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Opsomming 

Die agtergrond tot hierdie studie is 'n ondersoek van die Ring van 
Wonderboom wat bevind het dal gemeenles in die Ring se jeugbedieninge 
loenemend minder effeklief raak. Die wereldwye lendens hou daarmee 
verband dat kerke se lradisionele, programgerigte benaderings nie meer 
daarin slaag om die hedendaagse jeug le bereik nie. 

Die studie slel voor dal daar eerder gekies moet word vir 'n 
verhoudingsgerigle jeugbediening wal daarop ingeslel is om geloof le 
kommunikeer deur diepgaande vertrouensverhoudings lussen die jeug en 
volwasse mentors daar le slel. Die keuse vir 'n verhoudingsgerigte 
jeugbediening hou besliste voordele vir die kerke en die jeug in. 

Die benadering vereis genoeg vrywillige jeugwerkers wat geskool en 
gemotiveerd is om met die hedendaagse jeug te werk. Die studie gee 
daarom riglyne vir die werwing, keuring, skoling en aanwending van vrywillige 
jeugwerkers, asook vir die implementering van 'n verhoudingsgerigte 
jeugbediening in die Nederduitse Gereformeerde Kerk. 

Trefwoorde 
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Verhoudingsgerigte jeugbediening 
Mentor 
Vrywillige jeugwerker 



Summary 

The background for this study is a survey undertaken by a cluster of 
congregations in the Wonderboom area of Pretoria, which revealed that their 
youth ministries are becoming increasingly ineffective. This worldwide trend 
is related to the reality that traditional program-based approaches to youth 
ministry not longer reach modern young people. 

This study proposes that a choice be made for a relationship based youth 
ministry that focuses on the communication of faith through the building of 
relationships of trust between adult mentors and the youth. Churches and the 
youth would benefit from choosing a relationship-based youth ministry. 

A relational approach demands enough volunteer youth workers who are 
qualified to work with contemporary adolescents. The study therefore 
proposes guidelines for the recruitment, selection, training and utilisation of 
volunteer youth workers, as well as for the implementation of a relational 
youth ministry in the Dutch Reformed Church. 
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HOOFSTUK 1 - TERREINVERKENNING EN 
BASIESE ORIENTASIE 

1.1 AGTERGROND TOT DIE STUDIE 

Die studie, en die aannames onderliggend daaraan, spruit voort uit 'n 

ondersoek in die jaar 2000 na die funksionering van jeugbedieninge in die 

Nederduitse Gereformeerde gemeentes in die Ring van Wonderboom. 1 Die 

ondersoek is deur die Ringsjeugkommissie onderneem as gevolg van 'n 

groeiende beset onder die leraars van die Ring dat die onderskeie gemeentes 

se jeugbedieninge nie meer die gunstige resultate van vroeer gelewer het nie. 

Die uitslag van die ondersoek het die tendens bevestig deurdat dit wesenlike 

probleme in die ses gemeentes se implementering van die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk se jeugbediening, soos verwoord in artikel 502 van die 

Kerkorde van die Algemene Sinode van 1998, uitgewys het. 

1 Die ondersoek (Ring van Wonderboom 2000:1-12) is in opdrag van die Ring 

deur die Ringsjeugkommissie van die Ring van Wonderboom onderneem. Dit 

is uitgevoer deur die leraars wat verantwoordelik is vir die onderskeie 

jeugbedieninge van die ses gemeentes waaruit die Ring bestaan. Die 

bevindinge van die ondersoek is vervat in die sakelys van die Ring van 

Wonderboom se Ringsitting vir die jaar 2000. 

, 
2 Artikel 50 beklemtoon dat die jeugbediening 'n wesenlike en ge'integreerde 

deel van die gemeente se totale bediening is. Dit moet op 'n verskeidenheid 

van wyses geskied, deur verkondiging, onderrig, toerusting, herderlike sorg 

en dienswerk (Die Kerkorde 1998:17). 
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Daar was veral drie probleme in die gemeentes se bediening van die jeug:3 

1.1.1 Die gemeentes se jeugbedieninge was nie ge"integreer met hul 

ander bedieninge nie 

Die jeugbedieninge van die ses gemeentes het grootliks apart en in isolasie 

van die gemeentes se ander bedieninge gefunksioneer. Die jeugbedieninge 

(kategese en aksies) het ook in elke gemeente ender hulle eie kommissie 

geressorteer wat eksklusief aan die jeug aandag gegee het. 

Die jeugbedieninge van die gemeentes het verder grootliks bestaan uit 

gespesialiseerde aksies wat op verskillende homogene groeperings gefokus 

was. Die homogene groeperings is na aanleiding van die ontwikkelings- of 

lewensfases van die jeug van mekaar afgegrens. Terwyl die benadering 

sekere voordele inhou4 (wat die totale uitfasering daarvan beslis ongewens 

sou maak) het die verslag van die Ring (Ring van Wonderboom 2000:4) ook 

die volgende nadele daaraan verbonde uitgelig: 

• Die oorgang tussen die verskillende aksies was problematies. In 

die gemeentes van die Ring van 'Wonderboom het 'n al hoe kleiner 

3 In die studie verwys die term "jeug" na alle hoerskoolleerlinge tot en met hul 

belydenisaflegging. Dit wil se die jeug tussen ongeveer 13- en 16-jarige 

ouderdom. 

4 Die verskillende ouderdomsgroepe het naamlik verskillende behoeftes en 

begripsvermoens wat aparte hantering wenslik maak. Die verskillende 

ouderdomsgroepe (bv. die adolessente en jonger kinders) wil ook dikwels nie 

met mekaar sosialiseer nie. 
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wordende groep jongmense van die JKJA na die SKJA, die BKJA5 en 

uiteindelik die aksie vir jonggetroudes oorbeweeg. 

• Die eksklusiewe fokus van die aksies op die behoeftes van die 

jeug het 'n verbruikersmentaliteit in plaas van 'n diensmotief onder 

die jeug gevestig. Meelewing was gekoppel aan persoonlike voordeel 

en nie aan dienslewering uit dankbaarheid nie. Terwyl die aksies wel 

sommige aktiwiteite wat op ander gerig is aangepak het, was dit nie die 

bestaansrede vir die verskillende jeugaksies nie. 

• Die isolasie van die jeugbediening van die res van die 

gemeentelike aktiwiteite het die jeug al te dikwels tot die status van 

tweederangse lidmate gereduseer. Die aktiewe rol van die jeug in die 

eredienste is byvoorbeeld geminimaliseer tot enkele "spesiale 

geleenthede". Die gevolg was dat die jeug se betrokkenheid by die kerk 

tot hulle "eie" aksies beperk was (vgl. Gous 1994:20). 

• Jeugaksies het dikwels 'n amperse "klub"-karakter gehad. Die 

jeug het beleef dat hulle eerder aan die SKJA as aan 'n spesifieke 

gemeente of kerk behoort. 

• Dit het verhoed dat daar diepgaande verhoudings tussen die jeug 

en volwassenes ontstaan het. Vir die doe/eindes van hierdie studie 

was dit vera/ hierdie tekortkoming van die gemeentes se jeugbedieninge 

wat van belang is. Die fragmentering van die kerk se bedieninge het tot 

gevolg gehad dat, hoewel die [eug wel kontak met verskillende 

volwassenes in die gemeentes gehad het (bv. verskillende kategete oor 

'n paar jaar en met die leraars of jeugleiers), hulle met min volwassenes 

'n blywende en diepgaande band gehad het. Volwasse leiers met wie 

5 Die JKJA is die Nederduitse Gereformeerde Kerk se Junior Kerkjeugaksie 

en fokus op die laerskooljeug, terwyl die Senior Kerkjeugaksie (SKJA) met die 

jeug hoerskooljeug werk tot belydenisaflegging. Daarna vorm die jeug tot die 

ouderdom van 35 jaar deel van die kerk se Belydende Kerkjeugaksie (BKJA). 
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hulle byvoorbeeld by die Kinderkrans6 kontak gehad het, het nie 

oorbeweeg na die senior aksies nie. Die jeug moes dus elke jaar met 

nuwe volwassenes bande opbou. 

Die isolering van die kerk se jeugbediening van ander bedieninge het 

ook veroorsaak dat die jeug byna geen kontak met volwasse gelowiges 

gehad het wat nie by die jeug betrokke was nie. S6 het baie van die 

jeug net die sogenaamde "jeugdominee" geken. Dit is duidelik dat die 

fokus van die gemeentes se bedieninge nie was om diepgaande 

verhoudings tussen die jeug en volwasse Christene te kweek nie, maar 

eerder om hulle met die hulp van enkele volwassenes deur verskl1/ende 

programme te sit. 

1.1.2 'n Gebrek aan koordinasie in die jeugbediening self 

Die beginsel van koordinasie (Botha 1986:240) in die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk se jeugbeleid vereis dat elke vertakking van 

jeugbediening by mekaar moet aansluit wat doelstelling, werkprogram en 

organisasie betref. Die jeug moes dus kategese bywoon en by die 

verskillende jeugaksies inskakel. Volgens Botha en Meyer (1997:3) was die 

implikasie van laasgenoemde beginsel dat geestelike kennis en 

lewenspraktyk van mekaar geskei is deurdat dit apart in onderskeidelik 

kategese en kerkaksies hanteer is.7 Die verslag van die Ring van 

Wonderboom het ernstige probleme met die benadering uitgewys deurdat leer 

en lewe nie met mekaar ge'integreer is nie (Ring van Wonderboom 2000:5). 

6 Kinderkrans is 'n bediening in die Nederduitse Gereformeerde Kerk wat 

poog om kinders tydens hulle laerskooljare op 'n vrywillige basis te betrek ten 

einde geloofsgroei by hulle te bevorder. 

7 Sien Nel (1998:9-10) vir 'n teologiese evaluering van die digotomie tussen 

die kerk se jeugbediening en kategese. 



7 

'n Empiriese ondersoek onder die hoerskoolleerlinge in die Ring van 

Wonderboom (aan die Hoerskool Montana in 2001) het die bevinding bevestig 

deurdat dit uitgewys het dat die integrasie van leer en /ewe, deur 

onderskeidelik kategese en kerkaksies, nie geslaag het nie.8 Daar is onder 

andere gevind dat bywoning van die teoretiese been (kategese) besonder 

goed was (80%), terwyl die van die kerkaksies weer swak was (15%) (Verslag 

van die Jeugforum 2001 :5). Oaar was ook geen wesenlike koordinasie ten 

opsigte van personee/ of inhoud tussen kategese en kerkaksies nie. In die 

praktyk het hulle as twee afsonderlike bedieninge gefunksioneer en is dan 

ook as sulks deur die jeug beleef. Die feit dat verskil/ende mense by die twee 

bedieninge betrokke was, het verhoudingsbou tussen die jeug en volwasse 

leiers nog verder belemmer. 

1.1.3 'n Nuwe tydsgees 

Die ondersoek (Ring van Wonderboom 2000:6-7) het ook verdere tendense 

uitgewys wat belangrike implikasies vir die inrigting van gemeentes se 

jeugbediening het. Nie alleen was daar 'n meer postmoderne tydsgees9 

8 Die ondersoek is in 2001 deur die Jeugforum van Wonderboom onder die 

Hoerskool Montana se leerlinge onderneem. Meer as 35% van die skool se 

leerlinge het 'n vraelys voltooi oor hulle behoeftes en ervaring van verskillende 

geestelike aktiwiteite in en buite die skool. Die Jeugforum bestaan uit 

geestelike leiers van die kerke en skole in die Wonderboomgebied van 

Pretoria. 

9 Terwyl die postmodernisme in Europa en die VSA waarskynlik die 

dominante lewensfilosofie onder die hedendaagse jeug is, is dit egter nodig 

om in Suid-Afrika van 'n lewensfilosofie te praat wat meer, maar nog nie 

eksklusief, postmodern is nie. Nel (1998:46-48) wys byvoorbeeld daarop dat 

die nuwe tydsgees nie werklik suiwer as postmodernisties getipeer kan word 

nie aangesien dit eerder 'n modernistiese reaksie op die voor-moderne 

samelewing van die ou Suid-Afrika is. Die individu, sy of haar eie insigte en 
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onder die jeug waarneembaar as in die verlede nie, maar was die groeiende 

uitwerking van sekularisme 10 op die jeug oak duidelik sigbaar. 

Laasgenoemde het reeds in die tagtigerjare begin om 'n uitwerking op die 

Christelike geloof in Suid-Afrika te he (Nel 1983:149). Sedert 1994 is die 

sekulariseringsproses egter nie alleen verhaas nie, maar oak versterk (Wiese 

1998:22). 

Die hipotese van Wiese (1998:22) en Kirsten (1999:35) dat die 

sekulariseringsproses tans in Suid-Afrika eerder in 'n anti-kerk, as 'n anti

geloof-gevoel onder Afrikaanssprekende jongmense geartikuleer word, is 

deur die Ring se ondersoek ondersteun (Ring van Wonderboom 2000:7). 

Juis in 'n tyd waarin die verantwoordelikheid vir die handhawing van 

Christelike waardes van die staat en instansies soos skole na die kerk en 

gewone gelowiges verskuif het (Hendriks 1998:4), blyk dit dat die kerk 'n 

geloofwaardigheidskrisis onder die jeug beleef wat die kerk se jeugbediening 

toenemend sal be"invloed. 

In die verband wys Burger en Botha (1997:8) daaop dat as daar met die 

generasie-X'sers11 gewerk word daar eerder klem gele moet word op God, en 

outonomie staan nou sentraal in die jeug se denke terwyl die groep, tradisie 

en gesag uitgeskuif word. Onder die jeug van Suid-Afrika is daar dus tans 

eerder 'n vreemde mengsel van voor-moderne, modern en postmoderne 

lewensfilosofiee as 'n suiwer postmoderne. Die kerk sal egter daarmee moet 

rekening hou dat laasgenoemde wel toenemend veld sal wen. 

10 Sekularisme word deur Deist (1984:153) omskryf as "A wordly way of life, 

disregarding God or the supernatural as an explanatory principle in 

understanding the world and as a normative principle in making moral 

decisions." 

11 Met die term generasie X'sers word die jeug bedoel wat tussen ongeveer 

1965 en 1980 gebore is. 
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veral op Christus, as op die kerk as instituut. Klem moet op Jesus se liefde 

en begrip vir mense, sy magteloosheid en sy bereidheid om te ly gele word. 

Die geslag het naamlik 'n behoefte aan diepgaande, betekenisvolle 

verhoudings. 12 

Daar kan ook verwag word dat die meer post-moderne tydsgees in Suid

Afrika eerste onder die jeug, en daarmee saam in die kerk se jeugbediening, 

sal manifesteer. In lande soos die VSA waar sowel sekularisasie as die post

moderne tydsgees al vir 'n geruime tyd 'n rol speel, heers daar al vir 'n 

geruime tyd die beset dat dit om 'n nuwe benadering vra. So haal De Vries 

(1994:31-32) vir Mike Yaconelli in die verband aan wanneer hy oor die 

jeugbediening in die VSA skryf dat: 

"Kids today are unlike any other generation of kids we've ever had to 

work with in youth ministry... We need some radical new models for 

ministering to kids and we'd better wake up to the fact that if we don't, 

we've lost these kids." 

Mark Senter (soos aangehaal deur De Vries 1994:31) sluit hierby aan 

wanneer hy skryf dat: 

"A study of history suggests we are about to see a fundamental 

departure from what we have understood to be youth ministry during the 

12 Hanekom (2000:30) gee die volgende eienskappe van die X'ers: (i) hulle is 

in reaksie en pessimisties, (ii) hulle soek na sin maar neem alle absolute 

waarhede met 'n knippie sout, (iii) hulle soek na religieuse werklikhede maar 

bevraagteken tradisionele aanbiddingsvorme, (iv) hulle het sander ouers en 

met elektronika grootgeword, (v) hulle reageer op egtheid en egte 

verhoudings en daarom soek hulle na nuwe gemeenskappe en vriende en (vi) 

die individualisme van die vorige geslag maak weer plek vir 'n 

groepsbenadering. Die tipering maak dit dus duidelik dat dit 'n groep is wat 

besonder positief sal reageer op egte, diepgaande verhoudings met leiers wat 

hulle vertroue gewen het. 
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closing decades of the twentieth century. Though most parachurch 

agencies and denominational programs will continue to exist and make 

contributions ... their strategies have become flawed. " 

Talle gemeentes in die Nederduitse Gereformeerde Kerk - nie net die in die 

Ring van Wonderboom nie - ervaar dan ook dat die hedendaagse jeug onder 

die kerk se tradisionele jeugbediening "uitgegroei het" met die gevolg dat 

hulle jeugprogramme jaarliks al hoe minder resultate !ewer (Snyman 

1994:138). Volwassenes en geestelike leiers staan telkens magteloos 

teenoor die multidimensionele behoeftes van die moderne jeug (Agenda van 

die Algemene Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk 2002:167). 

Die probleme wat deur jeugbedieninge in die gemeentes van die Ring van 

Wonderboom se gemeentes ondervind is, is nie nuut in Suid-Afrika of die 

wereld nie (Burger 1997:339). Byna alle kerke, skole en jeugorganisasies 

verkeer toenemend in 'n situasie waarin hulle dit al hoe moeiliker vind om die 

moderne jeug te bereik. 

Daar kan ook verwag word dat die voile effek van globalisering toenemend 

'n bepalende rol op die jeug se waardes en gedrag sal uitoefen. Die 

geweldige invloed wat die Westerse musiek, televisie, rolprente, modes en 

sport op die wereld uitoefen, het veroorsaak dat die jeug in lande soos Suid

Afrika nie meer in isolasie volgens hul plaaslike waardes en kultuur ontwikkel 

nie. Die jeug is nou deel van 'n globale familie van adolessente met 'n 

eiesoortige kultuur (Borthwick 1992:33-36). 

'n Nuwe benadering tot die kerk se jeugbediening wat daarin kan slaag om die 

nuwe geslag van die jeug vir Christus te bereik, meet daarom gesoek word. 

In die studie sal daar vervolgens 'n voorstel vir 'n nuwe benadering tot die 

Nederduits Gereformeerde Kerk se jeugbediening gemaak word wat verder in 

die studie toegelig sal word. 
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1.1.4 'n Werkbare voorstel 

Die huidige krisis in die jeugbediening van die Nederduits Gereformeerde 

Kerk bied 'n geleentheid vir vernuwing, innovasie en groei in die kerk se 

bediening aan die jeug. Verskeie studies (bv. Roux 2000:1-4; Nel 2001:1-7) 

het dan oak reeds gepoog om antwoorde op die probleme in die kerk se 

jeugbediening te gee. S6 het Nel (1998) se pleidooi vir 'n inklusiewe 

gemeentelike benadering tot jeugbediening grootliks die eerste twee 

probleme (die isolering van jeugbediening van die totale gemeentelike 

bediening en die fragmentering van die jeugbediening self) aangespreek. Hy 

het ook 'n sterk k/em op die ro/ van persone (die jeug self, ouers en volwasse 

jeug/eiers) in 'n gemeente se jeugbediening gep/aas en dit is dan ook die 

aksent waarby hierdie studie wil aansluit. 

Die studie sal dus nie poog om elke aspek van die kerk se jeugbediening aan 

te spreek nie, maar wet 'n spesifieke aspek, te wete die herorientering van die 

kerk se jeugbediening sodat daar sterker op verhoudings gefokus word deur 

die aanwending van vrywillige jeugwerkers. 13 

Dit is daarom nodig om kortliks te omskryf wat met 'n vrywillige jeugwerker 

bedoel word. Die begrip vrywil/ige, jeugwerker kan naamlik verskillend 

omskryf word, te wete: 

• As leiers vanuit die jeug self (bv. die voorsitter van die SKJA). 

• As onbetaalde, deeltydse, jeugwerkers (bv. 'n jeugouderling). 

• As betaalde, deeltydse of voltydse, jeugwerkers wat nie predikante is 

nie (Gaus 1994:15). 

13 Die fokus beteken nie dat die probleme van fragmentering en isolasie nie 

belangrik is nie. Soos reeds in 1.1.1 en 1.1.2 uitgewys is, speel die isolering 

en die fragmentering van die kerk se jeugbediening wel 'n rot in die 

belemmering van verhoudingsbou tussen die jeug en volwassenes. 'n Fokus 

op verhoudingsbou in die kerk se jeugbediening vra dus we/ om 'n 

herbesinning oor hoe die kerk se totale jeugbediening georganiseer word. 
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In die studie word op die onbetaalde, deeltydse, jeugwerkers gefokus. Die 

groep sluit alle belydende lidmate in wat met die jeug van die kerk werk (dit 

wil se kategete, kinderkransleiers en SKJA-raadgewers). Die groepering 

verteenwoordig by verre die grootste groep van lidmate wat by die kerk se 

jeug betrokke is en vorm in wese die hart van die Nederduitse Gereformeerde 

Kerk se jeugbediening.14 

Onbetaalde vrywilligers kan op 'n verskeidenheid van wyses by 'n gemeente 

se jeugbediening betrokke raak. Christie (1997:75-76) verwys byvoorbeeld 

na die volgende voorbeelde. 

• Hulle kan in 'n jeugkomitee wat saamgestel is uit lidmate wat die 

jeugbediening met raad kan bystaan en as 'n klankbord vir nuwe idees 

en planne dien. 

• Hulle kan spesifiek voorbidding doen vir die werksaamhede van die 

gemeente se jeugbediening. Enige jeugbediening kan slegs deur die 

krag en genade wat God skenk, geskied. Dit is om die rede onontbeerlik 

dat daar ernstig gebid sal word om die Here se leiding in die werwing 

van mense, en om sy roeping en toerusting van geskikte persone. 

• Vrywilligers kan georganiseer word om met die logistieke behoeftes 

van die jeugbediening te help, soos byvoorbeeld die vervoer van 

adolessente na byeenkomste. 

14 Volgens Botha (1983:6) was daar byna twee dekades gelede reeds meer 

as 25 000 kategete in die Nederduitse Gereformeerde Kerk. lndien die ander 

vrywillige jeugwerkers (bv. kinderkransleiers) ook in berekening gebring word, 

is dit duidelik dat groot getalle lidmate by die jeugbediening van die kerk 

betrokke is. 
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• 'n Laaste vlak van betrokkenheid is die sogenaamde "mou-oprol

vrywilliger" wat saam met die jongmense in die opbou en uitbou van 

die gemeente werk (Fields 1998:278-281). 

In die studie word laasgenoemde, die sogenaamde "mou-oprol-vrywilliger'', 

veronderstel. Die fokus van die studie kan daarom omskryf word as die 

onbetaalde, deeltydse, jeugwerker wat direk met die jeug werk. In die 

verband word daar ook 'n bepaalde werksaamheid van die vrywillige 

jeugwerker in die vooruitsig gestel, naamlik om as mentors 

vertrouensverhoudings met die jeug te smee. Dit is immers die betrokkenheid 

van die volwassene in die lewe van die jongmens wat van onskatbare waarde 

vir verhoudingsbou is. Die navorsing wat deur die Carnegie Council on 

Adolescent Development in 1991 gedoen is, bevestig dit soos volg: 

" ... Significant adult-youth relationships forged in religious youth work had 

more positive impact on youth development than any other ministry delivery 

system" (Aangehaal deur Dean en Foster 1998:83). 

Die rede vir die keuse (wat in 2.4 verder gemotiveer sal word) is dat dit in 'n 

meer postmoderne konteks soos Suid-Afrika toenemend sal gebeur dat geloof 

slegs in die konteks van betekenisvolle verhoudings gekommunikeer sal 

kan word (Brink & Brink 1999:156). Kitching (1997:3-5) verwys in die verband 

na navorsing wat oor adolessente wat in die moderne Suid-Afrikaanse 

samelewing grootword, gedoen is. Daar is bevind dat hulle nie alleen meer 

blootgestel as enige vorige geslag was nie, maar ook meer ingelig. Hulle 

word trouens oorval met inligting, opsies en verskillende waardes, en is 

oorgestimuleer (veral vanwee die elektroniese revolusie), terwyl hulle vermoe 

om te luister uiters beperk en hulle aandagspan baie kort is. Hulle openbaar 

verder 'n obsessie met vermaak en ontspanning. Hy kom vervolgens tot die 

slotsom dat geloofsvorming by die geslag slegs sal geskied deur 

betekenisvolle verhoudings deur rolmodelle wat wys dat geloof kan werk. 

Die klem val ook nie meer op algemene, tydlose waardes wat in enige 

konteks geld nie, maar die 

spesifieke tyd en konteks. 

deurleefde antwoorde van gelowiges in 'n 

Die kerk se jeugbediening benodig dus 
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genoegsame gelowiges om die jeug binne betekenisvolle verhoudings met 

sowel die Christelike leer as lewe te begelei. 

Resente literatuur oar jeugbediening (bv. Brink & Kitching 1994: 1; Borgman 

1997:24; Veerman 1997:218; Nel 1998:101-115) le dan oak 'n al hoe sterker 

klem op verhoudingsgerigte jeugbediening teenoor 'n programgedrewe 

jeugbediening (sien 2.3). 

In die nastrewing van 'n verhoudingsgerigte jeugbediening is dit belangrik om 

te onderskei op watter verhoudings daar gefokus sal word. S6 staan die jeug 

in 'n bepaalde verhouding tot hulle portuurgroep (d.w.s. jeug tot jeug), hulle 

families (en spesifiek hulle ouers) asook tot hulle volwasse jeugleiers (Nel 

1998:101-115). In die studie sal primer op laasgenoemde verhoudings 

gefokus word sander om daarmee die kritiese belangrikheid van die ander 

verhoudings waarin die jeug staan, te ontken. 

Enige verhoudingsgerigte jeugbediening benodig genoegsame personeel. 

Die rede hiervoor is dat 'n volwasse jeugwerker makliker diepgaande 

verhoudings met 'n paar adolessente kan vorm as met baie. lndien die 

volwasse jeugwerkers, soos in die studie bepleit, as mentors vir die jeug 

moet optree is dit daarom duidelik die benadering slegs kan slaag as daar 

genoeg vrywillige jeugwerkers in 'n bepaalde gemeente is. Daarom sal die 

studie spesifiek fokus op die aanwending van vrywillige volwasse 

jeugwerkers in die kerk se jeugbediening as mentors. 

Die werwing en opleiding van vrywilligers as jeugwerkers is nie 'n vreemde 

konsep vir die Nederduitse Gereformeerde Kerk nie. Wat egter opvallend is, 

is dat die praktyk grootliks afgestem was op die teoretiese been van die kerk 

se jeugbediening, te wete kategese. Verskeie kursusse is byvoorbeeld deur 

die Algemene Jeugkommissie15 uitgewerk en in samewerking met Bybelkor 

15 Die Algemene Jeugkommissie is die kommissie in die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk wat verantwoordelik is om die jeugbediening van die 

kerk in alle sinodes te koordineer. 



15 

uitgegee.16 Opleidingsgeleenthede in gemeentes is ook meestal op kategete, 

en nie die leiers van die kerkaksies nie, afgestem. Slegs enkele gemeentes 

het die Algemene Jeugkommissie se Jeugbediening Handleiding vir die NG 

Kerk (1989) of die Sentrum vir Jeugbediening se Versterk die bouers kursus 

op 'n deurlopende basis germplementeer. 17 lndien gemeentes in die Ring van 

Wonderboom se uitgawes op hul jeugbedieninge ontleed word, is dit duidelik 

dat kategese (meestal kategesemateriaal) hul begrotings oorheers (Ring van 

Wonderboom 2000:2). Ander uitgawes op die jeug is gewoonlik beperk tot 

die subsidiering van kampe. Hierdie toedrag van sake is waarskynlik nie 

beperk tot die ring nie. 

1.2 NAVORSINGSDOEL 

Die doel van die studie is om die belangrikheid te bevestig van vrywillige 

jeugwerkers as mentors binne 'n verhoudingsgerigte jeugbediening in die NG 

Kerk ten einde 'n praktiese model vir die werwing, skoling en aanwending van 

vrywillige jeugwerkers daar te stel. 

1.3 NAVORSINGSVRAAG 

lndien die navorsingsdoel as 'n navorsingsvraag geformuleer word, sou dit 

wees of vrywil/ige jeugwerkers in 'n verhoudingsgerigte jeugbediening 'n 

16 Sien byvoorbeeld Bekwaam om (e Jeer (1977, 1983) en Kategeet vir 

Christus (1991). 

17 Die Versterk die bouers kursus (1997) is 'n praktykgerigte interaktiewe 

korrespondensiekursus vir vrywillige jeugwerkers en jeugleiers wat deur die 

Sentrum vir Jeugbediening in Wellington ontwikkel is ten einde lidmate wat 

met die jeug in gemeentes werk vir hulle bedieninge toe te rus. 
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verski/ aan die kerk se jeugbediening kan maak. Die jeugbediening van die 

Nederduitse Gereformeerde Kerk verkeer naamlik tans in 'n krisis, soos 

duidelik gemaak deur die ondersoek van die Ring van Wonderboom waarna 

reeds verwys is (sien 1.1), en ander navorsers (bv. Roux 2000:1-4; Nel 

2001:1-7). Kan 'n verhoudingsgerigte jeugbediening daarin slaag om weer 

jongmense tot diepgaande verhoudings met Christus te begelei? 

1.4 NAVORSINGSTRATEGIE 

Die studie is in wese 'n verkennende literatuurstudie aangaande die 

bediening van vrywillige jeugwerkers as mentors in die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk. Die waarneming van 'n probleem in die kerk se 

kommunikasie van die evangelie aan die jeug in die praktyk, en uit die 

beskikbare literatuur, sal naamlik vanuit 'n teorie oor die noodsaaklikheid van 

'n verhoudingsgerigte jeugbediening deur middel van vrywillige jeugwerkers 

aangespreek word. Die teorie sal op grond van 'n oorsig van die relevante 

literatuur onderneem word (Mouton 2001:179-180), waarna 'n strategie 

ontwikkel sal word vir die implementering van die teorie in die praktyk van die 

kerk se jeugbediening. 

1.5 BETEKENIS VIR DIE PRAKTIESE TEOLOGIE 

Die besinning oor die rol van die vrywillige jeugwerker sal in die studie vanuit 

die perspektief van die Praktiese Teologie, as die bestudering van die 

geloofshandelinge van mense binne 'n spesifieke konteks, geskied. 

Praktiese Teologie kan omskryf word as die studie van die ge/oofshandelinge 

van mense wat daarop gerig is om ander te help om die Evangelie te kan 

hoor, verstaan en aanvaar sodat dit sigbare inslag in hulle Jewens kan kry 

(Heyns & Pieterse 1990:12). Die Praktiese Teologie het dus te doen met die 
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hartklop van die kerk - die verkondiging van die Evangelie deur die 

handelinge van gelowiges. Die fokus daarvan is nie God as objek nie, rnaar 

mense se geloof in God (Schiel 2001 :12-13). 

Daar word krities in die Praktiese Teologie nagedink oor wat in gemeentes 

gebeur en oor die geloofshandelinge van lidrnate in die gerneente en in die 

sarnelewing (Heyns & Pieterse 1990:14).18 Hierdie studie is spesifiek 

afgestern op die kornrnunikatiewe handelinge van die vrywillige jeugwerker 

wie se prirnere taak dit is om jongmense te begelei om by God uit te korn en 

om geloof in hulle lewens gestalte te laat kry. 

Die kornrnunikatiewe handelinge 'van die vrywillige jeugwerker is 

onlosrnaakbaar verbonde aan die omgewing waarbinne hulle en die jeug 

hulleself bevind (Pieterse 1993:6). Orn die verlangde kornrnunikatiewe 

handelinge van die vrywillige jeugwerker dus te kan ornskryf, sal die 

lewenswerklikheid, en konkrete situasie waarbinne gerneentes van die 

Nederduitse Gereforrneerde Kerk hul jeugwerk beoefen, deeglik verstaan 

rnoet word. As wetenskap is die Praktiese Teologie juis daarop ingestel om 

gerneentes te bedien met die nodige kennis van die veranderende tye 

waarbinne die kerk tans jeugwerk rnoet verrig (Pieterse 1993:42). 

1.6 HOOFSTUKINDELING 

In die verwesenliking van die navorsingsdoel van hierdie studie sal daar in die 

volgende hoofstukke as volg te werk gegaan word. 

18 Die beg rip ge/oofshandeling kan ornskryf word as die poging om doelbewus 

onder die kontrole van die een wat handel in te gryp in die verloop van dinge 

of persone (d.w.s. die gerneente, rnense se geloofslewe of persoonlike 

ornstandighede) ten einde hulle in lyn te bring met die ideale situasie van die 

koms van God se koninkryk (Heyns & Pieterse 1990:52). 
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• Hoofstuk 2 - 'n Verhoudingsgerigte jeugbediening 

• Hoofstuk 3 - Die vrywillige jeugwerker as mentor 

• Hoofstuk 4 - Riglyne vir die werwing, skoling en aanwending van 

vrywillige jeugwerkers 

1.7 BEGRIPSOMSKRYWING 

Die volgende sleutelbegrippe wat in die studie benut word, sal ten slotte 

kortliks omskryf word. 

• Mentor - 'n Mentor is 'n volwasse gelowige wat diepgaande, 

langtermynverhoudings met jonger gelowiges vorm en wat vir hulle as 

rolmodelle dien vir hoe om as Christene te leef op alle terreine van die lewe. 

• Vrywillige jeugwerker - 'n Vrywillige jeugwerker is 'n belydende lidmaat 

van 'n gemeente wat sander enige vergoeding meewerk in die gemeente se 

verhoudingsgerigte jeugbediening. 

• Verhoudingsgerigte jeugbediening 'n Verhoudingsgerigte 

jeugbediening is 'n bediening waarin die verskillende verhoudings waarin die 

jeug staan die fokus van die kerk se bediening aan hulle is (Brink, Brink & Du 

Tait 2000:50). Dit street naamlik om diepliggende vertrouensverhoudings met 

die jeug te bou (Brink & Kitching 1994:29), ten einde hulle geloofsgroei s6 te 

bevorder. 

• Adolessensie - Volgens Kruger en Van Niekerk (1994:55) is adolessensie 

die tydperk in jongmense se lewe wat gekenmerk word deur duidelike fisieke, 

emosionele, sosiale, intellektuele en morele veranderings. Dit kan in drie 

fases ingedeel: 1. Vroee adolessensie wat strek van ongeveer 12 tot 14 jaar. 

2. Middel adolessensie wat meestal van 15 tot 16 jaar duur. 3. Laat 

adolessensie wat tot 21 jaar kan strek (Van der Ven 1998: 186). 



19 

HOOFSTUK 2 - 'N VERHOUDINGSGERIGTE 
JEUGBEDIENING 

2.1 INLEIDING 

Die primere doel van die kerk se jeugbediening is om jongmense te bring by 

'n ware ontmoeting met God sodat hulle hul identiteit in Hom kan ontdek en 

met oorgawe vir sy kerk en koninkryk kan !ewe. 'n Jeugbediening moet 

daarom fokus op die toerusting van die jeug as dissipels sodat hulle kan groei 

as gelowiges wat voluit 'n pad met die Here stap (Robbins 1997:42-53). 

Daar bestaan tans twee bree benaderingswyses 19 tot die verwesenliking 

van bogenoemde doe!. Die eerste plaas die klem op programme wat met die 

jeug deurloop word, terwyl die tweede op die bou van verhoudings met die 

jeug fokus waarin hulle in hul geloofsgroei begelei word. 

Ter inleiding sal die twee verskillende benaderingswyses tot die kerk se 

jeugbediening omskryf word (2.2-3) voordat die keuse vir een daarvan 

19 Nel (1998:153-166) onderskei tussen vier basiese benaderings tot die 

kerk se jeugorganisasies te wete 'n pedagogiese benadering (d.w.s. die doe! 

is om bepaalde geloofskennis aan die jeug oar te dra), 'n bes/issings

benadering (waar die klem op 'n oorgawe deur die adolessente geplaas 

word), 'n diensbenaden"ng (waar die jeug gemobiliseer word om by ander se 

nood betrokke te raak) en oak 'n programbenadering. Met laasgenoemde 

bedoel hy dat die kerk bepaalde programme aanbied (bv. etiese lesings of 

ontspanningsaande) om die jeug te lok. In hierdie studie word al vier die 

benaderings as wesenlik programgerig beskou aangesien hulle 'n sterk klem 

op 'n bepaalde leerplan, aktiwiteit of geloofskeuse plaas wat deur middel van 

'n spesifieke program of strategie tot uitvoering gebring moet word. Die jeug 

moet dus iets doen of iets leer deur middel van 'n program. 
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gemotiveer sal word (2.4). Daarna die vereistes vir 'n geslaagde 

verhoudingsgerigte jeugbediening (2.5) hanteer word en 'n kart 

samevatting gegee sal word (2.6). 

2.2 'N PROGRAMGERIGTE JEUGBEDIENING 

Met 'n programgerigte jeugbediening word 'n jeugbediening bedoel wat van 

die uitgangspunt uitgaan dat daar 'n bepaalde resep of lys van aktiwiteite en 

temas bestaan wat indien dit noukeurig deur jeugleiers nagevolg word, sal 

verseker dat gemeentes se jeugbyeenkomste altyd suksesvol sal verloop. 

Volgens die benadering is die verskil tussen suksesvolle en minder 

suksesvolle jeugbedieninge bloat dat eersgenoemde interessanter en meer 

dinamiese programme het. Gevolglik soek jeugleiers altyd na idees wat werk 

en wat die jeug sal trek (vgl. Brink & Kitching 1994:2-3). Kenmerkend van die 

benadering is die klem wat gels word op 'n jaarprogram, wat bepaal wanneer 

wat met jeug gedoen word. Elke jeugbyeenkoms is gewoonlik ook duidelik 

gestruktureer random 'n bepaalde aktiwiteit (bv. Bybelstudie of 'n 

gesprekstema). 

'n Programgerigte jeugbediening is nie per se verkeerd nie. Die basiese 

uitgangspunt van 'n programgerigte jeugbediening is immers om programme 

te ontwikkel wat spesifieke probleme van die jeug aanspreek (Nel 1998: 155) 

en wat as instrumente kan dien ten einde die jeug in hulle geloofsgroei te 

stimuleer. Die keuse vir 'n verhoudingsgerigte jeugbediening impliseer 

daarom nie dat daar geen program mag wees vir 'n gemeente se 

jeugbediening nie. Talle programme van gemeentes in die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk is nie alleen gebalanseerd20 nie, maar voldoen ook aan 

20 Gebalanseerde programme bevat volgens Dettoni (1993:39) verskillende 

elemente wat aandag gee aan onderrig, aanbidding, gemeenskap van 

gelowiges en diens. 
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belangrike waardes soos dat dit verhoudings voorop moet stel, nuwe idees 

moet stimuleer en dat dit nie aan 'n persoonlikheid gekoppel moet wees nie 

(vergelyk Boshers 1997:211-220; Bertolini 1994:141-154). 

Daar sal daarom altyd 'n plek wees vir programme in die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk se jeugbediening.21 Die keuse van die studie (sien 2.4) 

vir 'n verhoudingsgerigte jeugbediening impliseer daarom nie die afwesigheid 

van enige programme nie. Verhoudings gee substansie aan jeugwerk, maar 

programme verleen dikwels die raamwerk daarvan (Carstens 1994:88). 

Hoewe/ geen jeugbediening dus sander 'n bepaa/de program sat kan 

funksioneer nie, is die program slegs 'n instrument binne 'n 

verhoudingsgerigte jeugbediening en nie die fokus daarvan nie (Brink & 

Kitching 1992:11 ). 

Daar is egter wel bepaalde probleme verbonde aan 'n jeugbediening wat 

eksklusief op programme fokus. Een probleem is naamlik dat 'n 

programgerigte jeugbediening neig om eerder op die programme, getalle en 

21 lndien programme deel van 'n gemeente se jeugbediening uitmaak moet dit 

volgens Nel (1998:187-189) aan die volgende vereistes voldoen (i) 

Programme behoort die bewussyn van deelwees van die geheel van die 

geloofsgemeenskap te bevorder. Selfs wanneer daar apart byeengekom 

word ter wille van eietydse behoeftes, bly dit die leiers se verantwoordelikheid 

om die hele geloofsgemeenskap te verteenwoordig. (ii) Programme moet ten 

alle tye die missie van die gemeente aktief in ag neem. (iii) Programme moet 

ruim geleentheid vir deelname aan die jeug self bied, ongeag die 

ouderdomsgroepe. (iv) Programme moet ruim voorsiening maak vir omgang 

met God. Daarom moet hulle so beplan word dat dit die geloofsverbintenis 

van die potensiele gehoor in gedagte hou (vergelyk Fields 1998:17-21). (v) 

Programme moet altyd die missionere bewussyn en betrokkenheid dien. (vi) 

Programme behoort selfstandige geestelike funksionering te fasiliteer. Die 

jeug moet dus begelei word om volledig deel te neem aan die funksionering 

van die gemeente. 
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kostes van die bediening te fokus as op die jeug as individue wat daarby 

betrokke is. S6 word aktiwiteite en byeenkomste dikwels bloot gehou omdat 

dit op die program is. Programme se inhoud (bv. van 'n kategeseles) word 

ook dikwels deurgejaag, sander om te bepaal of die jeug bybly of nie, omdat 

die program die afhandeling daarvan vereis. 

Die sukses van 'n programgerigte jeugbediening word in baie gevalle ook 

bloot gemeet aan: 

• Hoe nuut en opwindend die programme is. Die jeug leer dikwels om 
, 

vermaaklikheid en opwinding as die enigste kriteria te gebruik waarmee 

aktiwiteite beoordeel word. 

• Hoeveel van die jeug na die byeenkomste waar die programme 

aangebied word getrek word. Dikwels word die jeug bloat as statistiese 

gegewens op 'n jaarverslag gesien (Carstens 1994:89). 

• Hoeveel geld tot 'n gemeente se beskikking is om die programme aan te 

bied (Robbins 1990:39). 

Dit gebeur egter toenemend dat die kerk se programme meet kompeteer met 

die vermaaklikheidsprogramme van die sekulere wereld (Gaus 1994:20) - of 

selfs van ander kerke - wat beter in die smaak van die jeug kan voorsien. Die 

gevolg is dat minder en minder jongmense die kerk se jeugprogramme 

ondersteun, ondanks die geweldige moeite wat die kerk met sy jeugbediening 

doen. Talle jeugwerkers voel ook socs vermaaklikheidskunstenaars wat ten 

opsigte van hulle program met talle ander vermaaklikheidsgeleenthede meet 

meeding, en dan ook met al hoe minder beloning (Gaus 1994:20). 

Dit het daarom toenemend 'n vraag geword of die kerk hoegenaamd deur 

middel van programme met ander vermaak moet kompeteer. Is dit werklik 

die doel van die kerk se jeugbediening om die jeug besig te hou of te 

vermaak? Het die jeug 'n wesenlike behoefte aan n6g 'n instansie wat hulle 

reeds oorgeorganiseerde lewens net n6g verder organiseer (Van Niekerk & 
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Van Niekerk 1994:27)? Meer genuanseerd gevra: is goeie programme 

werklik die rede waarom die jeug die kerk se jeugaksies ondersteun - of het 

hulle eerder 'n behoefte aan iets anders? 

2.3 'N VERHOUDINGSGERIGTE JEUGBEDIENING 

'n Verhoudingsgerigte jeugbediening is 'n bediening waarin die verskillende 

verhoudings waarin die jeug staan van deurslaggewende belang vir die kerk 

se bediening aan en deur hulle is (Brink, Brink & Du Toit 2000:50). Dit plaas 

die jeug in die sentrum en street om diepliggende verhoudings met hulle te 

bou (Brink & Kitching 1994:29). Anders gestel: in 'n verhoudingsgerigte 

jeugbediening gaan dit om die ontmoeting van lemand (Jesus Christus) deur 

middel van 'n vertrouensverhouding met iemand anders (byvoorbeeld 'n 

vrywillige jeugwerker) en nie bloot deu( 'n program of 'n boek nie.22 

'n Verhoudingsgerigte jeugbediening wil jongmense tot geestelike 

volwassenheid begelei en hulle toerus vir 'n bediening van hulle eie binne die 

liggaam van Christus (Veldsman 1997:14). Dit kan op enige tyd en plek 

tussen net twee mense geskied in teenstelling met 'n programgerigte 

jeugbediening wat op 'n spesifieke plek en tyd geskied. 

In 'n verhoudingsgerigte jeugbediening is die bou van verhoudings nie net 'n 

middel tot 'n doe! nie (bv. om die jeug te evangeliseer nie), maar 'n doe! 

sigself. Daarom moet die verhoudings wat met die jeug aangegaan word 

altyd eg wees. Die jeug moet byvoorbeeld weet dat al skakel hulle nooit by 

22 Veerman (1997:219) illustreer die geweldige belangrike rol wat ander 

mense in geloofsvorming en groei speel wanneer hy skryf dat "my mother led 

me to Christ; a Sunday school teacher played an important role in my life as a 

young Christian; my family provided a context for growth; my pastor 

encouraged me to develop my ministry gifts; a close friend helped me to dig 

deeper; my wife challenged me to be a man of God (klem syne)." 
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die kerk in nie, dit nie die verhouding van liefde en aanvaarding wat met hulle 

gesmee is, sal be"invloed nie. In 'n verhoudingsgerigte jeugbediening meet 

die jeug onvoorwaardelike liefde ontvang en nie omdat hulle vir die kerk se 

jeugbediening iets kan beteken nie (Veerman 1997:223-224). 

2.4 DIE KEUSE VIR 'N VERHOUDINGSGERIGTE JEUGBEDIENING 

Die keuse wat in hierdie studie uitgeoefen word vir 'n verhoudingsgerigte 

jeugbediening is te danke aan die jeug se behoefte aan diepgaande 

verhoudings (2.4.1) asook die voordele verbonde aan 'n 

verhoudingsgerigte jeugbediening (2.4.2). Ten slotte word daarop gewys 

dat 'n verhoudingsgerigte jeugbediening teologies begrond kan word in die 

verbond wat God met gelowiges gesluit het (2.4.3). 

Daar is dus nie alleen sielkundige (2.4.1) en sosiologiese (2.4.2) redes vir die 

keuse vir 'n verhoudingsgerigte jeugbediening nie, maar ook 'n grondige 

teologiese een (2.4.3). 

2.4.1 Die jeug se behoefte aan diepgaande verhoudings 

Na 'n empiriese ondersoek na motiewe vir bywoning van kerkaksies beveel 

Garsland (socs aangehaal deur Gaus 1994:20) aan dat dit tydmors vir 

jeugaksies is om jongmense te vermaak of te amuseer. Ervaring wys eerder 

dat persoonlik bande, veral die in 'n groep, baie meer bepalend vir voile en 

getroue deelname is as uitstekende programme (Polich 1979:133-142). 

Christie (1992:43) is daarom daarvan oortuig dat God deur mans en vrouens, 

en nie programme nie, werk om jongmense te bereik. 

Ludwig (1988:31) verwys in die verband na 'n studie van die Alban Institute 

wat se dat "Youth rate the quality of their relationships with adult advisors as 

far more important than any particular program." Die antwoord le dus nie in 
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meer en beter programme nie, maar eerder in die vestiging van persoonlike 

bande (vgl. Gous 1994:20-21). Burns (1988:15) sluit hierby aan wanneer hy 

daarop wys dat: 

"In the past, good youth ministry was often seen as program-orientated -

rallies, events and other elaborate orchestrated gatherings. However 

today we realize that long-term influences with lasting results come from 

significant relationships and role models. Of course programming has its 

place in youth ministry, but long-term positive influence on the lives of 

students comes from people, not programs. " 

Borgman (1997:24) wys ook daarop d~t die huidige generasie juis 'n behoefte 

het aan verhoudings wat resultate oplewer en Nel (1986:404) weer na die 

jeug wat op soek is na volwassenes wat met hulle voorbeeld hulle kan besiel 

om as gelowiges te leef. In hierdie verband is nie soseer die posisie (ampte) 

van die volwassenes ter sprake nie, maar die persone en hulle integriteit. 

Brink en Brink (1999:23-24) wys ook daarop dat betekenisvolle verhoudings al 

hoe skaarser raak en dat die millennium-generasie23 in 'n tyd grootword 

waarin familieverhoudings agteruit gaan deurdat familielede al hoe minder tyd 

saam deurbring. Die gevolg is dat die generasie hulle verhouding met hulle 

ouers as al hoe negatiewer tipeer. 

Nel (1998:159) wys daarop dat 'n gerigtheid op die ontwikkeling van sinvolle 

verhoudings nie iets nuuts in jeugbediening is nie. Hy verwys byvoorbeeld na 

Sara Little, wat reeds in 1964 die swc:khede van die tradisionele benadering 

uitgewys het. 24 Oat jeugbediening primer 'n relasionele bediening is, is ook 

23 Die millennium-generasie is die geslag wat tussen 1980 en 2000 gebore is 

(Brink & Brink 1999:19). 

24 Dit is belangrik om ook kortliks kennis te neem van ander 

jeugbedieningdwalings wat sy aan die kaak gestel het. Hieronder tel: die kerk 

van die toekoms-dwa/ing (waarin die jeug as die toekomstige, en nie as 'n 

wesenlike deel van die huidige kerk nie, beskou is), die getal/espel-dwaling 
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reeds deur Richards in die eerste uitgawe (1972) van sy bekende en 

invloedryke boek, Youth Ministry, its Renewal in the local Church, 

beklemtoon. Wat we/ nuut is, is dat dit nie bloot meer 'n onderdee/ van die 

kerk se bediening is nie, maar die wesenselement daarvan. 

In 'n hedendaagse samelewing wat gekenmerk word deur die informasie

tegnologie, waar mense bloat nommers word en daagliks armer aan sinvolle 

verhoudings, wil dit dus voorkom asof effektiewe jeugbediening slegs sal kan 

plaasvind wanneer daar deur middel van verhoudingsbou daarna gestreef 

word om lewens te verander deur die werking van die Heilige Gees. 

Nel (1998:160) is daarom daarvan oortuig dat indien 'n ander benadering 

gekies word as 'n verhoudingsgerigte jeugbediening, die vrugte daarvan nie 

alleen beperk sal wees nie, maar ook van korte duur. Geloof is vir horn 'n 

verhoudingsmatige gebeure deurdat di! daarop neerkom dat 'n persoon in 'n 

bepaalde verhouding met God staan. Die verhouding met God word ook net 

in verhouding met ander geleer. 

Dit is om hierdie redes dat daar in hierdie studie gekies word vir 'n 

verhoudingsgerigte jeugbediening. ~6 'n bediening word deur McCann 

(1995:10) omskryf word as: 

"a process, a way of being and acting that transforms programs into 

supportive community experiences that build personal identity and give 

life purpose and meaning." 

(waar die sukses van 'n jeugbediening suiwer gemeet word aan die getalle 

van jongmense wat hulle trek), die straatskoonmaak-dwa/ing (waar 

programme bedoel is om die jeug van die straat en uit die kwaad le hou), die 

stop-gap-dwaling (waar jongmense se besig wees in meer as een organisasie 

gesien word as plaasvervangend vir gesonde ontwikkeling in geloof en 

sinvolle betrokkenheid in die w{lreld). 
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2.4.2 Voordele van 'n verhoudingsgerigte jeugbediening 

Teenoor 'n programgerigte jeugbediening hou 'n verhoudingsgerigte 

jeugbediening bepaalde voordele in vir die jeug self (2.4.2.1), hul families 

(2.4.2.2), kategese (2.4.2.3) en jeugwerkers (2.4.2.4). 

2.4.2.1 Voordele vir die jeug 

'n Verhoudingsgerigte jeugbediening hou duidelike voordele vir die jeug in. 

Die eerste gevolg is dat daar wegbeweeg word van 'n belewenis dat daar 

bloot oor die Christelike lewe in die a,lgemeen gepraat word na 'n belewing 

deur die jeug dat die Christelike lewe daagliks praktiese implikasies vir 

"gewone" mense het. Hulle leer dat dit nie net predikante en sommige 

geloofshelde is wat hulle geloof ernstig opneem nie, maar mense wat deel 

van hulle alledaagse leefwereld is. 

Tweedens verskaf dit aan die jeug Christen-rolmodelle wat hulle kan navolg. 

Die jeug het naamlik 'n sterk behoefte aan volwassenes wat hulle kan 

"naleef'. Dunn (1997:31) onderskryf die belang hiervan soos volg: 

"Students' spiritual growth is stunted if they are lacking in spiritual 

relations with peers and adults. Peers may have the most immediate 

impact on the life of an adolescent. Parents and adult mentors however 

have the most important long term effect on students' lives." 

'n Verhoudingsgerigte jeugbediening is juis effektief omdat dit aan jongmense 

die geleentheid bied om volwassenes as gelowiges in aksie te sien in alle 

fasette van die lewe (Veerman 1997:223). Die karakter en geloof van 

volwassenes wat as vrywillige jeugwerkers optree, is daarom van 

deurslaggewende belang. 

Derdens skep dit vir die jeug oop kommunikasiekanale met volwassenes 

sodat hulle hul vrae en probleme met hulle kan deel. Daarom is dit ook 
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belangrik dat jeugwerkers, as rolmodelle, hulle suksesse en mislukkings eerlik 

met die jeug sal deel. lndien vrywillige jeugwerkers die voorbeeld stel van 

eerlike en opregte kommunikasie oor hul geloof, vrese en drome sal dit aan 

die jeug die vrymoedigheid gee om ook hulle s'n te deel. As daar egter nie 

eens vrylik oor die alledaagse gekommunikeer word nie, is di! onwaarskynlik 

dat daar vrylik oor dieper sake gekommunikeer sal word. Di! is verder van 

besondere belang dat die jeug die ervaring het dat hulle onvoorwaardelik 

aanvaar word, met die gevolg dat niks wat hulle met 'n vrywillige jeugwerker 

deel tot hulle verwerping kan lei nie. 

Vierdens gee dit vir die jeug die gevoel dat hulle werklik belangrik is as 

unieke persone - dat hulle vir die kerk nie maar net nog 'n statistiek of 'n 

naam is nie, maar 'n persoon met waarde. Die aanvaarding van adolessente 

- nie net die wat in hul akademie en sport uitblink nie - is van besondere 

belang. In die verband is die onthou van verjaarsdae en name ook baie 

belangrik. 

2.4.2.2 Voordele vir families en ouers 

Alhoewel 'n verhoudingsgerigte jeugbediening deur vrywillige jeugwerkers 'n 

belangrike bydrae kan !ewer in die geloofsvorming van die jeug is dit belangrik 

om in gedagte te hou dat vrywillige jeugwerkers nie die enigste, of 

belangrikste, persone is met wie die jeug 'n verhouding het nie. Nel (1998:19-

22) wys daarop dat families in werklikheid die belangrikste ruimte is waarin 

geloofsvorming plaasvind. Terwyl die kerk se jeugbediening iets van die jeug 

se behoefte aan verhoudings kan bevredig kan, en mag, dit dus nie 

familiebande vervang nie. Families moet daarom aangemoedig word om 

moeite te doen om tyd te maak om saam dinge te doen. 

In die verband is spesifiek die rol van ouers van kritieke belang. Ondanks die 

feit dat volwassenes as vrywillige jeugwerkers 'n uiters belangrike rol vervul in 

'n gemeente se jeugbediening, moet die jeug se ouers daarby betrek word 

(Nel 1998:109-115; Prins 1998:271). 
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Alhoewel dit uit bogenoemde duidelik is dat 'n verhoudingsgerigte 

jeugbediening nie families of ouers se verhoudings met hulle kinders mag 

vervang nie, kan dit egter 'n belangrike rol speel waar die verhoudings om 'n 

verskeidenheid van redes verbrokkel het. Dit is 'n werklikheid van die 

moderne samelewing dat albei ouers in baie gesinne werk en dat 

enkelouergesinne aansienlik toegeneem het. Brink en Brink (1999:19) verwys 

na skole waar egskeidings tot soveel as 50% van die kinders raak. Dit is in 

sulke gevalle waar 'n diepgaande verbouding met een of meer vo/wassenes 

wat werklik vir die jeug omgee 'n groat bydrae kan fewer om hulle tot 

verantwoorde/ike lewenskeuses te begelei. 

2.4.2.3 Voordele vir die kerk se kategese 

'n Verhoudingsgerigte jeugbediening hou ook voordele vir die kerk se 

kategese in. 

Die eerste is dat die waarhede van die Christelike geloof primer aan mense 

gekommunikeer word deur ander mense met wie hulle in 'n bepaalde 

verhouding staan. Robbins (1990:37) haal in die verband vir Earl Wilson aan 

wat aanvoer dat "the basic premise of Christian nurture is that Christianity is 

best communicated by relationships." 'n Verhoudingsgerigte jeugbediening 

help die kerk se kategete om te onthou dat dit nie die kennis wat hulle aan die 

jeug oordra wat belangrik is nie, maar die jeug aan wie hulle dit oordra. Dit 

sal ook daartoe bydra dat die jeug nie meer kategese as "Sondagskool" 

beleef nie, maar eerder as 'n netwerk van verhoudings wat hulle help om te 

groei in hulle geloof. Dit is immers so dat persoonlike gesprekke, en die dee! 

van deurleefde ervarings met ander van veel grater waarde as blote lesings 

oor die waarhede is (Veldsman 1997:11). 

Egte verhoudings tussen geestelike leiers en die jeug help tweedens nie 

alleen die jeug om Bybelse waarhede prakties te verstaan nie, maar ook om 

dit te onthou. 'n Verhoudingsgerigte jeugbediening staan dus nie teenoor die 
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doel van kategese nie, maar ondersteun dit daadwerklik. Die verhoudings 

waarin die jeug met vrywillige jeugwerkers staan, kan verder sowel motiveer 

as oortuig. Die belangrike oorgang van net kennis neem van bepaalde 

inhoud na geloof daarin, word sodoende bewerkstellig. S6 word kategese 

meer as net kennisoordrag deurdat dit geloofsoordrag word. 

2.4.2.4 Voordele vir vrywillige jeugwerkers 

Orals waar mense in verhoudings met mekaar staan, vind daar wedersydse 

groei plaas. Vrywillige jeugwerker put dus ook voordele uit openhartige 

verhoudings met jongmense. S6 spoor dit hulle aan om soos nuwe mense te 

lewe omdat hulle weet dat die jeug hulle dophou. 

Gesonde verhoudings oefen ook 'n bepaalde kontrole oor die kerk se 

jeugbediening uit. Dit verseker byvoorbeeld dat die vrywillige jeugwerker 

werklik vir sy of haar jongmense sal omgee en nie maar bloot net nog 'n 

program vir hulle aanbied nie. Dit help ook die vrywillige jeugwerker met die 

evaluering van 'n gemeente se jeugbediening. 

Ten slotte verkry vrywillige jeugwerkers geloofwaardigheid en gesag by 

jongmense wanneer hulle verhoudings met die jeug bou. 

2.4.3 Die belangrikheid van verhoudings in die verbondsmatige 

kommunikasie van God se heil 

Nel (1998:14-17) gee 'n belangrike teologiese motivering vir 'n 

verhoudingsgerigte jeugbediening wanneer hy wys op die verbondsmatige 

(oftewel relasionele wyse) waarop God Hom aan die mens bekend gestel het. 

Nie alleen het God as skepper van die mens in 'n verhouding met die mens 

gestaan nie, maar het Hy ook as Verlosser telkens gehandel om die 

verhouding wat deur die mens geskend is, te herstel. Die herstelproses 



31 

impliseer telkens nie alleen die herstel van 'n verhouding met God en die 

skepping nie, maar ook die tussen mense onderling. 

In die herstel van verhoudings neem God in die Ou Testament die inisiatief 

deurdat Hy 'n mens, Abraham, en sy nageslag, roep om Hom te dien (Gen 

17). Hy maak Hom dus bekend aan 'n mens en sy nageslag en kies ook om 

deur die mens en sy nageslag aan ander bekend te word. Die mens, en sy 

kommunikasie met die nageslag met wie hy of sy in 'n verhouding staan, word 

s6 ingeskakel in God se bemoeienis met alle mense. 

Die verbondsmatige karakter van God se herstelproses beklemtoon dus die 

kommunikasie van geloof tussen die verskillende geslagte wat deur Hom as 

verbondsgenote in 'n besondere verhouding tot mekaar gestel is. 'n 

Gemeente moet daarom as 'n geloofs- en verbondsgemeenskap op 'n formele 

en informele wyse geloof as 't ware sosialiseer by die jeug deur hulle kontak 

met volwasse gelowiges (Simpson 1994: 164-165). 

2.5 VEREISTES VIR 'N GESLAAGDE VERHOUDINGSGERIGTE 

JEUGBEDIENING 

'n Verhoudingsgerigte jeugbediening stel geweldige vereistes aan vrywillige 

jeugwerkers. Dit is nie 'n maklike bediening nie en gemeentes moet daarom 

deeglik kennis neem van die vereistes wat dit stel aan almal wat daarby 

betrokke is. Daar sal vervolgens op drie van die belangrikste praktiese 

vereistes vir 'n geslaagde verhoudingsgerigte jeugbediening, te wete 

genoegsame tyd en 'n bereidheid om in die jeug se leefwereld te leef 

(2.5.1 }, 'n jeugvriendelike milieu en aktiwiteite wat verhoudingsbou 

aanmoedig (2.5.2) en genoeg vrywillige jeugwerkers (2.5.3) gefokus word. 
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2.5.1 Genoegsame tyd en 'n bereidheid om in die jeug se leefwereld te 

leef 

Verhoudingsbou vra om sowel kwaliteit as genoegsame tyd in 

kontakgeleenthede. Om die rede is 'n verhoudingsgerigte jeugbediening baie 

meer tydsintensief as 'n programgerigte benadering. Dit vra beslis om meer 

as 'n paar uur se betrokkenheid by die jeug per week. Daar moet soveel as 

wat moontlik is, buite normale byeenkomste, !yd saam met jongmense 

deurgebring word. Verhoudingsboubelewenisse vind immers gewoonlik 

eerder onder omstandighede van spontane sosiale kontak plaas as tydens 

rigiede programme (Carstens 1994:89t 

Vrywillige jeugwerkers moet ook bereid wees om te gaan na waar die jeug is 

ten einde hulle as 't ware op hulle "home turf' te ontmoet (Richards 1985:106; 

Robbins 1991:46). Robbins (1990:180) stel dit soos volg: 

"We need to get out among kids, go where they go, and put ourselves in 

situations in which we can build relationships with them". 

Brink en Kitching (1994:32) beklemtoon dat die simboliese waarde van 

volwassenes wat bereid is om hulle wereld te verlaat ten einde die van 

jongmense le betree om sodoende laasgenoemde op hulle vlak te ontmoet, 

nooit onderskat moet word nie. Daar moet daarom nie net in die formele 

situasie van 'n "kategeseles" of by 'n jeugbyeenkoms aan verhoudings gebou 

word nie. Vrywillige jeugwerker sal veral meer betrokke by die kinders in hulle 

skole moet raak, byvoorbeeld deur die afrigting van sport of die behartiging 

van kultuuraksies (Robbins 1990:183). 

Die betreding van die jeug se leefwereld buite die kerk is ook belangrik 

aangesien talle adolessente nie meer kerkaksies bywoon nie. Daar moet 

naamlik ook gepoog word om deur middel van vrywillige jeugwerkers 

noemenswaardige verhoudings met die buite-kerklike jeug aan te gaan. Die 

jeug het immers ook 'n behoefte aan mentors wat hulle kan help om 

belangrike besluite te neem. Die vinnig-veranderende samelewing van 
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vandag het die effek op mense dat dit waarvan hulle seker was, nou as 't 

ware skipbreuk gely het. Die aanhoudende veranderinge het die denkwyse 

tot gevolg dat niks meer permanent is nie, dat alles die een of ander tyd 

vervang sal word (Boshoff 1985:1-12).25 Die gevolg hiervan is verder dat 

alles tans aansienlik meer relatief as voorheen is (Brink & Kitching 1994:1). 

Die relatiwiteit van alle waardes lei dikwels tot 'n onsekerheid ender die jeug 

oor geloofs- en samelewingswaardes. Waar die kerk vroeer 'n belangrike 

spilpunt in die samelewing was, indien nie die belangrikste nie, het dit nou 'n 

vreemde verskynsel geword wat op die rand van mense se lewens staan 

(Kitching & Rossouw 1990:53). 

Die toedrag van sake is nie tot Suid-Afrika beperk nie. Dit is eerder 'n 

weerspieeling van wat reg oor die wereld aan die gebeur is. S6 skryf 

Roxburgh (1993:5) dat: 

"There is an increasing recognition that the modem world is in a period 

of fundamental change in terms of values, spiritual consciousness and 

worldview." 

Die krisis rondom gevestigde samelewingswaardes wat as uitgedien beskou 

word, is egter ook 'n geleentheid vir die kerk se jeugbediening. Alhoewel baie 

van die vorige sekerhede skielik verval het, is daar ook 'n oorweldige behoefte 

na nuwe sekerhede. Die moderne jeug se vrae is ook dikwels gerig op 

geloofswaarhede en -sekerhede. Dit bied aan die kerk die geleentheid om 

deur mentors, wat opreg in die moderne jeug belangstel, 'n deurslaggewende 

rel te speel in die beantwoording van die vrae. Hierdie geleentheid moet nie 

onbenut gelaat word nie. 

25 In navorsing van Boshoff (1985:1-12) kom dit dan ook na vore dat daar tans 

onder die jeug van Suid-Afrika die moreel-etiese standpunt heers dat min 

dinge absoluut vasstaan as reg of verkeerd. 'n Lewenshouding word gevolglik 

ingeslaan wat op die genieting van die lewe hier en nou fokus. Dit het tot 

gevolg dat jongmense nie wil wag om die voordele van 'n beroep of huwelik 

eers eendag te geniet nie. 
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lndien daar dus met kerklike en buite-kerklike adolessente verhoudings gebou 

wil word, sal daar na hulle uitgereik moet word op ander plekke as net in die 

kerk self. Veerman (1997:231-237) gee in die verband 'n drieledige 

uiteensetting van hoe om verhoudings te bou met jongmense wat nie 

byeenkomste van die kerk bywoon nie. Hy tipeer dit as "be seen", "be known" 

en "be understood'. 

• Met "be seen" bedoel hy dat dit belangrik is dat vrywillige jeugwerkers 

die leefwereld van adolessente sal betree - dat hulle deel sal word van 

die verskillende aktiwiteite waaraan die jeug deelneem. Hier moet 

mentors aangemoedig word om vriendelik te wees, te fokus op die 

aanleer van name en om ten alle tye hulleself te wees. 

• Die volgende stap is om bekend te raak onder die jeug ("be 

known"). In die fase word kontak gemaak met die jeug deur met hulle te 

praat oar hulle prestasies en hulle aktiwiteite. Dit is in die fase dat 

jongmense met wie daar al gereelde kontak gemaak is, na aktiwiteite 

van die kerk genooi kan word. 

• Die laaste stap ("be understood"Y is dat mentors wat weet dat hulle 

diepgaande vertrouensverhoudings met jongmense gebou het, 

hulle geloof met die jeug deel. 

Daar bestaan dus verskeie geleenthede om die moderne jeug te bedien 

indien vrywillige jeugwerkers bereid is om daadwerklik na hulle uit te reik in 

die wereld waarin die jeug elke dag leef. 

2.5.2 'n Jeugvriendelike milieu en aktiwiteite wat verhoudingsbou 

aanmoedig 

Die jeug moet egter nie alleen op hulle terrein ontmoet word nie, maar moet 

oak die ervaring he dat hulle welkom'is by die kerk. Gesonde verhoudings 
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met die jeug kan egter net by die kerk gesmee word in 'n omgewing en deur 

aktiwiteite wat vir die jeug aanvaarbaar is (Carstens 1994:89). In die hele 

verhoudingsbouproses moet daar dus 'n ruimte geskep word by die kerk 

waarbinne jongmense jongmens kan wees, 'n ruimte waar hulle sentraal kan 

staan. 

Dit is egter nie alleen die fisiese ruimte wat belangrik is nie. Wat in die 

ruimte gebeur, is net so belangrik. Die jeug moet ten alle tye op hulle 

spesifieke sosialiseringsvlak ontmoet word. Vir jonger kinders is die primere 

ontmoetingsplek spel. Vir adolessente is dit groepsgerigte sosiale aktiwiteite, 

musiek, pret en spel (vgl. Burger & Botha 1997:5-8). Brink en Kitching 

(1994:33) vra ook dat aktiwiteite versigtig gekies moet word vir jongmense 

wat ontoereikend voel. Daar moet dus gewaak word om aktiwiteite te reel wat 

jongmense blootgestel laat voel (vgl. Carstens 1994:89). 

'n Jeugvriendelike ruimte en aktiwiteite sal veral poog om nuwe lede so 

gemaklik as wat moontlik is, te laat tuisvoel. In die proses van 

verhoudingsbou moet daar daarom verseker word dat nuwelinge binne 24 uur 

nadat hulle belangstelling getoon het, gekontak word. 'n Verdere belangrike 

aspek is dat jongmense se name onthou moet word (Carstens 1994:89). Min 

dinge bring gouer 'n gevoel van aanvaarding by jongmense as wanneer 'n 

ouer persoon hulle naam na die eerste ontmoeting onthou en hulle daarop 

aanspreek (Brink & Kitching 1994:32; Robbins 1990: 182). Saam met die 

onthou van name moet daar gewerk word aan die onthou van verjaarsdae en 

prestasies. Vir elke jongmens is dit naamlik belangrik om erkenning te kry. 

Robbins (1990: 183) stel voor dat daar spesifieke geleenthede gereel word 

waarna die jeug vriende kan nooi. By die geleenthede kan die nuwe lede se 

name geleer en verhoudings gebou word. 

2.5.3 Genoegsame vrywillige jeugwerkers 

Om diepgaande verhoudings met die jeug te bou, moet daar gestreef word na 

'n gunstige getalleverhouding tussen die aantal leiers en die getal jongmense. 
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Dit gebeur dikwels dat die jeug se getalle in 'n gemeente se jeugbediening 

groei, maar dat die aantal vrywillige jeugwerkers dieselfde bly. S6 sal die 

intimiteit verlore gaan wat die jongmense in die eerste instansie na die groep 

getrek he!. 

Daar moet daarom daadwerklik gepoog word om genoeg vrywi/lige 

jeugwerkers te werf, sodat die jeug kan identifiseer met verskil/ende 

volwassenes as rolmodelle van mense met 'n vaste geloofsoorluiging sonder 

om die belewenis te he dat die vo/wasse leiers hulle as maar net nog een van 

die baie beskou (Brink & Kitching 1994:30). Aangesien enige mens net 'n 

beperkte aantal sinvolle verhoudings op een slag kan koester, maar een 'n 

program kan dryf, benodig 'n verhoudingsgerigte jeugbediening aansienlik 

meer volwasse leiers as 'n programgerigte een. 

De Villiers (1984:163-164) was byna twee dekades gelede van mening dat 

daar weinig tereg gekom het van 'n persoonlike verhoudingsgerigte 

benadering in die jeugbediening van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. 

Volgens horn moes di! in die eerste' plek toegeskryf word aan die le hoe 

werkslading van predikante in die meeste gemeentes. Meer onlangs maak St 

Clair (1997:262-263) dieselfde punt wanneer hy daarop wys dat 'n enkele 

voltydse jeugwerker of jeugleraar onmoontlik diepteverhoudings met meer as 

'n paar jongmense kan opbou. Daarvoor is die tipe bediening net le 

emosioneel en tydsintensief. 

Die beperkte fondse van talle gemeentes in die Nederduitse Gereformeerde 

Kerk verhoed hulle egter om genoegsame leraars of betaalde jeugwerkers 

aan te stel. Daar is dus geen ander werkswyse nie as om van vrywilligers in 

gemeentes se jeugbediening gebruik te maak (St Clair 1997:262-263). 'n 

Verhoudingsgerigte jeugbediening deur vrywillige jeugwerkers voorsien 

immers die nodige werkkrag, teen byna geen koste, wat beteken dat die jeug 

die deurlopende persoonlike aandag 6ntvang wat die tipe bediening benodig 

(Carstens 1994:89). 
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Naas die finansiele en praktiese oorwegings is daar ook die besef dat die 

werwing van vrywillige jeugwerkers ook ander voordele vir die kerk se 

jeugbediening inhou, te wete: 

• 'n Span van vennote in 'n gemeente se jeugbediening kan die bediening 

meer effektief maak aangesien die verskillende gawes van die span 

mekaar aanvul en komplementeer (Veldsman 1997:2; Burns 1988:131; 

Bertolini 1994: 116). Een persoon kan beslis oor nie al die gawes, energie 

en insig beskik om 'n volledige jeugbediening te laat werk nie (St Clair 

1997:262). 

• 'n Spanbenadering voorkom dat vrywillige jeugwerkers uitgebrand word, 

aangesien hulle mekaar kan bemoedig en die werkslading kan verdeel 

(Ludwig 1988:31; Veldsman 1997:2).26 

• Vrywillige jeugwerkers kan in die reel sterker verhoudings met die 

jeug smee as voltydse predikante of jeugwerkers, aangesien daar minder 

verwagtings van hulle gekoester word, hulle by minder interpersoonlike 

verhoudings in die gemeente betrokke is en omdat hulle deel van die 

lidmaatkorps van die gemeente is (Chromey 1996:136). 

• Die werwing van vrywillige jeugwerkers kan bydra tot die vestiging van 'n 

lidmaatkultuur waarin alle energie nie gespandeer word aan die 

instandhouding van 'n groot organisatoriese struktuur nie, maar eerder aan 

'n gemeente as kweek- en groeiplek vir dienswerkers in God se koninkryk 

(Nel 1994:256). 

26 'n Belangrikste teologiese voorbeeld van die noodsaaklikheid van die 

verdeling en delegering van religieuse verantwoordelikhede word in die Ou 

Testament gevind in Numeri 11 :4-32 (Veldsman 1997:2; Christie 1992:20). 

Hier is Moses 'n klassieke voorbeeld van 'n oorwerkte en oneffektiewe 

geestelike leier. Ten einde meer effektief te wees, moes Moses eenvoudig 

sekere pligte en verantwoordelikhede delegeer sodat hy by sy primere 

verantwoordelikhede kon uitkom. 
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Dit is daarom die betoog van hierdie studie dat die toekoms van die 

Nederduitse Gereformeerde Kerk se jeugbediening afhang van vrywillige 

jeugwerkers wat met die wete en belydenis werk dat dit ten diepste God is 

wat onder Sy jeug werk en groei na vore laat kom, wat sensitief vir jongmense 

se behoeftes en verwagtings is en wat nie alleen bele in verhoudingsbou nie 

(vergelyk Veerman 1997:218-220; Burns 1988:130), maar ook jongmense 

begelei om self betrokke te raak by die kerk (Brink & Kitching 1994:4). 

Genoeg vrywillige jeugwerkers is daarom krities noodsaaklik vir die effektiewe 

jeugbediening in gemeentes (Kitching 1997:6; St Clair 1997:262). 

2.6 SAMEVATTING 

In die hoofstuk is 'n keuse vir 'n verhoudingsgerigte jeugbediening gemaak 

(2.3) waarna die vereistes wat dit stel, uiteengesit is (2.4). Dit het veral 

duidelik geword dat dit genoeg vrywillige jeugwerkers benodig wat bereid is 

om hulle tyd aan die jeug af te staan, en om laasgenoemde se leefwereld te 

betree. 

'n Verhoudingsgerigte jeugbediening wat op die kerklike en die nie-kerklike 

jeug gerig is, stel ongetwyfeld geweldige eise aan die vrywillige jeugwerkers 

wat daarvoor verantwoordelik is. 'n Gemeente se verhoudingsgerigte 

jeugbediening vra dus om meer as bloot genoeg vrywillige jeugwerkers. Dit 

vra om genoeg vrywil/ige jeugwerkers wat weet wat van hulle verwag word en 

wat vir die taak toegerus is. In die volgende hoofstuk sal daar daarom na die 

spesifieke rol wat vrywilligers moet vervul (die van mentors) gekyk word, 

voordat daar in die slothoofstuk op hulle keuring en toerusting gefokus sal 

word. 
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HOOFSTUK 3 - DIE VRYWILLIGE JEUGWERKER 
AS MENTOR 

3.1 INLEIDING 

'n Verhoudingsgerigte jeugbediening kan op verskillende verhoudings 

waarin die jeug staan, fokus. 86 kan dit op die verhouding tussen die jeug 

onderling fokus deurdat die jeug gebruik word om mekaar te bedien. Dit kan 

ook op die verhouding tussen die jeug en hulle ouers fokus (Nel 1998: 101-

132). Die aard van die verhouding bepaal dus watter persoon (bv. 'n vriend, 

'n ouer of 'n volwassene wat nie 'n familielid is nie) benodig word. 

Die identifisering van die verhouding waarop gefokus word, is verder 

belangrik aangesien dit direk bepaa/ watter rot die vrywillige jeugwerker moet 

vervul. In sommige gevalle word volwasse vrywillige jeugwerkers 

byvoorbeeld bloot as kinderoppassers beskou wat die jeug in toom en 

verliefdes uitmekaar moet hou! In ander gemeentes word vrywillige volwasse 

jeugwerkers weer bloot as vredemakers en troosters aangewend (Veldsman 

1997:3). 

Dit is ten opsigte van die rol van vrywillige jeugwerkers daarom nie alleen 

nodig dat daar duidelikheid verkry sal word of hulle nodig is al dan nie, maar 

ook waar hulle in die jeugbediening van die gemeente inpas. Dit moet van die 

begin af heeltemal duidelik wees wat van volwasse vrywillige jeugwerkers 

verwag word (Bertolini 1994: 121, Mcluen 1994: 12; Christie 1992:84-85). 

Duidelike taakomskrywings is ook uiters belangrik aangesien die 

taakomskrywings bepaal wie gewerf moet word as vrywillige jeugwerkers 

(sien 4.3.1) en wat van hulle verwag word. 

In die studie word op die verhouding tussen volwasse vrywillige jeugwerkers 

en die jeug gefokus. Die aard van die verhouding word verder as die van 'n 

mentorskapverhouding verstaan. In hierdie hoofstuk sal die rol van vrywillige 
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jeugwerkers as mentors in die jeugbediening van die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk (3.2) eers omskryf word, waarna die voordele 

verbonde aan 'n mentorprogram (3.3) bespreek sal word en daar aandag 

aan die vereistes van 'n mentorskapverhouding gegee sal word (3.4). 

Daar sal met 'n kort samevatting afgesluit word (3.5). 

3.2 VRYWILLIGE JEUGWERKERS AS MENTORS IN DIE NEDERDUITSE 

GEREFORMEERDE KERK SE JEUGBEDIENING 

3.2.1 Mentorskap 

Sosiale leerteorie, soos benut deur Richards (1983:96-97), beklemtoon dat 

mense veral leer deur die waarneming van die gedrag van sosiale rolmodelle. 

Hierin speel die intimiteit, warmte en lengte van die verhouding tussen die 

jeug en hulle rolmodel, asook die geleentheid om die rolmodel in verskeie 

lewensituasies waar te neem 'n kritieke rol (Nel 1998:110). Dit is daarom 

duidelik waarom ouers normaalweg ongetwyfeld die belangrikste rol in hul 

kinders se lewens speel.27 

Dit is egter ook belangrik dat die jeug die ge/eentheid kry om hulle lewens op 

die van ander volwassenes te mode/leer. Volwassenes wat daarom bereid is 

om doelbewus as rolmodelle vir die jeug op te tree en hulle op hul pad na 

volwassenheid te begelei, speel daarom 'n belangrike rol in die kerk se 

jeugbediening. Die belangrikheid van 'n betekenisvolle verhouding met 'n 

volwasse Christen word soos volg deur Dean en Foster (1998:26) benadruk: 

27 Nel (1998:109) verwys na die jeug se ouers as die "primere bemiddelaars" 

van God se verbond. 
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"Studies consistently indicate that a relationship with such an adult 

during adolescence outweighs all other forms of youth ministry in terms 

of positive influence on youth development. "28 

Die adolessent sien hom/haarself as 't ware deur die oe van die volwassene 

in wie hulle hul vertroue stel. Die waarde van die insette van ervare persone 

op die wat minder ervare is, geld nie alleen vir die opvoeding van die jeug nie, 

maar ook vir die sakewereld, sport en ander terreine van die lewe. Daar is 

geen beter teksboek as 'n voorbeeldige persoon nie. In die verband formuleer 

Rice (1998:68) die hooftaak van die mentorprogram soos volg: 

"To intentionally connect as many kids as possible with one or more 

adults who will get to know them, encourage them and guide them 

towards adulthood." 

Waar dit gebeur, skep die mentorverhouding 'n veilige ruimte waarbinne die 

jongmens vrymoedigheid het om vrae te vra, sender die gevaar van 

veroordeling of verwerping. Daar is daarom binne die jeugbediening van die 

kerk geen beter aanwending van vrywillige jeugwerkers, as die van mentors 

vir die jeug nie. In die verband kan daar gepraat word van 

geloofsmentorskap. In 'n standaardbron oor mentorskap omskryf Matthaei 

(1996:15) die konsep geloofsmentor as 

" ... a nurturing relationship that facilitates the meaning-making discerning 

activity of life in response to God." 

Die doel van mentorskap volgens bogenoemde definisie is dus om die jeug te 

begelei om verantwoordelike lewens- en geloofskeuses te maak en sodoende 

te groei in geestelike selfstandigheid en volwassenheid. Dit is om die rede 
, 

ook natuurlik dat 'n mentorverhouding dikwels tot 'n einde kom wanneer die 

28 Burns (1988:15) sluit hierby aan as hy se dat "Today we realize that the 

long-term influence with lasting results comes from significant relationships 

and role models". 
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junior vennoot tot geestelike volwassenheid gegroei het. Die 

mentorverhouding is immers nie 'n doel opsig self nie, maar 'n middel tot 'n 

doel, naamlik geloofsgroei (Matthaei 1996:14-15). 

3.2.2 Bybelse begronding van mentorskap 

Die besef van die deurslaggewende, invloed van volwasse gelowiges op 

jonger gelowiges is nie 'n nuwe insig nie. Dit kom reeds in die Bybel voor. 

Herholdt (1997:46) verwys byvoorbeeld na Fil 3:17, waar Paulus erkenning 

gee aan modellering as die effektiefste manier om leiding te gee, om te 

motiveer en om mense se geloofslewe te vorm. Die Bybel gee dan ook talle 

voorbeelde van mentorskap bv. Jesus en sy dissipels, Moses en Aaron, Elia 

en Elisa asook Paulus en Timoteus. 

3.2.3 Tipes mentors 

Die implementering van 'n mentorgebaseerde jeugbediening moet verder 

daarmee rekening hou dat daar verskillende soorte mentorverhoudings en 

mentors kan wees. Matthaei (1996:~1-77) verwys byvoorbeeld na mentors 

wat as gidse optree wat aan die jeug 'n nuwe lewensrigting kan uitwys, ander 

is weer rolmodelle wat vir die jeug 'n bepaalde rol modelleer wat hulle kan 

navolg, sommige is weer versorgers wat 'n veilige ruimte vir hulle ontwikkeling 

bied en enkeles is mediators wat die jeug help om hulle verhoudings met 

ander te herstel. 

Daar moet dus daarteen gewaak word om net een tipe van persoon as 

mentors te nader. Veel eerder moet daar gepoog word om mense met 

verskillende persoonlikhede en gawes te nader. Daar is byvoorbeeld 'n 

duidelike verskil tussen vriendskapsmentors wat op 'n weeklikse/maandelikse 

basis een-tot-een verhoudings met die jongmense bou, en mentors wat 

primer beroepsvoorligting moet gee. 
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3.3 VOORDELE VAN 'N MENTORPROGRAM 

Dit is belangrik in die bemarking en implementering van 'n mentorprogram in 

'n gemeente (sien 3.5) om die voordele wat 'n mentorprogram aan die jeug 

bied duidelik uit te spel. Die voordele is volgens Nel (1998:161-164) soos 

volg: 

• Ten eerste beklemtoon dit die belangrikheid van die verantwoording 

van gedrag. Die jeug word geleer om aan ouer gelowiges verantwoording 

te doen oor hulle keuses en gedrag en om geloofsverbintenisse ernstig op 

te neem. Die mentor bou die jongmense op deur hulle aan te moedig en te 

ondersteun. Jongmense se sterk eienskappe word bevestig en positiewe 

keuses word aangemoedig. 

• In die tweede plek word daar aanvaarding gebied. Nel (1998:161-

162) voer aan dat mense, met inbegrip van jongmense, nie deur 

psigologiese druk verander moet word nie. Jeugwerkers mag daarom 

nie bloot deur hulle ouderdom of ervaring die jeug dwing om te verander 

nie. Verandering vind slegs plaas waar hulle die jongmense ernstig 

opneem en hulle met respek behandel as ewemense. Dit is in sulke 

verhoudings dat groei en verandering plaasvind. 

• In die derde plek moet jong gelowiges deur hulle mentors tot 

geloofsgroei gehelp word deur hulle aan te moedig om van tyd tot tyd hulle 

optrede en lewe self te evalueer. S6 word hulle gehelp om perspektief op 

die lewe te kry en God se plan vir hulle lewe te ontdek en uit te leef. 

• In die vierde plek tree die mentor as adviseur op wat jongmense deur 

probleemsituasies begelei, en hulle help om self na oplossings vir 

probleme te soek. Hier is dit veral belangrik dat die mentor van aktiewe 

luister gebruik sal maak. Vrywillige jeugwerkers wat as mentors optree, 

moet egter nie alleen met die jeug identifiseer nie maar ook te alle tye 'n 
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gesonde afstand tussen hulle en die jeug handhaaf (Nel 1986:161). Hulle 

mag immers nie die jeug se lewens as 't ware namens hulle leef nie. 

• Vyfdens kan reguit gepraat word (vermaan word) as dit nodig is. Daar 

kan dus gehelp word om die jongm§lnse op God se pad te hou. 'n Mentor 

kan hier byvoorbeeld help met hulpmiddele soos boeke, video's, raad en 

lewenswysheid. 

• Sesdens word die jeug binne gesonde verhoudings met hulle mentors 

gehelp om ook met ander gesonde verhoudings te kweek (Nel 

1998:164). 

• Laastens kan daar gehelp word met toepassings deurdat daar 

geleenthede geskep word waar jongmense hulle geloof kan uitleef (Drury 

1998:9-13). 

3.4 VEREISTES VIR 'N MENTORSKAPVERHOUDING 

Vir 'n mentorskapverhouding om te slaag, is dit belangrik dat dit aan sekere 

vereistes moet voldoen. Nie alle verhoudings tussen volwassenes en 

adolessente is naamlik per se voordelig vir beide partye nie. Die geweldige 

uitdagings wat die jeugbediening in die nuwe Suid-Afrika aan die kerk stel, 

impliseer dat die kerk nie meer enige persoon in die jeugbediening kan 

opneem nie, veral waar diepgaande verhoudings met die jeug gesmee moet 

word en vrywillige jeugwerkers as rolmodelle moet optree. Daar sal daarom 

in die volgende hoofstuk stilgestaan word by riglyne vir die keuring, 

skoling en aanwending van vrywillige jeugwerkers in die jeugbediening 

van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. 

Naas bepaalde eienskappe waaraan 'n mentor moet voldoen, is daar ook 

sekere kriteria waaraan die mentorskapverhouding self moet voldoen. In die 
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verband identifiseer Richards (1975:84) sewe elemente wat nodig is in s6 'n 

verhouding om te verseker dat dit geloofsgroei by die adolessent bevorder: 

• Daar moet 'n langtermynverbintenis wees. 

• Daar moet 'n warm, innige verhouding bestaan. 

• Daar moet 'n blootstelling wees aan die ware self van elkeen van die 

partye. 

• Die rolmodel moet in verskeie situasies waargeneem word. 

• Die rolmodel moet 'n beginselvastheid openbaar sodat daar 

duidelikheid oor optrede is. Die positiewe persoonlikheidseienskappe van 

vrywillige jeugwerkers is van kritiese belang aangesien hulle volgens 

Richards (1985:110) rolmodelle is wat op grond van "the power of their own 

Christian example motivate dedication to Jesus Christ." 

• Daar meet 'n korrelasie wees tussen die gedrag en optrede van die 

rolmodel en die van die gemeente. 

• Daar meet verduidelik word hoekom dinge op 'n bepaalde manier 

gedoen word. Dit behoort hand-~an-hand met gedeelde ondervindings 

plaas te vind. 

3.5 SAMEVATTING 

Die wegbeweeg van 'n eksklusiewe programgerigte jeugbediening na 'n 

verhoudingsgerigte jeugbediening gebaseer op mentorskap is redelik nuut in 

Suid-Afrika. 'n Grondige besinning oor die aard en doel daarvan, socs 

onderneem in hierdie hoofstuk, is daarom krities noodsaaklik. Daar meet 

egter ook nagedink word oor die praktiese implementering van 'n 
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verhoudingsgerigte jeugbediening. Om die rede sal daar in die volgende 

hoofstuk meer uitvoerig by die praktiese elemente verbonde aan 'n 

verhoudingsgerigte jeugbediening deur middel van mentors stilgestaan word. 
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HOOFSTUK 4 - RIGLYNE VIR DIE WERWING, 
SKOLING EN AANWENDING VAN VRYWILLIGE 

JEUGWERKERS 

4.1 INLEIDING 

Enige benadering of strategie vir jeugbediening wat nie in die praktyk tereg 

kom nie is van geen wesenlike waarde vir die kerk nie. In die verband is di! 

veral die vestiging van die nuwe verhoudingsgerigte benadering en die 

werwing en toerusting van genoegsame vrywillige jeugwerkers wat die 

grootste probleme veroorsaak. 

Daar sal daarom in hierdie hoofstuk aandag gegee word aan die praktiese 

implementering van 'n verhoudingsgerigte jeugbediening (4.2), waarna die 

werwing en keuring van vrywillige jeugwerkers aandag sal genie! (4.3) en 

hulle opleiding en ondersteuning aan die orde sal kom (4.4). Die hoofstuk 

sal afgesluit word deur 'n kart samevatting (4.6), gevolg deur die slot van die 

studie (4.6) 

4.2 DIE IMPLEMENTERING VAN 'N VERHOUDINGSGERIGTE 

JEUGBEDIENING DEUR MIDDEL VAN VRYWILLIGE JEUGWERKERS 

Die implementering van 'n verhoudingsgerigte jeugbediening waarin vrywillige 

jeugwerkers as mentors vir die jeug optree, vereis deeglike beplanning en 

noukeurige implementering. In 'n paging om hieraan beslag te gee, is di! 

belangrik dat daar 'n deeglike aksieplan opgestel meet word. Die navorser wil 

vervolgens die volgende aksieplan voorstel ten einde 'n verantwoordelike 

werkswyse daar te stel vir die implementering van 'n verhoudingsgerigte 

jeugbediening deur middel van mentors. 
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4.2.1 'n Gemeente moet duidelik kies vir 'n verhoudingsgerigte 

jeugbediening 

Dit is krities belangrik dat 'n gemeente sal besluit of di! die 

paradigmaskuif wil maak van 'n programgerigte jeugbediening na 'n 

verhoudingsgerigte jeugbediening. lndien wel, moet die gemeenteleiers 

hulleself duidelik daaraan verbind. Daar moet ook duidelikheid wees oor 

die doelwitte wat bereik wil word. Realistiese doelwitte sal gestel moet 

word wat rekening hou met die feit dat dit nie altyd maklik is om genoeg 

volwasse mentors met genoegsame tyd le werf nie. Di! is om die rede 

wenslik om eerder klein le begin as om te gou te veel te wil bereik. 

Daar moet ook saam met die ander gemeenteleiers besluit word watter 

ouderdomsgroep of -groepe geteiken -gaan word. 86 kan daar byvoorbeeld 

met graad 7 begin word, aangesien hulle regdeur hulle hoerskoolloopbaan 

begelei kan word. 

4.2.2 Die rol van vrywillige jeugwerkers moet duidelik omskryf word 

In die studie is daar gekies vir 'n benadering waarin die vrywillige jeugwerkers 

as mentors optree. Die verwagtinge wat nou van 'n mentor gekoester word, 

soos uitgestip in die vorige hoofstuk, moet daarom duidelik omskryf word, 

asook waar die mentorskapprogram in die bestaande jeugbediening van die 

gemeente inpas (Rice 1998:75). 

Dit is verder van kardinale belang dat.daar met enige jeugbediening duidelik 

uitgespel sal word watter verskillende diensgeleenthede daar in 'n gemeente 

bestaan (Bertolini 1994:121), asook 'n aanduiding van die tyd wat dit in beslag 

sal neem (Boshers 1997: 156). 

'n Taakomskrywing wat rekening hou met die verskillende ontwikkelingsfases 

van die jeug sal byvoorbeeld om meer as een tipes vrywillige jeugwerker vra 
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aangesien die verskillende ouderdomsgroepe uiteenlopende eise aan 

vrywillige jeugwerkers stel (Breytenbach 1994:31). Die onderskeie 

taakomskrywings, of verwagtings wat van die vrywillige jeugwerker gekoester 

word, moet duidelik aan potensiele kandidate gekommunikeer word sodat 

hulle volledig kan weet waarvoor hulle hul inlaat (Nel 1998: 130). 

4.2.3 Die gemeente, ouers en die jeug moet deeglik ingelig word oor wat 

deur 'n verhoudingsgerigte jeugbediening bereik wil word 

Di! is uiters belangrik om die ouers te ontmoet en aan hulle te verduidelik wat 

die verhoudingsgerigte jeugbediening deur middel van mentors behels, sodat 

hulle ondersteuning en goedkeuring verkry kan word. Die verbondsmatige 

aspek van jeugbediening impliseer immers dat daar nie net met die jeug as 

enkelinge gewerk kan word nie. Die modelleringskarakter van die tipe 

jeugbediening vra na 'n span (wat die ouers as primere fasiliteerders insluit) 

wat demonstreer dat Christenskap nie 'n individuele aangeleentheid is nie. 

In die hele proses is dit ook belangrik dat die gemeente as geheel 

deurgaans ingelig sal word oor die paradigmaverskuiwing wat in die 

gemeente se jeugbediening plaasgevind het. In die besonder sal die verskil 

tussen 'n verhoudingsgerigte benadering en 'n programgerigte benadering 

deeglik deurgegee moet word ten einde ouers en gemeentelede positief 

daartoe te stem. Die inligting kan deurgegee word in eredienste of via 'n 

gereelde nuusbrief. 

Daar moet ook 'n ontmoeting plaasvind met die jongmense wat aan 

mentorskap blootgestel gaan word. Dit kan byvoorbeeld tydens kategese 

plaasvind. Tydens die geleentheid kan die mentorprogram verduidelik word. 

Daarna moet die mentorkoordineerder29 die groepe elkeen afsonderlik vra of 

hulle deel van die program wil wees. 

29 Die mentorkoordineerder is die persoon wat verantwoordelikheid dra 

daarvoor dat daar byvoorbeeld nie 'n situasie ontstaan waar al die jongmense 
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Daarna moet die jeug en hulle mentors bymekaar gebring word. Hier speel 

die mentorkoordineerder 'n belangrike rol. Daar behoort met elkeen in die 

teikengroep wat aan die program wil deelneem 'n ontmoeting gereel word 

saam met hulle ouers. Dit is noodsaaklik om by die jongmense self uit te vind 

wie hulle as moontlike mentors beskou. Daarna vind die voorstelling plaas en 

kan die proses van mentorskap 'n aanvang neem. 

4.2.4 Die proses moet deeglik bestuur word 

Die implementeringsproses vra om die nodige ondersteuningsmeganismes, 

soos byvoorbeeld voldoende en deurlopende opleiding (sien 4.4), 

geleenthede waar die leiers vrae kan vra en versterking kan plaasvind, asook 

geleenthede waar die leiers opgebou kan word. 

Gereelde geleenthede moet oak vir mentors en groeplede geskep word om as 

uitgebreide groep saam te verkeer as uitgebreide groep. So word koinonia in 

die grater groep beleef. Die hele proses vra deurlopende evaluering. 

Daardeur word verseker dat daar na die bes moontlike mentorprogram 

gestreef word. Dit is oak noodsaaklik om hierdie proses in die gemeente se 

jaarlikse begroting op te neem. 

4.3 DIE WERWING VAN VRYWILLIGE JEUGWERKERS WAT AS 

MENTORS KAN OPTREE 

Die kaliber van 'n gemeente se vrywillige jeugwerkers bepaal die koers en 

karakter van sy jeugbediening. Senter (1997:123-160) beklemtoon dit soos 

net met een mentor wil kommunikeer nie. Hy of sy moet dus koordineer dat 

die volwasse vrywillige jeugwerkers onder mekaar ooreenkom wie met watter 

jongmense 'n band sal probeer smee. 
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volg: "Youth ministry will reflect the vision of its adult leaders (axiom 10). Die 

geweldige eise van 'n gemeente se jeugbediening maak dit krities belangrik 

dat vrywillige jeugwerkers aan bepaalde kriteria sal voldoen. 

Die verantwoordelikheid wat die bediening van die Evangelie aan jongmense 

meebring, impliseer dat nie enige persoon sonder meer as 'n vrywillige 

jeugwerker kan dien nie. Dit is ongelukkig 'n realiteit dat nie alma/ wat 

hul/ese/f beskikbaar stet as vrywillige jeugwerkers noodwendig daarvoor 

geskik is nie. Volwasse, vrywillige jeugwerkers is kragtige rolmodelle. Hulle 

is egter nie altyd ook vanselfsprekend positiewe rolmodelle nie. lndien hulle 

eie gedrag en karakter nie bo verdenking is nie, sal hulle nie as positiewe 

rolmodelle kan funksioneer nie. Om die rede is dit van kritiese belang dat 

hulle oor positiewe eienskappe moet beskik wat die jeug kan inspireer en in 

hulle geloof kan opbou. Naas die uitsluiting van onbevoegde persone (bv. 

kindermolesteerders of mense wat steeds dwelms misbruik) as vrywillige 

jeugwerkers, is daar sekere persoonlikheidstipes wat mense ongeskik maak 

om met die jeug te werk. Vera! v6lwassenes wat self nog worstel met 

bepaalde persoonlikheids- of geloofskwessies, of wat geneig is om ander te 

domineer, moet liefs nie as mentors oorweeg word nie (Matthaei 1996:41-42). 

Daar sal daarom vervolgens stilgestaan word by die verskillende kriteria 

waaraan vrywiilige jeugwerkers moet voldoen. 

4.3.1 Kriteria waaraan vrywillige jeugwerkers meet voldoen 

Soos reeds vermeld, moet die keuring van vrywillige jeugwerkers volgens 

uiters hoe standaarde geskied. Daar word nie alleen gesoek na getroue, 

beskikbare en leerbare lid mate nie (Bertolini 1994: 118), maar ook na lid mate 

wat aan die volgende kriteria voldoen: , 

• Vrywillige jeugwerkers moet 'n vaste geloofsverbintenis aan 

Jesus Christus he. Daarsonder sal hulle onmoontlik jongmense kan 

begelei in hulle groei na Jesus (Keefauver 1984:70; Brink en Kitching 
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1994:24-30). Hu lie moet ongetwyfeld bewus wees van die feit dat dit die 

Here is wat hulle geroep het om met die jeug te werk (Christie 1992:44). 

In die verband beveel Fields (1998:295) aan dat daar liewer persone 

gewerf word wat al geruime tyd 'n geloofsverbintenis met die Here het. 

Die jeug soek immers na iemand van wie hulle die belewenis het dat hy 

of sy deurleefde antwoorde op hulle vrae gee. Hulle moet ook 'n 

grondige kennis van die Bybel en die Christelike geloof he. Vrywillige 

jeugwerkers moet immers as mentors en voorbeelde vir die jeug in 

woord, leer en daad bo enige verdenking wees. 

Dit is ook belangrik dat vrywillige jeugwerkers daarop ingestel sal wees 

om self geestelik te groei. Borthwick (1990:173) haal David Stone aan, 

wat die belangrikheid van geestelike groei onderstreep deur te verklaar 

dat: 

"A spirituality program for your group depends on your spirituality. 

If you do not have a spiritual youth program, how can you expect 

the youth in your ministry to grow spiritually?" 

• Gepaardgaande met die roepingsbewustheid moet die jeugwerker lief 

wees vir die jeug. Sonder aie liefde kan daar immers nie 

noemenswaardige verhoudings met die jeug gebou word nie (Christie 

1992:44). Tereg stel Nel (1998:130) dit dat geen mens effektief by die 

verandering van 'n ander mens betrokke kan raak indien hy of sy nie 

daardie mens as ewemens aanvaar en benader nie. Persone wat 

oormatige krities van aard is, moet daarom liefs nie genader word nie 

aangesien hulle nie alleen geweldige skade aan adolessente se 

selfbeeld kan aanrig nie, maar ook tot konflik binne die gemeente se 

jeugbediening aanleiding kan gee. 

• Mentors moet ook oor 'n goeie selfbeeld beskik en nie wat hulle eie 

selfbeeld betref afhanklik wees van wat die jongmense van hulle dink nie 

(Keefauver 1984:70). Die persoon moet naamlik altyd gefokus bly op 
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die geestelike groei van die jeug en nie net om hulle vriend te wees of 

deur hulle aanvaar te word nie (Christie 1992:44). Lidmate wat nog 

onvolwasse is, moet daarom ook nie genader word nie. Vrywillige 

jeugwerkers kan die jeug immers nie verder as hulle eie 

volwassenheidspeil help nie (Veldsman 1997:3; Keefauver 1984:71)! 

• Persone wat self deur persoonlike krisisse gaan moet liefs tyd 

gegun word om hulle eie lewens in orde te kry as toegelaat te word om 

met die jeug te werk. Dit kan byvoorbeeld gebeur dat die persone 

betrokke raak by die jeug as 'n weg om vriende te maak of van hulle eie 

probleme te ontsnap. Die bymotiewe be"invloed ongelukkig dikwels hulle 

omgang met die jeug. 

• Die belangrikheid van goeie kom'munikasievaardighede kan ook nie 

oorskat word nie. Geduld en 'n sin vir humor is byvoorbeeld 

onontbeerlik in jeugbediening (Christie 1992:44). Vrywillige jeugwerkers 

moet veral toeganklik genoeg wees om deur die jongmense self aanvaar 

te word en terselfdertyd met ander volwassenes te kan saamwerk. 'n 

Gemeente se jeugbediening is immers 'n spanpoging deur 'n 

verskeidenheid van uiteenlopende mense (Keefauver 1984:70). 

• Elke vrywillige jeugwerker moet 'n realistiese siening van 

jeugbediening he. Hulle uitgangspunt moet byvoorbeeld nie wees dat 

hulle vandag se jongmense gaan "regsien" nie. Hulle moet ook die 

jeugbeleid en -strategie van die gemeente verstaan en onderskryf 

(Keefauver 1984:70). 

• Vrywillige jeugwerkers moet, soos reeds vermeld, oor genoeg tyd 

beskik. As 'n persoon nie beskikbaar is om die jeug op verskillende 

terreine te ontmoet nie, is dit 'n vraag of die persoon werklik binne 'n 

verhoudingsgerigte jeugbediening kan funksioneer. Genoeg tyd om aan 

verhoudingsbou te wy is onontbeerlik (Keefauver 1984:70; Christie 

1992:44). Dit is ook vir Brink en Kitching (1994:24-30) belangrik dat 

vrywillige jeugwerkers nie alleen hulle tyd gee nie, maar ook hulleself en 
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energie om sodoende betekenisvolle vriendskappe met jongmense te 

kan sluit (sien 2.4.1-2). 

Persone wat hulleself ook nie hartlik vir 'n noemenswaardige tyd aan die jeug 

kan verbind nie doen eerder skade aan die jeugbediening as wat hulle dit 

opbou. Kontinurteit is naamlik krities belangrik vir die bou van verhoudings. 

Die minimum verbintenis wat verlang word, blyk twee jaar te wees. Dit vra 

dus om lidmate wat oor genoegsame deursettingsvermoe beskik wat nodig is 

in 'n effektiewe jeugbediening. Kitching en Brink (1994:44) beskryf effektiewe 

jeugbediening naamlik as 'n langafstandwedloop wat slegs voltooi kan word 

met die oog gevestig op Jesus en met die wete dat God deur sy Gees aan 

ons die geestelike vermoe sal gee om te volhard. 

• Daar word veral gesoek na volwassenes wat op 'n spontane, gemaklike en 

simpatieke wyse die wereld van die jeug kan betree. 'n Grondige verstaan 

van die jeug se kultuur en die milieu waarin hulle lewe is daarom van kritiese 

belang (Christie 1992:44). 

• Dit is belangrik dat die gades van jeugwerkers hulle ondersteun in 

hulle bediening. Hulle verbintenis aan die jeug vra immers om 

opofferings ten opsigte van energie en tyd wat ook hulle gesinne en 

gades raak. lndien hulle nie hulle gades se heelhartige ondersteuning 

geniet nie kan dit maklik tot spanning en ander probleme in hulle 

verhoudings lei. 

4.3.2 Metodes van werwing 

Die werwing van genoeg vrywillige jeugwerkers is dikwe/s een van die 

grootste prob/eme waarmee gemeentes in die implementering van 'n 

verhoudingsgerigte jeugbediening worstel. Dit is daarom nodig om kortliks uit 

te spel hoe lidmate genader kan worcf om by die jeugbediening van die kerk 

betrokke te raak. Daar is dan ook verskeie metodes wat aangewend kan 

word vir die werwing van vrywillige jeugwerkers. 
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• Die eerste is die algemeneversoek-metode. Hiervolgens word daar 

gepoog om name van moontlike vrywillige jeugwerkers te verkry deur 

middel van afkondigings dat daar hulp benodig word in die 

jeugbediening. Diegene wat 'n aanduiding gee dat hulle belangstel, 

word vervolgens genooi om inligtings- en opleidingsgeleenthede by te 

woon (Christie 1992:87-100). Die nadeel van die benadering is dat dit 

weinig kans gee vir keuring. Al te maklik kan die eerste persoon wat 

aanmeld in die belangrike posisie van vrywillige jeugwerker aangestel 

word sonder dat hy of sy werklik daarvoor geskik is. Daar moet dus 

meer as net die behoefte aan inense om met die jeug te help 

gekommunikeer word. Die aard en kwaliteite wat verlang word, moet 

ook deurgegee word. 

• Die tweede metode is die telefoonmetode. Volgens die metode moet 

mense geskakel word om navraag te doen of hulle sou belangstel om as 

vrywillige jeugwerkers te help. Die suksesfaktor van hierdie benadering 

is laag. Christie (1992:87-100) wys daarop dat daar gewoonlik na vyftig 

oproepe slegs een potensiele vrywillige jeugwerker gewerf word. 

• Die derde metode is die een-tot-een appal (Christie 1992:87-100). 

Die uitgangspunt hier is dat die meeste lidmate in 'n gemeente betrokke 

raak omdat hulle gevra word. In die besonder kan diegene wat 

aangedui het dat hulle moontlik betrokke wil raak, persoonlik genader 

word (Burns 1988:134). Tydens so 'n besoek is dit belangrik om aan die 

betrokke lidmate te kommunikeer waarom hulle nodig is. Verder moet 

daar duidelik oorgedra word wat vir die vrywilligers aangebied word om 

hulle te help met betrekking tot opleiding en ondersteuning. Hulle 

verantwoordelikhede moet baie duidelik aan hulle gekommunikeer word, 

asook die duur van so 'n verbintenis. Wat die duur van hulle verbintenis 

betref, is dit noodsaaklik om 'n deur oop te laat ten einde die vrywilligers 

op 'n natuurlike wyse te laat uittree uit hulle bediening (Ludwig 1988:87). 

Daar moet ten slotte ook voldoende tyd aan die vrywilliger gebied word 

om na te dink oor sy/haar besluit. 
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• 'n Vierde metode is om die huidige vrywillige jeugwerkers te 
, 

gebruik om nog te werf. Die voordeel van die metode is dat bestaande 

vrywillige jeugwerkers in staat is om 'n eerstehandse blik te gee van wat 

van hulle verwag word (Christie 1992:87-100). Die moontlike vrese en 

onsekerheid wat daar by potensiele jeugwerkers bestaan, kan so uit die 

weg geruim word. 

• 'n Vyfde metode van werwing is om jongmense self te vra wie hulle 

as geskikte vrywillige jeugwerkers sien. Die voordeel van die metode 

is dat die vrywillige jeugwerker kan weet dat hulle vir die jeug 

aanvaarbaar is (Christie 1992:87-100), terwyl die jeug as volwaardige 

vennoot in die gemeente se jeugbediening erken word. 

• 'n Sesde manier van werwing is dat die kerkraad self persone kan 

aanwys (Christie 1992:87-100). In die soeke na geskikte kandidate om 

as vrywillige jeugwerkers te dien, kan gekyk word na die gemeente se 

gawelyste, sou die gemeente daaroor beskik. 

Met die aanvanklike implementering van 'n verhoudingsgerigte jeugbediening 

is dit waarskynlik te verkies dat potensiele jeugwerkers persoonlik op 'n een

tot-een basis gewerf sat word uit diegene wat reeds bewys het dat hul/e met 

die jeug kan en wil werk (d. w.s. 'n kombinasie van die derde, vierde en vyfde 

metodes soos bo uitgespel). 

4.3.3 Verantwoordelikheid vir die keuring van vrywillige jeugwerkers 

In die meeste gemeentes van die Nederduitse Gereformeerde Kerk is die 

jeugkommissie verantwoordelik vir die keuring van vrywillige jeugwerkers. In 

hierdie kommissie moet verkieslik sowel ouers as lede van die 

bestuursliggaam van die gemeente (die kerkraad) dien. lndien die gemeente 

nie oar 'n jeugkommissie beskik nie, neem die liggaam in die gemeente wat 

verantwoordelik is om die totale behoeftes van die jeug aan te spreek, die 
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verantwoordelikheid. As die gemeente oor 'n jeugwerker of jeugleraar beskik, 

kan hy of sy leiding neem in die proses. 

lndien die werwing en plasing van mense nie oorhoofs plaasvind nie gebeur 

dit maklik dat dele van die gemeente se jeugbediening 

gekompartementaliseer word en gaan die jeugbediening mank aan integrasie 

en kontinurteit. 

Die werwing en keuring van vrywillige jeugwerkers is 'n tydsintensiewe 

prosedure wat slegs sal gebeur indien 'n gemeente 'n hoe premie op sy 

jeugbediening plaas. 

Fields (1998:276) toon dat die kerk alle stereotipes tydens die 

werwingsproses moet vergeet. Alie tipes van gelowiges kan 'n bydrae maak 

tot 'n gemeente se jeugbediening. Ouderdom is daarom dan ook nie 'n faktor 

wat mense noodwendig moet diskwalifiseer nie (Ludwig 1988:88). Die 

einddoel moet eerder wees om 'n verskeidenheid van lidmate te werf wat die 

hele spektrum van die gemeente dek: lidmate met 'n diversiteit van 

agtergronde en met 'n verskeidenheid van gawes (Boshers 1997: 157; 

Mcluen 1994:12; Burns 1988:135). 

4.4 DIE OPLEIDING VAN VRYWILLIGE JEUGWERKERS 

Die op/eiding van vrywil/ige jeugwerkers is 'n wesenlike dee/ van enige 

gemeente se jeugbediening. Daar is geen lidmaat wat aan die bediening van 

'n gemeente deel het wat nie opleiding nodig het nie (vergelyk Ef 4:1-16). Dit 

is 'n saak wat maklik oor die hoof gesien word na die groot stryd om mense 

gewerf te kry {Trimmer 1994:72). 

Volgens Chromey (1990:137) is die gebrek aan opleiding een van die 

frustrasies waarmee vrywillige jeugwerkers te kampe het. Dit lei daartoe dat 

hulle nie opgewasse voel vir hulle taak nie. Daar word daarom in hierdie 
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studie van die standpunt uitgegaan dat vrywillige jeugwerkers doelgerigte 

opleiding moet ontvang. Baie vrywillige jeugwerkers begryp nie die aard van 

die kennis waaroor hulle moet beskik nie. S6 wys Ludwig (1988:44) daarop 

dat: 

"Youth measure effectiveness much more by relationships than by 

biblical knowledge or theological expertise." 

Terwyl Bybelse en teologiese kennis ongetwyfeld belangrik is, moet die 

vaardighede wat aan vrywillige jeugwerkers geleer word meer as blote 

teologiese kennis wees. Daar moet veel eerder daarna gestreef word om 

vrywillige jeugwerkers met 'n bree spektrum van vaardighede te bemagtig ten 

einde hulle effektief te laat funksioneer en optimaal in 'n gemeente se 

jeugbediening te benut. 

Om dit reg te kry, moet daar eerstens ooreengekom word met die vrywillige 

jeugwerkers oor watter vaardighede aangeleer of beoefen moet word om 

sukses te behaal (Christie 1997:79). Sodoende word ook daartoe meegewerk 

dat die vrywillige jeugwerker eienaarskap van die jeugbediening aanvaar 

(Boshers 1997:165). Dit is dus krities belangrik dat daar 'n deeglike 

orientering van nuwe vrywillige jeugwerkers gedoen word ten einde hulle in te 

lig wat presies die jeugbediening van 'n gemeente presies behels (Bertolini 

1994:122). 

Die inhoud van die opleiding, wat op 'n deurlopende basis moet plaasvind, 
, 

kan in verskillende kategoriee verdeel word. Daar moet aandag gegee word 

aan hoe hulle self as leiers geestelik kan groei, tesame met die aanleer van 

algemene bedieningsvaardighede (byvoorbeeld die fasilitering van 

groeigroepe, tydsbestuur en berading), asook die verstaan van die jeugkultuur 

(byvoorbeeld die musiek en leefwereld van die jongmense). Daar moet 

aandag gegee word hoe geloof gedeel kan word deur byvoorbeeld die 

aanbieding van EE3- of Getroue Getuies-kursusse. 
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Saam met die opleiding moet daar oak die nodige evaluering plaasvind oar 

wat gedoen is, en waar daar verder verbeter kan word (Christie 1997:79, 

Boshers 1997). Die deurlopende opleiding van vrywillige jeugwerkers moet 

dus met deurlopende evaluering gep,aardgaan. Daar moet naamlik seker 

gemaak word dat die opleiding wat verskaf word suksesvol aangewend word. 

4.4.1 Aksiestappe vir die praktiese implementering van 'n 

opleidingsprogram vir vrywillige jeugwerkers 

Christie (1992:124-126) verwys na ses aksiestappe wat gevolg moet word 

wanneer 'n opleidingsprogram vir 'n gemeente se vrywillige jeugwerkers 

saamgestel word. 

• Die doelstellings en doelwitte van die gemeente se jeugbediening 

moet bepaal word. So word bepaal hoeveel jeugwerkers benodig word 

om hierdie doelwitte te bereik. Die opleidingsprogram help om te 

verseker dat die jeugwerkers effektief funksioneer. 

• Daar moet 'n bepaling gemaak word van die vaardighede en kennis 

waaroor vrywillige jeugwerkers as mentors moet beskik ten einde 

die doelstellings van die gemeente se jeugbediening te laat realiseer. 

• Die inhoud van die mentorprogram moet van so 'n aard wees dat daar 

ruimte gelaat word vir die geestelike groei van die mentor self. Dit is 

noodsaaklik vir die behoud van die jeugwerkers om vaardighede aan te 

leer om te voorkom dat hulle self geestelik uitgebrand word. 

• Dit is belangrik om reeds by die werwingsproses te verseker dat 

lidmate met 'n verskeidenheid van gawes genader sal word, soos 

byvoorbeeld leiers wat sportief is, leiers wat kan sing en leiers wat met 

begeleiding kan voorgaan. Daar moet ook ruimte geskep word om 

voort te bou op hierdie gawes. 
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• Daar moet ook aan die individuele behoeftes van elke vrywillige 

jeugwerker aandag geskenk word. Dit is veral belangrik om beloftes 

wat in werwingsgesprekke gemaak word, na te kom wanneer daar met 

die opleiding begin word. 

• Wanneer hierdie sake in ag geneem is, is dit noodsaaklik om 'n 

kurrikulum op te stel vir die gepaste opleiding. In die verband is dit 

waarskynlik vir die meeste gemeentes makliker om van bestaande 

materiaal gebruik te maak. Daarom sal daar vervolgens kortliks 

stilgestaan word by bestaande hulpbronne. 

4.4.2 Hulpbronne vir die samestelling van 'n kurrikulum vir die opleiding 

van vrywillige jeugwerkers 

Daar is 'n verskeidenheid van bronne beskikbaar vir die opstel van 'n 

kurrikulum vir jeugwerkers (byvoorbeeld Burns 1988: 132; Robbins 1990: 184; 

Christie 1992:126-128). Vanuit hierdie bronne is daar 'n keuse gemaak om 

die inhoud van 'n kurrikulum in drie kategoriee te verdeel: 

• "Hoe-om-te-onderwerpe": Die hoe-om-te-onderwerpe sluit onder 

andere in hoe om 'n kleingroep te lei, gesprekstegnieke vir sinvolle een

tot-een gesprekke met adolessente, aktieweluister-tegnieke en 

vereistes van algemene mentorskap. 

• "Die 'hoekom' van jeugbediening": Dit sluit onderwerpe soos 

bedieningsfilosofie en die hedendaagse bestuur van 'n jeugbediening in. 

• "Die moets en die moenies van jeugbediening": Hier is dit nodig 

om baie spesifieke situasies te skets waar krisisse mag ontstaan en 

voorstelle daar te stel vir moontlike optredes, byvoorbeeld tydens 'n 

kamp, of waar konflik binne die kleingroep mag voorkom. 
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Gemeentes sa/ egter altyd die bronne krities op 'n kreatiewe en 

verantwoordelike wyse vir hul/e eie situasies moet verwerk. Daar moet 

gewaak word teen die blindelingse oorneem van opleidingsprogramme van 

ander kerke. 

Die verleidelike van ander opleidingsprogramme is dat die plan wat daarin 

vervat word gewoonlik maklik implementeerbaar blyk te wees (Burger 

1999:38-39). S6 verskyn daar gereeld nuwe publikasies van die sogenaamde 

"mega churches" in die VSA. Hierdie publikasies is baie sterk praktykgerig en 

deel gewoonlik die 'suksesresep' van die bepaalde gemeente mee. 'n Tipiese 

voorbeeld uit die VSA is die materiaal van die Saddleback gemeente wat oor 

'n deeglik uitgewerkte jeugbediening beskik wat as 'n suksesresep bemark 

word. Die gemeente se Jeugleraar, Doug Fields, het ook 'n volledige Youth 

Ministry Resources-pakket saamgeste! (1994 en 1998). Die voordeel van die 

pakket is dat dit oor 'n volledige prosedure beskik om vrywillige jeugwerkers 

mee te werf. Daar hoef dus nie elke jaar op 'n ad hoc basis mense gewerf te 

word nie. Die pakket bevat selfs aansoekvorms, 'n uiteensetting van die 

verwagting van 'n vrywillige jeugwerker en praktiese raad oor hoe om 

mentorverhoudings met die jeug te bou. Dit is egter dikwels 'n vraag in watter 

mate die publikasies werklik in die Suid-Afrikaanse konteks toepasbaar is. 

Dit blyk daarom meer verantwoordelik te wees om gebruik te maak van 

materiaal wat spesifiek vir die kerke in Suid-Afrika ontwikkel is. S6 het die 

Sentrum vir jeugbediening van die Hugenote Kollege die Versterk-die-bouers

kursus, wat 'n praktykgerigte interaktiewe korrespondensiekursus vir vrywillige 

jeugwerkers is, ontwikkel en bekendgestel. In die kursus word 'n groot 

verskeidenheid onderwerpe aangespr~ek wat vir enige gemeente van groot 

waarde kan wees in die opleidingsprogram van hulle vrywillige jeugwerkers. 

Die modules daarvan sluit onder andere die volgende in: 

• Die basiese boustene van 'n suksesvolle jeugbediening, wat die 

basis van die kursus vorm. 
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• Die taak en rol van vrywillige jeugwerkers. 

• Sake soos die ontwikkeling van leierskapspotensiaal in jeuggroepe 

en die dinamiese hantering van kleingroepe in die kerklike kinder- en 

jeugbediening. 

Die kursus vir vrywillige jeugwerkers benader kreatiewe pret as die pad na die 

jongmens se hart en beklemtoon oak die gebruik van aktiewe leer in 

suksesvolle jeugbediening. Die Versterk-die-bouers-kursus !ewer dus 'n 

belangrike bydrae tot die "hoe?" van die jeugbediening van die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk. 

4.5 SAMEVATIING 

In hierdie hoofstuk is riglyne gegee vir die implementering van sowel 'n 

verhoudingsgerigte jeugbediening (4.2) as 'n toerustingsprogram (4.4) 

vir die vrywillige jeugwerkers wat die bediening moet hanteer. Daar is oak 
, 

aandag gegee aan die werwing en keuring van vrywillige jeugwerkers. 

Aangesien elke gemeente se situasie uniek is, is dit belangrik dat dit nie as 'n 

rigiede formula gebruik sal word nie, maar as riglyne vir die vestiging van 'n 

verhoudingsgerigte jeugbediening in die spesifieke gemeente. 

4.6 SLOT 

In die studie is aangevoer dat 'n verhoudingsgerigte jeugbediening wat 

bestuur word deur genoeg opgeleide vrywillige jeugwerkers wat as mentors 

vir die kerklike jeug kan optree, 'n daadwerklike bydrae tot 'n effektiewe 

jeugbediening in die Nederduitse Gereformeerde Kerk sal kan !ewer. 
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Die literatuurstudie wat onderneem is, asook die interpretasie van die 

literatuur, het die noodsaak en effektiwiteit van 'n verhoudingsgerigte 

jeugbediening onbetwisbaar bewys. Goedopgeleide vrywillige jeugwerkers, 

wat gemotiveerd en geskool is vir hulle taak, kan as mentors binne 'n 

verhoudingsgerigte benadering 'n positiewe uitwerking op die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk se jeugbediening uitoefen. Die moderne Suid

Afrikaanse samelewing vereis verder dat daar wegbeweeg word van 'n 

uitsluitlike programgerigte benadering na 'n verhoudingsgerigte benadering 

ten einde aan die behoeftes van die moderne jongmense te kan voldoen. 

Die behoeftes van moderne jongmense vereis dat vrywillige jeugwerkers as 

mentors vir die jeug moet optree. Om as sulks te kan funksioneer moet 

vrywillige jeugwerkers deeglik gekeur en geskool word, terwyl almal wat deel 

is van die verhoudingsgerigte jeugbediening (die ouers, jeug, kerkraad en 

vrywillige jeugwerkers) betrek moet word in die implementering daarvan. 

Sekerlik is die benutting van vrywillige jeugwerkers nie die enigste benadering 

wat 'n positiewe uitwerking op die kerk se jeugbediening kan uitoefen nie. So 

kan voltydse, gegradueerde jeugwerkers ook 'n besondere bydrae lewer. Wat 

egter uit die studie duidelik na vore gekom het, is dat dit weens praktiese 

oorwegings beswaarlik vir die deursneegemeente in die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk moontlik sal wees om die opsie van 'n voltydse betaalde 

jeugwerker te kan uitoefen. Daar sal daarom altyd 'n plek wees vir vrywillige 

jeugwerkers wat as mentors vir die kerl< se jeug optree. 
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