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VISIE 

 

Die visie van die Gereformeerde Sustersaksie van Centurion is om aan elke vroulike 

belydende lidmaat van die gemeente die geleentheid te bied tot deelname aan 

gemeentebou en geestelike verryking.  

MISSIE 

 

As Sustersaksie leef ons ons visie uit deur aktiewe deelname in alle 

gemeentebedrywighede en die inisiëring van projekte.  

 

 

Alle belydende vroulike lidmate van die Gereformeerde Kerk Centurion is lede van 

die Gereformeerde Sustersaksie Centurion. Daar is geen ander 

lidmaatskapsvoorwaardes nie. 

SUSTERSBESTUUR 

1. Samestelling 

 

 Susters word jaarliks deur middel van ’n beriggie in die Kommunikaatjie en 

afkondigings vanaf die kansel uitgenooi om op die sentrale bestuur te dien. 



 

 

 Die voorsitter dien vir ’n termyn van drie jaar, maar kan ook herverkies 

word vir ’n tweede termyn. 

 Alle ander bestuurslede kan vir ’n onbepaalde termyn op die bestuur dien. 

 Portfeuljes word op vrywillige basis gevul op grond van belangstelling en 

kundigheid. 

 Daar word geen beperking op die aantal bestuurslede geplaas nie. 

 ’n Kworum bestaan uit twee derdes van die bestuur se totale aantal lede. 

 Die Susters funksioneer deur ’n Dagbestuur bestaande uit die Voorsitster, 

Ondervoorsitster, Tesourier en Sekretaresse. 

 Vergaderings word Ad Hoc gereël as die Dagbestuur dit nodig vind. Die 

Dagbestuur ontvang verslae soos wat die Voorsitster dit aan die hand van ‘n 

agenda en ‘n sperdatum reël. 

 Aan die begin van die jaar word ’n inligtingsessie met al die Susters gehou. 

Alle aktiwiteite van die susters in die gemeente word dan bespreek en inligting 

word verder versprei soos wat nodig is.  

 

2. Portefeuljes  

→ Voorsitster  

 Funksioneer as voorsitster vir ’n tydperk soos wat omstandighede dit moontlik 

maak, verkieslik nie langer as drie jaar nie.  

 Verantwoordelik vir die voortgang van die Susters soos jaarliks bepaal word 

deur die jaarprogram.    

 Is deel van die Dagbestuur. 

 Hanteer Dagbestuur en Bestuursvergaderings:  stel die agenda saam, lei die 

lede d.m.v. e-posse, kry terugvoer voor/op die sperdatum.  

 Na die sperdatum stuur die Voorsitster die agenda en verslae aan die 

Sekretaresse wat dit notuleer, uitstuur en ’n kopie in die Susterslêer plaas.  

 Kontroleer die notule voor finaal uitstuur daarvan. 

 Koördineer met die Sekretaresse sodat die administrasie en kommunikasie  

onderling  vlot. Alle nodige e-posse word daarom ook aan die Sekretaresse 

gestuur om op lêer te hou. 

 Stel in oorleg met die res van die Bestuur die jaarprogram saam en gee dit 

deur aan die kommissie wat die finale jaarprogram opstel. 

 Indien ‘n vergadering gehou word, lei die voorsitster die vergadering volgens 

vergaderingsprosedures en pas die reglement toe. 

 Neem verantwoordelikheid vir die deurvoer van die besluite soos op ‘n 

genotuleerde vergadering bepaal en gedelegeer is.  Alle besluite is bindend en 

kan slegs gewysig word indien die Voorsitter ’n kworum (driekwart van die 

totale aantal Bestuurslede) saamroep met die spesifieke doel om die betrokke 

saak te bespreek en te wysig. 



 

 

 Die Voorsitster saam met die Dagbestuur neem interimbesluite en gee dit aan 

die Bestuurslede deur.   

 Tree op as spreekbuis vir die Susters. 

 Alle poste op die Bestuur is vrywillig en indien ’n tekort aan lede bestaan, is 

dit die Voorsitter en Ondervoorsitter se taak om dit onder die gemeente se 

aandag te bring met die doel om lede aan te vul soos benodig word. 

 Teenwoordig op vergaderings en funksies wat deur die Susters georganiseer 

word. 

 

→ Ondervoorsitster    

 Funksioneer as voorsitster wanneer voorsitster nie teenwoordig is nie. 

 Beplan in oorleg met die Dagbestuur vir elke funksie soos vasgestel op die 

jaarprogram. 

 Verrig enige take soos ooreengekom deur die voorsitster en ondervoorsitster 

soos vereis word deur die loop van die hele jaar. 

 Verrig spesifiek toegesegde take. 

 Is deel van die Dagbestuur.  

 Ondersteun gemeente in die geheel wanneer nodig. 

 Teenwoordig op vergaderings en funksies wat deur die Susters georganiseer 

word. 

 

→ Sekretaresse   

 Hanteer die neem en opstel van notules asook kennisgewing van 

vergaderings. 

 Hanteer korrespondensie. 

 Hanteer die verspreiding, liassering en bewaring van korrespondensie. 

 Stel die teeskinkrooster op.(Ons sal dit verander wanneer dit nie meer so is 

nie.) 

 Koördineer alle papierwerk aan die begin van die jaar met die oog op die 

Sustersafskop. 

 Is deel van die Dagbestuur. 

 Versorg poshokkies en die uitdeel van korrespondensie.  Volg op met 

wyksusters indien pos onafgehaal gelaat word, asook met die koördineerder 

van die wyksusters.  

 Verrig spesifiek toegesegde take. 

 Stel beriggies en advertensies vir plasing in die Kommunikaatjie op soos deur 

die Dagbestuur  en Bestuur bepaal word. 

 Teenwoordig op vergaderings en funksies wat deur die Susters georganiseer 

word. 

 



 

 

→ Tessouriere    

 Alle ontvangstes en uitgawes te boek stel. 

 Inbetaling van alle kontantgelde en tjeks. 

 Skriftelik verslag doen van transaksies gedoen tot op die datum van die  

 Sustersbestuursvergaderings. 

 Betalings aan persone of instansies volgens besluite geneem op die 

Bestuursvergadering. 

 Is deel van die Dagbestuur. 

 Verantwoordelikheid neem vir take soos die vergadering voorstel.  

 Teenwoordig op vergaderings en funksies wat deur die Susters georganiseer 

word. 

 Indien ’n nuwe tessouriere die pos oorneem, word oordrag persoonlik gedoen 

om  

 kontinuïteit te verseker.   

 Die volgende besonderhede is staande inligting: 

Bank: ABSA Lyttelton 

     Lopende rekening:  Tjekrekening : 6-0034-0417 

→ Addisionele lede 

 Elke lid op die Bestuur vervul ‘n portefeulje. 

 Die portefeulje is die verantwoordelikheid van die betrokke Bestuurslid. 

 Teenwoordig op vergaderings en funksies wat deur die Susters georganiseer 

word. 

 Verantwoordelik vir take soos wat op die vergadering besluit word.  Take sluit 

byvoorbeeld in die koördinering van die droëperske-projek,  die neem van 

medeverantwoordelikheid van Elandspoort, ens. 

 Die uitvoer en terugrapportering van take toegewys op die agenda voor/op ‘n 

sperdatum.  

→ Diensgroepe 

 Susters uit die gemeente word genader om op die kommissie van die 

portefeulje te dien. 

 Vrywillige buite-bestuurslede kan gebruik word vir die koördinering van sekere 

take wat die susters reël/koördineer. 

 

Algemene bepalings 

 Die Dagbestuur, enige bestaande kommissie, die kerkraad of die diakonie kan 

’n taak voorstel. 

 Die volgende persone het tekenregte en internet toegang vir die susters se 

bankrekening:  

Die Voorsitster  en Tesouriere 



 

 

WYKSBESTUUR 

WYKSUSTERS 

 Daar is een of twee wyksusters vir elke wyk afhangend van die samestelling 

van die wyk. Hulle reël onderling hoe hulle die wyk bestuur. 

 ’n Dagbestuurslid vervul die portefeulje van Wyksusters. 

 Die Dagbestuurslid neem volle verantwoordelikheid van die funksionering van 

die wyksusters. 

 Die wyksusters is verantwoordelik vir kommunikasie met die susters in die 

wyk waarvoor sy verantwoordelik is. 

 ’n Jaarlikse Wyksustersafskop word vroeg in die nuwe jaar aangebied 

waartydens die nodige roosters en inligtingsbriewe uitgedeel word en die 

jaarprogram bespreek word. 

 Geen groot vergaderings vir die wyksusters word gereël nie, behalwe miskien 

vir groot funksies soos die Kermis/Olyfbosskerm. Soms is ‘n vinnige, informele 

byeenkoms na kerk nodig vir die deurgee van inligting.  

 Die meeste van die inligting vanaf die Dagbestuur word deur e-pos deurgegee 

of  in die poshokkies in die konsistorie geplaas. 

 Die wyksuster moet alle relevante inligting (bv. teeskinkbeurte en sake vanuit 

die notule) deurgee na haar wyk. 

 Wanneer die wyk iets moet beplan, kontak die wyksuster die susters voegtydig 

en tref die nodige reëlings. Sy doen ook die nodige beplanning om toe te sien 

dat dit nie telkens dieselfde susters is wat betrek word by aktiwiteite nie. 

 Die wyksuster kontak die susters  persoonlik of telefonies, nie per SMS nie. 

 Die wyksuster word aangemoedig om die susters in haar wyk persoonlik te 

leer ken en om hulle met hul verjaarsdae geluk te wens. 

 As daar nuwe intrekkers in die wyk is, word ’n strokie met die nodige inligting 

per e-pos of in die wyksuster se poshokkie geplaas. Een van die twee 

wyksusters moet hulle onverwyld kontak om hulle welkom te heet. Die 

poshokkies funksioneer nie meer goed nie – epos werk meestal beter.  

 Die wyksuster organiseer in die wyk waaroor sy as wyksuster aangestel is, 

maar lewer haar bydraes in die wyk waarby sy en haar gesin ingedeel is.  

 Wyksusters moet ook in kennis gestel word van wykslede wat uit hulle wyk 

vertrek het. 

AKSIES 

1. Teeskink    

 

 ‘n Buite Bestuurslid is verantwoordelik vir die koördinering van die projek. 

 Die Sekretaresse stel jaarliks ’n teeskinkrooster op wat aan al die wyksusters 

beskikbaar gestel word. 



 

 

  Daar is gewoonlik drie tot vier wyke wat saam tee skink. Die wyksuster reël 

4 dames uit haar wyk om te help. Sy moet probeer om elke keer verskillende 

dames te reël om sodoende almal in die wyk te betrek.  

 Teeskinktake behels die regsit van teepotte, suiker en melk voor die diens, 

bedien van tee en koffie en die opruim van die kombuis daarna.  

 Hierdie aksie vereis noue samewerking met die suster wat in beheer is van 

die kombuis om die aksie vlot en effektief te laat verloop.  

 

2. Blomme in die kerk    

 

 Daar word elke Sondag ’n ruiker blomme voor in die kerk geplaas. 

 ’n Buite-bestuurlid is verantwoordelik vir die koördinering van die projek. 

 Die Kerkraad identifiseer elke Sondag (‘n) persoon(-sone) aan wie die blomme 

na afloop van die aanddiens oorhandig word (As deel van Lief en Leed). 

 Indien die persoon dit nie self kan saamneem nie, word dit deur die betrokke 

wyksouderling/diaken afgelewer. 

 Indien die blomme Maandag steeds in die kerk is, sal die kerkkantoor 

personeel dit verder hanteer. 

 Die koördineerder stel elke kwartaal ’n rooster op, gee dit aan die betrokke 

dames uit en kontroleer dat die rooster gevolg word. 

 ’n Bloemistewinkel binne die gemeentegrense word jaarliks genader om die 

blomme te borg. 

 Blompotte/houers word aangekoop en moet deur die ontvangers van die 

blomme terugbesorg word vir hergebruik. 

3. Breiprojekte 

 

 ‘n Bestuurslid met die portefeulje:breiprojek, is verantwoordelik vir die 

koördinering van die projek. 

 ’n Berig word op gereelde basis in die Kommunikaatjie geplaas om die susters 

te vra vir gebreide artikels en oorskietwol. 

 Wolskenkings word aan dames wat bereid is om te brei beskikbaar gestel vir 

gebruik. 

 Klaar artikels word in die kerk in ’n houer wat vir die doel aangekoop is, 

geplaas. 

 Die artikels word dan gedurende die wintermaande aan verskillende 

liefdadigheidsorganisasies geskenk. 

 Die Sustersbestuur identifiseer die organisasies. 

  



 

 

4. Uitreikprojekte 

Elandspoortprojek   

   

 ‘n Bestuurslid kry die projek as portefeulje. 

 Die projek is drieledig, en behels eerstens die verskaffing van rou en klaar 

voorbereide voedsel aan ’n voedingsprojek in Elandspoort/Danville, tweedens 

die verskaffing van ou klere en derdens die versorging van babas en jong 

kindertjies. 

 Die koordineerder stel jaarliks ’n Elandspoortbeurterooster op wat aan al die 

wyksusters beskikbaar gestel word. Hierdie projek word gesinkroniseer met 

die teeskink om die reëlings en aflewering van die voedsel te vergemaklik. 

 Daar word weekliks kos op Vrydae aan 150 mense voorsien. 

 Elke week kom  die kos uit ten minste 3 wyke, partymaal meer indien die 

wyke te klein is Ons voorsien 11 kg gaar maalvleis, 11 kg gevriesde groente 

en 6 kg rys / macaroni.  Dit word om die beurt na Danville geneem. 

 Daar gaan ook gereeld sakke vol goeie ou klere na Danville.   

 Derdens is daar babatjies en jong kindertjies wat deur lidmate van ons 

gemeente “aangeneem“ is.  Hulle ontvang weekliks ‘n sak kruideniersware 

volgens hulle behoeftes.   

5. Sustersaamtrek 

 

 Die Sustersaksie ondersteun die jaarlikse Sustersaamtrek en streef daarna 

om soveel susters as moontlik te motiveer om die byeenkoms by te woon. 

 ‘n Bestuurslid is het die portefeulje:Saamtrek en is verantwoordelik vir die 

organisasie binne gemeenteverband. Dit sluit reklame in, die byhou en 

deurgee van bywoningsgetalle, die insameling van die bywoningsfooi, die 

oorbetaal aan die gasvrou-gemeente en vervoerreëlings. 

 Na afloop moet die ’n beriggie in die Kommunikaatjie kom as terugvoer en ’n 

langer verslag met ’n foto of meer aan die Kerkwerf. 

6. Gemeentelike funksies 

 

Die Sustersaksie ondersteun alle gemeentelike funksies en streef daarna om 

soveel susters as moontlik te motiveer om aktief betrokke te wees by sodanige 

geleenthede. 

7. Geestelike Opbou 

 

Die reël van die Geestelike Opbou, word gedoen deur Portefeulje: Geestelike 

Opbou. Die volgende ter sprake: Die verantwoordelike Bestuurslid delegeer die 

take, maar neem verantwoordelikheid vir die koördinering van die funksie. 



 

 

1. spreker 

2. onderwerp  

3. voorlê  aan die Sustersbestuur en Bedieningskommissie 

4. verwelkoming van spreker 

5. bedanking van spreker 

6. reëling van verversings 

7. reëling van  vergoeding 

8. Vrouekamp 

 

 Die portefeulje: Vrouekamp berus by die Bestuurslid wat daarvoor 

verantwoordelik is  

 ‘n Komitee word gekry om die reëlings te tref. 

 Terugvoer aan die Kerkwerf saam met foto’s moet na afloop van die funksie 

plaasvind. 

9. Vrouedag 

 

 Die dag word gekoördineer deur die portefeulje: Vrouedag.  

 Terugvoer aan die Kerkwerf saam met foto’s moet na afloop van die funksie 

plaasvind. 

10. Susterskomitee 

 

 ’n Komitee kan saamgestel word deur vrywilligers of gekoöpteerde dames met 

die doel om ’n spesifieke funksie daar te stel. 

 Die komitee dien onder die Sustersbestuur.  Vergaderingsprosedures geskied 

volgens die Reglement van die Susters. 

 Die komitee ontbind na afloop van die evalueringsvergadering.   

 ’n Lêer met inligting rakende die betrokke komitee se werksaamhede word 

geopen. 

11. Begrafnisse 

 

 Reëlings word hanteer deur ‘n suster. Riglyne is opgestel wat’n  aanduiding 

gee van die  hoeveelhede van eetgoed wat voorgberei  word vir 50 tot 100 

persone. Daar is ‘n lys van susters wat bereid is om met voorbereidings en/of 

bediening te help. Verder is daar ‘n standaardvorm beskikbaar met al die 

nodige vrae wat aan die familie gevra moet word om die reëlings te 

vergemaklik. 

 Al die lyste word  in die susterslêer in die kerkkantoor geliasseer. 

 



 

 

12. Kombuis 

 

 n Buite-bestuurslid is in beheer van die kombuis. 

 Alles wat nodig is, word aan die Bestuur gerig en bespreek. 

13. Seniors 

 

 Almal ouer as 65 word as deel van die senior groep geag. 

 VERJAARDAGBESOEKE -  seniors met ouderdom van 80 jaar en ouer word 

besoek, voor- of op hulle verjaardagdatum deur vrywillige helpers. Geskenke 

word deur die diakonie aangekoop. Geskenke word dan altyd Sondae by 

afspraak by die sustershoek in die saal afgehaal. 

 SPESIALE BESOEKE -Daar is sommige seniors wat op grond van hulle unieke 

omstandighede van tyd tot tyd spesiale  aandag nodig het.  Sommige meer 

gereeld as ander- hulle word geidentifiseer deur die predikante.  Hierdie 

ondersteuningsaksie behels gereelde kontak, besoeke en ondersteuning waar 

nodig. 

 JAARLIKSE AFSLUITINGSFUNKSIE – Daar word jaarliks ‘n funksie vir die 

Senior gereël. Die kostes word gedek deur die susters en die diakonie. 

 

Bestuur 

 

Die susters se bestuur bestaan uit ‘n klein bestuur met diensgroep koördineerders vir 

die verskillende diensgroepe wat aan die bestuur rapporteer.   
 

 
NAAM EN VAN SELFOON E-POSADRES VERJAARDAG 

Liana Venter (Voors.) 0716000368 lerwee@gmail.com  25 Januarie 

Phia van Helden (O/Voors.) 0825416388 sophiavhelden@gmail.com  21 Desember 

Rina Burger (Sekr.) 0828538215 rina.burger@vodamail.co.za  1 September 

Hannie van den Bergh 0827803653 hannievdb5@gmail.com  22 Julie 

San-Marie Venter 0714855995 sanmieventer@gmail.com  19 Februarie 

Rika Kruger 0768347774 Rika.kruger.za@gmail.com  7 Oktober 

 

Aktiwiteite vir die jaar 

 

Die susters is aktief betrokke by die gemeente aktiwiteite in ‘n ondersteunde rol.  
Daar word slegs twee funksie uitsluitlik vir die susters gereël. 

 

Die susters is verantwoordelik vir die volgende funksies gedurende 2020 soos 

aangedui op die jaarbeplanner: 
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• Reël van bykosse by nagmaaletes 

• Reël van Olyfbosskerm 

• Reël van Sop en Sjerrie aan  

• Sustersaksie 
• Seniorfunksie 

 

 Die Sustersaamtrek word hierdie jaar (2020) deur die Gereformeerde 
Gemeente Wonderboom-Suid, Pretoria gereël.    Dit vind plaas op 7 Maart 

2020 en die spreker is Saskia Meijer met die tema: “Intimiteit met God”.   Dit 

word gehou by Die Helpende Hand, Ons Sentrum, Eeufees straat 377, Pretoria-

Noord. 
 

 Die 2021 Sustersaamtrek sal gehou word op 6 Maart 2021 by die 

Gereformeerde Kerk, Centurion. (Die vergaderplek sal later 

bekendgemaak word) 

 

Fondse 
 

Die susters word slegs befonds deur donasies uit die gemeente, geen 

fondsinsamelingsaksies word gehou nie.  Drie keer per jaar kry die susters van die 

gemeente die geleentheid om donasies dmv die koevertjie sisteem te maak.   

 

Donasies kan ook deurlopend in die susters se bank rekening inbetaal word: 

 
Gereformeerde Kerk Centurion Susters 

ABSA bank Lyttelton 

Rekening nommer 600 340 417 

 

Diensgroepe 

 
Begrafnisse (Koördineerder: Liesje Kuperus - 083 481 1160) 

Die susters bedien tee en verversings tydens begrafnisse.  Indien jy van hulp kan 

wees met die maak van eetgoed of die skink van tee kontak asb. vir Liesje in hierdie 

verband.  

 

Blomme (Koördineerder: Cornelia Lee - 072 132 7694) 
Die blomme word Sondae deur die kerkraad uitgedeel volgens behoefte.  Jy kan 

hiermee help deur die blomme op ‘n Vrydag by die bloemiste af te haal.     

 

Die Kombuis (Koördineerder: Brenda Venter - 084 200 4700) 

Die susters sien om na die kombuis deur seker te maak dat alle toerusting in ‘n 

werkende toestand is.  Breekware word aangekoop soos benodig asook 

kruideniersware vir teeskink.      
 

EL-SHALEM (Koördineerder: Gerti Erasmus - 0828833389) 

EL-SHALEM is 'n privaatonderriginstelling vir kinders en jong mense met ernstige 

gestremdhede. Die susters bederf die helpers wat betrokke is by die versorging van 

hierdie kinders/jong mense op hulle verjaarsdae met ‘n geskenk en ‘n 



 

 

verjaarsdagkoek.    Ons benodig susters wat bereid is om ‘n koek te bak. Jy kan ook 

‘n skenking maak tov geskenke vir die helpers.   

 

Gemeente Etes - Nagereg (Koördineerder: Helene Kruger - 082 448 3406) 
Die susters werk saam met die diakonie om die nagereg te koördineer by gemeente 

etes.  Luister asb. vir enige afkondiging waar daar hulp gevra word vir die maak van 

poedings vir die gemeente etes. 

 

Handwerk (Koördineerder: Magda Erwee - 0824678376 ) 

Hou jy daarvan om te brei of hekel? Warm items word benodig vir behoeftige 
volwassenes en kinders in en om Pretoria.  Enige warm items is welkom.  Voltooide 

items kan in die blou gemerkte houer agter in die saal by die deur geplaas word.  

Indien jy wol benodig om te brei kontak gerus vir Phia.       

 

Senior funksie (Koördineerder: - Elize van den Bergh - 082 924 5178) 

Jaarliks bied die susters saam met die diakonie ‘n funksie aan vir lidmate ouer as 65 
jaar.    

 

Teeskink (Koördineerder: Hester van der Merwe – 071 382 2573) 

Die susters is verantwoordelik vir die skink van tee en koffie na die diens.  Elke suster 

word gevra om te help teeskink wanneer dit haar wyk se beurt is.  Daar is ongeveer 

3 teeskink beurte per wyk per jaar.    Hou die Kommunikaatjie dop om te sien watter 

wyke elke Sondag skink en daar word ook aangedui watter wyke die volgende wyke 
die volgende Sondag skink.   

 

Verjaardae –  Lidmate ouer as 80 jaar (Koördineerders: Elize van den Bergh 

– 082924 5178 en Liesje Kuperus - 083 481 1160) 

Lidmate ouer as 80 jaar word met hul verjaarsdae met ‘n geskenk van die diakonie 

af bederf.  Ons benodig nodig om hierdie geskenke uit te deel aan die lidmate wat 
ouer as 80 jaar is. Indien jy aan een lidmaat wat ouer as 80 jaar is ‘n geskenk kan 

neem as hy/sy verjaar kontak asb. vir Riana.       

 

Verswakte bejaardes (Koördineerder: Rika Kruger – 076 834 7774 / Liana 

Venter – 071 600 0368 ) 

Die susters ontferm hulle oor ‘n paar bejaarde lidmate wat nie meer in staat is om 

die eredienste by te woon nie.  Indien jy geroepe voel om te help met hierdie besoeke 
kontak asb. vir Jeanette.     

 

Wyksusters (Koördineerder: Phia van Helden – 082 541 6388)   

Daar is 51 wyke in die gemeente en die susters het dus 51 wyksusters nodig.  Die 

enigste taak van die wyksuster is om dames in haar wyk te reël om tee te skink as 

dit haar wyk se beurt is om tee te skink.  Elke wyk het ongeveer 3 teeskink beurte 
per jaar.     Kontak gerus vir Phia en word ‘n wyksuster en dra by tot die Kononia van 

die gemeente.   

 

 


