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Elize besig om ‘n groep leerders 
te begelei om die vraelys in te vul 

Navorsing 
Metadigm, ‘n Amerikaanse 

navorsingsinstansie, ondersoek wêreldwyd 

“The state of the world’s Children”. Ons het 

namens hulle 20 plattelandse skole in die 

Wes-Kaap besoek en die nodige vraelyste 

voltooi. Hier volg ‘n paar interessante 

bevindinge: 

• Plattelandse kinders glo in God. 

• Die meeste sê dat hulle kerk toe sal 

gaan wanneer hulle volwasse is – 

hulle gaan nie net omdat hul ouers 

dit verwag nie. 

• Hulle heg waarde aan die huwelik. 

• Dis vir hulle belangrik dat gesinne 

gelukkig moet wees. Hul voel sterk 

dat dit beter is om apart te bly as om 

mekaar se lewens te vernietig. 

• Hulle mis hul ouers se aandag. 

• Dis ontstellend dat die meeste 

kinders minder as 15 minute per 

week met hul ouers oor relevante 

sake kommunikeer. 

• Hulle het groot drome vir hulle self 

en hul toekoms. 

 

Finansiële Droogte 
Ons is soos ‘n boer wat verskeie gate boor, maar nie water raak boor 
nie. Soos ‘n landbouer in droogtetyd bly ons egter hoop. Ons kyk op 
met die hoop dat ‘n vars bui reën betyds sal uitsak. Finansieel lyk dit of 
ons in ‘n droogte is. Die boeke sê ons sal nie die einde van Maart haal 
nie. Maar die ervaring sê die droogte sal gebreek word. 
Verlede jaar September was ons in dieselfde posisie. Dis nou 5 
maande later … en ons het deurgekom!  
Dankie aan al ons donateurs, voorbidders en ondersteuners. Die Here 
het deur julle voorsien. Ons dank en eer Hom. 
1000 Skakels Projek 
Ons soek 1000 mense wat elke maand R50 sal bydra. Teken ‘n 
debietorder of plaas R50 per maand elektronies oor. Wees ‘n R50 
skakel. Kontak www.petracol.org.za. Bel of e-pos vir meer inligting. 
Langtermyn hoop 
Ons is besig om ‘n ooreenkoms met ds. Johan Smit en Chris Kriel aan 
te gaan om vir ons fondse te ontwikkel. Met hulle kundigheid kom vul 
hulle ‘n groot leemte. 
Verlede jaar 
Danksy die fondse wat ons met die navorsingsprojek verdien het, kon 
ons die jaar afsluit met R70 000 in die bank. 
Begroting 
Om ons mikpunt te bereik, kort ons op hierdie stadium R50 000 per 
maand. As ons slaag om 1000 bydraers van R50 per maand te kry, is 

die tekort uitgewis! 

Oop Tronkdeure 
‘n Droom het ‘n Kollege geword. Drie getroue werkers het gegroei na ‘n 
personeel van vyftien. 
8 Maart 2003 swaai die deure oop vir die eerste studente. In 2009 het 
ons 135 studente en 11 tutors opgelei. Een van ons sukses verhale is 
die werk op Ertjiesvlei, Hermanus. Lucie Sadie, ‘n student uit die begin 
jare het in die afgelope sewe jaar 96 studente opgelei met agt 
verhoudingsbou kursusse. Sy het 4 Tutors opgelei wat self ook weer 
ander studente en tutors opgelei het. Hulle bereik nog steeds meer as ‘n 
1000 kinders op ‘n gereelde basis. Die kollege gebou was ‘n tronk. Vir 
jare was hier gevangenes opgesluit. Nou, en die afgelope 7 jaar, word 
hier hard gewerk om die deur vir kinders wat in tronke van onkunde en 

ongeloof leef, oop te sluit na ‘n nuwe lewe  in Jesus. 
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         Uit die Prinsipaal se pen 

        Aan Saam Deur Vir 
                                 Ons dink dikwels een-dimensioneel:  
                                 Kinderbediening is wat volwassenes aan  
                                 kinders doen. Ons sê, leer, vertel en wys  
                                 hulle. Amper soos eenrigtingverkeer. Die  
                                 bewegings is van ons as volwassenes na  
                                 hulle wat kinders, onvolwasse is. Kinder- 
bediening is eintlik vier-dimensioneel. Dit sluit in wat ons saam  
met hulle doen: bid, sing, getuig en lewe, saam-hulle in die kerk,  
in die wêreld en voor die troon van God. Kinderbediening is  
egter ook dit wat kinders self doen: vir ons, vir ander, vir God,  
vir die koms van God se koninkryk. God werk ook deur kinders.  
Hulle is God se medewerkers. Die vierde dimensie van kinder- 
bediening is wat ons vir, namens en in belang van kinders doen.  
Ons moet hulle stem wees, vir hulle intree en voorspraak doen.  
Ons moet namens hulle protesteer oor hulle nood, hulle seerkry,  
hulle eina-krete en trane. Ons moet wys op die onreg wat hulle  
beleef en die uitsluiting wat hulle ervaar in ons land, in ons  
skole, in ons strate, in ons gesinne en selfs in ons kerke. Ons  
moet opstaan in belang van ons kinders voor die wêreld en ook  
voor die troon van God. Bediening aan, saam, deur en vir  

kinders maak hulle paraat vir die volwasse lewe. 

Jan Grobbelaar 

Ontmoet ons nuwe personeel 
Ds Jaco van Eyssen 
Jaco was predikant van NG Gemeente Witbank Panorama. Hy het 
sedert 1999 gedeel in Petra Kollege se roeping en werk, maar sluit 
vanjaar voltyds aan. Hy is ‘n oud- Matie met ‘n MTh in Jeugwerk. 
Jaco fassiliteer die vennootskappe met gemeentes en 
organisasies. 
Christine van Eyssen 
Christine het in Witbank ‘n musiek bediening gehad. Sy help op ‘n 
halfdag basis met administrasie in die Eksterne Kommunikasie 
Departement en hou die databasis op datum. 
Lisha van Rensburg 
Lisha het vir ‘n jaar by ons personeel aangesluit. Sy doen 
terselftertyd DCM, die korrespondensie kursus in Kinderbediening, 
ter voorbereiding om volgende jaar Rusland toe te gaan. 
Anneline Fortuin (Memmie) 
Memmie het Februarie by ons aangesluit as Viola Fransman se 
persoonlike assistent. Sy is ‘n kind van die vallei. Sy het vir baie 
jare saam haar gesin op die plaas Môreson gewerk waar sy ook ‘n 

Kinderklub het. In 2003 het sy die Amos kursus gedoen en is 
sedertdien ook op die Amos Kinderbediening kommitee. In 2009 
voltooi sy die kollege se Leierskapkursus. 

Kortnuus 
1. Ons het 5 naweek opleidingsgeleenthede 
aangebied, 2 by die kollege en 3 in ander dorpe. 

2. Die manne ontbyt en oggendtee vir dames het 
nuwe geleenthede vir betrokkenheid oop gemaak. 

3. Kinderklubs: Sandhills klub het uiteindelik ‘n saal 
en die groep het uitgebrei. Die klubs op Emaweni 
en Nulli Sekundes het saamgesmelt en die kinders 
het vinnig aangepas. 

4. Bernard het as afgevaardigde met opdrag 
kinderbediening die TEASA (The Evangelical 
Aliance of South Africa) vergadering bygewoon. 

5. Kinders uit die vallei gaan 31 Maart saam met 
Viva Gebedsnetwerk bid vir kinders in nood 
wêreldwyd asook hier in die vallei. 

6. Bernard en Jaco het Heidelberg en Louterwater 
besoek en die opleiding is steeds hoog op hul 
prioriteitslys. 

7. 18 Studente het reeds ingeskryf vir die DCM 
(korrespondensie) kursus. 

8. ‘n Sakeontbyt in Worcester het ons gehelp om 
kontak te maak met ‘n paar dinamiese kinders van 
die Here. Ons sien uit om met hul saam te werk. 

9. Ons werk saam aan die reëlings vir die 150 jaar 
herdenking van die herlewing wat in die streek 
begin en oor die hele land uitgekring het. Soos 
kinders destyds ‘n kragtige rol in die herlewing 
gespeel het, wil ons seker maak dat kinders 
vanjaar hul regmatige plek in die fees inneem.  

Foto Bo: Voor sit Jaco & 
Christine van Eyssen. 
Agter staan Lisha en 
Memmie 
Foto links: Sethu (12 jaar) 
tree op as tolk by die 
Sandhills kinderklub 


