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Goeiedag 

Hierdie reaksie word nou uitgestuur sodat u rustig na die dokument kan kyk. 

Ek wil geen oordeel uitspreek of verwag nie. Dit is net nodig om 

gebalanseerde inligting te versprei. 

Groete 

Die volgende voortydige verslag is op 9 November 2017 deur Ouderlinge PJ 

en JH Greyling uitgestuur. Die uitnodiging wat ek gestel het om ‘n 

minderheidsverslag uit te bring, hang sekerlik af van die inhoud van die 

meerderheidsverslag (wat nog in die proses is om formuleer te word). ‘n 

Minderheidsverslag het ten doel om die ander perspektief te stel en is 

veronderstel om gewaande foute van die meerderheidsverslag aan te spreek. 

Die water is nou verder vertroebel deur hierdie verslag.  

Die formaat van hierdie verslag is myns insiens rede tot kommer. Dit wil lyk 

asof die twee broers met ‘n regsgeding wil begin teen lede van die GHG of 

lede van die Ad Hoc-komitee. Daar is geen ander rede vir die aanhef wat 

stel dat sekere sake op rekord gestel moet word nie. Dit word betreur dat 

die broers ten aanvang al van sodanige benadering gebruik maak. Vir die 

gemak van lesers gaan ek die Greyling-rekord in swart aandui, ouderling 

Jaco de Ridder se eerste reaksies in rooi en my reaksie in blou. 

 



2 
 

 

VAN: OUDL. PJ GREYLING  

OUDL. JH GREYLING 

AAN:  DIE BESTUURSKOMITEE GHG 
 
ONAFHANLIKE GEMEENTE OTTOSDAL (SKRIBA) 

ONAFHANLIKE GEMEENTE OSHAKATI (SKRIBA)  

AD-HOC KOMITEE LEDE 

Dit is nogal merkwaardig dat die twee here se verspreidingslys volgens die e-pos 

ander persone insluit as net diegene genoem in die lys hierbo. 

 
 

IS: AD HOC KOMITEE VERGADERING GEHOU OP 03 NOVEMBER 2017 
 
Ons, die ondergetekendes Oudl. PJ Greyling en Oudl. JH Greyling wens om in lig 

van bogemelde vergadering die volgende op rekord te plaas: 

 
1. Dat daar op 14 Oktober 2017 kennis gegee is dat die eerste vergadering van 

hierdie komitee op 03 November 2017 om 16h00 sal plaasvind. Ons is ook 

meegedeel dat die sameroeper ‘n paar ander name tot die komitee gevoeg het. Die 

sameroeper het verduidelik dat die vergadering die bevoegdheid aan die komitee 

gegee het om ander mense te betrek; 

Om dan  nou die volle proses te openbaar en enige ruimte vir misverstand uit die 

weg te ruim, gee ek die korrespondensie hier. Neem kennis van die aanloop. Die 

eerste gesprek was met ouderling Jan Greyling, synde die persoon wat die verste 

sou moes reis. Na gesprek met ds Frans Oosthuizen oor die Kuratorium vergadering 

het ek eers met Roelof du Plessis gekontroleer of die lokaal vir 3 November 

beskikbaar was. Nadat hy bevestig het, het ek tydens my besoek aan Oshakati-

gemeente (2 Oktober 2017) die datum aan ouderling Greyling aangebied as die 
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datum vir die vergadering. Die Kuratorium sou die oggend vergader en die Ad Hoc 

komitee die middag laat. So is dit vasgemaak. Ek het eers 12 Oktober in die RSA 

aangekom, 13 Oktober dagbestuur vergadering gehad en kon eers 17 Oktober finaal 

aandag gee aan die Ad Hoc komitee se kennisgewing van vergadering.  

Weens die APA eksamen (studente nie beskikbaar vir gesprek) en verskeie ander 

sake is die Kuratorium vergadering uitgestel. Daaroor het ek geen beheer nie. 

Ouderling Jan Greyling se woedende reaksie is “op rekord” Hy was ontsteld oor die 

tydsberekening van die kansellasie. Hy het kort voor die uitstuur van die 

kennisgewing sy vlug kaartjie bespreek. Hy het ook aangedui dat hy nie net vir die 

Ad Hoc (in sy woorde) “sogenaamde Ad Hoc komiteetjie” se vergadering sou 

reisplanne gemaak het nie. Ek bevraagteken teen hierdie agtergrond ouderling Jan 

Greyling se gesindheid. Hy was met ander woorde negatief ingestel en het min 

gedink van ‘n saak wat weens sy inisiatief vinnige aandag (voor die uitstuur van die 

finale notule)  geniet het. 

Ouderling Pieter Greyling se kontakbesonderhede het ek eers op 12 Oktober 2017 

ontvang nadat ek via ds Johan Parkin daarna moes vra. Met die kontakbesonderhede 

in die hand het ek die volgende e-pos aangestuur. 

Lectori saluto 

Hiermee kennis van die eerste vergadering van die komitee op Vrydag 3 November 

2017 by die advokate kamers van advokaat R du Plessis om 16:00. Ons sal die fisiese 

adres asook 'n "pin" vir “Google maps” aanstuur sodra dit moontlik is. 

Die voorlopige agenda sal ook by daardie geleentheid aangestuur word. Enige sake 

wat u wil bespreek moet aan skrywer van hierdie e-pos gestuur word. 

U sal sien dat daar 'n paar name ekstra is op die lys. Die rasionaal is die volgende; 

die Bondsvergadering het gestel ons kan ander mense betrek, 

Ouderling de Ridder is intens betrokke by die media komitee en sal met 

kommunikasie behulpsaam kan wees. 

Ds Frans Marais as skriba kan met administrasie help 
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Ds Frans Oosthuizen as voorsitter van die Kuratorium, veral omdat die rol van 

genoemde komitee onder bespreking sal kom. 

Almal se insette is altyd sinvol en kosbaar. 

ek hoor graag van u 

Dr Johan Otto 

082-767-7891 

Die volgende sake moet in ag geneem word met die uitstuur van hierdie e-pos.  

1. Buiten vir ouderling Pieter Greyling (wie se kontakbesonderhede ek nie gehad 

het nie) het al die ander lede reeds geweet van die vergadering, van die tyd en die 

lokaal. 

2. Ek is dankbaar dat Roelof du Plessis op sy onkoste die raadsaal by die 

advokatekamers bespreek het. 

3. Die meeste regsgeleerdes is Vrydae teen 13:00 al klaar met hulle dagtaak en 

gaan dan kuier. 

4. Hoe moes ek geweet het ouderling Pieter Greyling hou soveel langer ure as die 

res van sy kollegas? Nie geweet ‘n nismark arbeidsregpraktyk hou ander ure nie. 

5. Klerksdorp is 2 en ‘n driekwart uur se reistyd vanaf die vergaderplek. Ek wou 

ook voorkom dat lede te laat op ‘n Vrydagaand op die pad moes wees. 

6. EK noem die name van persone wat deur die Dagbestuur aanbeveel word. Die 

dagbestuur het aanbeveel dat hierdie persone deel word van die komitee van die 

begin af sodat die werkwyse kan vlot. Ds Johan van Wyk se voorstel as ek reg 

onthou.  

7. EK stel dat ek graag van die lede hoor. Die geleentheid is met ander woorde 

daar om reeds op hierdie stadium beswaar aan te teken indien jy nie tevrede is met 

die koöptering nie. 

Ek het die volgende e-pos ontvang: 30 Oktober 2017 
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Benevole lector  

IS: AD HOC KOMITEE 

1. Ek erken ontvangs van u e-pos vandag. 

2. Die skrywer is reeds bespreek vir die dag en sal dit gevolglik waardeer word 

as ons die aanvangstyd van die vergadering kan aanskuif na 17h00 ten einde my die 

geleentheid te gee om betyds daar te wees. 

3. Ek ontvang ook graag die komitee se verwysingsraamwerk. 

4. Ek oorweeg dit om ‘n paar ouderlinge uit die klein gemeentes te betrek en sal 

u dienooreenkomstig daarvan in kennis stel 

Groete in Christus.  

 

Aan hierdie versoek kon ek ongelukkig nie voldoen nie. In onderstaande e-pos stel 

ek ook dit so aan die ouderling. Wat opmerklik is, is dat hy nie beswaar aanteken 

teen die persone wat genomineer is nie. Hy dui sy intensie aan om sekere kleiner 

gemeentes se ouderlinge te betrek (nie die komitee te vra nie, maar hulle self te 

betrek). Ek het eintlik verwag dat van die ouderlinge by ons eerste vergadering sal 

opdaag. 30 Oktober volg hy  op met die volgende e-pos: 

 

Dr, 

Ek dank u vir u skrywe van 25 Oktober 2017. 

Ek verwys na my skrywes van 17 Oktober 2017 en 25 Oktober 2017 waarin  ek 

onderskeidelik vra dat die vergadering aangeskuif word na 17h00 en 18h00. 

Die rede hiervoor is dat ek nie oor die datum geraadpleeg is nie, ek dus reeds 

bespreek is en vanaf Klerksdorp na Pretoria en terug moet reis op 03 November 

2017. 

Ek moet nou op die hoflikheid van ‘n antwoord aandring. 

Pieter Greyling 
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EK sal die ouderling persoonlik om verskoning vra dat hy op die hoflikheid van ‘n 

antwoord moes aandring. Ek het geoordeel die aanstuur van die datum, plek en tyd 

is antwoord genoeg. Indien ek eers met almal persoonlik moet konsulteer oor ‘n tyd 

sal dit vir my ‘n nuwe ervaring wees. Soos reeds aangedui het ek met die kennis tot 

my beskikking hom ook probeer in ag neem. EK het daarom op 30 Oktober met die 

volgende e-pos geantwoord: 

 

Goeie dag Pieter 

Soos aangedui op die voorlopige sakelys begin die vergadering reeds om 16:00. 

Hierdie datum en tyd is lankal vasgemaak en die lokaal bespreek. Dit spyt my dat 

ons nie die datum of tyd kan verander nie. Soos u self weet het ek eers via ds Johan 

(Parkin) met u kon kontak maak. Ek is seker dat ons nie teen 18:00 met die eerste 

vergadering klaar sal wees nie en sal die situasie aan almal teenwoordig verduidelik 

Groete 

Dr Otto 

 
2. Die Agenda vir die vergadering was soos  volg saamgestel: 
 

Ad Hoc komitee Konstitueringsvergadering 

03 November 2018 aanvangstyd 16:00 
 
 

1. Opening – Dr J Otto 

2. Verwelkoming – Dr J Otto 

3. Verkiesing van Voorsitter en Sekretaris 

4. Eerste verkennende gesprek en werkswyse 

5. Kontraksluiting 

6. Gesprek oor sake verwys 

7. Werksindeling 

8. Verdaging 
 

Tegnies korrek is dit ‘n sakelys en dit word ook so aangedui in die e-pos – siende dat 

alles tegnies korrek moet wees. 
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3. Dat Oudl. PJ Greyling nie oor die vergaderingstyd geraadpleeg is nie en by drie 

geleenthede versoek het dat die vergadering ‘ n  uur of twee aangeskuif word sodat 

dit nie vir hom nodig sal wees om ‘n dag se fooi af te staan nie en dat hy nog steeds 

die vergadering sou kon bywoon. Hierdie versoek is volstrek geweier met die 

verskoning dat die “lokaal reeds bespreek is en dat die vergadering om 18h00 nie met 

die eerste vergadering klaar sal wees nie”. Die vergadering het by die Advokatekamers 

plaasgevind. 

Daar is reeds gewys op die oorwegings wat ingespeel het op die bepaling van die 

tyd. Ek vra weer om verskoning en sal dit ook persoonlik so oordra dat my uitstuur 

van tyd en plek nie hoflik genoeg van ‘n antwoord was nie. Die versoek was na my 

kennis vir ‘n uur later begin, nie een of twee ure nie. Die versoek was twee maal 

gerig en toe is daar aangedring op ‘n antwoord. Na die eerste versoek al is die tyd 

bevestig. Die versoek is nie “volstrek geweier” nie, daar is hoflik redes aangevoer 

waarom die vergadering nie later begin het nie. Die emosiegelaaide woord 

“volstrek” dui op ‘n gesindheid aan die Greyling kant en dit word onderstreep deur 

die gebruik van die woord “verskoning”. Soos reeds aangedui was die tyd nie lukraak 

gekies nie. Net omdat hulle nie saamstem met redes nie, beteken dit nie dat die 

redes nie legitiem is nie. Ek betreur die trant wat hier reeds duidelik word in die 

verslag. Dit gaan om verdagmaking van my as persoon en die Dagbestuur as groep.  
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4. In die lig van hierdie mededeling het Oudl. PJ Greyling sy verpligtinge op 03 

November 2017 aan ander kollegas oorgedra ten einde te verseker dat hy die 

vergadering betyds kan bywoon; 

Kyk nou net wat jy kan doen as jy regtig wil. Nie sleg vir iemand wie se broer praat 

van die “komiteetjie” nie. Ek was bly om by my aankoms hom ook daar te sien. 

 

5. Dat Oudl. PJ Greyling by die vergadering beswaar gemaak het teen die 

koöptering van persone aangesien die bevoegdheid by die komitee lê nie nie by die 

sameroeper nie. Die sameroeper het op daardie stadium die vergadering meegedeel 

dat die koöptering deur die Bestuurskomitee geskied het. Die het in elk geval ook nie 

die bevoegdheid nie; 

 

Hierdie beswaar van Ouderling Pieter Greyling is ongeldig: die Bondsvergadering het besluit 

dat nominasies vir die Ad Hoc komitee oop is, sowel dat individue teenwoordig op die 

Bondsvergadering hulself beskikbaar kan stel om daarop te dien. In hierdie geval is Ouderling 

Pieter Greyling wel oorspronklik nie deur Dr Johan Otto as lid van die komitee voorgestel nie, 

maar slegs as voorbeeld genoem van ‘n persoon wat homself beskikbaar kan stel wat ‘n sinvolle 

bydrae sal kan lewer. 

Opgesom uit die oudio-opname van die Bondsvergadering:  

(Deel 2 - tyd op opname ongeveer 1:20:25 – 1:22:00) 

Ds. Rudi Schoeman stel as ondervoorsitter dat daar nie lede vir die Ad Hoc komitee benoem is 

nie en dat hy dus aanvaar dat die komitee oop is en dat individue wat belangstel hulle name by 

Dr Otto kan opgee. 

Dr. Johan Otto stel as repliek voor dat die volgende individue op die komitee sal dien: Dr. Johan 

Otto, Dr. Andre Botma, Ds. Rudi Schoeman, Adv. Roelof du Plessis, Adv. Reinette du Plessis 
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en Ouderling Jan Greyling. 

Dr. Johan Otto stel verder voor dat ander individue òf genomineer kan word òf hulself 

beskikbaar kan stel om bydraes te lewer en noem Ouderling Pieter Greyling van Ottosdal as 

voorbeeld van ‘n individu wat ‘n bydra sal kan lewer. 

Dit wil voorkom of dit Ouderling Pieter Greyling ontgaan het dat hy teenwoordig is as lid van 

die Ad Hoc komitee as gevolg van die ope uitnodiging vir individue om hulself beskikbaar te 

stel indien hulle ‘n bydra sal kan lewer.  Die individue wat addisioneel bygevoeg is, sluit dus in: 

Ouderling Pieter Greyling (Ottosdal) 

Ouderling Jaco de Ridder (Mediakomitee) 

Ds. Frans Marais (GHG sekretariaat) 

Ds. Frans Oosthuizen (GHG kuratorium) 

 

By hierdie korrekte kommentaar van ouderling Jaco de Ridder net die volgende: 

Die Dagbestuur het aanbeveel. Ouderling Pieter Greyling het in sy skrywe self ‘n 

vae aanduiding gegee van ander ouderlinge betrek. Laaste punt: Wat oortuig 

ouderling Pieter Greyling dat die dagbestuur nie bevoeg is om sodanige koöptering 

te maak nie? Hy is skaars by die GHG en hy wil voorskryf hoe sake bestuur moet 

word! Tog is die waarheid dat die Dagbestuur aanbeveel het. Ek het as sameroeper 

dit so aan die komitee aangebied en hy kon immers per e-pos voor die vergadering 

reeds sy beswaar aangeteken het. Dit sou ons ‘n uitmergelende eerste 15 minute 

gespaar het waartydens hy die vergadering daartoe gedwing het om die bestuur te 

kies sonder insette van ouderling Jaco de Ridder en ds Frans Oosthuizen. Die feit 

dat hy in die proses die twee here se teenwoordigheid verdag gemaak het en onder 
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‘n wolk geplaas het, moet duidelik aangedui word.  Ouderling Jan Greyling stel selfs 

“die Dagbestuur het een of ander mag oor hierdie komitee”. Ouderling Pieter 

Greyling het met ander woorde met vertragende en uitdagende taktiek die 

stemming van die vergadering negatief beïnvloed. Hy het elke fase van die 

verkiesing van voorsitter en skriba vertraag en met vrae die verkiesing onder ‘n 

vergrootglas van verdagmaking geplaas. Hy het selfs ‘n lang tegniese vraag 

afgedwing oor die verkiesing; “is dit net vir die vergadering of is dit vir die 

komitee”. Hy is tog ‘n ou hand by kerkvergaderings en weet beslis van beter. Sy 

eerste reaksie toe hy gevra word om die vertragingstaktiek te staak, was om ons 

daarop te wys dat hy ver moes reis en dat dit hom baie gekos het en dat ons hom 

daarom die “hoflikheid” verskuldig is. Dit is jammer dat ek nie die band kan gebruik 

nie. Die aangehaalde woorde is so goed as wat ek kan onthou, die boodskap is egter 

duidelik in die aanhalings aangedui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

6. ‘n Voorstel van Oudl. P.J. Greyling dat die komitee uitgebrei word om meer 

verteenwoordigend van die GHG te wees, is gemaak. Met die koöptering wat 

plaasgevind het bestaan die komitee uit vyf predikante, drie ouderlinge en twee 

advokate. Laasgenoemde is deur Dr. Otto gesien dat hulle die lidmate van die GHG 

- gemeentes verteenwoordig. Met die uitsondering van twee ouderlinge, is al die 

ander lede van die komitee afkomstig van gemeentes in Pretoria met een gemeente 

wat nie minder as vier verteenwoordigers op die komitee het nie. Die voorstel word nie 

aanvaar nie maar daar word aangedui dat daar gekoöpteer sal word soos wat 

kundigheid vereis word;  

Verwysend na die kommentaar op die vorige punt; daar was ‘n ope uitnodiging gerig aan alle 

afgevaardigdes na die 2017 Bondsvergadering (ouderlinge sowel as predikante) om op die 

komitee te dien. Tydens die samestelling van die komitee gedurende die tydperk na die 

Bondsvergadering het daar geen verdere individue na vore gekom om hulself beskikbaar te stel 

om op die Ad Hoc komitee te dien nie en Dr Johan Otto se gevoel was dat verdere nominasies 

meer sinvol sal wees indien daar ‘n spesifieke kundigheid benodig sal wees. 

Die argument vir breër onpartydige verteenwoordiging is voorts vreemd; aangesien die 

ouderlingslede te wete die broers Greylingwat nie lidmate van Pretoria-gemeentes is nie, wel 

naby familie (broers) is. Hul teenwoordigheid sal ook nie noodwendig die onpartydige breër 

verteenwoordiging waarna oënskynlik gestreef word, bevorder nie.  

 

Dit moet duidelik gestel word dat die uitnodiging so wyd moontlik was. Die gedagte 

was om mense wat kundige insette kan lewer, te betrek. Ons is nie in die NHKA 

waar verteenwoordiging belangriker geag word as kundigheid nie. Ek het tot 

vervelens in die NHKA van proff Andries van Aarde en Yolanda Dreyer moes hoor 
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dat daar meer verteenwoordiging (van vroue) moet wees op plekke soos die 

Algemene Kommissie. Dr Sanri de Beer se verkiesing tot die Kommissie was destyds 

as ‘n (feministiese) deurbraak en ‘n begin van verteenwoordigende vergaderings 

verwelkom. Die agtergrond tot die ideologie van verteenwoordiging, is die sosiale 

kommunisme, die ideologie wat gelykheid van uitkoms stel bo die gelykheid van 

geleentheid. Indien ouderlinge Greyling verteenwoordiging as “beginsel’ wil 

voorstaan, is hulle welkom om hulle voorstelle aan die NHKA te gaan aanbied.  

Die verwysing na die samestelling van die komitee het skynbaar die doel om die 

komitee en die Dagbestuur verder verdag te maak. Die doel is skynbaar om te 

probeer aantoon dat “Pretoria dikteer”. Dit is ‘n jammerlike toedrag van sake teen 

die agtergrond van die GHG se samestelling en onlangse geskiedenis. 

Die Greyling broers is, soos die du Plessis egpaar, genader weens hulle kennis van 

die reg. Hulle is nie gevra om regsopinies te lewer  nie, maar om antwoorde te help 

vind op tergende regsvrae wat na vore gekom het. Die geografiese- en amp 

samestelling van die komitee het niks te make met sy vermoë om ‘n taak af te 

handel nie. Die GHG se Bondsvergadering sal per besluit oordeel oor die waarde 

van die insette van enige persoon of komitee. Die voorstel word nie aanvaar nie 

omdat ons taak gedrewe is en nie samestelling sien as hoogste standaard nie. 

Buitendien was die komitee ten tye van die voorstel steeds nie gekonstitueer nie 

as gevolg van ouderling Pieter Greyling se skynbaar vertragende taktiek. 
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7. Dat die verkennende gesprek op die agenda afgeskop is met dat die voorsitter 

aangedui het dat Oudl. Jan Greyling nie by magte was om die brief van 17 Oktober 

2017 waarin hy ouderlinge van die gemeentes vra om kommentaar te lewer op die 

twee konstitusies wat hy tot sy skrywe aangeheg het, nie. Die voorsitter dring aan 

op ‘ n verduideliking van Oudl. Jan Greyling. Oudl. Jan Greyling wys daarop dat 

die skrywe wat hy van Dr. Otto in reaksie op sy brief ontvang het, in wese neerkom 

op ‘n aanval op sy leer en lewe en dat hy dit na sy Ouderlingevergadering verwys het 

vir optrede. Hy stel dit dat hy nie bereid is om die aangeleentheid by hierdie komitee te 

bespreek nie; 

 

Die voorsitter (Dr. Johan Otto) het dit slegs betreur dat die skrywe van Ouderling Greyling 

inhoudelike misinterpretasies bevat het wat eerder opgeklaar sou kon wees voor sirkulasie aan 

gemeentes en ouderlinge.  

 

Die ouderlinge se geheue speel hul parte. Tog is hulle weergawe van die insident ‘n 

aanduiding van hulle gemoedstoestand en ingesteldheid. By benadering het ek die 

volgende gestel (my verbale geheue is goed en hierdie reaksie het ek op die dag 

van ontvangs my antwoord begin opstel): 

“Ek wil dit aan u stel, ouderling Jan Greyling, ek gaan op ‘n stadium met u gesprek 

voer oor die korrespondensie tussen die twee van ons. Ek het van ‘n paar ouderlinge 

onrustigheid gehoor oor ‘n brief wat u uitgestuur het voordat die Ad Hoc komitee 

nog bymekaargekom het.  Neem asseblief kennis daarvan dat ons asseblief ‘n ander 

werkswyse sal volg, Dat ons as Ad Hoc komitee met die Bond sal kommunikeer oor 
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sake rakende die werksaamhede van die komitee. Dit wys net ‘n geordende, 

gestruktureerde werkswyse. Nou het u in elk geval as sekretaris van die komitee 

die reg en geleentheid om korrespondensie uit te stuur.”  

Ouderling Greyling is in kennis gestel dat ek met hom gesprek wil voer. EK het dit 

ook so aangedui in my skrywe aan hom en hy het in antwoord saamgestel dat ons 

gesprek moet voer. Wat is die probleem? Ek het hom nie aangekla nie. Ek het geen 

saak wat ek onder die tug met hom verder wil voer nie. 

Die tweede opmerking is gewoon dat die stelling “Die voorsitter dring aan op ‘n 

verduideliking van Oudl. Jan Greyling” van alle waarheid ontbloot is. Ek het bloot 

gestel dat ek met hom in gesprek wil tree en dat daar ouderlinge is wat onrustig is 

oor sy optrede. Die wanvoorstelling wat hier na vore kom, dui op ‘n liggevoeligheid 

wat ver verwyderd is van die waarheid. Die aanduiding van gewilligheid om gesprek 

te voer, kan tog nie as konfronterend gekonstrueer word nie. 

Dìt terwyl hy stel dat hy net die volgende wil hê; sy verwagting is iets soos ‘My 

soeke is bloot na die waarheid, in die tweede plek die korrekte waarheid nie halwe 

waarhede nie, nie stukkies waarhede nie, nie wat vir my gegee wil word nie, maar 

wat werklik die waarheid is”.  

BY IMPLIKASIE ONS ALMAL IS BESIG MET LEUENS VERKONDIG. Dit is 

beledigend teenoor almal betrokke by die gesprek. 

‘n Derde opmerking: Ouderling Greyling is baie “braaf” om die saak na sy ouderlinge 

vergadering te verwys. Al het ek besware geopper en aangedui dat ek verder oor 
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die saak met hom in gesprek wil tree, was daar nog geen sprake van meer as ‘n 

broederlike gesprek nie, dit is geen aanval op sy leer en lewe nie. Ek wonder net 

hoe gaan die saak hanteer word sou ek kwaadwillig optree en hom met verbygaan 

van broederlike gesprek aankla.. Dit is standaardpraktyk in die reg en in kerklike 

kringe dat jy jouself onttrek van ‘n vergadering (veral ‘n tugvergadering) indien jou 

direkte familie onder bespreking is. Met jouself as voorsitter, jou een seun as 

ander ouderling en jou skoondogter as skriba gaan die saak vir ewigheid lamgelê 

word, of mis ek iets? 

Die minagtende en uitdagende houding van die Greyling broers teenoor Roelof du 

Plessis was vir my verstommend (Pieter Greyling byvoorbeeld teenoor Broer Roelof 

du Plessis: ”Word groot ou bul, word groot”).  

Veral Pieter se hantering van Renette het gespreek van totale gebrek aan respek. 

Al was hierdie ‘n kerklike vergadering, was Roelof daar weens die kennis wat hy het 

en die insigte wat hy het, met die bydraes wat dit kan maak. Tog is dit so dat hy ‘n 

Advokaat SC is. Vir ‘n prokureur om op so neerhalende wyse met ‘n advokaat is te 

praat s ongekend, ongeag die konteks. Met ander woorde terugskouend verstaan 

ek nou meer van Broer Roelof du Plessis se ontsteltenis ten tye van die vergadering. 

Ouderlinge Greyling kom  uit daardie werksmilieu en moes tog van beter geweet 

het.  Waarom dan so optree? 
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8. Die volgende salvo is afgevuur deur Br. R du Plessis, ‘n lidmaat van die 

Meyerspark gemeente en lid van die komitee. Dié het aangedring het dat ons bedank 

as lede van ons onderskeie gemeentes te wete Ottosdal en Oshakati en wel om die 

volgende redes: 

- Ons beide lede van die Afrikanerbroederbond (sic) is; 
 
- Ons beide spioene van die NHKA is 
 
- Ons ten doel het om die GHG te breek; 
 

- Die Hervormde Gemeente van Oshakati nie ‘n lid van die GHG is nie en 

derhalwe is Oudl. Jan Greyling se verkiesing onwettig tot hierdie komitee en maak 

dit die komitee opsigself onwettig. Dit dien hier vermeld te word dat Br. R du Plessis 

klaarblyklik onder die indruk verkeer dat die afgelope Bondsvergadering die algemene 

jaarvergadering van die Vereniging was. Dit is natuurlik nie korrek nie aangesien Dr. 

Otto sy ordemosie gemotiveer op die veronderstelling dat die vergadering nie die 

algemene jaarvergadering van die vereniging is nie want laasgenoemde is slegs 

verantwoordelik vir finansiële sake. Die Bondsvergadering ‘n vergadering van 

gemeentes is wat jaarliks by mekaar kom om oor kerksake te praat. Op daardie basis 

het die vergadering voortgegaan, hierdie komitee verkies ens. Dit is dan ook die rede 

waarom Oudl. Tom Greef dit baie duidelik gestel het dat die Bondsvergadering slegs 

kennis kan neem van die finansiële state. 

- Oudl. Jan Greyling oneties optree; 
 
 

Daar was geen aandrang op sekere lede om te bedank uit die Ad Hoc komitee nie, maar die 

motivering van die voorafgaande argumente aangaande lidmaatskap (en koöptering) en 

daaropvolgend die geldigheid van samestelling van die Ad Hoc komitee is deur Adv. Roelof du 

Plessis bevraagteken. 

Adv. Roelof du Plessis het in antwoord op die dispuut oor lidmaatskap van die komitee daarop 
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gewys dat op regstegniese gronde (volgens die grondwet van die GHG) lidmaatskap van die 

Geloofsbond beperk is tot die grense van die Republiek van Suid-Afrika.  Dit het ooglopende 

gevolge aangesien, alhoewel Gemeente Oshakati in die Geloofsbond se midde verwelkom is, 

die afdeling in die Geloofsbond se grondwet deur ŉ Bondsvergadering verander sal moet word 

om Bondslidmaatskap in Namibië in te sluit.   

Daar is wel deur Adv. Roelof du Plessis gestel dat hy die motiewe van Ouderling Jan en Pieter 

Greyling bevraagteken; aangesien hulle ŉ agenda buite die mandaat van die Ad Hoc komitee 

voorstaan.  

 

Die broers verstaan die ordemosie verkeerd. Ek het bloot daarop gewys dat 

finansies en die ander sake (teologiese sake) verskillend hanteer moet word. Die 

ordemosie kan buitendien nie die aard van ‘n vergadering bepaal nie. Die voorsitter 

bepaal wat gebeur met ‘n ordemosie. Indien die mosie nie gehandhaaf is nie, sou 

die vergadering nie kon voortgaan nie. Die Konstitusie bepaal die aard van die 

vergadering. Die voorsitter het gelyk gegee dat teologiese en stoflike sake  nie op 

dieselfde vlak hanteer word nie en op grond daarvan en die konstitusie kon die 

vergadering voortgaan. Dit sou ongehoord gewees het om die vergadering daar en 

dan te stuit. Geen besluite is geneem nie, alles het onder die wolk van die 

beskrywingspunte gestaan.  

Die opruiende taalgebruik moet aangedui word. Die verwysing na “salvo afgevuur” 

kan allermins as ‘n vreedsame, neutrale taal gesien word. Daarmee saam moet dit 

duidelik gestel word dat Broer Roelof du Plessis in die eerste instansie dieselfde 
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vraag twee maal aan die Broers Greyling gestel het: “Wat is julle probleem met die 

Geloofsbond?” Na die tweede stel van die vraag was ouderling Jan Greyling se 

antwoord; “Dat dinge nie op ‘n reg en eerlike manier gebeur nie. Hier is ‘n 

dagbestuur wat dinge bestuur. Hier gebeur goed wat nie mag gebeur nie.”  Met 

ander woorde sy “eerste salvo” is in die rigting van die dagbestuur en by verlenging 

die res van die Ad Hoc komitee. Dit is jammer dat die ouderlinge na die gesprek in 

die vorm van salvo’s verwys.  

Op geen stadium het Broer Roelof du Plessis, of enige persoon teenwoordig gestel 

dat die twee broeders moet bedank nie. Tydens die gesprek was dit Ouderling 

Pieter Greyling wat gestel het dat hy eerder sal loop as om vrede te maak met die 

vereniging waarbinne die GHG gestruktureer is. Hy dring aan op ‘n presbiteriaal 

sinodale struktuur na sy verstaan van sodanige kerkregering sisteem. 

Voordat Broer Roelof du Plessis verdere stellings maak, wys dr Botma ouderling 

Greyling daarop dat hy in die Ottosdal memorandum hom (Dr Botma) verkeerdelik 

aanhaal. Dr Botma wys duidelik aan dat ouderling Pieter Greyling se verstaan van 

presbiteriaal sinodaal verskil van die ander lede van die GHG. Die GHG se struktuur 

het een saak ten doel en dit is om wettig die Evangelie te kan verkondig. Met ander 

woorde tussen my verwysing na ‘n gesprek wat ek met ouderling Jan Greyling wil 

voer, vind onder andere ‘n konstituerende gesprek en begripsverhelderinge van 

meer as 30 minute plaas voordat Roelof du Plessis sekere stellings maak. 

Roelof du Plessis begin deur te stel dat daar rus en vrede in die GHG was totdat 
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Jan Greyling en later Greyling Pieter begin optree het tot op punt waar daar nou 

onvrede is. Die vraag wat Roelof du Plessis het, is; “Waarom word daar so opgetree 

deur die here Greyling?” Hy weet nie – in die gees van die verkennende gesprek 

stel hy dat wat hom pla is dat die aspekte wat hier deur die broers Greyling genoem 

word spesifiek sake is wat hy sou gebruik om GHG te verongeluk, sou hy hom nie 

met die Geloofsbond vereenselwig nie. Hy trek met ander woorde die motief van 

die ouderlinge Greyling in twyfel.  Hy vra na die motief agter optredes ten opsigte 

van onrus, onmin wat hy vermoed deur hulle veroorsaak word. Hy stel dat die stryd 

gaan oor regsaspekte wat eintlik voor die  vergadering in samewerking reggestel 

kon word met konsensus voorstelle. Dan stel Roelof du Plessis dat hy lank laas 

sodanige optrede gesien het soos die ouderlinge Greyling openbaar. Hy het gesien 

dat die Broederbond sodanig optree. Hy ervaar hulle optrede as pogings om die 

GHG te vernietig. Hulle kies die weg van konfrontasie en hy ervaar dit as optrede 

wat eie is aan mense wat deur die NHKA geplaas is om onmin te veroorsaak. Dan 

stel hy dat hy hulle nie vertrou nie en voorbehoude het oor saam met hulle werk. 

Pieter Greyling   wil duidelik die komitee gebruik om sake buite die mandaat van 

die GHG te bespreek. Van sy woorde: “Sal moet rigting gee” “Positiewe rigting 

druk”. “Ons verskil in wese van mekaar oor Kerkbegrip”.  
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9. Dat ons geweier het om te bedank. Br. Du Plessis is dan uitgenooi om die 

kerklike weg te volg en die klagtes by ons onderskeie gemeentes aanhangig te maak. 

Al hierdie ligsinnige en ongegronde bewerings word ontken en Br. Du Plessis en sy 

medestanders is herhaaldelik genooi om dit te bewys; 

Uitgenooi of uitgedaag? Broer Roelof du Plessis stel dat Jan Greyling kritiek lewer 

teen Broer Roelof du Plessis se advies teenoor al die predikante wat met hom praat 

oor die hofsake.  Broer Roelof du Plessis stel bloot op rekord dat hy hulle nie 

vertrou nie, hulle motiewe is onduidelik.  Jan Greyling stel dat hy hom nie veel aan 

Broer Roelof du Plessis gaan steur nie. Dit is vir hom duidelik dat Broer Roelof du 

Plessis onkundig is. Hy stel dat hy nie kan help as Broer Roelof du Plessis kleinserig 

is nie, net nadat hy Broer Roelof du Plessis se “onkunde” oor sake en oor 

vergaderings verklaar. Dit is ‘n ad hominem argument! Val die persoon aan eerder 

as om te antwoord op die stellings en argumente. Jan Greyling moet weer tot orde 

geroep word na sy (Jan Greyling) opmerking “ Kom ons los die snert.” Pieter Greyling 

daag Broer Roelof du Plessis uit om hom aan te kla. Hy weier om sy motiewe te 

verklaar, want hy dink dit is goed. Ek moet hom tot orde roep. Die vraag is wie was 

“ligsinnig”. Die gebruik van die woord medestanders dui duidelik op die broers 

Greyling se negatiewe en aanvallende gesindheid. Dit moet beklemtoon word dat 

twee ouderlinge wat die presbiteriaal sinodale sisteem sterk voorstaan direk na ‘n 

klag wil beweeg, met verbygaan van al die ander stappe in die kerkorde. Waarom? 
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10. Dat ons in elk geval ooreenkomstig die kerklike weg ons onderskeie Kerkrade 

behoorlik ingelig het van die bewerings en dat dié gereed staan om die klagtes te 

ontvang. Ons vertrou dan dat die klagtes spoedig ontvang sal word; 

 

Voor klagtes is daar tog eers broederlike gesprek. Ons doen dinge steeds ordelik 

ten spyte van die uitdagende houding wat hier ingeneem word. Kerkrade behoorlik 

ingelig? Eers nadat twee kante van ‘n saak gestel is, kan ons begin praat van “ingelig” 

wanneer dit gaan oor konflik situasies.  Die ouderlinge het met ander woorde ‘n 

uitdagende en konfronterende houding, stel nie belang in gesprek nie, maar staan 

gereed om klagtes te ontvang en te beveg. Die ouderlinge het met ander woorde 

ook ‘n sekere stemming by hul tuis gemeentes geskep. 

 

11. Br. Du Plessis, synde die regsadviseur van die GHG het ook geweier om 

namens die GHG op te tree as ons lede van die GHG bly. Ons het natuurlik hierdie 

eis met minagting verwerp. Klaarblyklik uit frustrasie, het hy selfs die indruk geskep 

dat hy fisies met die kwessie wil omgaan. 

 

Die wantroue en verskille tussen Ouderlinge Jan en Pieter Greyling en Adv. Roelof du Plessis 

was noemenswaardig en wedersyds.  Op grond daarvan het Adv. Roelof du Plessis wel gestel 

dat hy nie gemaklik is om in dieselfde kerk te wees nie.  

 

Dit is nie korrek nie. Broer Roelof du Plessis het wel gestel dat hy klaar is met 

hierdie saak en het die broers Greyling uitgenooi om die saak oor te neem.  Hy het 
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geen ultimatum gestel oor hulle lidmaatskap nie. Hulle “met minagting verwerp” dui 

op die gesindheid wat hulle openbaar, asook die manier waarop hulle teenoor Broer 

Roelof du Plessis en Renette du Plessis opgetree het. Hulle het inderdaad met 

minagting teenoor die du Plessis egpaar opgetree, nie net in die verwerp van 'n eis 

wat in hulle gedagtes gestel is nie, maar ten opsigte van Broer Roelof du Plessis in 

sy persoon. Na ouderling Pieter Greyling ‘n snedige opmerking teenoor suster 

Renette du Plessis gemaak het, het Broer Roelof du Plessis inderdaad “die indruk 

geskep dat hy fisies met die kwessie wil omgaan”. Ouderling Pieter Greyling was 

nie verdedigend of weerloos nie, het hom nie op die voorsitter beroep nie. Hy het 

onderneem om met gelyke of sterker maat te reageer. Hy het met ander woorde 

aangedui dat hy ook “fisies met die kwessie wil omgaan”. Hy het twyfel uitgespreek 

oor Roelof du Plessis se vermoë “om dit te kan vat”. 

 

12. Dit word verder vermeld dat tydens hierdie proses nie een van die lerende 

ouderlinge teenwoordig, enige poging aangewend het om Br. Du Plessis tereg te wys 

nie en aangedring dat hy die kerklike weg met sy bewerings en bewyse volg nie. 

Trouens, die indruk is eerder geskep dat sy optrede hul goedkeuring wegdra. 

Weens die gemelde wantroue en verskille tussen Ouderlinge Jan en Pieter Greyling en Adv. 

Roelof du Plessis is persoonlike aanmerkings deur beide Ouderling Pieter Greyling sowel as 

Adv. Roelof du Plessis gemaak.  Beide die partye is egter soos nodig deur die voorsitter 

aangespreek en vermaan. 
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Jy moet darem groot oogklappe dra indien jy wil beweer dat predikante se optrede 

die indruk geskep het dat Broer Roelof du Plessis se optrede hulle goedkeuring 

weggedra het, veral sy stelling dat “hy fisies met die kwessie wil omgaan”.  Die 

predikante het ook nie die dreigende houding van ouderling Pieter Greyling 

aangespreek nie.  Die voorsitter is toevertrou met die taak en hy het telkens binne 

die parameters van die vergadering die skuldiges tot orde geroep. Die lerende 

ouderlinge het nie nodig gehad om die berisping van die voorsitter aan te vul nie. 

Net een regstelling: Ons praat in die GHG nie van lerende ouderlinge nie, ons praat 

van predikante. 

Dit moet ook gestel word dat die ouderlinge vir Renette du Plessis in haar gesig 

gelag het. Om daarna om verskoning te vra voordat die voorsitter hulle behoorlik 

tot orde kan roep is onaanvaarbaar. Hoe sal die eerbiedwaardige ouderlinge gevoel 

het indien daar vir hulle gades in die gesig gelag is? Ordelikheid en ordentlikheid 

gehandhaaf? 
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13. Dat dit verder aan die lig gekom het dat Dr. Otto, synde die voorsitter, 

voorafgaande die vergadering, Oudl. JH Greyling se status as student by die APK 

Akademie (waar Dr. Otto tans deeltyds doseer) met Br. Du Plessis bespreek het. Br. 

Du Plessis het later die vertrek verlaat teruggekom en weer verlaat met die dreigement 

dat hy hom as regsadviseur van die GHG en ook as advokaat vir gemeentes van die 

GHG wat in hofsake met die NHKA gewikkel is, onttrek. 

Wat is die probleem? Die vraag het ontstaan of dit kan gebeur dat ‘n student deel 

kan wees van die Kuratorium. Dit sou onverantwoordelik wees om nie te vra na die 

behoorlikheid van so ‘n situasie nie. Eintlik het die gesprek begin met dr Otto wat 

ouderling Jan Greyling se filosofiese bedrewenheid gekomplimenteer het. Uit 

hierdie opmerking het die gesprek se fokus verskuif na die regmatigheid van die 

situasie. Die botsing van belange moet tog duidelik wees. Soos dit is het die 

Kuratorium inspraak in vakkeuses, weet wie hulle studente behoort te wees en sal 

dit nie deug dat ‘n student besluite kan stuur nie. Nie dat ouderling Jan Greyling 

van onbehoorlikheid beskuldig word nie. Hy het telkens sy bona fides bevestig en 

selfs gestel dat hy diegene wat dit in twyfel trek, se bona fides dalk gaan moet 

betwyfel. Hy het in die vergadering gestel dat hy wel by die APA ingeskryf was as 

BA student. Ek het hom verskoning gevra, al was geen apologie eintlik nodig nie. 

Ouderling Pieter Greyling het homself toe veroorloof om vir die voorsitter te lag. 

Hy vra om verskoning, maar die antagonisme is duidelik. Die saak moet ,duidelik 

gestel word: BA met Grieks en Hebreeus en Filosofie lyk tog soos die begin van 

BA-teologie. Is jy slegs teologie student met die aanvang van jou BD? Ek dink nie 
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so nie. Sonder verdere verduideliking van agtergrond en intensies kan ouderling 

Jan Greyling se studies nie anders as teologiese studies verstaan word nie. 

Ouderling Greyling se motiewe is duister in die lig van sy hewige reaksie. 

 

 

 

14. Dat die verkennende gesprek of dan “eerste vergadering” wat Ouderling PJ 

Greyling moes misloop, niks anders as ‘ n vooraf beplande, klassieke NHKA uitdryf-

aksie vergadering was nie. 

Die oogmerk was dat die eerste vergadering van die Ad Hoc komitee hoofsaaklik daaraan gewy 

kan word om werkswyses daar te stel en eenstemmigheid te bereik oor die mandaat van die 

komitee.  Vooraf is daar juis moeite gedoen om alle moontlike argief-materiaal aan al die lede 

beskikbaar te stel.   

 

Die twee ouderlinge se verwysing na “klassieke NHKA uitdryf-aksie vergadering” 

verdien sorgvuldige aandag.  

1. Dr Johan Otto word van hierdie aksie beskuldig. 

2. Hy word alleen of saam met ander lede van die GHG dagbestuur daarvan 

beskuldig. 

3. Hy word alleen of saam met lede van die Ad Hoc komitee daarvan beskuldig. 

Ek het reeds gewys op die agtergrond tot die vergadering, insluitend bepaling van 

tyd en plek. Ek was nooit deel van die NHKA se binnekringe nie. Ek het wel sodanige 

aksies ervaar (was aan die ontvangkant daarvan) maar het altyd gedink dit was 

toevallig dat ek van vergaderings uitgesluit was op verskillende maniere of dat 
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inligting van my weerhou is.. Tot nou was ek nie seker nie of sodanige meganismes 

werklik bestaan en gebruik word. Ouderlinge Pieter en Jan Greyling ken 

klaarblyklik die taktiek van die NHKA. Dit was en is laakbaar dat sodanige aksies 

in die kerk geloods word. Ek ken nie hierdie tipe optrede nie. Nou beskuldig hy my 

sonder bewyse van iets wat ek nie eens van kennis gedra het nie, en beslis nie eens 

sou oorweeg nie. Ek verwerp die ongegronde beskuldiging met dieselfde minagting 

as wat dit gestel word. Die opruiende aanname ten opsigte van die eerste 

vergadering wat ouderling Pieter Greyling “moes misloop” bevestig weer eens hulle 

verwerping van enige bona fides aan my kant en die inlees van male fides. 

EK DRING AAN OP ‘N ONVOORWAARDELIKE, SKRIFTELIKE VERSKONING.  

Hierdie is ‘n ongevraagde persoonlike aanval wat daarop gemik is om my naam skade 

aan te doen. 
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15. Dat die komitee wat sy werklike opdrag betref geen vordering gemaak het nie. 
 
Daar het ‘n kwessie ontstaan dat kerkbegrip deel van die gesprek moet wees 

waarmee ons ons vereenselwig het. Wat vir die ander nie aanvaarbaar was nie is dat 

ons onsself verbind het tot die besluit van die Bond soos geneem in Julie 2013 rondom 

teologie en die kerkregering sisteem wat gevolg moet word. Dit is gestel dat indien 

ons nie in die verband sou konformeer nie, die res van die gesprek sinneloos sou 

wees. Die vergadering het dan doodgeloop; 

Die besinning oor kerkbegrip soos voorgehou tydens die Bondsvergadering is wel verwys na 

die Ad Hoc komitee om te bespreek en in gedagte te hou met die aanspreek van die ander 

verwysde punte.   

Daar blyk onsekerheid te wees oor die begrippe kerkbegrip (die teologie) en kerkorganisasie 

(die institusie).  Daar is reeds sedert die ontstaan van die Bond in 2013 konsensus oor die 

wegbeweeg van ŉ hiërargiese institusionele model van kerkorganisasie.  Hierdie saak is dan ook 

iets wat buite die mandaat van die Ad Hoc komitee val en nie ŉ saak waaroor  ŉ klein aantal 

individue in ŉ Ad Hoc komitee kan of behoort te besin nie.   

Beide Ouderlinge Jan en Pieter Greyling het egter hierdie saak (die herinstelling van ŉ 

hiërargiese organisatoriese bestuursmodel) vir die Bond as kern saak gedruk. Die dooie punt 

tydens die vergadering het juis gekom weens die feit dat Ouderlinge Jan en Pieter Greyling die 

Ad Hoc komitee as voertuig wil gebruik waarmee ŉ hiërargiese institusie ingestel kan word – 

iets wat die res van die lede van die Ad Hoc komitee as buite die mandaat van die komitee 

beskou. 

 

Die ouderlinge het self die saak rakende kerkbegrip opgehaal. Daar het nie ‘n 

kwessie ontstaan nie. Die Greyling-broers het die saak van kerkbegrip bepalend 
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gemaak ten opsigte van verdere gesprekke. Ek het herhaaldelik gestel dat dit nie 

die direkte mandaat van die Ad Hoc komitee was nie. Die komitee moes sake wat in 

die beskrywingspunte van Oshakati opgeneem is, bevredigend aanspreek vir 

implimentering by die GHG vergadering te Pietersburg. Die ouderlinge moet 

raaksien dat hulle die taak van die Ad Hoc komitee gekoppel het aan ‘n besluit van 

2013, terwyl die 2017 die komitee met ‘n spesifieke mandaat saamgestel het. Hulle 

aandrang was teen die wil van die Bondsvergadering in. 

 

16. Dat ons voortgaan met ons werksaamhede soos vervat in die opdrag 

Bondsvergadering. Ons sal dan mettertyd idees en voorstelle sirkuleer aan 

gemeentes vir kommentaar voordat ‘n finale verslag uitgebring word. Ons herhaal 

weereens ons uitnodiging aan die ander lede van die komitee om met ons mee te 

werk ten einde ‘n regeer stelsel daar te stel wat die beginselbesluite wat in 2013 

geneem is, ondersteun; 

En daar hang die NHKA onderrok uit. Hulle gaan voortgaan met die werk soos per 

opdrag al is dit nie aan hulle gegee nie. Watter opdrag van wie? Is hulle dan nou 

skielik die legitieme Ad Hoc komitee? Watter uitnodiging? Geen van ons het 

sodanige uitnodiging ontvang nie. Hulle speel duidelik vir die gehoor. Die ergste is 

dat hulle erken hulle wil weer ‘n regeer stelsel instel. Ons wil juis nie weer “sentrale 

regering” in die Bond hê nie, en dit is wat hulle met alle geweld wil doen. Hulle 

strewe na sentrale gesag, strewe na ‘n Algemene Kommissie met gesag. Ons glo 

ekklesia completa. Wie is op die verkeerde bus?  
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Wie gee hulle toestemming om onbespreekte voorstelle te sirkuleer? Gaan hulle 

hul eie gemeentes se Kerkrade misbruik? Wil Kerkrade van hulle hoor? Die 

onderneming om die werksaamhede voort te gaan ten spyte van die impasse van die 

Ad Hoc komitee is verontrustend. Die onderneming om voorstelle te sirkuleer 

spreek van ‘n totale minagting van die sisteme en denke van die res van die GHG. 

Die ouderlinge Greyling se woordgebruik maak hulle intensies bekend: “Ons herhaal 

weereens ons uitnodiging aan die ander lede van die komitee om met ons mee te 

werk ...” Dit is duidelik dat hulle ‘n agenda het waarby hulle wil hê die Ad Hoc 

komitee (en by verlenging die GHG) moet inval. In hulle taalgebruik word ‘n 

duidelike verdeling gevind van ons/hulle. Hul uitnodiging tot die ander lede van die 

komitee impliseer poging tot verdeling asook ‘n aanname dat hulle die Ad Hoc 

komitee se voortsetting is, of dat hulle nou die Ad Hoc komitee is. 

 

17. Hierdie dokument dien as ‘n voorlopige verslag en word aan die GHG se 

bestuurskomitee en die betrokke gemeentes onder wie se toesig ons val gestuur. Die 

dokument is ook ter inligting aan al die lede van die Ad Hoc komitee gestuur. 

‘n Paar sake moet hier reggestel word.  

1. Hierdie pretendeer om die voorlopige minderheidsverslag te wees. Aan wie word 

hierdie dokument gestuur? Die dagbestuur, eie gemeentes en toevallig ook ter 

inligting aan die ander lede van die Ad Hoc komitee. Die kar word voor die perde 

ingespan met hierdie werkswyse. Waarom? Die dokument is tog veronderstel 



30 
 

om eerstens intern te sirkuleer. Die minderheidsverslag mag eers na interne 

bekendmaking van die komitee se verslag opgestel word, na aanleiding van 

verskille in mening oor sake vervat in die hoofverslag. Dit spreek net weer van 

‘n ingesteldheid wat skynbaar wil uitdaag en geen respek toon vir die huidige 

toedrag van sake of die korrekte manier van doen nie. 

2. Die enigste manier waarop hierdie onwettige minderheidsverslag bestaansreg 

kon geniet, sou wees indien die ouderlinge aan hulle kerkrade terugvoer wou 

gee, met as verspreidingslys gewoon net hulle eie kerkrade. 

3. Een van die sake wat duidelik aangedui moet word is dat die here Greyling in 

hulle skynbaar deurtastende ondersoek van sake ten opsigte van die GHG-

konstitusie en verwante sake, nie raak gelees het nie dat die GHG-konstitusie 

se grens beskrywing gelyk is aan die grense van die RSA. Daaroor het hulle óf 

gekies om te swyg, óf dit gewoon nie raakgesien nie. Al twee opsies vlei nie die 

ouderlinge se optrede nie. Die feit bly dat die GHG se konstitusie stel dat die 

GHG se grense met die RSA se grense saamval en dat die konstitusie nie in die 

opsig verander is nie. Dit was ook die regsbeswaar wat deur broer Roelof du 

Plessis gemaak is. As sodanig is die mede-onderteken van die verslag ‘n 

handeling wat die hele verslag onder ‘n regstegniese wolk van onsekerheid plaas. 

4. Hierdie skrywe dien dan ook as voorlopige reaksie op hulle voorlopige verslag. 
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18. ‘n Klankopname van die vergadering bestaan en is in die besit van die voorsitter, 

Dr. J Otto. Hierdie skrywe verteenwoordig enkele momente uit ‘n uiters 

onaangename ervaring. Ons behou onsself die reg voor tot verdere kommentaar 

sodra die opname beskikbaar word. As ouderlinge is ons dan ook onder ‘n verpligting 

om toe te sien dat alles gepas en ordelik geskied. Ons sal dan in die verband die 

nodige mettertyd doen. 

Aan die begin van die vergadering is gestel dat die band slegs vir notule doeleindes 

gebruik kan word en nie vir verdere verspreiding is nie. Die sameroeper het voor 

konstituering dit reeds duidelik gestel dat die opname uitsluitlik vir hierdie doel 

gebruik sal word. Dit moet eerlik erken word dat die vergadering nie suksesvol was 

nie en dat die gesprekke in gespanne tone in ‘n gespanne atmosfeer plaasgevind 

het. Wil die ouderlinge werklik dat hierdie laagtepunt in gesprekvoering wyer 

versprei word? Soms is dit beter om net te erken dat sake skeef geloop het en dit 

daar te laat. Dit was vir almal ‘n onaangename ervaring en die broers was mede-

aandadig aan die ervaring. Hulle was geen slagoffers nie, maar inisierende en 

gewillige stryders, wat met hul eerste optrede en hul vertragende taktiek voor die 

vergadering reeds elke saak ‘n stryd-saak gemaak het. Hulle gesindheid en 

ingesteldheid (“behou reg voor tot verdere kommentaar”) dui op ‘n gereedheid tot 

konflik en gesindheid van woordestryd. Die verpligting om te verseker dat alles 

gepas en ordelik geskied, is deur die ouderlinge self vergeet in die loop van 

gesprekke. Hierdie verslag getuig dan ook van optrede wat nie gepas en ordelik is 

nie. Ek kan maar net hoop dat die woorde “in die verband die nodige mettertyd 
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doen” in die eerste instansie sal beteken dat hulle verskoning sal vra vir hulle eie 

aandeel in die Ad Hoc komitee se impasse.  

Die feit dat die vergadering ‘n impasse bereik het, beteken dat geen notule geskryf 

hoef te word nie, daar is geen vergadering wat die notule kan goedkeur nie. Slegs 

‘n kort verslag is nodig. Die band is nie daarvoor nodig nie en daarom sal die opname 

vernietig word. Die band is aan die begin van die vergadering onlosmaaklik aan 

notulering verbind. Sy bestaansrede het verdwyn. 
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