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“Ek het nooit besef ék sal kan nie!” 
“Ek kan kinders bereik en hulle na 
Jesus toe lei.” “Ek weet nou ek kan ‘n 
verskil in my gesin en gemeenskap 
maak.” As ons hoor: “Ek sien uit 
daarna om kinderwerkers op te lei,” 
klop ons hart vol dankbaarheid.  
 

Ons opleidingsprogram leer mense 
vaardighede aan wat hul eie 
potensiaal ontsluit en hulle in staat 
stel om  dinge te doen waarvoor hulle 
nooit voorheen kans gesien het nie. 
 

Jaco van Eyssen, Christa Booysen en 
Viola Fransman het vir  Aubrey Smith, 
van Harvest 2000 gaan help om agt 
tutors vir die Noord- Kaap op te lei. 
Die tutors is toegerus om Module 1 
van Vlak 2 aan te bied. Na 5 dae 
moes hulle self die nuwe studente 
onder Petra Kollege dosente se toesig 
oplei.  
 

Die Tutors en studente is opgewonde 
en sien uit na die volgende twee 
kursusse wat vanjaar nog in Upington 
aangebied gaan word. 

Upington Opleiding 

Studente en Tutors van Upington.  
Ant Lena (2de ry, l inks) het tydens die kursus 

ontdek sy KAN stories vertel  en gaan haar nuwe 

vaardighede by die Sondagskool toepas 

1000 Skakels 
 

Ons loods 'n 
nuwe projek, 
naamlik “1000 
SKAKELS” 
 
Dis so maklik! Jy 
kan ook 
deelneem. Jy kan 
selfs 'n 
superskakel 
word. ‘n 
Superskakel skryf 
eers iemand 
anders in voor hy 
dit self doen. 
 
Soms dink ons 
dat ons bydra 
geen verskil kan 
maak nie. Nou 
weet jy, R50 'n 
maand saam met 
ander, word 'n 
skakel in 'n sterk 
ketting. Dit stel 
ons instaat om 
voort te gaan met 
die werk 
waarvoor die 
Here ons  geroep 
het. 
 
Besoek ons by 
www.petracol.org.za 

onder “Projects” 
vir meer inligting. 

Gedugte Span 
 

Na lang onderhandelinge is ‘n ooreenkoms 
aangegaan. Johan Smit en Chris Kriel gaan 
nou ons professionele regterhand wees in 
bemarking en fondswerwing. Hulle is beide 
mense wat die korporatiewe wêreld ken.  
Ons bid dat hulle daar deure sal oopmaak en 
finansiële bronne vir hierdie Koningkrykswerk 
sal ontgin. Hulle deel die droom en roeping 
van Petra Kollege.  
 
Hulle wil ons nader aan die ideaal bring dat 
daar ‘n standvastige invloei van fondse kom.  
Die foto vertel verder dat Jaco van Eyssen 
voortaan, van 1 Julie 2010, die Eksterne 
Kommunikasie leisels by Chris Erasmus 
oorneem. 
 

Dringende Finansiële 
Behoeftes 

 
1. Kleuter lesreeks. R50 000 Die 
Kleuter lesreeks 'Alles rondom 
my' bereik nou die stadium van 
uitleg en onderhandeling met 
drukker. Ons is baie opgewonde 
oor hierdie lesreeks. Die 
behoefte daaraan by 
Kleuterskole is baie groot!  

2. Die Beursfonds. R25 000 Help 
studente uit agtergeblewe 
gemeenskappe om opgelei te 
word in Kinderbediening. 
Beursfonds het verlede jaar R21 
500 in opleiding belê.  

3. Trustfonds. Help ons bou aan ‘n 
R1 miljoen trustfonds vir 
toekomstige ondersteuning. As 
so ‘n Trustfonds gevestig is, sal 
die rente verdienste ons deur 
moeilike tye kan dra. Dit staan op 
die oomblik op R9 700. 

Chris, Johan en Jaco. Die span wat nou vir 
bemarking en fondswerwing verantwoordelik is 



 

Kinderwerkers Kamp 
Met groot opgewondenheid het 45 Kinderwerkers die naweek van  

21-23 Mei gaan kamp. Die tema was:“Spreek die berg aan in jou lewe.”  

Die vrouens het lering ontvang in gesond eet. Elria Joubert het ‘n 

praktiese lesing aangebied oor hoe jou bord moet lyk as jy opskep en 

ander aspekte oor gesond eet.  Amanda le Roux het skyfievertonings 

aangebied oor Rook, Diabetis, Menopause, Servikale- en Borskanker.  

Erna Victor het die kamp bedien met lesings oor aspekte van die huwelik. 

Ons het met groot verwagting gaan kamp en die Here het nie teleurgestel 

nie. Elke persoon wat daar was het ‘n spesiale stukkie kennis en 

geestelike waarheid ontvang om huis toe te neem. 

Saterdagaand was daar ‘n hoede kompetisie en het die vroue bewys 

hoeveel talent en kreatiwiteit hulle het. 

UIT DIE PRINSIPAAL SE 
PEN 
 

Kinders behoort deel 
van die totale lewe van 
die gemeente te wees 

 

Kinderbediening 
behoort kinders te 
integreer, deel te 
maak van en te laat 
deelneem aan die 
totale lewe van die 
gemeente. Bediening 
van kinders behoort 
dus nie net die 
verantwoordelikheid 
van die kategese 
(Christian education) 
te wees nie, maar 
behoort eerder in die 
gemeente 
geïntegreer te word 
as verantwoorde-
likheid van die totale 
gemeente en daarom 
deel van die 
gemeente se totale 
bediening. 
 
In die jongste NG 
Teologiese Tydskrif 
verskyn daar twee 
artikels om van 
kennis te neem: 
Opsoek na ŉ nuwe 
wyse om kinderbe-
diening in en deur die 
gemeente te 
verstaan en Tenden-
se in kinderbediening 
aan die begin van die 
21ste eeu, deur  
Prof. Jurgens 
Hendricks en  
Dr. Jan Grobbelaar. 

Gebedsbediening 
 

Ons bid voordurend vir die kinders in ons omgewing, 
in ons land en in die res van die wêreld. Daar is 
soveel nood en soveel seer!  

• 31 Maart het 150 kinders uit die 9 kinderklubs 
in die vallei saam met ons na Kranskloof 
gegaan vir 'n Gebedsdag. Dit was 'n baie 
geseënde dag. Dit was aangrypend om kinders 
te sien bid vir die nood van ander kinders. 

• In De Doorns het ons die voorreg gehad om 
Herlewingsfees en Pinkster te vier. Die kinders 
is in die twee weke deur Brahm en Jaco 
bedien. Selfs koue en reën gedurende die 
eerste week kon nie verhoed dat die kinders in 
groot getalle opdaag nie. 

• Brahm, Elize, Elmain en vier kinders uit die 
vallei het aan Jane Mackie se Kreatiewe 
Kindergebedseminaar by LOGOS gemeente in 
Bellville deelgeneem. 'n DVD opname is 
gemaak en is beskikbaar vir almal wat 
belangstel. 

45 Kinderwerkers by die kamp 

Kortnuus 

1. Jan was die kwartaal in Ethiopië vir die 4/14 Konferensie. 
2. Die Raadsvergadering van Petra Kollege Witrivier, is op 22 Mei 

gehou. Jan het Petra Kollege Wes-Kaap verteenwoordig. 
3. Op 26 Mei het Jan Grobbelaar en Dirk Coetzee 'n referaat gelewer 

by die vergadering van Oos-Afrika Teologiese skole in Uganda. 
4. Brahm en Elize Reyneke was Meimaand in Witrivier om die eerste 

opdragte van die nuwe DCM (korrespondensie) studente na te 
sien. 

5. Lisha het 'n paar dogters van die kinderklubs opgelei in lofdanse 
en hul eerste bediening was besonders geseënd. 

6. Viola en Maria het twee spanne laerskoolkinders voorberei vir die 
Bybelvasvra van die Rapportryers. Die kinders het dit vreeslik 
geniet en baie entoesiasties hul leeswerk gedoen. 

7. Elmain Janse van Rensburg het vanjaar by ons aangesluit. Sy 
gaan Bernard Joubert help Gemeenskapsprojekte en betrokke 
wees by Trauma Kursusse. 

8. Kinderklubs: Personeel is betrokke by 8 kinderklubs in die 
gemeenskap om hul eie vaardighede op te skerp en te wys hoe 
word dit gedoen. Ongeveer 650 kinders word weekliks betrek by 
die klubs.  

9. Veiling: Die kollege se jaarlikse veiling was 27 Mei. Soos vorige 
jare was dit ‘n heerlike ontspanne dag waar die meeste mense ‘n 
winskopie kon opraap.  

10. Ondersteuners sover as Ceres en Wellington het die “1000 
Dankies” funksie 27 Mei bygewoon. 

Die ene konsentrasie om nie ‘n 
winskopie op die veiling te mis nie! 

Jan Grobbelaar 


