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OMSENDSKRYWE NR 10/2012 
 
AAN:   Gemeenteskribas 
  Ringskribas 
  Dienaars van die Woord 
 

 
Geagte broer/suster 
 

 

IIINNN   CCCHHHRRRIIISSSTTTUUUSSS   SSSEEE   VVVOOOEEETTTSSSPPPOOORRREEE.........   
 

VERKLARING VAN DIE  KOMMISSIE VAN DIE ALGEMENE KERKVERGADERING 
 

 
Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHKA) is sedert die 69ste Algemene Kerkvergade-
ring (AKV) in September/Oktober 2010 gekonfronteer met interne spanning na aanleiding van be-
sluite oor apartheid.  In pogings om hierdie spanning te hanteer is daar onder andere talle gesprek-
ke gevoer en 'n Buitengewone Algemene Kerkvergadering (BAKV) in Oktober 2011 gereël.  Na af-
loop van die BAKV het die Kommissie kennis geneem van 'n groep lidmate en ampsdraers wat op 
12 November 2011 'n verklaring uitgereik het waarvolgens hulle die steedsHervormers belydenis 
gespreksgroep (sH) amptelik in die lewe geroep het.  
 
In ooreenstemming met 'n besluit van die BAKV het die Kommissie 'n Bemiddelingskomitee aange-
wys wat gesprekke met groepe in die Kerk moet fasiliteer.  Die Kommissie het in Maart 2012 kennis 
geneem van verskeie gesprekke tussen die Bemiddelingskomitee en lede van die sH.  Die Kommis-
sie het daarop versoek dat 'n reglement vir 'n moontlike vereniging teen 30 Maart 2012 aan die 
Kommissie voorgelê word sodat dit op die 70ste AKV kan dien.  Die komitee van die sH het besluit 
om nie so 'n reglement aan die Kommissie voor te lê nie, en die eis gestel dat hulle standpunte en 
strukture in die NHKA geakkommodeer moet word. 
 
Die Kommissie van die AKV het op 13 April 2012 vergader en besluit 
 
* die gesprekke tussen die Bemiddelingskomitee en die sH moet voortgaan 
 
* die Kerkorde moet volledig deur alle lidmate en ampsdraers nagekom word, en verdere stap-

pe in hierdie verband sal binne die volgende week bekendgemaak word.  
 

Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap 
van die Heilige Gees met u wees.   

 
Met agting 
Die uwe 
 
 
 
 
 
Dr FJ Labuschagne 
Namens Skriba:  Dr WA Dreyer 


