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OPSOMMING 

Onder/inge sorg is 'n wesenlike bedieningsaspek van die christelike geloofsgemeenskap. 

Ongelukkig kom daar soms weinig hiervan tereg. Gemeentes het egter geleentheid om in 

kleingroep-verband (soos in selgemeenles) 'n effektiewe sorgsisteem te herbou. Die toerusting 

van groepleiers bied voorts 'n sleutel tot die ontwikkeling van die pastoraal-terapeutiese waarde 

van sulke kleingroepe. 

Vanuit 'n post-moderne diskoersposisie vir die pastoraat (soos dit neerslag vind in 'n narratiewe 

benadering) is in hierdie navorsing narratief en ko-konstruktief gewerk aan die opleiding van 

selgemeenteleiers. Daar is spesifiek gefokus op die vestiging van die deursigtige, narratiewe 

praktyk van veelvuldige refleksiewe en reflekterende gesprekke in die onderlinge versorging in 

selgemeentes, dus: die benutting van die selgemeente as getuiegroep. Daarmee word 

aangesluit by die feit dat selgemeentes 'n forum en konteks bied vir die vertelling en her

vertelling van stories, 'n narratiewe proses wat die potensiaal het om byte dra tot die generering 

van ryker beskrywings van mense se lewens. 

SUMMARY 

Mutual care amongst believers is fundamentally part of the pastoral ministry of the church. The 

situation in this regard leaves much room for improvement in many churches. However, 

churches have the opportunity to rebuild an effective system of mutual care through small 

groups (cells). An important key to the development of the pastoral-therapeutic impact of such 

small groups, lies in the training of group leaders. 

This research project used a narrative, co-constructive approach toward the training of cell 

leaders. It was done from a post-modern discourse position for pastoral care. The specific 

intent was to establish the transparent, narrative practice of multiple reflexive conversations as 

a basis for mutual care within church cells, thus utilizing cells as witness groups. This was done 

as cells provide a forum and context for the telling and re-telling of stories and this has the 

potential to contribute to the generation of richer descriptions of people's lives. 
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Hoofstuk 1 

AGTERGROND, PROBLEEMOMSKRYWING EN 

DOEL VAN DIE STUDIE 

1.1 GEMEENTELIKE PASTORAAT: 'N DILEMMA 

1.1.1 BEPERKENDE GEMEENTESTRUKTURE 

Gemeentes van die Nederduitse Gereformeerde Kerk is tradisioneel gestruktureer 

volgens 'n herder-kudde model wat daarop neerkom dat 'n groepie lidmate, by name 

diegene in die sogenaamde besondere ampte (herders) verantwoordelikheid mo et neem 

vir die geestelike sorg van die gemeente (die kudde). 

'n Model kan in hierdie verband omskryf word as 'n 'omvattende bedieningstelsel van 

'n gemeente' (De Wit & Potgieter 1998:7). Potgieter (De Wit & Potgieter 19987) se "n 

Model is 'n denkkonstruksie; die manier om wat werklik in 'n gemeente aan die gang is, 

te sistematiseer, le klassifiseer en te vereenvoudig.' 'n Model veralgemeen dus en 

orden die kerkbegrip en -praktyk binne die raamwerk en in die lig van 'n Bybelse 

metafoor (Hendriks 1992:13). Die gevaar is egter dat Bybelse metafore oorspan kan 

word, dat dit verder ontwikkel word as wat die Bybel self dit gebruik (Hendriks 199213, 

35, 210) en dat dit eensydig rigtinggewend word vir gemeentes se bedieningspraktyk. 

Die dilemma van 'n herder-kudde bedieningsmodel is dan juis dat die herder-kudde 

metafoor dikwels in die bedieningspraktyk van gemeentes oorspan word. Dit kan lei tot 

'n hoe vlak van onbetrokkenheid van lidmate wat na die ample (herders) opsien om 

hulle te versorg terwyl hulle nie hulleself sien in 'n bediening van sorg aan mekaar nie. 

Onderlinge sorg is egter 'n wesenlike bedieningsaspek van die geloofsgemeenskap wat 

weer in ander Bybelse metafore soos die /iggaam en die huisgesin na vore kom. 

Die genoemde dilemma vind byvoorbeeld uitdrukking in die bevinding van Ver Straten 

(1988:28) wat skryf oor die probleem van die pastor om vir 'n groeiende aantal lidmate 

pastorale sorg te dra. In die lig van sy gemeente se getallegroei en die gepaardgaande 

bedieningsbehoeftes het hulle die voltydse personeel uitgebrei. Hy skryf soos volg oor 

die resultaat: 
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I observed a correlation between the addition of each pastoral staff person 

with a corresponding decrease in the participation of lay people. The 

increase of staff people was matched by a decrease in Jay involvement. .. We 

needed a church functioning as a participatory body, with each member 

active. This is the New Testament standard for a congregation. 

(Ver Straten 1988:29-30) 

Die dilemma van so 'n verskraalde herder-kudde bedieningsmodel blyk aan die ander 

kant ook uit die bevinding van Reeves & Jenson (1984:27) wat se: 'So-called "lapsed 

members", representing approximately one-third of most congregations, usually had 

psychological, emotional and/or rational needs which were not being met.' Hierdie 

opmerking dui op die probleem vir die leiers/ampte (wat gewoonlik 'n klein getal is in 

verhouding tot die groat getal lidmate) om in voeling te bly met die sorgbehoeftes van 

die lidmate en om hulle met die nodige sorg te bedien. S6 kan gemeentestrukture 

beperkend inwerk op die bediening van sorg in en deur gemeentes. 

1.1.2 SAMELEWINGSINVLOEDE 

Wat die dilemma vererger, is die samelewingsveranderings wat die afgelope jare op 

sosiaal-kulturele vlak plaasgevind het en steeds plaasvind, veral a.g.v. grater mobiliteit 

asook sneller en verbeterde kommunikasie. Die effek hiervan is dat 

geloofsgemeenskappe (gemeentes) hulleself dikwels nie (meer) kan onderskei van die 

grater gemeenskap waarbinne hulle as geloofsgemeenskappe funksioneer nie. Mead 

(1997:64) stel dit s6: 'They have "gone native." This has happened gradually, over 

generations, and continues as society's values and stories and heritage infiltrate our 

lives and congregations.' Oat daar oor en weer belnvloeding tussen kerk en 

samelewing plaasvind, is onvermydelik. Dis egter sorgwekkend as die geloofskultuur 

onder invloed van 'n samelewing se kultuur in 'n groat mate van omgee en sorg beroof 

word. 

Volgens Gergen (1991 :236-241) is dit kenmerkend van die sogenaamde westerse 

kultuur (waarbinne gemeentes van die Nederduitse Gereformeerde Kerk oorwegend 

funksioneer) dat dit sterk individualisties is en op prestasie en kompetisie fokus. So 'n 

kultuur is nie ju is pro-omgee vir mekaar nie (Gergen 1991 :240-241 )_ lnteendeel, die 

sterk individualisme in 'n westers-georienteerde samelewing lei tot 'n belewing van 

isolasie, eensaamheid en anomie. Oft skep 'n klimaat wat bevorderlik is vir eksploitasie 
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en 'n kompeterende eerder as 'n kobperatiewe siening van verhoudings. En namate 

individualisme toeneem, ontstaan 'n toestand waar almal teen almal is (Gergen 

1991 :241 ). Gergen verduidelik dit s6: 

' ... public life has given way to privatized, claustrophobic, and defensive 

modes of living'. 

(Gergen 1991:241) 

Moontlik is bogenoemde tans nag nie so 'n ernstige probleem vir kerke in die 

sogenaamde nie-westerse deel van ans samelewing nie. 

'n Ander faktor in die gemeenskap wat tot toenemende sorgbehoeftes en afnemende 

sorg-bereidheid bydra, is die volgende: 'n verbreding van die aantal persone, sake en 

instansies met wie ans in verhouding staan (Gergen 1991:3). Dit is 'n gevolg van die 

groottegnologiese ontwikkelings (Gergen 1991 :53-59) wat kommunikasie met 'n groter

wordende groep en met 'n groeiende verskeidenheid ander mense moontlik maak. Dit 

lei weer tot 'n vervlakking in verhoudings, 'n 'state of social saturation' (Gergen 1991 :3). 

Hierdie sosiale versadiging lei tot die vervloeiing van intiem-persoonlike gemeenskappe 

('face-to-face communities') en tot 'n polimorfe verwording in sosiale patrone (Gergen 

1991212). 

Genoemde faktore is voorbeelde van samelewingsinvloede wat geloofsgemeenskappe 

be roof van 'n omgee-kultuur. So 'n gebrek aan sorg-bewustheid en sorg-bereidheid by 

die christelike geloofsgemeenskap vind uiteraard aansluiting by ans natuurlike, sondige 

geneigdheid om nie vir ander sorg te (wil) dra nie. 

1.1.3 GEBREKKIGE KO/NON/A 

Die samelewingsveranderings op sosiaal-kulturele vlak het 'n 'sterk invloed op die 

versugting na koinonia uitgeoefen' (Hendriks 1992:91 ). Alhoewel die mens van vandag 

met inligting oorspoel word (Hendriks 1992:91) en 'n versadiging aan verhoudings 

ervaar (Gergen 1991 :3), het hy/sy eensaam geword (Hendriks 1992:91-92). Min 

gemeentes het egter in hulle bedieningstruktuur en -praktyk met hierdie 

samelewingsinvloede rekening gehou (Hendriks 1992:92). Burger ( 1991: 109) wys ju is 

daarop dat daar tot onlangs in die Nederduitse Gereformeerde Kerk 'weinig sprake was 

van 'n intensionele bediening met die oog op koinoniavorming en -ervaring'. En die rede 

waarom die kerk vir jare kon wegkom met 'n bediening waarin daar nie doelbewus 
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aandag gegee is aan lidmate se behoefte aan en ervaring van gemeenskap nie, is dat 

daar plaaslik 'nog heelwat natuurlike gemeenskapsverbande was waarop die kerk as't 

ware kon teer' (Burger 1991:109). Die situasie het egter gedurende die afgelope 

kl om pie jare ingrypend verander, veral in die stad (Burger 1991: 109). Daarom, se 

Burger (1991:109), 'werk die soort bediening wat dekades lank toereikend en effektief 

was, nou skielik net nie meer so goed nie'. 

Die gevolg is dat, in 'n tyd waar daar 'n besondere behoefte aan diepgaande en 

betekenisvolle sosiale verhoudings bestaan (Hendriks 1992:92), daar by 

geloofsgemeenskappe (gemeentes) 'n armoede aan koinonia is. Laasgenoemde kan 

dan ook aangedui word as 'n belangrike rede vir gemeentes se onvermoe om effektiewe 

sorg le kan bedien. Hieroor se Mead byvoorbeeld: 

The gift of community, so badly needed by society, so longed for, has not 

been nourished within the church. We have lost touch with it ourselves. It is 

doubly ironic that we are the people to whom community was especially 

revealed, whose theology articulates God as God-in-community, and who 

came onto the world's stage as a people noted for how they loved one 

another. 

(Mead 1997:61) 

1.1.4 'N UITWEG 

Daar is egter t.o.v. die gemeentelike pastoraat vir die kerk 'n uitweg uit die genoemde 

dilemmas van 'n eensydige gemeentemodel, die assimilering van waardes wat die 

geloofsgemeenskap se eie waardes en etiek ondergrawe, en die probleem van gebrek 

aan gemeenskap. Hierdie uitweg hang ten nouste saam met die uitdaging tot en 

behoefte aan die vestiging van 'aanvullende koinonia-verbande' (Hendriks 1992:92). 

Die kerk staan ... voor die wonderlike uitdaging om ... die behoefte le vul met 

iets wat God self gee, iets wat veel grater as sosiale vriendskap is .. 

koinonia! 

(Hendriks 1992:92) 

1.2 GEMEENTELIKE PASTORAAT: DIE PROBLEEM EN UITDAGING 
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Die uitdaging vir gemeentes is om 'n bedieningspraktyk te he wat meer ruimte bied vir 

koinonia (Hendriks 1992:92) en waar die gemeentelike pastoraat op 'n meer Bybels

verantwoorde wyse kan funksioneer, dit wil se waar die geloofsgemeenskap so kan 

funksioneer dat gelowiges vir hulle eie lewe voor God en vir mekaar verantwoordelikheid 

neem (vgl. Hand 20:28-32; Hebr 10: 24 en die ta lie mekaar-opdragte in die Skrif). Dit 

gaan dus ten diepste om die kontinuering van 'n bepaalde etiese tradisie binne die 

geloofsgemeenskap wat so ver terug gaan as die Bybel. Bedieningsmodelle behoort 

dus s6 aangepas te word dat die etiese (in hierdie geval die waardes van liefdevolle 

omgee en sorg, soos dit deur bybelse metafore gedra word) in en deur die 

geloofsgemeenskap behoue bly. 

Talle pogings om gemeenteleiers (bv ouderlinge) toe te rus om hierdie uitdaging die 

hoof te bied, het egter al teleurstellende resultate gelewer. Tydens 'n Gemeentebou 

Studietoerna die VSA in 1986 het dr Malan Nel byvoorbeeld aan die toergroep gese dat 

ons ons beroep op die onvermoe van ouderlinge (Nel 1986). Daarmee is sekerlik nie 

verwys na 'n inherente tekortkoming in die persone wat in gemeentes in die amp van 

ouderling dien nie. Allerminsl Dit moet gesien word as 'n tekortkoming in die 

Nederduitse Gereformeerde Kerk (en ander kerke) se tradisionele bedieningsmodel wat 

aan ouderlinge sekere funksies toevertrou waarvoor hulle nie die gawes ontvangnet nie 

en/of nie toegerus is nie. Of daar word aan hulle 'n bepaalde pastorale 

verantwoordelikheid toevertrou wat veronderstel is om te bou op die onderfinge sorg 

tussen gelowiges. In effek kom dit daarop neer dat die ouderling ervaar dat hy moet 

help mure bou waar daar nie fondamente is nie. 

Ook die pastorale bediening deur die leraar is nie sonder probleme nie. Wat duidelik 

behoort te wees, is dat die nodige koinoniale diepteverhoudings in 'n gemeente nie 

ontstaan deur 'n lidmaat met 'n eenmaal-per-jaar besoek aan die leraar vas te knoop 

nie (Hendriks 1994a). Hendriks (1994b:5) noem die verhouding tussen leraar en 

lidmaat, wat langs die weg van sistematiese huisbesoek ontstaan, 'n goeie-gesindheid 

verhouding wat wel waarde het vanuit die oogpunt van 'n pastorale basismodel. Hy is 

egter van mening dat hierdie soort besoeke nie die winste van die kleingroepbediening 

kan behaal nie. 

Met verwysing na Shawchuck wat se dat vernuwing van 'n gemeente nie sonder die 

beginsels van dissipelbou kan geskied nie, wys Hendriks (1994b: 11) ook op die gevaar 

dat 'n volledige huisbesoek scenario kan meebring dat 'n leraar eintlik algaande 'n · 
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beroep begin beoefen, meganies begin werk eri afgesny raak van diepteverhoudings. 

Op die wyse bly die leraar op 'n afstand en kan daar nie geestelike leiers in die 

gemeente ontwikkel nie. Laasgenoemde gebeur net in diepteverhoudings waar daar 

modellering plaasvind. 

Omdat diepteverhoudings 'n voorwaarde is vir die nodige vertrouensklimaat waarbinne 

effektiewe sorg in die geloofsgemeenskap kan plaasvind, is dit begryplik dat sorg 

moeilik tot sy reg kan kom waar daar nie sulke diepteverhoudings bestaan nie. Een van 

die winste van 'n kleingroepbediening (koinoniaverbande) daarteenoor, is juis dat dit die 

ruimte skep vir die ontwikkeling van vertrouens-en diepteverhoudings tussen gelowiges. 

Trouens, Burger (1991: 104) se dat die kern van Bybelse koinonia daarin bestaan dat 

'mense in opdrag van Christus hul totale /ewens oopmaak vir mekaar. Die verbintenis 

aan Christus sluit in 'n verbintenis aan mekaar.' So 'n koinoniale verbintenis aan mekaar 

impliseer onder andere: 

... die wete of versekering dat jou /ewe geag en beskerm word, dat random 

jou mense is vir wie jy saak maak, dat jy omring word deur harte en hande 

wat in die Na am en krag van Christus omgee en wat vir jou sat sorg .... Daar 

is 'n diep genesing en herstel wat plaasvind in ons lewens as ons die !iefde 

en sorg waarna ons smag, ontvang van ander hande as ons eie. 

(Burger 1991: 105) 

Dit is juis wanneer die kerk as geloofsgemeenskap 'n versorgende gemeenskap is, 

onder mekaar en in die wereld, dat die kerk in Bybelse sin gesond is: 

A caring church becomes healthy. Christ's love finds in his people a 

prepared climate for his healing. It becomes the proper habitat for life by his 

Spirit to produce the health and wholeness of His love. 

(Ver Straten 198876) 

Die kardinale vraag bly egter hoe gemeentes so 'n versorgende (en gesonde') 

gemeenskap kan word. Ten einde in die behoefte aan gemeenskap en sorg te 

voorsien, is dit vir die kerk noodsaaklik om opnuut: 

O die dinamika van die christelike geloofsgemeenskap te ontdek - waar elke lid 

gawes tot diens van die Gees ontvang het (Burger 1991:123-132); 
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0 die onlosmaaklike band tussen gemeenskap (koinonia) en onderlinge sorg raak 

te sien (Burger 1991: 100-108) 

CJ en om die bevordering van beide as 'n imperatief te beskou en as sodanig te 

hanteer. 

Mead stel dit s6: 

... we must reshape the life of the church so that this world will be shot 

through with nourishing, provocative community that excludes no one from 

a sense of belonging ... we must also make strides to be that place that is 

known to side with, encourage, and generate community throughout our 

society. If we address these imperatives we will be known once more as the 

place to go to discover what it feels like to be in a community, cared for. 

forgiven, and - yes - challenged I 

(Mead 1997 61) 

Om egter by hierdie Bybelse imperatief uit te kom, moet die probleem ook beter 

verstaan word. 

1.3 PROBLEEMOMSKRYWING 

1.3.1 DIE NOOD AAN EFFEKTIEWE ONDERLINGE SORG 

Gemeentes staan eenvoudig voor die uitdaging om gemeenskap ('community') te help 

herbou in die lig van die fragmenterende en individualiserende kragte van die 

massamedia, die werkomgewing ('marketplace') en die onpersoonlike eise van 

burokratiese instellings (Wuthnow 1994b:36). Tereg skryf Potgieter (1998a:7) 'Kerk

wees begin daar waar gelowiges rondom Jesus Christus as die middelpunt in liefde met 

mekaar saamleef en soos 'n uitgebreide gesin (extended family) funksioneer.' Die kerk 

het 'n kosbare geleentheid om in kleingroep-verband die gem is aan onderlinge sorg reg 

te stel en 'n sorgsisteem te herbou waar die Heilige Gees deur gelowiges se onderlinge 

betrokkenheid by mekaar (en by ander) helend kan werk met mense wat sorgbehoeftes 

het. 

1.3.2 DIE SELGEMEENTE AS PASTORALE TERAPEUT? 
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Kleingraepe funksioneer in 'n verskeidenheid van gestaltes in gemeentes, bv. 

dissipelskapgraepe, omgeegroepe, selgemeentes, selle, bedieningsgroepe, 

bybelstudiegroepe, graeigroepe, ensovoorts. Daar bestaan ook kleingroepe wat as 

terapeutiese groepe beskou kan word, of wat benut word in die proses van terapie. Vir 

die doel van hierdie studie word egter gekyk na die selgemeente wat binne die konteks 

van die geloofsgemeenskap (dit wil se in gemeentes) funksioneer en wat nie in 

hoofsaak 'n terapeutiese groep is nie. 'n Selgemeente is dus 'n christelike 

geloofsgemeenskap bestaande uit 'n klein aantal gelowige gesinne of gesinseenhede 

en enkellinge. Ek vind graag aansluiting by Potgieter in sy keuse van die term 

selgemeenle: 

'n Selgemeente is 'n huisgroep gelowiges wat die wesenlike eienskappe van 

gemeente-wees vertoon en wat as geloofsgemeenskap funksioneer sander 

om die band met die grater gemeenskap van gelowiges en die kerk in die 

bree al te skeep. As uitvloeisel van die verbondsbenadering vorm 'n paar 

gelowige gesinne en enkellinge wat hulleself vrywillig daartoe verbind, 'n 

klein geloofsgemeenskap. Dit is 'n 'sel'-gemeente want dit kan nie sinvol 

bestaan sander die grater eenheid van gelowiges nie; aan die ander kant het 

dit die gestalte van gemeenskap en is daarom reeds 'n 'gemeente'. 

Afgesien van die huisgesin, is die selgemeente die kleinste boueenheid van 

die kerk. 

(Potgieter 1995 21-22) 

Waar die meeste kerklike kleingroepe fokus op een of twee aspekte van die 

geloofslewe, gaan dit in die se/gemeente om 'n holisitiese benadering, dit wil se die 

gelowige se totale bestaan as mens van God. Die selgemeente wil gemeente van die 

Here (EKKA'lcrta) op grandvlak wees sander om die wyer geloofsgemeenskap van die 

grater gemeente los te laat of te bedreig. Die term selgemeente dui tegelyk die 

interafhanklikheid sowel as die selfstandigheid, asook die groeipotensiaal van 

selgemeentes aan (Hay 1998:36). Omdat die woord gemeente in 'selgemeente' in 

Bybelse sin gebruik word, naamlik dat dit 'n geloofsgemeenskap ('n EKKAriaw) is, 

behoort al die basiese elemente van kerk-wees wat in die gemeente gevind word ook 

in die selgemeente teenwoordig te wees (weliswaarop 'n eiesoortige wyse): aanbidding, 

diens, onderrig en gemeenskap van gelowiges. Hierdie wesenlike eienskappe van 

gemeente-wees kan selfs beter tot hulle reg kom in hierdie kleiner gemeentes van die 
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Here. Selgemeentes is dus veel meer as terapeutiese groepe, maar naas ander 

funksies funksioneer selgemeentes ook op die vlak va.n die pastoraat en terapie. 

Potgieter (1995: 1) meen dat die basiese uitgangspunt van die toenemende onderlinge 

betrokkenheid en -sorg wat gemeentes via 'n selgemeente-struktuur ervaar, verrassend 

eenvoudig is: 'die gemeente moet weerklein wees sod at /iefde onderling prakties beleef 

kan word.' Liefde is immers die gesindheid waarmee en die konteks waarbinne 

gelowiges mekaar dienend kan versorg en dit word selfs in groot gemeentes weer 'n 

praktiese moontlikheid (Wuthnow 1994a:91) binne die klein kring van die selgemeente. 

1.3.3 DIE NED GEREF GEMEENTE ELARDUSPARK: 'N SELGEMEENTE-STRUKTUUR 

Ek is leraar van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Elarduspark wat reeds 

sowat vyf-en-tagtig selgemeentes het. Die gemeente bestaan hoofsaaklik uit 

middelklas Afrikaanssprekende persone. Namate die gemeente in 'n voorstedelike 

makro-gemeente ontwikkel het, is 'n organiese groeiproses (in die vorm van die 

vermenigvuldiging van kleingroepe) deur die leraars gefasiliteer ten einde die sorg-basis 

van die gemeente te verbreed. Algaande is die waarde van die kleingroepe ten opsigte 

van onderlinge sorg asook spontane dienslewering op ander bedieningsterreine besef. 

Wat die bedieningsmodel van die gemeente betref, het die kerkraad uiteindelik (teen 

1994) gekies v1r 'n kleingroep-gebaseerde gemeente. Die tradisionele 

bedieningspatroon van geografiese wyke wat deur 'n ouderling bedien word, loop nog 

parallel met die selgemeente-struktuur maar die sorgsisteem is besig om te krimp 

namate meer en meer lidmate in selgemeentes opgeneem word. 

Die gemeente le sterk klem op 'n verhoudingstruktuur vir al sy bedieninge. Die 

selgemeentes funksioneer gevolglik in 'n struktuur waar alle selgemeenteleiers 

ingeskakel is in sogenaamde leraarskringe. Die funksie van die leraarskring is om 'n 

ruimte te skep vir die begeleiding en toerusting van die selgemeenteleiers deur die 

betrokke leraars. Die leraarskring bied terselfdertyd die ruimte waar die 

selgemeenteleier pastorale versorging kan ervaar, 'n oefening wat 'n waardevolle 

bydrae lewer tot sy/haar verdere vorming vir die funksie van herderskap as 

selgemeenteleier. 

1.3.4 KAN SELGEMEENTES SORGBEHOEFTES KONSTRUKTIEF HANTEER? 

'n Probleem ontstaan wanneer selgemeentes nie weet hoe om met die prob/eme van 

lede om te gaan nie of nie in staat is om dit konstruktief te hanteer nie. Groepe is 
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waarskynlik geneig om lede wat 'n probleem of behoefte met die groep deel op 'n 

direktiewe wyse van raad te bedien. Of daar word van die konfessionele (Burger 

1991 a:59) of diakoniologiese (Pieterse 1993: 100, 103-107) benadering in die praktiese 

teologie gebruik gemaak. Dit is 'n benadering wat die Skrif (of dan: 'n bepaalde 

verstaan van die Skrif) op die bepaalde probleem of situasie van toepassing maak, of 

in post-moderne epistemologiese terme gestel: hierdie benadering verskaf 'n 

modernistiese teologiese konstruk as die waarheid en oplossing vir die probleem. 

Daarmee word die persoonlike omstandighede en behoeftes van die persoon dikwels 

ge·1gnoreer, of ten beste, ondergeskik gestel aan die primere betekenis van die Skrif 

(oftewel: 'n bepaalde verstaan van die Skrif wat as normatief vir almal aanvaar word), 

aid us Veltkamp (1988: 16). 

Groepleiers van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Elarduspark het tydens 

verkennende gesprekke laat blyk dat bogenoemde meermale die wyse is waarop 

groeplede 'n lid met 'n behoefte of probleem sal ondersteun. Die groepleiers het gese 

hulle beleef dit as 'n leemte omdat hulle ervaar dat dit gewoonlik nie in die werklike 

behoefte van die betrokkenes voorsien nie. Trouens, mense kan verlam, magteloos of 

veroordeel voel en van die groep vervreem raak. Mense soek selde antwoorde of raad, 

maar eerder mense wat met begrip en liefde sal luister en as 'n 'klankbord' s_al dien 

sodat hulle self met nuwe oe na die probleem kan kyk en uitkoms kan vind. 

Die vraag is: hoe kan selgemeentes (kleingroepe) terapeuties meewerk in lede se 

hantering van probleme? Wat kan gedoen word om te verseker dat koinoniale groepe 

konstruktief bydra tot die lewens van individue wat hulle persoonlike probleme of sorg

behoeftes in die groep bespreek? Hierdie vrae was deel van die navorsingsprobleem 

wat in die studie ondersoek is. 

1.3.5 DIE BELANG VAN TOEGERUSTE, EFFEKTIEWE GROEPLEIERS 

Ek is van mening dat effektiewe leierskap 'n sleutel bied tot die pastorale funksionering 

van die selgemeente. My veronderstelling is dat persone selgemeenteleiers word op 

grond van lewenskwaliteite socs genoem in byvoorbeeld 2 Tim. 3:2-7 en 4:6-8 asook 

op grond van die gawe van herderskap, kortom: gelowiges met 'n omgee-hart. Hulle 

moet oak die vermoe he om 'n kleingroep te lei en te fasiliteer. Sodanige geskikte en 

toegeruste leierskap is beslis voorwaarde vir die pastoraal-terapeutiese funksie van 

sulke kleingroepe. Dit is in die verband dat Wuthnow verwys na sy gesprek met 

Strickland wat aan horn gese het: 
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... the biggest problem was not convincing people to join a group; rather, it 

was finding good leaders - skilled individuals who could help others to share 

openly, build community, and grow as Christians. 

(Wuthnow 1994a:10) 

Die probleem wat ek dus nagevors het, is die volgende: hoe kan /eiers van 

sefgemeentes toegerus en begelei word om huffe gawes ten beste te benut en die 

nodige vaardighede verder te ontwikke/ ten einde die se/gemeente te fasifiteer tot 

konstruktiewe pastoraal-terapeutiese dee/name? 

1.4 DOEL VAN DIE STUDIE 

Die doel van die studie kan aangedui word as die eksplorering van 'n narratiewe proses 

om selgemeenteleiers toe te rus met die vaardighede om die pastoraal-terapeutiese 

waarde van selgemeentes te ontwikkel sod at probleme van groeplede effektief hanteer 

kan word en daar konstruktief bygedra kan word tot die oplossing van die probleme. 

1.5 OPSOMMING EN VOORUITSKOUING 

In hierdie hoofstuk is aandag gegee aan die dilemma van 'n eensydige herder-kudde 

bedieningsmodel in gemeentes. Naas verskeie samelewings- en ander faktore gee dit 

aanleiding tot die oneffektiewe versorging van die geloofsgemeenskap. Daar is egter 

vir gemeentes 'n geleentheid en uitdaging tot meer effektiewe onderlinge sorg Dis 

gelee in die vestiging van aanvullende koinoniaverbande in die vorm van kleingroepe. 

Laasgenoemde bied 'n ideale ruimte waar gelowiges in gehoorsaamheid aan God vir 

mekaar verantwoordelikheid kan aanvaar in die bediening van onderlinge sorg. Die 

toerusting van groepleiers bied voorts 'n sleutel tot die ontwikkeling van die pastoraal

terapeutiese waarde van sulke kleingroepe. 

In Hoofstuk 2 word nou gekyk na 'n teoretiese raamwerk vir die studie van waaruit 'n 

navorsingsmetodologie en metodologie vir opleiding gekies word. Daar word aangedui 

dat ek 'n post-moderne sosiale konstruksie diskoers gekies het as die konstituerende 

epistemologie vir die navorsingsprojek. My epistemologiese keuse word toegelig deur 

'n kart verduideliking van: 
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.J die moderne en post-moderne paradigmas, 

0 die objek van die teologie in die lig van die post-moderne sosiale konstruksie 

diskoers, 

0 die implikasies vir die verstaan en beoefening van die praktiese teologie vanuit ·n 

post-moderne diskoersposisie, 

O die implikasies van 'n post-moderne diskoersposisie vir die pastoraat soos dit 

neerslag vind in 'n narratiewe benadering volgens die narratiewe modelle van 

White en Epston. 

Vervolgens word aandag gegee aan die moontlike waarde en toepaslikheid van die 

deursigtige, narratiewe praktyk van veelvuldige refleksiewe en reflekterende geprekke 

vir onderlinge sorg (socs dit in 'n selgemeente plaasvind). Daar word spesifiek gekyk 

na die benutting van die selgemeente as getuiegroep op voetspoor van Myerhoff se 

sogenaamde 'outsider-witness group'. 

Hoofstuk 3 beskryf my keuse vir 'n post-moderne sosiale konstruksie diskoers met 

duidelike implikasies vir die metodologie van: 

O die navorsingsprojek, te wete dat gekies word vir aksie-/handelingsnavorsing, 'n 

metodologie waar navorsing en intervensie deel is van dieselfde proses; 

O die ontwikkeling van 'n opleidingsprogram deur veelvuldige refleksiewe en 

reflekterende gesprekke waar al die deelnemers ko-konstruktief saam met die 

opleier betrokke is in die skep van betekenis en die ontwikkeling van vaardighede; 

0 die pastorale sorg in selgemeentes, en 

O die sosiale konstruksie van die navorsingsverslag. 

Die voorlaaste hoofstuk (Hoofstuk 4) bied 'n narratief van die ko-konstruktiewe. 

narratiewe opleiding van selgemeenteleiers met die oog op die pastoraal-terapeutiese 

waarde van selgemeentes. Daar word ook aandag gegee aan die neerslag wat die 

opleiding vind in die onderlinge pastoraal-terapeutiese sorg in selgemeentes en die 

wisselwerking (ko-konstruksie) tussen die opleiding en die pastorale sorg in die betrokke 

selgemeentes. Uiteindelik word die verslag aangebied as 'n sosiale konstruksie van al 

die deelnemers aan die proses. 
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In Hoofstuk 5 word 'n samevatting van die studie gegee met reflekterende opmerkings 

oor die studie en spesifiek oor die ko-konstruktiewe, narratiewe opleidingsproses van 

selgemeenteleiers met die oog op die pastoraal-terapeutiese waarde van selgemeentes. 
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Hoofstuk 2 

TEORETIESE RAAMWERK EN 

KONTEKSTUALISERING VAN DIE STUDIE 

2.1 INLEIDING 

Wetenskaplike navorsers is verantwoordelik vir hulle epistemologiese posisionering. 

Daarom moet hulle verantwoordelikheid aanvaar vir die wetenskapsfilosofiese raamwerk 

waarbinne hulle navorsing doen (Pieterse 1993; Kotze 1992; Bawden 1991; De Jongh 

van Arkel 1991 ). In hierdie hoofstuk word aangedui dat ek 'n post-moderne sosiale 

konstruksie diskoers kies as die konstituerende epistemologie vir die navorsingsprojek. 

In die volgende hoofstuk sal dan gewys word op die implikasies van hierdie 

epistemologie vir die metodologiee van die navorsingsprojek, die ontwikkeling van 'n 

opleidingsprogram vir selgemeenteleiers, die pastorale sorg in selgemeentes en die 

navorsingsverslag. 

2.2 WETENSKAPSEPISTEMOLOGIE 

Die tradisionele, moderne wetenskapsbeskouing het berus op rasionele denke en 'n 

werklikheidsbenadering wat met 'n subjek-objekskema werk. Vol gens Du Toil (1988: 37) 

verwys die modernisme na die geesteshouding waarin die rede, die subjek, in staat is 

om wetenskaplike onfeilbaarheid en absolute waarheid te bekom. Die uitgangspunt was 

dat daar 'n werklikheid en waarheid is wat objektief s6 geken kan word dat daaruit 

afleidings gemaak en teoriee geformuleer kan word wat universeel geldig is. Daar is 

trouens van gedroom om teen die einde van die twintigste eeu uit le kom by eksakte 

kennis (Dill 1998). Modernisme, wat as geestesstroming sedert die Verligting van die 

18e eeu (Burr 1995: 12) die heersende denkklimaat was, word deur Inbody soos volg 

beskryf: 

Most fundamentally, modernity, embodied foremost in the disciples of the 

Enlightenment, is a worldview, a body of attitudes and ideas. It's key feature 
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was it's reconception of knowledge. Knowledge is achieved through critical 

reason, conceived by rationalists as a deductive and by empiricists as an 

inductive or experimental power of the mind. This concept of knowledge 

underwrote the Enlightenment quest for certainty, for literal and objectifying 

thought, for direct representation of reality in language, comprehensiveness, 

and for certain imperatives for practical action, most notably the quest for 

individual human freedom and the demand to create history. 

(Inbody 1994 525) 

As gevolg van hierdie vertroue op die rede en dit wat sintuiglik waarneembaar is, is 

godsdiens deur die vo\trekking van die sekularisasieproses uit die openbare lewe 

verdryf en het die transendente vir die moderne denke vervaag (Pieterse 1993:14; 

Herholdt 1998:216; Van Niekerk 1994:279). Trouens, met die hoogbloei van 

modernisme is godsdiens (bv. in die VSA) selfs uit die kurrikulum van sko\e en kolleges 

verwyder (Gergen 1991 :252). 

Die geweldige verwagtings wat van modemisme gekoester is om 'n beter lewe - 'n 

utopia (Gergen 1991 :31; Janse Van Rensburg 1996:3) - vir die mens daar te stel, is 

egter mettertyd teleurgestel en het in ontnugtering verander. Dit kan gese w_ord dat 

ender andere die vernietigende gevolge van twee wereldoorloe en die ekologiese prys 

van tegno\ogiese vooruitgang mense se oe oopgemaak het vir die inherente gebreke 

van modernisme (Janse Van Rensburg 1996:2). Die wetenskapsfilosofiese denke het 

gevolglik in hierdie eeu omgeswaai van moderne na post-modeme denke. 

Laasgenoemde staan krities teenoor die modernisme en is, in die lig van die 

ontnugtering met die gevo\ge van modernisme, 'n reaksie op die grondbeginsels van 

modernisme (Janse van Rensburg 1996:2). Postmodemisme kan egter nie gesien word 

as 'n algehele breuk met modernisme nie (Rossouw 1993:895). Volgens Lotter 

(1995:37) kan dit trouens selfs gesien word as die gees van die modernisme wat tot 

selfinsig gekom het. 'A modest posture is to admit, all of us, to being "late moderns"' 

(Inbody 1994:536). 

Postmodemisme word daarom gekenmerk deur die nadenke oor die aard, die 

uitwerking en die tekortkominge van modernisme (Janse Van Rensburg 1996:2). So 

word die siening van die werklikheid as 'n gegewe wat objektief bestudeer en beskryf 

kan word, prysgegee (Gergen 1991 :82-87) en word die werklikheid eerder as 'n 

verbeelde moontlikheid gestel. Brueggemann (1993:533) se in die verband: 'There is. 
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no other reality than the reality the mind constructs through language'. Teenoor 

grenslose optimisme in die mens se wetenskaplike en tegnologiese vermoens om 'n 

utopie te skep (Janse Van Rensburg 1996:3), is daar grater realisme oor sy beperkte 

vermoens om alles te kan beheer. Ook logiese redevoering as middel tot oortuiging van 

'n saak (met 'n finale en afdoende gevolgtrekking) word bevraagteken. Daar word 

voorkeur gegee aan die 'narratologiese en metaforiese wyses van kommunikasie met 

die oog op vrye interpretasie' (Janse Van Rensburg 1996:3). Die fokus verskuif ook 

weg van die dinamiese enkeling as die katalisator vir wetenskaplike en tegnologiese 

vooruitgang en as die subjek wat by magte is om te objektiveer, na die 

gemarginaliseerdes (Rossouw 1995:87; 1993:902), die bemagtiging van almal, die 

erkenning van 'n verskeidenheid van ervarings en interpretasies en 'n holistiese 

benadering tot die samelewing (Janse Van Rensburg 1996:3). 

The postmodern condition more generally is marked by a plurality of voices 

vying for the right to reality- to be accepted as legitimate expressions of the 

true and the good. 

(Gergen 1991 :7) 

Einstein lei die post-moderne denke in met sy relatiwiteitsteorie wat 'n rewolusie op a lie 

terreine tot gevolg het: in die wiskunde, biologie, ens. In die mens-wetenskappe is 

aanvanklik gese dis hoe die mens funksioneer. Psigo-analise en die behaviorisme 

is voorbeelde van die produk van modernisme wat die mens op 'n reduksionistiese wyse 

tot 'n biologiese entiteit verskraal het (Roux 1996:41 ). Post-moderne denke wil egter 

sensitiefwees vir elke mens as unieke wese binne sy sosiale omgewing. 

Mense se werklikheidsdefinisies kom tot stand deur taal en die kommunikatiewe 

handelinge tussen mense. Kommunikatiewe handelinge is dan die wyse waarop mense 

tesame gestalte aan hulle \ewe gee. Dit beteken dat die christelike geloofsgemeenskap 

in hulle onderlinge wisselwerking deur taal gestalte gee aan 'n lewe en optrede wat deur 

Skrifbeginsels gerig en befnvloed word. So skep die post-moderne denke die ruimte 

dat verskeie standpunte met mekaar in dialoog kan tree (Herholdt 1998 228) en kom 

die transendente weer in die gesigsveld. Daar is dus nie 'n enkele standpunt wat die 

monopolie van die waarheid besit nie. 

Hierdie ontwikkeling in denke het uiteraard ook diepgaande implikasies vir die 

teologiese denke. 
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2.3 POSTMODERNE TEOLOGIE 

Vo lg ens Gerkin (1997:15) het teologiese opleiding rondom 1950 die gevangene geword 

van Bybelse en ander historiese tekste en is die studie van 'living human documents' 

verwaarloos. Hy se: 

Concrete experiences of pastoral care of living persons .. are sources of 

theological insight of equal importance to those of the historic texts of the 

Judea-Christian tradition. 

(Gerkin 1997:15) 

So bestaan daar vir postmoderne teologie in die empiries-wetenskaplike metode van 

modernisme 'n ongewenste afstand tussen subjek en objek wat lei tot 'n hermeneutiese 

probleem (Herholdt 1998:216). Postmodernisme wil juis die waarde van menslike 

gevoelens erken as deel van die ervaarde werklikheid. Daarom word gese: 

The aim of Postmodern Theology is not to provide a rational or exact 

explanation of God, but to point to coherence between our experience of 

God and the way we experience the world physically and morally. 

Postmodernism concerns itself with intelligibility in terms of our being in the 

world, within the context of ultimate reality. In this sense Postmodern 

Theology will also lean towards a Natural Theology ... without surrendering 

transcendence, in order to gain an integrated understanding of reality. 

(Herholdt 1998:224) 

Waar die Bybelwetenskappe dus vroeer die presiese betekenis van die teks wou bepaal 

(literer-histories), lui Barth 'n nuwe denkrigting in deur te kies om die Bybel uit 'n 

geloofsoogpunt te benader. Sy standpunt was dat God nie geken kan word vanuit 

eksegeties-historiese sleutels nie (Dill 1998). Dit is ook die stand punt van postmoderne 

teologie (Herholdt 1998:221)_ Daar word in die post-moderne denke metafories en 

simbolies meerduidig oor God en die menslike werklikheid gepraat (Herholdt 1998:228, 

460; Van Niekerk 1994:282)_ (Metafore is handig om die onbekende in terme van die 

bekende te probeer verstaan [Herholdt 1998: 225, 460]). Omdat daar in 

postmodernisme 'n grater openheid is vir konsepsuele kennis (Herholdt 1998: 223) en 

'n manier van ken wat persoonlike ervaring insluit, is dit die oortuiging dat God nie net 

objektief op leerstellige wyse geken word nie, maar ook deur subjektiewe ervaring, in 
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die beoefening van die christelike geloof, in die interaksie tussen gelowiges deur die 

medium van taal (Pieterse 1993 18). 

The emphasis is then no longer on dogma to explicate the nature and 

activity of God on rational grounds, but rather on a more poetic literary 

approach where the sacred can be imagined. The difference is that dogma 

requires exact understanding, whereas the imaginative dimension of 

language communicates relative and applied meanings to believers 

respective of their needs ... 

(Herholdt 1998:221) 

Teologie werk dus met interpretasies van die Skrif (Nel 1996:22). Hiermee word erken 

dat God groter is as die Bybel se metafore aangaande Hom. Dit wil nie die Bybel 

negeer as 'n minderwaardige speler in die teologiseringsproses nie, maar metafore oor 

God word terse\fdertyd ook nie beperk tot die bladsye van die Bybel nie (Herholdt 

1998:224, 467). 

Hierdie post-moderne diskoersposisie het duidelike implikasies vir die objek van die 

teologie. 

2.4 DIE OBJEK VAN DIE TEOLOGIE 

Die omvang van hierdie studie laat my nie toe om die objek van die teologie, veral in die 

lig van die post-moderne sosiale konstruksie diskoers, verderte verken nie. Ek volstaan 

met enkele opmerkings. 

Teologie is we\ /ogoi oor Theos. Tog kan God nie die objek van wetenskaplike studie 

wees nie (Pieterse 1993:25; Van Wyk 1995:91; Herholdt 1998:221-228). Wetenskaplik 

gesien, geskied postmoderne teologie egter vanuit 'n deelnemende perspektief. 

Herholdt (1998:224) stel dit s6: 'In Postmodern Theology, believers need to include their 

relationship with God in the process of their theological reflection'. Daarom kan teologie 

beskryf word as "n refleksie in geloof oor die geloof' (Pieterse 1993:24). Van Wyk 

(1995:90) praat van teo\ogie as die teorie van geloof, die teo\ogies-teoretiese refleksie 

oor geloof. Sodoende word geloof uitgelig as die menslike ervaring waardeur ons met 

God te make het, 'n 'patterned knowing' (Fowler 1987:56). Uitsprake oor God is 
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daarom ge/oofsuitsprake en dit is dus we\ moontlik om diskoerse oor geloof te 

bestudeer: 

... the believer enters a world of meaning where theology serves as an 

instrument to weave the religious content into one's personal life. The result 

is that the believer is not called upon to master abstract truth, rather he or 

she is challenged to make sense of the world by participating in the creation 

of a new world in terms of which the self can be redefined. Faith is therefore 

my own experience and theology the story or account of my life 

(Herholdt 1998:225) 

Hierdie teologies-deelnemende proses is a Ileen moontlik deur die gebruik van ta al, deur 

die verbee/ding van God in taal. Ons kan dus ook mense se taal en handelinge as 

ge/owiges bestudeer socs dit hulle I ewe coram Dea weerspieel. Kotze (1992: 17) se die 

volgende oor die objek van die teologie: 'Dit gaan ... in die teologie nie bloot om die 

bestudering van God as die objek van die teologie nie, maar om 'n bepaalde perspektief 

op die ganse werklikheid vanuit die betrokkenheid daarvan op God of God se 

betrokkenheid daarby.' 86 'n siening van die teologie maak 'n gesprek met ander 

diskoerse moontlik (Herholdt 1998:228) en maak teologie ook kultuursensitief. Hierdie 

kultuursensitiwiteit verseker dat teologie relevant en dinamies bly. 

'n Post-moderne diskoersposisie het egter ook implikasies vir die verstaan en 

beoefening van die praktiese teologie. 

2.5 PRAKTIESE TEOLOGIE 

2.5.1 TEOLOGIESE IDENTITEIT VAN DIE PRAKTIESE TEOLOGIE 

Praktiese teologie is vroeer gesien as toegepaste teologie (Van Wyk 1995:91: Pieterse 

1993:35). Hierdie siening het praktiese teologie in 'n ondergeskikte rol binne die veld 

van die teologie geplaas, die brugbouer tussen die teologiese teoriee van die ander 

teologiese dissiplines en die praktyk van die kerk (Van Wyk 1995:91 ). Sender om nader 

in te gaan op die ontwikkeling in die beskouings aangaande die teologie as wetenskap 

en die geskiedenis van die vak praktiese teologie kan genoem word dat die praktiese 

teologie mettertyd erkenning as volwaardige teologiese vak begin kry het. In navolging 
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van Habermas se teoriee (Pieterse 1993:181; 1991:42) en op voetspoor van Firet 

(1987:260) kies Pieterse (1993: 18) 'n siening van die praktiese teologie as 

'kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie deur gelowiges (Christene) 

onderling en in die samelewing .. ' Die vak hou sigself dus nie alleen besig met die 

gelowiges se verhouding met en nadenke oor God nie, maar ook met die 

kommunikatiewe handelinge tussen mense wat tot geloof gekom het, sowel as hulle 

verhouding met die samelewing. Volgens Heyns en Pieterse (1990:50) is 

kommunikasie onderliggend aan alle handelinge van die kerk en die praktiese teologie. 

Oil word soos volg deur Nel onderskryf: 

This communicative praxis takes place in the light of God's communicative 

actions in the Bible. He sent his Son and He is still continuing to speak to us 

through his Spirit (Jn 16:7-8). People in the church community communicate 

with one another and with people outside the church community to serve the 

cause of the gospel. 

(Nel 1996: 16) 

Dit is ook van belang om daarop te let dat die postmoderne denke uitloop op 'n 

interdissiplinere dialoog (Herholdt 1998:228), wat vir die teologie inhou dat die 

onderskeie tradisionele teologiese dissiplines holisties gesien word as komplementerend 

(en verrykend!) tot mekaar. 

'n Groot en onmisbare hulp vir die hedendaagse postmoderne praktiese teologie is insig 

in die dinamika van kommunikatiewe handelinge soos belig deur die sosiale konstruksie 

diskoers. Vervolgens word aangedui waarom sosiale konstruksie diskoers as 

postmoderne benadering 'n betekenisvolle epistemologie bied vir terapiee wat gesprek 

as metode gebruik om mense te help. 

2.5.2 SOSIALE KONSTRUKSIE DISKOERS 

Waarom 'n sosiale konstruksie diskoers? Die term diskoers word algemeen in 

postmoderne denke gebruik (Kotze & Kotze 1997:29), maar word deur Lowe (1991 :45) 

gebruik om die openbare proses van gesprek aan te dui waardeur betekenis 

gekonstitueer word, sowel as om te verwys na sistematiese en ge'institusionaliseerde 

wyses van kommunikasie ten einde sin te maak deur die gebruik van taal, dit wil se 'n 

betekenissisteem in taal. Die term teorie, daarenteen, sou geassosieer kon word met 

modernistiese wetenskaplike praktyke (Kotze & Kotze 1997:29). Dit kan hanteer word · 
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as 'n vaste en geslote konstruksie en dit sou dus 'n contradictio in terminus wees om te 

praat van 'n sosiale konstruksie teorie. Die konsep sosiale konstruksie diskoers 

daarenteen, wil meer in lyn met postmoderne denke ruimte skep vir die 'unfixed and 

open idea of a social construction epistemology' (Kotze & Kotze 1997 :29) Die 

volgende opmerkings verduidelik dan die benadering van 'n sosiale konstruksie 

diskoers. 

Sosiale konstruksie (Gergen 1985:266; 1991: 119) is 'n term wat gebruik word vir die 

aanname dat ons kennis van die wereld, ons gemeenskaplike verstaan daarvan, nie 

afgelei word van die aard van die wereld soos dit werklik is nie (Freedman & Combs 

1996:16-17, 22-27). Ons verstaan van dinge word deur mense onderling (sosiaal) 

gekonstrueer, of soos Burr (1995:4) dit stet: 'It is through the daily interactions between 

people in the course of social life that our versions of knowledge become fabricated'. 

En hierdie 'onderhandelde' verstaan van dinge kan 'n wye verskeidenheid gestaltes 

aanneem, afhangende van die historiese en kulturele konteks waarin dit geskied (Burr 

1995:5, 7) Die sosiale konstruksie diskoers benader kennis dus vanuit die perspektief 

van die sosiale prosesse waardeur dit tot stand kom en wil daarmee rekening hou dat 

kennis histories en kultureel bepaald is (Burr 1995:6). Kennis is nie 'n objektiewe 

weergawe van 'n eksterne realiteit nie, maar 'n sosiale konstruksie van mense in hulle 

paging om saam in hierdie wereld te !ewe (Freedman & Combs 1996:22-27). Hierdie 

betekenisskeppende sosiale proses gebeur in taal (Hoffman 1992:8; Burr 1995:7; 

Freedman & Combs 1996:27) . 

... words are not mirrorlike reflections of reality, but expressions of group 

convention. Various social groups possess preferred vocabularies, or ways 

of putting things, and these vocabularies reflect or defend their values. 

politics, and ways of life. For participants in such groups, these forms of 

talking (or writing) take on a local reality. They seem totally convincing. 

(Gergen 1991: 119) 

Die fokus van sosiale konstruksie is dus op die prosesse van sosiale interaksie waarin 

taal gegenereer word waardeur betekenis geskep word. In die lig van die sosiale 

konstruksie diskoers verskuif die fokus dus van gedrag na betekenis. En die verband 

tussen betekenis en taal word soos volg beskryf deur Anderson & Goolishian 

(1988:378): 'Meaning and understanding do not exist prior to the utterances of 

language'. Taal konstitueerdus betekenis en menslike handelinge kan gesien word as 
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die gevolg van betekenis wat in taal gekonstrueer is. So bestaan geloofshandelinge nie 

soseer objektief as wat dit in gemeenskap met mekaar in taal gekonstrueer is nie. 

In die lig van die sosiale konstruksie diskoers vereenselwig ek my met die siening van 

Firet en Pieterse oor die praktiese teologie soos dit deur Roux (1996: 81) aangepas is: 

'Praktiese teologie bestudeer die geloofskonstruksies van mense wat gestalte kry in hul 

geloofshandelinge. Anders gese: praktiese teologie ondersoek die dialogiese 

geloofsbetekenissisteme.' Daarom kan 'n opleidingsprogram, soos wat met hierdie 

navorsing ontwikkel is, ook beskryf word as 'n 'koinoniale konstruksie' (Roux 1996:81). 

2.5.3 DIE KONSTRUK KO/NON/ALE KONSTRUKSIE 

Dit is nodig om oor die konstruk koinoniale konstruksie 'n paar opmerkings le maak. 

Kotze (1994:64) se ten opsigte van haar gesinsterapie-opleidingsprogram: 'From a 

social constructionist viewpoint every family therapy programme can be seen as a 

unique construction of its participants within the social context in which it comes about.' 

Soos in die geval van Roux se studie is die sosiale konteks van hierdie studie 'n konteks 

wat 'binne die christelike geloofsgemeenskaps-diskoers realiseer' (Roux 1996:94 ). Die 

aard van die genoemde sosiale konteks waarbinne die opleidingsprogram (sowel as die 

benutting van die opleiding) gekonstrueer is, word goed deur die teologiese konstruk 

koinonia beskryf. Daarom word, in navolging van Roux (1996:94), gekies om die proses 

van die opleiding met die metafoor koinoniale konstruksie te beskryf. 

2.5.4 DIE BEGRIP KO/NON/A 

Burger (1991 :99) sien koinonia as 'n tegniese term vir die 'diep lewens- en 

lotsverbondenheid van die christelike geloofsgemeenskap.' MacArthur ( 1982: 130) 

beskryf koinonia as 'intimate communication' waar liefde onderling met mekaar gedeel 

word. Jonker (1985:127) verduidelik hierdie voorgaande 'intimate communication' 

effektief wanneer hy se koinonia is die 'ontmoeting van mekaar voor God'. Volgens 

Hendriks ( 1990:99-100) verwys koinonia per definisie na dit wat God die Vader 

heilshistories, verbondsmatig steeds tot stand bring; wat gegrond is in Jesus Christus 

se soenverdienste en gedra en bewerk word deur die Heilige Gees. Hy se: 

Dit realiseer in die onderlinge verhoudinge tussen gelowiges, jy ontvang en 

gee dit, dis gawe en opdrag; dit word gekenmerk deur lief de, diens, eenheid, 

wedersydse opbou, lyding deel, vreugde, orde en aanbidding; dit besit 'n 

gedeelde koninkryksvisie en is ten diepste gegrond in 'n persoonlike 
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geloofsverhouding tot God. 

(Hendriks 1990:99-100) 

Hierdie koinoniale relasies word in taa/ deur woorde, gebare en dade gekonstrueer 

(Roux 1991 :54). Gesprek laat dus die koinoniale relasies tussen gelowiges realiseer 

(Potgieter 1991 :96). En dit is in hierdie koinoniale verband van die selgemeente waar 

lede se probleme en behoeftes in gesprek op die tafel kom en konstruktief hanteer moet 

word. 

In die lig van voorgaande vereenselwig ek my weereens met Roux (1996:96) wanneer 

hy se: 'Die term koinoniale konstruksie is myns insiens die effektiefste beskrywing van 

die aktiwiteit van sosiale konstruksie binne die christelike geloofsgemeenskap.' 

Laasgenoemde is vir die doel van hierdie studie van belang omdat dit die konteks 

aandui (koinoniale relasies} vir die proses waarin die selgemeente versorgend 

(pastoraal-terapeuties) by lede en hulle probleme betrokke raak, 'n proses van 

koinoniale konstruksie waar groeplede saam soek na wat vir die hulpsoeker betekenis 

het. 

2.6 DIE PASTORAAT 

2.6.1 'N POST-MODERNE DISKOERSPOSISIE 

Binne die veld van die praktiese teologie bestaan 'n diversiteit van diskoerse waarvan 

die pastoraat-diskoers een is. Die pastoraat is die fokus van hierdie studie wat aangepak 

word vanuit 'n post-moderne diskoersposisie. 

Die implikasies van postmoderniteit vir pastoraat (en terapie) is ingrypend. Tradisioneel 

(onder invloed van romantisisme en modernisme} vervul die pastor (terapeut} die rel van 

kundige ('expert') wat die probleem van die individu assesseer en diagnoseer (Gergen 

1991:251). S6 is dit Pieterse (1993:140) se siening dat God tot mense kom in hul 

wereld in sy Woord deur die bemiddelende optrede van mense wat deur die Gees in sy 

werk ingeskakel word. S6 gesien, is pastorale optrede 'n gesaghebbende, vertolkende 

diens wat intermedier instaan tussen die sprekende Heer van die Skrif en die 

deelnemers aan die pastorale gesprek. Oil veronderstel by die pastorale terapeut 'n 

leidinggewende kennis van die Woord. 
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Vanuit postmoderne denke verloor die siening van 'n pasient waarvan die verstand 

geken en gekorrigeer moet word (Gergen 1991 251) egter geloofwaardigheid. Die 

postmoderne sosiale konstruksie diskoers veronderstel dat betekenis in die mens-tot

mens verhouding tot stand kom deur taal. In hierdie dialogiese betekenisskeppende 

verkeer is die pastorale terapeut mens saam met en langs die mens met wie hy/sy werk. 

Die mag (en gesag) le buite hom-/haarself. Sy/haar verstaan van die Woord is nie 

noodwendig normatiefvir die ander persoon nie omdat dit 'n interpretasie van die Woo rd 

is. Hier is dus sprake van 'n collaborative approach (Hoffman 1992: 15) alhoewel die 

gespreksgenote nie gelyke vennote is nie. Die hulpsoeker/-s sien immers op na die 

terapeut en koester bepaalde verwagtings van hom/haar. Daar is ten minste drie 

gespreksgenote betrokke: God deur sy Woord, die pastorale terapeut en die hulpsoeker 

(elk met eie konstruksies oar God). In die dialogiese pastorale verkeer word met groot 

respek en sensitiwiteit saam gesoek na wat vir die hulpsoeker betekenis het. Soos 

genoem, moet die pastorale terapeut weet dat sy/haar siening van die Woord nie 

noodwendig normatief is vir ander nie. Hy/sy is wel kongruent met die eie teologiese 

tradisie en sit dit voort, maar sit ook iets nuuts op die tafel. Die terapeut gaan dus vanuit 

sekere waardes (Bybelse waardes) op reis saam met mense. Dit word 'n dinamiese 

proses waarin die pastorale terapeut die rol van die Heilige Gees erken. Die uitdaging 

vir die pastorale terapeut is om opnuut die betekenissisteem waarbinne die probleem 

bestaan, te onderhandel (Gergen 1991:251) in afhanklikheid van die Heilige Gees en 

in die betekenisskeppende lig van die Woord. Hy/sy word gevolglik 'n deelnemer in die 

konstruksie van nuwe realiteite. 

Die implikasie van postmoderne denke oor die pastoraat is dat daar ook nuut gekyk kan 

word na die pastoraal-terapeutiese waarde van 'n gemeentelike kleingroep. Dieselfde 

uitgangspunt, socs hierbo beskryf, is van toepassing op die pastoraal-terapeutiese 

gebeure binne die koinoniale verkeer van die kleingroep (selgemeente). Die groep is 

in afhanklikheid van die Heilige Gees en in die betekenisskeppende lig van die Woord 

saam op reis, besig om opnuut by te dra tot die onderhandeling van die 

betekenissisteem waarbinne 'n probleem bestaan. Daar word met wedersydse respek 

en met sensitiwiteit saam gesoek na wat vir die hulpsoeker betekenis het. Onder leiding 

van die groepleier word hulle almal saam deelnemers in die konstruksie van nuwe 

realiteite in mekaar se lewens. Hulle hoe! nie kundiges ('experts') van mekaar se 

lewens of van die Woord te wees nie. Voorwaarde vir die konstruktiewe pastoraal

terapeutiese funksionering van die groep is wel dat die groepleier hierdie proses moet 

verstaan en in staat sal wees om dit in die groep le fasiliteer. 
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2.6.2 'N TAAL-GEBEURE 

Die terapeutiese pastoraat kan beskryf word as 'n gebeure wat in taal plaasvind (Kotze 

1994 37) omdat taal, diskoers en narratief betekenis, ervaring en lewens konstitueer. 

Dit is dus in taal dat verandering bewerk word deur die ontginning van 'unique 

outcomes' (White 1990: 126) en die ontwikkeling van 'n alternatiewe storie. Dit waaroor 

gepraat word en hoe daaroor gepraat word kan gebruik word om 'n verskil te maak in 

die konstituering I gestaltegewing van mense se lewens. Terapie vind dus plaas in die 

vorm van gesprek. 

Dat terapie gesien word as gesprek beteken egter nie dat dit 'n eenvoudige of 

vanselfsprekende gebeure is nie. Kotze (1994:38) verwys na Berg en de Shazer (1993) 

se onderskeid tussen terapie as gesprek en terapie is gesprek. Daarmee word aangedui 

dat gesprek as sodanig nog nie terapie is nie, maar dat terapie wel plaasvind in gesprek 

soos dit tussen mense geskied in taal. Terapie kan dus beskryf word as terapeutiese 

gesprek, aldus Kotze (1994:38). So sal alle gesprek in die koinoniale verkeer van die 

gemeentelike kleingroep nie noodwendig terapeutiese gesprek wees nie, maar die 

terapeutiese waarde van die groep is gelee in die gesprek tussen groeplede, en in die 

gespreksmatige verkeer tussen die groeplede en God socs vergestalt in hulle 

nadenkende gesprek oar (en in die lig van) die Woord en in hulle gebede. Weereens 

is dit van belang dat die groepleier toegerus sal wees om, wanneer nodig, die gesprekke 

terapeuties te rig en te laat verloop. 

2.6.3 'N NARRA T/EWE PASTORALE BE NADERI NG 

'n Narratiewe pastorale benadering bou op die narratiewe modelle van White en Epston 

(White 1989, 1991; White & Epston 1990) asook Anderson & Goolishian (1988, 1990, 

1992) se terapeutiese gesprekke met spesifieke verwysing na die 'not-knowing' en 'the 

client is the expert' model. White bou sy narratiewe benadering t.o.v. dekonstruksie op 

die werk van Foucault, en t.o.v. sy 'landscape of action'- en 'landscape of 

consciousness'-vrae op die werk van Bruner. 

'n Narratiewe benadering behels dat stories vir mense die werklikheid konstitueer en 

dat menslike ervaring in tyd deur stories gekonstitueerword. Met anderwoorde, mense 

maak sin van hulle ervarings oar 'n verloop van tyd deur die ervarings in volgorde te 

orden (White & Epston 1990:10). Dit word s6 gedoen dat gekom word tot 'n 

samehangende weergawe oor die self en die wereld, dus 'n storielself-narratief (White 
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& Epston 1990: 1 O; Kotze E 1994:48). Sommige stories word deel van die persoon se 

lewe en konstitueer dit. Ander word nooit deel van s6 'n konstituerende narratief nie ('the 

not-yet said'). 86 kan onderskei word tussen die dominante en alternatiewe stories 

(White & Epston 1990: 15). Mense konstrueer dus stories random hulle lewens en gee 

sodoende daaraan betekenis. Anders gestel, mense storie hulle lewens en hierdie 

stories konstitueer hulle lewens (White & Epston 1990: 12). Dit gebeur soos volg: 

By means of stories of the self and of the world around us we hold together 

events, persons and experiences that would otherwise be fragmented. To 

be a person is therefore to live in a story. 

(Gerkin 1986:52) 

Narratiewe dien dan as die 'struktuurvoertuie vir dialogiese geloofsbetekenissisteme' 

(Roux 1996:83). En dit is deur middel van die benutting van narratiewe in die 

terapeutiese gesprek dat skuiwe in betekenis kan plaasvind en 'n alternatiewe storie kan 

ontwikkel. Trouens, narratiewe terapie wil die stories uitbou wat nie die probleem 

ondersteun nie. Of: wanneer lewensstories pynlike betekenis dra, kan hulle herskep en 

hervertel word deur die on-verhaalde ('un-storied') gebeure uit te lig of deur nuwe 

betekenis te ontleen aan verhaalde gebeure en daaruit nuwe verhale te konstrueer. 

Binne die nuwe (alternatiewe) stories kan mense nuwe verhoudings, gedrag en keuses 

uitlewe. Die transformerende krag van die narratief le in sy vermoe om gebeure oor te 

vertel in die konteks van nuwe betekenis. 

Die siening van jouself kan beskryf word as 'n se/f-narratief (Kotze 1994:48). Die stories 

wat mense oor hulleself ontwikkel, word die basis vir identiteit. En ons konstrueer wie 

ons is binne die domein van sosiale konstruksie en gesprek met ander. As die self dan 

gesien word as synde gekonstitueer te word deur taal en gesprek, dan bied narratiewe 

terapie 'n manier om 'n nuwe konteks te skep waar die klient en terapeut saam kan 

praat ten einde tot 'n bruikbare verstaan van die probleem te kom en by wyses om dit 

te hanteer (Kotze 1994: 50). Terselfdertyd konstitueer die terapeutiese diskoers die self 

van almal wat betrokke is, die terapeut ingesluit, want hy/sy is medewerker in die 

proses. So neem terapeut en klient saam deel in die ko-konstruksie van nuwe 

betekenis, nuwe werklikhede, nuwe verhale. 

Die selgemeente bied op soortgelyke wyse 'n alternatiewe konteks waar 'n persoon deur 

'n koinoniale diskoers (sosiale konstruksie) tot 'n nuwe self-verstaan (self-narratief) kan 
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kom. Terselfdertyd konstitueer die koinoniale diskoers die self van alma/ betrokke. 

2.64 PASTORAAT AS HERMENEUTIESE PROSES 

Oor die pastoraat as hermeneutiese proses, maak Roux die volgende betekenisvolle 

opmerking: 

Pastoraat as verhaa/, metafoor en spel realiseer as 'n hermeneutiese proses 

wat tussen die verhaal van die versorger, versorgde en die Verhaal van God 

afspeel om sodoende tot 'n alternatiewe verhaal le kom. 

(Roux 1996:89) 

Dit kom daarop neer dat daar in die pastoraal-terapeutiese proses na 'n diversiteit van 

verhale geluister word en tot 'n alternatiewe verstaan van die betrokke verhale gekom 

word in die lig van die ontmoeting met die grater Verhaal van God. Gesprek - dit wil se 

taal en kommunikatiewe handelinge - is die wyse waarop die hermeneutiese proses 

verloop om tot verstaan te kom. In hierdie versorgingsnarratief tree die versorger as 'n 

gids op. Hy is nie die kenner nie maar posisioneer homself vanuit 'n posisie wat die 

proses fasiliteer, 'n 'not-knowing' posisie (Anderson & Goolishian 1992:28-31 ). 

Aangesien di! in hierdie studie gaan oor die selgemeente as pastorale terapeut en 'n 

narratiewe proses van opleiding van selgemeenteleiers met die oog op die 

konstruktiewe fasilitering van die pastoraal-terapeutiese funksie van die groep, is di! van 

belang om ten minste oorsigtelik aandag te gee aan 'n aantal sleutels in narratiewe 

terapie. Die effektiewe hantering van hierdie sleutels he!, na analogie van die terapie, 

'n rol gespee/ in die ko-konstruksie van die opleidingsproses sowel as in die verbetering 

van die pastoraal-terapeutiese waarde van die betrokke selgemeentes. 

2.6.5 SLEUTELS IN NARRATIEWE TERAPIE: 

2.6.5.1 'n 'Not-knowing' oosisie 

'Not-knowing' (Anderson & Goolishian 1992) is 'n metafoor vir die dekonstruksie 

van die mag/kennis verhouding van die terapeut en klient. Dit plaas die terapeut 

in die posisie dat hy/sy nie die kundige ('expert') oar die klient se lewe is nie. 

Daarom is 'not-knowing' vrae terapeutiese vrae wat gebore word uit 'n behoefte 

om meer te weet as wat pas gese is (die taak van die terapeut is immers nie om 

te analiseer nie maar om te pro beer verstaan). Dit is nie retoriese vrae of vrae met 
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2.6.5.2 

2.6.5.3 

'n pedagogiese intensie (wat die rigting van die antwoord aandui) nie. 'n 'Not

knowing' posisie van die terapeut sal vir die klient ruimte skep waar nuwe verhale, 

nuwe werklikhede en nuwe betekenis na vore kan kom. Die klient word 

gerespekteer as die kundige oor sy/haar eie lewe en dit help om die gesprek 

klient-gesentreerd te hou. Die klient bly outeur van sy/haar eie verhaal en behou 

verantwoordelikheid daarvoor. 

'Unique outcomes' en 'n alternatiewe storie 

Daardie aspekte van ons ervaring wat buite die dominante storie val, bied 'n ryk 

en vrugbare bron vir die skepping en herskepping van alternatiewe stories en kan 

uitsonderings of sprankelmomente genoem word. White (White & Epston 

1990: 126) noem dit 'unique outcomes'. Dit is die goud waaruit 'n nuwe of 

alternatiewe storie ontwikkel kan word. Die sprankelmomente word ingeskryf in 

'n alternatiewe storie (deur byvoorbeeld verbeelding) en dit lei tot 

herskrywinglhervertelling ('re-authoring') van die storie. Sulke sprankelmomente 

kan ge'ldentifiseer word deur die ekstemalisering van die dominante probleem

versadigde storie. 

Dekonstruksie en eksternalisering 

Dekonstruksie (White & Epston 1990: 121) is 'n kragtige proses wat in terapie 

gebruik kan word om die destruktiewe invloed van dominante stories te ontknoop. 

Kotze (1994:39) verduidelik dat die begrip dekonstruksie nie in die sin van 

vernietiging verstaan moet word nie. Sy se: 'To deconstruct is to undo, not to 

destroy' (Kotze 1994:39). 

Uit 'n narratiewe oogpunt word die dominante storie (mag) bevraagteken en 

gedekonstrueer ender andere deur die oopmaak van alternatiewe keuses. 

Hiervoor het White 'n benadering van 'externalizing of the problem' (White & 

Epston 1990:38-76) ontwikkel om Foucault se konsepte oar die dekonstruksie van 

mag in terapeutiese taal te vertaal. Die eksternalisering van die probleem fokus 

daarop om die mag van die dominante storie in die konstituering van 'n persoon 

se lewe te ondermyn en te ontknoop. Eksternalisering moedig die klient aan om 

die probleem te objektifeer en te personifieer. Dit kan byvoorbeeld geskied deur 

vrae na hoe die probleem die persoon se lewe en verhoudings beinvloed. 

Sodoende kan die klie.nt beleef dat die probleem die probleem word en dat hylsy 
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2.6.5.4 

2.6.5.5 

van die probleem losgemaak word. 

'Landscape of action'- en 'landscape of consciousness'-vrae 

Vrae oor die landskap van gebeure verken die aaneenskakeling van gebeure oor 

verloop van tyd op soek na temas of 'plots'. Dit verken dus die landskap van die 

storie. Dit spoor die klient aan om sprankelmomente te pl a as in opeenvolging van 

gebeure oor verloop van tyd en sodoende sylhaar storie te herskryf. Vrae oor die 

landskap van idenliteil nooi die klient om die gebeure en temas te interpreteer. Dit 

spoor die klient aan om te reflekteer oor die betekenis van die sprankelmomente. 

Dit versterk die verkose uitkomste/houdinglverhoudingslkwaliteite wat deur die 

dominante storie gemarginaliseer is. Soos genoem is die benadering deur White 

(White & Epston 1990: 128-132) ontwikkel op grond van die werk van Bruner. 

Veelvuldige refleksiewelreflekterende gesprekke en 'n reflekterende span 

'n Ander weg om teorieeldiskoerse en praktyke te dekonstrueer, is deur 

deursigtigheid en veelvuldige refleksiewe/reflekterende gesprekke. Die 

onderskeid in die gebruik van die terme ref/eksief en reflektief!reflekterend is tans 

nie heeltemal duidelik uit die bestaande literatuur nie. Miskien is dit hier voldoende 

om die terme te onderskei aan die hand van Myerhoff (1982: 105) se gebruik 

daarvan, naamlik dat refleklieflreflekterend dui op 'n proses van 'showing 

ourselves to ourselves', terwyl refleksief dui op 'n proses van 'being conscious of 

ourselves as we see ourselves'. Hoe dit ookal sy, hierdie terme dui op 

wederkerende of sirkulere prosesse in die terapeutiese gesprek wat lei tot groter 

deursigtigheid en 'n verbreding van verstaan (Steier 1991 :9). 

Dit is veral White (1991) wat die gedagtes van Epston oor deursigtigheid vir die 

terapeutiese praktyk uitgebou het. Hy ontwikkel naamlik die praktyk om 'n 

reflekterende span te laat aansluit by die terapeut en die klient om vrae te vra of 

opmerkings te maak oor die terapeutiese sessie in die teenwoordigheid van die 

klient. Hierdie wyse van reflektering oor die sessie belig die terapeut se dilemmas 

en keuses vir verdere gesprek. Dit word 'n geleentheid vir ko-konstruksie van die 

terapie, die bevordering van die dialoog en gee die klient meer moontlikhede en 

keuses om na te luister en aan te dink. Die klient kry kans om kortliks te 

respondeer op die reflektering. Sodoende word die terapeutiese proses deursigtig 

(Kotze 1994:46). Die term reflektering en reflekterend beskryf dus die funksie van 
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2.6.5.6 

'n gesprek wat die self aan die klient kan vertoon (Myerhoff 1982: 105). 

Die konsep van 'n reflekterende span kom egter van Andersen (1987). Oil het 

ingehou dat 'n terapeutiese span agter eenrigting glas kon reflekteer oor die 

gesprek tussen klient en terapeut en dat laasgenoemdes kon inluister na die 

gesprek. Later het di! so ontwikkel dat die span agter die eenrigting glas uitgekom 

het en teenwoordig is by die gesprek tussen klient en terapeut. Een van die reels 

van Andersen is dat opmerkings en vrae deur spanlede 'n mate van verskil mag 

invoer, maar dit mag ook nie te veel van die klient se ervaring verskil nie. Dit moet 

ook nie le min verskil invoer nie. Die reflekterende span mag gebruik word indien 

die klient en terapeut saamstem dat die idees en opmerkings van die span vir 

almal van nut kan wees. 

Die rol van 'n selgemeente, wanneer iemand 'n probleem met die groep deel, is 

egter heelwat anders as die rol van 'n reflekterende span aangesien die groep nie 

uit opgeleide terapeute bestaan nie. Die groep se gesprek kan egter reflekterend 

van aard wees en terapeutiese waarde he in die lig van hoe die proses van 

narratiewe terapie verloop. Daarvoor sal dit waardevol wees indien die groepleier 

oor 'n sekere kennis van die narratiewe terapie beskik sowel as die vaardigheid 

om die proses konstruktief te fasiliteer. Oor die rol van die groep sal eerder gekyk 

moet word in die rigting van 'n geluiegroep op voetspoor van die sogenaamde 

'outsider-witness group' van Myerhoff (1982). 

Die 'outsider-witness group' 

'n Paar verduidelikende opmerkings oor Myerhoff (1982) se 'outsider-witness 

group' is hier ter sake. Myerhoff (1982:101-104) he! in 1972 'n sosiologiese 

ondersoek gedoen van 'n groep bejaarde Jode wat vroeg in die twintigste eeu as 

immigrante uit Oos-Europa na die VSAgekom het. Hu lie godsdienstige en etniese 

verlede (waar hulle kultuur rondom die Joodse taal en volkstradisies gedraai het), 

verryk deur hulle middeljare in die Nuwe Wereld (waar hulle as ongeskoolde 

arbeiders groot offers gebring het om vir hulle kinders 'n beter toekoms te 

verseker), he! meegebring dat hulle 'n sterk subkultuur in hulle bepaalde 

omgewing ontwikkel het. 

Hierdie groep bejaardes het aan 'n strandfront gewoon in 'n gevaarlike omgewing. 

Byna alma! was arm en he! in klein, swak toegeruste, gehuurde kamers gewoon. 
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Vervoer na en van die omgewing was ontoereikend. Familie was ver en verspreid 

en hulle kinders het hulle selde besoek. Vanwee hulle hoe ouderdom was die 

meeste van hulle verswak en sieklik en tog het hulle sterk gestaan op hulle 

onafhanklikheid en selfstandigheid. 

Paradoksaal het hierdie isolasie bygedra tot hulle toewyding aan hulle eie 

subkultuur omdat hulle hulle tot mekaar moes wend vir geselskap en 

ondersteuning. Hulle het besef dat hulle die draers was van 'n kultuur wat saam 

met hulle sou sterf. Ook die feit dat hulle die herinneringe gehad het aan 'n kultuur 

wat deur die volksuitwissing ('Holocaust') vernietig is, het hulle gedetermineerd 

gemaak om nie te gaan le nie, tot die laaste moontlike oomblik. Hulle onderlinge 

verkeer is gekenmerk, nie deur wanhoop nie, maar deur 'n intensiteit, vitaliteit, 

humor en waardigheid, al was hulle waarskynlik onbelangrik in die oe van die 

buitewereld. 

Dit het Myerhoff opgeval dat hierdie gemarginaliseerde mensies hulle waardigheid 

en self-agting gehandhaaf het deur die vertelling van hulle lewensverhale aan 

mekaar en aan alma! wat bereid was om le luister. Sy noem hierdie vertel

geleenthede 'performances' (Myerhoff 1982:103-105) en se onder andere die 

volgende daaroor: 

Any reality is capable of being made convincing if it combines art, 

knowledge, authentic symbols and rituals, and is validated by 

appropriate witnesses. Cultural performances are reflective in the 

sense of showing ourselves to ourselves. They are also capable of 

being reflexive, arousing consciousness of ourselves as we see 

ourselves. As heroes in our own dramas, we are made self-aware, 

conscious of our consciousness. At once actor and audience, we may 

then come into the fullness of our human capability ... to watch 

ourselves and enjoy knowing that we know. 

(Myerhoff 1982 105) 

Narratief ge·interpreteer, kom dit daarop neer dat hierdie vertel-geleenthede op die 

landskap van gebeure beweeg het. Die feit dat dit in die teenwoordigheid van 

getuies kon plaasvind ('n performance) wat reflekterend kon deelneem, het die 

gesprekke oorgebring in die landskap van identiteitwat die vertellergenooi het om 
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2.6.5.7 

die gebeure en temas te interpreteer en om te reflekteer oor die betekenis van die 

betrokke momente in sy/haar lewensverhaal. S6 kon verhoudings/kwaliteite wat 

deur hulle dominante storie gemarginaliseer is weer na vore kom en versterk 

word. Hulle kon kom tot 'n ryker beskrywing oor hulleself. 

Wanneer sulke vertel-geleenthede nie natuurlik en spontaan voorkom nie, kan dit 

doelbewus geskep word, soos Myerhoff dit toe inderdaad met die betrokke groep 

bejaardes eksperimenteel gedoen het. Sy noem dit 'Definitional Ceremonies' 

(Myerhoff 1982: 105) en omskryf dit soos volg: 

When cultures are fragmented and in serious disarray, proper 

audiences may be hard to find. Natural occasions may not be offered 

and then they must be artificially invented. I have called them 

'Definitional Ceremonies', understanding them to be collective self

definitions specifically intended to proclaim an interpretation to an 

audience not otherwise available. 

(Myerhoff 1982: 105) 

Die reels vir hierdie 'Living History' (Myerhoff 1982:114) sessies was eenvoudig 

die deelnemers is nie toegelaat om mekaar in die rede te val of oor besonderhede 

reg te help nie, elkeen sou by elke sessie geleentheid kry om te praat en enige 

inhoud was aanvaarbaar. 

Myerhoff (1982: 116) meld dat die vertellings meer was as 'n blote teks. Dit was 

telkens 'n gebeurtenis ('an event') waar die uitwerking op selfs die luisteraars 

(getuies) merkwaardig was. Ook hulle is verander. Een van die vertellers het 

haar ervaring s6 beskryf: '. .. I felt enriched myself. And I am hoping maybe I 

enriched somebody else' (Myerhoff 1982:117). 

Vervolgens 'n paar opmerkings oor die relevansie van die 'outsider-witness group' 

vir die pastoraal-terapeutiese funksie van die selgemeente as getuiegroep en vir 

die opleiding van groepleiers. 

Die selgemeente as getuiegroeo 

Die selgemeente bestaan uit lede wat hulle vrywillig tot die groep verbind. Met 

verloop van tyd ontstaan vertrouensbande binne die groep wat aan lede die 

vrymoedigheid gee om spontaan en uit eie keuse hulle verhale te vertel en oor 
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hulle behoeftes en probleme met mekaar te praat. Die doel van sulke vertellinge 

kan byvoorbeeld wees om bevestiging te kry vir bepaalde keuses of oortuigings 

of om nuwe betekenis of oplossings te vind te midde van verwarrende, pynlike of 

ontstellende ervarings. Omdat die groep nie uit terapeute bestaan nie, maar tog 

begelei kan word om as getuies deel te neem aan veelvuldige refleksiewe en 

reflekterende gesprekke, kan die selgemeente se rol beskryf word as die van 'n 

getuiegroep. Aangesien lede gewoonlik oor 'n redelike lang tyd in mekaar se 

lewens deel en daar 'n sterk lojaliteit en verbintenis aan mekaar en aan die groep 

bestaan, sou die selgemeente egter as 'n insider-witness group beskryf kon word, 

eerder as 'n 'outsider-witness group'. 

Die selgemeente bied 'n forum en konteks vir wat Myerhoff (1982:105) noem 

'Definitional Ceremony', dit wil se 'n kunsmatige ruimte ('aanvullende koinonia

verbande', aid us Hendriks [1992:92]) vir die vertelling en her-vertelling van stories, 

en dit het die potensiaal om byte dra tot die generering van ryker beskrywings van 

persone se lewens. Die groeplede moet egter bewus wees van en begelei word 

tot die verantwoordelikheid om daartoe byte dra dat ander in die groep 'n ryker 

beskrywing van hulle lewens kan ontwikkel (White 1997:94). Dit is deel van die 

doel wat met die opleiding van selgemeenteleiers beoog is. 

2.7 OPSOMMING EN VOORUITSKOUING 

In hierdie hoofstuk is aangedui dat ek 'n post-moderne sosiale konstruksie diskoers 

gekies het as die konstituerende epistemologie vir die navorsingsprojek. 

My epistemologiese keuse is toegelig deur 'n kort verduideliking van: 

0 die moderne en post-moderne paradigmas, 

0 die objek van die teologie in die lig van die post-moderne sosiale konstruksie 

diskoers, 

0 die implikasies vir die verstaan en beoefening van die praktiese teologie vanuit 'n 

post-moderne diskoersposisie, 

O die implikasies van 'n post-moderne diskoersposisie vir die pastoraat soos dit 

neerslag vind in 'n narratiewe benadering volgens die narratiewe modelle van 
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White en Epston. 

Vervolgens is aandag gegee aan die moontlike waarde en toepaslikheid van die 

deursigtige, narratiewe praktyk van veelvuldige refleksiewe en reflekterende geprekke 

vir onderlinge sorg, soos tydens die benutting van die selgemeente as getuiegroep op 

voetspoor van Myerhoff se sogenaamde 'outsider-witness group'. 

In die volgende hoofstuk word gedemonstreerdat my keuse vir 'n post-moderne sosiale 

konstruksie diskoers duidelike implikasies het vir die navorsings- en opleidings

metodologie, te wete vir: 

D die keuse van aksie-/handelingsnavorsing as 'n navorsingsmetodologie; 

D die ontwikkeling van 'n opleidingsprogram deur veelvuldige refleksiewe en 

reflekterende gesprekke waar al die deelnemers ko-konstruktief saam met die 

opleier betrokke is in die skep van betekenis en die ontwikkeling van vaardighede; 

D die sosiale konstruksie van die navorsingsverslag. 
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Hoofstuk 3 

METODOLOGIE VIR NAVORSING EN OPLEIDING 

3.1 lnleiding 

In hierdie hoofstuk word gedemonstreer dat my keuse vir 'n post-moderne sosiale 

konstruksie diskoers duidelike implikasies het vir: 

D · die keuse van 'n navorsingsmetodologie, te wete aksie-/handelingsnavorsing, 'n 

metodo\ogie waar navorsing en intervensie deel is van diese\fde proses; 

D die ontwikkeling van 'n opleidingsprogram deur veelvuldige refleksiewe en 

reflekterende gesprekke waar al die deelnemers ko-konstruktief saam met die 

opleier betrokke is in die skep van betekenis en die ontwikkeling van vaardighede; 

D die pastorale sorg in selgemeentes, en 

D die sosia\e konstruksie van die navorsingsverslag. 

3.2 NAVORSINGSMETODOLOGIE 

3.2.1 NAVORSINGSEPISTEMOLOGIE 

Tradisioneel het die navorsingsepistemologie van moderne westerse denke gewerk met 

die aanname dat 'knowledge may be called "true" only if it can be considered a more or 

less accurate representation of a world that exists "in itself", prior to and independent 

of the knower's experience of it' (Von Glasersfeld 1991:13). Hierdie navorsing word 

egter aangepak vanuit 'n post-moderne diskoers denkraamwerk met die sosia\e 

konstruksie diskoers as navorsingsepistemologie. Dit gaan uit van die veronderstelling 

dat die navorser juis nie op soek is na die waarheid (of objektiwiteit) nie, maar dat die 

bestaan van alternatiewe konstruksies van die gebeure erken word. Die doel van 

navorsing kan dan soos volg beskryf word: 

The goal becomes a pragmatic and political one, a search not for truth but 
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for any usefulness that the researcher's 'reading' of a phenomenon might 

have in bringing about change for those who need it. Research thus 

becomes 'action research' (research which has change and intervention as 

its explicit aim) and a political activity. 

(Burr 1995: 162) 

Hierdie benadering sluit aan by die navorsingsmetodologiese konstruk van Kotze 

(1994). In die lig hiervan word daar gekies vir aksie-/handelingsnavorsing as 

metodologie vir die studie. Hierdie metodologie word socs volg deur Bawden (1991: 10) 

verduidelik: 'Action researching is a particular way of critically learning about events in 

this world in order to change them. It combines theory with practice into a critical 

process.' Navorsing en intervensie is dus deel van dieselfde proses, terwyl die navorser 

deel is van die sisteem wat nagevors word. Bawden (1991 :26) noem dit 'n 'action

researching system'. Dit is 'n geskikte model binne 'n konteks waar die navorser sy eie 

intervensie wil bekyk, evalueer en aanpas. Die sisteem wat nagevors word (in hierdie 

geval die rol van selgemeenteleiers in die fasilitering van terapeutiese pastoraat in 

selgemeentes) en sy interaktiewe omgewing sowel as die navorser vind dus baat by die 

navorsing (Bawden 1991 :28). 

3.2.2 DIE DOEL VAN DIE NAVORSING 

Die hoofdoel van hierdie projek was om deur middel van so 'n proses van aksie

navorsing narratief te werk aan 'n opleidingsprogram (oftewel, 'n diskoers oor die 

opleiding) vir selgemeenteleiers met die cog op die pastoraal-terapeutiese funksie van 

selgemeentes. Die studie het nie beoog om 'n objektiewe konklusie te bereik (Roux 

1996:21) of op modernistiese wyse 'n afgeronde program daar te stel nie. 

3.2.3 DIE PROSEDURE VAN DIE NAVORSING: SOS/ALE REFLEKSIW/TEIT 

Die navorsing verloop in die vorm van wat Kotze (1994:67-103) noem: veelvuldige 

terugvoeringsgesprekke ofveelvuldige refleksiewe of reflekterende gesprekke. Volgens 

Steier (1991 :2; 163-164) behels refleksiwiteit 'n sirkulere proses ('n 'loop'). Dit kan 

verloop as 'n kortlklein sik/us, waar ens instinktief handel, en as 'n langlgroot siklus waar 

ons nadenkend (of: introspektief [Maranhaa 1991 :237]) handel. Die onderskeid is 

gelee in die mate waarin die siklus deur die brein gaan. Seide siklusse (kart en lank) 

is belangrik vir navarsing. Die kort siklus het te daen met ans spantane of anmiddellike 

optrede in 'n situasie (bv die apleidingsituasie) terwyl die lang (nadenkende) siklus nadig 

36 



is om die aannames wat die kart refleksiewe siklus moontlik maak, te ondersoek. In die 

verloop van die navorsing be he ls die twee siklusse (kart en lank) verskillende gesprekke 

waarin elkeen bekyk word deur die bril van die ander (Steier 1991:164). Die 

sogenaamde kart siklus verloop in hierdie studie in die vorm van die opleidingsgesprek 

tussen die opleier (ekself) en die opleidingsgroep, terwyl die lang siklus dan verloop in 

die vorm van reflekterende (nadenkende) gesprekke tussen al die deelnemers oor die 

betekenis van die opleiding vir die navorsing. Ten einde refleksiwiteit ernstig te neem, 

erken ek dat ek as navorser deel is van die objek van die navorsing (Steier 1991 :2; vgl 

ook die sg 'observing system' van die tweede orde kubernetiek [Mead 1968; Von 

Foerster 1974, 1981 ]). Die navorsing se dus ook iets oor myself. Daarom sluit die lang 

siklus my innerlike refleksiewe dialoog (selfgesprek) as navorser in, onder andere soos 

dit nee rs lag vind in die navorsingsverslag. In die verdere opleidingsgesprek (kart siklus) 

word weer ems gemaak met die konstituerende effek van die voorafgaande lang siklus. 

So verloop die navorsing in die vorm van veelvuldige refleksiewe gesprekke in 'n 

sikliese gang en vind daar ontwikkeling plaas soos voorgestel kan word deur 'n spiraa/. 

Die onderskeie refleksiewe siklusse (kort en lank) is dus meer as bloat die terugkeer na 

die beginpunt. Gergen en Gergen (1991 :86) beskryf die refleksiewe proses as 'social 

dialogic procedures for the generation and the expansion of intelligibility'. 

S6 gesien is die navorsingsproses die sosiale konstruksie van 'n wereld waar die 

navorser ingesluit is in die veld van navorsing (Steier 1991 :2). Wanneer die navorser 

op hierdie wyse midde-in sy/haar eie ondersoek geplaas word, het ons noodwendig die 

aanvang van 'n refleksiewe metodologie vir navorsing (Steier 1991: 180), 'n metodologie 

wat dus voortvloei uit die sosiale konstruksie diskoers: 

Constructionist inquiry ... must concern itself with a knowing process as 

embedded in a reflexive loop that includes the inquirer who is at once an 

active observer. 

(Steier 1991:163) 

Wanneer hierdie refleksiewe dialogiese benadering vir navorsing gevolg word, kom dit 

voorts daarop neer dat die idee van 'objekte' van navorsing verander na deelnemers 

aan die proses. Deur die navorser se eie rol in die navorsing te erken en le verreken, 

word, paradoksaal, aan die ander dee/nemers 'n sterker stem gegee (Steier 1991: 180) 

en dit bring mee dat mag (in die skep van betekenis) nou gedeel word tussen die 

opleier/navorser en die subjekte/deelnemers (Gergen & Gergen 1991 :87). 
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Ek dink dus aan hierdie navorsing as gekonstitueer deur prosesse van sosiale 

refleksiwiteit. 

3.2.4 DIE IMPLIKASIES VIR DIE METODOLOGIE VAN NAVORSING 

Die implikasies van hierdie navorsingsepistemologie vir die metodologie van navorsing 

behels ten minste die volgende (vgl Roux 1996: 19-20): 

Eerstens konstrueer die navorser en die deelnemers in wisselwerking met mekaar die 

opleidingsproses wat nagevors word. Dit is dus 'n voortgaande konstrueringsproses 

waardeur nie iets bewys of gevind word nie! Trouens, die navorsing beoog eerder om 

'n diskoers oor die pastorale opleiding van selgemeenteleiers en selgemeentes daar te 

stel. 

Tweedens is die doel van hierdie navorsing nie om 'n vooraf uitgewerkte kursus te 

implimenteer en daarna te evalueer nie. 'Its exercise unites the evaluator and the 

stakeholders in an interaction that creates the product of evaluation, .. .' (Guba & Lincoln 

1989: 13). 

Derdens is refleksie oor die opleiding en navorsing dee I van die totale navorsingsproses 

en dra dit by om deur veelvuldige terugvoeringsgesprekke tussen die navorser err 

deelnemers die navorsing koinoniaal te konstrueer. Die kennis en ervaring van sowel 

die navorser as die deelnemers is dus relevant in die navorsingsproses. Trouens, 

omdat navorsing in sigself navorsbaar is, kan ondersoek gedoen word na hoe ons self 

dee! is van ons data en word die navorsing 'n resiproke (sirkulere) proses (Steier 

1991 :7). 

Vierdens het baie van wat ons wee! niks met logiese, rasionele, beredeneerde, 

wetenskaplike kennis te maak nie, want elkeen van ons het ook 'n stoorkamer vol 

kennis wat ons op nie-rasionele maniere verkry, bv ons intu·fsies, estetiese voorkeure 

en afkeure, ens kulturele en kulturele en g'm(3Uen tradisies (Bawden 1991 17). 

Ook hierdie kennis vorm dee! van die navorsingsproses (Roux 1996: 19-20). 

Vyfdens maak die selgemeentelede, wat ender leiding van die selgemeenteleiers in 

koinoniale verband onderlinge sorg beoefen, dee! uit van die navorsings- en 

opleidingsproses. Hulle sal deur middel van hulle eie koinoniale konstruksies en 

reflekterende gesprekke rondom die hantering van probleme in die groep meewerk in 

die konstituering van die navorsing en opleiding. En omdat die navorsing verandering 
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wil laat plaasvind by die mense waarmee gewerk word, vorm hulle 'n integrale deel van 

die navorsing. 

Daarom kan hierdie navorsingsmetode beskryfword as aksienavorsing, 'n metodologie 

wat 'n gerigtheid op verandering en beweging inhou. Bawden (1991: 19) se hiervan: 

'Action researching is learning with special intentions of achieving social action whilst 

concomitantly adding to public knowledge.' 

Die navorsing is voorts kwalitatief van aard. Ek vereenselwig my met die volgende 

uitgangspunt van Roux wat op narratiewe wyse 'n pastoraal-terapeutiese 

opleidingsprogram vir lidmate ontwikkel het: 

Om saam betekenis te konstrueer (by mekaar te leer} is 'n proses en 

daarom sa/ hierdie navorsing prosesmatig ontwikkeling loon. Voortdurende 

reflektering oar die proses sal die opleiding rig en verstel. Die 

navorsingsontwerp is dus ook voortdurend in 'n proses van konstruksie. 

(Roux 199619-20) 

3.3 METODOLOGIE VIR OPLEIDING 

3.3.1 OPLEIDING BINNE 'N SOSIALE KONSTRUKSIE DISKOERS 

Onderrigpraktyke is tradisionee/ gebou rondom die verbetering van die kennis van 

individue. Vanuit modernistiese aannames het die opleier die rol van outoriteit in 'n 

vakgebied. Sy/haar taak sou dan wees om die leerder se verstand met vakkennis te 

vul (Gergen 1991 :250). Die postmoderne denke sien 'n akademiese vak egter as 'n 

vorm van diskoers wat eie is aan 'n bepaalde groep/gemeenskap (bv. bioloe of 

ekonome ofteoloe, ens.} betrokke in spesifieke gemeenskaplike aktiwiteite. Die leerder 

is dan self 'n kundige ('expert'} binne die diskoers van sy/haar eie subkultuur (Gergen 

1991 :250). Daarom is onderrig nie die vervanging van swak met beler kennis nie, dit 

behoort eerder 'n dialoog te wees waarin al/e subkulture kan baatvind by die diskoerse 

van hulle bure (Gergen 1991 :250). Opleiers tree dus in dia/oog met /eerders op 'n 

wyse waar die leerders deelnemers is. eerder as pionne, meewerkende gespreksgenote 

eerder as skoon leie (Gergen 1991 :250). 

Daar is dus 'n ana/ogie tussen die terapie-narratief en die opleiding-narratief (Kotze 
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1994:61 ). En omdat opleiding binne 'n sosiale konstruksie diskoers beide die terapie en 

die opleidingsproses konstitueer, sal die proses van opleiding en die terapeutiese 

proses mekaar reflekteer. 

Opleiding, soos terapie, is betekenis-skeppende gebeure wat in taal geskied. Die 

opleier (of terapeut) raak saam met die deelnemers (of kliente} betrokke in 'n betekenis

skeppende proses met hulle bestaande betekenis-konstrukte as 'n vertrekpunt. Net 

soos in die geval van terapie is die doel om nuwe betekenis te konstrueer wat vir die 

opleidingsproses van waarde is. Dit impliseer die volgende: 

... that participants need time and freedom to discuss their own personal 

views on how meaning regarding training and therapy can be storied and re

storied, at the same time creating new meaning ... The fact is that therapists 

and trainers cannot claim to be experts who possess all the knowledge. 

(Kotze 1994: 63) 

Die implikasie van opleiding binne 'n sosiale konstruksie diskoers is dus dat die opleier 

met die leerders in dialoog tree op 'n wyse waar die leerders as deelnemers en 

gespreksgenote gerespekteer en hanteer word. Saam raak hulle betrokke in 'n 

betekenis-skeppende proses met hulle bestaande betekenis-konstrukte as 'n 

vertrekpunt ten einde nuwe betekenis te konstrueer wat vir die opleidingsproses van 

waarde is. Daar moet genoeg tyd en vryheid wees dat deelnemers se persoonlike 

sieninge rakende die betekenis van die opleiding en die pastoraal-terapeutiese 

funksionering van die selgemeente ge-storie en hervertel kan word. 

3.3.2 OPLEIDING AS GESPREKKE 

Binne die sosiale konstruksie raamwerk is die opleidingsisteme in wese lingu"fsties, dit 

wil se dit geskied in taal. Die inhoud en storie van die opleiding is uiteindelik die produk 

van gesprekke eerder as van 'n gestruktureerde aanbieding deur die opleier. Al die 

deelnemers (saam met die opleier} konstitueer en ko-konstrueer die opleidingsprogram. 

Dit vind dialogies plaas onder ·n bepaalde opleidingsdiskoers en omdat betekenis 

sosiaal gekonstrueer word (Anderson & Goolishian 1992) vind opleiding plaas deur 

dialoog en diskoers (Kotze 1994:67). Dit kom daarop neer dat die gesprekke binne die 

opleidingsgroep, relevante literatuur wat bespreek word, die wisselwerking met die 

onderskeie selgemeentes sowel as die reflektering oor die onderskeie gesprekke deel 

vorm van die ko-konstruksie van betekenis en begrip van die opleiding. 
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S6 is daar 'n analogie tussen die terapeutiese gesprek (as 'n gesamentlike soeke en 

eksplorering deur dialoog) en die opleidingsgesprek. Kotze ( 1994:68) se hiervan: 

'Multiple realities or alternative explanations help the trainer to take responsibility for the 

training narrative, without the assumption of being the only expert.' 

3.3.3 'N NARRATIEWE PROSES 

Die narratiewe metafoor van White open die weg tot oorspronklike en kreatiewe 

benaderings tot opleiding vir terapie. Kotze (1994:63) verwys na White en noem dat 'n 

narratiewe opleidingsprogram onder andere die volgende behoort te doen: 

a) ruimte bied vir die inkorporering van die uitdrukking van aspekte van die 

deelnemers se ervaring; 

b) die deelnemers se verbeelding tap; 

c) die deelnemers bemagtig om die storie van terapie hulle eie te maak; 

d) die deelnemers help in die eksplorering van die effek wat die toepassing van die 

terapie-narratief op hulle lewens as groepleiers en op die selgemeentes het. 

Met die voorafgaande navorsingsmetodologie as uitgangspunt ken die hele 

opleidingsproses as 'n storieproses verloop. Daar is naamlik op 'n narratiewe wyse met 

'n aantal selgemeenteleiers gewerk aan 'n opleidingsproses. Hulle is dus betrek as 

deelnemers aan die be paling van hoe die opleiding moes verloop en in die ontwikkeling 

van 'n opleidingsproses. Hu lie moes dus geleentheid kry om te se wat hulle behoeftes 

en ervarings was en wat hulle nodig gehad het in terme van begeleiding en toerusting. 

Die kennis waaroor hulle reeds beskik het, is getap ten einde op 'n ko-konstruktiewe 

wyse die opleidingsdoelwitte te bereik. 

Ek het as opleier gewerk vanuit 'n posisie wat Anderson en Goolishian (1992) 'not 

knowing' noem. Hiervolgens wou ek nie veronderstel dat ek die 'expert knowledge 

bearer' is wat aan elke deelnemer wou voorskryf wat pastorale versorging behe!s nie. 

Dit beteken egter nie dat ek 'n passiewe posisie ingeneem het nie, of dat die opleiding 

sander plan of doel verloop het of dat ek onkundig was oor die proses, die inhoud of die 

beoogde doelwitte van die opleiding nie. As opleier het ek egter met die deelnemers in 

gesprek getree oar hoe ek die diskoers en die literatuur van die diskoers verstaan. Ek 

het dus aktief aan die gesprek deelgeneem. Roux (1996:24) stel die benadering s6: 'My 

diskoers realiseer nie in uitroeptekens nie, maar in vraagtekens.' Wat Kotze ( 1994:66-
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67) se oor die opleiding van terapeute vir gesinsterapie is hier ook van toepassing: 

The expectations of trainer and participants play an important role in 

establishing the training experience. The matching of these expectations 

takes time and requires different conversations. An analogy between 

Anderson and Goolishian's 'Not knowing' and 'the client is the expert 

approach' and the training experience can be established. The participant 

is the expert on his/her life and the skills that he/she brings to training. 

Within different conversations the trainer elicits and assists the participants 

in developing and expanding these abilities. 

(Kotze 1994 66-67) 

Sosiaal gekonstrueerde inhoud vir opleiding binne hierdie diskoers is bewerkstellig deur 

te luister na (en die inkorporering van) die verskillende verwagtings, idees en diskoerse 

van die deelnemers. Die verwagtings en ervarings van die onderskeie selgemeentes 

waaruit die leiers kom, is uiteraard ingeweef in die opleidingsgesprek. Daar is dus 

deurlopend gebruik gemaak van veelvuldige refleksiewe gesprekke. 

3.3.4 IMPLIKASIES VIR DIE OPLEIDING VAN SELGEMEENTELEIERS 

Die implikasies van bogenoemde vir die opleiding van selgemeenteleiers is ten minste 

die volgende: 

0 Dis nie moontlik om 'n narratiewe opleidingsprogram te ontwerp wat bloot 

toegepas kan word op ander opleidingsgroepe en deur verskillende opleiers nie. 

Elke opleidingsproses vanuit 'n sosiale konstruksie diskoers sal uitloop op 'n 

unieke konstruksie van die deelnemers binne hulle eie sosiale konteks. 

0 Die opleidingsprogram wat in hierdie projek beskryf word, wil dus nie 'n program 

voorskryf of 'n voorbeeld gee van hoe so 'n program behoort te lyk nie. Dit vertel 

eerder die storie van die ervaring om opleiding te doen van 'n spesifieke groep 

selgemeenteleiers in 'n spesifieke konteks met die oog op die terapeutiese funksie 

van selgemeentes. 

D Die navorsingsverslag is nie 'n volledige weergawe van almal se ervarings of die 

betekenis vir elkeen nie. Dit verteenwoordig die betekenis wat deur my (die 

navorser) gekonstrueer is in 'n proses van gesprekvoering met die deelnemers. 
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3.3.5 DIE OPLEIDINGSPROSES 

3.3.5.1 Verkennende gesprekke 

3.3.5.2 

Daar is eers 'n verkenning gedoen met die onderskeie leraarskringe van die Ned 

Geref Gemeente Elarduspark. Dit het die geleentheid geskep om 'n groter poel 

van deelnemers te betrek in die ko-konstruksie van die opleidingsdoelwitte. Die 

verkennende gesprekke met die kringe van groepleiers het gesentreer om hulle 

verstaan en ervaring van selgemeentes, maar veral die pastoraal-terapeutiese 

waarde en effektiwiteit van selgemeentes asook hulle opleidingsbehoeftes met die 

oog op die fasilitering van onderlinge sorg in die selgemeente. Hulle het 

geleentheid gekry om te reflekteer oor die doel van die program, naamlik om 

groepleiers toe te rus met die vaardigheid om die terapeutiese waarde van 

selgemeentes te verhoog deur die konstruktiewe fasilitering van terapeutiese 

pastoraat deur groeplede onderling. 

Opleidingsgroep en proses van opleiding 

In 'n volgende stap is 'n proses van opleiding begin met 'n groep van agt 

selgemeenteleiers, almal Afrikaanssprekende mans tussen die ouderdom van 35 

en 55. Behalwe vir een het almal reeds !anger as 'n jaar as groepleiers gedien: 

('n Groot aantal selgemeenteleiers is vroue. Persone vervul die funksie op grond 

van hulle geestelike rypheid en gawes, soos reeds genoem. Dit is per toeval dat 

die betrokke leraarskring op daardie stadium nie vroue ingesluit het nie.) Ko

konstruerende refleksiewe gesprekke deur die opleidingsgroep is rondom die 

volgende hooflyne gestruktureer: 

O Diskoerse oor onderlinge versorgingsteorie en praktyk in die gemeentelike 

lewe, narratiewe terapie, groep-dinamiese beginsels en praktyke wat met 

voorgaande verband hou. Hierdie diskoerse is by twee geleenthede ingelei 

in die vorm van leesstukke uit relevante literatuur wat dan bespreek is. 

Soms het ek as opleier my verstaan van 'n bepaalde diskoers met die 

deelnemers gedeel en dan is daaroor gesprek gevoer. Soms het die 

gesprek ontspring uit die leerders se verstaan en ervaring rakende 'n 

bepaalde opleidingsdiskoers. 

0 Die ontwikkeling van groepleiers se vaardighede ten opsigte van die 

fasilitering van onderlinge pastoraal-terapeutiese deelname deur groepe. 
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3.3.5.3 

Hierdie vaardigheidsontwikkeling het op die volgende wyses geskied: 

rollespelle, reflekterende gesprekke oor gevallestudies uit die betrokke 

selgemeentes. Soms het die leiers deur middel van terugvoer-gesprekke 

aan die opleidingsgroep die verhale vertel van hoe pastorale gesprekke in 

selgemeentes verloop het en watter effek die toepassing van die terapie

narratief op hulle lewens as groepleiers en op die selgemeentes het. Soms 

het selgemeentelede met die opleidingsgroep in gesprek getree oor hulle 

ervaring van sorg in en deur die selgemeente. Telkens is die 

opleidingsproses geeksternaliseer en is reflekterende gesprekke daaroor 

gevoer. 

O Die self-ontwikkeling van die groepleier-deelnemer. Rollespelle is in sekere 

gevalle gestruktureer rondom die persoonlike behoeftes en verhale van die 

leerders. Ook tydens reflekterende gesprekke rondom gevallestudies, ken 

gewoonlik reflekterend oor die ontwikkeling van die leerder self gepraat 

word. Daar is gereflekteer oor vrae soos: Wat het hierdie kennis/ 

vaardigheid/ervaring bygedra totjou menswees? In watter opsig hetjy groei 

ervaar? Hulle het die vryheid gehad om self te kon kies wat hulle van 

hulleself en van hulle ervaring met die opleidingsgroep wou deel. Ons het 

telkens gepraat oor wat ons as deelnemers geleer het, wat vir ens van 

waarde was, watter nuwe betekenis vir ens geskep is. 

Reflekterende gesprekke 

Reflekterende gesprekke het plaasgevind tussen: 

0 die opleier en deelnemers (selgemeenteleiers) 

0 die opleier en selgemeentelede 

0 die deelnemers (selgemeenteleiers) en selgemeentelede 

O die opleier en relevante literatuur 

0 die opleier, die deelnemers en relevante literatuur 

O die opleier en 'n kollega van die opleier 

0 die opleier en die promoter 
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3.3.5.4 

3.3.5.5 

0 die opleier en 'n ander opleier (van lidmate in 'n narratiewe 

opleidingsprogram vir die ontwikkeling van 'n pastoraal-terapeutiese 

toerustingsprogram vir lidmate) 

O die deelnemers onder mekaar. 

Die rol van die opleier 

Die kundigheid wat van my as opleier verwag is, is die skep van ruimte vir en die 

fasilitering van die dialogiese gesprek in die opleidingsgroep. Ek moes die 

narratiewe-model aan die orde stel en daarna 'n deelnemende waarnemer 

('participant-observer') en deelnemende-fasiliteerdervan die opleidingsgesprekke 

word. 

Die gebruik van vrae vanuit 'n 'not-knowing' posisie nie wetende hoe die 

deelnemers die terapeutiese proses verstaan en konstrueer nie - was belangrik. 

Verhouding tussen opleier en deelnemers 

Die agt deelnemende groepleiers was deel van die leraarskring met wie ek reeds 

oor 'n periode van 'n paar jaar 'n wedersyds-waarderende en -vertrouende 

verhouding ervaar. Vol gens Bawden (1991: 10) is so 'n verhouding 'n aanwins vir 

deelnemende aksienavorsing ('action learning/researching systems') onder andere 

omdat: 

O daar reeds goed-ontwikkelde wyses bestaan vir verdere groei in die 

verhoudings; 

O die deelnemers krities bewus is van die belang om die integriteit van die 

interne verhoudings te handhaaf; 

0 hulle in 'n goed gevestigde struktuur funksioneer wat hulle aanspoor en 

bemagtig om deelnemers te wees in die ko-konstruksie van die 

opleidingsproses; 

O daar soveel waardering vir die kring van verhoudings bestaan, dat hulle doen 

wat hulle kan om te verseker dat hulle aktiwiteite kongruent is met die 

behoeftes van binne die opleidingsgroep en die behoeftes van buite; 

O daar 'n gedeelde motivering bestaan vir die bereiking van die· 
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3.3.5.6 

opleidingsdoelwit. 

Voorts moes ek as opleier en die deelnemers vennote wees (nie-hierargies). Dit 

was aanvanklik moeilik omdat ek telkens wou terugval in 'n modernistiese styl en 

rol van kundige op grond van die tradisionele verwagting wat lid mate van 'n leraar 

het. Dit het in van die opleidingsgesprekke !er sprake gekom dat dit ook 

aanvanklik die deelnemers se verwagting was op grond van die leraar-lidmaat 

verhouding. Algaande het dit beter gegaan namate elkeen kon ervaar dat sy 

bydrae ernstig geneem word in die ko-konstruksieproses. Die gesprek waaraan 

aim al kon deelneem was die outeur, soos ook aangedui deur Kotze (1994: 72) met 

verwysing na Hoffman (1992) 

Etiese aksies deur die opleier 

'n Postmoderne epistemologie, soos gereflekteer in die sosiale konstruksie 

diskoers, lei vanselfsprekend tot 'n fokus op etiese kwessies wat vir die navorsing 

en opleiding relevant is, want dit onderstreep die verantwoordelikheid van persone 

(en gemeenskappe) teenoor hulle betekeniskonstrukte (Kotze 1994:73). Etiese 

kwessies wat volgens Kotze (1994:74) deurlopend aandag moet kry, kom na vore 

in vrae soos: Hoe be'invloed my bydraes ander persone se lewens? Is my 

aandeel bevorderlik vir die proses en die navorsingsresultaat of is dit beperkend 

t.o.v. geleenthede en alternatiewe? Maak my optrede 'n bydrae tot 'n beter sosiale 

koordinering van handelinge? Laat dit ruimte vir ander om deel te neem aan die 

konstruksieproses? Word hulle spesifieke bydraes na waarde geskat en erken? 

As opleier moes ek dus die volgende etiese aksies handhaaf (Kotze 1994:75): 

0 Ruimte en respek vir deelnemers en vir die unieke samestelling en karakter 

van elke selgemeente; 

O 'n Eerlike aanvaarding van die legitimiteit van al die konstruksies en aandag 

aan die konstituerende effek daarvan; 

0 Stimulering van die vermeerdering van opsies en alternatiewe; 

O Werk met 'n 'not-knowing' ingesteldheid; 

O Beklemtoning van die verantwoordelikheid van elke deelnemer vir sy eie 

konstruksies en handelinge en die konstituerende effek daarvan; 
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:i Voortdurende self-refleksie deur die opleier en deelnemers oor die 

konstituerende effek van hulle konstruksies en praktyke; 

:i 'n Bewustheid van hoe die opleier en deelnemers hulleself storie. 

Hierdie verbintenis tot etiese optrede moes gedurig in gedagte gehou word in 

beide my innerlike dialoog as opleier asook in die verskeidenheid van refleksiewe 

en reflekterende gesprekke wat die opleiding gekonstitueer het. 

3.4 NAVORSINGSVERSLAG 

Soos genoem is hierdie navorsingsverslag nie 'n volledige weergawe van almal se 

ervarings of die betekenis vir elkeen nie. Dit verteenwoordig die betekenis wat deur my 

(die navorser) gekonstrueer is in 'n proses van veelvuldige reflekterende en refleksiewe 

gesprekvoering met al die deelnemers en reflektering oor die relevante literatuur. Dit 

word dus aangebied as 'n sosiale, meer spesifiek: koinoniale, konstruksie. Van die 

deelnemers het ook deel gehad aan die redigering van die navorsingsverslag. 

3.5 OPSOMMING EN VOORUITSKOUING 

In hierdie hoofstuk het ek gedemonstreer dat my keuse vir 'n post-moderne sosiale 

konstruksie diskoers duidelike implikasies het vir: 

:i die navorsingsmetodologie, te wete dat gekies word vir aksie-/handelingsnavorsing 

as metodologie vir die studie, 'n metodologie waar navorsing en intervensie deel 

is van dieselfde proses en wat verloop in die vorm van sosiale refleksie waar die 

objekte deelnemers is en die navorser deel is van die objek van die studie; 

D die ontwikkeling van 'n opleidingsprogram deur veelvuldige refleksiewe en 

reflekterende gesprekke waar al die deelnemers ko-konstruktief saam met die 

opleier betrokke is in die skep van betekenis en die ontwikkeling van vaardighede; 

D die sosiale (koinoniale) konstruksie van die navorsingsverslag. 

In die volgende hoofstuk word die opleidingsproses beskryf soos hierbo uiteengesit. 
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Hoofstuk4 

NARRATIEF OOR DIE OPLEIDING VAN 

SELGEMEENTELEIERS MET DIE OOG OP DIE 

PASTORAAL-TERAPEUTIESE FUNKSIE VAN 

SELGEMEENTES 

INLEIDENDE OPMERKINGS 

In hierdie hoofstuk word die werklike opleiding van selgemeenteleiers weergegee soos dit ko

konstruktief ontwikkel is tussen myself (die opleier) en die deelnemers en volgens die verloop 

wat in die vorige hoofstuk oorsigtelik beskryf is. 

Die beskrywing van die verloop van die opleidingsgsproses word in gewone druk, soos in hierdie 

paragraaf, weergegee. Die beskrywing van die onderskeie opleidingsessies is nie 'n volledige 

weergawe van al die deelnemers se ervarings of die betekenis wat dit vir elkeen gehad het nie. 

Dit verteenwoordig die betekenis wat deur my (die navorser) gekonstrueer is in 'n proses van 

refleksiewe gesprekvoering met die deelnemers. 

Ek gee saver moontlik die inhoud van die opleidingsgesprekke in kursiewe druk, soos in hierdie 

paragraaf, ten einde dit vir die leser makliker te maak om dit van my beskrywing van die verloop 

van die proses te onderskei. Dit moet vermeld word dat ek nie opnames van die 

opleidingsgesprekke gemaak het nie, maar dat ek op 'n b/aaibord die verloop en inhoud van 

gesprekke aangeteken het. Dit het die voer van refleksiewe gesprekke oar die opleiding en oar 

die betekenis wat di! vir die dee/nemers gehad het, vergemak/ik. Ek he! telkens na die 

opleidingsessies die ver/oop van die gesprek meer vo//edig aangeteken en bied dit in die vorm 

aan. Oil is dus nie 'n woordelikse weergawe van die gesprekke nie, maar eerder my weergawe 

soos ek dit ervaar het. Na af/oop van die laaste opleidingsessie het ek my volledige beskrywing 

van die opleidingsproses aan die deelnemers beskikbaar gestel en ans het dit twee weke later 

tydens 'n reflekterende gesprek bespreek. Ongelukkig kon net vier van die dee/nemers by die 

gesprek teenwoordig wees. Die beskrywing van /aasgenoemde gesprek word opgeneem in die 

/aaste, samevattende hoofstuk, as dee/ van my reflektering oar die to/ale opleidingsprogram. 
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Hu/le kommentaar op my beskrywing van die opleidingsproses is egter bygewerk in hierdie 

geredigeerde weergawe. 

Wanneer ek van tyd tot tyd my eie refleksie oor die opleiding of die betekenis wat ek 

konstrueer, wil weergee, doen ek dit in vet gedruk soos hier. 

Leesstukke vir tuisvoorbereiding word in 'n dubbellynraam soos hierdie weergegee. 

Sodanige leesstukke was bedoel om die deelnemers vertroud te maak met sekere 

relevante inligting in verband met tersaaklike diskoerse. Hierdie inligting het deel 

geword van die opleidingsgesprekke en moet nie gesien word as aanduiding van die 

betekenis wat deur die opleiding gekonstrueer is nie. Dit was my skriftelike bydrae tot 

die opleidingsdiskoers en het ontstaan uit my wisselwerking met relevante literatuur. 

Die onderskeie gesprekke word vervolgens as afdelings van hierdie hoofstuk aangebied, 

beginnende met 'n gesprek wat ek met 'n selgemeente gehad het en wat 'n deurslaggewende 

rol gespeel het in my keuse van hierdie opleidingsprogram vir my navorsing. 

AFDELING 1 

GESPREK MET 'N SELGEMEENTE AS AANLEIDING VIR DIE NAVORSING 

Tydens 'n byeenkoms van 'n selgemeente (waar ek teenwoordig was) het een van die lede 

(skuilnaam: Leon) vir die groep dankie gese vir die wyse waarop hulle besig was om horn te 

ondersteun tydens 'n moeilike tyd in sy lewe. Hierdie opmerking het geresoneer met my 

belangstelling in die proses van onderlinge sorg binne die geloofsgemeenskap en die volgende 

gesprek het uiteindelik aanleiding gegee daartoe dat ek gekies het om my navorsing te doen 

oor 'Die Opleiding van Leiers met die oog op die Pastoraal-Terapeutiese Funksie van 

Selgemeentes': 

Met die toestemming van die se/gemeente wou ek by Leon weet of hy gewil/ig sou wees om vir 

ons te vertel wat dit is in die groep se optrede wat hom versorgdheid laat ervaar het. Vo/gens 

hom was dit veral die groep se liefdevolle aanvaarding toe hy 'n paar weke vantevore die groep 

in sy vertroue geneem het en sy verhaal van 'mislukking' vertel het. 
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Op my vraag wat dit is wat hom van die groep se '/iefdevo//e aanvaarding' oortuig he!, he! hy 

gese dat sy probleem ('depressie') met ver/oop van tyd so groot geraak het dat, toe hy vemeem 

het sy werkgewer was van plan om ham om gesondheidsredes met pensioen uit diens le laat 

tree, hy oortuig was dat niemand weer in hom sou glo nie. Hy het nie meer vertroue in homself 

gehad nie. Hy he! egter besef dat hy met iemand daaroor moes praat en omdat hy besef het 

dat die selgemeenle teen die !yd moes agtergekom het dat daar 'foul' met ham is, het hy bes/ult 

om sy probleem met hulle le dee/. Aan die een kant het hy verwerping gevrees, maar aan die 

ander kant he! sy ervaring van die groep se onderlinge omgee en sy oortuiging dat God wit he 

sy kinders moet 'mekaar se taste dra' hom tog oorreed om die groep met sy probleem te 

vertrou. Oaarmee sou hy terselfdertyd aan die groep kon verduidelik waarom hy in die 

voorafgaande maande soms nie by die byeenkomste opgedaag het nie. Hy het verder 

verduidelik dat dit vir ham vrymoedigheid gegee het toe hy agtergekom het dat die groep sonder 

vooroordee/ na ham /ulster, dat hulfe befangstelfend verder uitvra na sy verhaa/ en vir ham en 

sy vrou gebid het. Wat hy nie mooi verstaan het nie, is die feit dat niemand ham 'probeer raad 

gee het' nie en dat hy nogtans versorging ervaar het. Hy het oak waardering gehad vir die felt 

dat hy ervaar he! dat die groep die gesprek as vertroulik hanteer het soos hulle be/owe het. 

Leon se opmerking dat hy versorging ervaar het, ten spyte daarvan dat niemand horn 

'probeer raad gee het' nie, het my laat wonder waarom mense dink datjy eers gehelp kan 

word wanneer iemand metgroter kundigheid jou van raad bedien. So ervaar ek as pastor 

dikwels dat hulpsoekers vir my se dat hulle 'raad' soek. Hierdie diskoers, dat 'kundiges' 

hulpsoekers 'diagnoseer' en dan met 'n 'oplossing' bedien, het volgens Gerkin (1997:92) 

ender invloed van die {modernistiese) individualisme en psigoterapeutiese psigologie 

ontstaan. Die siening is waarskynlik aanleidend daartoe dat selgemeentes dikwels nie 

weet hoe om met die probleme van lede om te gaan nie of nie in staat is om dit 

konstruktief te hanteer nie. Soos in hoofstuk 1 genoem, word daar dikwels van 'n 

konfessionele of diakoniologiese benadering gebruik gemaak, 'n benadering wat 'n 

bepaalde verstaan van die Skrif op 'n spesifieke probleem of situasie van toe passing wil 

maak. Daarmee word die persoonlike omstandighede en behoeftes van die persoon 

grotendeels ge'lgnoreer en ondergeskik gestel aan 'n bepaalde verstaan van die Skrif. 

Of die behoeftes van die hulpsoeker word ondergeskik gestel aan die 'kundige' opinies 

van die groep. So 'n benadering kan neerkom op 'n vorm van magsmisbruik, oftewel 

'abuse' (vgl die argumente van Foucault [Gordon1980]), wat die hulpsoeker verlam, 

magteloos of veroordeel kan laat. 
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Na 'n paar gedagtes deur selgemeentelede oar hoekom hulle dink dat Leon versorging beleef 

het al het niemand ham raad gegee nie, wou ek van die groep weet of dit hulle indruk is dat 

mense in die a/gemeen in selgemeentes versorging ervaar. Die algemene gevoel was dat 

selgemeentes, vanwee hulle intiem-persoonlike, verlroulike en koinoniale opset, ideaal geskik 

is vir die bediening van onderlinge sorg. 'n Paar lede het egter die oorluiging uitgespreek dat 

mense se probleme nie altyd goed hanteer word nie. Enke/e voorbee/de is genoem van 

persone wat juis 'seer gekry het' as gevo/g van hul/e groepe se 'onhandige en onsensitiewe' 

hantering van hulle sorgbehoeftes. 

Op daardie stadium van die gesprek het dit vir my belangrik gelyk om vas te stel hoe 'n 

selgemeente se konstruksie sou lyk van 'n oplossing van die probleem van die pastoraal

terapeutiese funksie van die selgemeente. Die volgende gedagtes is toe van die betrokke 

selgemeente verkry: 

0 Ek weet nie hoe ander se/gemeentes mense met probleme hanteer nie, maar dit sou 

goed wees as ons kan voorlbou op wat ans reg gedoen het met Leon. 

0 Ek ervaar dat die eenheid wat ans het, omdat ans saam aan Jesus behoorl, ans in staat 

kan stet om mekaar in /iefde le aanvaar en deur probleme le help. 

0 Ek sal graag elkeen in die groep wit verseker dat ju/le van my kan verwag om opreg en 

sander vooroordee/ na ju/le le /uister wanneer ju/le 'n prob/eem met die groep sou dee/. 

Ek sal oak nie buite die groep daaroor praat of ongevraag probeer raad gee nie. Dit sat 

oak vir my /ekker wees om dieselfde benadering van ju/le le kry wanneer ek oar 'n 

probleem met ju/le praat. 

O Ons groepleier het baie te doen met hoe ans die versorging onder mekaar be/eef. Hy 

is self bereid om ans met sy probleme te verlrou en wanneer iemand 'n probleem dee/, 

sorg hy dat alma/ luister en dat iemand nie die gesprek kaap deur oar sy!haar probleme 

te begin praat nie. As iemand dit wil doen, moet dit wees om te se: ek hoar jou, of ek 

dink ek verstaan wat jy se. Oil kan nogal help om te hoar dat iemand anders oak in 'n 

situasie was soos waar jy nou is en wat vir daardie persoon gewerk het. Ons groepleier 

help ans egter om die fokus te hou op die persoon met die probleemlbehoefte. 

O Oil sat vir my s/eg wees as die se/gemeente gedurig net met mekaar se probleme besig 

is. Daar is baie ander dinge wat die Here oak in ans en deur ans vir mekaar en vir 

ander wil doen. Maar daar moet 'n soorl gereedheid wees wanneer een van ans hulp 

nodig het om hulp le kan vra en le ontvang. 

0 Ek dink daar is 'n groat behoefte aan op/eiding vir ans selgemeenteleiers sod at hulle in 

staat kan wees om die proses reg te hanteer wanneer iemand hulp soek oar 'n 
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probleem. Ons verwag nie dat ans leier 'n berader of terapeut hoef te wees nie, net dat 

hy (of iemand anders in die groep) die groep sat kan lei op so 'n manier dat die 

hulpsoeker werklik gehelp word. Ek glo dat ans die Here se oe, ore, hande en voete vir 

mekaar kan wees. 

O lets wat baie keer in ans se/gemeente gebeur, is dat iemand sy!haar probleem met ans 

dee/ na aan/eiding van wat ans daardie aand in die Bybel lees en bespreek. Oil is asof 

die Heilige Gees deur die spesifieke gedeelte die persoon se prob/eem aanraak en ham 

/haar wit help om 'n oplossing te vind. 

Met hierdie gedagtes het die selgemeente hulle eie konstruksie gegee van wat nodig is 

om te verseker dat selgemeentes die sorgbehoeftes van groeplede op 'n konstruktiewe 

wyse hanteer. Wat meer is, ek het opnuut onder die indruk gekom van die belang van 

leiersopleiding met die oog op die pastoraal-terapeutiese funksie van selgemeentes. Die 

gesprek het my ook daarvan oortuig dat mense oor genoegsame vaardighede (gawes) 

beskik om onderlinge sorg in die selgemeentes opbouend en eties-verantwoord te 

hanteer, mits die proses effektief gefasiliteer word. Die gesprek het my ook laat wonder 

oor die moontlikhede van 'n ko-konstruktiewe benadering vir opleiding volgens die 

sosiale konstruksie diskoers en ek het my gedagtes neergeskryf in die vorm van my 

navorsingsvoorstel wat uiteindelik kon uitloop op hierdie navorsingsprojek. 

Die groepleier van hierdie selgemeente was later 'n deelnemer aan die opleidingsproses. Deur 

horn het die betrokke selgemeente ook 'n deelnemer aan die proses gebly. 

Die proses van opleiding is voorts ingelei deur verkennende geprekke met 'n aantal 

selgemeentleiers. 

AFDELJNG 2 

VERKENNENDE GESPREKKE MET SELGEMEENTELEIERS 

1. DIE PROSES 

Verkennende gesprekke is gevoer met twee leraarskringe se selgemeenteleiers. Elke 

leraarskring bestaan uit 'n aantal selgemeenteleiers wat as 'n opleidings- en 

ondersteuningsgroep funksioneer onder begeleiding van 'n leraar. Hu lie is uitgenooi om 

vrywillig deel te neem aan 'n gesprek wat ek graag met selgemeenteleiers wou voer as 
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verkenning van die aard en omvang van hulle behoeftes ten opsigte van die pastoraal

terapeutiese funksie van selgemeentes. Vanuit 'n sosiale konstruksie-diskoers het ek 

dit gesien as 'n geleentheid om aanvanklik 'n grater poel van deelnemers te betrek in 

die ko-konstruksie van die opleidingsdoelwitte. Die doel van die gesprek is aan elke 

groep verduidelik, naamlik dat dit die aanvang was van 'n opleidingsprogram vir 

selgemeentleiers sodat hulle die onderlinge sorg in selgemeentes konstruktief kan 

fasiliteer volgens 'n narratiewe benadering. Dit is oak aan hulle gestel dat hierdie 

verkennende gesprekke gevolg sou word deur die verdere opleidingsproses gegrond 

op ans ko-konstruksie van die opleidingsdoelwitte. Hulle was dus almal reeds 

deelnemers aan die ontwikkeling van die program. My gedagte was om die verdere 

proses met 'n verkleinde groep aan te pak wat sou bestaan uit leiers wat graag dadelik 

daaraan wou deelneem. Dit is oak in die vooruitsig gestel om 'n soortgelyke maar 

unieke opleidingproses met ander groepe belangstellende leiers aan te pak. 

2. DIE GESPREKKE 

Ter wille van die opleidingsdiskoers was dit vir my belangrik om die deelnemers te 

betrek in 'n gesprek oar ans verstaan van die selgemeente as pastorale terapeut soda! 

ans die rol van die groepleier in die verband kon verstaan. Sodoende sou ans kon 

uitkom by die opleidingsbehoeftes wat in die opleiding hanteer kon word. Daarom het 

ek die gesprek afgeskop met die vraag: 

Wat qebeur al/es in die se/gemeente? 

Opsommend het Groep 1 die volgende aktiwiteite genoem: 

• Lede dee/ in mekaar se persoon/ike en emosionele omstandighede. 

• Lede groei in hul/e kennis van die Woord en leer saam gehoorsaamheid aan die 

Woord. 

• Hu/le ontspan soms saam. 

• Hu/le /eef soos 'n gesin (raak deurlopend betrokke by mekaar se we/ en wee). 

• Hu/le vertrou mekaar en dee/ met mekaar (kommer, teleurstellings, hartseer, 

vreugdes). 

• Hu/le leer dat mens 'floreer' deur om te gee en by and.er betrokke te raak. 

• Hu/le leer vra (hu/p en voorbidding). 

• Hu/le leer vermaan en om vermaning te aanvaar. 

• Hu/le bou mekaar se ge/oor leer by mekaar en leer mekaar (dikwels uit 
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ge/oofservaring). 

• Hu/le evalueer /ewenswaardes deur blootstelling aan mense in ander lewensfases 

en ander lewensomstandighede, byvoorbeeld: 

pare sander kinders aan pare met k1nders; 

gesinne met klein kinders aan gesinne met grater kinders; 

enkellopendes aan getroudes en gesinne; 

gegoedes aan minder gegoedes en omgekeerd. 

• Deur bogenoemde blootstelling leer hulle ander rolle ken en ontdek dikwels 

rolmodelle. 

• Daar vind spontane dee/name plaas in eensgesindheid en onderlinge vertroue. 

• Hu/le gee lief de en ervaar liefde, toegeneentheid en vriendskap. 

• Hu/le ondersteun mekaar in krisistye, bv. tydens dood in 'n familie. 

• Hu/le ontwikkel vrymoedigheid om van God se liefde en verlossing te getuig. 

• Hu/le leer Bybelstudie doen en bid. 

• Hu/le bid vir mekaar en vir ander. 

• Hu/le ontdek hulle gawes en raak diensbaar aan mekaar en aan ander. 

• Hu/le pak dienswerkprojekte aan ooreenkomstig hul/e gawes. 

• Hu/le leer om God te loaf en te aanbid. 

Groep 2 het die volgende aktiwiteite genoem wat ook opsommend hierweergegee word: 

Mense word bymekaar gebring en leer mekaar ken. 

Dit bied 'n geleentheid vir geestelike verkeer (koinonia). 

Terugvoering vind plaas deur sosia/e verkeer (kuier). 

'Sharing' vind p/aas - lede beleef /ewensgemeenskap, d. w.s die dee/ van 

ervarings, kommer, vreugdes, ens. 

• Daar word geluister na die Here. 

• 

• 

Vrymoedigheid word geskep om behoeftes te dee/. 

Vertroue ontstaan - word soos 'n familie. 

Geleentheid vir die ontlading van spanning . 

Oil hou lede in voeling met die grater gemeente . 

Mense se vrae kom op die tafel 

Wanneer prob/eme gedeel word, kan versorging deur die groep p/aasvind 

Oil bied 'n geleentheid vir die beoefening (en aanleer) van lofprysing. 

Gebedsondersteuning vind plaas. 
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Oiepgaande vriendskappe word gesluit en ontwikkel. 

Belrokkenheid in die selgemeente het 'n inv/oed op die totale /ewe. 

Mense ontwikkel 'n bereidheid om hulp te vra en te ontvang. 

Die aktiwiteite hierbo genoem, kan saamgevat word in die volgende funksies van 

'n selgemeente: aanbidding, koinonia, lering, diens (insluitend sorg), uitreiking. 

Dit is 'n aanduiding van die holistiese aard van die selgemeente as kerklike 

kleingroep. Selgemeentes is dus veel meer as terapeutiese groepe, maar naas 

ander funksies funksioneer selgemeentes ook op die vlak van versorging 

(pastoraat en terapie). 

In die lig van beide groepe se ervaring en verstaan van selgemeentes se holistiese aard, 

het ek vervolgens gevra: 

In watter mate sien en ervaar ju/le dal die se/gemeente 'n versorgende!pastoraal

terapeutiese funksje he! ? 

Oaar was eenstemmighe1d by beide groepe dat se/gemeentes 'n ideate ruimte bled vir 

versorging aan ge/owiges deur ge/owiges, 'n ruimte waarbinne en van waar die 'goeie 

Herder' (Joh 10) sy herderskap teenoor sy 'skape' kan uitoefen (Hand 20:28) soda! die 

'skape' versorg kan wees en die stem van die 'Herder kan leer ken. lemand he! 

genoem dal God se sorg vir horn 'hande en voete gekry he!' vandal hy in 'n 

se/gemeente betrokke is. 

Reeds Clinebell (1966:206), wat bekend is vir sy werk oor die pastoraat ('pastoral 

counselling') soos verrig deur die persoon van die pastor, gee aandag aan die 

moontlikhede van groep pastorale sorg. In die verband maak hy die volgende 

betekenisvolle opmerking: 

... group approaches allow counselees to help each other ... Group 

counseling is closer to the reciprocity of everyday life. As a way of 

releasing the helping potentialities that are dormant in most people, 

group counseling is a contemporary implementation of the ancient 

injunction, 'Bear one another's burdens' (Gal. 6:2). In an effective 

therapy group the group as a whole becomes an instrument of healing 

and growth. 
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(Clinebell 1966:207) 

Dit is in hierdie sin dat van die selgemeente gepraat kan word as pastorate 

terapeut. Die selgemeente, as klein, intieme kring van gelowiges, word die 

instrument waardeur Christus sy Herderskap van die gemeente uitoefen. 

Die gedagle is genoem dat mense se probleme soms so diepliggend is of oar 'n fang 

tyd so 'n houvas op hulle lewens gekry het dat hu/le die hulp van 'n pastor of terapeut 

(buite die groepverband) nodig het terwyl die selgemeente 'n belangrike 

ondersteunende rol kan speel. 

Soos blyk uit die aanleidende gesprek (Afdeling 1 hierbo) gebeur dit tog dikwels 

dat selgemeentelede heling/genesing/remediering ervaar op grond van die 

liefdevolle, versorgende optrede van die selgemeente. Hierin mag die werk van 

die Heilige Gees en die rol van die Woord nie misgekyk word nie. 

'n Dee/nemer in groep 1 het in hierdie verband verwys na 2 Timoteus 3:16: Die he/e 

Skrif is deur God gernspireer en he! groat waarde om in die waarheid le onderrig, 

dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte /ewenswyse te kweek ... ' Op 

grand van hierdie Skrifgedeelte sien hy die funksie van die selgemeente (as 'n 

gemeenskap random die Woord) as 'n konteks waar gelowiges opgevoed ('onderrig') 

kan word in 'die regte lewenswyse', waar hulle van (af)dwaling weerhou kan word en 

waar dinge wat verkeerd (stukkend) is, reggestel kan word. 'n Ander deelnemer was 

van mening dat die se/gemeente meer as net die konteks is waar hierdie dinge kan 

gebeur. Die se/gemeente is oak 'n instrument waardeur God hierdie soorte sorg verrig. 

Dit is hier ter sake om op te merk dat Groep 1 'n onderskeid gemaak het ten 

opsigte van drie funksies van die pastoraat, n.aamlik: 'n opvoedings-, 

voorkomende- en remedierende- of terapeutiese funksie. Gerkin (1977: 113-114) 

noem 'n meer tradisionele onderskeid, te wete: 'healing, guiding, sustaining, and 

reconciling'. 

Pastoraat het 'n opvoedingsfunksie (Clinebell 1966:214) omdat dit gemik is op 

die persoonsverryking en geloofsgroei van gelowiges, dit wil se 'n ryker 

beskrywing van gelowiges se lewensstories met die oog op die hantering van die 

voile verskeidenheid van lewenssituasies waarin gelowiges in die wereld leef. In 

die taal van Joh 10: die skape leer die stem van die Herder ken sodat hulle Hom 
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kan volg. Binne die kring van naby-verhoudings en onderlinge vertroue in die 

selgemeente vind wedersydse be'invloeding plaas en kan groeplede ongedwonge 

saam met mekaar en by mekaar leer ten opsigte van die hantering van die voile 

lewenswerklikheid. Die koinoniale verkeer, waar die verhaal van God die verhale 

van die groeplede ontmoet, konstitueer die lewens van die groeplede. 

In die mate waarin sorg in die (sel)gemeente bydra tot gelowiges se 

persoonsvorming het dit terselfdertyd 'n voorkomende funksie in die sin dat 

mense langs die weg bemagtig word om moontlike probleme te voorkom (1 Tim 

6:11; 2 Tim 3:16-17; vgl. ook Wuthnow 1994a:286). Omdat hierdie twee funksies 

(opvoeding en voorkoming) so verweef is, kan hulle hoogstens onderskei maar 

nie geskei word nie. 

Pastoraat het uiteraard ook 'n terapeutiese of remedierende funksie. Wanneer 

iemand met 'n probleem worstel, wil die gemeentelike pastoraat hom/haar juis 

begelei en ondersteun op die pad van remediering of oorwinning van die 

probleem. 

lemand in Groep 1 het voorgestel dat die sorg in die groep soos volg voorgestel word 

(die graad van donkerheid van elke blokkie dui aan hoe die gespreksgroep oordeel oar 

die effektiwiteit van sorg in 'n selgemeente - hoe donkerder hoe meer effektief): 

Remediering 

Voorkoming 

Opvoeding 

Sorgbehoeftes: Emosioneel 

VLAKKE VAN SORG 

Fisies Geloofsg roei 

@ Die volgende voorbeeld is genoem van hoe 'n selgemeente opvoedend en 

voorkomend met die fisiese behoefte van 'n lid omgegaan het.· 'n Lid wou 'n 

besigheid begin sander die nodige kapitaa/. Hy wou die geld leen. Kundiges in die 

se/gemeente adviseer en help ham. Hy leer in die proses. Hy leer oak hoe om 

God te vertrou en van Hom afhanklik te /ewe. Moontlike foute en teenspoed word 

voorkom. 
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Die gespreksgroepe het oak aangedui dat hulle die grootste /eemte ervaar ten opsigte 

van sorg wat gemik is op remediering. Laasgenoemde word meer gesien as die terrein 

van kundiges soos pastors en terapeute. Die algemene gevoel was dat die sorg in 

selgemeentes redelik maklik en spontaan funksioneer t. o. v. die funksies van opvoeding 

en voorkoming, maar minder dikwels t.o. v. remediering. Wanneer 'n lid buite die groep 

terapie ontvang, soek hy/sy 'n spieel in die groep t. o. v. vordering wat gemaak word, 

asook begrip en ondersteuning. Daarom sal selgemeentes baat vind by leid1ng en 

opleiding ten opsigte van die ondersteuning van persone wat in terapie of pastoraat 

betrokke is. 

Die gesprekke het bevestig wat ek vermoed het. Wanneer iemand binne die 

koinoniale verband van die selgemeente met 'n probleem na vore kom, bied dit 

aan die groep die geleentheid om pastoraal-versorgend by die groeplid betrokke 

te raak. Die betrokke groeplid kan in hierdie pastorale omgewing kom tot 

remediering of oorwinning van die probleem, afhangende van die aard van die 

probleem en van hoe dominant die probleem-verhaal geword het en mits die 

proses konstruktief hanteer word. Dikwels sal groepe egter bloot 'n 

ondersteunende rol vervul vir 'n lid wat elders terapie ontvang vir 'n probleem. 

In sy handleiding vir herders ('shepherds') waarsku Neighbour (1994:99) juis dat 

groepe en groepleiers hulleself nie moet beskou as beraders ('counsellors') nie 

tensy hulle oor die nodige opleiding en kundigheid beskik. Daar behoort 'n 

vryheid en sensitiwiteit te bestaan om persona in die groep wat met probleme 

presenteer te verwys vir kundige hulp (Galloway 1986:116) terwyl die groep op 

sorgsame en liefdevolle wyse die betrokkene ondersteun. 

Die gedagte van 'n spieet in die groep het volgens my waarneming vir die 

betrokke deelnemer die betekenis gehad van wat Myerhoff (1982) 'n 'audience' 

noem. Hierdie rol van die selgemeente as 'n getuiegroep of 'audience' sal in 

latere gesprekke meer volledig hanteer word. 

Die volgende voorbehoude het egter in die gesprekke na vore gekom en word 

opsommend soos volg weergegee: 

• Die effektiwiteit van sorg in 'n selgemeente hang af van die mate van groei en 

ontwikkeling van die betrokke groep. 

• Die identifikasie van behoeftes is nie altyd maklik nie - lede praat nie ewe maklik 
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oar hulle behoeftes nie en daar word nie ewe goed geluister (en gekyk) om 

behoeftes op te vang nie. 

• Se/gemeentes help soms onbewustelik - iets word gedoen of gese sander dat 

groeplede besef dat iemand daardeur gehe/p is. 

• Remediering kan nie altyd gemonitor word nie. 

• Die effektiwiteit van sorg hang oak saam met die diepgang en openheid in die 

onderlinge verhoudings in die groep en met hoe sterk hu//e verbintenis aan 

mekaar en aan die groep is. 

• Die mate waarin 'n se/gemeente op die remedierende vlak kan funksioneer, kan 

baat deur die aanwesigheid van professionele kundigheid in die groep t. o. v. 

terapie en die fasilitering van sorg. 

Met die oog op die bepaling van opleidingsdoelwitte was dit ook van belang om die 

groepe oor die volgende vraag te laat gesprek voer: 

T. o. v. die onder/inge sorg· wat is tipiese behoeftesl probleme wat groeplede op die tafel 

sit? Hoe dikwets gebeuc dit? 

Die votgende sake is deur die gespreksgroepe genoem. Hu/le het gese dit is moeilik om 

aan te dui hoe d1kwels elke probleem na vore kom, maar die genoemdes is alma/ sake 

wat reeds in selgemeentes opgeduik het en wat hanteer moes word, sommige meer as 

eenmaal. 

Groep 1 het die volgende sake genoem (ek gee dit kursories weer): 

• Verlies van werk 

• Siekte (dikwels) - self of 'n gesinslid of familielid of vriende 

• Teleurste//ings - bv in werksituasie: verbeunng van bevordering, wanverhoudings 

• Liefdesprobleme en versteurde verhoudings 

• Werksprob/eme - hoe eise en stresvlak, swak ekonomiese vooruitsigte, 

regstellende aksie 

• Egskeiding 

• Kinders - vrae of prob/eme met opvoeding 

• Drankprob/eme in gesin van oorsprong 

• Neem van besluite (d1kwe/s) of betrokkenheid by besluitneming 

• Gemeentelike betrokkenheid en vrae oar die funksionering van 'n gemeente 

• Geestelike behoeftes byvoorbeeld sku/dgevoelens, behoefte aan hei/sekerheid en 
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groei_ 

Groep 2 se gedagtes is soos volg aangeteken: 

lnterpretasie en of toepassing van preke 

Opvoedingsvrae en hantering van kinders 

Geloofstwyfel 

Meningsverskilfe 

Politieke aange/eenthede 

Persoonlikhede wat nie tuis is in die groep nie 

Jaloesie - in werksomgewing, vriendekring of gesin 

• Depressie 

Huweliksprobleme 

'n Dreigende egskeiding of egskeidingstrauma 

Rousmart 

Werkloosheid en afleggings 

• Gebedsverhoring 

Die hantering van sosia/e druk en sosiale iso/asie 

Tyds- en werksdruk 

Hieruit blyk dat die sorgbehoeftes waaroor selgemeentelede bereid is om teenoor 

hulle groep te praat, feitlik alle fasette van die lewe raak. Maar is groepe ewe 

gemaklik en effektief met die hantering van alle soorte behoeftes? 

Ten einde 'n idee te kry van die aard van die sorgbehoeftes wat op 'n helpende manier 

deur selgemeentes hanteer word, het ek ook die volgende gevra: 

In watter van die gevalfe kon die se/gemeente die lid konstruktief help? 

Die gespreksgroepe het aangedui dat selgemeentes in a/le tipes gevalfe in meerdere 

of mindere mate kon help_ Groep 2 het selfs die mening uitgespreek dat konstruktiewe 

hulp in sovee/ as drie uit elke vier gevalfe verleen word_ Hulp word gewoonlik spontaan 

aangebied maar soms is selgemeentes onbeholpe en onseker oor die hantering van 'n 

persoon en sylhaar behoefle_ Voorbeelde van geval/e waargroepe onseker was oor wat 

hulfe te doen staan, was onder andere: die hanlering van egskeidingstrauma en die 

bewus-wees van 'n buite-egtelike verhouding van 'n lid 

Dikwe/s kom hu/p in die vorm van mee/ewende luister en die vertel van verhale van 
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uitkoms, oorwinning of heling waarmee die betrokkene kan identifiseer. 

In aansluiting by die reaksie op die vorige vraag wou ek voorts vasstel wat groepleiers 

se ervaring was van selgemeentes se strategiee vir onderlinge sorg. Hoe gaan hulle 

te werk? Wat doen hulle wat mense help? Wat doen hulle wat nie help nie? Daarom 

die volgende twee vrae met die groepe se gesprek in hooftrekke: 

Wat het mense nie <Jehe/p nie? En hoekom? 

Groep 1 se gesprek het die volgende opgelewer: 

• Wanneer die groep nie van die probleem bewus is nie. 

• Wanneer /ede vermoedens het maar alma/ te bang is om die saak aan te roer of 

nie wee/ hoe om di/ aan te roer nie. 

• Wanneer persone hulp as inmenging ervaar- 'n 'houdingsprob/eem'. 

• Wanneer mense uit die groep onttrek van wee 'n probleem omdat hu/le bang is vir 

blootstelling of verlee is oor die prob/eem. 

• Wanneer iemand reeds emosionee/ seergekry het en emosioneel onttrek- dan kry 

die groep nie die geleentheid om te help nie. 

• Wanneer iemand 'agter geraak' het en nie saam met die groep ontwikkel het nie. 

• Wanneer die omgewing in die groep nie veilig genoeg is nie - gebrek aan vertroue 

of skending van vertroue. 

• Vreemdheid (bv nuwe lede). 

• Onkunde oor die aard en hantering van 'n spesifieke probleem. 

• Die groep ignoreer die probleem (of: die persoon?). 

Groep 2 het ervaar dat die volgende probleme hulpverlening ge'fnhibeer of verhinder 

het: 

Die (ingewikkelde) aard van die probleem of die omvang daarvan wat vir die groep 

onhanteerbaar was. 

Die gebrek aan vaardighede (en middele) in die groep. 

Groepe leerlgroei nog of is nog in die proses van saambinding (dit wit se 'n jong 

groep). 

Die (on)toepasbaarheid van advies of advies word anders toegepas. 

Wanneer 'n probleem te laat op die tafel kom. 

Wanneer daar by groeplede 'n gebrek aan vertroue in die groep is. 

Wanneer daar nie 'n geskiedenis van deel-met-mekaar in die groep is nie. 
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Wanneer iemand nie die hantering van die prob/eemlbehoefte in die groep 

fasiliteer nie. 

Wanneer daar 'n gebrek aan /iefde in die groep is. 

Wat he! mense gehelp? Hoekom? 

Groep 1 het die volgende sake genoem: 

• Gebed I voorbidding 

• Die groep he! geluister- die persoon voe/ hylsy word verstaan en ernstig geneem 

• Die ervaring van 'n veilige, ondersteunende en opbouende omgewing 

• Daar was geen dwang nie 

• Ruimte is geskep vir groei en ontwikkeling 

• Lede wat deurlopend by mekaar betrokke raak en ondersteuning bied (bv 'spin

en-sorg', wat die draai van 'n skyf behels wat aan elke gesinseenheid 'n ander 

gesinseenheid toewys vir wie verantwoordelikheid geneem moet word gedurende 

die volgende week) 

• Die groep doen dinge wat wys dat hulle regtig omgee en ondersteun 

• Lede laat toe dat hulp aangebied en gegee word 

Uit Groep 2 se ervaring is die volgende genoem: 

• 

Luis/er 

Luister ten einde te doenlte help 

Die opvolglmonitering van vordering 

Vertroue waardig wees, d. w.s betroubaarheid en vertroulikheid deur die groep 

Begrip en empatie vir die persoon 

• Omgee in dade 

Aanvaarding van die persoon, ongeag die aard van die probleem 

Gewilligheid om die probleem te dee/ 

Respek vir die persoon 

Ervaring in die groep tydens die vorige hantering van geval/e, dit wil se die 

sorggeskiedenis van die groep 

• Die feit dat die persoon die geleentheid kon he om te praat 

Uit die entoesiastiese deelname van die deelnemers aan die bespreking van 

hierdie twee vrae, was dit reeds duidelik dat die saak van onderlinge sorg hulle 

na aan die hart le en dat hulle gretig was om te leer oor 'n meer effektiewe 
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hanteringswyse van sorggesprekke in die selgemeentes. Ongelukkig het ek eers 

by Groep 2 daaraan gedink om hulle reeds reflekterend te laat praat oor wat reeds 

vir hulle betekenis gehad het t.o.v. die fasilitering van onderlinge sorg. 

Wat leer ju/le uit bogenoemde wat kan helo om prob/eme in die groep versorgend te 

hanteer? 

Groep 2 het hieroor gesels en die volgende genoem: 

Geduld. 

• Bereidheid om te luister en te leer, meer /uister as praat. 

Skep 'n klimaat, 'n gereedheid, vir die fasilitering van sorg. 

• Vra die Hei/ige Gees vir leiding. 

• Gee ruimte (en tydl) vir die hantering van lede se probleme en behoeftes. 

Moenie die vermoe van die groep om te versorg onderskat nie. 

Erken die vermoens van groeplede en groepdinamika. 

Die lewensveranderende krag van God in antwoord op vo/hardende gebed. 

• Die belang van 'n vertrouensverhouding. 

• Die belang van geleentheid vir terugvoering aan die groep. 

Erken die ems van die probleem vir die persoon. 

• Die groepleier hoef nie al/es te weet of 'n terapeut te wees nie. 

Die volgende vraag is deur albei groepe bespreek. Sodoende het al die deelnemers 

deel gehad aan die bepaling van opleidingsdoelwitte. 

Watter doe/witte behoort met die opleidinq bereik te word en watter sake beskou ju/le 

as be/anqrik tot die inhoud van 'n op/eidingsprogram om die versorgende waarde van 

'n selqemeente te verhoog? 

Met hierdie vraag (en die vorige een) is reeds reflekterend gepraat oor die 

verkennende gesprek. So kon die inhoud van die verkennende gesprek 

geevalueer word met betrekking tot die belang en toepaslikheid as deel van 'n 

opleidingsprogram. Deelnemers se ervaring is getap met die oog op die stel van 

opleidingsdoelwitte en so kon hulle meewerk aan die ko-konstruksie van die 

opleiding. 

Groep 1 het die volgende sake genoem wat volgens hulle deel moes uitmaak van 'n 

opleidingsprogram: 
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• Die deurlopende en doelbewuste bou van verantwoordelikheid vir onderlinge sorg 

in die selgemeente. Groepleiers kan bymekaar leer oor wat help, bv. 'n strategie 

soos 'spin-en-sorg' (die neem van verantwoordelikheid deur groeplede om 

spesifieke personelgesinseenhede vir 'n bepaalde tyd te ondersteun deur 

geree/de voorbidding en ander maniere van betrokkenheid by mekaar). 

• Sensitering van leiers en groeplede t. o. v. mense se sorgbehoeftes. 

• Kommunikasievaardighede, veral luistervaardighede 

• Sosiale vaardighede ('social skills') 

• Hoe om na mense se stories te luister ten einde 'n probleem en die invloed van 

die probleem te identifiseer. 

• Beradingsvaardighede in groepverband 

• Fasiliteringsvaardighede 

• Hoe om die groep en hulle vaardighede te ken en te benut, dit wil se die 

ontdekking van die groep se potensiaal en vaardighede. 

• Die onderskeidingsvermoe t. o. v. wanneer iemand vir kundige hulp verwys mo et 

word. 

• Die evaluasie van 'sukses' - by die groep en by die persoon wat 'gehelp' word. 

• Kruisbestuiwing tussen selgemeentes wat tot 'n verdere /eerervaring kan lei. 

• Hoe kan die funksionering van die selgemeente aangesuiwer word sodat sorg 

deurlopend p/aasvind en nie net tydens byeenkomste nie? 

Volgens Groep 2 moes ook die volgende aan die orde kom ten einde effektiewe 

fasilitering van sorg te verseker: 

• Die kursus 'Getroue Getuies' wat onder andere die ontwikkeling van 

luistervaardighede en waamemingsvermoe (t.o. v. lyftaal) be vat en wat baie 

gebruik maak van rollespelle in die ontw1kkeling van vaardighede. 

Die voorsiening van 'n /ys van kundiges met die oog op verwysing vir meer 

gespesialiseerde hulp en terapie. 

• Toepaslike opleiding moenie van groepleiers junior sielkundiges' probeer maak 

nie. 

Die voorsiening van 'n lys van toepaslike media (videos en boeke) oor spesifieke 

temas. 

Wat was jou ervarjag van die verkennende gesprek? Wat sou ons anders kon doen? 

Met hierdie laaste vraag is die gespreksgroepe genooi tot 'n reflekterende gesprek oar 
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die verkennende gesprek. Hulle het veral gepraat oor hoe hierdie gesprek moontlik 

meer effektief benut sou kon word en ek het die volgende opmerkings aangeteken: 

• Mel verwysings na die vraag: 'wat he! mense nie gehelp nie?', kon ook gepraat 

word oar die vraag: hoekom kom onderlinge sorg beter (indien we/) tot sy reg in 

'n selgemeente as in die tradisionele bedieningstruktuur van gemeentes (by name 

in die wykstruktuur)? Hoe gebeur die versorging in die wyk in verge/yking met die 

se/gemeente? Spee/ wyksbyeenkomste (wat berus op 'n geografiese groepering 

van mense) 'n noemenswaardige rol om onderlinge sorg in die wyk te fasiliteer? 

• Dit sou waardevol kon wees om te kyk na watter rot tyd en tydsbeperking spee/ 

in die se/gemeente se beoefening van sorg. Wat behoort groepleiers (en groepe) 

se houding hieroor te wees? 

• My een mede/eraar, wat reeds voorheen die MTh in Pastorate Terapie voltooi het 

en wat dee/ was van Groep 1, het die vo/gende aan die hand gedoen: by die vraag 

oar die tipiese behoefteslprobleme wat in selgemeentes hanteer word, kon dalk 

navraag gedoen word na die voorkoms van temas eerder as na die voorkoms van 

spesifieke probleme. Di! kan gesprek in die selgemeente oar uitsonderings 

('unique outcomes') vergemaklik 

Uit die verkennende gesprekke het heelwat na vore gekom wat belangrik is met 

die oog op die opleiding. Ek noem van die mees opvallende sake: 

0 Ek vind by die deelnemers 'n positiewe waardering vir die rol van die 

selgemeente as pastorale terapeut en 'n rypheid om daarin te deel. In my 

nadenkende ondersoek na die opkoms van die kerklike kleingroep as 

konteks vir onderlinge pastoraat, het ek bevind dat daar gedurende 1970-

1980 aanvanklik 'n bewuswording van die onderlinge sorg tussen individue 

met soortgelyke probleme in gemeentes begin posvat het (Gerkin 1997:73). 

Dikwels het sulke groepe ontspring sender formele leierskap deur die 

ampte. Algaande het daar egter 'n nuwe belangstelling in die sorg van die 

christelike geloofsgemeenskap ontwikkel en het die fokus weer op die 

geloofsgemeenskap as konteks van sorg geval (Gerkin 1997:73). Alhoewel 

pastors steeds gesien word as simboliese sorgfigure in die gemeenskap 

(Gerkin 1997: 116) is die oortuiging aan die groei dat die primere sorg van die 

kerk gelee is in die gesin en in (klein)groep interaksie. Daar word tans 

verder gekyk as die een-tot-een sorgverhoudings van die pastor na 'n 
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netwerk van sorg wat voorsien word deur die gemeente as lewende 

gemeenskap, soos blyk uit hierdie verkennende gesprekke. Dit gaan oor 'n 

her-ontdekking van watons nog altyd weet maarwat onder invloed van veral 

die (modernistiese) individualisme en psigoterapeutiese psigologie 

verwaarloos is ten gunste van 'n dominante klem op die pastor se sorg vir 

individue (Gerkin 1997:92). Deur middel van die liefdevolle onderlinge 

betrokkenheid van gelowiges by mekaar onder die leiding van die Heilige 

Gees kan die groter Christelike Verhaal en die verhaal van die enkeling 

ontmoet, met helende, terapeutiese effek vir die hulpsoeker terwyl die 

verhaal van die geloofsgemeenskap ook daardeur verryk word. Ten einde 

hierdie ideaal te verwesenlik, is die opleiding van selgemeenteleiers van 

kritiese belang. Die bestaande energie en entoesiasme moet benut word. 

0 Dit is duidelik dat groepleiers en selgemeentelede die groepleier sien as 

fasiliteerdervan die versorgingsproses en nie as terapeut nie. Daarom moet 

die opleiding gerig wees op die verdere ontwikkeling van die groepleier as 

fasiliteerder van die groep in die onderlinge sorg. 

0 Dit is ook duidelik dat daar reeds heelwat ervaring van sorg-fasilitering by 

die groepleiers aanwesig is. Hierdie ervaring behoort in die opleiding getap . 

te word om die deelnemers ko-konstruktief te betrek en die opleiding 

sodoende toepaslik te maak vir elkeen se unieke situasie. 

O As samevatting van wat in die verkennende gesprekke aan die orde gekom 

het en wat in die opleiding aandag sou moes kry, word die volgende 

genoem: 

Die selgemeente is (naas anderfunksies) ook pastorale terapeut. Daar 

moet in die opleiding verder aandag gegee word aan Skrifbeginsels 

i.v.m. die selgemeente as koinoniale konteks en as bedienaar van 

onderlinge sorg in die gemeente. 

Die regte omgewing en klimaat moet gekweek word waarbinne 

liefdevolle sorg spontaan kan funksioneer. Hiervoor is die volgende 

vaardighede vir leiers nodig: 

• Kleingroep-fasilitering met die oog op die bevordering van 

koinonia en die skep van 'n vertrouensverhouding binne die 

groep sowel as die ontwikkeling van optimale groepdeelname; 

• Luistervaardighede-veral kennis van 'n narratiewe benadering in 
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terapie - en die fasilitering van effektiewe luister in die groep; 

• Die vaardigheid om die groep te fasiliteer in die rolvervulling van 

'n getuiegroep; 

• Sensitering t.o.v. mense se sorgbehoeftes, bv in die lig van die 

invloed van die tydsgees en wereldbeskouings, van 

geloofsontwikkelingsfases en van fases in die familie

lewenssiklus. 

Al die leiers het na afloop van die gesprekke aangedui dat hulle graag aan die verdere 

verloop van die opleidingsprogram sou wou deelneem. In die lig daarvan dat dit 'n 

groep van twintig was, is ooreengekom dat ek vir die huidige net sou werk met my eie 

leraarskring en wel met die groep vir wie dit prakties moontlik sou wees om vir ten 

minste vier geleenthede op 'n Donderdagaand vir twee ure beskikbaar le wees. Agt 

groepleiers kon uiteindelik aan die verdere proses deelneem soos beskryf vanaf 

afdeling 3. 

AFDELING3 

OPLEIDINGSGESPREK 1: DIE SELGEMEENTEAS BEDIENAARVAN ONDERLINGE SORG 

- DIE KOINONIALE KONTEKS 

'n Groep van agt selgemeenteleiers (soos reeds genoem: almal Afrikaanssprekende mans 

tussen die ouderdom van 35 en 55) he! twee weke na die verkennende gesprekke byeengekom 

vir hierdie eerste opleidingsgeprek. Ter wille van aansluiting by die verkennende gesprekke is 

die eerste paar minute gebruik om net weer reflekterend te gesels oor die verkennende 

gesprek. Ek het my eie refleksie (soos hierbo weergegee) met die groep deelnemers gedeel 

en gevra wat hulle gedagtes daaroor is, ook watter ander gedagtes hulle intussen gekry het 

voortspruitend uit die verkennende gesprek? 

Die dee/nemers was redelik eenstemmig in hu//e eva/uering van die verkennende gesprek as 

'n gesprek wat hu//e oe oopgemaak het vir die pastoraal-terapeutiese waarde van die 

selgemeente. Hu/le was tevrede met die geste/de opleidingsdoe/witte. Hu/le was intens bewus 

van die etiese verantwoorde/ikheid van die groepleier om aan die hantering van a/le groeplede 

se sorgbehoeftes reg le laat geskied en om terse/fderfyd nie toe le /aat dat sorggesprekke 

ontaard in gesprekke wat oorheers word deur persone wat gedurig en by herha/ing die aandag 
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op hul/eself en hul/e eie probleme wit vestig nie. Sorggesprekke moet s6 hanleer word dat 

hulpsoekers konstruktief gehelp kan word. /em and het gese dat stukkende mense moet kan 

heel word deur die sorgbediening van hulle selgemeentes. Hu/le was oak opgewonde oor die 

beset dat daar in e/ke groep ervaring en gawes was wat (met die regte begeleiding) van die 

groep 'n 'pastorate terapeut' in die hand van die Heilige Gees kon maak. Een deelnemer he! 

bygevoeg dat hy 'verlig' is dat hy nie 'n terapeut of sielkundige hoef le wees ten einde die 

sorgproses in die groep le kan fasiliteer nie. 

Ek het dit goed gedink om vir 'Leon' (Afdeling 1) uit le nooi om aan die opleidingsgroep sy sorg

ervaring in die selgemeente le kom vertel. Die deelnemers het verskeie vrae aan Leon en Louis 

(die groepleier) gevra wat veral gefokus het op die dinamika in die betrokke selgemeente asook 

die fasiliterende rol van die groepleier. 

In aansluiting hierby, en ten einde weer helderheid te kry oor die toepaslikheid van wat met die 

opleidingsdoelwitte beoog word in die lig van die deelnemers se veiwagtings, het ek hulle hierna 

oor die volgende vraag laat gesels: 

Wat is nodig vir 'n se/gemeenteleier soda! hvlsv toegerus kan wees om die hantering van 

orobleme of sorgbehoefles in die selgemeente konstruktief te fasi/iteer? M. a. w. wat verwag iv 

van hierdie op/eidingsoroses? 

Die volgende opmerkings is aangeteken: 

• Die leier moet verstaan wat 'n selgemeente is en watter dinamika in die se/gemeente 

aan die werk is. 

Die leier moet self naby die Here feet soda! hylsy ook 'n 'herdershart' soos Jesus kan 

he. 

• Die leier moet g/o in die /ewensvernuwende krag van die Hei/ige Gees. 

• Die leier moet weet hoe om le luister en waarna om le /uister ten einde agter le kom 

wanneer iemand 'n probleem he! en wat die aard van die prob/eem is. 

• Die leier moet in staat wees om onderlinge vertroue (en vertroulikheid) in die groep te 

fasiliteer. 

• Die /eier moet die groep kan help om na mekaar (di! wit se na die hulpsoeker) te luister. 

• Die /eier moet 'n basiese kennis he van faktore (bv samelewingsfaktore) wat daartoe 

bydra dal mense probleme ontwikkel. 

• Die leier moet die vaardigheid he om die sorggesprek le fasiliteer. 

• Die leier moet kan onderskei wanneer die hulpsoeker vir die kundige hulp van 'n 
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terapeut verwys moet word. 

Vervolgens het ons aandag gegee aan ons eerste opleidingsdoelwit, naamlik om insig te verkry 

in hoe ons die kerk verstaan. Daarom het ons oor die volgende vrae begin gesels: 

Hoe praat die Bvbe/ oar die kerk? Hoe qebruik God die kerk om mense le he/o? 

Ek bet die deelnemers gevra om kortliks die hoofmomente le noem in die verhaa/ van God se 

verkeer met die mens, uit die Ou Testament en uit die Nuwe Testament. 

Dit het vir my belangrik gelyk dat die groep, terwyl hulle die spore van die kerk in die 

Skrif naspeur, terselfdertyd reeds 'n oog ontwikkel vir die groot verhaal van God en vir 

hoe die verhaal gelowiges se lewens betekenisvol be'lnvloed. Dit sou reeds 

voorbereidend wees tot 'n geprek oor 'n narratiewe benadering vir die pastoraal

terapeutiese funksie van die selgemeente. 

Die dee/nemers kon vinnig 'n aantal hoofmomente opnoem wat die verha/e van die Ou en Nuwe 

Testament konstitueer. In die lig van hierdie verhale (of een Groot Verhaal) het ons ans 

gedagtes met mekaar gedee/ oar wat ans daaruit leer oar die kerk. Die slotsom waartoe die 

dee/nemers gekom bet, was dat die verhaa/ van die kerk die verhaal van God se verkeer met 

mense is. 

Hierop het ek die groep oor die volgende vrae laat gesels sodat ons kon nadink oor die 

betekenis wat hierdie Groot Verhaal het vir die geloofsgemeenskap waarvan ons deel is. Dit 

was dus 'n poging om te soek na ons geloofsdiskoerse (en spesifiek die diskoers oor die kerk 

as 'n versorgingsgemeenskap). Dit sou terselfdertyd geleentheid bied aan die deelnemers om 

in taal uitdrukking te gee aan die betekenis wat hierdie Groot Verhaal vir ons el keen het. Ek het 

die deelnemers gevra om elkeen een verhaal in die Skrif te kies wat vir horn groat betekenis 

het. Hulle moes toe twee-twee hulle gekose verhale met mekaar deel en dit ontleed aan die 

hand van die volgende vrae: 

Wat se hierdie verhaal vir jou oar God? 

Wat se hierdie verhaa/ vir jou oor die mens? 

Wat beteken dit vir iou om hierdie verhaa/ le boor en le qlo? 

Waar pas jv in hierdie verhaal? M. a. w. hoe raak(bei'nvloed God se verhaal j6LJ verhaa/? 

Wat leer ans hieruit oar wje en wat die kerk is? 
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Hierdie laaste vraag is weer in die groot groep bespreek. 

Daar is genoem dat die kerk mense is, mense wie se oe oop is vir God se liefdevolle 

genadewerk in hulle lewens, mense wat God se liefde beantwoord en terse/fderlyd die kanale 

vir sy liefde word. God kom dus vandag met sy liefde en sorg na die wereld toe deur sy kerk. 

Hy word sigbaar waar mense deur die Gees met die gesindheid van Jesus Christus God se 

dienende lief de openbaar En hierdie diens-aan-mekaar kan al/een tot sy reg kom wanneer ons 

'n 'verhoudingskerk' is. Hierdie laaste opmerking het gekom van 'n deelnemer wat onthou het 

dat Potgieter (1998: 15) in 'n boekie (wat tydens leiersopleiding behande/ is) bek/emtoon dat die 

Skrif van die kerk praat in terme van 'n 'verhoudingskerk'. 

Hierdie was vir my 'n goeie punt in die gesprek om saam met die groep te gaan kyk na 'n paar 

Skrifgedeeltes wat ek ju is in hierdie verband in gedagte gehad het, te wete: Joh 15: 1-8, 1 Tim 

3:15, 1 Pet 2.·5 en 9, Ef 4:16 en 1Kor12:25-27. 

Die teologiese diskoers oor die verbond bied vir my 'n goeie uitgangspunt om oor die 

kerk te dink, want verbondis vir my die term vir die liefdevolle, reddende verhouding wat 

God met ons begin het. God het ons aan Hom as koning en Vader verbind {'verbond') 

en daarmee ook aan ons medegelowige broers en susters. En Hy handhaaf sy verbond 

met ons deurdat Jesus Christus die verhoudings tussen ons en Hom en tussen ons 

onder mekaar kom nuut maak het. Die verbond vertel dus van 'n nuwe lewe in Christus 

met nuwe verhoudings! Die kerk is dan die mense wat in hierdie nuwe verhoudings 

lewe. Boonop leef ons in verhouding met die wereld {teenoor wie ons geroep is tot 

getuies deur ons woorde en liefdevolle diens). 

Ek het bogenoemde oortuiging ook met die groep gedeel. Omdat daar altyd die gevaar bestaan 

dat hierdie roeping tot onderlinge liefdesbetoon en diens nie tot dade oorgaan nie, het ek die 

groep gevra of ons dit kan bespreek aan die hand van die volgende vraag: 

Wat kan die kerk he/o om ons roeoing tot onderlinge djens en sorg te vervul? 

Die groep het dadelik aanges/uit by vorige /eiersopleiding waar gepraat is oor die belang 

daarvan om groat gemeentes 'klein te maak' deur middel van 'n se/gemeente-struktuur. Die 

gedagte is genoem dat ons nie dieselfde vlak van intimiteit en vertroue met 'n groat groep 

mense kan he nie en dat ons moeilik betrokke kan raak by mense met wie ons geen ofweinig 

kontak het nie. Daarom moet ons dalk dink aan 'kringe van verhoudings': die gemeente as 

uitgebreide familie, die se/gemeente as geestelike gesin (met 'n Vader en kinders) en die 
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ge/owige huisgesin as kleinste verhoudingskring binne die geestelike gesin. Hierdie geestelike 

gesin is 'b/oedfamilie' - saamgebind deur die bloed van Chris/us. 

Wat hier ter sprake gekom het, is wat ek leer ken het as 'n primere groep - waar sorg en 

die vorming en oordrag van lewenswaardes (asook remediering) kan plaasvind binne die 

kring van 'significant others' - deur modellering en liefdevolle aanvaarding. Daarom 

vorm die koinoniale kleingroep (selgemeente) ook vir my die basis vir 'n gemeentelike 

versorgingsmodel. Ek wil dit graag soos volg toelig. 

Waar kerklidmate se denke waarskynlik nog sterk be'invloed word deur 'n (tradisionele) 

modernistiese diskoers dat die gemeente objekvan die pastoraat is en dat pastorale sorg 

die roeping en taak van kundiges alleen is, blyk dit tog uit die Skrif (soos verstaan deur 

die opleidingsgroep) dat die gemeente ook subjek en bediener van sorg is en dat sterk 

koinoniale bande voorwaarde vir die effektiewe bediening van sorg in 'n gemeente is. 

Daarom wil ek hier 'n paar lyne trek i.v.m. gemeentelike pastoraat watter sake is vir 

hierdie navorsingsprojek maar wat in ander studies meer breedvoerig nagevors is/kan 

word. 

Eers 'n paar opmerkings oor die fokus van gemeentelike pastoraat: 

Pastoral care needs to have as its primary focus the care of all God's people 

through the ups and downs of everyday life, the engendering of caring 

environments within which all people can grow and develop to their fullest 

potential. 

(Gerkin 1997:88) 

In die lig van bogenoemde opmerking van Gerkin en op voetspoor van Van Tonder 

(1991 :9) se definisie van jeugpastoraat kan die volgende goedskiks as 'n omskrywing 

vir gemeentelike pastoraat geld: Gemeentelike pastoraat is 'n netwerk van onderlinge 

sorghandelinge waardeur die he/e verbondsgemeente as 'n ge/oofsgemeenskap, in die 

fig van die Woord gehelp en begelei word om in konkrete /ewenssituasies toenemend as 

mense van God (ge/owiges) te leef en a/le mense met die /iefdevolle sorg van Jesus te 

bedien! 

Die feit dat ek in bogenoemde omskrywing praat van sorghandelinge is omdat die 

gebruik van die tradisionele beg rip 'pastoraat' die klem dalk te veel laat val op dit wat die 
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pastor (predikant) doen ('herder-kudde model' -aldus Hendriks 1992:108). Die Griekse 

woord ten grondslag van die pastoraat, parak/esis, word in 'n bepaalde vorm oak vir die 

Heilige Gees gebruik om sy funksie as Trooster, Helper, Begeleier aan te dui. Dit 

onderstreep die siening dat die begrip sorg sy oorsprong in God se sorghandelinge 

(ontferming) het (Firet 1982:91-122) en dat onderlinge sorg dus bloat gehoorsaamheid 

is aan die opdrag van die Here om vir mekaar onderling verantwoordelikheid te neem (vgl 

Gal 6:2; Ef 4:15-16: gemeente as /iggaam van Christus), maar meer as dit: dit word die 

wyse waarop God self sy gemeente (en sy Koninkryk) versorgl 

Oat van 'n netwerk van onderlinge sorghandelinge gepraat word, wil beklemtoon dat dit 

gaan om 'n netwerk van sorg binne en vanuit die geloofsgemeenskap waarby die hele 

geloofsgemeenskap betrokke is (met onderskeibare interafhanklike en 

komplementerende dele) en waarin en waardeur die totale sorg plaasvind (Gerkin 

1997:73; VanTonder1994:96). Trouens, die begrip pastoraa//herderlik, soos dit in die 

Judees-Christelike tradisie gebruik is, het fundamenteel 'n gemeenskaps-konnotasie wat 

dui in die rigting van sorg deur 'n gemeenskap vir sy lede (Gerkin 1997:92). Dit was die 

standaard vir die lewe van Israel in die Ou Testament en vir die christelike gemeente in 

die Nuwe Testament. 

Care of persons within the congregation means something larger and more 

comprehensive than the care given by the ordained pastor. It is the work of 

all members of the community. 

(Gerkin 1997:103) 

Die taak van die pastor, in hierdie konteks, kan beskryfword as die van sisteem-herder. 

Hiervolgens is dit 'n wesenlike deel van die pastor se verantwoordelikheid om die totale 

funksionering van die sorgsisteem/-netwerk binne 'n geloofsgemeenskap te bevorder 

(VanTonder1991:10). Hy is dus 'mede-versorger in samehang met die 

geloofsgemeenskap' (VanTonder1994:96). 

Pastora le sorg is dus 'n kenmerkende handeling van die ekklesia (VanTonder1991:10), 

met dien verstande dat God se handelinge, in en deur die gemeente, die 

verwysingsraamwerk van die pastorale gesprek is. Die gemeente is duidelik nie net 

konteks van die pastoraat nie. Die gemeente is oak subjek van pastorale versorging 

(Gerkin 1997:73). Campbell (1985:88) reageer juis teen die konsentrasie van pastorale 
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sorg in die professionele pastors deur die onmisbare belang van die koinoniale 

gemeenskapte beklemtoon. Hy se: 'Unless the local congregation is a warm, supportive, 

open and honest fellowship, it denies all opportunity for a true ministry of pastoral care' 

(Campbell 1985:88). 

Fowler (1987:27) deel min of meer dieselfde siening wanneer hy van die gemeente praat 

as ' ... an ecology of care .. .' Van Tonder (1991:12) kom tot die gevolgtrekking: 'dat die 

kwaliteit van pastorale sorg direk eweredig is aan die hegtheid van die koinonia

verbande in die gemeente.' 

Daar moet op gelet word dat 'n psigoterapeutiese model (Gerkin 1997: 104) van pastorale 

sorg (een-tot-een) ontwikkel is in institusionele kontekste anders as in gemeentes 

(naamlik hospitale, psigiatriese inrigtings, pastorale beradingsentra). Die 

toepasbaarheid vir die pastorale sorg bediening in gemeentes is as vanselfsprekend 

aanvaar (Gerkin 1997:104). Dit veronderstel egter 'n klein gemeente, min lidmate en 'n 

pastor wat almal ken en in 'n een-tot-een verhouding met almal kan werk. Waar die 

getalle groter is, bedien die pastor persone in krisis en verwys andervir berading/terapie 

terwyl persone wat nie in krisis verkeer nie vir hulleself moet sorg (Gerkin 1997:104). 

So 'n psigoterapeutiese pastorale sorgmodel (en selfs kleingroepbediening onder leiding 

van die pastor) slaag gevolglik nie werklik om voldoende aandag te gee aan die daaglikse 

sorgbehoeftes binne die gemeente nie. 

It fails to recognize that one of the most basic caring functions that a 

community of faith can offer is a storied context of ultimate meaning within 

which life can be lived. Expressed another way, one of the fundamental 

structures of care that life in a community of faith can and should offer is a 

story or a grammar - a way of speaking about people's circumstances - that 

can connect people's life experience with the ultimate context of meaning 

contained in the Christian gospel. 

(Gerkin 1997:103) 

Dit is juis die koinoniale kleingroep (selgemeente) wat hierdie konteks voorsien waar 

mense se lewensstories aansluiting (en nuwe betekenis) kan vind by die betekenis van 

die Groot Verhaal van die Skrif. So word 'n konteks voorsien vir effektiewe onderlinge 

sorg. 
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Met hierdie refleksiewe opmerkings in gedagte wou ek van die groep die volgende weet: 

Hoe oordee/ iulle nou oor die tradisionele versoraingsmodel vir 'n aemeente waar 'n oaar mense 

(die 'amote') in effek moes sorgdra vir die behoeftes van die hele aemeenfe? 

Daar was eenstemmigheid by die groep dat die Heresy gemeente wil versorg deur onderlinge 

sorghandelinge binne 'n netwerk van verhoudings. Hier en daar kom dit we/ spontaan tussen 

ge/owiges voor. 'n Se/gemeente-struktuur kan 'n gemeente egter help om beter aan hierdie 

doe/ van onder/inge sorg te beantwoord. Tog is daar ook 'n plek vir die sorgbediening deur 

meer kundige persone soos die pastorlterapeut. 'n Oeelnemer het genoem dat ans reeds tydens 

die verkennende gesprek onderskei het tussen funksies van sorg (opvoeding, voorkoming en 

remediering). Ten opsigte van sekere funksies behoort die selgemeente effektief te kan 

funksioneer (bv t.o. v. die opvoedings en voorkomende funksies). Ten opsigte van die 

remedierende (of terapeutiese) funksie kan dit egter nodig wees dat iemand met 'n 

professionele terapeut in gesprek tree, afhangend van die intensiteit en omvang van die 

prob/eem. In hierdie geval sal die selgemeente dan 'n ondersteunende rol speel. 

Die onderskeid van verskillende sorgfunksies of -vlakke wil nie die sorghandelinge wat 

Christus deur die Gees in en deur die geloofsgemeenskap (selgemeente) verrig van 

mekaar skei nie. Die onderskeid kan egter help om die onderlinge samehang van die 

netwerk/sisteem van sorg binne 'n geloofsgemeenskap beter te begryp. Dit sal ook die 

selgemeente in staat stel om met die groter sis teem van sorghandelinge rekening te hou 

en nie na iemand se sorgbehoeftes in isolasie te kyk nie. 

Watter rol kan die selgemeente op die onderskeie vlakke van sorg speel? Moontlik die 

volgende (ter aanvulling van wat die groep reeds gese het) : 

Die opvoedingsvlak: Dit is die vlak waar persoonsverryking plaasvind vanuit die groep 

se biddende omgang met die Skrif en met mekaar. Binne die kring van naby

verhoudings, 'n kring van gelowiges wat mekaar liefhet en vertrou, word saam geleer uit 

die Woord. Daar vind ook wedersydse be"invloeding plaas deur die werk van die Heilige 

Gees en groeplede kan ongedwonge by mekaar leer ten opsigte van die hantering van 

die voile verskeidenheid van lewenssituasies waarin gelowiges in die wereld leef. 

Die voorkomende vlak: In die proses waar gelowiges in wedersydse vertroue by mekaar 

betrokke raak, gebeur dit dat 'n lid van die groep 'n potensiele probleem of 'n probleem

in-wording met die groep bespreek. Die wyse waarop die groep dit hanteer en die 
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betrokke groeplid in liefde ondersteun, kan die groeplid bemagtig om 'n moontlike 

probleem te voorkom. 

Die terapeutiese of remedierende vlak: Wanneer iemand binne die koinoniale verband 

van die selgemeente met 'n probleem na vore kom, bied dit aan die groep die geleentheid 

om pastoraal-versorgend by die groeplid betrokke te raak. Die betrokke groeplid kan in 

hierdie pastorale omgewing kom tot remediering of oorwinning van die probleem. 

lndien dit gaan oor 'n komplekse probleem sal die selgemeente dikwels 'n 

ondersteunende rol speel terwyl die betrokke groeplid terapie ondergaan by 'n 

gespesialiseerde persoon. 

Die gesprek is afgesluit deur reflekterend te gesels oor die volgende vrae: 

Watter betekenis het hierdie gesprek vir jou gehad? 

Verskeie sake is deur deelnemers uitge/ig. Die meerderheid het genoem dat die gesprek oar 

hoe die Groot Verhaal van die Skrif nuwe betekenis aan ans verhale gee. in die koinoniale 

verband van die selgemeente, vir hulle betekenisvol was. Hu/le sal graag weer hieroor wit 

gesels met die oog op 'n meer effektiewe fasilitering van die proses in die gesprekke van hulle 

selgemeentes. Hu/le sat oak weer wit gesels oar hoe die liefdevolle (vertrouens)verhouding in 

die selgemeente bevorder kan word, dus: hoe 'n klimaat vir sorg geskep kan word. 

Hoe het jv hierdie op/eidingsgesprek ervaar? Wat het dit bvgedra tot jou menswees? In watter 

opsig het jv groei ervaar? 

Ek he! die volgende gedagtes aangeteken: 

• Dis vir my vreemd om opge/ei te word sander om 'n lesing te ontvang. Tog is dit vir my 

lekker om te weet ek kon da/k 'n bydrae maak vanuit my kennis en ervaring van 

selgemeentes. 

• Ek het meer /eiding en inligting van die opleier verwag, maar ek dink dat hierdie 

benadering my help om gedurende die proses by le bly - ek dink ek het al/es verstaan. 

Ek kon selfs vanuit my ervaring 'n bydrae fewer. 

• Ek het by alma/ geleer en hopelik het iemand by my oak iets geleer. 

• Ek kon op 'n nuwe manier na myself kyk, as iemand wat bruikbaar is in God se hand. 

• Ek het tot die beset gekom hoe kosbaar elke sorggesprek in die selgemeente is - en 

alma/ in die groep se /ewens word verryk en kry nuwe betekenis, nie net die persoon 

met 'n probleem nie. 
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Dit was vir my self vreemd om opleiding op 'n narratiewe en ko-konstruktiewe wyse te 

hanteer. Dit was moeilik om die gesprek vanuit 'n 'not-knowing' posisie te begelei. As 

opleierwas ek gedurig in die versoeking om op modernistiese wyse die groep te wil leer. 

Dit is egter 'n heerlike ontdekking om die gesamentlike poel van kennis en ervaring te 

ontgin. Miskien moes my eie bydrae tot die gesprek nog meer in vraagtekens en minder 

in uitroeptekens geskied het. 

Met die oog op die volgende gesprek (oar: hoe 'n klimaat vir sorg geskep kan word onder 

andere deur begrip vir die invloed van die wereld waarin die selgemeente leef) het ek die 

volgende leesstuk vir tuisvoorbereiding gereed gemaak en vooraf aan die opleidingsgroep 

beskikbaar gesteL Die doel was om die deelnemers vertroud te maak met relevante inligting 

in verband met die tersaaklike diskoerse (byvoorbeeld: die tydsgees en verskillende 

wereldbeskouings, fases van geloofsontwikkeling, lases van die familie lewenssiklus asook die 

invloed van samelewingsstressors). Hierdie inligting sou deel word van die opleidingsgesprek. 

Dit was my skriftelike bydrae tot die opleidingsdiskoers. 

Die leesstuk (asook die daaropvolgende een) is opgestel na 'n gesprek met dr. Johann 

Roux, na aanleiding van sy narratiewe benadering in die ontwikkeling van 'n pastoraal

terapeutiese opleidingsprogram vir lidmate (Roux 1996). My gesprek met Roux het veral 

gehandel oor die invoer van inligting tydens opleiding met 'n narratiewe benadering. Hy 

het dit as 'n moontlikheid genoem om sekere inligting deur middel van 'n leesstuk op die 

tafel te plaas en dan die opleidingsgroep reflekterend daaroor te laat gesels. Ek het die 

moontlikheid gekies in oorleg met die opleidingsgroep. Heelwat van die inhoud van die 

leesstukke is ook van Roux verkry maar is verkort en vir die doel van hierdie opleiding 

aangepas in die lig van die gesprek tussen ons twee en in die lig van die reeds 

genoemde verwagtings van die opleidingsgroep. 
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ONDERLINGE SORG IN DIE SELGEMEENTE 

(Leesstuk 1) 

Vir tuisvoorbereiding met die oog op opleidingsgesprek 2 

DIE WERELD WAARIN DIE SELGEMEENTE LEEF 

1. MENSE OINK VERSKILLEND EN SIEN DIE WERELD VERSKILLEND 

1 .1 Wat sien jy hier langsaan? Vra oak vir 'n paar ander ,--""\,-------""?""/---, 

persone (bv jou huweliksmaat en kinders) wat hulle 

sien in die skets. 

Wat se dit vir jou van hoe mense dink en dinge 

ervaar? 

) 

Wat leer jy hieruit oar hoe ans na mense moet luister en op mense moet reageer? 

1.2 Wat laat mense verskillend dink oar dinge? 

1.3 Watter effek sal di! op 'n versorgingsgesprek he indien ans rekening hou met 

mense se verskillende maniere van dink en sien? 

2. DIE TYDSGEES EN VERSKILLENDE WERELDBESKOUINGS 

Suid-Afrikaners leef met verskillende wereldbeskouings. Dwarsdeur die geskiedenis het 

mense se uitkyk op die lewe verander a.g.v. hulle omstandighede of die tydsgees wat 

geheers het, of vanwee nouer kontak met mense met 'n ander wereldbeskouing. A.g.v. 

verskeie faktore het die wereld nou baie klein geword en word ans sterk be'fnvloed deur 

hoe mense elders dink en doen. Onderstaande label dui bv. iets aan van die 

veranderinge in mense se denke. 
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I Pre-modern I Modern I Post-modern I 
Tradisie is bepalend Die lewe n6U is al wat tel Die hele lewensverhaal 

Volk lndividu Klein groep 

Gesagsfiguur Oink self - gesag van die rede Krities teenoor gesag 

Vanselfsprekende roetine Beplan eie lewe Onsekerheid 

Formele strukture Onpersoonlikheid Verhoudings 

Reg en verkeerd is duidelik Elkeen besluit self oor reg en verkeerd Alles is relatief 

Almal is godsdienstig Bo-natuurlike bevraagteken Bo~natuurlike word aanvaar 

Die kerk is alleen reg Die kerk kan verbeter Alie kerke is reg 

Leerstellings staan vas Leerstellings kan verander Daar is baie maniere van glo 

Die wil staan voorop Die denke staan vooroo Gevoel staan vooroo 

2. 1 Watter lewensuitkyk is die regte een of die beste een? 

2.2 Hoe word gelowiges se lewens in die praktyk geraak deur die verskuiwings sowel 

as die gelyktydige voorkoms van soveel wereldbeskouings? 

3. GELOOFSONTWIKKELINGSFASES 

Mense ontwikkel ook verskillend t.o.v. hulle geloofslewe. Verskillende stadia in 

geloofsontwikkeling kan vergelyk word met die mens se ontwikkeling deur verskillende 

fases van graei. 

3.1 Die Kind fase 

Kan vergelyk word met die Laerskoolkind. Dit verwys na die eerste geslag Christene uit 

ons Christelike kultuurgroep: mense wat intellektueel nie ver ontwikkel het nie en baie 

afhanklik van hulle leraar was/is. 

Rolverwagtings: Hulle leier is die een waarna hulle opsien. Hy moet die grater 

omgewing hanteer en besluitneming op daardie vlak hanteer. Die groep word 

saamgebind rondom die persoon van die leier. God word gesien as graot, maar vaag 

en ver. Godsdiens draai random die leier wat as middelaar tussen hom/haar en God 

optree. 

Gesag: Die bron van gesag, mag en kontrole is die leier. Mense soek sekuriteit in die 
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middelaar/leier wat namens hulle moet onderhandel en besluite neem random sake wat 

vir hulle te groat en te ingewikkeld is. Hulle volg horn kritiekloos. 

Leierskapstyl en kommunikasie: Eenrigting en voorskrywend. Die beste lering kan 

plaasvind deur storie en simbool. Mense glo kinderlik, sorg vir mekaar en staan by die 

groep agter die leier. Gevaar: mense bly by melkkos. 

3.2 Die Groep fase 

Kan vergelyk word met kinders in die vroee hoerskoolfase of puberteit. By sulke 

volwassenes leef die volkskerk gedagte. Die instituut oorheers en moet gehandhaaf 

word. 

Rolverwagting: Selfbeeld en Godsbegrip soos by die tiener. Onseker oor hom

/haarself. Ontwikkel fisies en geestelik baie vinnig. Groepsbinding en groepsmening is 

van deurslaggewende belang. Met die aandag op hom-/haarself en die groepsmening 

toegespits, is dit vir so iemand moeilik om werklik op God te konsentreer. As God egter 

in die grater groep 'n belangrike rol speel, is God vir hom/haar belangrik. Sal dan graag 

die eie verhouding met God wil regkry. Bekering en oorgawe is dus ti pies in hierdie fase. 

Mensbeeld: ek is 'n sondaar wat niks goed kan doen nie. 

Gesag: Reels en regulasies, kerkraads-, rings- en sinodebesluite word gewoonlik hier 

vooropgestel. Simbole soos die toga, of 'n eie kerk vir die 'groep' het groot waarde. 

Betrokkenheid, lojaliteit word gemeet in terme van teenwoordigheid by die gevestigde 

rituele van die groep. Die leraar is die uitvoerende amptenaar wat moet toesien dat die 

tradisionele gebruike gehandhaaf word. Speel hy die rol, is hy goed. 

Leierskap en kommunikasie: Die leiers moet sorg dat die tradisie voortleef. 

Kommunikasie is eenrigting en outoriter, bv. die dominee praat alleen. Vaste orde en 

niks anders nie. Oar die algemeen word konflik nie goed hanteer nie. Verandering bring 

konflik. 

3.3 Die Kritiese fase 

Kan vergelyk word met die latere hoerskoolfase of adolessensie. 'n Eie mening teenoor 

tradisionele mening. Beweeg weg van domineeskerk gedagte en begin die 

liggaammetafoor verstaan (elke lidmaat het 'n eie rol). 'n Baie uitputtende fase; baie 

energie kom los. Raak bevry van 'verstikkende' instituut. 
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Rolverwagtings: Ontdek selfstandigheid. Godsdiensbelewenis word nou baie sterk 

afgestem op eie behoeftes en belange. Lees in die Skrif die gedeeltes wat die self 

aanspreek en sing liedere in die idioom van eie keuse. Geloofsgroei en ook 

geloofsvreugde gaan as't ware deur 'n vaartversnelling. Baie vrymoedigheid om te 

getuig en te dien. Daadwerklike betrokkenheid en bereidheid tot opoffering. Ontdek 

eiewaarde en gawes en die vreugde om liefde te gee en te dien. Wil sin en betekenis 

ervaar. Kinderlike vertroue in eie siening en standpunt. 

Godsbegrip: God word ervaar as die een wat jou bevry van enige vorm van wettiese 

of instutere bindinge. Klem op die teenwoordigheid van God. Die hoe rolverwagting 

rakende die leraar neem af. 

Gesag: Moeilik om aan die instituut getrou te bly. Krities. Het eie oordeel oor dinge 

begin ontdek en glo daarin. Gevaar: dwaling. Positief: heilsekerheid. 

Leierskapstyl en kommunikasie: Dominerende leierskapstyl sal fataal wees. Begelei. 

Fokus op die bou van vertrouensverhoudings. Besluitnemingsproses nie outoriter nie. 

Laat groep toe om foute te maak en te ontdek. Laat hulle bedieninge ontwikkel. 

Meerrigting kommunikasie, groepsdiskussie, saam deel en saam luister is by voorkeur 

die kommunikasiestyl. 

3.4 Die Akkommodasie fase 

'n Oorgangsfase want die vorige lase kan nie volgehou word nie: te hoe energie- uitset, 

mense raak moeg en ontwikkel skuldgevoelens. Begin verstaan dat roeping nooit 

selfsentries is nie, maar gerig op ander. Leer dus om minder op jouself en meer op God 

te vertrou. Nuwe lase van heiligmaking en volharding, van geloofsvolwassenheid. Begin 

ekumenies (oor 'kerkgrense') funksioneer. Begin verstaan dat ander mense anders 

dink. Jou eie siening is nie noodwendig die enigste wat reg is nie. 

Rolverwagtings: Verwag baie meer van God en minder van jouself. Ander mense 

wee! ook iets. Voe! minder bedreig. Verstaan minder van God (sy Grootheid oorweldig 

jou) maar leer om horn meer te vertrou. Geloof is om prestasieloos op God te vertrou 

en uit dankbare toewyding vir Hom te leef. Jy begin jou naaste met God se oe raaksien 

en raak by hom/haar betrokke. Leraar kan nou maar leraar wees. Hy moet toerus. 

Gesag: Waarheid is multi-dimensioneel en kan nie in een stel teoriee vasgevang word 

nie. Ander tradisies word positief waardeer vir hulle vermoe om die eie tradisie te 
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komplementeer (aan te vul) en te korrigeer. 

Leierskap en kommunikasie: Volwassenheid en wysheid vir hoe vlak van 

verantwoordelikheid. Twee- en meerrigting kommunikasie. 

3.5 Die Priesterlike fase 

Vergelykbaar met rype volwassenheid. Christus is ans Hoepriester en die perfekte 

voorbeeld van iemand in hierdie lase. Hier het ans 'n mens wat sigself volledig vir ander 

gee, 'n mens wat God se roeping helder hoar en met voile oorgawe betrokke raak 

daarby. Hy/sy het die greep van die groep afgeskud. Bepaalde waardes en strewes 

oorwin. 

Rolverwagtings: Wil net eie roeping volvoer. 

Gesag: Dit is 'n mens wat sigself onder die beheer van God se Woord en Gees, van 

die getoetste tradisie van die kerk en die wydste gemeenskap van gelowiges kan stel. 

Leierskapstyl en kommunikasie: Is soos 'n liefdevolle vaderl Hoe kommunikeer hy/sy 

met die res? Vanuit ervaring, deur verhale en simbole, nie dwingend nie. 

!l> Watter waarde kan dit he om met hierdie verskillende fases van geloofs

ontwikkeling rekening te hou? 

!bi Watter gevare kan di! inhou indien ons hierdie geloofsfases waarin mense 

verkeer, sou ignoreer? 

4. FASES VAN DIE FAMILIE LEWENSSIKLUS 

'n Ander saak om mee rekening te hou, is die feit dat ans almal deur verskillende fas es 

in ons gesinsituasie beweeg en dat oak dit 'n invloed op ans lewens het. Vera I wanneer 

versorgend met mense omgegaan word, kan ans hulle nooit las dink van hulle 

gesinsituasie nie. Dis deel van hulle sisteem van verhoudings. Hier volg 'n skema aan 

die hand waarvan ans gesinslewenssiklus verstaan kan word. 

81 



FASES VAN DIE FAMILIE LEWENSSIKLUS 

FAMILIE EMOSIONELE PROSES VAN TWEEDE ORDE VERANDERINGS IN 

LEWENSIKLUS OORGANG - SLEUTEL FAMILIESTATUS WAT NODIG IS OM VERDER 

BEGINSELS TE ONTWIKKEL 

1. Verlaat die huis: Aanvaarding van emosionele a) Word selfstandig in verhouding tot die familie 

Ongetroude jong en finansiele van oorsprong. 

volwassenes verantwoordelikheid vir horn-

of haarself b) Ontwikkeling van intieme 

vriendskapsverhoudings. 

c) Totstandkoming van self a.g.v. werk en 

finansiele onafhanklikheid. 

2. Die verbinding van Verbintenis tot nuwe sisteern a) Vormlng van huwehksisteem. 

families deur huwelik 
b) Heromskrywing van verhoudings met ander 

familie en vriende om huweliksmaat in te sluit. 

FAMILIE EMOSIONELE PROSES VAN TWEEDE ORDE VERANDERINGS IN 

LEWENSIKLUS OORGANG - SLEUTEL FAMILIESTATUS WAT NODIG JS OM VERDER 

BEGINSELS TE ONTWIKKEL 

3. Families met jong Aanvaarding van nuwe lede in a) Aanpassing van die huweliksisteem om plek te 

kinders die sisteem. maak vir die kinders. 

b) Samewerking tov kinderopvoeding, finansies en 

huishoudelike take. 

c) Heromskrywing van verhoudings met ander 

familie om ouerskap en grootouerskap rolle in te 

sluit. 

4. F amilie met Toename van soepelheid van a) Verskuiwing in ouer kind verhouding om die 

adolessente familiegrense om kinders se adolessent geleentheid te gee om in en uit die 

onafhanklikheid en grootouers sisteem te beweeg. 

se weerloosheid te 

akkommodeer. b) Herfokus op midlewe huweliks- en beroeps-

sake. 

c) Begin om saam verantwoordelikheid te neem vir 

die versorging van die ouer generasie. 

5. Lansering van Aanvaarding van 'n a) Heromskrywing van die huwelik as 'n twee-

kinders en daarna. verskeidenheid uitbewegings verhouding. 

uit die familiesisteem maar 

ook 'n verskeidenheid in b) Ontwikkeling van volwassene-tot- volwassene 

bewegings. 
verhoudings tussen kinders wat volwasse geword 

het en hul ouers. 
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c) Heromskrywing van verhoudings om 

skoonmense en kleinkinders in te sluit. 

d) Hantering van ongeskiktheid en dood van ouers 

(grootouers) 

6. Families in later Aanvaarding van die a) Handhawing van eie- en huweliksfunksionering 

lewe. verskuiwing van generasie in die lig van fisiologiese afname: verkenning van 

rolle. nuwe opsies vir familie- en sosiale rolle. 

b) Ondersteun die gedagte dat die 

middelgenerasie 'n meer sentrale plek verdien. 

c) Maak in die sisteem plek vir die wyshe1d en 

ervaring van ouer geslag. Ondersteuning vir die 

ouer generasie sander om ooridentifisering te laat 

plaasvind. 

d) Verwerk verlies van huweliksmaats. kinders en 

vriende. Berei voor vir eie dood. Oink terug oar eie 

lewe en probeer integreer. 

(Bostaande tabel: 'n vertaling van die tabel in Carter & McGoldrick 1989:15) 

VERTIKALE STRESSORS 
SISTEEMVLAKKE FAMILIEPATRONE, MITES, GEHEIME 

ETNISITEIT, TAAL, KULTUUR, 
GELOOF, GESLAG, ENS. -----

GEMEENSKAP, WERK, ~ 
VRIENDE .--.--T--~ 

OUPA & OUMA EN 

ANDER FAMILIE ~==~-r:_7c:.,~~[: 
KERNGESIN -

INDIVIDU 

HORISO~TALE 

STRESSORS 

I. ONTW(KKE!JNG 
LEWENSSIKLUS OORGANGE 

(Skets oorgeneem en vertaal uit Carter & McGoldrlck 1989:9) 

83 

TYD 

2. ONVOORSPELBAAR 
ONTYDIGE DOOD, SIEKTE, ENS 



AFDELING4 

OPLEIDINGSGESPREK 2: SKEP 'N KLIMAAT VIR ONDERLINGE SORG EN ONTWIKKEL 

'N OOG VIR MENSE SE SORGBEHOEFTES EN 'N OOR VIR MENSE SE STORIES 

Hierdie gesprek het 'n week na die vorige een plaasgevind. Ons het afgeskop met 'n 

reflekterende gesprek oor die proses van opleiding n.a.v. die vraag: wat kon anders gedoen 

word? Daar het niks nuut uit die opleidingsgroep se reaksie gekom nie, maar die fokus kon 

weer val op die waarde van die proses van ko-konstruksie. Ek het voorts aangedui dat ons in 

hierdie gesprek verder kon gesels oor een van die behoeftes wat hulle die vorige week 

aangedui het, naamlik die ontwikkeling van vaardighede om 'n klimaat van sorg te skep. Ons 

sou ook (na aanleiding van die leesstuk wat hulle die vorige week ontvang het) aandag gee aan 

die ontwikkeling van die nodige sensitiwiteit vir mense se sorgbehoeftes. 

Wat kon hulle uit hulle ervaring noem wat bvc!ra tot 'n k{imaat van sorg? 

Die volgende gedagtes is genoem: 

• Groeplede moet mekaar redelik goed ken en vertrou. Die op/eidingsgroep ervaar dat 

wanneer 'n selgemeente nog Jonk' is, groep/ede gewoonlik huiwerig is om behoeftes 

met die groep le dee/. Oil is ook asof persone onseker is oor wat om le doen wanneer 

daarwel 'n probleem by groeplede opduik. Oieselfde probleem kom voorwanneer nuwe 

lede by die selgemeente inskake/. Oil neem 'n tydjie vir hierdie 'nuwe groep' om weer 

vertrouensverhoudings te vestig wat die klimaat vir sorg voorsien. Braam het genoem 

dat dit die rede is waarom 'n selgemeente nie le gou moet vermenigvuldig nie. Daar 

mo et tyd wees vir die ontwikkeling van onderlinge vertroue. 

Dit is belangrik dat die selgemeente duidelikheid moet he oor die holistiese a a rd van die 

groep se doelstellings. Hu/le moet duidelikheid daaroor he dat, benewens ander 

funksies, die groep ook die funksie van pastorale terapeut kan he. Hu/le moet weet dat 

God hulle aan mekaar gee ook t. w. v. die omgee en omsien na mekaar se behoeftes en 

belange. 

• Groep/ede moet gewil/ig wees om (ooreenkomstig hulle gawesj by mekaar betrokke te 

raak en die gewilligheid behe/s nie net die dien van andere nie, maar ook die 

gewilligheid om jou te laat bedien en versorg. Louis het die voorbeeld genoem van 

Leon (sien afdeling 1) wie se vrou bes/uit het om t.w.v. haar man en sy 'depressie

probleem' by 'n se/gemeente in te skake/. Sy was aanvanklik 'n passiewe meeloper wat 

vir die groep gese het dat sy nie "n kleingroep-mens' is nie en dat hulle niks van haar 
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moes verwag nie. Tydens die ervaring van sorg vir haar man het sy self begin uitreik 

na ander en oak haar eie behoeftes en probleme met die groep begin dee/ So het sy 

haarself oak oopgestel vir die ander se versorging aan haar. Vandag se sy onomwonde 

dat sy nooit weer sander 'n se/gemeente-verbintenis wil wees nie. 

• Deurlopende betrokkenheid van groep/ede by mekaar spee/ 'n groat rol om die klimaat 

vir omgee te versterk. Frans het daarop gewys dat onder/inge sorg eintlik 'heel-week

/ewe' is en dit ontwikkel spontaan wanneer die groepleier 'n voorbeeld stel van kontak 

en betrokkenheid deur die week (soos tydens krisisse of bekommernisse, met 

verjaarsdae en ander goeie-nuus-geleenthede) , dit wil se nie net tydens byeenkomste 

nie. 

Hoe kan so 'n klimaat van sorg doe/bewus gefasi/iteer word? Wat he! hul/e al gedoen wal in 

hierdie verband vrugte afgewero he/? 

• Frans he! genoem dat hulle selgemeente die doelstellings (visie) van hulle groep lewend 

hou deur e/ke byeenkoms le begin met die lees van 'n 'gesinsverklaring'. Hu/le he! by 

'n paar byeenkomste die inhoud van die verklaring bespreek en veral gedagtes gewissel 

oar wat die praktiese implikasies vir hulle selgemeente is. Sy ervaring was dal dit by die 

groep 'n gesonde basis van /iefdevolle omgee vir mekaar en vir ander gevestig het. 

Die 'gesinsverklaring' kom van Gemeentevreugde, 'n werkgroep van leraars met die oog op die 

fasilitering van 'n selgemeente-struktuur vir gemeentes. Dit word deur die meeste 

selgemeentes in die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Elarduspark gebruik: 

Gesinsverklaring: 

Die Here is hier! 

Hy is ons Vader wat ons met sy hele hart liefhet en ons is sy kinders. 

Saam vorm ons 'n geestelike familie wat die hele week liefde teenoor 

mekaar uitleef. 

Hier by ons samekoms word ons eenheid met Jesus Christus en met 

mekaar sigbaar. 

Ons doel is 

'U' om Hom te loot en te eer, 

'U' om mekaar onselfsugtig te dien 

'U' en om in gehoorsaamheid aan Hom sy beeld verder uit te dra 

sodat ander Hom ook as Vader kan leer ken. 

85 



• Louis het die gebruik om aan die einde van elke kwartaal die selgemeente geleentheid 

te gee om self die groep se funksionering gedurende die afgelope kwartaal te evalueer. 

Hierdie gesprek loop dan daarop uit dat elke groeplid die kans kry om te se wat sylhy 

van die groep verwag en wat die groep van homlhaar kan verwag. Oil sluit gewoonlik 

'n onderneming in t.o.v. sorgbereidheid. Op my navraag het Louis genoem dat die 

opneem van nuwe /ede, en hulle orientering t. o. v. onderlinge sorg, deur hierdie gebruik 

vergemak/ik word omdat vera/ die saak van onderlinge vertroue hierdeur opgeskerp 

word. 

• De Wet vertel dat hulle, vera/ in die beginstadium van die selgemeente se bestaan, 

groat baat daarby gevind het om by elke byeenkoms oar en weer verantwoordelikheid 

vir mekaar te aanvaar deur die trek van name uit 'n houer. Daar is dan gedurende die 

volgende week met mekaar geskakel om te hoar hoe dit gaan, ondersteuning is 

aangebied en hul/e het vir mekaar ingetree in gebed. Oil het mettertyd 'n spontane 

sorgbewussyn gekweek. 

• 'n Praktyk wat by al die deelnemers hoog aangeslaan is, is die getroue voorbidding vir 

mekaar tydens groepbyeenkomste. Alma/ het die gebruik dat die leier (of die 

gebeds/eier) aan e/ke gesinseenheid geleentheid gee om hul/e behoeftes met die oog 

op die groep se voorbidding te noem. Daarna word vir elke persoon of gesinseenheid 

volgens hul/e behoeftes gebid. Oit word deur alma/ be/eef as 'n moment waar lede 

graag hul/e behoeftes en probleme dee/. Sams sa/ iemand bloat se dat hylsy 

voorbidding vra vir 'n probleem sander dat die aard van die probleem genoem word. 

Lede beleef egter dat hierdie geleentheid vir voorbidding vir hulle groat pastorale 

waarde het. Dit is veral die getuienis van gebedsverhoring in terme van die op/ossing 

van (of nuwe insig in) 'n probleem wat as versterkend ervaar word. Dit dien ook as 

aansporing tot grater ems met onderlinge sorg. 

Watter vaardighede vra dit van jou as /eier om so 'n k/imaat vir onderlinge sorg in die 

selgemeente te bevorder? 

Die deelnemers was dit eens dat hierdie funksie nie buitengewone vaardighede vereis nie. Tog 

moet die volgende as belangrike 'vaardighede' geag word: 

• Wat eerder vereis word, is die regte ingesteldheid, 'n 'herdershart' het iemand dit 

genoem. Die /eier moet naamlik daarvan bewus b/y dat die se/gemeente die funksie 

van pastorale terapeut het en hy/sy moet 'n opregte belangstel/ing he in die we/syn van 

alma/ in die groep. 
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• Oaar moet geen dwang op /ede ge/e word om behoeftes met die groep le dee/ nie, maar 

die onderlinge verstandhouding moet sodanig wees dat lede die vrymoedigheid en 

vryheid het om dit we/ le doen. 

• Getroue voorbidding viral die groeplede hou die groepleier gefokus op al die lede en 

hulle sorgbehoeftes. 

• Die leier sat oak fyn moet luister en kyk (mense se lyftaa/ is net so belangrik soos hulle 

woorde) ten einde dit op te tel indien iemand 'n prob/eem het. 

Francois noem dat 'n leier wat tydens 'n byeenkoms ten a/le koste 'n agenda wil 

afhande/ die doodsteek vir 'n klimaat van sorg beteken. Die leier moet 'n openheid he 

om, wanneer die omstandighede daarvoor vra, die agenda aan le pas en ruimte le 

maak vir 'n sorggesprek. lemand in die groep (en sy!haar behoeftes) kan dus vir die 

ge/eentheid die 'agenda' van die byeenkoms word. Die deelnemers kon byna alma/ uit 

hulle ervaring voorbee/de noem van kere wat dit s6 gebeur het dat die agenda vir 'n 

byeenkoms opgeskort is ten gunste van die bediening van sorg aan 'n lid met 'n 

probleem of behoefte. 

Sorg kan oak moeilik bedien word wanneer die groep met hulle oog op die horlosie 

funksioneer. Oil beteken nie dat byeenkomste oneindig uitgerek moet word nie, maar 

dat die leier (en die groep) 'n sensitiwiteit moet he vir die 'regte tyd' (die kairos-oomblik) 

om aan iemand se sorgbehoefte die nodige aandag le gee. Die leier kan (indien nodig) 

die groep vra of hu//e gewillig is om 'n rukkie /anger te vertoef ten einde die probleem 

te hanteer. Of die groep kan gevra word hoe hufle solank vir X kan bystaan told at die 

groep weer saam is. Hoe dit ookal sy, dit is noodsaaklik dat die leier oak hierin 

afhanklik van die leiding van die Heilige Gees moet bly. 

Hierna het ons aandag geskuif na die sake wat in die voorafgaande leesstuk ter sprake kom. 

Ek het die gesprek van die opleidingsgroep in bree trekke soos volg aangeteken: 

• Twee van die dee/nemers het die eerste punt van die leesstuk, naamlik 'Mense dink 

verskillend en sien die wereld verskillend' in hul/e selgemeentes /aat bespreek. Die 

reaksie was k/aarblyklik betekenisvol. A/hoewel die skets en die gedagte wat dit wit 

tuisbring nie nuut is nie, het dit aanleiding gegee tot 'n betekenisvolle gesprek oar die 

implikasies vir die sorggesprek. Beide deelnemers het vertel dat die gesprek gelei het 

tot 'n nuwe waardering vir se/gemeentelede onderling en selfs 'n nuwe verbintenis om 

mekaar regtig te probeer 'hoar'. 

• Frans het bygevoeg dat hy opnuut beset dat wanneer hy na iemand /uister, dan hoar 

hy wat hy dink dat die ander persoon se. Hy hoar nie noodwendig wat die ander 
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persoon se nie. Daar kan dus 'n betekenisverskil wees tussen wat die spreker seen wat 

die hoarder hoar. Daarom wil hy nie le vinnig gevolgtrekkings maak uit wat mense se 

nie. Mens moet die persoon liewer verder uitvra ten einde nader te kom aan wat hy/sy 

bedoel. 

• Basie noem dat, wanneer mense iets verskillend sien, daar nie een van hul/e 

noodwendig verkeerd is nie. Die verskille in siening kan saamhang met die 

perspektiewe van waaruit hulle na die saak kyk, of hulle onderskeie geaardhede of 

agtergronde (lewensverhale). Hy sat graag die gesprek oak in sy selgemeente wil laat 

voer sodat hul/e grater begrip en sensitiwiteit vir mekaar kan ontwikkel. 

Teen hierdie agtergrond het ans nag gedagtes gewissel oar die ander punte in die leesstuk, 

naamlik oar 'Die tydsgees en verskillende wereldbeskouings', 'Geloofsontwikkelingsfases' 

asook die 'Fases van die familie lewenssiklus'. Die volgende gedagtes kan genoem word: 

0 Alma/ was eenstemmig daaroor dat die een lewensuilkyk (pre-modern I modern I post

modern) nie beter of slegter as die ander is nie en dat aldrie gelyktydig onder Suid

Afrikaners voorkom, oak binne die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Ek het in die 

verband oak my eie gedagtes (soos hierna meervolledig en in vet druk weergegee) met 

die deelnemers gedeel. Een he! gese dal di! vir ham verklaar waarom gemeentes nie 

meer eenders funksioneer nie en waarom lidmate nie meer op 'n eenvormige wyse 

bedien kan word nie. Verskeidenheid het 'n kenmerk geword van ans gemeentes se 

samestel/ing en bedieningspatrone. Ons sal met hierdie verskillende /ewensbeskouings 

moet rekening hou deur grater sensitiwiteit vir mense, hulle sienings en behoeftes aan 

die dag le le. 'n Ander het daarby aangesluit met sy gevolgtrekking dat daar dus oak nie 

'n resep kan wees waarvolgens a/le hulpsoekers pastoraal-terapeuties bedien kan word 

nie. 

Die volgende refleksiewe gedagtes oor die relevansie van postmoderniteit vir die 

gemeentelike bediening en die pastoraat is hierter sake. Hoe relevant is postmoderniteit 

vir die kerk in die Suid-Afrikaanse samelewing? Is die Suid-Afrikaanse konteks 

oorwegend modernisties of postmodern (of selfs premodernisties)? Hendriks (1995:6) 

is van mening dat die Suid-Afrikaanse samelewing horn in al drie eras bevind. Of 

postmoderniteit ooit die algemene denkklimaat in Suid-Afrika sal word, is egter 'n ope 

vraag en, volgens sommige (Loubser 1994:163), onwaarskynlik. Lotter (1995:55) glo dat 

Suid-Afrika onder leiding van 'n postmoderne etos behoort te moderniseer. Daarmee 

bedoel hy dat in 'n volledig demokratiese Suid-Afrika daar nuwe strukture gekies sal . 
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word wat sal getuig van sensitiwiteit vir die ander. 

Die mening dat postmoderniteit relevant is vir Suid-Afrika impliseer nie dat modernisme 

en premodernisme irrelevant is nie. Soos Inbody (1994:534) dit stel: 'One of the curious 

things about history is that it seldom leaves anything behind. It accumulates.' Met dit in 

gedagte, kan onomwonde gese word dat hierdie genoemde verskuiwings in denke en 

geestesstrominge intens in gemeentes, by name gemeentes van die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk, beleefword. Janse van Rensburg (1997:6) noem as voorbeeld die 

strewe na transformasie met die oog op grater singewing. Hy se dat dit vir die 

bedieningspraktyk van 'n gemeente beteken 'dat daar groot sensitiwiteit sal wees vir 

daardie soort bediening wat vir lidmate op eksistensiele vlak betekenis inhou'. 

In die lig daarvan dat genoemde geestesstrominge intens in die plaaslike gemeente 

beleefword, is dit ook by die plaaslike gemeente 'waardie uitdaging om die veranderings 

reg te interpreteer, aan te pas en proaktief te beplan, berus' (Janse van Rensburg 

1997:4). Verskeie navorsers (bv. Hendriks 1996; Rossouw 1993) het reeds waardevolle 

bydraes gelewer ten opsigte van die implikasies van 'n postmoderne paradigma vir 'n 

sinvolle gemeentebediening wat rekening hou met die uitdagings van diversiteit en 

pluralisme, die bemagtiging van lidmate (Janse van Rensburg 1997:6-7) asook die 

vorming van intieme, alternatiewe geloofsgemeenskappe waar gelowiges die warme, 

liefdevolle belangstelling, aanvaarding en sorg van ander kan ervaar (Hendriks 1996:4; 

Burger 1991 :103-105). Dit bring noodwendig mee dat daar nuut gedink moet word oor 

die gemeente as konteks vir pastorale sorg en dat daar, meer spesifiek, aandag gegee 

moet word aan die vorming van 'intieme, alternatiewe gemeenskappe van gelowiges' 

(Janse van Rensburg 1997:7; vgl ook Burger 1991:110-116 en Hendriks 1992:97, 108), 

soos vergestalt in 'n selgemeentestruktuur, met die oog op 'n meer effektiewe en 

betekenisvolle bediening van sorg. 

0 Met verwysing na mense se verskillende wereldbeskouings, geloofsontwikkelingsfases 

en die fases van die familie /ewenssiklus het 'n paar dee/nemers bek/emtoon dat hulle 

kan insien hoe belangrik dit is om 'n /uister-ingesteldheid in se/gemeentes te kweek. 

Hulpsoekers moet aanvaarding beleef en dit kan alleen gebeur indien selgemeentelede 

onbevooroordeeld na hulle luister. 'Ek sat nie daarvan hou dat iemand my diagnoseer 

en dan 'n lesing gee oor die op/ossing vir my probleem nie', was een se opmerking. Wat 

sat vir horn werk? 'Die groep moet my leer ken en aanvaar soos ek is en waar ek is. En 
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as ek oar 'n probleem praat, moet hulle met 'n oop gemoed en be/angstellend luister. 

Al sou hulle my net probeer verstaan sa/ dit al vir my goed wees.' 

Is dit nodig om al hierdie inligUng met 'n se/gemeente le dee/ hulle as't ware hierin oo te lei? 

0 Die oordeel van die deelnemers was dat di! bes/is goed kan wees maar nie noodsaak/ik 

nie. Solank groep/ede in liefde by mekaar betrokke is en kan leer om fyn na mekaar te 

luister, sal hulle in elk geva/ hierdie inligting in verband met e/keen se omstandighede 

en ontwikkeling by mekaar kan optel. 

Uit die gesprek het dit geblyk dat daar by die deelnemers groot sensitiwiteit aan die ontwikkel 

was vir die uniekheid van elke mens en sy/haar omstandighede en behoeftes. Daar was reeds 

'n groot mate van begrip vir die verskillende fases in die familie-lewenssiklus en die invloed 

daarvan op mense se lewens, iets wat almal reeds aan eie lyf ervaar het. Oat daar egter by 

gelowiges verskillende geloofsontwikkelingsfases onderskei kan word, het tot entoesiastiese 

deelname aan die gesprek gelei. Verskeie voorbeelde is genoem van hoe hierdie insig by die 

deelnemers begrip en waardering bring vir groeplede wat voorheen as 'stil' of 'nuuskierig en 

ondersoekend' of 'krities' beleef is. 

In watter mate was hierdie die platform vir gesprek oor die waarde van stories/verhale 

in die onderlinge sorg? 

Watter waarde kan dit he indien groep/ede hulle stories kan vertel en na mekaar se stories kan 

/uister? 

O Deur die vertel van die eie verhaa/ vind 'n hele aantal dinge p/aas: 

• Onl/ading - van emosionele en ander /aste 

• Aanvaarding - mense stel be/ang in 'n storie, vind aansluiting by 'n storie en 

argumenteer nie met 'n storie nie. Oil versterk die gevoe/ van aanvaarding deur 

die groep. 

• Besef eiewaarde - deur die vertel van die eie verhaa/ kom die verteller opnuut tot 

die besef van die unieke aard van sylhaar !ewe en die waarde wat hylsy tussen 

ander mense en voor God het. 

• 'n Ervaring van omgee en sorg - wanneer die groep begrypend luister, skep dit 

reeds die ervaring dat daar vir jou omgegee word en dat die groep graag 

versorgend na jou wil uitreik. 

0 Deur die luister na ander se verha/e kan die selgemeente onder andere die volgende 
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ervaar: 

• Hu/le leer die verteller beter ken en die /ulster na sylhaar verhaal skep grater 

verstaan. 

• Deur die beter verstaan van mekaar kom groter begrip en verdraagsaamheid tot 

stand. 

• Die aanhoor van die ander se storie bevorder die wedersydse aanvaarding op 

grond van groter begrip. 

• Oft bied 'n geleentheid vir die beoefening van omgee deurdat groep/ede spontaan 

en liefdevol-versorgend op die sorgbehoeftes van die verteller kan reageer en 

ooreenkomstig hulle gawes in die uitgesproke behoeftes kan voorsien. 

• Die luisteraars word bewus van dinge wat deur die verteller as probleme ervaar 

word. Oil bied die ge/eenth eid aan die teier en die groep om deur verdere gesprek 

die vertel/er by te staan. 

In watter mate kan die vertel van stories die groep help om 'n luister-ingesteldheid te kweek? 

O Die reaksie was positief en negatief. Daar is gewaarsku dat sommige groeplede oor 

al/es 'n storie te vertel het of graag 'n beter storie as 'n ander het. Mense kan met hulle 

stories die funksionering van 'n se/gemeente kaap of/am/e. Tog besef alma/ dat stories 

noodwendig op die tafe/ kom. Dit is dikwe/s juis die nadenkende gesprek oor die Skrif 

(die Groot Verhaal van God) wat mense /aat praat oor verhale uit hulle eie /ewe, vera/ 

oor hoe God se Verhaal nuwe betekenis aan hul/e /ewe gegee het. Ook mense se 

prob/eme kom gewoonlik in die vorm van 'n verhaa/ op die tafel. 

0 Louis wou egter weet of die vraag nie liewer moet /ui nie: In watter mate kan die luister 

na mekaar se stories die groep help om mekaar beter le verstaan en te versorg? Hy 

het as motivering vertel van 'n vrou in sy selgemeente wat deur die groep as 'n sterk 

persoon gesien is, a/tyd gereed om anderte ondersteun. Tog het sy meermale /a at blyk 

dat sy nie veel selfvertroue het nie. Tydens 'n byeenkoms het sy vertel hoe sy as jong 

dogter haar gestremde broer volledig moes versorg omdat hu//e stiefma nie daarvoor 

kans gesien het nie. Sy het gevolglik saam met haar broer verwerping beleef. Boonop 

moes sy na standerd 8 (graad 10) die skoo/ verlaat en gaan werk om die gesin te help 

onderhou. Vo/gens Louis he/ die tuister na hierdie vertelling die groep gehelp om haar 

beter le verstaan. 

Hierdie was vir my 'n duidelike voorbeeld van wat in die narratiewe terapie as 'n 

probleem-verhaal beskryf kan word. By navraag het dit geblyk dat die betrokke 
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selgemeente nie verder met die verhaal gehandel het nie. Hulle het bloat na die verhaal 

geluister, die vrou verseker van hulle liefde en beg rip en waardering, en vir haar gebid. 

Hulle het spontaan die rol van 'n getuiegroep vervul. Die trant van haar vertelling het 

egter meegebring dat hulle die getuies was van 'n probleem-verhaal terwyl dit vir my lyk 

of die waarde van Myerhoff (1982) se 'outsider witness group' gelee was in die feit dat 

die luisteraars getuies was van verhale van oorlewing en oorwinning te midde van die 

haglikste omstandighede. Dis die verhale wat daardie vertellers bemagtig het om steeds 

te volhard ten spyte van hulle hoe ouderdom en eensaamheid. Hoe kon Louis en sy 

groep die betrokke vrou help om haar probleem-verhaal te herskryf tot 'n alternatiewe 

verhaal, 'n verhaal met nuwe betekenis vir haar? 

Omdat ek nie 'n vooropgestelde idee gehad het van hoe die selgemeente as getuiegroep 

behoort te funksioneer nie het ek gewonder of en hoe ek dit moes aanpak om op hierdie 

stadium in die opleidingsgeprek die diskoers oor 'n narratiewe benadering in te voer. Ek 

het wel 'n leesstuk hieroor gereed gehad, maar het tog gevoel dat die gesprek ryp is om 

(al is dit net inleidend) die saak in te voer. 

Boonop het my studieleier reeds gesuggereer dat ek moet kyk of daar nie 'n ander 

manier as deur middel van 'n leesstuk (lesing) is om dit te doen nie. Is daar nie 'n proses 

waardeur die kennis en ervaring van die deelnemers s6 getap kan word dat hulle vanse/f 

by 'n narratiewe benadering uitkom nie? Die versoeking was groat om maar die leesstuk · 

uit te deel en dit met die groep te behandel. Tog het ek besluit om liewer aan die diep 

kant in te spring en nie die posisie van ekspert teenoor die deelnemers in te neem nie. 

Die gesprek het verder min of meer soos volg verloop. 

Ek het gevra of ek hulle mag terugneem na die vrou oor wie Louis pas vertel het. Louis wou, 

na aanleiding van haar vertelling, weet of die fokus nie liewer moet le op die luister na mekaar 

se verha/e nie. En dit blyk ult wat hy gese het dat dit inderdaad vir die selgemeente groat 

waarde gehad het om na haar te /uister. Maar, 

watter waarde het die yertel van haar stode vir die vrou gehad? 

Van die deelnemers het gese dit klink na 'n soort ontboeseming wat mens beter kan laat voe/. 

lemand het genoem dat sy moontlik begrip by die se/gemeente gesoek (en gekry) het vir haar 

gevoe/ van minderwaardigheid. Random haar probleem het daar waarskynlik egter niks 

verander nie, behalwe dat die groep haar beter sou verstaan. 
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Klink dit asof a/Jes in haar storie so danker is? As mens in haar probleem-storie de/f watter 

stukkies goud vind jv daar? 

Die reaksie was dat hulle te min van haar weet. Louis het egter daarop gewys dat sy 'n baie 

sterk vrou moet wees as sy as jong dogter haar ouer, gestremde broer versorg het. 

Met die groep se instemming het ons op hierdie punt 'n rollespel gedoen waar Louis die rol van 

die betrokke vrou (Linda - 'n skuilnaam) sou speel. Ek sou die groepleier wees en die res die 

selgemeentelede. 

Die rollespel: 

'Groepleier': Linda, dankie dat jy ans met jou probleem-verhaal vertrou het, maar 

ans sat graag meer wil weet oar hoe jy jou broer versorg het. Sien jy 

kans om ans meer daaroor te vertel. 

'Linda': 

(Met hierdie verbreding van die 'landskap van gebeure' wou ek 

illustreer hoe 'n mens kan begin soek na uitsonderings/'unique 

outcomes') 

Wei, my stiefma wou niks vir ham doen nie. Hy was drie jaar ouer as ek en 

in 'n rolstoel. Ek het ham gebad, aangetrek en gevoer. Ek het horn met sy 

skoolwerk gehelp. Ek het horn soggens in sy rystoel geneem na die 

bushalte waar sy spesia/e skoal se bussie ham kom op/aai het. Na skoal het 

ek hom weer by die bushalte gaan haal. 

'Groepleier': Is dit a/gemeen dat jong kinders soveel vir 'n broer doen? 

'Linda': Nee, seker nie. Maar hy was gestremd. 

'Groepleier': Wat se dit nogtans vir Jou oor jouself dat jy dit gedoen het? 

'Linda': 

(Hierdie vraag het beweeg op die 'landskap van identiteit'. 

Daarmee is gesoek na die besondere betekenis van die 

uitsonderings vir die verhaal van die verteller.) 

Wei, seker dat ek opofferend is. 

'Groepleier': As jou broer nou hier was, wat dink jy sou hy vir ons oar jou kon 

vertel? Watter soort mens is jy? 

'Linda': 

(Nog 'n vraag om die betekenis van die uitsonderings verder te 

versterk.) 

Hy sou seker se dat ek die enigste mens is wat vir hom omgegee het en dat 

hy dankbaar is dat ek ham versorg het.' 
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Ongelukkig het die rollespel nie veel verder gevorder nie omdat die tyd vir ans sessie verstreke 

was en ans nie oar meer inligting oar die betrokke persoon se storie beskik het nie. Dit was 

egter belangrik vir die doel van die gesprek om die deelnemers reflekterend hieroor te laat 

gesels en ek wou weet wat hulle waargeneem het. Die volgende opmerkings is ter sake: 

De Wet het gese dit was asof daar in 'n moeras na goud gesoek is en goud gevind is. 

Wat dink ju/le het regtig in die kort gesprek gebeur? Watter waarde kan dit vir die vrou he dat 

sv goud in haar verhaa/ vind? 

Basie het gese hy dink daar is gesoek of die vrou se verhaa/ nie ook ander betekenis het as net 

die slegte waarvan sy vertel het nie. Haar storie kan vir haar nuwe betekenis kry en sy kan 

anders begin dink oor haarself 

Hoekom was dit nodig om na die goud te soek deur vir die persoon vrae te vra? Hoekom het 

ons dit nje spmmer vir haar ujtgewys nje? 

Die groep was eenstemmig daaroor dat dinge wat jy self ontdek vir jou meer betekenis het as 

dinge wat ander vir jou oor jouself vertel. Jy ken jouself tog ook die beste. 

Omdat daar nie meer tyd oor was nie het ek die volgende leesstuk ( oor 'n narratiewe pastorale 

benadering) aan die deelnemers gegee met die versoek om dit met aandag te lees en te kyk 

hoe ons in hierdie gesprek reeds 'n narratiewe benadering gevolg het. Hulle sou ook gaan 

nadink oor wat vir hulle van betekenis was in hierdie opleidingsgesprek. 

Ek was verras oor die geleentheid wat opgeduik het om die deelnemers reeds bloat te 

stel aan 'n narratiewe benadering vir sorg in 'n selgemeente. Dit was my indruk (die min 

beskikbare tyd ten spyt) dat hulle tog sekere belangrike dinge ontdek het, naamlik: 

• daar moet ruimte vir stories wees in die byeenkomste van die groep; 

• dis vir die groep belangrik om onbevooroordeeld en met aandag na mekaar te 

luister; 

• stories kan die groep help om die verteller beter te ken en te verstaan; 

• stories het vir die verteller betekenis; 

• stories kan ook nuwe betekenis kry; 

• probleem-stories vertel nie alles nie, slegs die dinge wat die probleem 

ondersteun; 

• daar kan gesoek word na die dele in die verhaal wat nie die probleem ondersteun 

nie, dit wil se die goud ('unique outcomes') in die verhaal; 
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• dis beter dat die verteller self die goud ontdek en die betekenis wat dit vir 

hom/haar het. 

Dit sou belangrik wees om die deelnemers aan die begin van die volgende gesprek 

reflekterend oar hierdie gesprek te laat gesels. 
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ONDERLINGE SORG IN DIE SELGEMEENTE 

(Leesstuk 2) 

Vir tuisvoorbereiding met die oog op opleidingsgesprek 3 

SORG IN DIE SELGEMEENTE -

'N NARRATIEWE (STORIE-) BENADERING 

1. 'N WERELD VAN (BETEKENISVOLLE!) STORIES 

Die mens is deurGod geskape, as 'n wese met bepaalde vermoens en begrensinge (vgl 

Gen 1 :26-29; 2: 15-17). 'n Unieke kenmerk van die mens is dat hy 'n betekenissoekende 

en betekenisskeppende wese is en dit is deur sy taalvermoe dat die mens betekenisvol 

kan bestaan. Taal maak immers dialoog tussen mense en tussen God en mens 

moontlik. Dit maak verder van die mens 'n wese wat telkens moet kies hoe hy sy 

omgewing verstaan en hoe hy daaraan gaan deelneem. Daarom is die mens 'n 

verantwoordelike wese en omdat hy 'n keusewese is, kan hy verantwoordelik gehou 

word en verantwoording doen vir die keuses wat hy maak. 

1.1 Taal skep betekenis! (Konstruktivisme) 

Elke mens sien die wereld vanuit sy eie perspektief en skep so sy eie siening daarvan 

in taal. Die mens leef dus in taa/ en gee in taal betekenis aan sy ervarings. S6 skep ans 

elkeen ans werklikheid en hierdie verskillende werk/ikhede kan as versk1llende 

perspektiewe beskou word, nie as weergawes van die werklikheid nie. Kennis is 

gevolglik nie 'n refleksie van die wereld daar buite (soos 'n kamera wat 'n beeld vasle) 

nie. Dis eerder 'n samestelling ('computation) van die wereld (soos 'n blinde wat 'n 

kamer verken en 'n idee van die kamer opbou). Taal beskryf dus nie bloot die 

werklikheid nie, maar skep ans werklikheid, want taal dra nie betekenis nie, dit gee 
betekenis! lndien taal betekenis gedra het, sou daar nooit misverstande tussen mense 

gewees het nie. 

Alie kennis is menslike konstruksies en is nie 'n objektiewe weerspieeling van die 

werklikheid of waarheid daar buite nie. 
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1.2 Mede-skeppers van kennis (Sosiale konstruksie) 

Ek skep egter nie op my eie aan kennis en betekenis nie. Ons kennis en idees oor die 

wereld word in wisselwerking met mekaar gevorm (sosiale konstruksie) in ons poging 

om saam in hierdie wereld te lewe. Burr (1995:4) stel dit s6: 'It is through the daily 

interactions between people in the course off social life hat our versions of knowledge 

become fabricated'. En hierdie 'onderhandelde' verstaan van dinge kan 'n wye 

verskeidenheid gestaltes aanneem, afhangende van die konteks waarin dit geskied. 

Hierdie betekenisskeppende sosiale proses gebeur ook in taal. 

'n Selgemeente is daarom 'n betekenissoekende en betekenisskeppende gemeenskap. 

In die lig van hulle ervarings en hulle verstaan van die Bybel soek hulle saam met 

mekaar in taal na betekenis en gee so betekenis aan hulle lewens. 

1.3 Ervarings word stories 

Ons maak sin van ons lewens deur stories. 'n Storie ontstaan wanneer ons ons 

ervarings in taal aaneenskakel tot 'n geheel wat sin maak. Die ervarings wat mense van 

die I ewe het, word dus die basis waarop hulle hul lewensstories opbou en hierdie stories 

gee weer vorm en rigting aan hulle lewens. Anders gestel: mense storie hulle lewens 

en hierdie stories konstitueer hulle lewens. 

1.4 Stories maak of breek 

'n Storie wat gevul is met liefde, geluk, gesonde verhoudings, lewensvervulling, ens., 

word die boumateriaal vir 'n betekenisvolle lewe. Wanneer ons stories egter oorheers 

word deur probleme, deur ervarings wat vir ons pynlik is/was, dan kan so 'n probleem

storie 'n mens se lewenskwaliteit ondermyn en selfs vernietig. 

1.5 Stories is onvolledig 

Ons neem nooit alles wat ons doen of wat gebeur in ons stories op nie. Ons selekteer 

net die ervarings wat in lyn is met die doel/tema van ons storie. 'n Groot aantal ervarings 

bly dus on-geslorie. So sal iemand, wie se storie deur 'n probleem oorheers word, die 

ervarings wat nie die probleem ondersteun nie buite rekening laat en uit sy/haar verhaal 

weglaat. Hierdie ervarings wat on-gestorie bly, bied 'n ryk bron waaruit iemand kan put 

om sy/haar lewensstorie te kan herskryf en van die probleem en sy invloed los te kom. 

1.6 Die groter Storie 
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Daar is egter nog 'n 'Storie' wat 'n fundamentele deel van 'n narratiewe benadering 

vorm: God se 'Storie' I Waar God se Storie, deur sy Gees, mense se storie se horison 

ontmoet, word 'n nuwe horison en 'n nuwe lewensstorie 'n werklikheid. Ons sien en 

ervaar ons eie storie as deel van God se groter storie en deur sy Woo rd en Gees is God 

die groot Outeur en mede-skrywer aan ons lewensstories. Hy kan (en wil) ons in staat 

stel om ander/nuwe betekenis aan ons stories le gee en verantwoordelikheid vir ons 

keuses le aanvaar. 

1.7 Herskrywing (Dekonstruksie deur hervertelling) 

'n Narratiewe benadering ten opsigte van die versorging van mense stel eerlik in hulle 

stories belang. Waar sekere oorheersende diskoerse of stories hul lewenskwaliteit 

bedreig of vernietig, kan hulle heelmaking ervaar deur 'n herskrywing van hulle 

lewensstories. 

Omdat so baie ervarings nie in ons oorheersende/dominante storie (probleem-storie) 

opgeneem word nie, is daar altyd alternatiewe vir ons probleem-storie, mils ons uit die 

on-gestoriede dele van ons verhaal die goud kan vind om 'n ander verhaal le giet waar 

die probleem nie meer oorheers nie. Dis die doel van terapie: om die persoon (met 'n 

probleem) te help om daardie goud (uitsonderings) te vind, anderbetekenis aan sy/haar. 

storie te gee en sodoende die baasskap van die probleem-storie te ondermyn. So kan 

mense vry word van die probleem en 'n ander storie begin leef. 

2. SLEUTELS VIR 'N NARRATIEWE BENADERING 

Hoe kry ons dit reg ... of wat doen ons as selgemeenteleier-versorgers om in die 

veranderingsproses mee te werk? Dit wil se hoe kan ons die groep help (en die groep 

die persoon) om te beweeg van probleem-gesentreerde verhale na verhale van hoop 

en oorwinning en oplossings? 

Daar is veral vier praktiese sake wat belangrik is: 

2.1 Die posisie van die versorger/s moet 'n posisie wees van: 'The Client is the 

Expert: a Not-knowing Approach' (Anderson en Goolishian), dit wil se 'n 

gedesentreerde benadering. 

Die mens in nood ken sy/haar eie lewe die beste. Elkeen is die ekspert van 

sy/haar eie lewe. Ons (die groep) is nie daar om vir hierdie persoon die regte 
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antwoorde te gee nie. Ons seek bloat saam na die goud in sy/haar verhaal. Die 

persoon sal self ander betekenis gee aan die probleem-verhaal. Daarom neem 

ons nie die posisie in van: ek is die ekspert - ek gaan jou vertel nie. Nee, ons 

neem die posisie in van: vertel my - ek wit graag weet. Hierdie posisie verseker 

dat jy voortdurend probeer verstaan. 

Hierdie verstaansproses word gefasiliteer deur belangstellend uit te vra. Deur ons 

vrae en die antwoorde (deur die mens in nood oor sy/haar nood) kom daar orde 

in die chaos sander dat ons slim antwoorde hoef te gee. 

2.2 Die eksternalisering van die probleem. 

Eksternalisering (die breinkind van 'n Australiese terapeut, Michael White) is 'n 

terapeutiese benadering wat mense aanmoedig om 'n probleem te 

objektifeer, dit wil se ons praat oor die probleem as iets apart van die persoon. So 

kom iemand los van die probleem. Nie meer: ek is die prob/eem nie, maar: die 

probleem is die probleem. Dan kan die probleem se invloed op die persoon en 

sy/haar verhoudings ondersoek word en teengestaan word. Anders gestel: die 

persoon is nie meer so vasgevang dat sy/hy geen alternatiewe meer sien nie. Die 

hulpsoeker is nie langer die vark in die verhaal nie, die prob/eem is nou die vark 

wat ges/ag gaan word! 

Die volgende is voorbeelde van vrae wat gebruik kan word om die probleem te 

eksternaliseer: 

O Wat is die invloed van hierdie probleem op jou (verhoudings)? 

O Wat doen die siekte aan hoe jy jouself sien? 

O Watter invloed het die kind se ongehoorsaamheid op jou verhouding met jou 

man/vrou? 

O Watter invloed het die swaarmoedigheid op jou verhouding met jou kinders? 

O Watter invloed het die moedeloosheid op jou verhouding met God? 

0 Hoe word jy ingetrek deur die probleem? Hoe kry hy jou in sy mag? 

Kyk of jy aan nog sulke vrae kan dink met betrekking tot spesifieke probleem

verhale, vrae wat 'n hulpsoeker kan help om sy/haar probleem te eksternaliseer. 

2.3 Die gebruik van vrae om verandering te weeg te bring of aan te help. 

Deur vrae word mense gestimuleer om hulle probleme op hulle eie deur te dink. 
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Die voorwaarde is egter dat vrae nie soos deur 'n ondersoekbeampte hanteer 

word nie. Oil moet wees omdat ans regtig belangstel en omgee. Deur vrae soek 

ans na die goud (die uitsonderings) wat onder die rommel van die probleem-storie 

begrawe geraak het. Vrae soos: 

0 Is daar momente wat jy kan onthou dat jy die baas was en die probleem nie 

sy voet in die deur gekry het nie? 

0 Hoe het jy dit reggekry? 

O Wat se dit van jou dat jy dit reggekry het om jou nie deur die probleem te 

laat oorheers nie? 

0 Wie ken jy wat met hierdie siening oar jou sal saamstem? 

O Wat se dit vir jou van jouself wat belangrik is vir jou om te weet? 

Kyk of jy aan nag sulke vrae kan dink met betrekking tot spesifieke probleem

verhale, vrae wat 'n hulpsoeker kan help om die goud in sy/haar probleem-verhaal 

te ontdek. Oink oak aan vrae wat die hulpsoeker met nuwe oe na hom-lhaarself 

kan laat kyk. 

2.4 Voorbidding 

Voorbidding is 'n kragtige manier om die horisonne van ans stories en die Storie 

van God by mekaar te bring. Vra bv.: Wat wil jy graag he moet ans saam met jou 

vir die Here vralse? 

.16 Hoe kan die groepleier verseker dat die groep (teenoor die groeplid wat 'n 

probleem met die groep dee!) 'n benadering sal inneem wat met hierdie vier 

praktiese sake rekening hou? 
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AFDELING 5 

OPLEIDINGSGESPREK 3: 'N NARRATIEWE (STORIE-)BENADERING VIR ONDERLINGE 

SORG IN DIE SELGEMEENTE 

Hierdie gesprek het twee weke na die vorige een plaasgevind. Ons het afgeskop deur (socs 

afgespreek) reflekterend oar die vorige gesprek te gesels. 

Een van die dee/nemers het gese dat hy in die toekoms nie sommer weer af/eidings oor mense 

sal maak op grand van wat hulfe se of doen nie. 'n Ander het bygevoeg dat sy oe daarvoor 

oopgegaan het dat 'n mens nie vir ander hoef raad te gee oor hulfe probleme nie. Op 'n vraag 

oor wat hy daarmee bedoe/, het hy verduidelik dat die storie-benadering vir hom sin maak. 

Alhoewel hy dink dit gaan moeHik wees om dit konsekwent toe te pas, kan hy verstaan dat dit 

'n kragtige benadering in terapie kan wees. Hy 'koop' die benadering dat die hulpsoeker sy/haar 

/ewe (en storie) die beste ken. Hy besef dis waar dat mense in 'n probleem-storie nie al/es 

verte/ nie, dat daar dus dele van iemand se storie onder die 'probleem-rommel' begrawe kan 

le. Hy vertrou dat hy in sy selgemeente 'n 'delwers-rol' kan vervul deur saam met mense le de/f 

op soek na daardie dele in hulfe stories wat hul/e kan help om die probleem te oorw1n deur 

nuwe betekenis in hulle storie te vind. Nog een het genoem dat hy meer as ooit besef dat daar 

in die byeenkomste van die se/gemeente ruimte vir stories moet wees, maar dat ons maniere 

sat moet vind om te verhoed dat party ouens nie byeenkomste vir hulle 'kleurryke' stories kaap 

nie. Hy wil he ons moet saam soek na maniere om 'wanneer dit saak maak' mense se 

probleem-stories op die tafel te kry. 

Hoe het julfe dit ervaar clat ons nje maar net dje /eesstuk oor 'n storie-benaderinr;i in behande/inr;i 

r;ieneem het nie, maar eerdersaam ontdek bet hoe stories veral prob/eem-stories werk en wat 

dit aan mense doen? Hoe hefiu/fe die verkenninr;i ldeurmidde/van 'n rolfespell ervaar van hoe 

iemand se storie self die boustene kan bled vir 'n nu we storje? 

Braam het gese dat die rollespel in die verband vir hom 'n 'eye-opener' was. Sy natuurlike 

reaksie sou wees om vir so iemand te se: 'Toemaar, ons is nog lief vir jou,' maar hy besef dat 

dit geen wesenlike bydrae sou maak tot die oplossing van haar prob/eem nie. Tog gio hy dat 

die waarde van begrip en aanvaarding deurdie se/gemeente/ede nie onderskat moet word nie. 

Louis het na die vorige gesprek glo die tersaaklike /eesstuk gaan 'verslind'. Die meeste inligting 

was vir hom 'verstaanbaar' in die fig van die rol/espe/. Hy dink hy het "n goeie idee' van 'n 

narratiewe benadering in terapie. Toe iemand by hulle volgende samekoms van die 

selgemeente vir die regte 'Linda' vra hoe dit nou met haar gaan en sy se dat dinge seker maar 

101 



nooit vir haar sat verander nie, het Louis dit gewaag om haar verder uit te vra (glo min of meer 

soos dit in die rof/espel gedoen is). Hy wou weet hoe sy dit reggekry het om so 'n groat 

verantwoordelikheid op haar te neem. Die verhaal wat ontvou het was glo vol seer en bitterheid 

teenoor haar stiefma wat die taak op haar 'afgeskuif' het. 'Linda' het egter besluit dat sy haar 

broer baie fief het, hom opreg jammer kry en dat sy nie sou gaan le nie. En, ja, sy was trots op 

wat sy vermag het al het min mense daarvan geweet. Haar broer, indien hy nog geleef het, sou 

seker kon se dat sy sterk is, dat sy buitengewone deursettingsvermoe het en dat sy 'n omgee

hart het. Louis wou by haar weet of daar nog sulke 'goud-erts' in haar storie is. 'Linda' kon toe 

vertef hoe sy in standerd 9 (graad 11 )skoal verfaat het om te gaan werk ten einde die gesin se 

inkomste aan te vu/. Vandag beklee sy 'n toppos in 'n groat maatskappy terwyl sy steeds net 

standerd 8 (graad 10) agter haar naam kan skryf. Wat se hierdie unieke prestasie vir haar oar 

haarself? Oat sy groat teenslae te bowe gekom het, dat sy 'n vegter is, dat sy suksesvol is. 

Louis se dat hy uit die leesstuk onthou het dat so 'n narratiewe benadering oak gebruik maak 

van 'eksternalisering van die probleem'. Hy het nie mooi geweet hoe om dit te hanteer nie en 

het toe maar vir 'Linda' gevra hoe sy nou oar haar probleem dink in die fig van hierdie 

'ontdekkings'. Haar reaksie was glo dat sy die gevoel van minderwaardigheid nou sien as 'n 

dief wat haar ge/uk en sukses wif steel en sy wit dit nie /anger toelaat nie. 

Bogenoemde getuienis van Louis was vir my merkwaardig. Hy het dit wat hy in 'n 

rollespel beleef het en dit wat hy in die leesstuk gelees het so ge'lntegreer dat hy dit 

spontaan in 'n sorgsituasie in sy selgemeente toegepas het met die vermelde uitkoms. 

Ek het egter gewonder oar wat die optrede van die selgemeente gedurende die gesprek 

was. Wat het hulle as getuiegroep gedoen en ervaar? Ek het Louis se vertelling gesien 

as 'n goeie geleentheid om die opleidingsgroep te benut as 'n getuiegroep en om dit dalk 

as vertrekpunt te gebruik om aandag te gee aan die funksie van 'n selgemeente as 'n 

getuiegroep. 

Daar is heelwat waarderende opmerkings gemaak oordie manierwaarop Louis die sorggesprek 

hanteer het. Die volgende punte is egter oak aangeroer: 

O Wat is die verskif tussen die 'fandskap van gebeure' en die 'fandskap van identiteit'? 

Wanneer beweeg mens met jou vrae op elkeen? 

Ons het verder hieroor gesels aan die hand van 'Linda' se verhaal en in die lig van die 

leesstuk. 

o Sou 'Linda' gelei kon word om te soek na aansluiting van haar verhaal by die grater 

Verhaal van God? Kon sy dus gevra word na wat daar in God se verhaal is wat vir haar 
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op hierdie tydstip spesifieke betekenis het? 

Ook hierdie vraag is deur die groep bespreek. 

lemand het aangedui dat hierdie vraag op die landskap van identiteit sou beweeg en 

juis vir 'Linda' sou kon help om die nuwe betekenis in haar storie te versterk en 'n 

alternatiewe (nuwe) storie te begin feet. 

0 Sou mens, in die proses van eksternalisering van die probleem, kon vra na die 

strategiee wat die 'diet' (minderwaardigheid) gebruik om oor 'Linda' baas te speel (of 

dan: haar vreugde le steel)? Kan sy ge/eenthede onthou wat sy die 'dief gedwarsboom 

het? Oil sou 'Linda' kon help om die landskap van gebeure verder te verken in die 

soektog na goud (uitsonderings). 

0 Wat daarvan as 'n groep/eier nie die vaardigheid bemeester of die aanvoeling het om 

groeplede met probleme op 'n narratiewe wyse le benader nie, dit wil se as 'n leier 

sukkel om die 'tools' van narratiewe terapie te gebruik? Kan 'n storie-benadering steeds 

gevolg word in die onderlinge sorg in 'n se/gemeente? 'n Paar van die dee/nemers het 

laat blyk dat hul/e nie weet of hulle die benadering tot dieselfde mate as Louis sal 

bemeester nie, maar dat hulle tog die waarde van die vertelling en her-vertelling van 

stories insien. Hu/le sou graag meer wou weet en meer wou maak van die se/gemeente 

as getuiegroep. Hoe kan 'n selgemeente die rol effektief vervu/? 

Op hierdie punt in die gesprek het ek dit raadsaam geag om aan die opleidingsgroep die 

verhaal te vertel van Myerhoff (1982) se navorsing en waarnemings i.v.m. die sogenaamde 

'outsider-witness group'. Ek het veral aandag gegee aan hoe die sogenaamde 'definitional 

ceremonies' bygedra het tot 'n ryker beskrywing van mense se lewens asook watter reels 

daartydens gegeld het. Ons het voorts as opleidingsgroep gesels oor wat ons uit Myerhoff se 

navorsing kan leer. Wat het in daardie gesprekke gebeur? Kan iets soortgelyks in 

selgemeentes gebeur? lndien wel, wat moet gebeur en hoe moet di! gebeur sodat vertellers 

tot 'n ryker beskrywing van hulle lewens kan kom? 

Die volgende opmerkings was ter sake: 

0 Die se/gemeente bied bes/is die ruimte vir die vertelling en hervertelling van stories. 

O Waar su/ke vertellings gewoonlik op die /andskap van gebeure beweeg, word dit 

oorgebring in die landskap van identiteit deur die feit dat dit in die teenwoordigheid van 

getuies kan plaasvind wat reflekterend kan deelneem. Hier kan 'reefs' (soos dat 

niemand die vertel!er in die rede mag val of mag reghelp of kritiseer nie) die proses 
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dien. Die verteller kan egter verder uitgevra word, veral as dit gaan oor besonderhede 

wat nie 'n dominante probleem-storie ondersteun nie, m.a. w. vrae wat kan lei tot die 

ontdekking van uitsonderingslgoud in die vertel/er se verhaal. 

0 Su/ke gesprekke kan die effek he dat dit die verteller nooi om die gebeure en temas te 

interpreteer en om te reflekteer oor die betekenis van die betrokke momente in sylhaar 

lewensverhaa/. 56 kan verhoudingslkwaliteite wat deur 'n dominante storie 

gemarginaliseer is weer na vore kom en versterk word en kan die verteller kom tot 'n 

ryker beskrywing oor homlhaarself. 

0 Die verteller kan ook begelei word tot 'n ryker beskrywing van sy/haar /ewe deur bloat 

le vra na 'n punt van ontmoeting met die groat Verhaal van God, byvoorbee/d die vraag 

na wat in die Bybel vir die vertel/er betekenis het. Die deelnemers was ook van mening 

dat die selgemeente hierin 'n bydraende rol kan vervul deur reflekterend te gesels oor 

wat daar in die Skrif is waarby die verteller se verhaal moontlik kan aansluit. Dit kan vir 

die verteller die veld van (nuwe) betekenis vergroot. 

In die lig van my persoonlike reflekterende opmerkings hierbo oor die selgemeente se 

funksionering as getuiegroep, en die moontlikheid om die opleidingsgroep te benut in 'n 

eksperiment in die verband, het ek Louis gevra om te reflekteer oor wat in die sorggesprek in 

hulle selgemeente gebeur het. 

Wat het iv gedoen wal 'Linda' in staat gestel het om nuwe betekenis in haar storie te vind en 

te begin met die herskrywing van haar verhaa/? 

Hy het gese dat die rol/espel vir hom 'n oefening was wat hom laat snap het hoe 'n storie

benadering kan werk en dat hy met die ekstra inligting van die leesstuk daarby dit gewaag het 

om die gesprek met 'Linda' weer op te neem toe dit so spontaan weer op die tafel gekom het. 

Hy dink wat gewerk het, was die feit dat hy die gesprek k/ient-gesentreerd kon hou, dat hy haar 

met vrae kon bege/ei om self le gaan soek na goud (uitsonderings) in haar verhaal sod at sy self 

nuwe betekenis in haar storie kon vind. Hy was self verras oor die feit dat sy haar probleem kon 

ekstema/iseer en as 'n diet beskryf het. 

Wat se dit vir jou oor jouself dat die sorggesprek so goed verloop hef? 

Hy is opgewonde oor die nuwe moont/ikhede wat vir hom oopgaan as herder-leier van 'n 

selgemeente en as instrument in die Here se hand. 

Op watter wvse het dje selgemeente aan die gesprek deelgeneem? 
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Hu/le he! 'n luisterende ro/ ingeneem. Van die /ede he! we/ bevestigende opmerkings gemaak 

toe 'Linda' gepraat het oor wat die goud in haar verhaal oor haarself se. lemand het bv gese: 

'Dis hoe ons jou oak ken.' Hu/le het ook gese dat hulle haar wil help dat die dief, 

'minderwaardigheid', nooit weer haar vreugde steel nie. Kan sy aan maniere dink hoe hul/e 

haar hiermee kan help? Haar antwoord was dat hul/e haar net moet aanvaar soos sy is en dat 

hulle vir haar moet bid Die groep het toe ook, dankbaar, vir haar gebid. 

Hierop het ek vir die opleidingsgroep gevra wat hulle in Louis se vertelling gehoor het. 

Die volgende opmerkings is onder andere gemaak: 

• Louis het uit die rollespel geleer en dit het horn selfvertroue gegee om verder te werk 

met 'n narratiewe benadering. 

• Hy was gretig om uit die leesstuk meer oar so 'n benadering le leer. 

• Hy het daarin ges/aag om die gesprek klient-gesentreerd te hou. 

• lemand wou weet hoe hy so kop gehou het dat hy selfs gedink het aan die 

eksternalisering van die probleem. 

Vervolgens wou ek by Louis wee! hoe hy op die groep se opmerkings wil reageer. 

Oil was vir ham 'n bevestiging dat hy in die 'regte' rigting beweeg het. Hy het die pad maar 

voe/-voel ge/oop en die selgemeente se empatiese dee/name het ham meer selfvertroue gegee. 

Die opleidingsgroep se ref/eksie het die proses wat in sy eie !ewe en bediening as groepleier 

aan die gebeur was, verhe/der. Oil maak horn positief oor sy funksie as groepleier. 

Hier dink ek aan White (1997:93) se kommentaar op wat Myerhoff (1982:105) beskryf het 

as 'Definitional Ceremonies'. White noem dat so 'n getuiegroep (soos in die geval van 

'n selgemeente en soos die refleksiewe gesprek waarin die opleidingsgroep hier 

betrokke was) as forum vir die vertelling en hervertelling van stories 'n konteks bied wat 

die potensiaal het om byte dra tot die generering van ryker beskrywings van mense se 

lewens. Maar dan moet dit 'n arena wees waar die gehoor bewus is van die 

verantwoordelikheid om daartoe byte dra dat ander se lewens ryker beskryf word. Dit 

sou dus belangrik wees om met die opleidingsgroep te werk aan 'n strategie vir so 'n 

bewusmaking van hulle selgemeentes. Die volgende opleidingsgesprek sou die 

geleentheid hiertoe bied. 

Die drie fases (White 1997:94-95) in die verloop van 'n sg 'Definitional Ceremony' (dit wil 

se die vertelling en hervertelling van lewensstories in die teenwoordigheid van 'n · 
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getuiegroep) kon in die voorafgaande opleidingsgesprek herken word, naamlik: 

• die vertelling van 'n storie, te wete Louis se vertelling van die aanloop en die 

uiteindelike sorggesprek in die selgemeente; 

• die opleidingsgroep se refleksiewe hervertelling van Louis se storie waarin hulle 

sekere momente in sy storie uitgelig het en sekere waarnemings gemaak het, bv 

dat hy leergierig is t.o.v. die proses van 'n narratiewe terapeutiese benadering en 

dat hy bereid is om dit wat hy leer in die praktyk toe te pas; 

• Louis se refleksiewe hervertelling van die opleidingsgroep se hervertelling wat 

meegebring het dat hy in sy gebruik van 'n narratiewe benadering positief 

gemotiveer en bemagtig is. 

In verband met fase 2 (die hervertelling van die storie deur die getuiegroep) is die 

volgende aanhaling ter sake: 

In these re-tellings, many of the significant expressions of life that would 

otherwise pass like a blip across a person's screen of consciousness, and 

disappear off the edge into a vacuum, are pulled down into the story-lines 

of their life. But, more than this, the re-tellings of the outsider-witness 

group encapsulates the first telling, but exceed the boundaries of it. In this 

way, these re-tellings contribute significantly to the generation of rich 

descriptions of the stories told and of the knowledge and skills expressed. 

(White 1997:94-95) 

Die hervertelling deur 'n getuiegroep het dus potensieel die effek dat die oorspronklike 

verteller, deur die inskrywing in die storielyn van wat vir hom/haar na terloopse momente 

kon lyk, tot 'n ryker beskrywing van sy/haar storie kan kom. 

Met bogenoemde reflekterende opmerkings in gedagte het ek die op/eidingsgroep gevra watter 

fases hulle kon herken in die /aaste dee/ van die opleidingsgesprek, dit wit se in die verloop van 

die gesprek van waar Louis vertel het wat hy gedoen het om 'Linda' le help tot 'n herskrywing 

van haar prob/eem-verhaal. Die groep kon nie uit hul/e eie drie fases in die gesprek onderskei 

nie, moontlik omdat ek Louis 'n paar vrae gevra het ten einde die landskap van sy vertelling 

ietwat uit te brei. Nadal ek vanuit Myerhoff (1982) se werk en White (1997) se gedagtes 

daaroor die drie fases van 'n 'Definitional Ceremony' aan die opleidingsgroep verduidelik het, 

was hul/e in staat om die fases te herken soos hierbo uiteengesit. Hierna het ans nag tyd 
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spandeer om te kyk hoe hierdie drie fases ons kon help om struktuur te gee aan die 

sorggesprek met 'n selgemeente as getuiegroep. Alma/ was dit eens dat 'n selgemeente op 

hul/e verantwoordelikheid om byte dra tot 'n ryker beskrywing van mekaar se lewens, voorberei 

moet en kan word, ook op hoe hul/e as 'n getuiegroep kan funksioneer met die drie genoemde 

fases in gedagte, naamlik die vertelling, die hervertelling deur die getuiegroep en die 

hervertel!ing van die getuiegroep se hervertel/ing deur die verteller. Hierdie derde fase is deur 

die opleidingsgroep beskryf as die vertolkende fase. Oit is naamlik die fase wear die vertel!er 

sy/haar oorspronklike verhaal vertolk en oorvertel in die fig van die 'nuwe inskrywings' op grand 

van die getuiegroep se hervertelling. 

Die gedagte is ook genoem dat die getuiegroep in hul!e hervertel/ing moontlik kan 'dieper kyk' 

na die Verhaal van God agter die verteller se verhaal, dit waaraan die verteller moontlik nie eers 

gedink het nie. So 'n dieper kyk moeme in die trant van 'n preek aan die vertel/er voorgehou 

word nie, maar kan reflekterend deur die getuiegroep met mekaar bespreek word. Dit is 

uiteindelik die vertel/er se keuse om die horison van God se Verhaal in die eie verhaal te herken 

en as dee/ van 'n ryker beskrywing vertolkend in die eie verhaal op te neem. 

Uit Louis se vertelling van die sorggesprek met 'Linda' in die selgemeente, het dit geblyk 

dat die selgemeente hoofsaaklik 'n luisterende rol ingeneem het. Daar is wel 

waarderende opmerkings gemaak soos: 'Dis hoe ons jou ook ken'. Hierdie opmerking 

van die selgemeente kan gesien word as 'n bevestiging van 'Linda' se self-ontdekking 

wat kon bydra tot 'n ryker beskrywing van haar lewe. White (1997:97) waarsku egter teen 

die gevare van 'pointing out positives' en ander vorme van applous, iets wat baie maklik 

en spontaan by so 'n getuiegroep kan voorkom. Alhoewel dit in die samelewing hoog 

aangeslaan en wyd beoefen word en sekerlik 'n plek het (White 1997:97), kan dit daartoe 

aanleiding gee dat 'n verteller vir die gehoor speel. Of applous kan deur die verteller 

ervaar word as komende uit die hoogte, 'n houding wat afstand kan skep tussen verteller 

en getuiegroep. Die uitwys van positiewe deur die getuiegroep kan ook 'n konteks skep 

waar mislukking vir die verteller nog 'n grater bedreiging word. Die verteller vrees nou 

ook 'n onvermoe om aan die verwagtings van die getuiegroep te voldoen en dit kan 

verlammend wees vir 'n persoon wat reeds met mislukking stoei. Die uitwys van 

positiewe is ook evaluerend van aard, want dit bevat 'n beoordeling van die gebeure in 

mense se lewens, gemeet aan die kriteria van sosiaal gekonstrueerde norme. 

Bogenoemde kom neer op handelinge van mag wat bydra tot 'n regulering van mense 

se lewens (White 1997:98). Buiten hierdie genoemde gevare van applous, kom die 
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praktyk daarvan in elk geval neer op 'n vertelling eerder as 'n hervertel/ing en dra dit 

maklik by tot 'n skralerlyler eerder as 'n ryker beskrywing. 

Ek het my vrese oor die praktyk van applous met die opleidingsgroep gedeel. Hu lie reaksie was 

kortliks soos volg: 

Hu/le dink nie dis moontlik om die uitwys van positiewe dinge heeltemal uit le skakel nie, tensy 

'n getuiegroep deeg/ik opgelei word. Die groepleier kan sulke app/ous egter opvang deur vir 

die vertefler te vra waar hy/sy die genoemde eienskap of kwaliteit in sy/haar eie storie raaksien. 

En/of die getuiegroep kan gevra word wat hulle in die vertef/er se storie gehoor het wat tot die 

waarderende opmerking aanleiding gegee het. Die groep kan ook gevra word om hulle eers 

net te bepaa/ by die hervertelling van wat hulle gehoor het. Die vertef/er sa/ agterna we/ 

geleentheid kry om die hervertelling le vertolk. lndien 'n groepleier hierdie benadering by 'n 

se/gemeente kan vestig, sa/ die gevare van applous minimaa/ wees. 

/emand in die opleidingsgroep wou egter wee! of daar nie tog ruimte moet wees dat die 

getuiegroep (se/gemeente) saam met die vertefler kan bly wees oor die oorwinning oar 'n 

probleem, die nuwe betekenis in 'n storie of die ryker beskrywing van 'n /ewe nie. 

Die vraag het aanleiding gegee tot die volgende geprek: 

Watter ro/ kan vieringe en ritue/e spee/ t.o.v. die getuie-funksie van 'n se/gemeente? 

Die gedagte is genoem dat simbo/e dikwels grater betekenis dra as woorde en dat simbo/e en 

rituele in so 'n intieme getuiegroep soos 'n se/gemeente 'n waardevofle funksie kan vervul in die 

ryker beskrywing van persone se lewens. 

Hierop het een van die dee/nemers vertel van 'n vrou in hulle se/gemeente wat deur die trauma 

van 'n egskeid1ng is, maar met die deurlopende ondersteuning van die se/gemeentelede. Die 

groep het gedurig vir haar en saam met haar gebid. Vo/gens haar het hierdie optrede van die 

selgemeente meegewerk om haar van depressiewe gevoelens te vrywaar. Sy kon uiteindelik 

getuig dat sy nie bitter is teenoor haar gewese man nie en dat God se vergifnis haar bemagtig 

het om ham en haarself te vergewe viral/es wat hu!le aan mekaar en hu/le kinders gedoen het. 

Sy was vry om met 'n nuwe /ewe te begin. Die selgemeente was diep geraak deur die gebeure 

en alma/ kon getuig dat hufle /ewens hierdeur verryk is. Daar was by hufle 'n opregte behoefte 

om hierdie 'oorwinmng' te vier. Hu/le het 'n geleentheid gereel waar sy vir die se/gemeente 

verte/ het hoe sy nou oar haarself dink. Hierna het elkeen vir haar 'n kaartjie gegee waarop 'n 

Bybe/versie geskryf was wat iets se van hoe God oar haar dink. Sommige aanhalings was 'n 
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versekering van God se vergifnis. Elkeen van die kaartjies is voorgelees. Daarna het hulle vir 

haar 'n helder, kleurvolle doek omgehang as simboo/ van die feesklere waarvan Sagaria 2:4 

praat. Toe het hulle saam fees gevier met 'n heerlike maaltyd. Die maa/tyd het vir hulfe die 

betekenis van 'n nagmaa/ gehad. 

Frans het toe vertel dat 'n (ongetroude) man in sy se/gemeente aan die groep vertel het dat hy 

'n buite-egtelike kind het. Hy het dit nag al die tyd geheim gehou omdat hy verwerping gevrees 

het. Die se/gemeente se Bybelstudie en voortvloeiende gesprek oor God se vergifnis het ham 

die vrymoedigheid gegee om sy 'sondige' geheim met die groep te dee/. Die groep het met 

groat deernis en begrip na horn uitgereik en saam met ham die Here gedank vir sy vergifnis. 

Hu/le het toe saam bes/uit om 'n /eraar te vra om vir die se/gemeente nagmaal te kom bedien 

ter viering van sy vergifnis en sy 'nuwe /ewe' in Chris/us. 

Al die dee/nemers was dit eens dat su/ke vieringe en ritue/e 'n kragtige middel kan wees om tot 

'n ryker beskrywing van iemand (selfs van die hele groep) se /ewe byte dra. 

Aangesien sommige groeplede op hierdie stadium moes vertrek, was daarweer nie geleentheid 

vir 'n reflekterende gesprek oar die opleidingsgesprek nie en het ans afgespreek om dit aan die 

begin van die volgende sessie le doen. In die sessie wou ans veral gesels oar die 

voorbereiding van ans selgemeentes met die oog op die getuie-funksie tydens vertellings deur 

die lede. 

AFDELING 6 

OPLEIDINGSGESPREK 4: DIE VOORBEREIDING VAN DIE SELGEMEENTE OP DIE 

FUNKSIE VAN 'N GETUIEGROEP 

Hierdie gesprek het twee weke na die vorige plaasgevind. Soos afgespreek het ans eers 

reflekterend oar die vorige opleidingsgesprek gesels. Ek het die volgende opmerkings 

aangeteken: 

,z, Die benadering wat op die tafel is, sou blote teorie geb/y het as dit nie was dat ans dit 

aan konkrete gevalfe en situasies kon vasknoop nie. 

"°' Die geval/estudies het gehelp dat die opleidingsproses praktykgerig kon verloop. 

,z,, Dit is onderstreep dat selgemeentes nie ryp gedruk kan word om sulke geprekke te voer 

nie. Die klimaat kan we/ geskep en die grand voorberei word vir wanneer iemand met 

sy/haar storie vorendag kom. 
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Alma/ voe/ dat die onderskeiding in drie fases in die vertel- en hervertelproses hu//e 

gehelp het om die getuie-funksie van die selgemeente te kan fasiliteer. 

Hierna het die opleidingsgesprek soos volg verder verloop: 

Hoe kan die se/gemeente voorberei word met die oog op konstruktiewe onderfinge soro 

insfuitend die rot van 'n getuiegroep? 

Ek het die volgende gedagtes aangeteken uit die groep se gesprek: 

01t is noodsaak/ik dat die sefgemeente deeg/ik voorberei sat word deur die kweek van die regte 

ingesteldheid. Die sefgemeente moet weet dat onderlinge sorg dee/ uitmaak van die 

omvattende terrein waarop selgemeentes funksioneer. Daar moet egter nie valse verwagtings 

hieroor gekoester word soos dat die selgemeente as 'n terapeutiese groep moet funksioneer 

nie. Tog moet lede 'n oog en 'n oor vir mekaar se behoeftes en stories ontwikkel, sodat die 

ondersteuning en sorg wat we/ binne die vermoe van die groep is tot sy reg kan kom. Die 

vofgende kan waardevol/e strategiee wees in die verband: 

a Die eer/ikheid en openhartigheid van die leier self. Dit sa/ dinge vir die res van die 

se/gemeente makliker maak en die vertroue skep om ook openhartig te wees en die 

groep te vertrou. 

a Die ontwikke/ing van 'n vertrouensverhouding binne die se/gemeente. Dit kan bevorder 

word deur die volgende handefinge wat reeds deur van die sefgemeentes beproef is: 

• 'n Openhartige groepgesprek oor onderfinge sorg. Oil is be/angrik dat 

se/gemeentes 'n duidefike verstandhouding sat he van hulle verwagtings en 

houding ten opsigte van sorgbehoeftes wat in die groep na vore mag kom. Lede 

moet die ge/eentheid kry om te se wat hul/e hieroor dink en verwag. Dit kan 

neerkom op die sfuit van 'n kontrak aan die hand van byvoorbeeld die vofgende 

vrae: 

Watter soort omgewing sat vir jou die vrymoedigheid gee om probleme of 

behoeftes met die sefgemeente te dee/? 

Watter houding en optrede sat jy van die selgemeente verwag indien jy hul/e 

openhartig in vertroue neem oor 'n saak? 

• Wat sat jy van 'n groepfid verwag wat openhartig 'n probfeem met die 

selgemeente dee/? 

Wat kan selgemeentelede van jou verwag indien hul/e openhartig 'n 

behoefte met die groep sou dee/? 

• Aksies wat daarop gemik is dat groepfede mekaar beter kan leer ken. Lede kan · 
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byvoorbeeld om die beurt ge/eentheid kry om sylhaar lewensstorie aan die groep 

te vertel met geleentheid aan die groep om deur vrae nog meer oor sekere feite 

en ervarings in die persoon se storie uit le vind. Oil is belangrik dat niemand ooit 

onder dwang geplaas moet word nie en dat groep/ede die reg moet he om op 

sekere vrae, waaroor hulle nie gemaklik voe/ nie, nie le anlwoord nie 

• Alternatiewelik kan dit 'n staande gebruik word dat die selgemeente by elke 

samekoms 'n tydjie inruim waar elkeen oor 'n klein 'snit' uit sylhaar storie kan 

gesels, byvoorbeeld: 

Watter persoon he! die grootste invloed op jou /ewe uilgeoefen? 

Hoe he! jy jou lewensmaat ontmoet en hoe he! ju/le besluit om te trou? 

Watter beroep beoefen jy tans en wat hetjou hierdie beroep /aat kies? 

Wal was die grootste teleurslellinglvreugde in jou /ewe? 

• Waar he! jy in die afge/ope weke die hand van die Here in jou /ewe gesien? 

Watter !yd in jou /ewe he! jy die versle van die Here af gevoelldie meeste 

getwyfel aan God se liefde? 

• Die graotste kompliment wat ek ooit ontvang het, was ... 

Die moeilikste ding wat ek ooit moes doen, was ... 

As geld geen probleem was nie en jy nie kon misluk nie, wat sou jy graag 

wou doen? 

• lndien jy jou /ewe kon oorhe, wat sou jy graag wou verander? 

Wanneer het God vir jou meer as net 'n woord geword? 

Hierdie tipe vrae moet altyd met groat sensitiwiteil vir die omstandighede van 

groeplede gekies word soda! niemand in die verleentheid gestel word nie. 

• Die selgemeente moettyd he vir gesprek oor probleme of behoeftes. lndien nodig 

kan tyd spesiaa/ daarvoor ingeruim word. Oil he! egter die nadeel dat di! as 

kunsmatig en selfs dwingend deur die lede be!eef kan word. Die idea a/ is dat die 

atmosfeer en houding van die se/gemeente te a/le lye gespreksvriendelik sa/ 

wees, soda/ /ede enige tyd die vrymoedigheid kan neem om oor 'n probleem of 

behoefte le gese/s, dikwels voortvloeiend uil die gesprek random die Woord. Oil 

skep juis die ge/eentheid dat graep/ede se stories deur die grater storie van God 

belig en ontmoet word. Groepe moet dus nie die verwagting he dat 'n 

voorafbepaalde program ten a/le koste afgehandel moet word nie. Die lede en 

hulle behoeftes genie/ voorrang bo 'n agenda. Trouens die lede en hu/le behoeftes 

is dee/ van die agenda. Hierdie ingesteldheid van die se/gemeente mag net nie 

impliseer dat die groep totaa/ na binne gerig is nie. Hu/le moet steeds oak gerig 

111 



wees op die nood en behoeftes van ander buite die kring van die selgemeente. 

Wanneer die nood en omstandighede dit vereis, kan die agenda van die 

samekoms opgeskort word soda! die groep hu//e aandag kan wy aan die 

bediening en versorging van die persoon wat sorg benodig. 

• Selgemeentelede moet deurlopend by mekaar betrokke bly en hu//e onderlinge 

liefdesbande versterk. Hu/le moet dus nie byeenkomsgerig funksioneer nie. Daar 

moet ook moeite gedoen word om spontaan of (indien nodig) georganiseerd met 

mekaar kontak te behou tussen die samekomste en in die gewone gang van sake. 

'n Gebruik soos 'spin-en-sorg' kan hiertoe 'n handige hulpmiddel vir selgemeentes 

wees. Soos reeds genoem, word 'spin-en-sorg' deur sommige selgemeentes in 

die Ned Geref Gemeente Elarduspark beoefen en behels dit die draai van 'n skyf 

wat aan elke gesinllid 'n ander gesinllid toewys vir wie verantwoordelikheid 

geneem moet word gedurende die volgende week So 'n deurlopende 

betrokkenheid verbeter die vertrouensverhouding en wedersydse begrip. Lede 

leer mekaar meer persoonlik ken. Die byeenkoms bied we/ 'n ge/eentheid om die 

verhoudings le verstewig en die uitlewing van liefde teenoor mekaar en ander le 

fasiliteer. 

• Selgemeentelede moet mekaar ook vertrou om nie agter mekaar se rug oar 

mekaar te praat nie. Die goue reel moet wees dat hulle met iemand en nie oor 

iemand praat nie. Hierdie uitgangspunt behoort dee/ uit le maak van die groep se 

kontrak met mekaar rakende hulle wedersydse verantwoordelikheid onderling. 

• 'n Geskiedenis van wedersydse respek en die handhawing van vertroulikheid in 

die selgemeente is noodsaaklik, dit wil se die 'track record' van die groep. 'n 

Enkele verbreking van vertroulikheid sal die sorgproses oneindig skade berokken 

en lede hu//e vrymoedigheid ontneem. 

Louis kon vertel dat hy reeds gedurende die afgelope twee weke so 'n voorbereidende 

groepgesprek met sy selgemeente gehad het. Hy het die volgende skriftelike weergawe van 

die gesprek saamgebring en aan die opleidingsgroep voorgehou. Die selgemeente het bestaan 

uit ses gesinne en slegs die volwassenes (almal egpare) het aan die gesprek deelgeneem. 

Hu lie ouderdomme wissel tussen 38 en 55 jaar. Orie gesinne het nog een of twee kinders in die 

laerskool terwyl die ander kinders reeds op hoerskool is of skoal verlaat het. Dit is aan die groep 

verduidelik dat die doel is om 'n onderlinge verstandhouding asook die regte ingesteldheid ten 

opsigte van versorging binne die groep te kweek. 

112 



fuag: 

VOORBEREIDENDE GROEPSG ESPREK 

'N VOORBEELD 

Wat sal jy van die selgemeente verwag indien jy 'n saak of probleem openhartig 

met hulle sou deel? 

Groep: 

• 

• 

Vraag: 

Ek wil seker wees dat my probleem nie more aan die hele straat se mense 

bekend sal wees nie. 

Hulle moet eg belangstel in my as mens. 

Hulle moet my nie veroordeel omdat ek 'n probleem ervaar nie. 

Hulle moet my nie raadgee nie, tensy ek daarvoor vra. 

Hulle moet vir my 'n klankbord wees vir hoe ek my probleem en die moontlike 

uitkoms sien. 

Hulle moet begrip en waardering he vir die feit dat ons elkeen uniek is . 

Hulle moet met opregte belangstelling na my luister . 

Hulle moet my nie in die rede val nie. 

Ek sal graag luister na die ander se \ewensondervinding (stories!) ter Wille van 

wat ek daaruit kan leer, solank ek nie die gevoe\ kry dat hulle met my wil 

kompeteer met 'n 'beter' storie nie. As ek besef dat ek nie die enigste met die 

probleem is nie, maak dit reeds my probleem kleiner. As ek kan hoar dat (en 

hoe) ander die probleem te bowe gekom het, gee di! my hoop en spoor dit my 

aan om ook by 'n oplossing uit te kom. 

Gewoonlik sa\ dit vir my genoeg wees as die groep wee! dat ek met iets sukkel 

en kan se: Ons dink aan jou! Dit sal my bemoedig. Oil sal nog meer beteken 

as hulle vir my bid, selfs al wee! hulle nie presies wat die probleem is nie. Die 

Here wat weet, sal hoar en kan help. 

Wat beleef jy in hierdie selgemeente as dinge wat positief bydra tot die verlening 

van hulp en ondersteuning wanneer iemand sorg nodig het? 
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Groep: 

Die empatie van die groep, die daar wees vir mekaar. 

• Die tyd wat ons vir mekaar maak. 

Die selgemeente is socs 'n kollektiewe steunstelsel. Ons kan almal op mekaar 

staatmaak en ondersteuning ervaar. 

Die vertroulikheid waarmee behoeftes en probleme hanteer word. 

Die selgemeente het terapeutiese waarde, al ontbreek die kundigheid vir 

terapie ender ons. 

Dis nie altyd antwoorde uit die Bybel wat help nie. Bybelse antwoorde kan leeg 

of sender betekenis wees vir die persoon met 'n probleem. 

God sorg deur die groep se meelewing. Dis die openbaring van sy Gees se 

werking deur ons en ender ons. 

• Dit neem tyd ! 

Gebed beteken vir ons baie, veral om te weet die ouens bid ook deur die week 

vir my. 

Die opleidingsgroep was positief oor Louis se hantering van 'n voorbereidende gesprek, maar 

die volgende opmerkings is tog gemaak: 

O Die vrae wat vroeer in hierdie opleidingsgesprek genoem is, sou net so goed vir die doe/ 

gebruik kon word, te wete: 

Watter soort omgewing sal vir jou die vrymoedigheid gee om probleme of 

behoeftes met die se/gemeente le dee/? 

Watter houding en optrede sal jy van die selgemeente ve!Wag indien jy hufle 

openhartig in vertroue neem oar 'n saak? 

• Wat sat jy van 'n groep/id ve1Wag wat openhartig 'n probleem met die selgemeente 

dee/? 

Wat kan selgemeentelede van jou verwag indien hu/le openhartig 'n behoefte met 

die groep sou dee/? 

0 Sou dit nie ook goed wees om reeds met die se/gemeente te praat oar hoe 'n storie

benadering werk en oar die funksie van 'n getuiegroep nie? 

'n Deelnemer het genoem dat sy se/gemeente reeds die gebruik het om geree/d elkeen 'n snit 

uit hulle lewensverhaal te vertel. Hu/le doen dit ter wille van die waarde wat dit het om mekaar 
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bet er le leer ken, maar hy we et ook dat hu/le hierdeur die vrymoedigheid en vertroue ontwikkel 

het om, wanneer di! regtig saak maak, hu//e probleem-verhaaf aan die groep le verte/. Hy weet 

egter nie of dit enige waarde sat he om nou reeds aan huf/e te verduidelik hoe 'n narratiewe 

benadering werk nie. Hy verkies om die proses le fasiliteer wanneer die geleentheid hom 

voordoen. Dan sat hy die groep deur die drie fases (van vertel, herverte/, ens.) bege/ei soda! 

hufle as 'n getuiegroep kan funksioneer. 

Nog iemand het egter vertel dat hy reeds in sy selgemeente gesefs he! oor 'n storiebenadering 

in onderlinge sorg. Hy het dit op 'n eenvoudige wyse probeer verduidelik aan die hand van die 

betrokke feesstuk. Daarna het hy die groep laat gesels oor hoe hul/e dit voortaan sou wou 

hanteer indien iemand sy/haar verhaaf met die groep sou wou dee/. Die afgemene gevoe/ was 

dat huf/e nie graag huflese/f as 'n terapeutiese groep sou wou sien nie en n6g minder as 'n 

groep terapeute. Hu/le het egter gefokus op dit wat in die verlede vir huf/e gewerk het. Hu/le 

was ook eenstemmig daaroor dat die groep met aandag moet tuister en dat hul/e huf/e 

groepfeier sat vertrou om die proses verder te fasititeer. 

Op hierdie stadium het ons saam besluit om reflekterend en opsommend na die totale 

opleidingsgesprek (al die sessies saam) te kyk. Dit het vir die groep gegaan oor die effektiewe 

benutting van stories vir onderlinge sorg. Die volgende gedagtes is aangeteken: 

"'" Dit is noodsaaktik dat die teier self die votgende houding sal openbaar en die groep sat 

lei om met 'n storie-benadering (soos in die vorige sessies bespreek) rekening te hou. 

Dit is ook moontlik dat iemand anders in die groep die gawe het en deur hierdie (of 'n 

soortgetyke) opteidingsprogram toegerus is om op hierdie terrein die se/gemeente se 

hantering van probteem-stories te fasiliteer. 

• Die houding en posisie van die versorgers moet wees: 'The client is the expert: a 

not-knowing approach' -dit wit se 'n gedesentreerde benadering (nie raad-gee nie 

maar vra en luister). Die gespreksteier kan op 'n sensitiewe wyse vir die groep 

hierin voorgaan en die groep tiefdevof daarvan bewus maak dat die groep se rot 

is om te /uister en regtig te 'hoor', eerder as om raad te gee. Die groep sat later 

kan se wat hufle gehoor he!. tndien di! tog gebeur dat van die tede raad of 

oplossings aan die hand doen of positiewe dinge w1wys, kan die gespreksleier dit 

ondervang en die vertellerweer sentraaf p/aas deur 'n reflekterende gesprek. Daar 

kan byvoorbeetd aan die vertef/er gevra word wat hy/sy van die gedagte dink. Is 

dit vir homlhaar goed!aanvaarbaar? Was daar dafk ge/eenthede waar hylsy reeds 

hierdie raad of werkwyse self toegepas het? Wat was die uitkoms? 
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• Praat eksternaliserend oor die prob/eem, dit wil se s6 dat die persoon ervaar: Ek 

is nie die prob/eem nie, die probleem is die probleem. Tensy meer groep/ede 

hierin opgelei is, sal die groep waarskynlik nie van self op hierdie wyse reageer op 

'n prob/eem-verhaa/ nie. Die gespreks/eier sa/ dus 'n s/eutelrol speel om deur 

middel van vrae eksternaliserend oor 'n probleem le kan praat. 

Ons het weer kortliks aandag gegee aan die gebruik van vrae soos die volgende: 

Wat is die invloed van hierdie probleem op jou [verhoudings]? 

Wat doen die siekte aan hoe jy jouse/f sien? 

Waller invtoed he! die kind se ongehoorsaamheid op jou verhouding metjou 

manlvrou? 

• Watter invloed he! die swaarmoedigheid op jou verhouding metjou kinders? 

Watter invtoed he! die moedeloosheid op jou verhouding met God? 

Hoe word jy ingetrek deur die probleem? Hoe kry hy jou in sy mag? 

• Gebruik vrae om verandering te weeg te bring of aan te help. Deur vrae word 

mense gestimuleer om hulle probleme op hulle eie deur le dink. Die voorwaarde 

is egter dat vrae nie soos deur 'n ondersoekbeampte hanteer word nie. Oil moet 

wees omdat ons regtig belangstel en omgee. Deur vrae soek ons na die goud (die 

uitsonderings) wat onderdie rommel van die probleem-storie begrawe geraak het. 

Ook hierin sat die gesprekteier waarskynlik die inisiatief moet neem terwyl die 

groep meer 'n tuisterende rot le speet he!. Die gespreks/eier kan die groep se 

samewerking kry deur byvoorbeetd le vra of hulle sa/ omgee as hy/sy vir die 

verteller 'n paar vrae oor die probleem vra terwyl hulle met aandag help tuister. 

Hylsy kan ook byvoeg dal hylsy daarna graag sa/ wil hoor wat die groep gehoor 

he!. Hy/sy, asook die verteller, wil as'! ware op die groep se ore staatmaak om die 

verhaal beter le kan hoor. 

Ook hi er het ons aandag gegee aan die soort· vrae wat van waarde kan wees, 

vrae soos: 

• Is daar kere wat jy kan onthou dat jy die baas was en die prob/eem nie sy 

voe! in die deur gekry het nie? 

Hoe het jy di! reggekry? 

Wat se dit van jou dal jy di! reggekry he! om jou nie deur die probteem le 

/aat oorheers nie? 

• Wie ken jy wat met hierdie siening oor jou sal saamstem? 
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Wat se dit vir jou van jouself wat belangrik is vir jou om te weet? 

Watter rot willkan God spee/ om jou in st a at te stet om die prob/eem uit jou 

/ewe te verdryf. 

• Reflekterende!nadenkende gesprekke deur die groep en deur die verteller. Deur 

te vra na die toepas/ike betekenis van die grater verhaal van God in die Skrif kan 

die probfeem-verhaal van die vertelfer gep/aas word in die fig van God se verhaal. 

Reflekterende geprek hieroortussen die groep en die vertelfer kan die ruimte skep 

virdie betekenisvolfe en betekenisskuiwende ontmoeting van die verhaa/ van God 

met die probleem-verhaaf van die vertel/er. 'n Lid van die opleidingsgroep het 

gese: 'So kan my verhaal opgeneem word in die grater verhaal van God, sodat die 

verhaal van genesing en heelwording en oorwinning van die Evange/ie ook my 

verhaa/ kan word deur die werking van die Hei/ige Gees.' Die reflekterende 

gesprek kan soos vo/g aangevoor word: 

• Vra vir die groep: Wat hoar ons in wat Pieter vertel? 

Vra vir Pieter: Wat hoar jy in wat die groep se/gehoor het? Wat is vir jou van 

waarde in wat hulle!ons se? Wat is daar in God se verhaa/ in die Bybel wat 

in hierdie omstandighede vir jou betekenisvo/ kan wees? 

• Voorbidding. Dis 'n kragtige manier om die horisonne van ons stories en die 

Storie van God by mekaar le bring. Vra byvoorbeeld vir die vertelfer: Wat wit jy 

graag he moet ons saam met jou vir die Here vra!se? Hierdie slap kan ook baie 

waardevof wees indien die persoon wat 'n probfeem!behoefte onder die aandag 

van die groep bring nie genee is om verder daaroor te praat nie. 

Hiermee hel ons die opleidingsgesprek afgesluit. Ons het afgespreek dat ek die volgende 

Sondag aan al die deelnemers my skriftelike weergawe van die lotale opleidingsproses sou gee. 

Oil is gedoen en ons het besluit om twee weke later saam te gaan koffie drink en dan sommer 

oor die hele proses te reflekteer. Ek sou ook graag hulle kommentaar op my beskrywing wou 

ontvang. Ongelukkig kon net vier deelnemers by die koffie-drink geleentheid leenwoordig wees. 

Soos vroeer genoem, kon ek hulle skriftelike kommentaar reeds inwerk by hierdie weergawe 

van die opleidingsproses. Hulle het dus gehelp met die redigering hiervan. 

In die volgende hoofstuk word 'n samevatting van die studie gegee met reflekterende 

opmerkings (gevolgtrekkings) oor die studie en spesifiek oor die ko-konstruktiewe, narratiewe 

opleidingsproses van selgemeenteleiers. Oil sluit die inhoud van bogenoemde reflekterende 

gesprek in. 
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Hoofstuk 5 

SAMEVATTING EN REFLEKTERING 

5.1 DIE NAVORSINGSPROBLEEM 

Ek het hierdie studie in verband met die pastoraal-terapeutiese funksie van 

selgemeentes aangepak in die lig van veral die dilemma van die herder-kudde 

bedieningsmodel in gemeentes. Die bedieningsmodel het dikwels 'n hoe vlak van 

onbetrokkenheid van lidmate tot gevolg omdat lidmate na die ample (herders) opsien 

om hulle te versorg terwyl hulle nie hulleself sien in 'n bediening van sorg aan mekaar 

nie. Onderlinge sorg is egter 'n wesenlike bedieningsaspek van die geloofsgemeenskap 

wat in Bybelse metafore soos die /iggaam en die huisgesin sterk na vore kom. 

Ander faktore wat tot die nood aan onderlinge sorg bydra, is onder andere die 

fragmenterende en individualiserende kragte van die massamedia, die werkomgewing 

en ons westers-georienteerde samelewing in die bree. 

Oil is my oortuiging en ervaring dat die kerk 'n kosbare geleentheid het om in 

kleingroep-verband (soos in se/gemeentes) die gemis aan onderlinge sorg reg te stel 

en 'n sorgsisteem te herbou waar die Heilige Gees deur gelowiges se onderlinge 

betrokkenheid by mekaar (en by ander) helend kan werk met mense wat sorgbehoeftes 

het. 

Teen hierdie agtergrond wou ek werk aan die bemagtiging van selgemeentes om, naas 

ander funksies, oak konstruktief as pastorale terapeut te kan funksioneer. Daar moes 

egter rekening gehou word met die feit dat selgemeentes nie uit opgeleide terapeute 

bestaan nie en nie uitsluitlik terapeutiese groepe is nie. My vertrekpunt was dus dat 

geskikte en toegeruste leierskap 'n sleutel bied tot die ontwikkeling van die pastoraal

terapeutiese waarde van sulke kleingroepe. 

Daarom was ek op soek na 'n opleidingsparadigma waarvolgens leiers van 

selgemeentes toegerus en begelei kan word om hulle gawes ten beste te benut en die 

nodige vaardighede verder te ontwikkel ten einde selgemeentes te fasiliteer tot 

konstruktiewe pastoraal-terapeutiese deelname. 

118 



Die deursigtige, narratiewe praktyk van veelvuldige refleksiewe en reflekterende 

geprekke bied vir my so 'n opleidingsparadigma. Ek het hierdie opleidingsparadigma 

gekies na analogie van 'n postmoderne narratiewe benadering vir die pastoraat. 

5.2 'N POSTMODERNE NARRATIEWE BENADERING VIR ONDERLINGE SORG 

Die postmoderne sosiale konstruksie diskoers benader kennis vanuit die perspektief van 

die sosiale prosesse waardeur dit tot stand kom. Dit wil daarmee rekening hou dat 

kennis 'n sosiale konstruksie deur mense is. Hierdie betekenisskeppende sosiale 

proses gebeur in taal. So gee die christelike geloofsgemeenskap in hulle onderlinge 

wisselwerking (koinoniale relasies) deur taal (gesprek) gestalte aan 'n lewe en optrede 

wat in die lig van Skrifbeginsels geko-konstrueer word. Dit is in hierdie koinoniale 

verband van die selgemeente waar lede se probleme en behoeftes in gesprek op die 

tafel kom en konstruktief hanteer moet word. 

'n Narratiewe benadering hou dan daarmee rekening dat mense sin maak van hulle 

ervarings oar 'n verloop van tyd deur die ervarings in volgorde te orden. Mense storie 

dus hulle lewens en hierdie stories konstitueer hulle lewens. Dit is deur middel van die 

benutting van hierdie narratiewe in die terapeutiese gesprek dat skuiwe in betekenis kan 

plaasvind en 'n alternatiewe storie kan ontwikkel. Trouens, narratiewe terapie wil die 

stories uitbou wat nie die probleem ondersteun nie. Of: wanneer lewensstories pynlike 

betekenis dra, kan hulle hervertel word deur die on-verhaalde ('un-storied') gebeure uit 

te lig of deur nuwe betekenis te ontleen aan verhaalde gebeure en daaruit nuwe verhale 

te konstrueer. Binne die nuwe (alternatiewe) stories kan mense nuwe verhoudings, 

gedrag en keuses uitlewe. Die transformerende krag van die narratief le dus in sy 

vermoe om gebeure oar te vertel in die konteks van nuwe betekenis. Die selgemeente 

bied juis 'n konteks waar 'n persoon deur 'n koinoniale diskoers (sosiale konstruksie in 

die lig van die ontmoeting met die grater Verhaa/ van God) tot so 'n nuwe self-verstaan 

en self-narratief kan kom. 

Die implikasie van 'n postmoderne narratiewe benadering vir die pastoraat is voorts dat 

daar nuut gekyk kan word na die pastoraal-terapeutiese waarde van 'n selgemeente. 

Hierdie studie het aangetoon dat wanneer so 'n koinoniale kleingroep in die 

betekenisskeppende lig van die Woord saam op seek is na wat vir die hulpsoeker 

(nuwe) betekenis het, die proses gefasiliteer kan word tot 'n bevredigende uitkoms vir 
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die hulpsoeker (p91-94, 101-103). Onder leiding van die groepleierwas die groepslede 

alma! saam deelnemers in die konstruksie van nuwe realiteite in mekaar (en die 

hulpsoeker) se lewens. Oil was nie nodig dat hulle kundiges ('experts') van mekaar se 

lewens of van die Woord moes wees nie. 

Trouens, waar selgemeentes as getuiegroep benut is (p30-33), is die terapeutiese 

waarde van die selgemeentes verhoog deur die deursigtige, narratiewe praktyk van 

veelvuldige refleksiewe en reflekterende geprekke. Die terme veelvuldige refleksiewe 

en reflekterende gesprekke dui op wederkerende of sirkulere prosesse in die 

terapeutiese gesprek wat lei tot grater deursigtigheid en 'n verbreding van verstaan. Oil 

word veral aangewend in die gebruik van 'n reflekterende span in die narratiewe terapie. 

Al is 'n selgemeente nie 'n reflekterende span in die gebruiklike sin van die woord nie, 

kon van die groepe (wat via hulle leiers by die studie betrokke was) se gesprekke wel 

reflekterend van aard wees en terapeutiese waarde he in die lig van hoe die proses van 

narratiewe terapie verloop. Omdat die groepe nie uit terapeute bestaan het nie, maar 

tog begelei kon word om as getuies deel le neem aan veelvuldige refleksiewe en 

reflekterende gesprekke, kan die rol van die selgemeente beskryf word as die van 'n 

getuiegroep. Die reflekterende deelname van so 'n getuiegroep kon die vertellinge in 

die groep oorbring van die landskap van gebeure in die landskap van identiteitc So is 

die verteller genooi om die gebeure en temas te interpreteer en om te reflekteer oor die 

betekenis van die betrokke momente in haar lewensverhaal. Langs hierdie weg kon 

verhoudings/kwaliteite wat deur 'n dominante storie gemarginaliseer is weer na vore 

kom en versterk word en kon die verteller kom tot 'n ryker beskrywing oor haarself. Die 

selgemeente bied dus so 'n forum en konteks vir die vertelling en her-vertelling van 

stories, en dit he! die potensiaal om by le dra tot die generering van ryker beskrywings 

van persone se lewens. 

In die loop van die opleidingsproses (hoofstuk 4) het di! reeds geblyk dat hierdie proses 

wel konstruktief in selgemeentes gefasiliteer kan word. Dit het byvoorbeeld duidelik na 

vore gekom in Louis en sy selgemeente se hantering van 'Linda' se probleemverhaal 

(p91-94, 101-103). Voorwaarde vir so 'n konstruktiewe pastoraal-terapeutiese 

funksionering van die groep is dus wel dat die groepleier hierdie proses moet verstaan 

en in staat sal wees om dit in die groep te fasiliteer. 

Ten opsigte van die fasilitering van selgemeentes in die rol van 'n getuiegroep was daar 

tydens die opleiding heelwat wisselwerking met 'n paar selgemeentes via hulle leiers. 
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Ek het egter vooraf geweet dat alhoewel probleemverhale dikwels in selgemeente

byeenkomste vertel word, dit nie beslel kan word nie. Daarom kon al die deelnemers 

nie geleentheid kry om tydens die opleiding reeds hulle selgemeentes in die rol van 

getuiegroep te fasiliteer nie. Dit sou werklik wenslik wees om tydens volgende 

opleidingsprosesse meer opleidingsessies oor 'n !anger tydsverloop beskikbaar te he. 

Dit sal die moontlikheid vergroot dat al die deelnemers 'n geleentheid kan kry om hulle 

selgemeentes te begelei in die pastoraal-terapeutiese proses as getuiegroep. Hierdie 

probleem is in 'n mate tydens die opleiding ondervang deurdat die opleidingsgroep self 

as getuiegroep benut kon word in die proses van opleiding (p106-109). Sodoende kon 

die opleidingsgroep die rol van 'n getuiegroep deur ervaring (en die daaropvolgende 

reflekterende gesprekke) leer ken en is hulle nie bloot daaroor ingelig nie. Die 

voortgaande verhouding met die betrokke opleidingsgroep as leraarskring bied ook 'n 

geleentheid virdie voortgaande begeleiding van die groep (en hulle selgemeentes) met 

die oog op die pastoraal-terapeutiese waarde van die selgemeentes. 

5.3 DIE NAVORSINGS- EN OPLEIDINGSMETODOLOGIE 

In die lig van my keuse vir 'n post-moderne sosiale konstruksie diskoers (hoofstuk 2) as 

epistemologie vir die navorsing, het my keuse geval op aksie-/handelingsnavorsing as 

navorsingsmetodologie. Navorsing en intervensie was daarom deel van dieselfde 

proses terwyl ek as navorser deel was van die sisteem wat nagevors is ('n 'action

researching system' aldus Bawden [1991 :26]). Sodoende kon die spesifieke 

opleidingsmetodologie in die loop van die proses ge-evalueer en aangepas word met 

die oog op 'n uitkoms waaraan al die deelnemers kon meewerk en waarby almal kon 

baat. 

Die hoofdoel van hierdie projek was om deur middel van so 'n proses van aksie

navorsing narratief te werk aan 'n opleidingsprogram vir selgemeenteleiers met die oog 

op die pastoraal-terapeutiese funksie van selgemeentes. Hierdie narratiewe 

opleidingsprogram het geskied in die vorm van veelvuldige refleksiewe en reflekterende 

gesprekke waar al die deelnemers ko-konstruktief saam met my betrokke was in die 

skep van betekenis en die ontwikkeling van vaardighede. Die studie het dus nie beoog 

om op modernistiese wyse 'n afgeronde program daar te stel nie. 

Dit was vir my 'n geskikte model binne 'n konteks waar ek my eie intervensie kon 
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evalueer, laat evalueer en ken aanpas. Ek ken byvoorbeeld in die lig van die verloop 

van die opleidingsgesprek die opleidingsgroep as getuiegroep benut ten einde onsself 

eksperimenteel bloat te stel aan die spesifieke dinamika en ervaring van 'n getuiegroep 

(p102-109). Die deurlopende reflekterende gesprekke van die opleidingsgroep het oak 

aangedui waar hulle neg onseker was oar byvoorbeeld die hantering van die sleutels 

van die narratiewe terapie (p93-94, 101-103) of die prosesse van 'n getuiegroep (p106). 

Die opleidingsgesprekke ken dan dienooreenkomstig aangepas word. Die bestaande 

kennis en ervaring van die deelnemers ken oak deurlopend in die opleiding benut word. 

Die sisteem wat nagevors is (in hierdie geval die rel van selgemeenteleiers in die 

fasilitering van terapeutiese pastoraat in selgemeentes) en sy interaktiewe omgewing 

(insluitend myself as navorser) het oak baat gevind by die navorsing. In die beskrywing 

van die opleidingsproses is daar byvoorbeeld die volgende getuienis in die verband: 

• Louis (p105) ken vertel dat dit wat hy geleer het horn bemagtig het om verder te 

werk met 'n narratiewe benadering. Hy het daarin geslaag om die sorggesprek 

in sy selgemeente klient-gesentreerd te hou en selfs die probleem 

eksternaliserend te hanteer. Boonop het die selgemeente se empatiese 

deelname horn meer selfvertroue gegee. Die opleidingsgroep se refleksie het oak 

die proses wat in sy eie lewe en bediening as groepleier aan die gebeur was, 

verhelder. Dit maak horn positief oar sy funksie as groepleier. 

• Lede van die opfeidingsgroep (p75, 101) het ender andere genoem: 

dat die gesprek oar hoe die Groot Verhaal van die Skrif nuwe betekenis aan 

ens verhale gee, in die koinoniale verband van die selgemeente, vir hulle 

betekenisvol was; 

dat dit lekker is om te weet dat hulle 'n bydrae ken maak vanuit hulle kennis 

en ervaring van selgemeentes 

dat hulle op 'n nuwe manier na hulleself kan kyk, as mense wat bruikbaar is 

in God se hand; 

dat hulle in die toekoms nie sommer weer afleidings oar mense sal maak op 

grand van wat hulle se of doen nie; 

• dat hulle oe daarvoor oopgegaan het dat 'n mens nie vir ander hoef raad te 

gee oar hul/e probleme nie. 

• Van die selgemeentes wat betrokke was (p108-109) het die volgende ervaar: 

'n Selgemeente, wat diep geraak was deur 'n lid se oorwinning oar die 
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bitterheid en trauma van haar egskeiding, kon almal getuig dat hulle lewens 

daardeur verryk is en hulle het saam met haar die oorwinning gevier. 

'n Groep wat met deernis en begrip uitgereik het na 'n lid met 'n buite

egtelike kind kon saam met horn die Here dank vir sy vergifnis. Hulle het toe 

saam nagmaal gevier ter viering van sy vergifnis en sy nuwe lewe in 

Christus. 

Nag 'n selgemeente kon se dat hulle graag sal wil voortbou op wat hulle reg 

gedoen het teenoor 'n lid. 

• 'Linda' (p102), 'n selgemeentelid, wat aanvanklik virdie selgemeente gese het dat 

sy maar altyd met haar gevoel van minderwaardigheid sal loop, kon na 'n 

sorggesprek se dat sy besef dat sy reeds groot teenslae te bowe gekom het, dat 

sy 'n vegter is en dat sy suksesvol is. Sy het nou die gevoel van 

minderwaardigheid gesien as 'n dief wat haar geluk en sukses wou steel en sy 

sou dit nie !anger toelaat nie. 

• As opleier het ek soms gewaag met 'n narratiewe benadering en telkens 

verrassende resultate beleef (p92, 102): 

Dit het telkens goeie vrug gedra wanneer ek nie die posisie van ekspert 

teenoor die deelnemers in geneem het nie, maar hulle bestaande kennis en 

ervaring getap het. 

Dis was geslaagd toe ek die opleidingsgroep as 'n getuiegroep benut het en 

die ervaring as vertrekpunt gebruik het om aandag te gee aan die funksie 

van 'n selgemeente as 'n getuiegroep. 

Ervarings soos hierdie het my vertroue in die proses laat toeneem. So het al die 

betrokkenes in die sisteem wat nagevors is waarskynlik op een of ander wyse 

baat gevind by die navorsing. 

Soos reeds genoem, het die navorsing verloop in die vorm van veelvuldige 

terugvoeringsgesprekke of veelvuldige refleksiewe en reflekterende gesprekke. Deur 

hierdie refleksiewe dialogiese benadering vir navorsing te volg, is die idee van 'objekte' 

van navorsing verander na deelnemers aan die proses. Hier dink ek ender andere aan 

die deelnemers se reflekterende opmerkings oor hulle ervaring van die opleiding (p75 

en weer hierna). Hulle het deel gehad aan die formulering van die opleidingsdoelwitte 

(sien verkennende gesprekke p63-64). Die deelnemers en ek het in wisselwerking met 

mekaar die opleidingsproses wat nagevors is, gekonstrueer. Deurdat my kennis en 

ervaring as navorser sowel as die van die deelnemers relevant was in die 
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navorsingsproses, is my eie rol as navorser in die navorsing erken en verreken en 

sodoende is aan die ander deelnemers 'n sterker stem gegee. Ek het ervaar dat baie 

van wat ons weet weinig met logiese, rasionele, beredeneerde, wetenskaplike kennis 

te maak het. Elke deelnemer het beskik oor 'n eie poel van kennis wat dikwels op nie

rasionele maniere verkry is. Ek dink byvoorbeeld aan Louis se byna intuHiewe hantering 

van die sleutels van 'n narratiewe terapeutiese benadering (p101-102). Ook hierdie 

kennis kon deel vorm van die navorsingsproses. Dit kon meebring dat mag (in die skep 

van betekenis) gedeel is tussen my (die navorser) en die deelnemers. 

Ook die selgemeentelede, wat onder leiding van die selgemeenteleiers in koinoniale 

verband onderlinge sorg beoefen en ontvang, was deel van die navorsings- en 

opleidingsproses. Hulle het deur middel van hulle eie koinoniale konstruksies en 

reflekterende gesprekke rondom die hantering van probleme in die groep meegewerk 

in die konstituering van die navorsing en opleiding (p49-52, 108-109, 101-102, 113-

114 ). 

Daar kon egter veel meer gemaak word van reflekterende gesprekke tussen die 

deelnemers in die opleidingsgroep oor die betekenis van die opleiding vir die navorsing. 

Tyd was ongelukkig hierin 'n beperkende faktor. 'n Groter aantal opleidingsessies as 

net die vier waarop vooraf ooreengekom is, sou meer geleentheid hiervoor bied. 

5.4 REFLEKTERENDE GESPREK VAN DIE OPLEIDINGSGROEP OOR ONDERLINGE 

SORG, DIE OPLEIDINGS- EN NAVORSINGSMETODOLOGIE 

Twee weke na die laaste opleidingsgesprek het vier van die agt deelnemers saam met 

my erens gaan koffie drink. Dit was bedoel as 'n geleentheid vir 'n reflekterende 

gesprek oor die totale ervaring van opleiding. 

Ons het heel eerste gesels oor 'n narratiewe benadering vir onderlinge sorg in 

selgemeentes met spesifieke verwysing na die rol van die selgemeente as getuiegroep 

en die fasilitering van die proses deur die groepleier. Die volgende opmerkings is in die 

verband gemaak: 

• In die Jig daarvan dat probleem-verha/e so maklik en dikwe/s binne die vertrou/ike 

en liefdevol/e omgewing van se/gemeentes op die tafel kom, bied die selgemeente 

'n uitnemende geleentheid vir die funksie van 'n getuiegroep. Die narratiewe 
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benadering vir onderlinge sorg is vir hulle 'n werkbare en hanteerbare benadering 

wat tydens die opleiding reeds met vrug aangewend is. 

• Die feit dat ons in die opleidingsgesprek prakties kennis gemaak he! met die 

funksionering van 'n getuiegroep deur self die rot van 'n getuiegroep le vervul, he! 

ons eerstehands daarmee laat kennis maak en ons kon self ervaar wat die proses 

(van vee/vuldige refleksiewe en ref/ekterende gesprekke) aan ons as deelnemers 

doen. Ons het deur ervaring geleer. 

• Die herkenning van drie stappe in die terapeutiese proses in 'n getuiegroep 

(naamlik die vertelling van 'n storie, die refleksiewe hervertelling van die storie 

deur die getuiegroep asook die verteller se refleksiewe hervertelling van die 

getuiegroep se hervertelling wat kan meebring dat daar by die verteller 'n skuif in 

betekenis p/aasvind waardeur hylsy tot 'n ryker beskrywing van sy/haar !ewe kan 

kom) het die fasilitering van die proses vergemaklik. 

• Dit het Basie gehelp dat ons kon praat oor die tipiese response wanneer mense 

na 'n ander se probleem-verhaa/ luister, byvoorbeeld dat mense soms geneig is 

om 'n beter of erger storie te wit vertel, of dat mense graag die verteller wit 

ondersteun deur raad le gee vir die spesifieke probleem. Hy kon intussen roet sy 

selgemeente 'n voorbereidende gesprek he om 'n gesonde konteks vir stories te 

skep. Die /ede het hul/e bereid verklaar om in die toekoms beter na mekaar te 

luister en die groep/eier te vertrou om sorggesprekke le fasiliteer. 

• Frans noem dat hy graag meer geleentheid sou wou he om die sleute/s vir 

narratiewe pastoraat (Leesstuk 2: p98-100) beter te leer ken deur byvoorbeeld 

meer rollespelle en verdere gesprek daaroor. Louis het 'n goeie aanvoeling vir die 

hantering van die sleute/s getoon maar die deelnemers was nie alma/ ewe 

vertroud daarmee nie. Frans het ook voorgestel dat Leesstuk 2 (p96-100) reeds 

'n verduideliking van die selgemeente se rot as getuiegroep moet bevat, 

aangesien dit 'n effektiewe sleutel is vir 'n narratiewe benadering in die onderlinge 

sorg in selgemeentes. 

• Alma/ is opgewonde oor die waarde van vieringe en rituele om by le dra tot die 

ryker beskrywing van mense se lewens. Verskeie deelnemers kon reeds uit eie 

ervaring daarvan getuig. 

• Die groep was dit eens dat 'n narratiewe benadering in die onderlinge pastoraat 
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werk. Louis se ervaring met sy selgemeente en 'Linda' was vir alma/ 'n 

inspirerende voorbeeld hiervan. 

• Daar is in die opleiding genoeg toerusting gegee ten einde se/gemeentes in die 

ro/ van getuiegroep le fasiliteer. Dis egter jammer dat daar nie meer tyd bestee 

kon word aan die inoefening van die betrokke fas1iiteringsvaardighede nie. 

Vervolgens het ons aan die hand van vrae soos die volgende reflekterend gesels oor 

die totale opleidingsproses: Hoe het hulle dit ervaar? Watter betekenis het dit vir hulle 

gehad? Op watter maniere (indien enige) het die opleiding hulle menswees verryk? 

Watter bydra het die opleiding gemaak tot hulle funksionering as selgemeenteleiers? 

Was my aandeel as opleier bevorderlik vir die proses of was dit beperkend t.o.v. 

geleenthede en alternatiewe? Het my optrede 'n bydrae gemaak tot 'n beter 

koordinering van alma! se deelname en bydrae in die opleidingshandelinge? Het my 

optrede ruimte gelaat vir ander om deel te neem aan die konstruksieproses? Is hulle 

spesifieke bydraes na waarde geskat en erken? 

Ek het die volgende kommentaar aangeteken: 

; Dit was baie geed dat die opleiding op so 'n manier kon p/aasvind dat daar 

wisselwerking tussen die opleidingsproses en die selgemeentes kon plaasvind. 

Langs die weg is beide die op/eidingsproses en die se/gemeentes se 

funksionering verryk. 

; Dit was aanvanklik 'n vreemde ervaring om nie /esings te ontvang me. Die 

onsekerheid hieraan verbonde het spoedig p/ek gemaak vir opwinding oar die 

ervaring dat die deelnemers se peel van kennis en ervaring oak na waarde geskat 

en benut word. Die deelnemers het beleef dat hulle inderdaad mede-skeppers 

aan die opleiding was. 

; Die deelnemers het deur hulle betrokkenheid by die op/eidingsproses eintlik die 

tempo van opleiding bepaal. Hu/le kon telkens aandui wanneer hulle onseker was 

oar enigiets in die opleidingsproses en dan kon dit verder hanteer word tot 

bevrediging van alma!. 

; Die deelnemers het self die opleidingsdoelwitte gestel en saam gewerk aan die 

bereiking daarvan. Daar het egter enkele van die doelwitte agterwee gebly soos 

byvoorbeeld: wanneer om iemand vir terapie na 'n professionele terapeut te 
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verwys (sien Verkennende Gesprekke p64). 

; Die betrokke deelnemers voe/ dat hulleself deur die op/eiding verryk is, 

byvoorbeeld ten opsigte van die hantering van eie probleme, die kweek van 'n 

luister-1ngesteldheid in omgang met mense, die leef van 'n nuwe verhaal van 

waarde as mens en as groep/eier. 

; Francois noem dat hy beleef het dat ek as opleier en die dee/nemers vennote 

was. Die verhouding tussen ans was nie-hierargies. Dit was aanvanklik vir ham 

moeilik omdat hy verwag het dat ek 'n sterker rol as 'kundige' moes inneem op 

grand van sy tradisionele (modernistiese?) verwagting van my as /eraar 

Algaande het dit beter gegaan namate hy kon ervaar dat sy bydrae ernstig 

geneem word in die ko-konstruksieproses. Hy besef nou dat ek hulle vanuit 'n 

'not-knowing' posisie in die gesprekke gelei het en dat elkeen se aandee/ kon 

bydra tot die opleiding. 

; Die ervaring dat die Groot Verhaa/ van die Skrif nuwe betekenis aan ons verhale 

gee, in die koinoniale verband van die se/gemeente, was vir hul/e baie 

betekenisvol. Hu/le sat verdere begeleiding hieroor verwelkom met die oog op 'n 

meer effektiewe fasilitering van die proses in die gesprekke van hulle 

selgemeentes. 

; Frans het aangedui dat hy met grater vrymoedigheid as selgemeente/eier kan 

funksioneer, veral ten opsigte van die fasilitering van sorggesprekke. Dit was vir 

hom bevrydend dat hy nie die terapeut in die groep hoef te wees nie, maar dat die 

groep self die funksie kan vervu/. Hy kon hulle reeds bege/ei om volgens 'n 

narratiewe benadering as getuiegroep te funksioneer. 

; Alma/ is tevrede dat my rot as opleier nie beperkend op die groep of die proses 

ingewerk het nie. I em and het egter gevoel dat ek inisiatief moes geneem het om 

nog een of twee opleidingsessies by te voeg sodat die vaardigheid vir die 

fasilitering van sorg volgens 'n narratiewe benadering beter vasge/e kon word. 

; Hu/le is ook tevrede met die wyse waarop ek elkeen se bydrae gekoordineer het 

in die opleidingshandelinge. Die enkele opleidingsbehoeftes wat oor die hoof 

gesien is en bydraes wat nie verder hanteer is me, sou waarskynlik opgevolg kon 

word met meer beskikbare tyd. Tyd was vir alma/ 'n probleem. Dit is die een 

groat nadee/ van hierdie opleidingsbenadering dat dit baie tyd in beslag neem. As 
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dee/nemers in die proses het hul/e dit verstaan maar tog soms gevoe/ dat ek 

sterker leiding moes gegee het ten opsigte van ons vordering en in die fig van 

tydsdruk 

Nadat ek hulle kortliks ingelig het oar die metodologie vir navorsing wat ten grondslag 

le vir hierdie studie (soos hierbo bespreek), het ek hulle ten slotte gepols vir hulle 

gedagtes daaroor. Die volgende sake is genoem: 

Frans se dit was vir horn 'n eerste kennismaking met hierdie metode van 

navorsing en dit is vir horn baie opwindend om dee/ daarvan te wees. Hy 

vereenselwig horn veral met die benadering om die dee/nemers nie as /eke te 

hanteer nie maar as mede-skeppers van die op/eiding en deelnemers aan in plaas 

van objekte van die navorsing. Sy gevoe/ was deurgaans dat alma/ daarby gebaat 

het dat hul/e bestaande kennis en ervaring getap en aangevul is en dat die 

deelnemers mekaar ooren weer kon verryk. Oil het horn gretig gemaak om sy eie 

vaardighede verder le ontwikkel. Hy kan nou met vrymoedigheid ook dee/neem 

aan die uitkoms van die navorsing deur le getuig dat dit 'n sinvol/e projek was. Hy 

pluk reeds die vrugte daarvan in sy selgemeente. Soortgelyke opleiding behoort 

met ander selgemeenteleiers herhaal le word. 

Basie het genoem dat hy gemaklik is met hierdie metode van navorsing 

(aksienavorsing). Die praktyk dat ons padlangs die opleiding kon evalueer en 

verstel, het dit relevant gehou virdie opleidingsgroep. Hy het nooit gevoel dat ons 

besig is met kennis of vaardighede wat nie ter sake is nie. 

5.5 REFLEKTERING OOR MY ROL AS OPLEIER 

Ek het as opleier probeerwerk vanuit 'n posisie wat Anderson en Goolishian (1992) 'not 

knowing' noem. Hiervolgens wou ek nie veronderstel dat ek die 'expert knowledge 

bearer' is wat aan elke deelnemerwou voorskryf hoe 'n selgemeenteleier die onderlinge 

sorg in 'n selgemeente behoort te fasiliteer nie. Dit beteken egter nie dat ek 'n passiewe 

posisie ingeneem het nie, of dat die opleiding sender plan of doel verloop het of dat ek 

onkundig was oor die proses, die inhoud of die beoogde doelwitte van die opleiding nie. 

As opleier het ek egter met die deelnemers in gesprek getree oar hoe ek die diskoers 

en die literatuur van die diskoers verstaan. Ek het dus aktief aan die gesprek 

deelgeneem. 
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Onderrig is nie hanteer as die vervanging van swak met beter kennis nie. Dit het 

verloop as 'n dialoog tussen my as opleier en die leerders op 'n wyse waar die leerders 

volwaardige deelnemers en meewerkende gespreksgenote was. Daar was dus 'n 

analogie tussen die terapie-narratief en die opleiding-narratief. My aandeel sou egter 

waarskynlik (met meer ervaring) nog meer in vraagtekens en minder in uitroeptekens 

kon verloop het. Ek sou byvoorbeeld die opleidingsgroep as 'n getuiegroep kon hanteer 

het sonder die vooraf verduideliking oor Myerhoff (1982) se navorsing en waarnemings 

i.v.m. die sogenaamde 'outsider-witness group'. Ek sou na afloop van die 

eksperimentele gesprek as getuiegroep en die daaropvolgende reflektering oor die 

ervaring tot die reflektering kon bydra deur die toeligting in verband met Myerhoff en die 

'outsider-witness group'. 

Opleiding, soos terapie, is betekenis-skeppende gebeure wat in taal geskied. Daarom 

was ek as opleier saam met die deelnemers betrokke in 'n betekenis-skeppende proses 

met hul\e bestaande betekenis-konstrukte as 'n vertrekpunt. Dit was byvoorbeeld die 

sin van die aanleidende gesprek met 'n selgemeente (p49-52) asook van die 

verkennende gesprekke met selgemeenteleiers (p52-67). Hierdie stoorkamer van 

bestaande kennis en ervaring van die deelnemers kon verder deurgaans in die 

opleidingsproses getap en benut word. Maar net soos in die geval van terapie was die 

doel om nuwe betekenis te konstrueer wat vir die opleidingsproses van waarde kon 

wees. Daarom is ook aandag gegee aan die neerslag wat die opleiding gevind het in die 

onderlinge pastoraal-terapeutiese sorg in selgemeentes en die wisselwerking (ko

konstruksie) tussen die op\eiding en die pastora\e sorg in die betrokke selgemeentes. 

Die verwagtings en ervarings van die onderskeie selgemeentes waaruit die \eiers kom, 

is ingeweef in die opleidingsgesprek. Ons het byvoorbeeld verskeie kere 'n 

wisselwerking beleef wanneer dee\nemers voorbeelde kon noem van sorggevalle in 

hulle selgemeentes of wanneer hulle die opleiding benut het in sorggesprekke in die 

selgemeentes. Dit was 'n proses waarvan die effek in die onderlinge sorg van die 

betrokke selgemeentes behoort voort te duur. Die leiers se groei in ervaring asook my 

voortgaande begeleiding van die kring van leiers behoort daartoe byte dra. 

In die lig daarvan dat ek my deurlopend daarop ingestel het om die etiese aksies (soos 

aangedui op p46-47) te handhaaf, is ek dankbaar daarvoor dat die deelnemers aan die 

laaste reflekterende gesprek (hierbo) my rol in die opleiding as konstruktief ervaar het. 

Dit is vir my be\angrik om te weet dat hulle hulleself as vennote en mede-skeppers in 

die opleidingsproses kon herken en dat ek nie vir hulle beperkend op die groep of die 
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proses ingewerk het nie. Ek het egter reeds verwys na situasies en gesprekke wat ek 

anders (en dalk beter) kon hanteer het. Nogtans dien hierdie ervaring van 'n narratiewe 

opleidingsproses as 'n aansporing om hierop voort te bou in toekomstige opleiding van 

selgemeenteleiers. 

Uiteindelik word hierdie verslag aangebied as 'n sosiale konstruksie van al die 

deelnemers aan die proses. Die inhoud en storie van die opleiding is dus die produk 

van ons gesprekke eerder as van 'n gestruktureerde aanbieding deur 'n opleier. Dit 

kom daarop neer dat die gesprekke binne die opleidingsgroep, relevante literatuur wat 

bespreek is, die wisselwerking met die onderskeie selgemeentes, die reflektering oor 

die onderskeie gesprekke asook my wisselwerking met 'n paar ander gespreksgenote 

(o.a. my studieleier) dee! vorm van die ko-konstruksie van betekenis en begrip van die 

opleiding. Daarom kan hierdie opleidingsprogram nie identies gedupliseer word met 

ander opleidingsgroepe en deur ander opleiers nie. Elke opleidingsproses vanuit 'n 

sosiale konstruksie diskoers sal (soos hierdie een) uitloop op 'n unieke konstruksie van 

die deelnemers binne hulle eie sosiale konteks. Die bestaande kennis- en 

ervaringsbronne wat benut kan word en die veiwwwagtings wat bevredimoet word, sal 

uniek wees by elke opleidingsgroep. Selfs 'n vergelyking tussen die bydraes van die 

twee groepe leiers uit dieselfde gemeente wat aan die verkennende gesprei<ke in 

hierdie projek deelgeneem het, is reeds 'n aanduiding van die uniekheid wat met elke 

soortgelyke opleidingsprogram verwag kan word. 

5.6 SLOTOPMERKING 

Hierdie opleidings-en navorsingservaring het my oortuiging versterk dat onderlinge sorg 

in die kerk weer na waarde geskat behoort te word. Daar m6et weer verder gekyk word 

as die een-tot-een sorgverhoudings van die pastor na 'n netwerk van sorg wat voorsien 

word deur die gemeente as lewende gemeenskap, soos blyk uit hierdie navorsing. Dit 

gaan oor 'n her-ontdekking van wat ons nog altyd weet maar wat onder invloed van 

veral die (modernistiese) individualisme en psigoterapeutiese psigologie verwaarloos 

is ten gunste van 'n dominante klem op die pastor se sorg vir individue (Gerkin 

1997:92). Deur middel van die liefdevolle onderlinge betrokkenheid van gelowiges by 

mekaar onder die leiding van die Heilige Gees kan die groter Christelike Verhaal en die 

verhaal van die enkeling ontmoet, met helende, terapeutiese effek vir die hulpsoeker 

(p102) terwyl die verhaal van die geloofsgemeenskap ook daardeur verryk word (p51, · 
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76, 105). Daarom vorm 'n koinoniale kleingroep (soos 'n selgemeente) vir my die basis 

vir 'n gemeentelike versorgingsmodel. Die vorm van onderlinge sorg bied 'n konteks 

vir gehoorsaamheid aan die opdrag van die Here om vir mekaar deur onderlinge sorg 

verantwoordelikheid te neem (vgl Gal 6:2; Ef 4:15-16: gemeente as liggaam van 

Chris/us). Dan word dit 'n wyse waarop God self sy gemeente versorg! 

Ten einde hierdie ideaal te verwesenlik, is die opleiding van selgemeenteleiers egter 

van kritiese belang. Die bestaande energie, entoesiasme, kennis en ervaring meet 

benut word. 'n Narratiewe opleidingsprogram soos hierdie, wat gebruik maak van 

veelvuldige terugvoeringsgesprekke of veelvuldige refleksiewe en reflekterende 

gesprekke, leen horn uitstekend tot hierdie doel. Dit is in hierdie projek met 

bevredigende resultate gedoen. 

5.7 NASKRIF 

My verhouding met die opleidingsgroep as leraarskring gaan steeds voort en ons kom 

min of meer elke veertien dae byeen. Die proses van opleiding gaan dus steeds voort 

in die vorm van begeleiding. Die begeleiding word uiteraard ook gerig op die ander 

aspekte van selgemeentelewe. Telkens word daar egter sorgverhale vertel en kan ons 

saam met die betrokke groepleier reflekteer oor sy/haar hantering van die sorggesprek 

in die selgemeente. 
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