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Petra Kollege Wes-Kaap

Ons bou Kapasiteit in Kinderbediening

Ons wil by die skool wees

PK

Raadsvergadering gee momentum

PK

23-27Augustus: Die onderwysers het gestaak en die kinders

het tuisgebly. 'n Paar kinders in De Doorns het egter ontdek

dat daar volwassenes is wat na hulle wil luister en daarom het

hulle by die skool opgedaag. Dié mense was die 17 studente

wat besig was met Vlak 2 van die “Saamloop-met

Seerkrykinders”- kursus. Die kinders is deur die onderwysers

geïdentifiseer a.g.v. verskeie probleme.

D i e

s t u d e n t e ,

saam met

k o l l e g e

personeel ,

het 3 keer

d i e s k o o l

besoek. Dit

w a s d i e

p r a k t i e s e

deel van die

kursus. Vir die kinders het dit geweldig baie beteken dat iemand,

vir 'n uur op 'n slag, indiwiduele aandag aan hul gegee het.

Een outjie was egter so bang dat hy in die badkamer weggekruip

het. Sy student het hom verseker dat hy onder geen druk is nie en

dat sy sy besluit sal respekteer. Hy het haar gevolg na die saal en

hul het die tyd saam spandeer.

Ongelukkig trap volwassenes altyd in die strik om te veel te praat

en te veel vrae te vra. So leer ons nooit om werklik na die kind te

luister en sy trauma te identifiseer nie. Dit was die uitdaging van

die Vlak 2 kursus: om so luister dat jy kan hoor wat die kind sê en

'n verhouding kan bou waarin die kind kan agterkom dat jy nie vir

hom 'n bedreiging is nie.

Sewe van PKWK se personeellede is reeds opgelei en gaan die

kinders weekliks opvolg. Die studente was almal mense wat

daagliks met kinders besig is en baie bewus is van die nood om

hulle. Twee dae na die kursus was daar reeds terugrapport van

studente wat die nuwe vaardighede in hul eie omgewing

toegepas het.Een van die studente besig om prakties
te doen met die sandboks tegniek

Die 26ste Julie was 'n baie besondere dag vir Petra Kollege

Wes-Kaap. Dit was die jaarlikse Raads- en Lede-vergadering

met Dr. Vic Brink (Batebestuurder VCSV) as voorsitter. Om so

omring te word met uiters bekwame mense, wat regtig omgee

vir kinderbediening, is 'n besondere voorreg.

Die Raad het ook twee komitees aangewys wat deurlopend by

die werk betrokke sal wees.

Die is Dr Frederick Marais (Gemeente

Konsultant Communitas), Johan Kotzé (Fasiliteerder

Communitas) en Bernard Joubert (Petra Kollege personeellid

en tafeldruiweboer) en dr Jan Grobbelaar. Hulle sal

voordurend help dat die strategiese plan waarop die kollege

besluit het, suksesvol deurgevoer word. Ds Leon Venter (NG

Gemeente Parrowvallei-Oos) is intussen op die komittee

gekoöpteer.

Die is Hermann Wenhold (Besturende

direkteur Sasol Mynbou), Pierre Beneke (Kantoor- en

projekbestuurder van Kalliston) en Dr Jan Grobbelaar.

Sommige lede het hul spontaan verbind tot 'n groter

betrokkenheid. Thea Brink is reeds besig om die

taalversorging van die Basiese Kinderbedienings program te

doen.

Johan Kotzé en Pierre Beneke is as nuwe raadslede verkies.

Ons kort nog een raadslid en glo die Here sal die regte persoon

voorsien.

Maandag 21 September, het die personeel die 5jaar

strategiese plan met Johan Kotze as fasiliteerder, herbesoek.

Strategiese Komitee

Finansiële Komitee

Die nuwe Raad van links na regs: Bernard Joubert, Dirk Coetzee,
Hermann Wenhold, Frederick Marais, Johan Kotzé, Ronnie Noemdoe,
Viola Fransman, Vic Brink & Jan Grobbelaar (Afwesig: Pierre Beneke)



Transformasie
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Kortnuus

Die nood kruip al hoe nader

PK

Ons belê in kinders

PK

PK

UIT DIE PRINSIPAAL SE PEN

Plakkerskampe in De Doorns groei daagliks. Die sportgronde staan nog steeds

vol tente en die vrees vir xenophobia lê nog diep in inwoners se gemoed.

Om honger, koud en siek te wees, breek enige mens se moed. Dit is altyd moeilik

om te luister en te leer op 'n leë maag. Kinderwerkers in die vallei is daagliks

daarvan bewus. Gelukkig is daar mense wat help. Gemeentes, besighede, boere

en indiwidue dra by om nood te verlig. Almal wat verantwoordelik is, probeer 'n

verskil maak.

In Sandhills kom 'n seuntjie met sy bakkie sop by

Brahm Reyneke staan en sê die woorde wat amper 'n

mens se hart breek:

Die probleme word egter net groter…

…maar die troos van 'n warm koppie sop op 'n

koue wintersaand maak 'n verskil.

“Oom, jy is seker baie lief vir

Jesus, né oom?”

Vyf weke wintervakansie - dis net wat ons nodig gehad het!! 5 personeellede,

15Amos werkers en vrywilligers het 4 kampe met 150 kinders gedoen.

Ons het ondersteuning van die munisipaliteit, NG Gemeente Murray en

Blondie’s Busvervoer, ontvang. Die kinders was uit hulle velle van

opgewondenheid want hulle kry nie gewoonlik die kans om te gaan kamp nie.

Die fokus was om die kinders se Lees-en-Syfervaardighede te verbeter. Selfs

die outjie wat so bang was vir

wiskunde dat hy uit die saal

gehardloop het, het uiteindelik

a g t e r g e k o m – “ E k K A N ! ! ”

Skoolwerk is met speletjies hersien

op die kampe, maar in ‘n gees van

Jesusliefde!

1. Baie personeellede was siek hierdie kwartaal, maar ons prys die Here

vir genesing. Jaco van Eyssen het 'n hartaanval gehad, maar was na 'n

nuwe stint weer op die been.

2. Bernard en sy gesin het Junie vakansie kinderwerkers in Angola

besoek.

3. Die DCM winterskool is in De Doorns aangebied en ons het net weer

gesien dat dit 'n uitstekende kursus is. Beveel dit gerus aan vir

kinderwerkers, ouers en grootouers in jul gemeentes. Inskrywings kan

by UNISA gedoen word.

4. Met Jan se gesondheid gaan dit beter. Hy het 'n vol program en was in

New York vir die 4/14 Window Summit.

5. Lê jou pamflet oor die Duisend Skakels nog iewers ? As jý nie kan nie,

vra maar bietjie rond, mens is dikwels verras as jy sien wie die Here nog

gebruik as 'n skakel in Sy diens.

6. Bernard en 'n spannetjie was in die Oekraïne om kinderwerkers te

besoek. Hulle het as 'n aksie van NG Murray gemeente in De Doorns

gegaan. Die werk is vanjaar tien jaar oud en belangrike besluite moes

geneem word oor die pad vorentoe.

7. Elmain is deur inbrekers lastig geval. Dit was egter ook 'n geleentheid vir

haar om uit te reik. Die diewe, jong kinders, is gevang en sy het saam

met die polisie by hulle omstandighede betrokke geraak. Bid asseblief

vir hierdie situasie.

8. Ons gebou is na ‘n paar aanpassings !

9.

rolstoel vriendelik

Die Lesingsaal kan baie effektief gebruik en uitverhuur word

nadat 'n kombuisie aangebou en die toiletgeriewe opgegradeer

is.

10. Die pakkamer is ontruim en gaan ingerig word as ‘n

kindervriendelike gebedskamer waar kinders kan leer oor

gebed en saam kan bid. Die personeel se gebedskamer is ook

vergroot en kan nou groter groepe huisves.

Brahm & Roelien by Sandhills
Plakkerskamp

Kinders besig om woorde te bou met
klankkaarte tydens die vakansie kampe

Die woord transformasie het in ons dag 'n slagspreuk geword. Mense wil alles en almal transformeer. Die samelewing. Die politiek. Selfs die kerk.

Ook binne kinderbedieningskringe word die woord transformasie al meer gehoor. Die nuwe globale sendinginisiatief, die 4-14 Venster beweging, se

motto is selfs “raising up 'n new generation to transform the world.” Natuurlik is transformasie nodig. Samelewings moet in die algemeen veiliger

ruimtes vir kinders word. Gemeentes moet meer omgee en sorg vir die lydende en uitgebuite kinders van ons wêreld. Skole en families moet meer

kindervriendelik wees. Wat eintlik nodig is, is 'n diep kultuur transformasie. Wat moet verander is ons konsep van, ons manier van dink oor kindwees.

Ook ons manier van lewe saam met kinders. Dit is 'n transformasie wat jy en ek nie aan ander mense en institute kan doen nie. Dit is transformasie wat binne in onsself

behoort te begin. Dit is nie iets wat eensklaps gebeur en vir eens en vir altyd verby is nie. Dit is 'n voortdurende transformasie wat alle aspekte van die lewe raak. Dit

verander die manier waarop ons dink en praat oor en met kinders. Dit verander die taal wat ons gebruik en die manier waarop ons saam met kinders lewe en teenoor

hulle optree. Dit verander die manier waarop ons kinderbediening beoefen. Selfs ook ons voorspraak in belang van kinders. Om transformasie net te motiveer met

statistieke en 'n beklemtoning van die nood en behoeftes en lyding, selfs die potensiaal van kinders, gaan nie 'n diep kulturele verandering tot gevolg hê nie. Ons moet

self modelle wees van mense wie se lewe in verhouding tot kinders verander het. Dit is juis op hierdie punt wat ek bang is vir myself: die moontlikheid dat my kennis van

kinderbediening, my insig in Kinderteologie, my verstaan van onder andere Matteus 18, my magsposisie in die kerk en samelewing kan word. Dan doen ek presies

dieselfde as wat Jesus se dissipels gedoen het. Dan sal my lewe die betekenis van Matteus 18 weerspreek. “As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle

beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie.” Dan verloën my lewe die wesenlike van kindwees van God. Mag God ons elkeen so ontledig van ons eie volwasse-

mag dat ons lewens 'n refleksie sal wees van dié Jesus by wie kinders tuis is.


