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Kollektes 

 
 

• Wat beteken die woord kollekte? 
 
Dit is ‘n versameling (van die Latynse: colligere “versamel”) – ‘n versameling van geld vir 
godsdienstige of liefdadigheidsdoeleindes, bv soos die insameling tydens of na ‘n erediens 
in die Christelike kerk. 
 

• Wat beteken die kollektes in die erediens? 
 
By die kollekte in/onder die erediens gaan dit in die eerste plek om diens aan die Here. Lees 
Markus 12:41-44 (die arm weduwee se gawe) en ook 2 Kor 8:1-9 (Christelike vrygewigheid). 
Kollektes word gebruik vir die diakonie se barmhartigheidswerk. 
 
By die deure word die kollektes ingesamel en aangewend om die koninkrykswerk in die breë 
kerkverband te ondersteun. 
 

• Wie bepaal die kollektes? 
 
Vir baie jare het Sinode op Sinode verskillende verpligte en ook vrywillige kollektes 
vasgestel vir ‘n drie jaar termyn. Kollektes word deur die verskillende Deputategroepe 
aanbeveel en deur die Sinode goedgekeur sodat Deputategroepe hulle opdragte kan uitvoer 
soos deur die Sinode aan hulle opgedra. Die keuse van kollektes is dus ‘n keuse waarby alle 
gemeentes direkte inspraak het. 
 

• Verpligte kollektes 
 
Emeritaatsversorging (7) 
Om die emerituspredikante, -weduwees en wese (afhanklikes) van die Gereformeerde Kerke 
met lewensonderhoud en mediese bystand eervol te help versorg. 
 
Teologiese Studentekas (5) 
Om studente wat aan die Teologiese Skool te Potchefstroom studeer, finansieel met beurse 
te help sodat die Gereformeerde leer uitgebou en verkondig kan word. 
 
GKSA Sustentasiefonds (5) 
Om kerke wat nie finansieel onafhanklik kan bestaan nie by te staan sodat die 
Woordverkondiging steeds daar kan voortgaan en om hulp te gee sodat die koninkryk van 
God deur Woordverkondiging kan uitbrei. 

 
Bybelverspreiding (Borg ‘n Bybel) (1) 
Om die Bybelgenootskap van SA by te staan met die druk en verspreiding van Bybels. 
 
Kerklike Tydskrifte (1) 
Om aktuele artikels met ‘n Gereformeerde grondslag te publiseer en na lidmate en ander 
belangstellendes teen ‘n billike prys te versprei. Kerklike Tydskrifte sluit in Die Kerkblad, die 
Gereformeerde Vroueblad en die Slingervel. 
 
Ekumenisiteit Buitelands (1) 
Om skakeling met ander Gereformeerde Kerke met wie die GKSA noue bande in die 
buiteland het, te bevorder, bv kerke in Europa, Australië en die Amerikas. 
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Jeugsorg (1) 
Ter bevordering van deputate Jeugsorg se projekte. 
 
Dankbaarheidsfonds (1) 
Om dankbaarheid teenoor die Here te betoon dat Hy die Gereformeerde Kerke 150 jaar 
bewaar het en nog steeds bewaar en versorg. Die opbrengs word as ‘n addisionele 
inspuiting bestem om die Emeritaatversorgingstrust te versterk, kerke wat nie voldoende 
finansiële middele het nie, te help en historiese geboue van die GKSA in stand te hou. Die 
kollekte ingesamel word teen die naaste Sondag aan 11 Februarie (stigtingsdatum van die 
GKSA). 
 
Thusofonds (2) 
Om die emeriti uit die jonger kerke (voormalige Sinode Middellande en Klassis Capricorn) te 
help versorg. 
 
Expando (1) 
Om ‘n sentrum vir bedieningstoerusting en begeleiding onder die toesig van die Kuratore en 
in samewerking met Fakulteit Teologie te vestig. 
 
 

• Vrywillige kollektes 
 

Bystandsfonds vir Diakonie, KO, art. 25 (1) 
Om predikante wat uit die bediening is (of afgesette predikante) en in nood verkeer te help. 
 
TSP Biblioteekfonds (1) 
Om boeke vir studiedoeleindes en naslaanwerke by die Jan Lion Cachet-biblioteek van die 
Teologiese Skool van Potchefstroom aan te koop. 
 
TSP Publikasiesfonds (1) 
Om die publikasie van akademiese boeke vir die opleiding van teologiese studente en vir die 
bekendstelling van die Gereformeerde leer plaaslik en in die buiteland te steun. 
 
Instituut vir Christelike onderwys [ICO] / lesmateriaal (1) 
Bevordering onafhanklike Gereformeerde skole en onderwys. 
 
Ekumenisiteit – Gereformeerde bediening in London (1) (slegs 1 jaar) 
Om die Gereformeerde jeug wat in London verkeer met Woordbediening en pastorale hulp 
by te staan. 
 
Kerklike Tydskrifte (1) (soos nodig) 
Om aktuele artikels met ‘n Gereformeerde grondslag te publiseer en na lidmate en ander 
belangstellendes teen ‘n billike prys te versprei. 
 
Teologiese behuising (1) 
Hulp aan teologiese studente. 

 
 

• Ander kollektes 
 
Op die jaarprogram van kerke verskyn daar ook nog ander kollektes, bv ‘n kollekte aan die 
Transoranje Instituut vir Buitengewone Onderwys of vir ander liefdadigheidsorganisasies in 
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jou gemeente se grense – kyk ‘n bietjie watter ander kollektes buiten die wat hier genoem 
word samel jou gemeente in. 

 
• Wie samel die kollektes in? 

 
Dit vorm deel van die amp van die diakens. Lees die formulier van die bevestiging van 
diakens. 
 

• Hoe gaan ek weet watter kollekte Sondae ingesamel word? 
 
Dit word aanbeveel dat die doel van die kollektes elke Sondag volledig afgekondig word. Dit 
sal verder baie nuttig wees as die kollektes wat op ‘n bepaalde Sondag opgeneem gaan 
word, reeds die vorige Sondag afgekondig word, of in die gemeente se nuusbriewe 
gepubliseer word. Volledige bekendmaking en voorafbekendmaking werk mee om lidmate te 
motiveer om mede-eienaarskap te neem/aanvaar vir ‘n bepaalde saak waarin elkeen 
geleentheid kry om deel te voel van die betrokke saak. 
 

• Wat gebeur met die kollekte nadat dit ingesamel is? 
 
Alle verpligte en vrywillige kollektes word na dit ingesamel is deur die diakens getel en 
daarna aan die Administratiewe Buro in Potchefstroom oorbetaal waar dit aangewend word 
vir die doel waarvoor die kollekte ingesamel word.  
 
 
 
 


