A.11.2 VROUELESSENAAR
1. OPDRAG
Indien die Vrouelessenaar as ’n prioriteit aanvaar word, word die volgende projekte aan die Vrouelessenaar
opgedra:
1.1 Skakel ekumenies met die vroueleiers van ander kerke in koördinering met die ekumeniese skakeling
van die NG Kerk.
1.2 Reël ten minste een ekumeniese geleentheid met die NG Kerkfamilie sowel as die Gereformeerde
(reformatoriese) kerke in Suid Afrika se vroue.
1.3 Koördineer die netwerk van kundiges uit die sinodes met betrekking tot vrouebediening soos uiteengesit
in die funksionering van die Vrouelessenaar.
1.4 Dra by tot die emosionele versorging van predikantsgesinne en emeriti en hul vroue of weduwees.
(vgl Agenda A.8 Bylaag 4 bl 117 pt 7; Notule Dag 2 bl 183).

2. BYDRAE VAN DIE VROUELESSENAAR
Dwarsoor die wêreld, in gereformeerde sowel as charismatiese kerke, is sterk vrouebewegings wat na die
bediening en belange van vroue in die kerk omsien. Vroueleiers oor die wêreld heen skakel ekumenies en
bespreek gemeenskaplike sake, behoeftes en tendense met mekaar.
Die profetiese stem van Christenvroue oor aktuele sake is essensieel in die bepaling van beleid met
betrekking tot sake wat vroue raak. Die NG Kerk se Vrouelessenaar vervul tans tot ’n groot mate die rol van
ekumeniese- en skakelingsliggaam met verskeie ander kerke asook die regering en vroue-organisasies.
Die Vrouelessenaar fokus op die bou van verhoudings. Die bywoning van konferensies en skakeling dra by
tot die versoening en heling van ons lande. Kerkhereniging is huidig ’n hoë prioriteit van die Algemene
Sinode. Die Vrouelessenaar skakel op gereelde basis met vroue uit die NG Kerkfamilie waar bande en
vertroue gebou word. Sinodes word ook aangemoedig om op sinodale vlak met die NG Kerkfamilie se vroue
te skakel. Aangesien vroue in die NG Familiekerke die grootste persentasie van lidmate uitmaak, moet die
waarde hiervan nie onderskat word nie.
Deur navorsing word behoeftes en tendense bepaal wat tot die voordeel van vrouebediening binne die kerk
aangewend word.
In samewerking met Predikantebegeleiding word daar meegewerk om predikants- en emeritigesinne (asook
weduwees) se behoeftes onder die aandag van sinodale diensverhoudinge of ander taakspanne te bring.
Predikante se vreugde in die bediening (A-Z Beleid) kan nie in isolasie van hulle gesinne gesien word nie en
die Vrouelessenaar beywer haar om hier ’n bydrae te lewer. Daar word gereeld vir die gades van predikante
byeenkomste gereël waar hulle gemotiveer word en bedank word vir hulle bydrae tot die bediening in die
Koninkryk.
Toerusting is essensieel om vrouepotensiaal te ontwikkel en vroue te bemagtig. Toegeruste en
geÏnspireerde vroue lewer ’n positiewe bydrae in gemeentes. Die lessenaar sien toe dat daar voldoende
aktuele materiaal is wat vir dié doel in gemeentes gebruik kan word.
Sedert die Algemene Sinode in 2011 het die Vrouelessenaar as ’n netwerk gefunksioneer. Daar is geen
begroting vir die Vrouelessenaar nie alhoewel daar opdragte aan die lessenaar opgedra is.

3. WERKSAAAMHEDE:
Die Vrouelessenaar het op eie koste die volgende opdragte uitgevoer:
3.1 DIE NETWERK VAN KUNDIGES UIT DIE SINODES HET TWEE MAAL VERGADER.
Tydens hierdie byeenkomste is:
*1 Besin oor gemeenskaplike uitdagings, behoefte(s) en tendense ten einde oplossings in ’n veranderende
omgewing te vind.
*2 Vroueleiers bemagtig deur die uitruil van kundigheid en deel van inligting.
*3 Praktiese dienswerkprojekte bekend gestel wat tot kreatiewe inisiatiewe in sinodes kan lei.
*4 ’n Oorsig oor die bediening aan vroue in die NG Kerk verkry.
3.2 EKUMENE /SKAKELING
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3.2.1 Die Vrouelessenaar het namens die NG Kerk met vroue van die NG Familie sowel as ander kerke
geskakel.
3.2.2 Die Vrouelessenaar het ’n byeenkoms van vroueleiers van die reformatoriese kerke in SA ge-inisieer
wat die eerste keer in Mei 2013 plaasgevind het. Die Metodiste-, Presbiteriaanse-, Gereformeerde-,
Hervormde Kerk sowel as die NGKA, VGK, RCA en Congregational Kerk het die byeenkoms bygewoon.
Tydens die gesprek is besluit dat die profetiese stem van Christenvroue rakende sake wat vroue raak nie
duidelik genoeg gehoor word nie. Dit sluit oa die volgende sake in: aborsie en tienerswangerskappe,
verkragting, prostitusie, geweld teen vroue en kinders, die vroulike liggaam wat soms vernederend afgebreek
word deur advertensies, onsinnige moorde van vroue en enige ander saak wat vroue raak.
3.2.3 Reformatoriese Christenvroue Forum
Op Saterdag 3 Augustus 2013 is daar geskiedenis gemaak toe die Reformed Christian Women’s Forum
(RCWF) gestig is. Die visie van die RCWF is om ’n gemeenskaplike platform te skep waar Christenvroue uit
verskillende denominasies met mekaar kan skakel om as ’n verenigde profetiese stem sake wat vroue raak,
aan te spreek. Die publieke getuienis van die kerk moet op die markplein, mense se leefwêreld sowel as by
wetskrywende liggame gehoor word.
3.2.4 Die Vrouelessenaar is aktief betrokke by die Wêreldbiddag vir Vroue wat op ekumeniese vlak
saamwerk, programme opstel en beskikbaar stel.
3.3 VERSORGING VAN PREDIKANTS- EN EMERITIGESINNE
Beklemtoon die versorging van predikants- en emeritigesinne (asook weduwees) in samewerking met die
Predikantebegeleidingstaakspan. Hierdie taak is aan sinodes opgedra wat die praktiese versorging van
predikante en emereti moet doen.
3.4 NAVORSING
3.4.1 Tendense is ge-identifiseer en bespreek.
3.4.2 Vroue se behoeftes en belange is onder die aandag van die Algemene Sinode gebring sodat dit
aangespreek kan word.
3.5 BEVORDER MATERIAAL
Bevorder en stel in samewerking met vennote nuwe, eietydse en relevante toerustingsmateriaal vir
geestelike toerusting en bemagtiging van vroue bekend.

4. BEPLANNING VIR DIE TOEKOMS
4.1 Die Vrouelessenaar besef die waarde om jaarliks die netwerk van kundiges van die sinodes
bymekaar te bring aangesien dit die werksaamhede van verskillende sinodes versterk deur praktiese
dienswerkprojekte, koördinering op algemene sinodale vlak en die uitruil van kundigheid.
4.2 Ekumeniese skakeling is vir die Vrouelessenaar van groot belang en die skakeling met die
reformatoriese kerke sal ’n prioriteit bly.
4.3 Die Vroueforum wat gestig is, is ’n unieke gebeurtenis in die Kerk en deur die forum sal die
profetiese stem van Christenvroue oor aktuele sake uitgedra word.
4.4 Die Vroulessenaar sal sinodes steeds aanmoedig om die emosionele versorging van
predikantsgesinne en emeriti as prioriteit te aanvaar.
4.5 Die Vrouelessenaar “droom” van ’n groot byeenkoms van Christenvroue waar die NG-vroue
kan bid vir ons land, die Koning van alle konings kan aanbid en bemagtig word om as Christenvrou haar taak
in haar kerk, sinode en in Suid-Afrika uit te voer.

5. AANBEVELINGS: VROUE IN DIE KERK
5.1 Die Algemene Sinode besluit om die Vrouelesseaar se werksaamhede as
prioriteit te aanvaar.
5.2 Die Algemene Sinode versoek die Vrouelessenaar om die netwerk van kundiges te koördineer en
jaarliks byeen te bring.
5.3 Die Algemene Sinode keur goed dat die Vrouelessenaar namens die NG Kerk met
vroue in ander kerke, die NG Kerkfamilie en vroue-organisasies skakel.
5.4 Die Algemene Sinode keur die Vrouelessenaar se betrokkenheid by die Reformatoriese
Christenvroueforum goed.

Hiermee vertrou die Vrouelessenaar dat haar opdrag tot bevrediging uitgevoer is.
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