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STREEKSINODE KAAPLAND

Wat doen ons 
Kerkkantoor?

“Gaan heen en maak dissipels van alle nasies.” 
Matteus 28:19

Hoekom moet ons offer?
As Christene offer ons uit DANKBAARHEID. Deur 
ons offers vir die Here te gee, sê ons daardeur vir Hom 
DANKIE.

Vanuit hierdie gesindheid van dankbaarheid word offers 
deel van ons geloofservaring en aanbidding. Ons 
erken die belydenis van Psalm 24:1-2 wat sê: “… die 
aarde en alles wat daarop is, die wêreld en dié wat daar 
woon, alles behoort aan die Here.”

Daarmee erken ons dat alles in hierdie wêreld aan 
God behoort. Hy is die gewer van elke genadegawe 
wat ons besit, en daarom gee ons uit dankbaarheid 
en erkentlikheid ons offer aan Hom. Daardeur eer en 
verheerlik ons Hom. 

Die Kerk van die Here het baie behoeftes. Daarom is 
ons kerk baie afhanklik van offers as die belangrikste 
deel van sy inkomste. Ons gee van die offers is nie 
omdat ons daartoe gedwing word of verplig voel nie, 
maar dis ’n uitdrukking van ons liefde vir God, van ons 
dankbaarheid vir sy genade en liefde deur Jesus Christus.



Ons Doel
Die kerkkantoor speel ’n 
toesighoudende rol oor al 
die funksies en opdragte van 
die kerk, insluitende die gemeentes 
en die bedieninge van ons sinode. 

Daarom oefen die kantoor beheer uit oor die

•	 administrasie van fondse, finansies, 
goedere, eiendomme;

•	 en die algemene administrasie van ons 
sinode onder leiding van die HUB (hoof-
uitvoerende beampte).

Alle fondse en eiendomme word in trust gehou 
en word slegs gebruik vir die doel waarvoor dit 
ingesamel is. 

Hoekom moet gemeentes geld na 
die kantoor stuur?

Geld word nie gestuur na die kantoor vir eie gebruik 
nie, maar is ’n offer van gemeentes aan ons sinode. Die 
kantoor administreer hierdie offers 
in diens van ons sinode.

Die kantoor het nie sy eie 
bron van inkomste nie, en is 
daarom afhanklik van sinodale 
offers en sinodale kollektes wat 
elke gemeente verplig is om te gee ten bate van 
die werksaamhede van ons sinode. 

Sodoende kan ons sinode voortbestaan en kan die 
werksaamhede van ons sinode finansier word.

Ons sinode ondersteun die volgende instansies onder 
die vaandel van Diakonale Dienste:

•	 Steinthal – en Kammieskroon Kinderhuise

•	 Bet-El Skool vir Epileptici (Kuilsrivier)

•	 Nuwe Hoop Skool vir Gesiggestremdes 
(Worcester)

•	 Christine Revell Kinderhuis (Athlone)

•	 Badisa

•	 Teologiese Skool (Universiteit Stellenbosch)

•	 Algemene beurse vir studente van ons kerk

Aangesien ons sinode deel is van die Algemene Sinode, 
is ons as streeksinode verplig om 10% van ons deuroffers 
aan die Algemene Sinode oor te betaal. Met ander 
woorde, vir elke R1 wat ons ontvang, word 10c oorbetaal 
ten bate van die werksaamhede van die Algemene 
Sinode. Die oorblywende 90c word dan verdeel tussen 
ons streeksinode se 30 kommissies en bedieninge.

Werkswyse van ons bedieninge en 
kommissies
Al ons kommissies bestaan uit lidmate en predikante van 
ons kerk. Lede van kommissies word nie betaal om 
vergaderings by te woon nie, maar die sinode dek wel 
hul reis- en verblyfkostes. 

Enkele kommissies 
het betaalde 
amptenare wat 
voltyds of deeltyds 
in hul diens is.

Wat maak die Kerk met ons geld?
Werksaamhede van die Sinode

Net soos besighede het ons kerk ook verskillende 
departemente wat ons kommissies en bedieninge 
noem; elkeen het sy eie werksaamhede wat 
gekoördineer en bepaal word deur hul onderskeie 
reglemente.

Sinodale offers en kollektes word ingesamel en 
proporsioneel aan hierdie werksaamhede gegee. Vir 
elke R1 wat die kantoor van die gemeentes ontvang, kry 
elke bediening en kommissie ’n persentasie daarvan.

Ons het 30 kommissies en bedieninge wat moet 
toesien dat die groot opdrag van Christus aan ons kerk 
suksesvol uitgevoer moet word.


