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OPSOMMING 

Die Kerk van God bestaan uit mense wat tot geloof gekom het in Jesus Christus. 
Volwassenes maak nie alleen deel uit van die kerk nie, maar ook kinders. Die plaaslike 
gemeente se roeping is om in sy bedieningstrategie te fokus op die behoeftes van die kind (6 
- 12 jaar). 

Die leefwereld van die kind binne die geografiese grense van Nelspoort, Murraysburg, 
Merweville en Beaufort-Wes word sterk be'invloed deur gebrekkige sosio-ekonomiese en 
politieke toestande. Die V.G.K., wat daarvoor verantwoordelik is om die kinders (6-12 jaar) 
in genoemde dorpe te bedien, slaag nie daarin om 'n effektiewe bediening te loads nie. 

Gebrek aan opgeleide personeel, basiese lesmateriaal en gebrekkige kennis van die 
ontwikkelingsfases van die kind in genoemde ouderdomsgroep vererger die situasie. 

Die studie bied riglyne vir die V.G.K. op die platteland om 'n meer effektiewe 
kinderbedieningstrategie (plattelandse kind) daar te stel, wat die unieke behoeftes en 
spesifieke omstandighede waarin kinders lewe, asook die ontwikkelingsfases waarin hulle 
verkeer, uit te lig. 
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SUMMARY 

The Church of God consists of people (Adults and Children) who believe in God. 
The local congregation focus on the needs of the child (6-12 years). 

The enviroment of the child who lives within the geographic boundaries of 
Nelspoort, Murraysburg, Merweville and Beaufort West is influenced by retarted 
sosio-economic and political circumstances. 

The U.R.C. which serve the child (6-12 years) in the afore mentioned towns, fails 
to initiate and implement an effective service. 

Lack of trained staff, basic learning material and insufficient knowledge of the 
development phases of the child within the mentioned age groups exacerbates 
the situation. 

The study offers guidelines for the U.R.C. (rural) to have a more effective child 
service strategy (rural children) in place which attends to the unique needs and 
specific circumstances under which the children live as well as the developmental 
phases they are in. 

KEY CONCEPTS: 

(Rural,socio-economic, communication, childservice, Evangelism, developmental, 
faith, age 6-12 years). 
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HOOFSTUK 1: 

AGTERGROND EN PROBLEEMSTELLING: 

HOOFSTUK 1 

AGTERGROND EN PROBLEEMSTELLING 

1.1 PROBLEEM WAARGENEEM: 

Die bediening van die Evangelie aan die kind, veral op die platteland, word tans binne die 

Verenigende Gereformeerde Kerk nie effektief gekommunikeer nie. Dit is ook 'n feit dat die 

V. G. K. nie beskik oor 'n Kinderbedieningstruktuur wat effektief genoeg is nie. 

Ter stawing van bogenoemde stelling word die volgende probleme aangedui: 

• Daar word wel in die V.G.K. aandag aan die kind geskenk, maar nie op so 'n wyse 

dat die kind voel dat hy belangrik vir God of die gemeente is nie. Tydens eredienste 

word daar weinig gefokus op die leefwereld en behoeftes van die kind. Dit is die 

rede waarom kinders soms die kerkdienste swak bywoon of glad nie belangstel om 

die kerkdienste by te woon nie. 

• Die kind hoor die evangelie in die Kinderbond of Sondagskool, maar die evangelie 

word op so 'n wyse oorgedra asof die kind in 'n dagskoolsituasie is, en blyk dit dat 

daar geen belangstelling by die kind is nie. 

• Omdat die evangelie op 'n "afskeep-manier'' aan die kind gekommunikeer word, 

veral in die erediens, voel kinders dat hulle nie deel is van die plaaslike 

geloofsgemeenskap nie. 

• Predikante binne die V.G.K. het 'n oorlaaide werksprogram, en die moeilike 

omstandighede waaronder hulle soms werk, veroorsaak dat hulle nie veel aandag 

kan skenk aan die geestelike behoeftes van die kind nie 
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HOOFSTUK 1: 

AGTERGROND EN PROBLEEMSTELLING: 

• Dit wil voorkom asof daar aan die volwasse gelowige en jeug binne die V.G.K. 

meer aandag geskenk word, maar aan die kind se behoeftes word nie aandag 

gegee nie. 

1.2 PROBLEEMSTELLING: 

Die huidige bedieningspraktyk binne die V.G.K., wat grootliks fokus op volwassenes, asook 

die unieke sosio-ekonomiese en politieke konteks van die plattelandse kind (ouderdom 6-

12 jaar), het tot gevolg dat die evangelie nie op 'n effektiewe wyse aan hierdie groep 

kinders gekommunikeer word nie. Die pogings tot bediening wat wel bestaan, neem nie die 

ontwikkelingsfases van die groep kinders in ag nie, en daarom kan die kind nie begelei 

word om in 'n lewende verhouding met God te staan nie. Kortliks kan gestel word dat die 

V.G.K. nie oar 'n effektiewe kinderbedieningstruktuur beskik wat die kind (6-12 jaar) kan 

bereik en begelei tot geestelike volwassenheid nie. 

Die rede vir hierdie verskynsel is onder andere: 

• Die V.G.K. beskik nie oar voldoende lesmateriaal wat die eiesoortige situasie van 

die kind, veral op die platteland waar daar soveel sosiale probleme voorkom, 

aanspreek nie. Die literatuur wat vir die Sondagskool en Kinderbond gebruik word, is 

nie eie aan die van die V.G.K. nie, en daarom word daar gebruik gemaak van 

literatuur van susters-kerke, byvoorbeeld die N.G.K., om so die evangelie aan die 

kind oor te dra. Wanneer dit kom by die oordra van die evangelie aan die kind, is 

daar ook 'n gebrek aan opgeleide en toegeruste kinderwerkers binne die V.G.K. 

Selfs die ouers wat hulle verbondsbelofte moet uitleef teenoor die kind, beskik nie 

oar die nodige kennis, vaardighede en vermoe om dit te kan doen nie. 
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HOOFSTUK 1: 

AGTERGROND EN PROBLEEMSTELLING: 

• Daar is ook nie 'n eenvormige kinderbedieningstruktuur binne die V.G.K. nie, en 

daarom word daar van verskillende modelle gebruik gemaak. Nie een van die 

modelle wat gebruik word, is effektief genoeg om die behoeftes van die kind aan te 

spreek nie. 

• Om die kind effektief le bereik met die oordrag van die evangelie, moet die kind se 

ontwikkelingsfases in ag geneem word, en daarom spreek die modelle wat die 

V.G.K. gebruik, ook nie genoeg die ontwikkelingsfases van die kind aan nie. 

1.3 HIPOTESE: 

Indian die sosio-ekonomiese en politieke konteks, die ontwikkelingsfases van hierdie 

ouderdomsgroep, asook 'n meer kontekstuele strategie vir die bediening aan die 

plattelandse kind binne die V.G.K. verreken word, sal dit die volgende tot gevolg he: 

• die kind sal binne sy geloofsontwikkelingsfases en konteks beter verstaan word. 

• die plattelandse kind binne die V.G.K. sal meer doelgerig en effektief bereik en 

bedien kan word, met die evangelie van Jesus Christus. 

• die bree kerk, veral die V.G.K., sal daardeur innerlik begelei word en al hoe meer 

word wat God wil he die plaaslike geloofsgemeenskap moet wees. 

• kinders sal van jongs af tot geloofsekerheid, ontdekking en die sin van lewe begelei 

kan word. 
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HOOFSTUK 1: 

AGTERGROND EN PROBLEEMSTELLING: 

1.4 METODES WAT GEVOLG SAL WORD: 

'n Tweerlei metode sal gevolg word: 

1.4.1 'n Kwalitatiewe literatuurstudie: 

Oaar word gefokus op literatuur wat die sosio-ekonomiese en politieke omstandighede van 

mense en kinders se leefwyse op die platteland beskryf. Vervolgens is daar 'n studie 

gemaak van literatuur wat die unieke en ontwikkelingsfases van die kind in hulle 

verskillende ouderdomsgroepe beskryf. 

1.4.2 'n Empiriese studie: 

Hierdie empiriese studie is kwalitatief van aard, aangesien 20 gestruktureerde vraelyste 

aan plattelandse en Karoodorp gemeentes gestuur is, waaruit inligting versamel is, wat 'n 

oorsig bied van die kerklike en gemeentelike bediening aan die kind (6-12 jaar). 

1.5 STUDIE BINNE DIE VAKGEBIED VAN DIE PRAKTIESE TEOLOGIESE 

EKKLESIOLOGIE: 

Wat is Teologie? 

Dit is die sistematiese geloofsbesinning ender streng wetenskaplike voorwaardes (Firet 

1975:380). Fire! voeg by dat die sistematiese geloofsbesinning ten diepste van die geloof 

en lewe uit die geloof is. 
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HOOFSTUK 1: 

AGTERGROND EN PROBLEEMSTELLING: 

Wat is Praktiese Teologie? 

In die Praktiese Teologie word die geloofshandelinge van mense ender die soeklig 

geplaas. Die Praktiese Teologie is dus besig met die saak van die Teologie. Die saak van 

die evangelie van Jesus Christus staan steeds sentraal. Dit gaan in hierdie vak spesifiek 

oor die kommunikasie van die evangelie in verskillende situasies met verskillende 

handelinge soos prediking, viering van die heil in die erediens, pastorale sorg, kerklike 

onderrig, ensovoorts (Pieterse 1993:2). 

Heyns en Pieterse (1990:4-9) konkludeer dat "al sou die vak op die kommunikasie van die 

evangelie, op geloofskommunikasie konsentreer, dit egter voluit 'n teologiese vak is". 

Die studieveld van die Praktiese Teologie kan dus beskrywe word as kommunikatiewe 

handelinge in diens van die evangelie. Kommunikatiewe handelinge het te doen met die 

omgang van gelowiges met mekaar (Pieterse 1993:6). Kommunikatiewe handelinge in 

diens van die evangelie druk die totale omgang, verhouding, reaksie en optrede in woord 

en daad tussen gelowiges uit. Hierdie gelowiges laat egter hulle lewe en optrede deur 

Skrifbeginsels lei. Dit is geen dorre omgang met Skrifbeginsels nie, maar die dinamiese 

ontmoeting met God_ Rondom die Woord is die gemeente dus in kommunikatiewe 

handelinge met God, mekaar en die samelewing betrek. Die bediening aan die kind (6-12 

jaar) op die platteland gaan ten diepste oor die kommunikasie van die Evangelie aan 

kinders. Die rol van die gemeente staan sentraal in hierdie proses. Die vraag na die beste 

praktyk waarbinne hierdie kommunikatiewe handelinge moet plaasvind, plaas die studie 

midde-in die fokus van die Praktiese Teologie. Hierdie studie val in terme van bogenoemde 

gegewens, direk binne die studieveld van die Praktiese Teologie, aangesien dit juis oor 

kommunikasie handel, en dan wel religieuse kommunikasie aan die kind op die platteland 

(6-12 jaar). Uiteindelik bevorder hierdie studie die pastorale praxis in die lig van die 

eskatologiese dimensie van die koninkryk van God. 
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HOOFSTUK 1: 

AGTERGROND EN PROBLEEMSTELLING: 

Alhoewel die Praktiese Teologie die Christelike-kommunikatiewe praxis bestudeer vanuit 

'n empiriese benadering, is dit 'n teologiese vak met 'n eie teologiese identiteit (Pieterse 

1993:52). 

Waarom Praktiese Teologiese Ekklesiologie? 

Heitink (1993:240) onderskei 10 vakgebiede binne die Praktiese Teologie: drie word primer 

ontwikkel vanuit 'n antropologiese perspektief (kommunikasie gerig op die individu en sluit 

in poimeniek, godsdienspedagogiek en spiritualiteit), vier word primer ontwikkel vanuit 'n 

ekklesiologiese perspektief (gerig op kommunikatiewe handelinge in en vanuit die sosiale 

verband van die Christelike geloofsgemeenskap en sluit in (kategetiek, liturgiek, homilitiek 

en gemeentebou), en drie word primer ontwikkel vanuit 'n diakoniologiese perspektief 

(gerig op kommunikatiewe handelinge vanuit die Christelike tradisie binne uiteenlopende 

verbande van die samelewing en sluit in diakoniek, evangelistiek en die laikale vakke). 

Hierdie studie val dus binne die raamwerk van die ekklesiologiese perspektief, met 

spesifieke verwysing na Onderrig en Kinderbediening (In die woorde van Heitink: 

Kategetiek) waar die oordrag van die Christelike tradisie plaasvind (Heitink 1993:240). 

1.6 INDELING VAN HOOFSTUKKE: 

Hoofstuk 1: Agtergrond en probleemstelling 

Hoofstuk 2: Die unieke Sosio-ekonomiese en politieke konteks van die platttelandse 

kind binne die V.G.K. 

Hoofstuk 3: Die huidige stand van kommunikasie van die evangelie aan 

die plattelandse kind binne V.G.K. gemeentes. 



HOOFSTUK 1: 

AGTERGROND EN PROBLEEMSTELLING: 

Hoofstuk 4: Die ontwikkelingsfases van die kind, ouderdom 6-12 jaar. 

(intellektueel, emosioneel, moreel, sosiaal, religieus) 

Hoofstuk 5: 'n Voorgestelde model/strategie van effektiewe kommunikasie van die 

Evangelie aan die plattelandse kind binne die Verenigende 

Gereformeerde Kerk. 

7 
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HOOFSTUK2: 

DIE UNIEKE SOSIO-EKONOMIESE EN POLITIEKE KONTEKS VAN DIE PLATTELANDSE KIND BINNE 

DIEV.G.K.: 

HOOF5TUK2 

DIE UNIEKE 50510-EKONOMIE5E EN POLITIEKE KONTEK5 VAN DIE 

PLATTELAND5E KIND BINNE DIE V.G.K. 

2.1 INLEIDING: 

In hierdie hoofstuk word die sosio-ekonomiese en politieke posisie van die platteland 

beskryf. Die rede waarom hierdie gegewens aangebied word, is om aan te toon watter 

effek dit het op die plattelandse kind, en daardeur oak op 'n indirekte wyse op die bediening 

aan die kind. 

Hierdie beskrywing word gedoen aan die hand van die volgende bronne: 

• die Handves van Menseregte van die Republiek van Suid-Afrika, wat opgestel is in 

1996. 

• literatuur wat die sosio-ekonomiese en politieke omstandighede van mense op die 

bree platteland beskryf. 

• relevante literatuur wat die sosio-ekonomiese en politieke omstandighede beskryf 

van spesifieke Karoo-dorpe in en random Beaufort-Wes. 

2.2 DIE HANDVE5 VAN MEN5EREGTE: 

In die Grondwet van Suid-Afrika (1996), is die Handves van Menseregte vervat (Grondwet 

1996:6). Die Handves van Menseregte wys daarop dat alle mense die reg het op 

menswaardigheid, en dat daardie waardigheid gerespekteer en beskerm word (Grondwet 

1996:7). Aangesien die handves hierdie beskrywing van mense se reg op lewe beskryf 
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HOOFSTUK2: 

DIE UNIEKE SOSIO-EKONOMIESE EN POLITIEKE KONTEKS VAN DIE PLATTELANDSE KIND BINNE 

DIE V.G.K. 

word die handves gebruik as middel waarvolgens hierdie hoofstuk gestruktureer word. 

Die handves verwys na en noem die volgende regte van alle mense van Suid-Afrika: 

behuising, opvoeding, gesondheid, werk, godsdiensvryheid en billike arbeidspraktyk 

(Grondwet 1996: 11 ). Gedurende die jaar 1997, is die Wet op Basiese Diensvoorwaardes 

juis opgestel en implimenteer, om die regte van alle mense te beskerm, onder andere: 

lone, verlof, werksure. 

In die volgende paragrawe word daar 'n beskrywing gegee van die sosio-ekonomiese en 

politieke omstandighede op die platteland, veral in die vroee jare tagtig. Die rede waarom 

begin word by die vroee jare tagtig, is dat dit die enigste gedokumenteerde wetenskaplike 

navorsing is wat in die tydperk gedoen is, in die geografiese gebiede wat betrekking het. 

2.3 POLITIEKE FAKTORE: 

Reeds in 1988/89 het die Landelike Stigting 'n studie gedoen oor die sosio-ekonomiese en 

politieke omstandighede waarin mense op die platteland leef. Alhoewel daar toegegee 

moet word dat toestande in vele opsigte verbeter het, veral in die laat negentigerjare, is 

daar nie genoegsame gedokumenteerde wetenskaplike inligting wat gebruik kon word om 

'n getroue beeld van die toedrag van sake te bied nie. Daar moet dus erken word dat die 

inligting verouderd mag voorkom, maar daar is geen ander resente inligting wat 'n beter 

prentjie bied nie. Die grootste probleem van chroniese armoede in die land kom onder die 

swart- en kleurling bevolking voor. 

Voor en na 1988 was die Landbousektor nie gereguleer deur enige wette nie. Die 

plaaswerker was nie beskerm deur die Wet op Basiese Diensvoorwaardes nie 

byvoorbeeld: Loonwet, Wet op Arbeidsverhoudinge en die Wet op 

Werkloosheidsversekering nie. Die Wet op Basiese Diensvoorwaardes het bepaal dat 

werkers sekere aantal ure moet werk, oortydbetaling, asook siekte- en kraamverlof kry, 

maar die plaaswerker was daarby uitgesluit. 
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HOOF5TUK2: 

DIE UNIEKE 50510-EKONOMIE5E EN POLITIEKE KONTEK5 VAN DIE PLATTELAND5E KIND BINNE 

DIE V.G.K. 

2.4 INKOMSTE: 

Aangesien die plaaswerker nie deur die Loonwet beskerm was nie, is daar enige lone aan 

hulle uitbetaal. Volgens Wilson en Ramphele (1989:54) was die gemiddelde lone op die 

platteland die volgende: (1) "die swart-plaaswerker het 'n gemiddelde loon van R38,00 per 

maand ontvang, en (2) die kleurling-werker 'n gemiddelde loon van R63,00 per maand". 

Volgens Lauw (1987:72) het "75% plaaswerkers minder as R250,00 en 6% ongeveer 

R400,00 verdien". As gevolg van 'n gebrek aan voldoende inkomste, het baie mense en 

veral kinders op die platteland gebrek gehad aan noodsaaklike lewensmiddele. Mense het 

oak as gevolg van gebrek aan inkomste op morele en geestelike gebied ver agter geraak. 

2.5 HUISVESTING: 

Huisvesting was primer die verantwoordelikheid van die plaaswerkgewer. Volgens Lauw 

(1987:32)" is die huise van plaaswerkers beknop, en word soms bewoon deur twee of drie 

huisgesinne. Die meeste huise het bestaan uit drie vertrekke, en oorbewoning was aan die 

orde van die dag, daarom was daar 'n gebrek aan ruimte en privaatheid. Volwassenes en 

kinders slaap soms in een kamer, en deel een bed, wat weer aanleiding gegee het tot 

ander nadelige gevolge soos: bloedskande, onsedelikheid en gesondheidsprobleme" 

(Lauw 1987:32). 

Die toestande van die huise was swak, in so 'n mate dat dit tydens die hoog somer en 

winter onbewoonbaar geword het. Lauw (1987: 10) het tot die belangrike ontdekking 

gekom, met sy ondersoek, "dat die opvatting wat werkgewers huldig dat 'n plaaswerker nie 

omgee om in 'n toestand van oorbewoning te leef nie, nie waar is nie". Volgens Wilson en 

Ramphele ( 1989: 128) "is dit nie net op plase waar oorbewoning voorkom nie, maar self op 

plattelandse dorpe, want mense trek weg van plase en kom woon by families op die dorp". 
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2.6 OPVOEDING I ONDERWY5 EN GOD5DIEN5: 

Die meeste kinders het onderrig ontvang op die plaas waar hulle gebly het, deurdat daar 

skole gebou was deur die werkgewer self. Die meeste skole het onderrig gebied tot en met 

standerd vyf. Die Landelike Stigting (1989:65) het in hulle verslag die volgende statistiek 

aangehaal van skoolgaande kinders in die verskillende provinsies op plase: "In die Wes

Kaap het daar ongeveer 10,6%, in die Noord-Kaap ongeveer 32,3% en in die Oos-Kaap 

ongeveer 15, 1 % die skool bygewoon. Die hoogste standerd wat kinders op plase bereik 

het, was tot en met standerd twee''. 

Die mees algemene faktore wat daartoe gelei het dat kinders nie verder kon presteer nie, is 

as gevolg van wanvoeding en ondervoeding. Ander omstandighede wat daartoe bygedra 

het, was onder andere: opvoedkundige en sosio-ekonomiese omstandighede. Daarom is 

ongeletterdheid een van die grootste probleme onder die mense op die plattelandse plase. 

Wilson en Ramphele (1989:141) wys daarop dat "39% van plaaswerkers geen 

skoolopleiding het nie, invergeleke met 6% van mense op dorpe''. 

Daar is geen werklike statistiek opgeneem oor hoe plaaswerkers se godsdienstige 

leefwyse be'fnvloed word deur sosio-ekonomiese en politieke omstandighede nie. In die 

slotopmerkings van hierdie hoofstuk sal daar 'n beskrywing gegee word van persoonlike 

ervaring ten opsigte van godsdiensbelewing van die plattelandse mense, veral op plase. 

2.7 DIE 50510-EKONOMIE5E EN POLITIEKE KONTEK5 VAN 5PESIFIEKE 

KAROO-DORPE: 

Die Karoo-dorpe wie se sosio-ekonomiese en politieke konteks in die volgende paragrawe 

beskryf sal word, is: NELSPOORT, MURRAYSBURG, MERWEVILLE en BEAUFORT

WES. 
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Die ondersoeke van die dorpe (Nelspoort, Murraysburg, Merweville) se sosio-ekonomiese 

en politieke omstandighede is gedoen deur Maatskaplike Werkers van die Departement 

Gesondheidsdienste le Beaufort-Wes. Die sosio-ekonomiese omstandighede van die 

dorpe sal onder die volgende hoofde beskryf word: Huisvesting, inkomste, opvoeding, 

sosiale probleme en basiese behoeftes. 

2.7.1 NELSPOORT: 

Nelspoort is 'n klein gemeenskap/dorpie gelee ongeveer 60 km vanaf Beaufort-Wes. Die 

ondersoeke is geloods deur ondervraging van 330 persona in 61 huisgesinne (Nelspoort 

1997:1). 

• Huisvesting: 

Die toestand van die huise van die dorp is oor die algemeen swak. Die meeste huise is 

gebou met stene, en het slegs twee of drie kamers (Nelspoort 1997:5). Die inwoners besit 

geen eienaarskap van huise nie, en huur die huise van die staat. Daar bly ongeveer 6 

persona in 'n huis, wat neerkom op oorbewoning. 

• lnkomste: 

Die meeste mense wat ondervra is, kom uit die lae inkomste groep (Nelspoort 1997:11). 

Werkloosheid is 'n ernstige probleem in hierdie dorp, en die meeste werke wat gedoen 

word, is: plaaswerkers, huishulpe, handlangers en tuinhulpe. Die meeste mans werk 

uitstedig, en kom net huis toe oor naweke of elke tweede week. Nelspoort kan eintlik 

beskryf word as 'n welsyn-dorp, aangesien die meeste mense welsyn gelde ontvang. 

Ongeveer 3% van die inwoners het 'n maandelike inkomste van R500,00 per maand 

(Nelspoort 1997:12). 
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• Opvoeding: 

Die geletterdheidsvlak van die meeste inwoners is baie laag. Ongeveer 57,8% van die 

inwoners het 'n primere skoolopleiding of selfs laer. Van die inwoners wat ondervra is, het 

ongeveer 1,5% 'n matriekkwalifikasie (Nelspoort 1997: 15). 

• So5iale probleme: 

Nelspoort is 'n klein gemeenskap, maar het baie sosiale probleme. Met die ondervraging 

van die inwoners van die dorp, is die volgende sosiale probleme ge'identifiseer, onder 

andere: drank- en dwelmmisbruik (veral onder die jeug), bendegeweld, kindergeweld 

(Nelspoort 1997:16). Die faktore wat aanleiding gegee het tot hierdie groot sosiale 

probleme, is werkloosheid en ongeletterdheid. 

• Behoeftes en gebreke: 

Die behoeftes en gebreke wat met die ondervraging van die inwoners van Nelspoort 

ge'identifiseer is, is onder andere die volgende: daar is nie genoegsame drinkwater nie, 

geen sanitere geriewe, asook genoegsame elektrisiteit vir die huise nie (Nelspoort 

1997:16). 

2.7.2 MURRAYSBURG: 

Murraysburg is 'n klein dorpie/gemeenskap gelee ongeveer 150 km vanaf Beaufort-Wes. 

Die ondersoeke wat die Maatskaplike werkers gedoen het, is gedoen in 367 huise met 'n 

inwonergetal van 1754 (Murraysburg 1997: 1) 
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• Huisvesting: 

Ongeveer 80% van die huise is met stene gebou, maar is ook in 'n swak toestand. Die 

grootste probleem van die dorp is behuising, want baie van die inwoners woon in karavane 

of "opslaangeboue" in ander huiseienaars se agterplaas. Ander mense bly in "squatter

camps", waar daar haglike omstandighede heers. Die meeste huise bestaan uit drie 

vertrekke, en ongeveer sewe persone woon in so 'n huis, wat oorbewoning tot gevolg het 

(Murraysburg 1997:5-6). 

• lnkomste: 

Die grootste probleem wat Murraysburg het, is werkloosheid. Die meeste mense doen werk 

as huishulpe en tuinhulpe. Die hoofbron waarvan die mense 'n inkomste ontvang, is deur 

welsyn gelde, en daarom kan hierdie dorp ook beskryf word as 'n Welsyn-dorp 

(Murraysburg 1997:12-13). Ongeveer 27,8% van die inwoners se inkomste wissel van R 

201 - R 500 per maand, en ongeveer 18% van die inwoners ontvang geen inkomste nie. 

• Opvoeding: 

Net soos wat werkloosheid 'n probleem is te Murraysburg, is ongeletterdheid ook 'n groat 

probleem in die dorp. Ongeveer 61,9% het 'n primere skoolopleiding, en ongeveer 2,6% 

het matriek behaal. Die meeste volwassenes het nooit skoal bygewoon nie of het op 'n baie 

lae standerd die skoal verlaat (Murraysburg 1997: 18) 

• Sosiale probleme: 

As gevolg van die ongeletterdheid en werkloosheid het die dorp baie sosiale probleme. Met 

die ondervraging van die inwoners is die volgende sosiale probleme ge'identifiseer 
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onder andere: drank- en dwelmmisbruik onder jeug, kindermishandeling en 

tienerswangerskappe (Murraysburg 1997: 19). 

• Behoeftes en gebreke: 

Die behoeftes en gebreke wat met die ondervraging van die inwoners ge'identifiseer is, is 

die volgende: Daar is 'n groat gebrek aan werkskepping, behuising, sanitere geriewe kan 

aangebring en verbeter word. lndien daar meer besighede opgerig word, sal die 

werkloosheidsprobleem opgelos word. 

2.7.3 MERWEVILLE: 

Merweville is ook 'n klein dorp/gemeenskap wat ongeveer 150 km vanaf Beaufort-Wes 

gelee is. Die onderhoude wat gevoer was, is gedoen in 116 huise met 'n inwonergetal van 

568 (Merweville 1997: 1 ). 

• Huisvesting: 

Die huise van die inwoners is gebou met stene, en bestaan uit drie vertrekke wat baie 

beknop is. Daar woon ongeveer vyf persone in elke huishouding, wat oorbewoning tot 

gevolg het. Die meeste huise is in 'n redelike goeie toestand (Merweville 1997:5) 

• lnkomste: 

Werkloosheid is 'n primere probleem in Merweville, want die meeste mans werk as 

tuinhulpe en die meeste vroue werk as huishulpe. Die hoofbron van inkomste van elke 

huishouding, is afkomstig van welsyn-gelde, byvoorbeeld ouderdomspensioene en 

onderhoudstoelae. Die meeste huishoudings se inkomste is laer as R500,00 per maand, en 

die hoogste is R1001 per maand (Merweville 1997:11-12). 
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• Opvoeding: 

Die meeste volwassenes in Merweville is ongeletterd, en daarom het sowat 60,5% 'n 

primere skoolopleiding en 1,8% het matriek behaal. Aangesien werkskepping 'n probleem 

is, is die meeste jongmense wat wel matriek behaal het, werkloos (Merweville 1997:4). 

• Sosiale probleme: 

Die sosiale probleme wat deur die inwoners ge"identifiseer was, is ender andere: 

kindermishandeling, drank- en dwelmmisbruik, veral ender die jeug, asook 

tienerswangerskappe. Hierdie sosiale probleme word verder vererger deur werkloosheid 

(Merweville 1997: 18). 

• Behoeftes en gebreke: 

Die volgende behoeftes en gebreke is deur die inwoners uitgewys met die ondersoeke: 

daar is nie genoegsame water en elektrisiteit nie. Daar is ook geen voldoende sanitere 

geriewe nie, asook ontspanningsgeriewe vir die jeug nie (Merweville 1997: 18). 

2.7.4 BEAUFORT-WES: 

Die beskrywing van Beaufort-Wes se sosio-ekonomiese en politieke konteks is verkry deur 

ondersoeke wat gedoen is deur Maatskaplike Werkers van die plaaslike Diakonale Dienste 

tak van die V.G.K., asook 'n studie wat gedoen is deur die Munisipaliteit van Beaufort-Wes 

ten opsigte van 'n Gemeenskapsontwikkelingsprogram (GOP 1999). GOP (1999:9) 

"Beaufort-Wes is in die sentrale Karoo-gebied gelee. Beaufort-Wes word deur baie 

bestempel as die hoofstad van die Karoo, vanwee die dorp se sentrale ligging, en plasing 

tussen hoofvervoerroetes". Ten spyte daarvan dat Beaufort-Wes so 'n status genie!, kom 

daar heelwat sosio-ekonomiese en politieke probleme voor. 
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• Huisvesting: 

Huisvesting is 'n baie groot probleem te Beaufort-Wes (GOP 1999:20). Die munisipaliteit 

het beplan om reeds teen die jaar 2000 ongeveer 2 miljoen lae-koste behuisingseenhede 

op te rig. Dit is 'n bewys van die geweldige behuisingsnood wat hierdie dorp het. Dit is veral 

diegene in die laer inkomste groep wat nie huise het nie, en daarom bly baie mense nog in 

"squatter-camps", wat ook maar haglik is. Orie tot vier huisgesinne deel 'n huis, wat 

oorbewoning tot gevolg het. 

• lnkomste: 

Armoede speel 'n belangrike rol in die sosiale probleme van die dorp. Ongeveer 35% van 

die dorp se inwoners is werkloos, veral onder die agtergeblewe gemeenskappe. Die dorp 

kan ook as 'n welsyn-dorp beskryf word, aangesien die meeste inwoners welsyn gelde 

ontvang. Die mans doen "loswerkies" en die vroue werk as huishulpe en ontvang 'n loon 

van R30,00 per week. Volgens GOP (1999:16) is die "per capita inkomste vir blankes 

ongeveer R 2512,00 en vir bruines ongeveer R 580,00, en vir swartes ongeveer R 680,00 

per maand". 

• Opvoeding: 

Armoede en opvoeding loop soms hand aan hand. Volgens GOP (1999:36) "heers daar 

groot ongeletterdheid en onkundigheid te Beaufort-Wes, veral onder die agtergeblewe 

gemeenskappe". Die meeste volwassenes is ongeletterd, en het nie verder op skool 

gevorder as standerd twee nie. Selfs onder die jeug is ongeletterdheid hoog, aangesien die 

meeste ouers wat werkloos is, nie instaat is om hulle kinders !anger op skool te hou nie, en 

daarom gee dit weer aanleiding tot ander sosiale probleme. 

• Sosiale probleme: 
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As gevolg van werkloosheid en ongeletterdheid kom die volgende sosiale probleme voor te 

Beaufort-Wes, nl: drank- en dwelmmisbruik, smokkelary, kinderverwaarlosing en 

bendebedrywighede. Hierdie probleme kom veral voor ender die jeug van die dorp (volgens 

Maatskaplike werkers). 

• Behoeftes en gebreke: 

Die volgende behoeftes en gebreke kom voor te Beaufort-Wes (volgens Maatskaplike 

werkers): Daar word nie genoeg gedoen vir werkskepping nie, die behuising is ook nie 

voldoende nie, en daar is te min ontspanningsgeriewe vir die jeug. 

2.8 DIE INVLOED WAT SOSIO-EKONOMIESE EN POLITIEKE OMSTANDIGHEDE 

OP MENSE SE LEWE HET: 

Sosio-ekonomiese en politieke omstandighede het beslis 'n blywende invloed op die 

lewens van mense, en wel op sielkundige en morele gebied. 

Op 23 Maart 1973 (Terreblanche 1977:1) het die Staatspresident 'n kommissie onder 

leiding van Prof. Erika Theron aangestel met die volgende opdragte: "die vordering van die 

Kleurling op maatskaplike gebied, met insluiting van behuisings- en gesondheidsdienste, 

opvoedkunde en alle verwante sake". 

Alhoewel daar in die later jare neentig veel veranderinge plaasgevind het, word die 

bevindinge van die destydse kommissie beskryf. Volgens Terreblanche (1977:61) is 

"armoede al so lank deel van die bevolkingsgroep, dat dit reeds 'n blywende stempel 

geword het van hulle alledaagse lewensstyl en houding". Hierdie armoede wys nie net 

daarop dat hulle "arm mense" is ten spyte van min materiele besittings en of lae inkomste 

nie, maar dat hulle "armoede-mense" in alle fasette van die lewe is, byvoorbeeld in hulle 

denke en optredes. 
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Terreblanche (1977:65-72) beskryf die kenmerke van chroniese armoede as volg, en 

verwys ook na die sielkundige en morele uitwerking wat dit het op mense wat in swak 

sosiale omstandighede leef en opgroei: 

( 1) "gebrek aan motivering en dissipline" 

(2) "hoe geneigdheid tot dronkenskap, misdaad, geweld en wetteloosheid" 

(3) "kriminele gedrag" 

(4) "sterk teenwoordigheidsvoorkeur en die gevolglike onvermoe om vir die toekoms le 

be plan" 

(5) "onvermoe om 'n gesonde gesinslewe en 'n stabiele gesinsverband in stand te hou". 

Terreblanche (1977:68) maak dan die volgende stelling: "gevolglik word baie kinders in 

uiters verwarrende omstandighede groat, wat prakties daarop neerkom dat hulle ouerloos 

groat word, d.w.s. sander dissipline, sander emosionele stabiliteit en sander 'n 

navolgenswaardige voorbeeld". 

Deur bogenoemde beskrywing word aangetoon dat sosio-ekonomiese en politieke 

omstandighede wel 'n blywende invloed het op mense, en veral op kinders. In die volgende 

slotparagraaf sal daar kortliks beskryf word hoe hierdie omstandighede die bediening van 

die Evangelie aan die kind be'invloed. 

2.9 DIE 50510-EKONOMIE5E EN POLITIEKE TOE5TANDE EN DIE INVLOED WAT 

DIT HET OP DIE BEDIENING AAN KINDER5 6-12 JAAR: 

Aan die begin van hierdie hoofstuk is verwys na die Handves van Menseregte wat 

verskillende kategoriee aandui. Die vraag is nou: Watter invloed het die gebrekkige 

toestande op die bediening aan die plattelandse kind (6-12 jaar)? 

Die volgende kategoriee word weer gebruik om die invloede aan te dui (na aanleiding van 

die Handves van Menseregte). 
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• Huisvesting: 

Volgens die statistieke en literatuur wat die sosio-ekonomiese omstandighede van mense, 

veral op die platteland, beskryf, is dit duidelik dat huisvesting 'n groot probleem is, en dat 

gebrek aan huisvesting 'n ernstige uitwerking het op die maatskaplike funksionering en 

fisiese geestesgesondheid van mense, en veral kinders. As gevolg van die beknoptheid 

van huise, word kinders blootgestel aan die leefwereld van volwassenes, deurdat kinders 

vertrekke met volwassenes moet deel. Hierdie toedrag van sake veroorsaak sielkundige en 

emosionele probleme by kinders. 

Die negatiewe invloede op die kind, veral in sy voorskoolse jare, veroorsaak dat die kind 

ongedissiplineerd optree of het nie die vermoe om te kan kommunikeer nie. Die invloed 

wat swak huisvesting op die kind het, kom ook sterk na vore in die kerk. Die kind voel nie 

tuis in die kerk nie, en tree ongedissiplineerd op, en kom ook nie met sy portuurgroep in die 

kerk oor die weg nie. In die meeste huise waar daar oorbewoning is, is daar 'n gebrek aan 

stilte en respek, en daarom kan die kind nie die stilte van die erediens, Sondagskool en 

Kinderbond verdra nie, en toon gebrek aan enige belangstelling wat die plaaslike 

geloofsgemeenskap aanbied. 

• lnkomste of werk: 

Die afwesigheid van voldoende inkomste of werk veroorsaak probleme vir mense en veral 

vir kinders. Op die platteland verkeer baie huisgesinne in die grootste ellende as gevolg 

van werkloosheid, en dit veroorsaak dat mense gebrek het aan die basiese lewensmiddele 

soos klere, kos en geld. Kinders word soms die ergste deur hierdie ellende geraak, 

aangesien daar nie in hulle daaglikse behoeftes voorsien word nie. Kinders wat deur 

hierdie ellende getref word, tree soms negatief teenoor alles en almal , op, en daarom, as 

dit by die kerk kom, stel hierdie kinders nie belang in enige aktiwiteite wat deur die plaaslike 

geloofsgemeenskap aangebied word nie. Kinders wat 'n gebrek het aan die basiese 

lewensmiddele, sal nie maklik tussen ander kinders kom wat 'n 
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bevoorregte lewensstyl he! nie, en daarom stel kinders nie belang om kerkdienste, 

Sondagskool of Kinderbond by te woon nie. Omdat die kind gebrek he! aan die basiese 

lewensmiddele, is hulle geneig om kritiese en negatiewe vrae te vra, byvoorbeeld "waarom 

het andere, maar hulle he! nie?" 

Die feit dat baie mense werkloos is, veroorsaak dat gesinne baie keer moet verhuis na 

vreemde plekke, kinders moet hulle vriende en hul kerk verlaat en daarom lei dit soms tot 

isolasie en vereensaming. 

• Godsdiens en opvoeding: 

Een van die grootste probleme wat op die platteland voorkom, is ongeletterdheid. Die 

meeste mense, veral volwassenes, het geen skoolopleiding ontvang nie, of het op 'n baie 

lae standerd die skool verlaat. Die ongeletterdheid van ouers het 'n negatiewe uitwerking 

op kinders. Die kind stel nie daarin belang om skoolopleiding te ontvang nie, omdat sy 

ouers self nie geletterd is nie. Ouers wat ongeletterd is, het ook nie die vermoe om hulle 

kinders die nodige aanmoediging te gee nie. Die ongeletterdheidsprobleem op die 

platteland veroorsaak dat ouers wat hulle verbondsbelofte teenoor kinders moet uitleef, di! 

nie kan doen nie, aangesien die ouers self nie die Bybel kan lees nie. Die kind stel self ook 

nie belang om geestelik onderrig te word nie, en daarom is hulle nie ywerig om die 

Kinderbond of Sondagskool byte woon nie. 

Die swak sosio-ekonomiese omstandighede waarin baie van die land se agtergeblewe 

gemeenskappe hul tans bevind, is meestal buite hul beheer. Dit gee aanleiding tot 

wydverspreide probleme en gedragsafwykings. Die plaaslike geloofsgemeenskap se 

roeping en taak is nie net om die Evangelie van God mondelings aan mense te bring nie, 

maar he! ook 'n praktiese taak teenoor mense in nood. Daar moet daadwerklike optredes 

geloods word om die swak sosio-ekonomiese omstandighede, wat deur armoede 

veroorsaak is, te help bekamp. Die plaaslike geloofsgemeenskap kan in oorleg met ander 
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rolspelers, 'n plaaslike strategie ontwikkel om mense wat in swak sosio-ekonomiese 

omstandighede leef, by te staan. 

Die kerk het 'n taak en roeping teenoor diegene (veral die kind op die platteland) wat 

geraak word deur swak sosio-ekonomiese toestande. Die plaaslike geloofsgemeenskap 

moet nie net op geestelike gebied hulp verleen nie, maar ook op sosiale en maatskaplike 

gebied. Daar moet drastiese stappe gedoen word om mense, veral kinders, se 

omstandighede te help verlig, veral op die platteland. 
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HOOFSTUK3 

DIE HUIDIGE STAND VAN KOMMUNIKASIE VAN DIE EVANGELIE AAN DIE 

PLATTELANDSE KIND BINNE V.G.K. GEMEENTES 

3.1 lnleiding: 

Die doel van hierdie hoofstuk is, om deur middel van empiriese navorsing, 'n beeld te kry 

van die wyse waarop die Evangelie huidiglik binne die V.G.K. gemeentes op die platteland 

aan die kind (6-12 jaar) gekommunikeer word. 

3.2 Werkswyse: 

Aangesien die studie gedoen word oor die kind op die platteland, is V.G.K. gemeentes uit 

die bree platteland gekies, asook gemeentes wat spesifiek in die Karoo gelee is. Die 20 

gemeentes wat uitgekies is, is waar kollega-vriende tans in die bediening is, en aan elkeen 

is 'n gestruktureerde vraelys gestuur om bepaalde inligting deur te gee. 

Die inligting wat verlang word, van die gemeentes, is die volgende: 

(1) Die data ten opsigte van hoeveel kinders die Kinderbond en Sondagskool bywoon, 

en of weersomstandighede en sosio-ekonomiese toestande die bywoningsyfer van 

kinders affekteer. 

(2) Van watter spesifieke lesmateriaal gemeentes gebruik maak, en of dit die behoeftes 

en ontwikkelingsfases van die verskillende ouderdomsgroepe aanspreek. 

(3) Hoe gemeentes die kinders betrek by die aktiwiteite van die erediens, die strategie 

wat gemeentes gebruik om kinderbediening toe le pas in die gemeente. 

(4) Of die persone wat die kinders onderrig voldoende opgelei en toegerus is, om die 

evangelie aan die kind te kommunikeer. 
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3.3 VOORLOPIGE INDRUKKE: 

3.3.1 Slegs 11 van die 20 vraelyste wat uitgestuur is, is terug ontvang. Die 12e 

vraelys, is ontvang van die plaaslike gemeente Beaufortwes-Oos (voorbeeld van 

vraelys as Bylae A). Die rede daartoe kon wees: dat gemeentes nie belang- gestel 

het om die vrae te beantwoord nie of gemeentes het geen idee wat kinderbediening 

is nie. 

3.3.2 Die meeste vraelyste wat teruggestuur was, was so volledig as moontlik voltooi. 

lndien daar meer moeite gedoen is, met die verskaffing van data en antwoorde, 

sou daar 'n beter prentjie gekry kon word oor hoe kinderbediening in die meeste 

gemeentes ge'implimenteer word. 

3.3.3 Die vrae sal afsonderlik beskryfword, en na elke beskrywing sal daar 'n opsomming 

gegee word. By vrae waar daar statistieke gegee word, sal dit getabuleer word. 

3.4 VRAAG 1: 

Die aantal dooplidmate van elke gemeente word hier beskryf, om slegs 'n 

geheelbeeld te kry van hoeveel kinders daar in die gemeentes is. 
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DOOPLIDMATE: BUITEWYK EN DORP 

;:. 
Beaufort-Wes 0-4 45 93 

5-12 110 340 

Beaufortwes-Oos 0-4 25 . 120 

5-12 15 230 

Carnarvon 0-4 0 0 

5-12 0 0 

Citrusdal 0-4 165 431 

5-12 251 382 

De Rust 0-4 0 0 

5-12 40 220 

Die Hoogte 0-4 20 30 

5-12 35 35 

Graaff-Reinet 0-4 9 163 

5-12 46 356 

Loxton 0-4 76 84 

5-12 171 179 

Merweville 0-4 15 30 

5-12 35 65 

Montagu 0-4 30 0 

5-12 0 62 

Riversdal 0-4 0 0 

5-12 0 0 

Robertson-Cos 0-4 80 50 

5-12 60 120 
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3.4.1 Opmerkings: 

Die getalle wat die gemeentes gee ten opsigte van dooplidmate, kan nie 'n ware weergawe 

wees nie, want sommige gemeentes he! aangedui dat geen kinders op die buitewyke is 

nie. Oil is haas onmoontlik dat plattelandse dorpe nie plase het,waar mense met kinders 

woon nie. Hierdie data help om 'n beskrywing te gee van hoeveel dooplidmate elke 

gemeente he!. 

3.5 VRAAG 2: 

In hierdie vraag word daar 'n beskrywing gebied van die bywoningsyfer van kinders in hulle 

verskillende ouderdomsgroepe ten opsigte van die Kinderbond en Sondagskool, veral op 

die buitewyke van elke gemeente. Die meeste gemeentes wat vraelyste teruggestuur het, 

he! aangedui dat daar geen kinders die Sondagskool en Kinderbond op die buitewyke 

tydens die winter en somer bywoon nie. Aangesien die gemeentes geen getalle gegee he! 

nie, kan by hierdie vraag nie tabelle gebruik word nie. 

Die volgende gemeentes het aangedui dat daar nie op die buitewyke Sondagskool of 

Kinderbond gehou word nie: Beaufort-Wes, Beaufortwes-Oos, Carnarvon, Citrusdal, 

De Rust, Die Hoogtes, Graaff-Reinet, Loxton, Merweville, Montagu en Riversdal. Slegs 

Robertson-Gos he! aangedui dat daar 20 kinders (ouderdom 0-4 jaar) tydens die winter die 

Kinderbond en Sondagskool op buitewyke bywoon. 

Die redes waarom die gemeentes nie Kinderbond of Sondagskool aktiwiteite op die 

buitewyke het nie, is: Die afstande na die buitewyke maak dit onmoontlik om Kinderbond 

en Sondagskool te hou. Daar is ook nie opgeleide en beskikbare persone om die kinders te 

onderrig nie,en daar is 'n gebrek aan geskikte fasiliteite. 
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3.6 VRAAG 3: 

In hierdie vraag word daar 'n beskrywing gegee van hoeveel kinders (in hulle verskillende 

ouderdomsgroepe) die Kinderbond en Sondagskool bywoon tydens die winter of somer op 

die dorp. 

BYWONING: SONDAGSKOOL en KINDERBOND 

Beaufort-Wes 0-4 10 10 10 5 

5-12 25 15 20 15 

Beaufortwes-Oos 0-4 35 25 30 15 

5-12 45 28 35 20 

Carnarvon 0-4 30 15 20 10 

5-12 56 25 40 15 

Citrusdal 0-4 70 30 40 20 

5-12 95 45 60 25 

De Rust 0-4 0 12 10 0 

5-12 35 20 25 15 

Die Hoogte 0-4 15 8 10 8 

5-12 30 15 22 10 

Graaff-Reinet 0-4 0 0 0 0 

5-12 0 0 0 0 

Loxton 0-4 10 0 8 0 

5-12 25 10 15 10 

Merweville 0-4 12 6 9 5 

5-12 30 18 18 10 

Montagu 0-4 20 10 15 10 

5-12 40 25 35 20 

Riversdal 0-4 25 9 15 5 

5-12 48 22 25 15 

Robertson-Oas 0-4 40 18 30 12 

5-12 45 20 20 20 
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3.6.1 Opmerkings: 

Sommige gemeentes onder andere Graaff-Reinet dui aan dat daar geen kinders 

ouderdomsgroepe), die Sondagskool en Kinderbond tydens die winter of somer op die dorp 

bywoon nie, wat dit haas onmoontlik maak. Die dooplidmaatgetalle van die meeste 

gemeentes is hoog, maar die bywoning van kinders ten opsigte van die Sondagskool en 

Kinderbond is baie laag. Dit het ook duidelik geblyk vanuit die data dat 

weersomstandighede 'n besliste uitwerking het op die bywoning van kinders ten opsigte 

van die Sondagskool en Kinderbond. 

3.7 VRAAG4: 

Deur hierdie vraag word 'n beskrywing gegee ten opsigte van die bywoning van kinders in 

die Sondagskool en Kinderbond (Dorp), volgens sosio-ekonomiese omstandighede en 

inkomste vlak: 

Vlakke: Sondagskool: Dorp 

Beaufort-Wes 3 20 110 5 10 

Beaufortwes-Oos 10 15 50 10 5 

Carnarvon 0 0 0 0 0 

Citrusdal 113 53 67 23 12 

De Rust 45 160 15 0 0 

Die Hoogte 0 10 5 0 0 

Graaff-Reinet 0 30 11 0 0 

Loxton 14 30 11 0 0 

Merweville 10 10 15 5 0 

Montagu 0 0 0 0 0 

Riversdal 0 0 0 0 0 

Robertson-Cos 50 10 30 30 4 
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Vlakke: Kinderbond: Dorp 

.~.-. --~--~~-----·------· ·-·-·----;r--·- · ·-·--cc· • ·· - _, ll - - ' 
- _, , - - ' I - I -

"' ~, , j I < 

~ ,... d~ • J' '©2tt!P ' ~J.'lijl: '"t!X'J ~~~Jft::, ~~-X-~iL __ ~~-~---' :~I~----~ ~ --~ 
Beaufort-Wes 3 10 10 8 2 

Beaufortwes-Oos 5 15 10 5 5 

Carnarvon 0 0 0 0 0 

Citrusdal 19 21 17 19 4 

De Rust 0 160 0 0 0 

Die Hoogte 0 22 8 0 0 

Graaff-Reinet 0 0 0 0 0 

Loxton 27 39 14 0 0 

Merweville 15 10 5 0 0 

Montagu 0 0 0 0 0 

Riversdal 0 0 0 0 0 

Robertson - Oos 0 0 0 0 0 

3.7.1 Opmerkings: 

Die bywoning van kinders ten opsigte van die Sondagskool en Kinderbond word bernvloed 

deur sosio-ekonomiese omstandighede en inkomste. Al die gemeentes dui aan dat meer 

kinders tussen die baie laag en gemiddelde inkomste groep die Kinderbond en 

Sondagskool bywoon, en dit gee 'n aanduiding dat die meeste gemeentes op die platteland 

bestaan uit baie laag tot lae inkomste mense. 
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3.8 VRAAG 5 

In hierdie vraag word 'n beskrywing gegee van geestelike materiaal en geestelike 

aktiwiteite wat gemeentes gebruik om die Evangelie aan die kind (ouderdom 0-4 jaar en 5-

12 jaar) te kommunikeer in die Kinderbond en Sondagskool. 

• Geestelike lesmateriaal vir Kinderbond en Sondagskool: (ouderdom 0-4 jaar 

en 5-12 jaar): 

Al die gemeentes dui aan dat hulle vir beide ouderdomsgroepe in die Kinderbond en 

Sondagskool dieselfde geestelike lesmateriaal gebruik. Die lesmateriaal wat gebruik word 

is die volgende: Die Ligstraal, enige soort geestelike hulpmiddels wat help om die kind se 

aandag te behou, en die "LUS-reeks" (algemene reeks van V.G.K.). 

3.8.1 Opmerkings: 

Dit is opmerklik dat alle gemeentes aandui dat hulle dieselfde geestelike lesmateriaal 

gebruik vir alle ouderdomsgroepe in die Kinderbond en Sondagskool. Die lesmateriaal wat 

gebruik word moet 'n spesifieke ouderdomsgroep aanspreek, aangesien kinders uniek is, 

en verskillend optree volgens ouderdom. 

• Metodes en predikmateriaal wat in eredienste gebruik word: 

Die meeste gemeentes, soos Beaufort-Wes, Beaufortwes-Oos, Die Hoogtes, Loxton, 

Montagu, Carnarvon, Citrusdal, dui aan dat hulle van die vertel-metode gebruik maak om 

die evangelie oor te dra aan die kind binne die erediens. Die gemeentes wat aangedui het 

dat hulle nie van 'n spesifieke metode gebruik maak nie, is Riversdal en De Rust. 
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BINNE V.G.K. GEMEENTES: 

Deur hierdie vraag is die afleiding gemaak dat kerkrade nie spesiale aandag gee aan die 

behoeftes van die kind tydens die erediens nie. Die evangelie, soos reeds opgemerk, word 

op 'n "afskeep-manier" aan die kind binne die erediens gekommunikeer. 

3.9 VRAAG 6: 

Deur hierdie vraag word daar 'n beskrywing gegee van die lesmateriaal en metodes wat 

deur gemeentes gebruik word, en of dit die verskillende ouderdomsgroepe se 

ontwikkelingsfases aanspreek. 

• (0-4 jaar en 5-12 jaar): 

Van al die vraelyste wat ontvang is, het die gemeentes aangedui dat hulle nie geestelike 

materiaal gebruik wat die ontwikkelingsfases van die genoemde ouderdom aanspreek nie. 

Die lesmateriaal voldoen oak nie aan die vereistes om kinders effektief tot 

geloofsvolwassenheid te begelei nie. 

Die geestelike lesmateriaal wat in die Kinderbond en Sondagskool gebruik word, word vir 

alle kinders (ouderdom 0-4 jaar en 5-12 jaar) gebruik. Daar word oak nie van 'n eenvormige 

metode gebruik gemaak om die evangelie aan die kind te kommunikeer nie. 

3.10 VRAAG 7: 

In hierdie vraag sal daar 'n beskrywing gegee word of die persone wat die evangelie aan 

die kind in genoemde ouderdom kommunikeer, voldoende toegerus en opgelei is. Die 

gemeentes het aangedui dat die persone wat onderrig gee, nie voldoende toegerus is om 

die kinders te onderrig nie. Die meeste persone wat gebruik word is vrywilligers, en van die 

gemeentes (byvoorbeeld Beaufort-Wes) maak gebruik van dagskoolonderwysers, 

(kindertuin onderwysers), maar hulle is oak nie ten voile toegerus om die kind volgens hulle 

ouderdomsgroep en ontwikkelingsfases te onderrig nie. 
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3.11 VRAAG 8: 

Deur hierdie vraag word daar by gemeentes vasgestel watter faktore en praktiese 

probleme die effektiewe kommunikasie van die evangelie verhinder in die Kinderbond, 

Sondagskool en Erediens. 

3.11.1 Faktore wat effektiewe kommunikasie verhinder in: Kinderbond, 

Sondagskool en Erediens: 

Die meeste gemeentes rapporteer dat die volgende faktore verhinder dat die evangelie 

effektief aan die kind in die Kinderbond, Sondagskool en Erediens gekommunikeer kan 

word: 

• Die meeste gemeentes beklemtoon die feit dat daar geen toegeruste persone is om 

die kinders te onderrig nie, en dat opleiding 'n noodsaaklikheid is. 

• Die gemeentes beskik nie oor geskikte fasiliteite om die kinders te akkommodeer 

nie, en daarom moet hulle lesse aanbied in dagskool-lokale wat nie geskik is vir 

geestelike onderrig nie. 

• Daar is 'n gebrek aan basiese hulpmiddels, wat die kind se aandag vestig op dit wat 

in die Bybel opgeteken staan. 

• lndien kinders in 'n erediens betrek word, is dit opmerklik dat daar 'n gebrek aan 

Bybelkennis by die kinders te bespeur is, en daarom is dit soms moeilik om spesiale 

kinderdienste te hou. 

• Die meeste gemeentes hou ten minste een keer per kwartaal 'n erediens vir kinders, 

maar maak nie gebruik van kinders om 'n boodskap uit te beeld nie. 
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3.11.2 Praktiese probleme ten opsigte van kinderbediening in die Kinderbond, 

Sondagskool en Erediens: 

• Die geestelike lesmateriaal is nie voldoende nie, en spreek nie die kind se 

behoeftes aan nie. Die lesmateriaal moet volgens die meeste gemeentes 

aangepas word volgens die kind se behoeftes, ouderdom en ontwikkelingsfases. 

• Kinderbediening kan nie effektief gedoen word nie, weens buitemuurse aktiwiteite 

waaraan kinders behoort, asook dat ouers belangeloos optree wat die geestelike 

opvoeding van die kind betref. 

• Die gemeentes maak gebruik van volwasse persone om kinders te onderrig, maar 

wat self vol programme het, en die meeste is nie opgelei om met kinders te werk 

nie. 

• Kinderbediening tydens die erediens kan nie effektief gedoen word nie, omdat 

kinders nie die eredienste goed bywoon nie. Die meeste kinders gaan na die 

Sondagskool huis toe, aangesien hulle ouers oak nie die eredienste getrou bywoon 

nie. 

3.11.3 Faktore wat kinderbediening op buitewyke benadeel: 

Die gemeentes dui aan dat daar nie met kinderbediening op buitewyke begin kan word nie, 

aangesien daar: 

(1) te min kinders op plase is 

(2) afstande dit moeilik maak om aandag te skenk aan kinders op buitewyke 

(3) oak geen opgeleide en vrywillige persone beskikbaar is om die bediening aan die 

kind op die buitewyke te doen nie 
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(4) die meeste ouers van kinders op buitewyke is ongeletterd, en daarom is dit moeilik 

om die kind te bedien, terwyl die ouers nie die leiding verder kan neem nie. 

3.11.4 Faktore wat kinderbediening op dorp benadeel: 

• Die volwasse gelowige wat nie bereid is om die kind 'n ere-plek in die gemeente le 

gee nie. Die kind word nie 'n kans gebied om byvoorbeeld deelname le he tydens 

kerkdienste nie. 

• Die kinders van die gemeente word besig gehou met buitemuurse of 

skoolaktiwiteite, en daarom het kinders nie altyd 'n lewendige belangstelling in dit 

wat die plaaslike geloofsgemeenskap bied nie. 

• Die ouers van kinders wat self nie aktief betrokke by gemeente-aktiwiteite is nie, en 

daarom tree kinders belangeloos op in alles wat gedoen word. 

3.12 VRAAG 9: 

In hierdie vraag word daar 'n beskrywing gegee oor hoe voel die gemeentes oor 

kinderbediening binne die V.G.K., en watter aanbevelings hulle graag wil maak oor hoe 

kinderbediening in die bree V.G.K. moet lyk. 

Die volgende aanbevelings is gemaak deur gemeentes wat die vraag beantwoord het: 

• Volwasse gelowiges se siening en optredes teenoor kinders moet verander word, 

d.w.s. kinders moet 'n funksie in die plaaslike geloofsgemeenskap vervul. 

• Die ouers moet hulle verbondsbelofte uitleef teenoor hulle kinders, en dat die ouers 

bewus gemaak moet word van hulle verpligtinge en verantwoordelikheid teenoor die 

kind. 
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• Die kind moet meer betrek word by die erediens, soda! die kind kan besef dat daar 

saam met ander gelowiges die teenwoordigheid van God opgesoek moet word. 

• Daar moet eenvormige lesmateriaal beskikbaar gestel word, wat die kind se 

behoeftes binne die kerk aanspreek. Die meeste gemeentes maak gebruik van eie 

geestelike materiaal, wat nie voldoende is nie. 

3.13 SLOTOPMERKINGS: 

Die kerk van God (insluitende V.G.K. in Suid-Afrika), het 'n roeping om die kind te bedien. 

As daar na die wyse van kommunikasie van die evangelie binne die V.G.K. verwys word, 

veral na aanleiding van die inligting wat geneem is uit die gestruktureerde vraelyste van 

V.G.K. gemeentes op die platteland, blyk dit duidelik dat genoemde kerk in sy roeping faal 

om kinderbediening effektief toe te pas. 

Daar sal beslis 'n effektiewe metode gevind moet word, om die kind binne die V.G.K. te 

bedien, om tot geloofsvolwassenheid te groei. Uit die inligting wat uit die vraelyste gekom 

het, blyk dit dat alle genoemde gemeentes (V.G.K.- platteland), oor geen spesifieke metode 

beskik om die evangelie op 'n meer effektiewe wyse te kommunikeer aan die kind nie, wat 

die kind se ontwikkelingsfases en bepaalde omstandighede waarin die kind leef aan 

spreek nie. In die studie word daar gepoog om 'n eenvormige en effektiewe model of 

strategie daar te stel om die kommunikasie van die evangelie aan die plattelandse kind 

binne die V.G.K. te vergemaklik. 

In die volgende hoofstuk sal daar 'n meer breedvoerige beskrywing gegee word ten opsigte 

van die onwikkelingsfases en ouderdomsgroep van kinders. 
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HOOFSTUK4 

DIE ONTWIKKELINGSFASES VAN DIE KIND, OUDERDOM 6-12 JAAR. 

(lntellektueel, Emosioneel, Moree!, Sosiaal, Religieus) 

4. 1 lnleiding: 

In hierdie hoofstuk word daar 'n beskrywing gegee van die eienskappe ten opsigte van die 

ontwikkelingsfases van kinders tussen die ouderdom 6-12 jaar. Die volgende twee fases 

sal in hierdie hoofstuk kortliks beskryf word, (intellektueel, emosioneel) en die ander drie 

fases sal meer volledig beskryf word (moreel, sosiaal en religieus). 

Die verskillende ontwikkelingsfases sal in die volgende ouderdomsgroepe ingedeel word: 

Kinders 6-8 jaar en kinders 9-12 jaar. Die ouderdomsgroep 6-8 jaar staan bekend as die 

Junior Primere fase, en die ouderdomsgroep 9-12 jaar staan bekend as die Senior Primere 

fase. 

Die rede waarom die ontwikkelingsfases binne hierdie twee ouderdomsgroepe (6-8 jaar en 

9-12 jaar) beskryf word, is dat alle kinders in die bepaalde ouderdomsgroepe min of meer 

dieselfde karaktertrekke het. 

4.2 Kinders 6-8 jaar: 

4.2. 1 lntellektuele ontwikkeling: 

Volgens Barron, Brubaker, en Clark (1989:41) word die kind in hierdie fase, se "leefwereld 

verbreed, en daarom is die kind 'n sterk waarnemer van dit wat random horn gebeur''. Dit 

wat volwassenes soms nie raak sien nie, word deur hierdie kinders raakgesien. Kinders in 

hierdie ouderdomsgroep het 'n goeie geheue, en onthou dinge baie maklik. 



37 

HOOFSTUK4: 

DIE ONTWIKKELINGSFASES VAN DIE KIND. OUDERDOM 6-12 JAAR. !lntellektueel. Emosioneel, 

Moree!. Sosiaal. Religieusl: 

Kinders dink nog steeds konkreet, maar algaande word hulle logika ontwikkel, deurdat hulle 

voorwerpe, getalle kan begin rangskik, en om dinge in 'n grater konteks te plaas. Abstrakte 

dinge en simbole kan nog steeds verkeerd verstaan word. 

(Steinberg en Belsky 1991 :262) wys daarop dat kinders in hierdie ouderdomsgroep baie 

goed kan memoriseer, indien hulle enige iets herhaaldelik doen. 

4.2.2 Emosionele ontwikkeling: 

Volgens Barron, Brubaker en Clark (1989:43) vind daar in" hierdie fase veranderinge plaas 

in die kind se leefwereld. Hierdie stadium word ook beskryf as 'n oorgangsfase". Louw, Van 

Eden, Lauw (1998:271) se dat "kinders raak meer bewus van hulle eie emosies, en die van 

ander mense. Emosies word ervaar, en daarom moet die kind leer om sy emosies te kan 

beheer". Die kind se hele lewe bestaan uit onsekerheid, veral as hulle in kontak kom met 

ander mense, byvoorbeeld die eerste dag op skoal, waar nuwe orde en reels geld. 

Lauw, Gerdes en Meyer (1985:251) wys in hulle ondersoek dat '"n kind wat reeds in sy 

voorskoolse jare emosionele sekuriteit ervaar het, en in onafhanklikheid van hulle ouers 

ontwikkel het, beter hulle vrese en onsekerheid kan beheer''. 

Kinders in hierdie fase tree kinderagtig op, en toon aggressie. Lauw, Van Eden, Lauw 

(1998:277) onderskei tussen twee soorte aggressie: 

(1) "lnstrumentele aggressie - die kind wys aggressie om iets te kry wat hy wil he" 

(2) "Vyandige aggressie - die kind maak iemand opsetlik seer om iets le kry. 

Volgens Biehler en Hudson (1986:427) kom "aggressie veral by seuns in hierdie 

ouderdomsgroep voor, en word toegeskryf aan biologiese faktore, byvoorbeeld 

pa's wat aggressief in die huis optree". 
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4.2.3 Morele ontwikkeling: 

Volgens Lauw, Gerdes en Meyer (1985:222) kan morele ontwikkeling van die kind as volg 

beskryf word: "Die aanleer van wat hy mag doen, wat verkeerd en reg is, en wat hy 

behoort te doen, is 'n taak wat stelselmatig bemeester word in hierdie stadium". Lauw, Van 

Eden en Lauw ( 1998:322) se dat in hierdie fase die kind bewus word van gedragsreels 

binne 'n bepaalde kultuur. Die kinders openbaar 'n gevoel van trots indien hulle iets reg 

doen volgens die gedragstandaarde wat hulle ouers daar gestel het. 

Die morele ontwikkeling van die kind kan in twee stadiums ingedeel word (Lauw, Gerdes 

en Meyer 1985:326): 

Stadium 1: "Die straf en gehoorsaamheidsorientasie'', dit beteken dat 'n kind in hierdie 

stadium terdee besef dat dit reg is om gestraf te word as reels verbreek word. 

Stadium 2: "na'iewe hedonistiese en instrumentele orientasie - die kind tree op om reels te 

gehoorsaam of 'n daad te doen wat horn en ander wat daarby baa! aanvaarbaar te maak. 

4.2.4 Sosiale ontwikkeling: 

Volgens Lauw, Van Eden en Lauw (1998:300) behels die sosiale ontwikkeling van die kind 

"die veranderinge in die kind se omgang en verhoudinge met ander mense''. Oil sluit in die 

samelewing, byvoorbeeld skoolopset met ander kinders, asook spesifteke mense, 

byvoorbeeld ouers, broers en susters. Volgens Steinberg en Belsky (1991 :400) "verbreed 

kinders se sosiale leefwereld in die ouderdomsgroep soos wat hulle betrokke raak by hulle 

portuurgroep''. 
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Steinberg en Belsky (1991:310-312) wys daarop dat "volwassenes se optrede kinders se 

toekomstige leefwyse en leefwereld be'lnvloed, daarom onderskei hulle tussen drie tipes 

"parenting styles": 

(1) "Authoritan parents" - kinders van hierdie ouers is soms buierig, vreesbevange en 

terughoudend 

(2) "Authoritive parents" - kinders van sulke ouers is gedissiplineerd, selfbeheersd is 

altyd gelukkig en het 'n hoe selfbeeld 

(3) "Permissive parents" - kinders van sulke ouers tree altyd impulsief en aggressief 

op. 

Barron, Brubaker en Clark (1989:43) se dat "kinders begin bewus word van ander mense, 

en waar kinders in hulle voorskoolse jare egosentries geleef het, verander hulle leefwyse 

nou om meer uit te reik na ander mense". Volgens Lauw, Gerdes en Meyer (1985:305) 

"ontwikkel kinders 'n meer sensitiwiteit vir ander mense, en het die behoefte om altyd van 

hulp te wees''. Volgens Barron, Brubaker en Clark (1989:44) hou "kinders daarvan om te 

kompeteer, en daarom werk of speel hulle met kinders van hulle eie ouderdom, die 

portuurgroep is vir hulle belangrik''. Die ouderdomsgroep kinders kan beskryf word as 

maats-mense. 

4.2.5 Religieuse ontwikkeling: 

Barron, Brubaker en Clark (1989:44) se dat "kinders in hierdie stadium sterk waarnemers 

is, en is geneig om dinge te ondersoek, veral op geestelike gebied''. Dit is oak die beste tyd 

om die kind van Jesus Christus te vertel en te leer, en die beste plek is deur die 

erediensbywoning. Kinders is meer Godgerig, en het 'n teer gewete met 'n sterk begeerte 

om gehoorsaam te wees. Dit wat mense, veral volwassenes aan hulle oordra of vertel, sal 

hulle steeds glo, maar het reeds in hierdie stadium bewyse en sekerheid nodig. 
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Barron, Brubaker en Clark (1989:45) wys daarop dat "kinders nog steeds luister na Bybel

stories, maar omdat die lewe 'n werklikheid begin word, word stories gevolg met 

verskillende vrae". Hulle heg besondere waarde aan Bybelse vertellinge of stories, en die 

verskaffing van buite-Bybelse gegewens om die Skrif toe te lig. 

Vol gens Barron, Brubaker en Clark ( 1989:45) tree hierdie kinders "spontaan op, en dit is 

duidelik waarneembaar in hulle belewenis van hulle godsdiens". Die kinders het nog steeds 

'n groot vertroue in ouer persone, veral die wat Godsdienstig is, wat in die praktyk die 

godsdienstige waardes uitleef. Kinders is goeie na-bootsers in hierdie ouderdomsgroep, 

aangesien hulle geestelike waardes en normes van ouer persone na-boots, byvoorbeeld 

waar ouers hulle kinders kerk toe stuur maar self by die huis bly, sal kinders nie 

gestimuleer word om getroue kerkgangers te word nie. 

Kinders het 'n natuurlike liefde vir Jesus Christus. God is 'n vriend, want om oor God te 

praat en wat Hy alles doen, veral ten opsigte van die kind se eie omgewing, is vir hulle 

belangrik. Van Zyl (1997:80) maak die volgende stelling: "Beechick oordeel dat die Junior 

Primere jare die beste jare is wat kinders tot verlossing begelei kan word, en waar die 

meeste kinders inderdaad tot bekering kom". Dit is hierdie fase wat volwassenes moet 

gebruik om kinders tot 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus te begelei, om Hom te 

leer ken, en te weet wat Sy verwagting van ons is. 

4.2.6 Opsomming van kinders 6-8 jaar se ontwikkelingsfases: 

Ouderdom: Fases: 

6 _ 8 jaar Onseker Waarnemer Maatsmens Beloning Ondersoek 

Straf 
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4.3 Kinders 9-12 jaar: 

4.3. 1 lntellektuele ontwikkeling: 

Barron, Brubaker en Clark (1989:49) se dat hierdie "ouderdomsgroep kiriders nie net 

waarnemers is nie, maar geneig is om te redeneer oar wat hulle waarneem". Die kinders is 

gedurig opsoek na nuwe dinge, en hoe dit werk. Die talente waaroor kinders beskik, kom in 

hierdie fase sterk na vore. Barron, Brubaker en Clark (1989:55) maak die volgende stelling: 

"Hierdie ondersoekende gees lei tot 'n ondernemingsgees". Kinders begin om meer 

konkreet en logies te dink, en is oak goeie lesers. Die senior primere kind het 'n uitstaande 

geheue, en daarom word hierdie stadium oak genoem die "goue eeu van die geheue". 

Volgens Lauw, Van Eden en Lauw (1998:344) is die "ouderdomsgroep baie kreatief. Die 

kinders begin om dinge na te boots of dinge te ontwerp". 

4.3.2 Emosionele ontwikkeling: 

Volgens Barron, Brubaker en Clark (1989:51) is die kinders "lewenslustig en daarom is 

hulle ekspressief en laat hulle hul emosies maklik las. Kinders raak maklik opgewonde en 

is altyd op die verdediging". 

Lauw, Van Eden en Lauw (1998:349) se dat "die kinders se leefwyse gepaard gaan met 

emosionele volwassenheid, d.w.s. die kind is nie meer so afhanklik van volwassenes nie, 

en druk oak hulle emosies beter uit". Vol gens Lauw, Van Eden en Lauw (350-352) 

"verander die kinders se emosies, en hulle verstaan dit beter": 

( 1) "die kinders se vrese verander" 

(2) "hulle begin om meer liefde te betoon" 

(3) "hulle begin om meer aggressie te loon teenoor ander". 
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Barron, Brubaker en Clark (1989:51) se dat "hierdie ouderdomsgroep kinders skep altyd 

die indruk teenoor ander mense dat hulle nie vrese ken nie, en wil ook nie sentimentele 

emosies loon nie, en ander mense moet ook nie vir hulle jammer voel nie". 

4.3.3 Morele ontwikkeling: 

Volgens Louw, Van Eden, Louw (1998:376) word na morele ontwikkeling verwys "as die 

proses waardeur kinders die beginsels aanleer wat hulle in staat stel om te onderskei 

tussen wat "reg" of "verkeerd" is". 

Ander mense se dade en woorde speel 'n belangrike rol in hierdie kinders se morele lewe. 

Die portuurgroep het 'n groat invloed op hierdie kinders se lewe, en daarom is positiewe 

begeleiding deur ander mense van kardinale belang, byvoorbeeld ouers se positiewe 

waardes en norme sal 'n teenvoeter wees vir portuurgroep se nadelige invloede. 

4.3.4 Sosiale ontwikkeling: 

In hierdie stadium begin die kinders hulle voorberei op die leefwereld van die volwassene, 

en daarom begin hulle al hoe meer onafhanklik te dink en op te tree (Barron, Brubaker en 

Clark 1989:52). Waar die kind in die junior primere fase meer egosentries gelewe het, is die 

kind in hierdie stadium meer na buite gerig, en daarom wys hulle meer simpatie met ander 

mense. 

Volgens Louw, Gerdes en Meyer (1985:305) "verbreed die kinders se leefwereld, en 

daarom kom hulle tot 'n beter verstaan van hulle eie kultuur, gesin en ander sosiale 

strukture". Die feit dat hierdie ouderdomgroep sterk waarnemers is, help om hulle 

samelewing beter te verstaan. 
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Volgens Barron, Brubaker en Clark (1989:52-53) openbaar die ouderdomsgroep kinders 

die volgende karaktertrekke, nl.: 

(1) "hulle kom baie geed oar die weg met die portuurgroep, die portuurgroep het 'n sterk 

invloed op die kinders, en staan hierdie kinders se jare as klub- en bendejare bekend 

(2) die kinders wil graag as mense beskou word, en streef hulle altyd na regverdiging en 

geregtigheid (Barron, Brubaker en Clark 1989:53) 

(3) die ouderdomsgroep kinders is altyd daarop uit om te kompeteer, maar meet nag 

steeds geleer word om as 'n span saam te werk 

(4) heldeverering speel 'n belangrike rol in die ouderdomsgroep, hulle beskou hulle ouers 

as helde, daarom is dit belangrik dat ouers 'n positiewe invloed op hul kinders 

uitoefen". 

4.3.5 Religieuse ontwikkeling: 

Hierdie ouderdomsgroep kinders is van nature waarnemers, en begin hulle al hoe meer 

geestelike dinge ondersoek (Barron, Brubaker en Clark 1989:52). Die kinders aanvaar nie 

net dit wat vir hulle geleer word nie, maar is geneig om bewyse te soek. Volgens Barron, 

Brubaker en Clark (1989:53) is dit in hierdie fase dat kinders "die verlossingsboodskap 

beter begryp en verstaan". Dit is oak 'n belangrike fase om kinders tot geestelike 

volwassenheid te begelei. 

Kinders in hierdie stadium is spontaan wat hulle uitlewing van godsdiens betref, en is dit 

van kardinale belang dat hierdie kinders in eredienste gebruik word. Die kinders heg nag 

besondere waarde aan optredes van ouer persone, en is oak geneig om optredes van ouer 

persone te kritiseer. Abstrakte denke oar God is makliker waarneembaar en word die 

kenmerke van God, byvoorbeeld God is liefde, God haat sonde en God is geed, herken. 

Godsdienstige simbole is verstaanbaar en kan die kruis gekoppel word aan die betekenis 

daarvan. 
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Hierdie kinders is geneig om sommige godsdienstige tradisies te bevraagteken, en soek 

antwoorde vir godsdienstige gebruike. 

4.3.6 Opsomming van kinders 9-12 jaar se ontwikkelingsfases: 

Ouderdom Fases: 

9-12 Jaar 

4.3.7 Slotopmerkings: 

Uit bogenoemde gegewens, wat die verskillende ontwikkelingsfases van die kind beskryf, 

blyk dit duidelik dat kinders nie dieselfde is nie. Elke kind is 'n individu op sy eie, en is oak 

uniek in hulle leefwyse. lndien die kerk 'n kinderbedieningstruktuur daar wil stel, moet die 

kerk die uniekheid, ontwikkelingsfases en ouderdom van elke kind in ag neem. As die kerk 

nie die ontwikkelingsfases en die verskillende ouderdomsgroepe van kinders in ag neem by 

die bediening van die evangelie aan die kind nie, dan sal die kerk nie daartoe instaat wees 

om die kind tot geestelike volwassenheid en geloofsgroei te kan begelei nie. 

Die plaaslike geloofsgemeenskap moet 'n effektiewe bedieningstruktuur daar stel om die 

kind effektief te bereik, sodat die kind deel kan word, en wees, van die plaaslike 

geloofsgemeenskap. 

In die voorafgaande hoofstuk is die huidige stand van kommunikasie van die Evangelie aan 

die plattelandse kind binne die V.G.K. beskryf. Vanuit die gestruktureerde vraelyste wat die 

gemeentes teruggestuur het, kan die afleiding gemaak word dat die V. G. K. op die 

platteland nie die ontwikkelingsfases en verskillende ouderdomsgroepe van die kind 

aanspreek nie. 
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Al die gemeentes het aangedui dat die beskikbare lesmateriaal waaroor die kerk beskik vir 

alle ouderdomsgroepe (Kinderbond en Sondagskoolkind) gebruik word. Die kind stel nie 

belang in aktiwiteite wat die plaaslike geloofsgemeenskap bied nie, daar is 'n 

belangeloosheid te bespeur by die kind, en die rede daarvoor is dat die V.G.K. nie die 

behoeftes van die kind in hulle ontwikkelingsfases en ouderdomsgroep aanspreek nie. 

Deur hierdie studie word daar gepoog om aan die V.G.K. op die platteland 'n meer 

effektiewe kinderbedieningstrategie te bied, om sodoende te help om die evangelie op 'n 

meer effektiewe wyse aan die kind (6-12 jaar) te kommunikeer. Die V.G.K. kan dan op so 'n 

wyse die kind begelei tot geestelike volwassenheid en geloofsgroei. 

In die volgende hoofstuk sal daar gepoog word om 'n meer effektiewe model/strategie te 

beskryf, oor hoe die evangelie aan die kind (6-12 jaar) op die platteland gekommunikeer 

kan word. 
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HOOFSTUK5 

'N VOORGESTELDE MODEL/STRATEGIE VAN EFFEKTIEWE KOMMUNIKASIE VAN 

DIE EVANGELIE AAN DIE PLATTELANDSE KIND (ouderdom 6-12 jaar) BINNE DIE 

VERENIGENDE GEREFORMEERDE KERK. 

5.1 IN LEIDING: 

Uit voorafgaande hoofstukke is dit duidelik dat met die bediening van die Evangelie aan die 

kind (ouderdom 6-12 jaar) die volgende in ag geneem meet word: 

Die sosio-ekonomiese en politieke omstandighede waarin kinders grootword en leef, speel 

'n belangrike rel wanneer die evangelie aan kinders bedien word. Die omstandighede wat 

in ag geneem meet word, is die tipe huisvesting waarin kinders leef en opgroei, asook die 

chroniese armoede wat 'n invloed op kinders se verstaan en uitleef van die evangelie he!. 

Die Evangelie kan oak nie op dieselfde wyse aan alle kinders van alle ouderdomme 

gebring word nie, aangesien kinders se ouderdom 'n rel speel wat die verstaan en oordra 

van die evangelie betref. 

5.2 Bestaande Kinderbedieningspraktyk binne die V.G.K.: 

Uit die gestruktureerde vraelyste wat vanafV.G.K. gemeentes op die platteland ontvang is, 

word die Evangelie aan die kind (ouderdom 6-12 jaar) slegs op twee maniere oorgedra nl. 

in die Kinderbond en Sondagskool. Hierdie twee geestelike aktiwiteite geskied slegs op 'n 

Sondag, en daar is nie ander spesiale lye of dae wat aan die kind aandag gegee word nie, 

byvoorbeeld om op 'n Saterdag 'n uitstappie le onderneem nie. 
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5.3 Oneffektiewe kinderbediening: 

Hierdie wyse van kinderbediening is oneffektief en wel om die volgende redes: 

Die kind moet te alle tye betrokke wees in die plaaslike geloofsgemeenskap. 

In die Kinderbond en Sondagskool word die evangelie bloat mondelings oorgedra, en nie 

op 'n praktiese wyse wat dit vir die kind moontlik maak om die evangelie duidelik te 

verstaan en te begryp nie. Die gemeentes maak ook nie gebruik van 'n doelgerigte metode 

om die kind effektief te bereik nie. 

Uit bestaande literatuur wat die ontwikkelingsfases van kinders beskryf, blyk dit duidelik dat 

enige iets wat aan kinders oorgedra word, hierdie fases in ag geneem moet word. Uit die 

vraelyste wat gemeentes teruggestuur het, is dit duidelik dat die ontwikkelingsfases en 

ouderdom van die kinders in die gemeentes nie in ag geneem word nie, veral as dit kom by 

die Kinderbond en Sondagskool. 

Deur die kinderbedieningspraktyk van die V.G.K. moet daar veel meer gedoen word. Daar 

word te min gebruik gemaak van ander rolspelers in die geestelike vorming van die kind, 

byvoorbeeld ouers wat nie betrek word nie, asook van opgeleide en vrywillige 

kinderwerkers. Die studie wat gedoen word om die Evangelie op 'n meer effektiewe wyse 

aan kinders (ouderdom 6-12 jaar) oor te dra, is slegs riglyne, en word nie as die enigste en 

korrekte wyse beskou nie, maar word bloat beskou as riglyne wat die V.G.K. op die 

platteland sal help om die kind in genoemde ouderdom tot geestelike volwassenheid te 

begelei. Die riglyne of strategies wat neergele word, word in groat beskeidenheid gedoen, 

aangesien alma! wat betrokke is by kinderbediening nog steeds opsoek is na 'n nog meer 

effektiewe manier om die kind te bereik deur die Evangelie (veral met die nuwe geslag 

kinders). 
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In die volgende paragrawe word daar 'n beskrywing gebied van 'n strategie of model wat 

die V.G.K. op die platteland kan gebruik. 

5.4 Strategie vir Kinderbediening op die platteland (6-12 jaar): 

5.4.1 Wat is die doel van kinderbediening? 

Volgens Van Zyl (1997:5) kan kinderbediening "gedefinieer word as "die dinge wat in die 

kerk of gemeente met betrekking tot die voorskoolse- en laerskoolkind gedoen word". 

Kinderbediening is 'n bediening aan die kind, en nie net 'n bediening wat in die lug hang 

nie, maar 'n bediening met 'n bepaalde doel. Die doel van kinderbediening is om die kind 

tot geloofsgroei en geestelike volwassenheid te begelei. 

Vol gens Warren ( 1995: 16) vra die kerk dikwels die verkeerde vraag, "die kerk is gedurig op 

soek na antwoorde oor hoe die kerk kan groei, eerder om te vra wat belemmer kerkgroei". 

Die kerk van die twintigste eeu moet eerder 'n gesonde kerk word, eerder as 'n groeiende 

kerk. Volgens Warren (1995:16) sal 'n "gesonde kerk vanself groei". 

Elke plaaslike geloofsgemeenskap moet 'n bedieningstruktuur he, wat 'n bepaalde doel 

nastreef. Warren (1995:77) se dat "enige kerk word op 'n stadium deur 'n bepaalde doe\ 

aangedryf, byvoorbeeld deur geld, geboue, tradisie of programme''. Vir Warren ( 1995: 119) 

is die "enigste en ware doel van die kerk die vo\gende vyf e\emente: warmer deur 

gemeenskap, dieper deur dissipe\skap, sterker deur gebed, wyer deur bediening en grater 

deur evange\isasie". 

lndien die p\aaslike geloofsgemeenskap binne die bree V.G.K. die bediening aan die kind 

wil verbeter, moet die kerk 'n doe\gerigte en effektiewe kinderbedieningstruktuur daar stel. 
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As die kind (ouderdom 6-12 jaar) effektief bereik word deur die kommunikasie van die 

evangelie, moet dit wat Warren (1995:81) voorstel, plaasvind, nl. 'n plaaslike 

geloofsgemeenskap aangedryf deur 'n bepaalde doel. Die V.G.K. gemeentes op die 

platteland sal beslis hulle bedieningstrategie teenoor kinders moet verander, en 'n 

bepaalde doel daar stel, anders is die ouderdomsgroep kind (6-12 jaar) verlore vir die bree 

V.G.K. 

5.4.2 Die kind in die erediens: 

Die belangrikheid van die kind in die gemeente kan nie oorbeklemtoon word nie. Die kind 

is nie alleen belangrik in die gemeente nie, maar is kragtens die verbond (doop) ook 

wesenlik deel van die gemeente. In die lig hiervan, is die insluiting van die kind in die 

gemeente van kardinale belang (Hay 1988:301 ). Omdat die kind 'n belangrike deel van die 

gemeente uitmaak, moet die kind ook geakkommodeer word in die gemeente. 

As dit by die erediens kom, dan is dit duidelik sigbaar dat die kind nie betrek of 

geakkommodeer word nie. Die kind moet by die erediens waar God se verbondsvolk 

vergader, sinvol en op die effektiefste manier moontlik betrek word, want volgens (Hay 

1988:302) is die kind van die hede die volwassene van die toekoms. 

Die erediens kan ook as die hart van gemeentewees beskou word, want daar kom alle 

lidmate, jonk en oud, bymekaar. Dit is dus nie net die volwassene wat betrek moet word by 

die erediens nie, maar ook die kind. In die erediens word daar van heelwat simbole en 

rituele gebruik gemaak. lndien dit reg gebruik word, kan dit van veel waarde wees in die 

geloofsvorming van die kind. Omdat die kind van nature lief is vir die seremoniele, 

(Algemene Jeugkommissie 1990:5) moet hierdie simbole en rituele baie gebruik word om 

sodoende die kind te akkommodeer in die erediens. 
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HOOFSTUK5: 

'N VOORGESTELDE MODEL/STRATEGIE VAN EFFEKTIEWE KOMMUNIKASIE VAN DIE EVANGELIE 

AAN DIE PLATTELANDSE KIND (ouderdom 6-12 jaar) BINNE DIE VERENIGENDE GEREFORMEERDE 

KERK: 

Jeug en erediens (1990: 13) wys op die taak van die ouderling ten opsigte van dooplidmate 

tydens eredienste: "Die ouderling moet sy toesighoudende taak 'n bietjie wyer sien as net 

bloot om te sorg dat die evangelie suiwer verkondig word. Hy moet ook toesig hou oor die 

hele verloop van die erediens en homself daarvan vergewis dat die dooplidmate ook in 

hierdie opsig opgevoed word. Die diaken (Jeug en erediens 1990:13) moet as deel van sy 

priesterlike taak die nood van kinders op die hart dra. Die diaken moet opregte 

vriendskappe met kinders smee en seker maak dat hulle gelukkig en tuis in die erediens 

voel. Uit bogenoemde blyk dit duidelik dat die kind 'n ere-plek in die erediens moet kry, 

sodat hulle kan voel dat hulle deel is van die plaaslike geloofsgemeenskap. 

Uit die gestruktureerde vraelyste wat ontvang is van V.G.K. gemeentes op die platteland, is 

dit duidelik dat die kind "afgeskeep" word tydens eredienste. lndien die plaaslike gemeente 

die kind effektief wil bereik, moet daar in hulle bedieningstrategie 'n duidelike doel gestel 

word oor hoe om die kind te betrek by die erediens, want anders sal die kerk die kind 

(ouderdom 6-12 jaar) langs die pad verloor. 

5.4.3 Ouers as eerste linie van bediening aan die kind: 

Die kind maak deel uit van die verbondsgemeenskap van God. Die verbondskind moet ook 

toegelig word oor God se liefde en die belofte van God aan die kind (Van Zyl 1997:16-17). 

In die Ou Testament word daar gewys op twee maniere waarvolgens die verbondskind oor 

God se liefde en belofte toegelig is nl.: (1) die eerste en belangrikste instansie van 

toeligting was die verbondsouer, veral die pa as gesinshoof (Ex. 10:2), en die ma in die 

morele vorming van die kind (Spr. 1 :8). Uit genoemde Skrifgedeeltes, is dit duidelik dat 

ouers die eerste linie vorm van die evangeliebediening aan die kind. Die ouers het 'n 

belangrike funksie om te vervul in die kerk of plaaslike geloofsgemeenskap om die kind tot 

geloofsvolwassenheid te begelei. 
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HOOFSTUK5: 

'N VOORGESTELDE MODEUSTRATEGIE VAN EFFEKTIEWE KOMMUNIKASIE VAN DIE EVANGELIE 

AAN DIE PLATTELANDSE KIND (ouderdom 6-12 jaarl BINNE DIE VERENIGENDE GEREFORMEERDE 

KERK: 

Bergh (1990:1) se dat "gesinsbediening baie belangrik is, en dan vra hy of die kerk werklik 

nog besig is om die hele gesin te bedien". Kinderbediening kan nie losgemaak word van 

gesinsbediening nie, daarom wys (Le Roux 1989:264) daarop dat jeugbediening (wat die 

kind insluit) nie geskei kan word van die gesin en ouers nie. 

Die voorbeeld van die ouers is belangrik om vir die kind rigting aan te dui. DeVries 

(1994:77-87) se dat in die "intieme familiekring, hoor die kind vir die eerste keer die 

boodskap van Jesus, en die wete dat Hy as Here aangeneem moet word". Die kind se 

geloof word opgewek met die interpersoonlike verhoudinge wat daar binne in die gesin 

plaasvind, d.w.s. waar daar liefde weerspieel word, sal die kind leer dat God liefde is. Die 

ouers is eintlik die kind se eerste kategeet, want wat die ouer doen, se of glo, dit sal die 

kind ook na-boots. In die doopformulier belowe ouers dat hulle hulle kinders sal opvoed 

volgens dit wat God wil he, en hierdie opvoeding moet geskied binne die eerste sewe jaar 

van 'n kind se lewe, want dan is hulle die ontvanklikste vir die evangelie. Die onderrig 

geskied deur dade en woorde van ouers, wat na vore kom deur rituele, simbole en stories 

wat ouers doen (Babin 1991 :168). 

Ouers is ook verantwoordelik vir die oordra van normes en waardes. Die rede waarom 

kinders soms ongedissiplineerd is en geen normes nastreef nie, is omdat ouers nie hulle 

opvoedingstaak by die huis effektief doen nie. Ouers moet aan kinders uitwys wat reg of 

verkeerd is, en so moet Bybelse beginsels ook aan kinders oorgedra word, soda! hulle sal 

leer om godsdiens met hul lewens te integreer. Volgens DeVries (1994:40) "leef kinders en 

ouers te ge'isoleerd van mekaar, deurdat ouers hulle kinders alleen laat, en al hoe minder 

belangstel in hulle kinders". Die kerk moet aan ouers aandag skenk, deur die ouer ook te 

bemagtig om die belangrike verantwoordelikheid wat hulle teenoor hulle kinders het, uit te 

leef (DeVries 1994:85). 
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HOOFSTUK5: 

'N VOORGESTELDE MODEUSTRATEGIE VAN EFFEKTIEWE KOMMUNIKASIE VAN DIE EVANGELIE 

AAN DIE PLATTELANDSE KIND (ouderdom 6-12 jaarl BINNE DIE VERENIGENDE GEREFORMEERDE 

KERK: 

'n Kinderbedieningstruktuur van enige kerk of plaaslike geloofsgemeenskap, sal nie slaag 

in sy doel om kinders tot geloofsgroei en geloofsvolwassenheid te begelei, as die ouers nie 

betrek word by die bediening aan die kind nie. Roehlkepartain (1991:45) maak die 

volgende stelling ten opsigte van ouers se betrokkenheid by die bediening van die kind 

"Without parental support and involvement, ministering to children can be difficult, if not 

impossible. From both a biblical and practical perspective, parental involvement is vital". 

Ouers kan betrek word deur kinders self na Sondagskool le bring, deur ouers die 

geleentheid te gee om self onderrig te bied of om familie Sondagskole aan le bied .. 

Uit die verskillende vraelyste is die ontdekking gemaak dat die gemeentes op die platteland 

in hulle bediening aan die kind nie die ouers betrek nie. Sommige gemeentes wys daarop 

dat ouers belangeloos optree, en nie belangstel in die geestelike bearbeiding van hulle 

kinders nie. Die rede daartoe is dat ouers self nie geestelik volwasse is nie, asook die feit 

dat ouers ongeletterd is, en nie die kind kan voortgaan in die lees van die Bybel nie. lndien 

die V.G.K. op die platteland die kind effektief wil bereik deur die kommunikasie van die 

evangelie, moet, in hulle bedieningstrategie, die ouers bewus gemaak word van hulle 

verantwoordelikheid teenoor die kind. 

5.4.4 Werwing van geskikte vrywilligers of personeel om die kind te onderrig: 

Roehlkepartain (1991 :35) maak die volgende stelling: "Quality leadership is a key to 

successful children's ministry. They make up the important team that makes your ministry 

effective". 

Die grootste probleem en frustrasie in die kerk, is dat daar van een persoon verwag word 

om al die werk alleen te doen (Christie 1992: 16). 
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HOOFSTUKS: 

'N VOORGESTELDE MODEUSTRATEGIE VAN EFFEKTIEWE KOMMUNIKASIE VAN DIE EVANGELIE 

AAN DIE PLATTELANDSE KIND (ouderdom 6-12 jaarl BINNE DIE VERENIGENDE GEREFORMEERDE 

KERK: 

Die vraag is, hoe kry 'n mens die regte vrywilligers/personeel om te help met die onderrig 

aan die kind? Dit geskied deur die werwing van geskikte vrywilligers. Christie (1992:87-

101) noem dat vrywilligers gevind meet word, en wel op die volgende wyse: 

(1) "deur die metode van publieke aankondiging 

(2) deur die telefoon te gebruik en persone te bel 

(3) deur een tot een benadering, d.w.s. deur persoonlike kontak te maak 

(4) deur van reeds vrywilligers gebruik te maak om ander vrywilligers te werf 

(5) deur aanbevelings van kerkleiers". 

Volgens Christie (1992:37-39) is dit soms baie moeilik om vrywilligers te kry om te help met 

die onderrig van kinders, en wel om die volgende redes: 

(1) "die meeste vrywilligers het 'n gebrek aan selfvertroue, en hulle dink dat Leraars oor 

meer kennis beskik 

(2) die meeste is vol vrese, byvoorbeeld dat hulle nie alles reg sal kan doen nie 

(3) vrywilligers wil nie onderrig gee nie, aangesien hulle oor geen opleiding beskik nie". 

Vrywilligers wat wil help met die onderrig van kinders kan ook nie enige persoon wees 

nie, maar wel mense wat geskik is om sekere opgelegde take te kan verrig. 

Roehlkepartain (1991 :36) se dat vrywilligers oor die volgende karaktertrekke meet 

beskik: 

(1) "die persone meet beskik oor 'n gees van onderwysing, d.w.s. hulle meet lief wees 

om te kan onderrig, lief wees om met kinders te werk 

(2) hulle meet buigbaar wees, d.w.s. bereid wees om die kind te verstaan, en om na 

die kind te luister 

(3)hulle meet ook entoesiasties wees oor dit wat hulle wil doen". 
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HOOFSTUK5: 

'N VOORGESTELDE MODEUSTRATEGIE VAN EFFEKTIEWE KOMMUNIKASIE VAN DIE EVANGELIE 

AAN DIE PLATIELANDSE KIND /ouderdorn 6-12 jaarl BINNE DIE VERENIGENDE GEREFORMEERDE 

KERK: 

Die meeste V.G.K. gemeentes op die platteland wat die vraelyste teruggestuur het, wys 

daarop dat kinderbediening in die gemeentes nie suksesvol is nie, aangesien daar 'n 

gebrek is aan vrywilligers om te help met die onderrig van kinders. Volgens dit wat 

bestaande literatuur ten opsigte van die werwing van vrywilligers beskryf, is dit duidelik dat 

die V.G.K. drastiese stappe moet doen om geskikte vrywilligers te vind om kinders le 

begelei tot geestelike volwassenheid. Aangesien die Predikant in die V.G.K. as 'n "Lone

Ranger" beskryf kan word, sal die kinderbediening in die kerk (veral op die platteland) nooit 

tot sy reg kom nie, indien geskikte vrywilligers nie spoedig gevind word nie. 

5.4.5 Die toerusting en opleiding van vrywilligers/personeel om kinders te 

kan onderrig: 

Die vraag word soms gestel, waarom vrywillige persone nie daarin belangstel om aktief 

betrokke te wil raak by kinderbediening nie. Christie (1992:39) noem 'n paar redes, maar 

een van die hoofredes is dat "vrywilligers voel dat hulle 'n gebrek het aan opleiding". Dit is 

van kardinale belang dat vrywilligers een of ander spesifieke opleiding moet ontvang, of di! 

vir jeugbediening of kinderbediening is. 

Die meeste vrywillige werkers het geen idee waarvoor hulle hul inlaat as daar van hulle 

dienste gebruik gemaak word nie. Christie (1992:117) se dat "volunteers needs training". 

Roehlkepartain (1991:35) deel die gedagte van Christie, deurdat sy dit ook beklemtoon dat 

vrywilligers opleiding moet ontvang. Sy se die volgende: "Only as we train our leaders and 

watch their enthusiasm for their ministry grow will we see less turnover and more effective 

leadership". 
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HOOFSTUK5: 

'N VOORGESTELDE MODEUSTRATEGIE VAN EFFEKTIEWE KOMMUNIKASIE VAN DIE EVANGELIE 

AAN DIE PLATTELANDSE KIND (ouderdom 6-12 jaarl BINNE DIE VERENIGENDE GEREFORMEERDE 

KERK: 

Die vraag is: watter soort opleiding moet vrywilligers ontvang om kinders effektief le 

bedien? Christie (1992:124-128) noem dat die volgende belangrik is vir die opleiding van 

vrywilligers: 

(1) "elke vrywillige moet weet waarvoor hulle hul inlaat, en daarom moet daar aan die 

begin duidelike doelwitte bepaal word, byvoorbeeld behoeftes van kinders moet bepaal 

word 

(2) elke vrywillige moet volgens hulle kennis en talente ge"identifiseer word, om sekere 

take aan hulle toe le vertrou 

(3) aan elke vrywillige moet daar 'n onderrig-kurrikulum gegee word, om so die beste 

kennis en optrede na vore te bring". 

Uit bogenoemde gegewens is di! duidelik dat persone wat graag kinders wil onderrig die 

nodige kennis moet he, maar dit kan alleenlik geskied met die nodige opleiding. Vanuit die 

vraelyste wat V.G.K. gemeentes op die platteland teruggestuur het, is di! duidelik dat die 

gemeentes frustreerd is oor kinderbediening wat nie tot sy reg kom nie. Die gemeentes het 

wel vrywillige persone wat die evangelie kommunikeer aan kinders, maar nie daarin 

opgelei is nie. Soos blyk uit vorige hoofstukke moet elke vrywillige kennis he! van: 

(1) die uniekheid van elke kind wat hulle onderrig, byvoorbeeld dat kinders leef en kom uit 

verskillende huise, dat kinders se omstandighede nie dieselfde is nie 

(2) die ouderdomsgroep en ontwikkelingsfases van kinders moet in ag geneem word. 

Om 'n einde te bring aan die frustrasies waarmee gemeentes op die platteland sit, moet die 

plaaslike geloofsgemeenskap die vrywillige persone toerus en oplei om hulle taak te verrig. 

lndien dit nie gebeur nie, sal daar altyd 'n belangeloosheid by persone wees wat help met 

die kinderbediening binne die V.G.K op die platteland. Die evangelie sal dan ook nie 

effektief genoeg gekommunikeer word aan die kind (ouderdom 6-12 jaar) nie. 
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HOOFSTUK5: 

'N VOORGESTELDE MODEUSTRATEGIE VAN EFFEKTIEWE KOMMUNIKASIE VAN DIE EVANGELIE 

AAN DIE PLATTELANDSE KIND (ouderdom 6-12 jaarJ BINNE DIE VERENIGENDE GEREFORMEERDE 

KERK: 

5.4.6 Die kommunikasie van die Evangelie op 'n praktiese wyse: 

Die Evangelie moet nie net op 'n mondelinge wyse aan die kind gekommunikeer word nie, 

maar moet ook op 'n praktiese wyse. 

5.4.6.1 Geestelike lesmateriaal en hulpmiddels: 

Die evangelie van God (Bybel) moet lewendig gemaak word (Roehlkepartain 1991 :62). 

Daar is heelwat metodes en apparaat tot ons beskikking wat Bybelonderrig en 

lesaanbieding 'n vreugdevolle ervaring vir beide leerkrag en kind kan maak. 

Die vraag is, wat is onderrigtegnieke? Oil kan as volg beskryf word: 'n Onderrigtegniek is 'n 

manier om die taak of les afgehandel te kry. Di! is ook 'n metode om 'n doel le bereik. 

Vergottini (1991: 12) beskryf die doel van geestelike hulpmiddels as volg: 

(1) "hulpmiddels sal kinders help om abstrakte en geestelike waarhede te verstaan, 

byvoorbeeld die Here se nabyheid word uitgebeeld in die Herder 

(2) hulpmiddels wat goed beplan is, sal die kind se aandag trek en behou 

(3) die boodskap sal langer en beter deur die kind onthou word 

(4) hulpmiddels help dat kinders se dissipline in die klas goed is 

(5) hulpmiddels gee selfvertroue aan die leerkrag om die les aan te bied". 

Hulpmiddels wat vir kinders se onderrig gebruik word, moet inpas by die ouderdom en 

verstaansvermoe van die kind byvoorbeeld, as daar van sekere speletjies ("games for 

young children 2-5 years and games for elementary-age children 9-12 years") gebruik 

gemaak word, moet dit inpas by die kind se ouderdom en verstaan van die spel. Hierdie 

wyse van evangelieoordrag word genoem "age-specific ministries"(Roehlkepartain 

1991 :109-115). 
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HOOFSTUK5: 

'N VOORGESTELDE MODEUSTRATEGIE VAN EFFEKTIEWE KOMMUNIKASIE VAN DIE EVANGELIE 

AAN DIE PLATTELANDSE KIND (ouderdom 6-12 jaarl BINNE DIE VERENIGENDE GEREFORMEERDE 

KERK: 

Vervolgens word daar 'n kart beskrywing gegee van tipes hulpmiddels wat gebruik kan 

word om die evangelie prakties te kommunikeer aan kinders. Vergottini (1991 :24-63) noem 

'n paar hulpmiddels wat gebruik kan word om die kind se aandag en begrip van die 

evangelie le kry: 

(1) "sketse en prente kan gebruik word om liedere te illustreer 

(2) skryfborde en flennieborde kan gebruik word om leswaarhede uit te beeld, byvoorbeeld 

Petrus se val 

(3) flitskaarte om gebedsitems uit te beeld 

(4) plakboeke kan gebruik word vir stiltetyd 

(5) films, videos en skyfies kan gebruik word vir Bybelstories en hersiening van 

lesmateriaal 

(6) van dramas, aksies en vingerspel kan oak gebruik gemaak word vir die aanleer van 

Bybelverse, en die uitbeeld van liedere 

(7) uitstappies en toere na kerkinrigtings kan help met stimulasie van kinders 

(8) poppespel om een of ander boodskap oar te dra wat kinders se aandag trek". 

Roehlkepartain (1991:67-93) wys daarop dat in 'n ouderdomsgerigte bediening daar van 

die volgende hulpmiddels en tegnieke gebruik gemaak kan word: 

( 1) "verskillende tipes speletjies wat in pas by ouderdom en ontwikkeling van kind 

(2) om musiek saam met kinders te maak, want musiek help kinders om hulle geloof uit le 

druk 

(3) die gebruik van avontuur kunste en kreatiewe handwerk". 

Die meeste gemeentes op die platteland gebruik geestelike lesmateriaal en hulpmiddels in 

die Kinderbond en Sondagskool om die evangelie te kommunikeer aan die kind, maar die 

hulpmiddels wat gebruik word, spreek nie die verskillende ouderdomsgroepe en 

ontwikkelingsfases van die kind (ouderdom 6-12 jaar) aan nie. 
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HOOFSTUKS: 

'N VOORGESTELDE MODEUSTRATEGIE VAN EFFEKTIEWE KOMMUNIKASIE VAN DIE EVANGELIE 

AAN DIE PLAITELANDSE KIND !ouderdom 6-12 jaarl BINNE DIE VERENIGENDE GEREFORMEERDE 

KERK: 

Aangesien die kind op die platteland in moeilike omstandighede leef en grootword, is dit 

belangrik dat die V.G.K. lesmateriaal en hulpmiddels gebruik wat verstaanbaar is, soda! die 

kind op so 'n wyse die evangelie kan verstaan. 

5.4.6.2 Sport en avontuurgeleenthede, byvoorbeeld kampe: 

Dickie and Pearson (1992:87) se dat "hierdie praktiese manier van evangelie

kommunikasie een van die beste is, aangesien kinders daarvan hou om uit te beweeg, en 

dit is baie goed vir kinders". Dickie and Pearson (1992:88) maak die volgende stelling "On 

a retreat, removed from the disruption of TV and the distractions of a typical weekend, 

junior-high kids can be directed to spiritual things". 

Die avontuurkampe het 'n groat geestelike uitwerking op kinders, en volgens Dickie and 

Pearson (1992:88) gebeur die volgende in kinders se lewe terwyl hulle op s6 'n kamp gaan: 

(1) "die kinders ervaar en ondervind wat avontuur is, en die betekenis daarvan 

(2) kinders leer mekaar ken, en mekaar ondersteun 

(3) kinders kan op kampe en retreats fokus op die geestelike 

(4) die kind leer God ken in die natuur, en nie net in kerkgeboue of tussen groepe nie. 

Om 'n kamp of retreat te reel, is dit belangrik om die behoefte van die kind in ag te 

neem, byvoorbeeld as kinders bewus gemaak moet word van leierskap, moet 

"Leadership- retreats" gereel word". 

Volgens Dickie and Pearson (1992:131-132) het deelname aan sport ook 'n geestelike 

uitwerking op kinders. Die uitwerking wat dit op kinders het, is die volgende: 

(1) "dit help kinders om die lewe te genie! 

(2)wanneer die kind vanaf 'n sport geleentheid die aktiwiteite van die kerk bywoon, is 

hulle vol energie ". 
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HOOFSTUKS: 

'N VOORGESTELDE MODEUSTRATEGIE VAN EFFEKTIEWE KOMMUNIKASIE VAN DIE EVANGELIE 

AAN DIE PLATTELANDSE KIND louderdom 6-12 jaar BINNE DIE VERENIGENDE GEREFORMEERDE 

KERK: 

(2) "kreatiewe sport help dat kinders mekaar waardeer en ondersteun 

(3) deur sport help dit die kind om die waarde van reels le verstaan en uit le leef'. 

As daar gebreke in die kinderbedieningstruktuur van die V.G.K. op die platteland uitgewys 

kan word, dan is dit die gebrek aan retreats en kampe om die kind le stimuleer. Aangesien 

die kind op die platteland in swak sosio-ekonomiese omstandighede grootword, en 

geleenthede skraal is om daar uit le kom, is dit wat Dickie en Pearson (1992:88) ten 

opsigte van retreats en kampe beskryf, die antwoord vir 'n effektiewe kinderbediening binne 

die V. G. K. Die kind word gestimuleer in hulle geestelike I ewe. Nie een van die plattelandse 

gemeentes wat vraelyste teruggestuur het, maak melding dat hulle die Kinderbond of 

Sondagskoolkind neem op kampe, retreats of laat deelneem aan enige tipe sport nie. 

Om die kinderbediening van die V.G.K. op die platteland in 'n mate suksesvol le laat 

gebeur, is dit van kardinale belang dat daar in die kinderbedieningstruktuur van die kerk 

voorsiening gemaak moet word vir buitelugaktiwiteite om die kind se geestelike vermoe en 

ingesteldheid teenoor die plaaslike geloofsgemeenskap le verander. Die kind sal dan 'n 

meer lewendige en aktiewe rol wil speel in die gemeente. 

5.4.7 Die kerkraad se siening van kinderbediening binne die 

plaaslike geloofsgemeenskap: 

Die kerkraad van elke plaaslike geloofsgemeenskap het die roeping en taak om in die 

geestelike behoeftes van die gelowige binne die kerk le voorsien. Die kerkraad moet 

bedieningstrukture daarstel om onder andere die kind le bedien. Jeug en Erediens 

(1990:13) wys juis daarop dat "die ouderling en diaken se taak is om die kind se nood op 

hulle harte te dra. Kinders moet tuis voel in die erediens". 
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HOOFSTUK5: 

'N VOORGESTELDE MODEUSTRATEGIE VAN EFFEKTIEWE KOMMUNIKASIE VAN DIE EVANGELIE 

AAN DIE PLATTELANDSE KIND !ouderdom 6-12 jaarl BINNE DIE VERENIGENDE GEREFORMEERDE 

KERK: 

Christie (1987:13) waarsku in sy boek "oor die "one-man-band show", en soms is dit in die 

geval van die kerkraad en predikant". Kinderbediening is 'n moet in elke plaaslike 

geloofsgemeenskap, maar omdat kerkrade oningelig is, is hulle nie bereid om voltydse 

kinderwerkers aan te stel nie. Die kerkraad fokus meer op die behoeftes van die jeug en 

volwassene in die kerk. 

Kerkrade is soms negatief ingestel teenoor kinderbediening en daarom is hulle nie bereid 

om daadwerklike optredes te loods om kinderbediening suksesvol in die plaaslike 

geloofsgemeenskap te laat plaasvind nie. 

Die meeste gemeentes binne die V.G.K. op die platteland wys daarop dat kerkrade se 

ingesteldheid teenoor kinders moet verander, d.w.s. die kind moet 'n ereplek in die 

gemeente kry. Die evangelie sal effektief gekommunikeer word aan kinders, indien 

kerkrade 'n meer positiewe houding inneem teenoor kinderbediening. 

5.4.8 SAMEVATTING EN SLOT: 

Die doel van kinderbediening is om die kind te bedien met die evangelie van God, soda! die 

kind tot geloofsgroei en geloofsvolwassenheid kan kom. Die bediening geskied aan die 

verbondskind van die plaaslike geloofsgemeenskap. 

'n Belangrike vraag in kinderbediening is: Wie moet die kind opvoed? Die kerk verwag van 

die ouer om dit te doen, en ook andersom. Kinderbediening pak hierdie saak van albei 

kante aan. Die ouers kan die kind godsdienstig opvoed, maar die praktiese hantering van 

godsdiens en die gereedmaking en die hantering van Christenskap in die samelewing is 

ook 'n belangrike deel van kinderbediening. 
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HOOFSTUK5: 

'N VOORGESTELDE MODEUSTRATEGIE VAN EFFEKTIEWE KOMMUNIKASIE VAN DIE EVANGELIE 

AAN DIE PLATTELANDSE KIND (ouderdom 6-12 jaarl BINNE DIE VERENIGENDE GEREFORMEERDE 

KERK: 

Mense wat besig is met kinderbediening moet verskillende aspekte in aanmerking neem 

as dit by kinders kom, byvoorbeeld die kind se agtergrond, sosio-ekonomiese 

omstandighede, ouderdom, ontwikkelingsfases en opvoedkundige vermoens. 

Kinderbediening is een van die mees belangrike aspekte in die werksaamhede van die 

kerk. Die V.G.K., veral die plaaslike geloofsgemeenskap op die platteland, moet die 

belangrikheid besef as dit kom by die kind (ouderdom 6-12 jaar). Hoe persone wat betrokke 

is by kinderbediening in die V.G.K. op die platteland by die nuwe uitdagings gaan aanpas, 

gaan bepaal in hoe 'n mate ons (Verenigende Gereformeerde Kerk) die kinders van die 

21ste eeu bereik en watter bydrae en verskil hulle as Christene in die samelewing gaan 

maak. 

In die kinderbedieningspraktyk van die V.G.K. op die platteland, moet daar veral klem gele 

word op die volgende: 

(1) die kerkraad van die plaaslike geloofsgemeenskap moet hulle siening ten opsigte 

van kinders verander 

(2) die ouers sal hulle verantwoordelikheid ten opsigte van die geestelike opvoeding van 

hulle kinders opnuut moet besef 

(3) om te help met die geestelike bearbeiding van die kind, moet kerkrade van 

opgeleide kinderwerkers en vrywillige werkers gebruik maak en 

(4) die lesmateriaal wat gebruik word, moet aangepas word om die omstandighede en 

uniekheid van kinders aanspreek. 



BYLAEA: 

GESTRUKTUREERDE VRAELYS AAN V.G.K. GEMEENTES: 

BYLAE A: 

GESTRUKTUREERDE VRAEL YS AAN V.G.K. GEMEENTES: 

Die vrae moet so duidelik en volledig as moontlik voltooi word: 

Vraag 1: 

Hoeveel dooplidmate (0-12 jaar) is in u gemeente? 

1. 1 Buitewyke: 

1.2 Dorp: 

Vraag 2: 

(0-4 jaar) 

(5-12 jaar) 

(0-4 jaar) 

(5-12 jaar) 
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2.1 Hoeveel kinders woon gereeld die Kinderbond en Sondagskool by op die buitewyke, die 

eerste Sondag van die somer? 

(0-4 jaar) 

(5-12 jaar) 

2.2Hoeveel kinders woon gereeld die Kinderbond en Sondagskool by op die buitewyke, die 

eerste Sondag in die winter? 

(0-4 jaar) 

(5-12 jaar) 



BYLAE A: 

GESTRUKTUREERDE VRAEL VS AAN V.G.K. GEMEENTES: 

Vraag 3: 

Hoeveel kinders woon gereeld die Sondagskool en Kinderbond by op die dorp, die 

eerste Sondag van die winter en somer? 

(0-4 jaar) 

(5-12 jaar) 

Vraag 4: 
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In elke gemeente is daar tog beduidende vlakke van lewensstandaarde, veral ten opsigte 

van inkomste en sosiale lewe. Hoeveel kinders vanuit die verskillende vlakke woon die 

Kinderbond en Sondagskool (Dorp) by? 

Sondagskool Kinderbond 

Baie lae inkomste/leefwyse: 

Lae inkomste/lae leefwyse: 

Gemiddelde inkomste/leefwyse: 

Bo-gemid. lnkomste/leefwyse: 

Hoe-inkomste/leefwyse: 

Vraag 5: 

5.1 Van watter geestelike lesmateriaal en aktiwiteite word huidiglik deur u 

of u gemeente gebruik om die evangelie aan die kind te kommunikeer? 

• Kinderbond (0-4 jaar) 

(5-12 jaar) 
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BYLAEA: 

GESTRUKTUREERDE VRAEL YS AAN V.G.K. GEMEENTES: 

• Sondagskool: (0-4 jaar) ------------

(5-12 jaar) __________ _ 

5.2 Watter metodes en predikmateriaal gebruik u tans om die evangelie tydens 

Kinderdienste aan die kind oor le dra? 

(0-4 jaar): 

( 5-12 jaar): 

Vraag 6: 

lndien aanbiedingsmateriaal en 'n bepaalde metode gebruik word, hou dit verband met 

die kind se ontwikkelingsfases? 

• (0-4 jaar) 

• (5-8 jaar) 

• (9-12 jaar) 

Vraag 7: 

Sou u se dat persone wat betrokke is by die opvoeding van die kind in u gemeente, 

voldoende toegerus is om die kind tot geestelike volwassenheid te begelei? 

• Kinderbond : 



BYLAEA: 

GESTRUKTUREERDE VRAELYS AAN V.G.K. GEMEENTES: 

• Sondagskool: 

Vraag 8: 

Daar is faktore wat effektiewe kommunikasie van die evangelie belemmer: 

8. 1 Wat sou u se verhinder effektiewe kommunikasie in: 

• Kinderbond: 

• Sondagskool: 

• Erediens: 

8.2 Watter praktiese probleme ondervind u ten opsigte van kinderbediening in: 

• Kinderbond: 

• Sondagskool: 

• Erediens: 

8.3 Watter faktore benadeel kinderbediening op 

buitewyke: 
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BYLAEA: 

GESTRUKTUREERDE VRAEL YS AAN V.G.K. GEMEENTES: 

8.4 Watter faktore benadeel kinderbediening op 

dorp: 

Vraag 9: 
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lndien u graag veranderinge in kinderbediening binne u gemeennte of bree (V.G.K.) wil 

sien, wat dink u moet verander, en wat sal u aanbeveel gedoen kan word. 
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