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HERDERLIKE BRIEF 
KAAPLAND STREEKSINODE  

 
Liewe Susters en Broers in Jesus Christus, 
 
Die Sewende Gewone Sitting van die streeksinode het vanaf 24 Junie tot 1 Julie 2018 op die 
kampus van die Universiteit van Fort Hare te Alice in die Oos-Kaap plaasgevind. Hierdie was 
’n historiese geleentheid omdat dit die eerste keer was sedert die stigting van die VGKSA dat 
’n sinodale sitting in die Oos-Kaap plaasgevind het. 
 
Hierdie brief dien dus om aan die gemeentes ’n oorsig te gee van die sitting en om lede te 
versoek om aan te hou om vir die leierskap en al die bedieninge van ons Sinode te bid. 
 
MODERAMEN 
Die volgende persone is verkies om in die reses te dien: 
Moderator: Ds dr Llewellyn LM MacMaster (SA Gestig, Belhar) 

Assessor: Ds Elbie Vinqi (Lwandle, Strand) 

Scriba Synodi: Ds Hendry H Tromp (Gelvandale, Port Elizabeth) 

Actuarius: Ds Luxolo L Plaatjie (Mfuleni, Cape Town) 

Bykomende Lede:  

Ds prof Mary-Anne Plaatjies-Van Huffel (Scottsdene, Kaapstad) 

Ds Janine Williams (Sarepta, Kuilsrivier) 

Ouderling Mirriam Mplatyi (Mthatha)  

Ouderling Siyabulela Dandala (Decoligny, Mthatha) 

 

Hou die leierskap asseblief in u gebede. 

 
TEMA:  BARMHARTIGE GEMEENSKAP WAT DIE WÊRELD OMVORM  
Hierdie tema is in verskeie sub-temas weerspieël in die oggend- en aandgebede wat deur 
verskeie afgevaardigdes gelei is wat genomineer is om hierdie gebede te lei. Dit was ook die 
fokus van die openingsrede van die uitgaande Moderator, ds Pieter Grove, en die sluitrede 
van die voormalige Actuarius, ds. DP Carelse. Twee sprekers is genooi om met die Sinode oor 
hierdie tema te praat, naamlik afgetrede ds Eddie Ngeva en emeritus UNISA professor ds Nico 
Botha. 
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Bedieninge, gemeentes en alle takke van ons Sinode word versoek om voort te gaan met 
nadenke oor die tema en om dit ten uitvoer te bring. 
 
INTERNE EENHEID 
Daar was by tye baie lewendige, asook robuuste, besprekings oor hierdie baie belangrike 
kwessie. Dit was veral duidelik tydens die verkiesing van die Moderamen. Die verwysing was 
na die 50/50 besluit wat in 2002 geneem is, in terme waarvan 50% van die verkose leierskap 
isiXhosa-sprekers moes wees en 50% Afrikaans-sprekers. Daar was hewige argumente vir en 
teen die voortsetting van hierdie beginsel. Ons moet eerlik erken dat daar nog nie genoeg 
gedoen is om ons interne eenheid te versterk nie en dat meer toewyding en harde werk nodig 
is om ons nader te bring aan die ideaal van ’n verenigde kerk wat die verdeeldheid wat op ons 
afgedwing word te bowe te gaan. Ons word verplig deur die Woord van God en ons Belydenis 
van Belhar om meer in die reses te doen. Die VGKSA het ’n roeping in ons Suid-Afrikaanse 
konteks om die proses van nasiebou te lei. 
 
Ons het ook van die gedagtes en voorstelle van ons afgevaardigdes in hierdie konteks “geoes” 
en sal dit saamstel en in ons voortgesette beraadslaging en waagmoedige gesprekke invoer 
om ons hopelik vorentoe te neem. 
 
Laat ons almal saamwerk om ons eenheid in Christus te vier terwyl ons poog om hierdie 
eenheid te behou (Ef. 4:3-6). 
 
HOMOSEKSUALITEIT  
Menslike seksualiteit, en in besonder verhoudings tussen lede van dieselfde geslag, is steeds 
‘n baie sensitiewe tema in die kerk in die algemeen, en in URCSA in besonder. Dit was ook die 
geval op die laaste dag van die Sinode. Die saak is uiteindelik terugverwys na die gemeentes 
en ringe vir verdere bespreking en terugvoer aan die Sinodale Kommissie. Uiteindelik sal die 
Algemene Sinode van ons Kerk die ‘finale’ besluit oor die saak neem.  
 
Ons versoek dat ringe en gemeentes die verslae wat tydens die Algemene Sinode ter tafel 
gelê is, asook die voorstelle wat tydens ons sitting bespreek is, as basis vir verdere gesprekke 
en besprekings sal gebruik. 
 
Ons moedig ons gemeentes en ringe aan om veilige ruimtes te skep waar hierdie saak 
bespreek kan word, en bid dat die Heilige Gees ons almal sal lei. Ons benodig terugvoer vanaf 
ons gemeentes wat die besluite van die ringe, Sinodale Kommissie en Algemene Sinode sal 
inlig. 
 
FINANSIËLE SITUASIE  
Vir die eerste keer in sy geskiedenis was dit vir ons Sinode nodig om sterk besluite te neem 
om die kostes van ’n sitting te dek as gevolg van die finansiële beperkings en uitdagings wat 
ervaar is. Gemeentes met uitstaande sinodale offers (of heffings, soos hulle voorheen bekend 
gestaan het) is gevra om R5 000 per afgevaardigde te betaal. Hierdeur was dit moontlik om 
die sitting suksesvol te beplan en te organiseer. Rentmeesterskap met betrekking tot finansies 
is ons almal se verantwoordelikheid. Die Sinodale Kantoor is afhanklik van die bydraes van 
gemeentes, waarsonder dit nie kan bestaan nie. 
 
Ons doen ’n beroep op gemeentes om hulle verpligtinge teenoor Hoofkantoor na te kom om 
die kerk in staat te stel en te bemagtig om met haar werk in die verskillende bedieninge voort 
te gaan. 
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DIE GEÏNTEGREERDE BEDIENING (GB) (INTEGRATED MINISTRY (IM)) MODEL 
Die Sinode is steeds verbind tot die implementering van hierdie model van bediening oor alle 
sfere – gemeentes, ringe en Sinode. Ons het weereens ’n span die opdrag gegee om die model 
te ondersoek en te evalueer om die positiewe en negatiewe aspekte daarvan te identifiseer. 
Die doel van hierdie model is om groter integrasie, belyning en fokus van ons bediening te 
verseker. 
 
Ons moedig die ringe aan om die GM Model te bespreek en terugvoer by die volgende 
vergadering van die Sinodale Kommissie te verskaf. 
 
KOMMUNIKASIE EN PUBLIKASIE 
Die Sinode is dankbaar vir ons Bediening se harde werk om nuwe maniere te verken en hul 
verbintenis om gesonde en ope kommunikasiekanale met ons lede en gemeentes te 
verseker. Ons het ’n elektroniese nuusbrief, ’n webblad (http://cape.urcsa.net), ’n 
Facebook-blad (https://www.facebook.com/URCSACAPE/) asook ’n Twitter-rekening 
(https://twitter.com/urcsa_cape), waardeur vars, relevante en belangrike nuus gereeld 
versprei word. 
 
Ons moedig die gemeentes aan om hierdie platforms te besoek en ook om medewerkers aan 
te stel wat plaaslike nuus met die res van die streek kan deel. 
 
HUIDIGE SOSIOPOLITIEKE EN EKONOMIESE UITDAGINGS 
Ons land en ons gemeenskappe staar etlike uitdagings in die gesig. Ons lede maak ’n 
onafskeidelike deel van die samelewing uit. Die Kerk is geroep om ’n profetiese stem en 
pastorale teenwoordigheid in die wêreld te hê. Onder hierdie uitdagings is die volgende – 
verskeie vorms en manifestasies van geweld (huishoudelike geweld, geweld teen en misbruik 
van kinders, vrouens en ouer mense, bendegeweld, ens.); gebrek aan dienslewering en 
verwante protesoptrede; hoë vlakke van werkloosheid; armoede; die krisis in die onderwys; 
behuising; en die huidige debat oor grond. 
 
Die Kerk word geroep om missionaal (sendinggerig) te wees, m.a.w. betrokke by die sending 
van God (missio dei) in die wêreld. Ons versoek gemeentes om sonder ophou te bid, en om 
saam met ander kerke en gemeenskapsgroepe te werk om hierdie uitdagings te takel. Saam 
kan ons sommige van hierdie reuse oorwin. 
 
#ThursdaysInBlack VELDTOG 
Ons Sinode het besluit om hierdie veldtog te ondersteun. Die veldtog is jare terug deur die 
Wêreldraad van Kerke (WRK) begin as ’n vorm van bewusmaking en ’n oproep tot aksie teen 
geweld teen vrouens en kinders. Dit is baie belangrik vir die Kerk om in hierdie opsig die 
leiding te neem en om te bepleit vir ’n samelewing waarin vrouens en kinders veilig is en 
beskerm word. 
 
Ons moedig gemeentes aan om hierdie veldtog aktief te ondersteun en terselfdertyd veilige 
ruimtes te skep waar hierdie saak bespreek en aangespreek kan word.  
 
DANKSEGGINGSDAG VIR REËN  
Ons is dankbaar aan God vir die reën oor groot dele van die Wes-Kaap wat welkome verligting 
gebring het. Ons is daarvan bewus dat ons nóg reën benodig en dat sekere dele van ons 
sinodale gebied nog deur droogte geteister is. 
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Ons doen ’n beroep op gemeentes om Sondag, 2 September 2018 te gebruik as ’n 
Dankseggingsdag terwyl ons voorgaan met ons gebede vir verligting in ander dele. 
 
TEN SLOTTE 
As die verkose leierskap van die Kaapse Streeksinode verbind ons ons om ons Godgegewe 
gawes te gebruik om u tot die beste van ons vermoëns te dien. Ons vertrou in die Here, wat 
belowe het dat Hy alle dinge nuut sal maak (Jesaja 43:19). 
 
Ons bid vir goddelike seëninge op u werk. 
 
In Christus, 
 
Ds dr Llewellyn LM MacMaster  

Ds Elbie Vinqi  

Ds Hendry H Tromp  

Ds Luxolo L Plaatjie  

Ouderling Siyabulela Dandala  

Ouderling Mirriam Mplatyi  

Ds prof Mary-Anne Plaatjies-Van Huffel  

Ds Janine Williams  

 
3 Augustus 2018 
BELHAR 


