
RAPPORT AAN KERKE 

1 AGTERGROND 

Op 13 November 2018, 400 jaar nadat die Sinode van Dordt in 1618 ŉ aanvang geneem het, het 
die kuratore met hul vergadering begin.  Die doel van die kuratore is om verantwoordelikheid te 
neem in die versorging van die predikantsopleiding binne ons kerke. 

Met die woorde van Josua 5:7 het ds. Piet Venter, die voorsitter, die vergadering in die lig van 
die Here se Woord gestel.  Hy het gewys op die voorreg wat ons as kerke het dat die Here die 
stryd voer en voor ons uitgaan, maar dat Hy ons ook ten diepste roep om gehoorsaam sy pad te 
stap. 

2 PERSONEEL BY TEOLOGIESE SKOOL 

Met hul vergadering kyk die kuratore eerstens na die welstand en werksaamhede van die 
professore en ander personeel wat by die TSP betrokke is.  Tans is daar 15 teologiese professore 
betrokke by die opleiding van ons studente.  Die leiding by die teologiese skool word gegee deur 
proff. G Breed (rektor), HG Stoker (Vise-rektor Studentesake) en RS Letšosa (Vise-rektor 
Akademiese Sake).  Hartlike dank is uitgespreek teenoor prof FP Viljoen wat die afgelope termyn 
as Vise-rektor Akademiese Sake gedien het. 

Die kuratore het al die verantwoordelikhede van die professore onder oë geneem.  Daar bestaan 
groot dank en erkenning vir die harde werk deur die professore.  Hulle is nié net besig om hul eie 
navorsing te doen en klas te gee nie, maar ook om op mindere of meerdere mate by gemeentes, 
susterssaamtrekke, toerustingsgeleenthede en kampe betrokke te wees.  Daarmee saam dra 
hulle by tot teologiese navorsing in breër verband in Suid-Afrika en internasionaal. 

3 STUDENTE BY TEOLOGIESE SKOOL 

In 2018 was daar 53 broers (45 by die Teologiese Skool en 8 studente via Docenda) wat as 
bedienaars van die Woord voorberei word.  Hierdie studente kry ŉ akademiese opleiding oor ses 
jaar.  Daarmee saam deurloop hulle verskeie praktiese toerustingsgeleenthede waartydens hulle 
pastorale vaardighede bou en ervaring opbou in gesprekke met ongelowiges en mense met 
ander geloofsoortuigings.  Daarmee saam kry hulle ook blootstelling aan jeugbediening, aan die 
bedieningswerk in ŉ gemeente, beide in hul eie kultuur en in ŉ kruiskulturele opset. 

Die kuratore het met dank teenoor die Here die uitslae van die studente in 2018 op tafel geneem. 
Vier studente het hul teologiese opleiding voltooi en gevolglik hul kandidaat-sertifikaat gekry, 
naamlik Orrie Oosthuizen (GK Thabazimbi), JC Potgieter (GK Bult), Ruan Steyn (GK Benoni) en 
Jonker Venter (GK Pietersburg-Suid).  Nog vier studente wat in 2019 finalejaarstudente sal wees, 
het preekverlof gekry, wat beteken dat hulle nou hul preekgawes in die gemeentes kan oefen, 
naamlik Reinhart Boersema (GK Kandelaar), Phillip Hattingh (GK Randburg), Dirk Meijer (GK 
Oos-Moot) en Peet van der Westhuizen (GK Koster). 

ŉ Besondere geleentheid was ook die kandidaatstelling van br. Tebogo Mogale.  Hy was 
voorheen predikant van die Vrye Gereformeerde Kerk in Mamelodi.  Sedert 2012 is hy lidmaat 
van GK Mamelodi-Wes waar die Here hom gebruik het in die opbou van die gemeente.  Na ŉ 
lang en moeisame pad het die kuratore besluit dat hy sy kandidaat-sertifikaat kry waarmee hy by 
die Streeksinode kan aanmeld gerig op beroepbaarstelling. 

4 VERHOUDING MET DIE NOORDWES UNIVERSITEIT 

Waar die TSP die moeder van die NWU is, was dit ŉ voorreg dat die Vise-Kanselier van die 
NWU, prof. Dan Kgwadi, met die kuratore oor die situasie by die NWU kom gesels het.  Te midde 
van groot uitdagings in die hoër onderwys-omgewing is die NWU met haar herstrukturering besig 
om pariteit tussen die verskillende kampusse van die NWU te bewerkstellig.  

Die kuratore is tans besig om indringend aandag te gee aan die vraag hoe die Teologiese Skool 
in die toekoms moet funksioneer binne die breër opset van die ontwikkelinge binne die 
universiteitswêreld.  Dit is in lyn met die opdrag van Sinode 2018 om die onderhandelinge met 
die NWU voort te sit in ooreenstemming met die Ooreenkoms en in die lig van die Rapport van 
die Kuratore en Sinodebesluite hieroor. 

5 TEOLOGIESE OPLEIDING EN TOERUSTING VAN AMPSDRAERS/KERKE 



Die kuratore saam met die teologiese professore gee op hierdie stadium dringend aandag aan 
die verskillende behoeftes in kerke ten opsigte van die opleiding van bedienaars van die Woord 
asook die toerusting van ampsdraers en kerke.  Daarom het die kuratore aan die einde van 
Augustus 2018, op versoek van die Senaat, ŉ vraelys na alle kerke gestuur in verband met die 
bedieningsbehoeftes wat tans bestaan.  Terwyl verskeie kerke al hierdie vraelyste teruggestuur 
het, is daar nog baie kerke wie se antwoorde nie ontvang is nie.  Gevolglik wil die kuratore die 
kerkrade aanspoor om so gou as moontlik hierdie vraelyste te bespreek, te voltooi en terug te 
stuur sodat die toerustingsbehoeftes van kerke bepaal kan word. 

Ten opsigte van die opleiding van broers om as bedienaars van die Woord te kan optree, bestaan 
daar vir sommige studente verskillende uitdagings om vir ses jaar na Potchefstroom te kan kom.  
Daarom word daar gekyk na alternatiewe opleidingsgeleenthede waardeur studente vir die 
eerste paar jaar van hul studie in hul eie omgewings kan bly en tog die opleiding kan deurloop: 

• Die Senaat, saam met die kuratore, is besig om indringend aandag te gee aan die 
moontlikheid dat studente die eerste vier jaar van hul opleiding te Mukhanyo Theological 
College kan doen.   

• Daarmee saam is Docenda steeds besig om die opleiding van studente via afstands-
onderrig te fasiliteer, alhoewel daar nou sekere uitdagings na vore begin kom het. 

Expando is ŉ ondersteuningsdiens van die kerke vir bedieningstoerusting en begeleiding om 
kerkgroei te stimuleer.  Die kuratore het kennis geneem van die werk van Expando en van die 
behoefte om Expando nie net op 'n deeltydse basis te bedryf nie, maar op 'n voltydse basis.   

Die kuratore bid dat ons Here steeds meer geleenthede sal gee waardeur opleiding en toerusting 
uitgebou kan word, sodat sy genadewoord al meer in ons land kan weerklink! 

6 TEOLOGIESE SKOOL 150 JAAR OUD 

In Mei 1869 het die vierde Algemene Sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika besluit 
om met die hulp van die Here 'n Teologiese Skool op te rig.  In 2019 erken ons DV dat die Here 
oor ŉ tydperk van 150 jaar hierdie Teologiese Skool laat groei en ontwikkel het.  Daarom het die 
kuratore goedgekeur dat verskillende gebeure in 2019 gaan plaasvind om die 150-jarige bestaan 
van die Teologiese Skool te vier.  Nie alleen word ŉ feesweek in September 2019 beplan nie, 
maar ook beplan die finalejaar studente van 2019 ŉ fietstoer van 20-28 Maart 2019 vanaf 
Burgersdorp tot in Potchefstroom, terwyl ŉ verskeidenheid van publikasies, waaronder ŉ 
feesbundel, ook in die vooruitsig gestel word. 

7 DIE PAD VORENTOE 

Die kuratore het in die twee dae se vergadering weer intens bewus geraak van die Here se 
genadige sorg.  HY gee jong manne die diepe begeerte om die goeie nuus van Jesus Christus 
te verkondig.  HY rus ons professore toe met die nodige empatie, wysheid en liefde vir Hom om 
hierdie jong manne toe te rus.  HY voorsien elke jaar weer die nodige gawes wat nodig is om 
hierdie toerustingswerk voort te sit.  HY seën elke jaar se werksaamhede ... en is ons as mense 
ook genadig wanneer ons gebreke ook hier na vore kom.  Uiteindelik laat HY sy Koninkryk kom.  
Ons dank Hom, eer Hom en aanbid Hom!   

Mag ons Here die Teologiese Opleiding in 2019 ook weer seën! 

U broers in Christus 

Malan van Rhyn 
Pieter Kurpershoek 

 


