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 3 10 2011 
 

Geagte Kollega 
 
(Ingeval jy dit nie op Vrydagnuus gesien het nie) 
 
Petra Kollege begin ŉ opwindende projek: 
 

Projek Kindervriendelike 
Eredienste 
 
Watter leraar sal nie dankbaar wees om ŉ paar 
handige wenke te ontvang oor hoe hy sy 
eredienste meer kindervriendelik kon maak nie         Kan ŉ kind Skriflesing doen? 
 
Goeie nuus! Jy hoef nie nuwe truuks of spesiale effekte aan te leer nie! 
Jy moet net jou bestaande erediens so inrig dat elke kind in elke diens 
tuis sal voel! 
 
Groot uitdaging?? Nee wat! Dit vra net bietjie nuut dink en ontdek dis 
binne jou vermoeë en binne jou bereik en binne jou ‘comfort zone’. 
 
Ons nooi jou vriendelik om deel te wees van ŉ proses om ŉ 
gebruikersvriendelike manier te ontwikkel om leraars te dien en 
opgewonde te maak vir Sondag se erediens. 
 
Die plan is om later op ŉ gereelde basis eenvoudige praktiese wenke te 
gee wat die liturg in gedagte kan hou by die beplanning van die liturgie. 
 
Pogings om impromptu van die kansel af iets vir die kinders te doen, flop 
gewoonlik. Eenvoudige beplande kinder-raaksien-handelinge maak die 
leraar en die gemeente bly en laat die kinders tuis voel. 
 

Wat kan jy doen? 
 

1. Kyk die kat uit die boom uit! 
2. Kyk na die meegaande beplanningsrooster. Gebruik vir hierdie 

oefening kolom h en i. 
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3. Gee ŉ kort beskrywing van hoe jy (of iemand anders) kinders al 
betrek het in een of ander plek in die erediens.  

4. Let Wel, ek vra net vir EEN keer toe jy op kinders gefokus het in 
die ‘gewone’ erediens. As jy vir meer plekke in die liturgie 
werkbare idees toegepas het, is jy welkom om dit ook te noem. 

5. Pos of Epos vir my jou bydrae asb na 
kindinerediens@petracol.org.za  

6. Dis so min gevra, jy sal dit seker al teen vroeg volgende week kan 
doen. 

 

Jy het al vir ander gesê: “Daar is nie ŉ reg of verkeerd nie. Jou antwoord 
het waarde, al voel jy nie so nie.  Neem net deel!” Sê dit vir jouself en 
voel hoe dit voel om aan die ontvang kant van sulke woorde te wees. 
 
Ons sal terugvoering gee.  
 
Ons  sien uit na jou deelname! 
 
Hartlike groete in die Here Jesus. 
 
 

Chris 
Ds. Chris Erasmus 
Eksterne Kommunikasie 
Petra Kollege Wes-Kaap, Posbus 260, De Doorns, 6875 
Tel: 023-356-3636, Sel: 072 2285760, chris@petracol.org.za 

 

Voorbeeld uit afgelope Sondag se erediens. 

 
Teks: Ek is die deur .... 

Kinders kom vorentoe. “Hoe gaan julle in die konsistorie kom?” 

“Deur die deur!” 

“Goed stap in.” 

Hulle maak die deur oop en gaan in. 

Hulle kom weer uit en gaan sit.  

Sonder kommentaar, sonder verduideliking. 

Vowassene se opmerking: “Ek het iets verstaan van hoe maklik dit is om by die 

deur in te gaan, jy moet net in gaan!” 
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