente se verkondiging 

bei:nloed, kan verskil. 

•!• Demografiese verskille bestaan. 

•!• Kulture verskil. 

•!• Wyses van kerk- en gemeentewees verskil. 

•!• Die beskouing van die ampte en hul verantwoordelikhede in die kerk kan wesenlik 

verskil. 

•!• Nie net die kerklike tradisies verskil van die buiteland nie, maar daar bestaan selfs 

verskille tussen die kerklike tradisies van verskillende kerke en gemeentes in Suid

Afrika. 

•!• Politieke en ekonomiese omstandighede verskil. 

Bogenoemde verskille laat geen ander keuse toe nie as om 'n sekere model voor te le 

om sodoende so ver as moontlik rekening te probeer hou met die Suid- Afrikaanse 

konteks en omstandighede. Tog moet hierdie model nie gesien word as 'n rigiede resep 

vir die verloop van die proses van gemeentebou in elke gemeente nie. In geen twee 

gemeentes sal die proses van gemeentebou en die gemeenteboukonsultant se 

betrokkenheid by die proses dieselfde kan verloop nie. In 'n sekere gemeente kan daar 

byvoorbeeld baie min aandag gegee word aan die fase van motivering, terwyl in 'n 

ander gemeente oor etlike jare heen motiveringswerk gedoen moet word. 
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6.4. Samestelling van die model. 

Uit die resultate van die navorsing sal daar baie sterk gesteun moet word op die insigte 

en modelle van die gemeenteboukonsultante wat tans in die buiteland werksaam is. As 

gevolg van die betrokkenheid van die lidmate by die proses en die volledigheid van die 

model ten opsigte van die relasionele en funksionele kenmerke van gemeente- wees, 

word groot waarde geheg aan die Twelve keys to an effective church van Kenon L 

Callahan. 

Die "twelve keys" kan tydens die fase van analise feitlik onveranderd op die Suid

Afrikaanse omstandighede toegepas word. Deur middel van hierdie "twelve keys" kry 

die leiers en lidmate van die gemeente 'n geheelbeeld van die gemeente se bestaan en 

bediening en die veranderingsproses verloop stelselmatig en gekontroleerd. 

Smith (1976: 3) beklemtoon ook die waarde van 'n model waar die lidmate aktief deel 

uitmaak van die proses. "Perhaps the most effective type of survey involves an entire 

group in self- study. Such a survey is a joint effort in every sense of the word. The joint 

venture type of survey gathers the same types of material and uses the same techniques 

as the other surveys. It differs in the self- study feature, the use of outside evaluators, 

and the definite goal of decision- making. This type of survey includes specific plans 

for implementing decisions and results. Self- studies promise increased effectiveness in 

augmenting church growth." 

In die moontlike model sal die twaalf sleutelkenmerke van Callahan waar nodig 

aangepas en verander word. Daar sal ook van ander skrywers se insigte gebruik gemaak 

word om die volledige model saam te stel. 

Die model kan soos volg uiteengesit word: 

•!• Motivering. 

•!• Voorbereiding vir aksie. 

•!• Aksie: Analise. 

Beplanning. 

lmplementering. 

Stabilisering. 
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Evaluering. 

6.4.1. Motivering. 

Die teologiese en normatiewe vrae ten opsigte van kerkwees staan hier op die 

voorgrond. Selfondersoek vind dus op 'n intensiewe wyse plaas wanneer die leiers en 

lidmate die bestaansdoel van die gemeente in die lig van die Woord ontdek en krities 

besin oor hoe aan hierdie roeping in die spesifieke gemeente uitvoering gegee behoort 

te word. Motivering is egter soos 'n vervlegde draad deur die verloop van die hele 

gemeentebouproses ter sprake. 

Tydens die fase van motivering is die gemeenteboukonsultant nie noodwendig direk 

betrokke by die gemeente nie. Die motivering tot die formele proses van gemeentebou 

verloop oor 'n sekere tydperk in die gemeente aan die hand van die prediking, 

toerustingsgeleenthede, seminare, ondersoeke en informele gesprekke. Die leiers en 

lidmate van die gemeente bepaal in 'n groot mate hoe hierdie fase sal verloop in terme 

van die inhoud en tydsduur daarvan. 

Indien deur die gemeente daartoe versoek, kan die gemeenteboukonsultant optree in die 

motiveringsproses. Die konsultant sal egter daarteen moet waak om nie te gou sekere 

aannames te maak ten opsigte van die gemeente se gereedheid om oor te gaan tot die 

formele proses van gemeentebou nie. 

Die antler moontlikheid is dat die gemeenteboukonsultant deur die gemeente versoek 

word om inligting aan hulle oor te dra ten opsigte van gemeentebou. Hierdie gesprek 

kan dan <lien as 'n aansporing tot die fase van motivering. Die ampsdraers/leiers van die 

gemeente neem dan die leiding in die toerusting van die lidmate oor die vrae: 

•!• Hoe lyk ons gemeente tans? 

•!• Hoe behoort ons gemeente te lyk? 

•!• Wat is die Here se bedoeling met die kerk? 

•!• Wat is die Here se bedoeling met ons gemeente? 

•!• W aarmee is ons tans in die gemeente besig? 

•!• Waarmee behoort ons in die gemeente besig te wees? 
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Hierdie vrae kan by verskillende geleenthede aan die orde gestel word byvoorbeeld in 

die prediking, tydens huisbesoek, tydens vergaderings en Bybelstudie. Uit die 

moontlike antwoorde en bespreking van hierdie vrae moet die besef by die lidmate van 

die gemeente ontstaan dat iets verkeerd is en dat iets daadwerklik aan die probleem 

gedoen sal moet word. Die bedoeling is egter nie om eensydig net uit te wys wat tans 

verkeerd is in die gemeente nie. "The dark malaise of the Christian church in our time 

is that so many congregations have developed a preoccupation with their weaknesses, 

their problems, and their concerns." (Callahan 1983: xxi) 

Die vooruitskouing moet dus ook tydens die fase van motivering gemaak word: Dit 

behoort ons in die toekoms te doen. Daarmee behoort ons in die toekoms in hierdie 

gemeente besig te wees. Sonder hierdie vooruitskouing sou die fase van motivering 

slegs dien as 'n onnodige en kritiese foutsoekery. 

In die beredenering en beantwoording van hierdie vrae na die gemeente en die Here se 

bedoeling daarmee moet die leiers en lidmate altyd "voorlopige" antwoorde gee. Die 

gesprekke sou nooit op so 'n wyse gevoer kon word dat die voorgangers of lidmate oor 

klinkklare kennis beskik van wat die Here se bedoeling met die gemeente is nie. In 

navolging van Habermas is De Roest (1998: 267) se beskouing in hierdie verband baie 

duidelik: "When we engage in discourse, truth can never be grasped by man. One will 

only get to know glimpses of truth, since truth itself cannot be reached. Indeed, truth 

can never be 'owned'." Elders stel de Roest: "Therefore, also each practical theological 

statement can only show a glimpse of God's truth. Indeed, the light of certainty is only 

possible on the last day." (de Roest 1998: 267) 

'n Deeglike besinning oor hierdie vrae na die gemeente se bestaande bediening teen die 

agtergrond van die taak van die kerk, asook die bewuswording van die probleem laat 

die leiers en lidmate die kloof tussen die empiriese en gedefenieerde subjek raaksien. 

Die gunstige geleentheid ontstaan by die leiers en lidmate om oor te gaan tot die 

volgende fase: Die analise. 

'n Moontlike krisis kan egter ontstaan wanneer die leiers en lidmate van die gemeente 

nie gereed is vir die fase van analise en die moontlike gepaardgaande veranderinge nie. 
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Die gemeenteboukonsultant sou dan nie sonder meer die werksaamhede kon voortsit 

nie. Op 'n uiters omsigtige wyse sal daar met die lidmate gesprek gevoer moet word oor 

hulle weerstand teen die verandering asook die moontlike redes vir hierdie weerstand. 

Die gemeenteboukonsultant sal ook versigtig moet wees om wel as 'n motiveerder op te 

tree en nie as 'n manipuleerder nie. Schaller (1975: 67) tref die onderskeid tussen 

"intrinsic motivation" en "extrinsic motivation". Eersgenoemde is die motivering wat 

vanuit die persoon self ontstaan. Hierdie motivering sou beskryf kon word as die 

produk van die persoon se nadenke, selfondersoek en ideevorming. 

Die "extrinsic motivation" ontstaan as die produk van 'n persoon wat as die motiveerder 

opgetree het, se invloed die ander persoon as't ware "van buite" gemotiveer het. Teen 

laasgenoemde benadering rig Schaller (1975: 67) sy waarskuwing: "For a minister or a 

church leader to attempt to touch some inner trigger in another person that would set 

off an impetus to act or react can be risky. You might violate a person's sensitive 

psychological territorial boundary, creating resistence or resentment (or both). Or, ifthe 

motivator succeeds in getting his own desired response, the result might be 

manipulation." 

Hy beveel eerder 'n baie sterk persoon-gerigte benadering aan. Die 

gemeenteboukonsultant/ predikant sou volgens hierdie benadering: 

•!• verwagtinge baie duidelik uitspel, 

•!• nie te hoe standaarde stel nie, 

•!• genoeg tyd hied sodat almal kan verstaan waaroor die proses handel, 

•!• dikwels belangstelling toon in die verloop en vordering van die proses, 

•!• raad gee en indien van toepassing, selfs erkenning gee vir goeie werk, 

•!• en veral eerder die "ons-" as die "jy-" of "julle- benadering" gebruik. 

6.4.2. Voorbereiding vir aksie. 

6.4.2.1. Die voorbereiding van die gemeente. 

Indien die nodige werkgroepe/k:omitees vir gemeentebou nie reeds in die gemeente 

bestaan nie, kan die gemeenteboukonsultant behulpsaam wees in die identifisering van 

persone wat op hierdie komitees/werkgroepe gaan dien. Die gevaar van te veel of te 
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groot komitees moet egter vermy word. 'n Voorskrif wat vir elke gemeente se 

omstandighede geld, kan nie sonder meer gegee word nie. 

Afhangende van die grootte en die behoeftes van die gemeente kan die volgende 

komitees/werkgroepe aangewys word: 

•!• Gemeentebou- bestuurskomitee. Hierdie komitee is gemoeid met die "bestuur" van 

die gemeentebouproses. Indien die komitee 

bestaan het tydens die fase van motivering, sou 

die aanbeveling wanneer die analise gedoen moet 

word, deur hierdie komitee gemaak moet word. 

Die antler verantwoordelikhede van die komitee is 

die koordinering van die verloop van die proses, 

die identifisering van moontlike struikelblokke en 

geleenthede, kontak met die 

gemeenteboukonsultant met die oog op die 

opvolgbesoeke en die organisering van die fase 

van implementering. 

•!• Gemeentelike beplanningskomitee. Die gemeentelike beplanningskomitee is 

veral gemoeid met die verloop van die 

eerste fases van die gemeentebouproses 

naamlik motivering en analise. Hierdie 

komitee het die verantwoordelikheid om, 

in samewerking met die 

gemeenteboukonsultant, die nodige 

inligting in te samel byvoorbeeld die 

lidmaattalle en die finansiele opgawes van 

die gemeente van die afgelope aantaljare 

en moontlik die statistiese gegewens van 

die gemeenskap. Indien die konsultant sou 

verkies om hierdie werkswyse te volg, kan 

hierdie gemeentelike beplanningskomitee 
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ook behulpsaam wees met die verwerking 

van die ingesamelde inligting. 

6.4.2.2. Die voorbereiding van die gemeenteboukonsultant. 

Die gemeenteboukonsultant probeer soveel as moontlik relevante inligting ten opsigte 

van die gemeente versamel. Hierdie inligting sal die volgende terreine dek: 

•!• Is die gemeente deel van 'n groter kerklike struktuur of is die gemeente 'n outonome 

samestelling byvoorbeeld 'n "community church"? 

•!• Indien die gemeente deel is van 'n groter kerklike struktuur, aan watter voorskrifte 

en besluite is die lidmate en ampsdraers gebind? 

•!• Indien die gemeente as 'n "community church" beskryf kan word, watter e1e 

struktuur en besluite is ter sprake? 

Die volgende inligting ten opsigte van die gemeente se huidige samestelling moet 

ingesamel word: 

•!• Hoe groot is die gemeente? 

•!• Hoe lank bestaan die gemeente? 

•!• Wie is tans die leraar/s van die gemeente? 

•!• Hoe lank woon die leraar/s in die gemeente? 

•!• Hoe is die gemeente saamgestel? Hierdie vraag impliseer 'n ondersoek na die 

ouderdomme van die lidmate, akademiese kwalifikasies, huwelikstatus en beroepe. 

•!• Volgens watter ekklesiologiese model funksioneer die gemeente tans? 

•!• Oor watter geboue beskik die gemeente? 

•!• Hoe sigbaar bestaan en funksioneer die gemeente binne die gemeenskap? 

Bogenoemde ondersoek het ten doel <lat die gemeenteboukonsultant so volledig as 

moontlik 'n beeld van die gemeente as 'n geheel sal vorm. Die inligting kan verkry word 

deur 'n gesprek met die plaaslike predikant of met een of meer van die leiers van die 

gemeente. 

Die gemeenteboukonsultant sou selfs met persone in die gemeenskap 'n gesprek kon 

voer oor die werksaamhede van die spesifieke gemeente, byvoorbeeld met diegene wat 

in die omgewing van die kerkgebou woon. Die verwagting van die gemeente ten 
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opsigte van die gemeenteboukonsultant se werksaamhede word ook duidelik uitgespel 

aan die konsultant self. 

Na die afhandeling van die gesprek kry die gemeenteboukonsultant die geleentheid om 

sekere voorlopige waamemings ten opsigte van die gemeente skriftelik voor te le aan 

die beplanningskomitee/raad van die gemeente gemoeid met gemeentebou. In hierdie 

voorlegging maak die konsultant die nodige inligting bekend ten opsigte van die 

verloop van die proses, die duur van die proses, die lidmate van die gemeente betrokke 

by die proses en die wyse van betaling. 

Nadat die gemeente die voorlegging goedgekeur het en nadat die formele ooreenkoms 

tussen die gemeente en gemeenteboukonsultant onderteken is, kan die konsultant begin 

met die formele werksaamhede in die gemeente in samewerking met die 

beplanningskomitee/ raad van die gemeente gemoeid met gemeentebou. 

6.4.2.2.1. 'n Moontlike ooreenkoms tussen die gemeenteboukonsultant en die 

gemeente. 

Ooreenkoms tussen ------------------- (konsultant) 

en _________________ (Gemeente) 

aangegaan op die ______ <lag van _________ 20 ____ _ 

Die gemeenteboukonsultant ondemeem om, soos deur die gemeente daartoe versoek, 

die volgende pligte na te kom: 

•!• Een~dag seminaar oor motivering met die oog op gemeentebou. 

• Datum: 

• Tyd: 

• Plek: 

•!• 'n Omvattende analise soos ooreengekom met die gemeente aan die hand van die 

"Twaalfkenmerke van die effektiewe gemeente". 
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• Datum: 

• Tyd: 

• Plek: 

•!• 'n Omvattende beplanning van die gemeentelike-bedieningsmodel aan die hand van 

die inligting soos verkry uit die analise. 

• Datum: 

• Tyd: 

• Plek: 

•!• 'n Omvattende ondersoek na die moontlikhede hoe die gemeentelike 

bedieningsmodel sinvol gelmplementeer sal word. 

• Datum: 

• Tyd: 

• Plek: 

•:·· Die konsultant ondemeem om hierdie eerste besoek op te volg met drie ses

maandelikse besoeke soos gereel met die gemeente. 

•!• Die konsultant ondemeem om, na die eerste besoek, beskikbaar te wees vir 

telefoniese navrae wat die gemeente moontlik mag he. 

•!• Die gemeente ondemeem om die bedrag van aan die 

konsultant te betaal vir dienste gelewer op die volgende wyse: 

• Eenmalig: ____ _ 

• Deposito: Uitstaande: na die afhandeling van die 

konsultant se werksaamhede. 

•!• Die gemeente ondemeem om, indien deur die konsultant daartoe versoek, die 

nodige reelings te tref vir die duplisering van relevante materiaal vir die 

verspreiding aan diegene wat die konsultasie bywoon. 

•!• Geteken te ______ op die _____ <lag van ______ 20 

•!• Konsultant: 
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•!• Gemeente: 

6.4.3. Voorbereiding vir aksie in die gemeente. 

In die voorbereiding vir aksie sowel as tydens die fase van analise kan die 

gemeenteboukonsultant ruim gebruik maak van verskillende vorme van visuele 

hulpmiddels byvoorbeeld grafieke, kaarte en diagramme om die inligting visueel aan 

die lidmate van die gemeente oor te dra. Die betrokkenheid en belangstelling van die 

lidmate kan daardeur verbeter word. 

6.4.4. Aksie. 

Die gemeenteprofiel word vooraf voltooi deur elke huisgesin/lidmaat van die gemeente. 

Dit sou raadsaam wees indien die voltooing daarvan ruim voor die tyd afgehandel kan 

word met die oog op die verwerking van die inligting deur die gemeenteboukonsultant. 

Die plaaslike kerkraad besluit in samewerking met die gemeenteboukonsultant hoe die 

verspreiding en insameling van die vraelyste hanteer sal word. Die gemeenteprofiel 

word dan opgestel aan die hand van die volgende vraelys: 

6.4.4.1. Gemeenteprofiel. 

Datum: 

Deur wie versprei: 

Deur wie ingesamel: 

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? 

Man: 

Geb. Datum. Bel. lidmaat JIN 
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Vrou: 

Kind: 

Woonadres: Posadres: 

2. Hierdie gedeelte moet deur die vader van die huisgesin voltooi word. 

Ouderdomsgroep: 20- 30 __ _ 31- 50 --- 51- 70 --- Ou er 

Beroep: 
----------~ 

Opvoedkundige kwalifikasies: St. 6 __ St. 10 __ Diploma __ Graad __ 

Inkomste per j aar: 20 000+ 

60 000+ 

100 000+ 

Huwelikstatus: Getroud ---

Geskei 

40 000+ 

80 000+ 

Ongetroud __ _ 

Wewenaar ---

3. Hierdie gedeelte moet deur die moeder van die huisgesin voltooi word. 
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Ouderdomsgroep: 20- 30 __ _ 31- 50 51-70 Ou er 

Beroep: 
----------~ 

Opvoedkundige kwalifikasies: St. 6 __ St. 10 __ Diploma __ Graad __ 

Inkomste per jaar: 20 000+ 

60 000+ 

100 000+ 

Huwelikstatus: Getroud ---
Geskei 

6.4.4.2. Samevattende gemeenteprofiel. 

40 000+ 

80 000+ 

Ongetroud __ _ 

Weduwee ---

Na die voltooing van die gemeenteprofiel word die ingesamelde inligting verwerk en 

oorgedra op die samevattende gemeenteprofiel. Hierdie samevattende gemeenteprofiel 

sal as die werksdokument <lien deur die res van die fase van analise. Dit is belangrik dat 

die gemeenteboukonsultant hierdie profiel baie deeglik sal bestudeer en daaruit vir horn 

die beeld van die gemeente duideliker maak. 

Saam met die persone betrokke kan die gemeenteboukonsultant vanuit die profiel by 

wyse van vooruitskouing baie kortliks aandag gee aan die tendense, probleme en 

geleenthede. 'n Moontlike probleem sou byvoorbeeld kon wees die meerderheid 

bejaarde lidmate in die gemeente of afhangende van die gemeente se samstelling en 

funksionering in die gemeenskap, sou dieself de tendens ook as 'n geleentheid tot 

verkondiging en opbou beskou kon word. 



6.4.4.2.1. 'n Moontlike samevattende gemeenteprofiel. 

Datum: 
---~---

1. Aantal helydende lidmate: Mans: 

Vrouens: 

2. Aantal nie- helydende lidmate: Mans ho 18 jaar: 

Vrouens ho 18 jaar: 

Kinders: 

3. Omskrywing van die radius/omgewing rondom die kerkgehou waar die lidmate 

woon: 

4. Ouderdomsgroepe: 20 - 30 jaar: 

31- 50 jaar: 

51- 70 jaar: 

Ouer: 

5. Gemiddelde ouderdomsgroep van die gemeente: 

6. Opvoedkundige kwalifikasies: St. 6: 

7. lnkomste per jaar: 20 000+: 

40 000+: 

St. 10: 

Dilpoma: 

Graad: 
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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: 

12. Geleenthede: 

6.4.5. Die analise. 
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Na die afuandeling van die gemeenteprofiel volg die gemeente- analise. Die fase kan 

beskryf word as 'n eerlike poging van selfevaluering deur die leiers en lidmate van die 

gemeente of ten minste deur 'n verteenwoordigende groep uit die gemeente. Hierdie 

fase kan nooit opgedra word aan die ampsdraers of 'n kommissie van die gemeente nie. 

Tydens die analise word gebruik gemaak van Kenon L Callahan se model (Twelve keys 

to an effectiv~ church). Dit is noodsaaklik dat die gemeenteboukonsultant saam met die 
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beplanningskomitee sal vasstel hoe die model aangepas en verander moet word volgens 

die gemeente se eie unieke omstandighede en samestelling. 

Die rede vir Callahan se model as die vertrekpunt in hierdie studie, veral met die oog 

op die analise van die gemeente, is die volgende: 

•!• Die volledigheid van die model ten opsigte van die relasionele sowel as die 

funksionele aspekte van die gemeente se bediening en bestaan. 

•!• Die klem op die sterkpunte van die bediening waarop die gemeente moet voortbou 

en die keuse van twee of drie swakpunte om in die toekoms te verbeter. 

•!• Die model maak <lit vir die gemeenteboukonsultant moontlik om met groot sukses 

opvolgbesoeke aan die gemeente te bring met die oog op die deurlopende 

evaluering, met die voltooide gemeente- analise as 'n verwysingsraamwerk. 

•!• Die lidmate van die gemeente neem nie net deel aan die analise nie, hulle behartig 

self die hele analise. Hier vind ons waarskynlik die grootste voordeel in Callahan se 

model: Die interaksie van die lidmate met mekaar. Selfs tydens die fase van analise 

kan die lidmate funksioneer as ledemate van die een liggaam. Die deelname deur 

die lidmate aan die analise dra by tot 'n kritiese solidariteit en die aanvaarding van 

die gesamentlike eienaarskap vir probleme en moontlike oplossings. Hierdie 

solidariteit en aanvaarding is egter slegs moontlik en haalbaar wanneer die leiers en 

lidmate vanuit 'n innerlike oortuiging en gemotiveerd aan hierdie fase sou 

deelneem. 

Die gemeente van Jesus Christus bestaan en funksioneer vol gens sekere 

geloofshandelinge. Elkeen van hierdie geloofshandelinge kom op verskillende maniere 

tot uiting in die spesifieke gemeente, maar kom ook op verskillende maniere tot uiting 

in verskillende gemeentes van die self de kerk. 

In die gemeente as die liggaam van Jesus Christus kan tereg, soos Callahan in sy model 

aantoon, die onderskeid getref word tussen die relasionele en funksionele kenmerke in 

die funksionering van die gemeente. Die twaalf kenmerke skep die ruimte vir die leiers 
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en lidmate om doelgerig en effektief die werksaamhede in die gemeente te verrig. Die 

kenmerke skep ook die ruimte vir die gemeenteboukonsultant om saam met die leiers 

en lidmate doelgerig en effektief die bestaande bediening van die gemeente te evalueer. 

Callahan se model hou ook deeglik daarmee rekening dat die samestelling en 

funksionering van elke gemeente uniek en eiesoortig is en dat daar in die gemeente die 

ruimte geskep moet word vir die ledemate van die een liggaam se inter- athanklike 

funksionering tot effektiewe funksievervulling. 

Die gemeente funk:sioneer nie verwyderd van die gemeenskap nie. Die gemeente is 

verkondigend in die gemeenskap teenwoordig. Hierdie verkondiging van die gemeente 

is tog gerig op die lidmate van die spesifieke gemeenskap, maar ook op die gemeenskap 

in sy geheel. Daarom is dit noodsaaklik dat die missionere gerigtheid van die gemeente 

ook in die analise 'n regmatige plek sal inneem. 

Callahan se model is nie gerig op sekere marginale veranderinge nie. Die model is 

eerder gerig op die totaal van die gemeente se bediening en bestaan. Nie net die 

relasionele van die bediening kry 'n regmatige plek nie, maar ook die funksionele, iets 

wat dikwels misgekyk word of waaraan weinig waarde geheg word. Die "innerlike" 

sowel as die "uiterlike" van die gemeente word dus deur hierdie model blootgele. 

Waarheen is die gemeenteboukonsultant en gemeente op weg met hierdie model? 

Allereers: Die gehoorsame verkondiging van die blye evangelie tot die eer van die drie

enige God. Hierdie gehoorsame uitvoering van die opdrag vind dan plaas binne die 

raamwerk van 'n gemeentelike bedieningsmodel na die athandeling van die gemeente

analise, die gemeenteprofiel, die langtermynbeplanning en die implementering daarvan. 

Die bedoeling is dus nie 'n streng bestuursmatige benadering nie. Die bedoeling is 

eerder dat die leiers en die lidmate van die gemeente stil sal word in biddende 

athanklikheid van die Here en luister na die stem van die Heer van die kerk. Sodoende 

moet die gemeente, as die liggaam van Jesus Christus, al meer gehoorsaam en doelgerig 

gestalte gee aan sy wese en doel: Die gestuurde verkondiger van God in die wereld. 
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6.4.5.1. Werksdokument vir die fase van analise waarvolgens die gemeente- analise 

gedoen kan word. 

Twaalf sleutelkenmerke tot 'n effektiewe gemeente. 

1. Spesifieke konkrete missionere doelwitte. 

1.1. Die gemeente het een spesifieke, konkrete missionere aksie 

waardeur effektiewe hulp verleen word, goed bekend is 

aan en waardeer word in die gemeenskap. 

1.2. Die gemeente het 'n tweede spesifieke, konkrete missionere 

aksie waardeur effektiewe hulp verleen word, goed bekend 

Maks. Punt Punt 

40 

is aan en waardeer word in die gemeenskap. 30 

1.3. Die gemeente het 'n derde spesifieke, konkrete missionere 

aksie waardeur effektiewe hulp verleen word, goed bekend 

is aan en waardeer word in die gemeenskap. 15 

1.4. Die gemeente het 'n spesifieke, konkrete missionere aksie 

in 'n beplanningsfase, gekoppel aan spesifieke datums en 

tydskedules, gereed vir implementering in die gemeente. 10 

1.5. Die leiers en lidmate beplan ten minste een ander spesifieke, 

konkrete missionere aksie vir toekomstige implementering 

in die gemeente. 5 

TOTAAL: 100 

Deel die totaal deur 10: 10 

2. Pastorale besoeke deur die pastor en lidmate in die gemeenskap. 

Voltooi die onderstaande spasies ten opsigte van die pastorale besoeke deur die pastor 

en die lidmate in die gemeenskap. 

Die besoeke deur die ouderlinge en diakens word gereken as besoeke by lidmate. 



Aantal besoeke per week by lidmate en nie-lidmate wat by die gemeente inskakel: 

Pastor Lidmate 

Lidmate: 

Nie-lidmate wat inskakel: 

TOTAAL: 

Aantal besoeke per week by kerk:vervreemde/ buitekerklike persone: 

Besoeke aan persone wat 

die erediens van die 

gemeente die eerste keer 

bygewoon het: 

Kerk:vervreemdes/ buitekerklikes: 

In die gemeenskap: 

Nuwe intrekkers in die gemeenskap: 

TOTAAL: 

Pastor 

---

Aantal besoeke per week by persone wat: 

In die hospitale van die 

gemeenskap is: 

In versorgingstehuise van 

die gemeenskap is: 

Huisgebonde is: 

In krisisse verkeer: 

TOTAAL: 

Pastor 

Lidmate 

Lidmate 

Totaal 

Totaal 

Totaal 
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Maks. punt Punt 

2.1. Die pastor en die lidmate van die gemeente le besoeke afby: 

2.1.1. lidmate en nie- lidmate wat inskakel: 

2.1.2. Besoekers aan die erediens, kerk:vervreemdes en nuwe 

25 



intrekkers: 25 

2.1.3. Si ekes in hospitale en tuis: 25 

2.2. Ons handhaaf'n hoe kwaliteit van "omgee vir mekaar" 

tydens hierdie besoeke en in ons versorging van ander 

persone wat nie lidmate van die gemeente is nie: 25 

TOTAAL: 100 

Deel die totaal deur 10: 10 

3. Gemeenskaplike dinamiese eredienste. 

Voltooi die ontbrekende inligting: 
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a. Ons gemeente het ___ persone wat die spesifieke verantwoordelikheid het 

om nuwe lidmate en besoekers tuis en welkom te laat voel by die kerkgebou 

voor die aanvang van die erediens. 

b. Ons gemeente het persone wat voor die aanvang van die erediens 

plekke in die kerkgebou aandui en veral nuwe intrekkers en besoekers naby 

iemand plaas waar hulle tuis sal voel. 

c. Die koor (indien van toepassing) drain die erediens 'n gees van warmte en 

hartlikheid oor. Jal Nee. 

d. Die voorganger/s in die erediens straal warmte en egte omgee uit. Ja? Nee. 

e. Die gemiddelde aantal koorlede wat elke Sondag sing: 

f Aantal "ingeskrewe" koorlede: 

g. Gemiddelde erediensbywoning: 

h. Bepaal 15% van die gemiddelde erediensbywoning: 

Aantal sitplekke: (soos van toepassing in u gemeente) 

I. In die skip (main floor): 

J. Koor: 

k. Balkon: 

I. Verstelbare ekstra ruimte vir sitplekke: 

m. Totale aantal sitplekke: 

n. Sitplekkapasiteit wanneer die gebou gemaklik vol is: 

(Stedelike gemeentes bereken 80% van die totale 

aantal sitplekke in die kerkgebou en plattelandse 
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gemeentes bereken 60%) 

0. Aangepaste sitplekkapasiteit vir gemaklik vol: 

Verminder met 4% vir elk van die onderstaande eienskappe wat in die erediensruimte 

ontbreek: Wye middelpaadjies of dubbele paadjies. 

Wye sypaadjies. 

Groot portaal. 

Kort kerkbanke (8 sitplekke of minder). 

Ruim kansel en liturgiese ruimte. 

p. Om te bepaal hoe die erediensruimte sou lyk wanneer <lit 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 gebiede: 

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 gebiede: 

Maks. Punt Punt 

3 .1. Die erediensgebeure van die gemeente straal 'n gees van 

gemeenskap van gelowiges uit. 20 

3.2. Die musiek en sang voor, tydens en na 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 tydens 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 
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4. Betekenisvolle relasionele groepe. 

Maak 'n lys van die belangrikste relasionele groepe in die gemeente. Merk daardie 

relasionele groepe wat vir korter as vyf jaar in die gemeente bestaan: 

Naam van groep 

1. 

Jaarbegin Aantal persone Teikengroep Ouderdomsveld 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

4. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

5. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

6. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

7. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

8. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

9. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

10. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Die gemiddelde erediensbywoning: 

Totale aantal relasionele groepe jonger as vyf jaar: 

Bepaal hoeveel relasionele groepe effektief in die gemeente behoort te funksioneer. In 

'n gemeente met 'n gemiddelde erediensbywoning van 100 persone behoort daar 7 - 10 

groepe vir alle ouderdomme te bestaan. 

Die gemiddelde erediensbywoning gedeel deur 100 maal 7= 

Die gemiddelde erediensbywoning gedeel deur 1 O= 

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 groepe? Ja/Nee. 

Noem enige betekenisvolle relasionele groepe wat die gemeente beplan om in die 

volgende drie tot vyf jaar te begin: 

!.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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3. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

4. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

5. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

4 .1. Daar bestaan genoeg relasionele groepe in verhouding tot 

die grootte van die gemeente (7 - 10 groepe vir elke 100 

Maks. Punt Punt 

lidmate van die gemiddelde erediensbywoning), 20 

4.2. Persone ervaar iets van die gemeenskap van gelowiges in 

hierdie groepe. 20 

4. 3. Daar bestaan genoeg nuwe groepe (jonger as vyf jaar) in 

verhouding tot die antler groepe in die gemeente (Ben nuwe 

groep vir elke drie bestaande groepe) 25 

4.4. Persone ervaar iets van die 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. 15 

TOTAAL: 100 

Deel die totaal deur 10: 10 

5.1. Sterk leierskaphulpbronne. Maks. Punt Punt 

5 .1. Die gemeente se leiers is eerder leiers as 

"enablers" ( instaatstellers) 15 

5.2. Daar bestaan 'n gesonde balans van vaardighede in die 

leierskorps van die gemeente. 10 

5.3. Die doelwitte (indien van toepassing) van die gemeente 

is aanvullend tot mekaar vir die bereiking van een 

sentrale doel. 15 

5.4. Die leiers van die gemeente konsentreer op die bereiking 

van doelwitte eerder as op aktiwiteite. 10 

5.5. Daar bestaan 'n gesonde balans tussen die vaardighede en 

kontinuiteit in die leierskorps van die gemeente. 10 

5.6. Die gemeente beskik tans oor ten minste een leier vir elke 
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vyftien aktiewe lidmate en persone wat nie inskakel nie. 10 

5. 7. Die gemeente beskik oor sterk pastorale en ander vorme 

van leierskap. 15 

5.8. Die leiers van die gemeente ontvang by geleentheid 

positiewe erkenning en aanprysing vir voortreflike werk. 15 

TOTAAL: 100 

Deel die totaal deur 10: 10 

6. Vaartbelynde strukture en deeglike deelnemende besluitneming. 

Maks. Punt Punt 

6.1. Die leiers van die gemeente neem wyse, weldeurdagte 

besluite in ooreenstemming met die belangrike prioriteite 

en sleuteldoelwitte van die gemeente. 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 verleen hulp 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 

sleuteldoelwitte. 25 

TOTAAL: 100 

Deel die totaal deur 10: 10 

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.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Maks. Punt Punt 

7.1. Die gemeente het 1 - 3 programme wat deur die gemeenskap 

as toereikend ervaar en waardeer word. 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. 15 

7.4. Die gemeente het omvattende en objektiewe kriteria vir die 

evaluering van sy programme en aktiwiteite. 25 

7.5. Daar bestaan 'n verband tussen die programme en die sleutel-

missionere doelwitte van die gemeente. 20 

TOTAAL: 100 

Deel die totaal deur 10: 10 

8. Openheid en toeganklikheid. Maks. Punt Punt 

8.1. Die kerkgebou van die gemeente het 'n uitstekende en 

toeganklike ligging in die gemeenskap. 20 

8.2. Daar is genoegsame en gemaklike ingange tot en uitgange 

van die kerkterrein. 20 

8.3. Daar bestaan 'n gerieflike toeganklikheid tot die gemeente se 

erediensruimte en ander fasiliteite (Bv. vir bejaardes en 

persone met gebreke ). 20 

8.4. Die predikant en ander leiers van die gemeente is beskikbaar 

(toeganklik) vir persone in die gemeenskap. 40 

TOTAAL: 100 

Deel die totaal deur 10: 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 

Maks. Punt Punt 

25 



in die gemeenskap. 25 

9.3. Die gemeente se werksaamhede is opvallend sigbaar in die 

gemeenskapslewe sowel as in die plaaslike media. 25 

9.4. Die gemeente beskik oor 'n goeie menssigbaarheid: die 

predikant en ander gemeentelike leiers beklee sekere plekke 

in die noemenswaardige projekte van die gemeenskap. 25 

TOTAAL: 100 

Deel die totaal deur 10: 10 

10. Genoegsame parkering, grond- en landskapontwikkeling. 

Beraam die aantal parkeerplekke wat nie in die straat is nie, maar wat 
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binne 'n gerieflike loopafstand van die kerkgebow' gemeentesentrum af is: ___ _ 

Beraam die aantal parkeerplekke in die straat wat binne 'n gerieflike 

loopafstand van die gemeentesentrum af is. Indien die kerkgebou 

in 'n besige stedelike gebied gelee is, verminder hierdie getal 

met 50% om vir die waarskynlike beskikbaarheid op 'n 

Sondagoggend voorsiening te maak: 

Tel bogenoemde twee getalle bymekaar om die totale aantal 

besikbare parkeerplekke te bereken: 

Vermenigvuldig die totale aantal parkeerplekke met 1. 75 om te 

bereken vir hoeveel persone die gemeente parkering voorsien: 

Deel die totale jaarlikse inkomste van die gemeente deur die totale 

aantal parkeerplekke om die "jaarlikse inkomstewaarde" van elke 

parkeerplek te bereken: 

10.1. Die gemeente beskik oor genoegsame parkering wanneer 

die kerkgebou: Ongemaklik oorvol is: 40 

Gemaklik vol is: 35 

Maks. Punt Punt 



Gemaklik leeg is: 

Ongemaklik leeg is: 

20 

5 

Maak net gebruik van straat-parkering: 5 40 

10.2. Die gemeente beskik oor genoegsame ruimte vir die 

huidige behoeftes, sowel as vir die 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 
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11. Genoegsame ruimte en fasiliteite. Maks. Punt Punt 

11.1 Die primere gebruik van die kerkgebou en ander fasiliteite 

dra by tot die gemeente se missionere gerigtheid en tot die 

optimale benutting daarvan. 35 

11.2. Die grootte en kapasiteit van die ruimtes van die kerkgebou 

is in balans met mekaar. 35 

11.3. Die fasiliteite word deeglik in stand gehou, en verbeteringe 

wat aangebring word, word vooraf deeglik deur kundiges 

beplan. 30 

TOTAAL: 100 

Deel die totaal deur 10: 10 

12. Gesonde finansiele hulpbronne. 

Voltooi die ontbrekende inligting van die vorige drie jaar: 

20 20 20 

Gemiddelde erediensbywoning: 

Lidmaattal: 

Totale inkomste: 

Inkomste per lidmaat in die erediens: 

Inkomste per lidmaat: 

Deur gebruik te maak van bostaande inligting, voltooi die volgende formule: 



Die totale inkomste gedeel deur die gemiddelde erediensbywoning = inkomste 

per lidmaat in die erediens: 

Die totale inkomste gedeel deur die lidmaattal = inkomste per lidmaat 

in die gemeente: 
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Maks. Punt Punt 

12.1. Die gemeente se inkomste per lidmaat in die erediens 

vergelyk goed met die bestendige, groeiende of 

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 

6.4.5.2. Samevattende gemeente-analise. 

Nadat hierdie gemeente-analise afgehandel is, word die ingesamelde inligting oorgedra 

op die samevattende gemeente-analise. Reeds uit hierdie analise kan daar sekere 

waarnemings gemaak word, maar daar moet versigtig daarteen gewaak word dat nie 

nou reeds finale gevolgtrekkings gemaak word nie. 
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6.4.5.2.1. 'n Moontlike samevattende analise van die twaalf kenmerke. 

Voltooi die onderstaande deur die toe pas like syf ers soos verkry uit die 

i:emeente-analise te omkring. Die totaal uit 10 soos bereken word dus oori:edra. 

1 O= Sterkpunt. 

1 = Swakpunt. 

1. Spesifieke konkrete missionere doelwitte. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Besoeke deur.:,die pastor en die lidmate in die gemeenskap. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Gemeenskaplike dinamiese eredienste. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4. Betekenisvolle relasionele groepe. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Sterk leierskaphulpbronne. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6. Vaartbelynde strukture en deeglike deelnemende besluitneming. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Verskeie toereikende programme en aktiwiteite. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8. Openheid en toeganklikheid. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9. Opvallende sigbaarheid. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10. Genoegsame parkering, grond- en landskapontwikkeling. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11. Genoegsame ruimte en fasiliteite. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12. Gesonde finansiele hulpbronne. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

9 10 

9 10 

9 10 

9 10 

9 10 

9 10 

9 10 

9 10 

9 10 

9 10 

9 10 
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Deur 'n bespreking in die groep, bereik konsensus oor watter twee kenmerke die 

gemeente se sterkpunte is en watter twee ander kenmerke die gemeente later kan 

byvoeg en ontwikkel moet word. 

6.4.6. Beplanning. 

Na die atbandeling van die analise gaan die gemeente oor tot die beplanningsfase. 'n 

Gemeenteseminaar sou vir hierdie doel aangebied kon word. Alle lidmate van die 

gemeente word genooi om die geleentheid by te woon. Indien die fase van motivering 

deeglik inslag gevind het by die lidmate, sal daar wel genoeg persone wees wat die 

geleentheid sal wil bywoon. 

Na aanleiding van die gegewens wat tydens die analise verkry is, vorm die 

gemeenteboukonsultant en lidmate 'n voorlopige geheelbeeld van die gemeente se 

bestaande bediening. Die vertrekpunt in hierdie fase is dus die analise sowel as die 

waamemings wat die lidmate en die gemeenteboukonsultant gemaak het. Genoeg 

geleentheid moet aan die lidmate gebied word om standpunte te lig asook om voorstelle 

te maak. Dit sou ook nodig kon wees dat die gemeenteboukonsultant aandag gee aan 

die moontlike vrese van die lidmate, aangesien 'n nuwe beeld (prentjie) van die 

bediening en die toekoms van die gemeente besig is om by hulle vorm aan te neem. 

Vanuit die analise (geheelbeeld) word oorgegaan tot die ontwerp van 'n gemeentelike 

bedieningsmodel. Ten opsigte van die gemeentelike bedieninsgmodel 

(langtermynbeplanning) stel Callahan (1987: 67) die volgende voor: 

•!• "En effective long-range plan includes only these twenty percenters that yield 80 

percent of the results. Whenever even one or two eighty percenters creep in, that 

long-range plan loses effectiveness." Daar moet dus op 'n stategiese wyse oorgegaan 

word tot die beplanning sowel as die implementering daarvan, sonder om te veel 

spanning en onsekerheid by die leiers en lidmate van die gemeente te laat ontstaan. 

•!• "A long-range plan is effective when all the central characteristics you plan to 

expand and add match well with your church's current strengths." Die resultate van 
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die analise vorm die vertrekpunt in hierdie fase, maar ook die norm waarvolgens die 

beplanning uitgevoer word. Die resultate behoort aan die gemeenteboukonsultant en 

lidmate van die gemeente 'n baie duidelike beeld te kan gee van die potensiaal en 

gebreke in die gemeente. 

•!• "As your group thinks about expanding and adding central characteristics, look for a 

fitting match with the community and with the mission field your church seek to 

serve." Die gemeente bestaan nie losstaande van die gemeenskap nie, maar as 'n 

eenheid met die gemeenskap. Hierdie eenheid impliseer nie <lat die gemeente een 

sal word met die gemeenskap nie, eerder <lat die gemeente 'n verantwoordelikheid 

( opdrag) van verkondiging m die gemeenskap moet verrig. Hierdie 

verantwoordelikheid moet veral duidelik aan die orde kom tydens die fase van 

beplanning. 

•!• "A long-range plan is effective when it sends in the plays the players can run- when 

its key objectives are those the leadership team can accomplish." In die beplanning 

moet dus deeglik rekening gehou word met die leiers sowel as die lidmate van die 

gemeente se vermoens. 

•!• "Plan less to achieve more. Do not focus on more central characteristics than can 

reasonable be accomplished within your specified time horison." Die leiers en 

lidmate sal deeglik daarmee rekening moet hou dat gemeentebou nooit 'n 

afgehandelde "projek" kan wees nie. Daar bestaan wel sekere doelwitte wat aan die 

tydskedule gekoppel moet word en binne hi er die bepaalde tydskedule af gehandel 

moet wees. Die proses en fases van gemeentebou duur egter voort. 

Die boodskap van Callahan is baie duidelik: 'n Langtermynbeplanning is geen 

simplistiese saak nie. Die gemeente en die gemeenteboukonsultant kan nie hierdie fase 

verwaarloos nie, omdat die beplanning die hele toekomstige bediening van die 

gemeente beoog. 

Die bedoeling van die beplanning is dan om die groei en verandering wat vir die 

gemeente beoog word as deel van die beplanning te beskryf Die herhaling van <lit wat 
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reeds jaar na jaar in die beplanning van die gemeente herhaal is, word sodoende 

uitgeskakel. Die beplanning sowel as die beskrywing daarvan is strategies van aard, 

omdat die beplanning, die doelwitte en werkswyses sistematies en duidelik beskryf 

moet word. 

Die aanpassing van die beplanning moet ook gedoen word met die inagneming van die 

mense aan wie die gemeente se bediening gerig word se unieke omstandighede. 

Terselftertyd word daar in die beplanning voorsiening gemaak vir kontinuiteit sodat die 

gemeente jaar na jaar op gekontroleerde wyse volgens die beplanning opgebou word 

aan die hand van die analise wat gedoen is. 

Van kritiese belang is die implementering van die gemeentelike bedieningsmodel 

volgens die tydskedule. Daarom is dit noodsaaklik dat so volledig as moontlik beskryf 

sal word watter persone sekere funksies sal verrig en hoe die beplanning sinvol 

germplementeer sal word. Tydens die fases van analise en implementering kan die 

gemeenteboukonsultant en die gemeente gebruik maak van die volgende 

werksdokument. Die bedoeling daarvan is om alle besluite aan te teken en aan die hand 

daarvan die verantwoordelike persone in kennis te stel. 

6.4.6.1. Werksdomument vir die fase van beplanning en implementering. 

VERGADERING VAN: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DATUM VAN VERGADERING: 
~~~~~~~~~~~ 

BESLUIT: 

1. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

4. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

5. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



PERSOON VERANTWOORDELIK: 

1. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

4. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

5. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

TEIKENDATUM: 1. 
~~~~~~~~~~~~-

2. 
~~~~~~~~~~~~-

3. 
~~~~~~~~~~~~ 

4. 
~~~~~~~~~~~~-

5. 
~~~~~~~~~~~~-

VERSLAG AAN WIE: 1. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

2. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

3. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

4. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

5. 

6.4.6.2. Behandeling van besluite. 
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Na aanleiding van die gegewens op bogenoemde werksdokument, word die 

onderstaande memorandum vir elke verantwoordelike persoon voltooi en oorhandig. 

Sodoende word die besluite bekend gemaak aan die persone verantwoordelik, selfs al 

was hy/sy nie teenwoordig tydens die vergadering nie. 

6.4.6.3. Werksdokument om die verantwoordelike persone in kennis te stel van die 

beplanning en die besluite wat geneem is. 

BESLUIT/E GENEEM TYDENS DIE VERGADERING VAN: 
~~~~~~~~ 
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DATUM VAN VERGADERING: 
~~~~~~~~~~~ 

VERANTWOORDELIKE PERSOON/ KOMITEE: 
~~~~~~~~~~~~ 

BESLUIT: 

1. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

2. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

3. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

4. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

5. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

TEIKENDATUM: 1. 
~~~~~~~~~~ 

2. 
~~~~~~~~~~ 

3. 
~~~~~~~~~~ 

4. 
~~~~~~~~~~ 

5. 
~~~~~~~~~~ 

VERSLAG AAN: 1. 
~~~~~~~~~~ 

2. 
~~~~~~~~~~ 

3. 
~~~~~~~~~~ 

4. 
~~~~~~~~~~ 

5. 
~~~~~~~~~~ 

6.4. 7. lmplementering. 

Gemeentebou is gerig op die opbou van die gemeente as die gemeenskap van gelowiges 

om sodoende die kloof tussen die gedefenieerde en die empiriese subjek te probeer 

oorbrug. Die fase van implementering kan beskryf word as die kroon van die 

gemeentebouproses, die fase waartydens die gemeentelike bedieningsmodel gestalte 

moet vind, die fase waartydens die kloof oorbrug moet word. 

Die beplanning van die lidmate en leiers kom tydens die fase van implementering tot 

wasdom. Die gemeentelike bediening as 'n verstoonvenster op die koninkryk van God 
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ondergaan tydens hierdie fase die nodige veranderinge en aanpassmgs, me as 'n 

eenmalige afgehandelde gebeurtenis me, maar as 'n voortdurende proses van 

verandering, groei en ontwikkeling. 

Die lidmate sowel as die leiers van die gemeente het tydens hierdie fase die belangrike 

verantwoordelikheid om die vasgestelde tydskedule te handhaaf, sowel as die doelwitte 

soos geformuleer. Hierdie fase vereis motivering, ywer, entoesiasme en volharding. 

Daarom het die goed gemotiveerde en toegeruste leiers van die gemeente tydens hierdie 

fase so 'n belangrike verantwoordelikheid. 

"Om in lyn met God se wese en doel sy funksies te vervul, vra volharding, moed, geloof 

en harde werk. Dit vra volharding in gebed soos min ander dinge. Leierskap moet dit 

help verskaf. Leierskap is in hierdie fase 'n parakletiese bediening van bemoediging, 

ondersteuning, troos en vermaning. (Nel 1994: 199) Willekeurige optrede moet vermy 

word. Die gemeentelike bedieningsmodel soos vasgestel tydens die fase van beplanning 

moet daadwerklik geimplementeer word. 

Indien die fase van implementering na willekeur uitgevoer word, kan die verloop van 

die hele gemeentebouproses negatiefbeinvloed word. Die gemeente moet ten alle koste 

'n "teruggaan" na die fases van motivering, analise en beplanning vermy. Die 

bemagtiging van die lidmate vir dienswerk moet ook nie daartoe lei dat elkeen 

onafhanklik van die ander begin funksioneer nie. Die korporatiewe samewerking van 

die ledemate van die een liggaam moet tydens hierdie fase baie sterk beklemtoon word 

en in all es in die gemeente nagestreef word. 

Om die fase van implementering doelgerig en gekontroleerd te laat verloop, kan die 

gemeente gebruik maak van die implementeringsdokument/werksdokument vir die fase 

van implementering. Hierdie verskillende werksdokumente kan later ook met groot 

vrug in 'n verwerkte vorm aan die lidmate beskikbaar gestel word om sodoende die 

relevante inligting aan die hele gemeente en aan nuwe intrekkers bekend te maak. Die 

boodskap van hierdie gemeentelike bekendstellingsdokument is dan: Hierdie is 'n 

gemeente van Jesus Christus. Dit is waarmee ons lidmate tans besig is in die gemeente. 



192 

6.4.7.1. 'n Werksdokument vir die fase van implementering. 

Tydskedule: _______________________ _ 

Toerustingsgeleenthede: _____________________ _ 

Wyse van evaluering: -----------------------

Tydskedule: ------------------------

Toerustingsgeleenthede: ---------------------

Wyse van evaluering: -----------------------
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Persone verantwoordelik: -----------------------

Tydskedule: ----------------------------
Toe rusting s gel e en the de: 

-----------------~----~ 

Wyse van evaluering: ------------------------

6.4.8. Stabilisering en evaluering. 

Die proses en die fases van gemeentebou moet by die leiers en die lidmate van die 

gemeente "gevestig" word. Gemeentebou is nie net iets wat in die gemeente moet 

gebeur nie. Gemeentebou is ook iets wat deur die leiers en lidmate in die gemeente 

gedoen moet word. 

Die idee van gemeentebou, die verloop van die proses sowel as die bewus-bly van die 

proses van gemeentebou moet voortdurend lewend gehou word in die gemeente. Die 

bedoeling is dus om die proses van gemeentebou in die gemeente te vestig en te laat 

groei en indien nodig, om sekere aanpassings in die verloop van die proses te maak. 

Soos reeds gestel, moet die suksesse wat behaal is gestabiliseer word en deurlopende 

evaluering moet gedoen word. In die stabilisering sowel as in die evualering kan die 

gemeenteboukonsultant 'n belangrike bydrae lewer. Die konsultant het tog die analise 

en langtermynbeplanning hanteer en beskik oor die nodige dokumentasie om die 

verdere verloop van die proses te evalueer. 
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Die plek en die funksie van die gemeenteboukonsultant as 'n buitestaander maak van 

horn/ haar die ideale persoon om die evaluering van die proses te behartig. Die lidmate 

en leiers van die gemeente mag egter nie die indruk kry <lat die gemeenteboukonsultant 

bloot "kontroleer" wat besig is om in die gemeente te gebeur nie of <lat die 

gemeenteboukonsultant "kontroleer" of die gestelde doelwitte volgens die bepaalde 

tydskedule nagekom is of nie. 

Die gemeenteboukonsultant sou ten minste op twee terreine die evaluering in die 

gemeente kon doen: Ten opsigte van die verloop van die gemeentebouproses volgens 

die vasgestelde bree doel, doelwitte en tydskedules, asook ten opsigte van die proses 

van gemeentebou. Sodoende kan die gemeenteboukonsultant verhoed <lat die gemeente 

"terugval" na een van die vorige fases wat reeds afgehandel is. 

Die gemeenteboukonsultant se strewe moet dus altyd wees: 'n Voortdurende 

wisselwerkende verhouding tussen hom/haar en die gemeente waar 'n 

konsultasiebesoek afgele is. Die werk van die gemeenteboukonsultant is, soos 

gemeentebou self, nooit 'n eenmalige en afgehandelde taak nie, eerder 'n v-0orlopigheid 

waaraan altyd weer gewerk sal moet word. 

6.5. Gevolgtrekking. 

Gemeentebou het in Suid- Afrika as deel van Praktiese Teologie sowel as deel van 

kerk- en gemeentewees 'n terrein van spesialisering geword. Hierdie terrein vra vir 

ongekende wetenskaplike ondersoek, nadenke, besprekings en beplanning. 

In die era van die postmodernisme is <lit vir die opbou van die kerk en gemeente van 

Jesus Christus van deurslaggewende belang <lat die gemeenteboukonsultant aan hierdie 

proses van ontwikkeling sal deelneem en ook dat die gemeenteboukonsultant as 'n 

spesialis op die terrein van gemeentebou deur kerke en gemeentes geraadpleeg sal 

word. 

Soos uit die studie blyk, is gemeentebou nie absoluut nie; ook nie enkelvoudig in die 

verloop van die proses nie. "Surveys are hard work. They are expensive. Both man 

hours and feelings are involved. A certain amount of conflict and negativism is often 
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experienced. Still, surveys can be greatly used to help a group see its task more clearly, 

dedicate itself to that task more intensely, and seek ways of accomplishing that task 

more realistically." (Smith 1976: 15) 

Kreatiewe denke deur die lidmate van die gemeente sowel as deur die 

gemeenteboukonsultant is noodsaaklik. 'n Deeglike langtermynbeplanning is wesenlik. 

Die ekklesiologiese kundigheid van die gemeenteboukonsultant is onontbeerlik. 

Om op te tree as 'n gemeenteboukonsultant is geen eenvoudige taak nie. Die optrede 

van die gemeenteboukonsultant kan, soos gemeentebou, nooit absoluut wees nie. Nie 

alleen moet die gemeenteboukonsultant oor sekere vaardighede beskik nie. In die eerste 

plek sal die gemeenteboukonsultant oor 'n deeglike kennis moet beskik ten opsigte van 

gemeentebou self, asook oor die verskillende ekklesiologiese modelle en die 

funksionering daarvan in verskillende gemeentes. 

Die gemeenteboukonsultant sal ook volledig rekening moet hou met die plaaslike 

gemeente se unieke situasie. Die konsultant moet voortdurend op hoogte wees van 

ontwikkelinge op die terreine van gemeentebou en gemeenteboukonsultante, plaaslik 

sowel as intemasionaal. 

As kundige op die terrein sal die gemeenteboukonsultant poog om: 

•!• alle relevante inligting met die leiers en lidmate van die kerk/gemeentes te deel; 

•!• 'n akkurate diagnose van die huidige stand van die kerk/gemeente te maak; 

•!• akkurate aanbevelings na aanleiding van die diagnose te maak; 

•!• 'n bevredigende oplossing vir die gemeente saam met die leiers en lidmate voor te 

stel en te implementeer; 

•!• behulpsaam te wees in die implementering van die beplande veranderinge en 

doelwitte in die gemeente; 

•!• die leiers en lidmate van die gemeente te begelei om in die toekoms self soortgelyke 

probleme te hanteer; 

•!• so ver as moontlik 'n meer effektiewe bediening in die gemeente te vestig. 
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In die werksaamhede saam met die lidmate van die gemeente sal die 

gemeenteboukonsultant met die volgende aspekte rekening hou: 

•!• Die optrede in die gemeente as 'n gemeenteboukonsultant is 'n menslike sowel as 'n 

geestelike aktiwiteit. Daarom Is die gesonde spiritualiteit van die 

gemeenteboukonsultant van wesenlike belang. 

•!• God is veranderend en vemuwend in die gemeente werksaam. God is met die 

gemeente onderweg. Hy wil vemuwe, herskep en voortdurend opbou en inbou. Die 

gemeenteboukonsultant funksioneer in hierdie onderweg- wees saam met die leiers 

en die lidmate van die gemeente as 'n instrument in die hand van die Here. 

•!• In die werksaamhede fokus die gemeenteboukonsultant op mense en hul vrywillige 

werk wat in die gemeente gedoen word as dade van dankbaarheid. Uiters sensitiewe 

optrede moet te alle tye gehandhaaf word. 

•!• Die gemeenteboukonsultant tree pro-aktief op, en deur hierdie optrede moet die 

lidmate op so 'n wyse begelei word dat hulle self pro-aktief werksaam sal wees in 

die gemeente. Die konsultant moet dus daarteen waak dat die lidmate van die 

gemeente nie van horn/ haar afhanklik sal word nie. Die gemeenteboukonsultant 

moet in die werksaamhede en betrokkenheid steeds 'n buitestaander bly. 

•!• Ten spyte van die gemeenteboukonsultant se toetrede tot die situasie van die 

gemeente, respekteer hy/sy as 'n professionele persoon steeds die outonomiteit van 

die gemeente en die besluite van die lidmate. 

•!• Die gemeenteboukonsultant se werksaamhede verloop gestruktureerd en 

sistematies, nie resepmatig nie, om daardeur vir die lidmate die ruimte te skep vir 

sinvolle en doelgerigte analise en beplanning. 

•!• Die optrede van die gemeenteboukonsultant IS uiters spesifiek, maar tegelyk 

sistematies en holisties van aard. Die lidmate, hulle konkrete situasie en die 

gemeente as 'n geheel, word raakgesien. 

•!• Om die betrokkenheid van die lidmate te bevorder, hied die gemeenteboukonsultant 

deurlopend genoeg geleentheid tot refleksie, deur hom/haarself sowel as deur die 

lidmate van die gemeente. 

•!• As dienaar van die Woord begelei die gemeenteboukonsultant die lidmate om as 

medewerkers in <liens van Jesus Christus en Sy kerk te staan. 
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Indien die gemeenteboukonsultant oor die nodige kundigheid en belangstelling beskik, 

kan die volgende dienste ook aan gemeentes gelewer word: 

•:• Seminare oor gemeentebou. 

•:• Seminare oor motivering met die oog op gemeentebou. 

•:• Seminare oor effektiewe funksievervulling in die gemeente. 

•:• Seminare oor leierskap in die gemeente. 

•:• Raad en advies oor dienskontrakte en billike arbeidspraktyk m die kerk en 

gemeentes volgens die bestaande wetgewing. 

•:• Kreatiewe en doelgerigte jaarbeplanning volgens die behoeftes van die gemeente. 

•:• Lang- sowel as korttermyn finansiele beplanning. 

6.6. Afsluiting. 

Die kerk van Jesus Christus bestaan uit mense. Sedert die ontstaan van die Christelike 

kerk is daar in elke tydvak van die kerk se geskiedenis nuwe en ongekende eise. Deel 

van die roemryke geskiedenis van die kerk is die vervolging van die christendom, die 

onsekerheid oor die hede en die toekoms en die al- verder- vorderende verkondiging 

van die evangelie van Jesus Christus. Sedert die ontstaan van die eerste christelike 

gemeente in Jerusalem, het daar regoor die wereld heen gemeentes van verskillende 

kerklike denominasies in verskillende gemeenskappe tot stand gekom. 

Tans worstel die lidmate van die kerk steeds met nuwe en ongekende eise. Hierin het 

elke plaaslike gemeente 'n belangrike funksie te vervul. Dat hierdie funksie van die 

kerk nie maar per toeval of onbepland vervul kan word nie, spreek vanself Dat die 

gemeente en gemeenteboukonsultant nie hierdie funksie anders kan aanpak as 'n 

geloofsdaad in afhanklikheid van die Heer van die kerk nie, spreek ook vanself 

Die kerk se verantwoordelikheid sou opnuut weer beklemtoon moet word: Verkondig 

die evangelie van Jesus Christus. Hierdie verantwoordelikheid moet in die 

geloofshandelinge van die verskillende gemeentes van die christelike kerk op 'n 

verantwoordelike en deeglik beplande wyse gestalte vind. 

Die kerk mag nooit verstar en <link dat die bestemming wat bereik moet word reeds 

volkome bereik is nie. Die kerk mag nooit 'n gees van selfvoldaanheid openbaar nie en 
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nooit onbuigsaam wees nie. Die kerk moet deurentyd besef dat hy op pad is, nie net op 

sy weg deur die wereld nie, maar op weg na sy identiteit wat hy reeds as 'n gawe van die 

Heer van die kerk ontvang het. 

Elke gemeente moet opgebou word tot 'n geestelike tuiste in die wereld - 'n plek en 

geleentheid waar die lof en die roem van die Heer van die kerk besing word. Hierdie lof 

moet uitloop in vreugdevolle en lofprysende eredienste waaraan Iidmate met oortuiging 

en oorgawe sal deelneem en wat vir die buitestaander 'n positiewe belewing sal wees 

om saam met die gemeente deel daaraan te kan he. 

Weereens: Soos nog nooit tevore m die kerk se geskiedenis me, het die 

gemeenteboukonsultant as 'n dienaar van die Here en as 'n kundige professionele 

persoon 'n geweldige verantwoordelikheid: Die opbou van die liggaam van Christus tot 

'n lofprysende, vreugdevolle gemeenskap van gelowiges, in konsultasie ( samewerking) 

met die leiers en lidmate van die gemeente in 'n deeglik beplande en deurlopende 

proses van gemeentebou, onder die leiding van en deur die inspirasie van die Heilige 

Gees, in biddende afhanklikheid van die Heer van die kerk. Die bestuursmatige neem 

dus 'n regmatige plek in in die werksaamhede van die gemeenteboukonsultant, maar 

<lien nie as die primere norm nie. 

Warren (1980: 75) verwys na Lloyd- Jones se ses aspekte wanneer ons in die Gees bid: 

•!• Die Gees skep in ons die geestelike ingesteldheid. 

•!• Die Gees herinner ons aan ons sonde. 

•!• Die Gees maak ons bewus daarvan dat ons God nodig het. 

•!• Die Gees laat ons God in Sy heerlike krag sien. 

•!• Die Gees vestig ons oe op die Here Jesus Christus. 

•!• Die Gees laat ons die beloftes van God verstaan. 

In die Gees en in biddende afhanklikheid moet die gemeenteboukonsultant hierdie 

noodsaaklike werksaamhede in die kerk en in die plaaslike gemeentes verrig. Daar kan 

en mag vir die gemeenteboukonsultant nooit 'n ander benadering bestaan as een van 

diepe afhanklikheid van die Heer van die Kerk nie. 



ADDENDUM. 

INLIGTING TEN OPSIGTE VAN KONSULTANTE. 

1. Donne Corporation. 

1368 Second St. 

Napa, CA 94559 

888- 465 5502 

e- pos: donne-west@donne.org 

Webbladsy: http://www.donne.org 

2. Ken and Blake Church Consultations. 

1219 Fawn Ridge 

Duncanville 

Texas 

75137 

e- pos: KB@churchhelp.net 

Webbladsy: http://www.churchhelp.com 

3. Newell and Associates. 

High Impact Volunte((r Ministry Manager 

Colorado Springs 

Webbladsy: http://www.ananet.com 

4. Creative Church Consulting International 

Dr. Bob Whitesel 

Webbladsy: http://@3intl.org 

e- pos: mail-room#3intl.org 

5. Dan Hotchkiss 

17 Ludlam St. 

Falmouth. MA 

02540 

Webbladsy: http://www.danhotchkiss.com 
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6. John Tatum 

Church Bussiness Consultant 

10402 Bob White drive 

Houston 

Texas 

e- pos: john@jtbci.com 

Webbladsy: http://www.jtcbi.com 

7. Church Consulting Services. 

Ray Branton 

PO Box 600803 

Dallas 

Texas 

75360 

e- pos: ccs _rb@airmail.ner/ccs )rb 

Webbladsy: http://web2.airmail.net/ccs_rb 

8. Solid Rock Consulting 

Rev. Rita Hays 

Bowling Green 

Kentucky 

e- pos: RevRita@aol.com 

9. Richard H Cobbs 

1734 Eagle's Nest Drive 

Belleair 

Florida 

33756 

e- pos: CARDREC@aol.com 
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10. The Episcopal Network for Stewardship 

3750 East Douglas Ave. 

Wichita 

Kansas 

67208 

e- pos: TENS@TENS.org 

e- pos: TomGossen@TENS.org 

11. 21st Century Strategies, Inc. 

Bill Easum 

554 Bayside Drive 

Port Aransas 

Texas 

78373-4922 

e-pos: 21century@easum.com 

12. Hopkins Construction Co. 

9 Wildon Court 

Kingsville 

MD 

21087 

e- pos: info@churchbuilder.com 

13. Baptist General Convention- Growing towards excellence. 

Webbladsy: http://www.bgct.org/sunday _school/grow002 lhtm 

14. Mark Langley, Church Development Director. 

POBox99 

1130 Cerise Road. 

Billings 

MT 59101 

Tel. ( 406) 252- 7537 

Faks: ( 406) 252- 0196 
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e- pos: markl@mcn.net 

15. Growth Design Corporation. 

400 E. High Street. 

Jefferson City. 

M065101 

Tel. (573) 635- 7931. 

e- pos: vbergen@mobaptist.org 

16. Effectiveness Ministry. 

Robert B. Moore. 

PO Box25936 

Tampa 

FL 33622 

Tel. 813-286-7320 

e- pos: Inquiry@effectivenessmin.org 

17. Church Growth Today 

Dr. John Vaughan 

P0Box47 

Bolivar 

MO 65613 

Tel. ( 417) 326-3826 

e-pos: jv@churchgrowthtoday.com 

18. Church Growth Institute. 

Amerika: PO Box 7000 

Forest 

VA 24551 

Kanada: PO Box 41083 

RPO South Winfield 

BCV4V 1Z7 
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Webbladsy: http://www. churchgrowth. org/contact.htm 
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