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PASTORALE BRIEF – 29 MEI 2020 
 

Geagte Susters en Broeders 

Die Moderatuur van die VGKSA Streeksinode Kaapland het kennis geneem van die aankondiging van 

President Cyril Ramaphosa op 26 Mei 2020, dat plekke van aanbidding vanaf 1 Junie 2020 mag open. 

Die Moderatuur ondersteun die oproep van die President vir ‘n nasionale dag van gebed op Sondag 

31 Mei 2020. 

Die Moderatuur wil egter die volgende beklemtoon: 

 Die pandemie is nog nie afgeweer nie en die virus het nog nie verdwyn nie. 

 Die piek van die infeksie is nog nie bereik nie en volgens gesondheidsprojeksies sal dit binne 

die volgende paar maande plaasvind. 

 Drie (Buffalo City, Nelson Mandela Bay en Kaapstad) van die sewe metros en drie (Weskus, 

Overberg en Chris Hani) van die vyf distrikte wat as brandpunte  aangedui is, is binne ons 

Sinode.  

 Die doel van die inperking was om die ketting van verspreiding te ontwrig en die erns van die 

infeksie op die bevolking te vertraag.  

 Die inperking het die regering tyd gegee om voor te berei om hierdie gevaarlike infeksie te 

bestuur. 

Ons is bewus van die impak wat die inperking op die finansies van huishoudings en plaaslike 

gemeenskappe het, met toenemende vlakke van armoede, voedsel onsekerheid en ongelykheid wat 

geleidelik toeneem. 
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SOBERENDE REALITEITE is die volgende: 

 Die verantwoordelikheid vir gesondheid, veiligheid en waaksaamheid het vanaf die staat na 

die kerk en die burger oftewel die lidmaat van die gemeente verskuif. 

 Mense word siek, mense sterf en die “vyand” is ‘n werklikheid. Hierdie vyand kan beveg word 

al kan dit nie gesien word nie. Ons mag nie ons waaksaamheid verslap nie. 

 Aan die kerkraad word toevertrou die regering, opsig en tug oor die gemeente. 

 Die oopstel van die kerkgebou is die verantwoordelikheid van die plaaslike kerkraad en die 

gemeente 

 Leraars en kerklike amptenare mag nie in gevaar gestel word nie, veral nie diegene met 

onderliggende siektes of lewensbedreigende toestande nie. 

 Dink noukeurig na oor die gevolge as u dit oorweeg om die kerkgebou te open. 

 

ONS TEOLOGIE IS GEGROND  op die Woord van God wat ons oproep om ons naaste se 

versorger, voorsiener, beskermer en geneser te wees -  Soos God ons begelei, is ons geroep om ‘n 

liggaam van begeleidende gelowiges in die wêreld vir die wêreld te word, tot die heerlikheid van 

ons Skepper, God.   

Ons teologiese benadering is: ons SIEN, ons BEOORDEEL, ons DOEN.   

Die realiteit – ons SIEN,  

Kritiese besinning – ons BEOORDEEL (dit sluit in leiding vanuit die Skrif en die Belydenisse)  

Responsief - ons DOEN.   

Gemeentes word geroep om die realiteit van die pandemie te SIEN. Gemeentes word geroep om 
die impak van die pandemie op lewens te BEOORDEEL. Gemeentes word geroep om 
verantwoordelik op te tree (DOEN) tydens hierdie huidige werklikheid.  

Die Moderatuur wil Kerkrade en gemeentes aanmoedig om: 

- Te fokus op die redding van lewens en om die gemeenskap te dien 

- ‘n Duidelike en vertroostende boodskap te verkondig. 

- Nie die waaksaamheid te verslap nie 

- Meer onderrig te gee rakende gesondheid en veiligheid  

- Die aanlyn bediening aktief te bevorder 

- Pastorale en gemeenskaps sorg aktief te bevorder 

- ‘n Plaaslike COVID-19 Projekspan saam te stel om die gemeente te begelei. 
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Waar ‘n kerkraad dit oorweeg om die kerkgebou te open vir dienste, bly die volgende vrae 

noodsaaklik: 

Wat gebeur as die virus in die kerk opgespoor word? Het ons al die nodige gesondheids maatreels 

en sosiale afstand vereistes in plek? Maak ons genoeg voorsiening vir die voorbereiding? En hoe sal 

ons weeklikse leiding gee en kommunikeer? 

Daar is geen eenvoudige oplossings hiervoor nie of riglyne wat die vrese kan besweer nie.  Dit is 

belangrik om klein tree te neem soos ons ons weg vind in die nuwe onbekende as gelowiges met God 

wat die hele skepping lei.   

Die sinodale bedieninge werk tans aan riglyne en dit sal aan gemeentes gestuur word as ‘n hulpmiddel.  

Daar is ‘n magdom hulpbronne wat beskikbaar is vir gemeentes om te help met voedselsekuriteit en 

die ondersteuning van behoeftige gemeenskappe.  Die sinodale bedieninge werk onverpoos om 

bystand te lewer, riglyne te bied en inligting beskikbaar te stel aan plaaslike gemeentes.   

 

Terwyl ons besin oor die enorme verantwoordelikheid, waar die welstand en lewens van mense 

ons verantwoordelikheid is,  herinner ons Kerkrade om met groot omsigtigheid die realiteit van 

die pandemie te SIEN, om die impak daarvan te BEOORDEEL en om verantwoordelik op te tree 

(DOEN).  

Mag God u in hierdie tyd bedien met die nodige wysheid en krag. 

Seënwense 

Die Moderatuur 
VGKSA Streeksinode Kaapland 

 

 

 

 

 

 


