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VOORWOORD
1. ‘N UNIEKE GELEENTHEID
Niemand van ons wat destyds benoem is om aan hierdie groot
studieprojek mee te doen, kon ooit aanvanklik begroot het wat dit alles
sou behels nie. Nou by die voltooiing. aihoewel ons bewus is van die
tekortkominge en onvolledigheid van die onderneming, is ons egter
dankbaar dat God aan ons die unieke geleentheid gegee het en dat
ons kerk dit aan ons toevertrou het om daaraan mee te doen. Ons is
God dankbaar vir die voorreg dat ons op nederige wyse diensknegte
en medewerkers in die diens van Sy Koninkrykkon wees.
2.

PROBLEME

2.1 Die omvang van die studie.
Van die begin af was dit ‘n probleem om te bepaal hoe wyd die
studie moet gaan. Die opdrag het die ruimte gelaat vir ‘n wye studie.
Die veld was nie alleen ‘n nuwe studie wat aangedurf is nie, maar
dit was moeilik om die werksmetode van die begin af reg te bepaal.
Ons het dit as ideaal gekoester om soveel moontlik predikante en
ander belangstellendes, asook die jeug self, in te skakel.
2.2 Wisseling van personeel.
Ons kan onsself gelukkig ag dat soveel van die oorspronklike
benoemde lede van die kommissie tot die einde saamgewerk het. Tog
was dit aanvanklik ‘n probleem omdat predikante redelik vinnig wissel.
Die gevoig was, dat ons uiteindelik besluit het, dat lede van die
kommissies aanbly, a! sou hulle ook intussen verskuif van Sinodale
gebied. Die gevoig was, dat omtrent die hele Uitvoerende Bestuur
by die voltooiing van die studie, in die Noorde van die land verkeer
het. Ook in die Sekretariaat het daar wisseling plaasgevind, toe Mnr.
Gert van der Westhuizen van Ds. W. de W. Strauss in 1960 tydelik
oorgeneem bet (en in 1962 permanent).
2.3 Die verspreiding van lede van die Onder-studiekoinitees:
Sommige gebiedskomitees het maklik bymekaar gekom, rnaar vir
ander was dit uiters moeilik. In die begroting van noodsaaklike uit
gawes, moes ons altyd rekening hou met die karige begroting van
R2,000-00 per jaar. Van hierdie begroting het ‘n deel jaar na jaar
nie ingekom nie. Die verspreiding van die lede van onder-komitees
het tot gevoig gehad dat sommige komitees nie doeltreffende werk
kon lewer nie. Die gevoig was dat nuwe werksmetodes gevind moes
word.
2.4 Die deeltydse huip van medewerkers:
Dwarsdeur die sewe jaar van studie, moes die Kommissie horn
bedien van deeltydse medewerkers. Alma! wat meegewerk bet, bet
nog steeds in hulle voltydse ampte gestaan en moes hulle spaartyd
1

opoffer om bydraes te lewer. Op geen tydstip bet daar iemand voltyds
aan die studie gewerk nie. Te midde van alles, moes die kontinuIteit
en die voortgang behou word. Daar was tye tydens die ondersoek,
waarin die gevaar gedreig het dat die entoesiasme en ywer vir die
saak kon taan. Nietemin, ons moet met waardering melding maak
van die groot aantal gewillige medewerkers wat elkeen ‘n bydrae
groot of klein
gelewer het.
—

2.5 Die gebrek aan fondse:
Soos reeds vermeld, is daar vir R2,000-OO per jaar begroot, ‘n
bedrag wat op ‘n pro rata basis deur die betrokke medewerkende
instansies beskikbaar gestel is. Gelukkig dat die meeste van die
instansies dwarsdeur hulle deel gedoen het.
2.6 Samewerking met Jeugverenigings en die Sondagskool:
Te alle tye was die samewerking baie hartlik en was daar by
alle instansies ‘n openheid en gewilligheid aanwesig wat vir die kerk
se jeugwerk verrykend sou wees. Die Jeug-studiekommissie het hartlik
met die Sondagskool gekonfereer, alhoewel dit die begeerte van die
kommissie was, dat hierdie hele studie ‘n eenheidsonderneming met ‘n
eenheidsverslag sou gewees bet.
3.

LIGPUNTE

3.1 Onderlinge samewerking:
Ons kan getuig van ‘n gees van samewerking en kameraadskap.
Vir niemand was dit te veel om te enige tyd sy tyd en kragte op tc
offer nie. Daar bet letterlik honderde mense aan hierdie studie mee
gewerk
dienste wat met welwillendheid gelewer is. Dit was beslis
nie ‘n maklike taak om al die gesigspunte en beskouinge tot ‘n eenheids
verslag te bring nie.
—

3.2 Die Algemene Sinode:
Reeds voordat daar sprake was van die finale beslag van ‘n
Algemene Sinode, is die patroon daargestel dat die onderhawige stud ie
op uniale vlak moes geskied. Noudat die studie voltooid is, is ons
dankbaar dat die masjinerie daargestel is om die versiag aan die
Algemene Sinode voor te lê. Ons dra die versiag met die grootste
vrymoedigheid oor aan die Algemene Sinode op wie die verantwoorde
likheid sal rus om die resultaat verder te voer.
3.3 Die jeug in die brandpunt van belangstelling:
Met hierdie studie het die jeug in die brandpunt van die belang
stelling van die kerklike werk te staan gekom en sal die kerk onge
twyfelçl na aanleiding van die studie opnuut sy hand verder tot die
jeug moet uitreik. Vir die eerste keer is getrag om die jeug
kind en
jongmens
in sy geheel te sien en om ‘n eenheidsbeleid vir die toekoms
—

—

daar te stel. Die bereiking van en die uitreiking tot die jeug, is
ongetwyfeld die groot uitdaging waarvoor die kerk in ons tyd staan.
Aihoewel die resultate van die studie nou eers bekend gemaak word,
is dit tog verblydend om te sien dat die gedagtes wat hierin na yore
gebring word, reeds in die kerklike benadering in die afgelope jare
deurgewerk het.
4. AANBTEDING
Die versiag van die Studiekommissie sal eintlik in twee aparte
dele aangebied word. Eerstens die afsonderlike versiag van die Studie
kommissie en tweedens die gesamentlike versiag saam met die Studie
kommissie van die Sondagskool. Die oorspronklike bronneboek word
nie gepubliseer nie, maar is beskikbaar vir insae.
Die Studiekommissie het getrag om ‘n duidelike en besliste uit
spraak oor elke punt te gee en derhaiwe is nie voorsiening vir minder~
heids- en meerderheidsrapporte gemaak nie. Die Studiekommissie gaan
ult van die gedagte dat dit die Sinode is wat moet beoordeel of die
resultaat en bevinding aanvaarbaar is.
Ons is van oordeel dat hierdie versiag maar die begin is van ‘n
volgehoue voortgesette studie wat die moontlikheid inhou vir nuwe
bane en beplanning met die oog op die toekoms.
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AFDELING A
INLEIDEND
HOOFSTUK

I

INLEIDING
1. HISTORIESE OORSIG
Die daarstelling van die Jeug-Studiekommissje het as voig verloop:
1.1 Besluit Sinode van Transvaal:

op 13 April 1951 het die Sinode van die Ned. Herv. of Geref.
Kerk van Transvaal die wenslikheid en noodsaakljkheid van ‘n studie
in verband met die jeug en jeugarbeid van die kerk uitgespreek. Die
betrokke besluit lui•. ,,Die H.E. Sinode besluit om sy kommissie vir
Jeugbearbeiding opdrag te gee om ‘n omvattende ondersoek in te stel
na die hele jeugaangeleentheid in die Transvaalse kerk, te wete: Studente
bearbeiding, Sondagskoolwese en Naskoolse Jeugbearbeiding en met ‘n
goedgemotiveerde rapport en aanbevelings voor die volgende Sinode te
verskyn.”
Weens gebrek aan fondse kon van die studie prakties mm tereg
kom en het die onderneming gesloer. Intussen het die behoefte baie
sterk na yore gekom dat so ‘n studie nie net deur éen kerk nie, maar
deur al die Gefed. Ned. Geref. Kerke behoort ondersteun te word. Daar
benewens het besinning oor die kerk en die onderwys steeds dringender
geword.
1.2 1]itbreiding tot ander Ned. Geref. Kerke:
Op 20 Maart 1957 is ‘n vergadering (onder voorsitterskap van
ds. J. F. Linde) gehou van verteenwoordigers van die Jeugkommissies
van die Ned. Geref. Kerke asook van die Gefedereerde Sondagskool
kommissie, die C.S.V. en die Kerkjeugvereniging met die oog op die
stigting van ‘n Jeug-Studiekommissie. Op hierdie vergadering is ‘n
tussentydse-studiekomjtee gevorm met ds. J. F. Linde as voorsitter
en ds. J. E. Potgieter as sekretaris.
Die reaksie van die verskillende Sinodes op die aanbevelings van
hierdie komitee was positief:
1.2.1

Kaapland (17 Oktober 1957):
Die Sinode aanvaar die volgende besluit, soos aanbeveel deur
die verteenwoordigers van al die verskillende Jeugkommissies en
Sondagskoolkommissies van die Gefedereerde Kerke op hul samekoms
van 20 Maart 1957, nI.: ,,Hierdie vergadering besluit tot die stigting
van ‘n Algemene Studiekommissje om ‘n omvattende en deeglike studie
te maak van die hele jeugarbeid van die Kerk, uitgesonderd die werk
saamhede van die Sondagskool
waar die Gefedereerde Kommissie
reeds aanvoorwerk vir ‘n ondersoek gedoen het. Wat betref die
metode van die studie sal die Algemene Studiekommissie werk deur
—

4

middel van subkommissies wat nie alleen benoem sal word vir die
verskillende werksaamhede wat in die Studiekommissie saamgegroepeer
is nie, maar ook vir verskillende gesigspunte wat genoemde studie mag
vereis. Met die samestelling van die Subkommissies sal die identiteit
van die verskillende meewerkende kommissies behoue bly.
,,Die HE. Sinode heg sy goedkeuring aan die stigting van ‘n Studie
kommissie in federale verband met die oog op die betere geestelike
bearbeiding van jeugdiges.”
,,Die Sinode keur die voorlopige onderhandelinge insake ‘n studie
ondersoek van die Gefedereerde Kerke oor die Jeugwerk van die Kerk
in al sy aanverwante aspekte goed.”
,,Die Kommissje voel sterk die behoefte aan ‘n omvangryke en
d eeglik gekoordineerde ondersoek oor die Jeug in Stad en Platteland
(soos die ondersoek van Kerk en Stad) en vra verlof van die Sinode
om in oorleg met die Armesorg en die Federale Bestuur van die
Kerkjeugvereniging sodanige ondersoek te doen.” (Goedgekeur.)
1.2.2

Natal (April 1957):
,,Hierdie vergadering besluit tot die stigting van ‘n Algemene
Studiekommissie om ‘n omvattende en deeglike studie te maak van
the hele jeugarbeid van die kerk, uitgesonderd die werksaamhede van
die Sondagskool
waar die Gefed. Komm. reeds aanvoorwerk vir
ondersoek gedoen het. Wat betref die metode van studie sal die
Algemene Studiekommissie werk d.m.v. sub-kommissies wat nie alleen
benoem sal word vir die verskillende werksaamhede wat in die Studie
kommissie saamgegroepeer is nie, maar ook vir verskillende gesigspunte
wat genoemde studie mag vereis. Met die samestelling van die Sub
kommissie sal die identiteit van die verskillende meewerkende kom
missies behoue bly.”
—

1.2.3

O.V.S. (April 1956):
is gevoel dat die tydstip aangebreek het vir ‘n omvattende
en deurtastende ondersoek oor die jeugwerk van die Gefedereerde Kerke
in al sy verwante aspekte.”
,,Dat ‘n verteenwoordigende studiekommissie uit alvier Gefede
reerde Kerke, benoem volgens ‘n voorgestelde basis deur die onder
skeie kerke self, die hele aangeleentheid sal ondersoek.”
1.2.4

Transvaal (24 April 1957):
Noodsaaklikheid van studie:
,,Hierdie vergadering ag dit uiters wenslik en noodsaaklik dat ‘n
deeglike en omvattende studie van alle jeugarbeid onderneem sal
word.”
Stigting van Breër Studiekommissie:
,,Hierdie vergadering besluit tot die stigting van ‘n Algemene
Studiekommissie om ‘n omvattende en deeglike studie te maak van die
5

hele jeugarbeid van die Kerk, uitgesonderd die werksaamhede van die
Sondagskool
waar die Gefedereerde Kommissie reeds aanvoorwerk
vir ‘n ondersoek gedoen het. Wat betref die metode van die studie
sal die Algemene Studiekommissie werk deur middel van Subkommissies
wat nie alleen benoem sal word vir die verskillende werksaamhede
wat in die Studiekommissie saamgegroepeer is nie, maar ook vir ver
skillende gesigspunte wat genoemde studie mag vereis. Met die same
stelling van die Subkommissies sal die identiteit van die verskillenje
meewerkende kommissies behoue bly.”
—

2.

SAMESTELLING VAN DiE JEUG-KOMMISSIE

In uitvoering van voornoemde opdragte is die Jeug-Studiekommissie
op 30 April 1958 saamgestel. Daarop is verteenwoordig die drie
afdelings, Studentebearbeiding, Opvoeding en Onderwys, en Naskoolse
Jeugbearbeiding van elkeen van die Kerke, Kaapland, Natal, Oranje
Vrystaat, Suid-Transvaal, Noord-Transvaal en Suidwes-Afrika, asook
die Hoofraad van die Christen Studentevereniging en die Federale
Uniebestuur van die Kerkjeugvereniging. Vanuit die kommissie is
‘n Uitvoerende Bestuur van sewe lede benoem en ‘n Dagbestuur van
drie lede.
2.1 Die personeel van die konunissie was.
Kaapland: Ds. 0. S. H. Raubenheimer (Studentebearbeiding);
Ds. W. J. du Toit (Opvoeding en Onderwys);
Dr. K. W. Heese (Arbeid aan die Jeug).
Natal: Ds. J. G. Odendaal (alle vertakkinge).
O.V.S.: Dr. B. J. Odendaal (Studentebearbeiding);
Ds. D. S. Snyman (Opvoeding en Onderwys);
Ds. G. J. Barnardt (Arbeid aan die Jeug).
Suid.Transvaal: Ds. J. A. Lombard (Studentebearbeiding);
Ds. C. Nel (Sekulêre Onderwys);
Ds. J. L. Potgieter (Naskoolse Jeug).
Noord-Transvaal: Ds. J. E. Potgieter (Studentebearbeiding);
Ds. R. J. Raath (Sekulére Onderwys);
Mnr. G. J. van der Westhuizen (Naskoolse Jeug).
S.W.A.: Ds. P. A. du Toit (alle vertakkinge).
Christen-Studentevereniging: Ds. J. S. Gericke;
Ds. W. S. Conradie.
Kerkjeugvereniging: Dr. D. W. de Villiers;
Ds. W. de W. Strauss.
Dr. D. W. de Villiers is tot voorsitter verkies, Ds. I. E. Potgieter
tot ondervoorsitter en Ds. W. de W. Strauss tot sekretaris.
2.2 ‘n Uitvoerende Bestuur is saamgestel om leiding in die studie as
geheel te neem en om al die vertakkinge daarvan te koördineer.
Hierdie bestuur is uit sewe lede saamgestel
een lid wat die Afdeling
—
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van Studentebearbeiding, een wat die Afdeling Opvoeding en Onderwys
en een wat die Afdeling vir Naskoolse Jeug verteenwoordig, met ‘n lid
van die Christen-Studentevereniging en een van die Kerkjeugvereniging,
benewens die voorsitter en sekretaris.
2.3 Aanvanklik is die Uitvoerende Bestuur benoem om as Skakel
kommissie met die Sondagskool te dien; later is ander lede benoem
en aangevul tot agt.
2.4 Daar was bale wisselinge in die personeel van die Studie-kommissie.
By die afronding van die rapport het die personeel soos voig
daar uitgesien:
Kaapland: Di. W. J. du Toit, A. G. S. Gous, een vakature.
Natal: Dr. W. J. G. Lubbe.
O.V.S.: Di. D. H. Botes, J. A. van Zyl en D. J. Malan.
Suid-Transvaal: Dr. C. F. Bekker, Mnr. E. L. de Hart en Ds. H.
Cronje.
Noord-Transvaal: Di. R. I. Raath, A. G. S. Gous en J. E.
Potgieter.
S.W.A.: Ds. J. R. Nel.
C.S.V.: Di. J. S. Gericke en C. J. V. Bell.
KJV.: Dr. D. W. de Villiers en Ds. W. de W. Strauss.
Sekretaris: Mnr. Gert van der Westhuizen waarnemend vanaf
1 November 1960 en benoem vanaf 9 Oktober 1962.
Gekoopteerde lede: Di. 0. S. H. Raubenheimer (t.w.v. kontinu
iteit) en M. J. Smuts.
3.

DIE JEUG-STUDIEKOMMISSIE
EN DIE ALGEMENE STNODE
Omdat al die Gefedereerde Kommissies en Federale Rade met die
koms van ‘n Algemene Sinode vervang is met kommissies van die
Algemene Sinode, is die status van hierdie kommissie met die Jeug
kommissie van die Algemene Sinode opgeneem. Laasgenoemde het
geoordeel dat die Jeug-Studiekommissie uit die aard van sy same
stelling en onder die nuwe omstandighede, sy versiag by die Algemene
Jeugkommissie moet indien vir rapport aan die Algemene Sinode.
4.

OPDRAG

Die finale opdrag aan die Jeug-Studiekommissie is as volg gefor
muleer
om ‘n kerklike ondersoek in te stel aangaande die jeug
en die jeugarbeid van die kerk, met al sy verwante gesigspunte en
vertakkinge, ten einde ‘n omvattende gefundeerde en gekoordineerde
jeug-beleid vir die kerk op te stel asook om middele en metodes aan
te dui van hoe om die jeug te lei tot volwaardige lidmate van die kerk
van Christus.” Hierdie doelstelling is verbind aan die woorde van
Efésiërs 4: 12, 13
om die heiliges toe te rus vir hulle diens
werk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal
7

korn tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun
van God, tot ‘n voiwasse man, tot die mate van die voile grootte van
Christus.”

5. BEPLANNING
Die aanvanklike voorstel wat deur die Sinodes goedgekeur is, het
as voig gelui: ,,Wat betref die metode van die studie sal die Aigemene
Studiekommissie werk deur middel van Subkommissies wat nie alleen
benoem sal word vir die verskillende werksaamhede wat in die Studie
kommissie saamgegroepeer is nie, maar ook vir verskillende gesigs
punte wat genoemde studie mag vereis. Met die samestelling van die
Subkommissies sal die identiteit van die verskillende meewerkende
kommissies behoue bly.”
Om uitvoering hieraan te gee is verteenwoordigende studiekomitees
benoem om die vraagstukke en sake in verband met die onderskeie
afdelings te bestudeer en die Uitvoerende Bestuur met hul bevindinge
en aanbevelinge te dien.
Die volgende Sub-komitees is benoem (die lede wat tans dien word
ook aangegee):
5.1 STUDENTEBEARBEIDING:
1959
Dr. B. 3. Odendaal (sameroeper)
Di. 3. S. Gericke
3. W. Hanekom
I. E. Potgieter
D. 3. Viljoen
J. du P. Malan
0. S. H. Raubenheimer
Dr. W. D. Jonker

1965
Di. J. E. Potgieter (voors.)
D. 3. Malan
3. S. Gericke
B. J. Schutte
D. J. Viljoen
0. S. H. Raubenheimer
L. M. Heyns
Dr. W. D. Jonker
J. A. Heyns

5.2 OPVOEDING EN ONDERWYS:
1965
Di. R. 3. Raath (voors.)
W. J. du Toit
Prof. F. J. M. Potgieter
C. F. Gunther
J. H. Jooste
J. J. Fourie
0. C. Erasmus
Dr. L. H. Badenhorst
3. Celliers
Di. J. R. Nel
D. H. Botes

1959
Di. R. I. Raath (voors.)
W. I. du Toit
D. S. Snyman
Prof. D. P. Britz
B. F. Nel
Mnr. Theo Pauw
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5.3 NASKOOLSE JEUG (HOOF-KOMITEE):
1959
1965
Dr. D. W. de Villiers
Dr. D. W. de Villiers (voors.)
Di. G. J. V. Bell
(KJV.)
M. J. Smuts
Di. W. S. Conradie (C.S.V.)
N. Schreuder
M. J. Smuts (N.Tvl.)
J. A. van Zyl
P. J. Jordaan (O.-K.P.)
A. G. S. Gous
E. P. 1. Kleynhans (O.V.S.)
W. de W. Strauss
C. F. B. Naude (S.-Tvl.)
Mnr. G. J. van der Westhuizen
Dr. H. L. N. Joubert (W.K.P.)
E. L. de Hart
Onder bogenoemde Hoof-Studiekomitee (Naskoolse Jeug) is die
volgende Sub-Studiekomitees benoem:
5.3.1

Wes-Kaapland:
1959
Dr. H. L. N. Joubert
Ds. D. J. M. Terbianche
Dr. K. W. Heese
Prop. F. J. Liebenberg
Ds. 0. 5. H. Raubenheimer

5.3.2

Oos-Kaapland:
1959
Di. P. J. Jordaan
H. B. Geyer
N. Schreuder
J. L. Nel
Dr. W. A. Smit

1965
Di. N. Schreuder
H. B. Geyer
J. L. Nel
E. Ellis

5.3.3

O.V.S..~
1959
Di. E. P. Kleynhans
Z. B. Loots
I. E. Lombaard
D. C. G. Fourie
D. H. Botes

1965
Di. J. A. van Zyl
D. J. Conradie
D. H. Botes
H. I. Vorster
Dr. F. Burger

5.3.4

Noord-Transvaal:
1959
Ds. M. I. Smuts
Mnr. Gert v.d. Westhuizen
Mnr. G. T. le Roux
Prof. H. D. A. du Toit

1965
Di. A. G. S. Gous
D. J. M. Terbiance
F. J. Liebenberg
G. Bam
Mnr. W. C. van der Merwe
P. J. Bekker

1965
Dr. D. W. de Villiers
Di. A. G. S. Gous
3. E. Lombaard
A. A. van Wyk
Mnr. S. H. Friis
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5.3.5

Suid-Transvaal:
1959
Di. C. F. B. Naude
K. D. Struwig
I. A. Lombard
I. I. Kemp

1965
Mnr. E. L. de Hart

5.3.6

Kerk en Vereniging:
1959
Dr. Z. B. Loots
Prof. B. B: Keet
Prof. F. J. M. Potgieter
Prof. T. N. Hanekom
Dr. F. E. O’B. Geldenhuys
Dr. W. D. Jonker
Ds. D. S. Snyman

5.3.7

Kerkjeugvereniging en C.S.V.:
1962
Dr. D. W. de Villiers
Dr. W. J. G. Lubbe
Ds. G. J. V. Bell
Ds. D. S. Snyman
Mnr. Gert van der Westhuizen

:5.3.8

Skakeikommissie met Sondagskool:
Dr. D. W. de Villiers
Di. R. J. Raath
J. E. Potgieter
0. S. H. Raubenheimer
M. J. Smuts
Dr. W. J. G. Lubbe (sedert 1965)
Mnr. Gert van der Westhuizen

5.4 HULP VAN DESKUNDIGES:
Aanvullend tot die werk van die studiekomitees is ruim gebruik
gemaak van die huip van deskundiges wat studiestukke oor spesifieke
sake gereedgemaak het.
.5.5 EMPIRIESE GEGEWENS:
Waar nodig is skriftelike en
gedoen soos byvoorbeeld oor die
onderrig in skole en die werkswoontes, vryetydsbesteding van die

mondelinge empiriese ondersoeke
C.S.V. en die KJV., Godsdiens
en verblyfsomstandighede, leesge
jongmens, en studentebearbeiding.

5.6 REDAKTORS EN EINDREDAKTOR:
Vir die eindformulering en -samestelling van die versiag is eind
redaktors benoem vir elke afdeling. Dr. D. W. de Villiers, Ds. J. E.
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Lombaard en Mnr. G. I. van der Westhuizen (Naskoolse Jeug), Ds.
R. J. Raath (Opvoeding en Onderwys), Ds. J. E. Potgieter (Studente
bearbeiding) en Ds. 0. S. H. Raubenheimer (Kerk en Vereniging).
As eindredaktor het ds. J. E. Lombaard opgetree en hy was
verantwoordelik vir die finale rangskikking en redigering van die versiag.
6. VASSTELLING VAN STUDIEVELD
Ten einde ‘n duidelike koers te he en om die nodige koordinasie
te verseker is hierdie studiekomitees bedien met deeglik uitgewerkte
memoranda.
6.1 MEMORANDA:
Die opstel van die memoranda, waarin die belangrikste vraag
stukke in verband met ‘n bepaalde studierigting stelselmatig geformuleer
is, is aan die volgende lede van die Uitvoerende Bestuur opgedra:
.Studente-bearbeiding: Ds. J. E. Potgieter in medewerking met Ds. B. J.
Odendaal.
Opvoeding en Onderwys. Ds. R. I. Raath in medewerking met Ds.
D. S. Snyman.
Naskoolse Jeug: Ds. I. G. Odendaal in medewerking met Mnr. G. I.
van der Westhuizen.
C.S.V. en KJV.: Dr. D. W. de Villiers in medewerking met Ds. W. S.
Conradie.
6.2 BESLUITE VAN SINODES EN/OF KOMMISSIES:
Van tyd tot tyd is die Sinodale Kommissies wat met Studente
bearbeiding, Opvoeding en Onderwys en Naskoolse Jeug belas is.
versoek om alle besluite wat die Sinodes of die betrokke kommissies
geneem het, en wat betrekking het op die jeugbeleid en jeugwerk van
die kerk, aan die Jeug-Studiekommissie te stuur vir verwerking in sy
versiag.
6.3 STUDENTEBEARBEIDING:
Hierdie studie het plaasgevind aan die hand van ‘n omvattende
en volledige memorandum wat aan ‘n groot aantal deskundiges gestuur
is met die versoek dat antwoorde verstrek en kommentaar gelewer
word.
Hierna is onderhoude gevoer met leraars, professore en dosente in
al die sentra waar groot getalle studente saamgetrek is. Die inligting.
antwoorde en kommentaar wat ontvang is, is in ‘n versiag met aan
bevelinge verwerk. Ter inligting word ‘n aantal van die sake waaroor
in die studie besin is, genoem:
Die Subjek: Wie is verantwoordelik vir die geestelike bearbeiding
van die studente? Moet die inrigting self ‘n aandeel neem? Getals
verhouding tussen studente. en ouer lidmate. Die studenteleraar en
studente in omliggende gemeentes. Die studenteleraar en sy verhou
ding tot die inrigting. Die studenteleraar en lidmate van ander kerke.
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Studentegetalle en sensusopnames. Die eggenote van die studente
leraar.
Die Objek: Wie is die objek? Lidmaatskap van die student..
Verhouding tot plaaslike gemeente. Gerneente bestaande hoofsaaklik
ult studente. Skakeling met ouers van studente. Besondere eien
skappe van die student. Die student se aandeel aan offergawes en
dankoffers. Aandeel van studente aan gewone gemeentelike lewe.
Finansiële huip i.v.m. die oprigting van ‘n kerkgebou vir studente.
Die arbeidskrag en sy status: Die benaming ,,Studenteleraar”.
Hoe moet dames bearbei word? Skepping van Studenteleraarspos.
Deur wie word studenteleraar beroep? Hoe word die pos bekostig?
Huisvesting en eiendomsreg t.o.v. die pastorie.
Metodes van bearbeiding: Amptelik: Dienste, Besoeke, Wyke ens..
Nie-amptelik: Belangrikheid van jaargroepe; koshuise en dagstudente;
Fakulteite en studierigtings; arbeid deur middel van verenigings; eerste~
jaars; losies; korrespondensie; kampe en toere ens.
6.4 OPVOEDJNG EN ONDERWYS:
Die standpunt van die N.G. Kerk: na etlike samesprekings en
studiekonferensies met deskundiges, is ‘n resultaat saamgestel wat
onder meer die volgende behels:
Probleemstelling; Begripsbepaling: Vorming (Opvoeding in die
breër sin), Opvoeding, Onderwys, Opvoedkunde, Wêreld- en lewens
beskouing; die gronde en perke van die kerk se bemoeienis met die
onderwys; grondsiag; Christelike wêreld- en lewensbeskouing; die nood
saaklikheid van Christelike opvoeding en sy verband met die nasionale
ideaal; die praktiese implikasies vir die skool van die doel en wese
van Christelike opvoeding op nasionale grondsiag; die kind, die moont
liltheid en die grense van opvoeding; moedertaal as meduim van onder
wys; verskillende tipes skole en hul grense; beleid en beheer van
onderwys; opleiding van onderwysers; die verhouding tussen kind,
skool, staat en kerk; die leerstof en leerplaninhoude; opvoedings
middels; skoolorganisatoriese sake; die roeping en taak van die Ned.
Geref. Kerk ten opsigte van godsdiensonderwys aan die openbare skole
van die Republiek van Suid-Afrika; die Gewetensklousule.
6.5 NASKOOLSE JEUG:
Hierdie studie het ‘n wye veld gedek. Enkele sake waaroor
rapport uitgebring word, word ter inligting genoem: die jongmens in
die Skrif; die jeug in sy lewensuitinge vandag; die besondere sorg van
die kerk aan die jeug in hul oorgangstadiums tussen skool, kollege,
universiteit en werk, en tussen kind, student en naskoolse jeug, tussen
dooplidmaat en mondige lidmaat, tussen ongetroud en getroud; die
amptelike taak van die kerk in die prediking en huisbesoek; bereiking
van die gemeentelike jeug; jeugprediking; deelname van die jeug aan
kerklike werk; die roeping van die kerkraad en kerkraadslede teenoor
die jeug; die aandeel van die leraar en sy opleiding; kontinuIteit in
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ons kinder- en jeugarbeid; opleiding tot die amp van gelowige; kerklike
jeugleiers; kerklike jeugkampe op ‘n breër terrein; verenigingslewe
onder die jeug; kerklike jeugburo; huweliksleiding; jeugontspanning;
vryetydsbesteding; werksomstandighede; leesgewoontes; verblyfsomstan
dighede van die jeug; die bearbeiding van opleidingsgroepe, en indus
triële groepe; buitekerklike jeug; eenheidsoptrede in die kinder- en
jeugarbeid van die kerk; ens. ‘n Studie is ook m.b.M. deskundiges
gemaak oor die hele vraagstuk van kerk en vereniging. I
7.

VERGADERINGS

Afgesien van talle onderhoude, vergaderings van verteenwoor
digende sub- en ad hoc-komitees en so meer, is vergaderings van die
.Jeug-Studiekommissie in sy geheel gehou te Bloemfontein op 30 April
1958 en te Pretoria op 8 en 9 Desember 1964. Vergaderings van die
Uitvoerende Bestuur is gehou op 8 en 9 April 1958, 25 Junie 1958,
25 November 1959, 24 en 25 Februarie 1960, 31 Augustus 1960 en
9 Oktober 1962. Die Dagbestuur het vergader op 24 September 1958,
2 Junie 1959, 11 Junie 1959, 24 en 25 Februarie 1960, 1 September
1960, 23 Mei 1962, 23 Augustus 1962, 20 September 1962, 20 Augustus
1964, 19 November 1964, 17 Desember 1964, 26 Februarie 1965 en
12 Maart 1965. Die Skakelkomitee met die Sondagskool-Studiekom
missie het op 1 September 1960, 29 en 30 Julie 1965 en 30 September
1965 byeengekom.
Die meewerkende liggame en instansies is steeds op hoogte gehou
met die vordering van die studie deur middel van verslae.
8.

BEGROTING

Die geldelike verantwoordelikheid ter dekking van alle koste ver
bonde aan die studie, is op ‘n pro-rata basis deur die meewerkende
sinodes en liggame gedra, bereken teen ‘n totale jaarlikse bedrag vafl
R2,000. Daar is nog van sommige instansies bedrae uitstaande, wat
ingevorder behoort te word, maar tot by die skrywe van hierdie
~vers1ag is ontvang:
Sin. Kom. vir Arbeid aan die Jeug, Kaapland
R2,800-00
Sin. Kom. vir Opvoeding en Onderwys, Kaapland
200-00
Sin. Kom. vir Studente-bearbeiding, Kaapland
200-00
Natal
alle afdelings
100-00
O.V.S.
KJV
747-42
O.V.S.
alle afdelings
600-00
Noord-Transvaal
alle afdelings
600-00
Suid-Transvaal
alle afdelings
400-00
KJV.
Algemene Unie
2,100-00
—

—

—

—

—

C.S.V
.S.W.A.

2,100-00
20-00

alle afdelings
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HOOFSTUK

II

DIE JEUG IN DIE SKRIF EN IN DIE KERK
1.

DIE PLEK VAN DIE KIND IN DIE SKRIF

Dit is lonend om die posisie van die kind en die jongmens in die
Nuwe Testament te sien teen die agtergrond van die Ou Testamentiese
en selfs die Antieke siening van die kind.
1 .1 Die Ou Testament:
Ten spyte van die felt dat die kind wel deel gehad bet in die
godsdiens van die Antieke (sien 1.3), is dit ook waar dat daar in
ant ieke tye baie ander terreine van die algemene lewe was waar die
kind nie tot sy reg gekom het nie. Die Woord van God huldig egter
‘n heel ander siening sodat selfs die swakste kind ‘n troue dienaar van
God kan word en sodoende aan sy hoe bestemming kan beantwoord,
vgl. Samuel. Die Ou Testament ken aan die kind ‘n besondere plek
toe. Kinders is ‘n vreugde vir die gelowige en strek tot Gods eer.
Die verwekking van kinders en die baar van kinders, veral seuns, is
in die Ou Testament ‘n teken van God se seen en dit is selfs ‘n gebod.
Kinderloosheid of onvrugbaarheid veroorsaak Iced, Gen. 15:2, 1 Sam.
1:2. Bekend is ook Ps. 127:3-5 en 128:3 e.v. Kinders is as ‘n gawe
van God deur die ouers ontvang. Dit is God wat die wonderlike
loebereiding van die kind werk in die skoot van die moeder, Ps. 139~
13-23. God sorg verder ook vir die kinders en die belofte van God
aan Noag, Gen. 9:8, geld ook die kinders. Die Skrif spreek met groot
bewoëndheid van God se luister na die versmagtende stem van ‘n
~smael•.,.God het na die stem van die seun geluister op die plek
waar by is. Staan op, tel die seun op
(Gen. 21:17-18). ‘n
Teerheid spreek uit die vermelding van die 120,000 kinders in Ninevé,
Jona 4:11, oor wie God Sy ontfermende hand uitsteek. Die Here noem
Homself verder ‘n Vader van die weeskind, Ps. 68:6, en Hy neem
kinders aan wat deur hulle vader en moeder verlaat is, Ps. 27:10, en
help hulle, Ps. 10:14. Hy laat hulle reg tot reg kom teenoor gewelde-.
naars, Ps. 10:18. Ernstig is die verbod teen hulle onderdrukking,
Sag. 7:10. ,,Want by U vind ‘n wees ontferming” (Hosea 14:4).
By hierdie algemene opmerkings in verband met die posisie van
die kind kan ons twee rigtinggewende beginsels vir die Ou Testament
aanstip.
In die eerste plek is dit van belang om die kind se posisie en
betekenis te benader vanuit die vermeerderingsbevel, wat ‘n Skeppings
ordonansie is, Gen. 1:28. Die huwelik, deur God geseen, strek tot
vermenigvuldiging van die menslike geslag, Gen. 1:27. Kinders is
daarom ‘n erfdeel van die Here, Ps. 127:3, die rykdom van die ganse
huislike lewe. Om baie kinders te he, beskou die Skrif as ‘n besondere
seen van die Here, Ps. 127:3-5 en Ps. 128. Op die agtergrond van al
hierdie dinge staan, soos iemand dit stel, ‘n ja-segging tot die lewe, ‘n
waardering vir die nageslag, wat veranker is in die Godsgeloof, Jes.
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45:9-13. Die Jodedom bet hierdie gedagte verder uitgebou, vera!
uit die gesigspunt van die Godsvolk wat gebou moet word. As iemarid
die voortplanting nie be-oefen nie, is dit soos wanneer hy bloed vergiet
of die beeld van God skend, het die Rabbyne gese. Die vermeerdering
van die diere in die water en die in die lug, is ook vervat in die
vermeerderingsbevel, Gen. 1:22, maar dit is tog treffend dat dit alleen
op die mens van betrekking is dat hy die aarde moet vul en onder
heerskappy moet bring. Dit hou in dat God wil dat op die aarde
menslik geleef sal word. Die mens moet die aarde beset en oral die
vrederyk stig. Vir die voW Israel skep dit probleme, naamlik die
vermeerdering, wanneer Jahwe Abraham roep, horn die vaderskap
beloof, terwyl Sarai reeds onvrugbaar is. Vir tientalle jare moet die
egpaar op die geboorte van die beloofde kind wag. As hy eindelik
gebore word, is dit nie toe te skrywe aan die vitaliteit van die mens
nie. maar aan God se persoonlike ingrype. Die yolk van God ontstaan
kennelik slegs deur die wonder en nie deur die krag van die natuur
of die woord by die skepping tot die mens gespreek nie. Hierdie
gedagte werk ook deur in die geval van Isak se huwelik. wat aan
vanklik kinderloos is, totdat Esau en Jakob slegs op gebed gebore
word, Gen. 25:21.
Die vraag wat uit hierdie dinge ontstaan, is: Waarom is die
geboorte van baie seuns in Israel van so groot betekenis? Dit kan
slegs verklaar word uit Israel se toekomsverwagting. In sy kind ers en
kleinkinders sien hy onmiskenbaar die bewys van die waarheid van
God se beloftes, naamlik dat Israel ‘n toekoms het. Dit gaan egter
om meer dan die toekoms van Israel. Israel moet daar wees as God
se heil op aarde kom. Israel mag in sy persoon en familie nie sterwe
nie. Op die dag van heil moet die hele Israel aanwesig wees om deel
te he aan die lof tot eer van God. Die yolk moet bestaan, want onder
die volkere is dit die enigste wat God ken, prys en dien. As die yolk
sou ophou om te bestaan, sou dit met hierdie wêreld gedaan wees.
Die geboorte van ‘n kind is in hierdie yolk daarom veral ‘n gebeur
tenis van teologiese betekenis meer as van biologies -etniese waarde.
In Openb. 12:1 is dit pragtig in beeld gebring deur die beeld van die
draak wat waghou by die swanger vrou om haar pasgebore kind te
verslind. Die swanger vrou is Israel, en die kind is die Messias in
wie Israel sy vervulling en bestemming vind. Sy geboorte geskied
tot heil van die wêreld en tot verbreking van die heerskappy van die
duiwel. Alle geboortes in Israel vóór Christus geskied eintlik ter
wile van sy geboorte. Van Abraham af is die voortplanting gerig
op die geboorte van die Kind deur Wie hierdie wéreld gered sal word.
In die tweede plek kry die kind besondere betekenis kragtens
die verbond van God met ouer en kind. Die telkens hel-haalde belofte
van God aan Abraham, Gen. 17, sluit die kinders in. As die God
van die verbond beloof God om Sy yolk te seen, die kleines en die
grotes, en die seen oor hulle te vermenigvuldig, Ps. 115:13-14. Hy
dink aan Sy verbond tot in ewigheid, Ps. 105:8. Skatte van seen word
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aan kinders toegesê. Die nageslag sal Horn dien, Ps. 22:31. 1-Tulle
sal na Horn vra, Ps. 24:6. Hulle is die deur God geheiligde saad
wat die aarde sal beërwe, Ps. 25:13. Sy heerlikheid en Sy geregtig
heid sal oor hulle gesien word, Ps. 103:17. Die kinders van die
verbond behoort aan die Here. God noem hulle ,,My kinders”.
Eseg. 16:21. God het hulle lief, Hosea 11:1, soos Hy Israel liefgehad
het toe hy nog ‘n kind was in Egipte. Die kind staan in die sentrum
van die heerlikste beloftes van God.
As ons vra na die aandeel wat die kind in die godsdiensoefening
gehad het in die O.T., is die volgende duidelik. Dit staan vas dat
die besnydenis vir die kind beteken bet die aansluiting by die yolks- en
godsdienstige gemeenskap. Die eersgebore seun behoort aan Jahwe
en moet aan Horn gegee word en deur die offer vrygestel word. Die
kinders is ook by die offer teenwoordig, 1 Sam. 1:4, en word so groot
in die beoefening van die godsdiens. Daarby kom planmatige onder
wysing van die kind, wat in die eerste plek bestaan in die inskerping
van die geskiedenis van God se genadige leiding met die vorige geslag.
Deutr. 4:9. Daarmee gaan gepaard die onderrig in verband met die
eise van Jahwe, Deutr. 11:19, asook die inskerping van religieus.sedelike
lewenswysheid, Spr. 4:1. Vroeë wyding aan die heiligdom kom voor.
1 Sam. 1:28, en dit voer tot halfpriesterlike dienswerk, I Sam. 2:18.
maar dit is darem die uitsondering. Eintlike kinderpriesters was daar
nie in Israel nie.
In die latere Jodedom, voor en na die verwoesting van die tempeL
verskuif die aksent van deelname aan die godsdiensoefening na die
kennis van die Tora. Die jongelinge leer die Tora, waarvan die meisies
uitgesluit is.
1.2 Die Nuwe Testament:
Dit is van belang om daarop te let dat die situasie in die N.T.
enigsins anders is as die van die O.T. Die vermeerderingsbevel kry
nou, in die hg van die nabyheid en deurbraak van die koninkryk van
God, ‘n ander karakter. Vervahle is die motief wat bewus of onbewus
agter die voortplanting sit, naamlik dat die geboortes in Israel heils
betekenis het. Omdat met die geboorte van Christus die geboorte
plaasgevind het, het die geboortes in Israel geen Messiaanse perspektief
meer nie. Verdwene is ook die motief dat ‘n mens kinders moet he,
sodat ‘n mens in ‘n mens se kinders teenwoordig sal wees wanneer die
Messias kom, om deel te neem aan die lof tot eer van Horn. Die
voorreg word nou beloof aan elke gelowige om deel te neem aan die
individuele opstanding kragtens die geloof in Christus. In eie persoon
sal ‘n mens kan deelneem aan die lof tot eer van God. Soos die O.T.
stel die N.T. ook die vrederyk in die middelpunt, en dit moet bewerk
stellig word deur die onderwerping van die aarde aan die mens se
heerskappy. Die nuwe in die N.T. is egter dat dit nie hanger verwag
word’ van die eerste ~Adam en sy vermeerdering nie, maar van die
tweede Adam en die toeneming in die getal Christene. Hierdie ver
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menigvuldiging geskied nie via die natuurlike geboorte nie, maar deur
die wedergeboorte. Die deurbraak in die verwerkliking van die nuwe
lewe in die vrederyk moet meer aksent kry as die voortsetting en
instandhouding van die natuurlike lewe. In die hg hiervan word die
situasie anders as in die O.T. Net so ook in verband met die ver
wekking van kinders. Wie baie kinders het, is vanuit Christus en die
vrederyk gesien, nie beter daaraan toe as die wat mm kinders bet nie.
want die vrederyk word nie daardeur gebou of versteur nie. Niemand
kan kinders verwek vir die koninkryk van God nie en niemand kan
tevore weet of hulle kinders daar sal ingaan nie. Genade is geen
erfgoed nie. In die hg hiervan kan ‘n mens Paulus se siening in
verband met die huwelik, byvoorbeeld, begryp, 1 Kor. 7:1, waar dit
nie absoluut verpligtend gestel is vir die Christen om te trou nie.
hoewel hy tog die huwelik as skeppingsordonnansie erken by implikasie
in 1 Kor. 6:16.
Na wat hierbo gesê is, kan ons probeer om die volgende punte
aan te stip in verband met die N.T. se siening van die kind:
1.2.1

Die huwelik, ouers en kinders:
Hoewel Jesus by geleentheid verwys bet na die askese en
rehigieuse huwehiksmyding (of -onthouding), Matt. 19: 12, staan Hy
positief teenoor die huwelik as instelling van God met bindencle gesag,
Matt. 19:3-9. Dit bet sy basis en norm in die skeppingsdaad van
God, deurloop ‘n geskiedenis in hierdie bedeling en korn met hierdie
bedeling tot ‘n einde, vgl. Mark. 10:6, 8 en 12:25. Die kind wat voort
spruit uit die huwelik word nie los gesien van die ouers en die gesin
nie. Die ouers sorg vir die kinders, Matt. 7:9, en tree ten behoewe van
die kinders op, Mark 5:36 e.v., 7:29, 9:14 e.v. Die ouers is aanspreekhik
vir die opvoeding van die kinders, Ef. 6:4 en Kol. 3:21. Volgens Matt.
24:19 is dit duidelik dat geboorte en verwekking van kinders tot in die
laaste dae sal voortduur. Die huistafels, Kol. 3:18, Ef. 5:22, 1 Petr.
2:18, toon ‘n positiewe waardering vir die familielewe en die opvoeding
van kinders, gegrond op die ware liefde.
1.2.2

Jesus se siening van die kind:
Wanneer die dissipels vra na die grootste in die Koninkryk van
die hemele, roep Jesus ‘n kindjie na Horn en leer huhle dat ahleen
huhle wat soos die kindertjies word, die koninkryk sal binnegaan,
Matt. 18:2-3. Vgl. ook verder Matt. 19:13-15 en 21:l5.,,Ellceen
wat homseif verneder soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die
koninkryk van die hemele,” sê Jesus, Matt. 18:4.
Met hierdie verwysing na die kind word nie soseer een of ander
kinderlike deug beklemtoon nie, maar wel die hulpbehoewendheid en
afhanklikheid, wat kenmerkend is van die kind in teenstehling met
die volwassene wat sehfversorgend wil wees. Dit is ‘n beeld van die
grondstruktuur van die verhouding tussen God en mens, waarin die
rnens voistrek aangewese is op God en op dit wat Hy vir die mens wil
doen. ,,Het kind kom hier voor als het critikloze bet gaarne aan
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vaardende, bet gaarne zich aan anderer leiding overgevende, bet
gaan om een klein kind, paidion, dat Ieefde in bet heden, van ogenblik
tot ogenblik,” sé Grosheide.
Nadat Jesus die dissipels gewys het op die gesindheid en bouding
wat toegang tot die koninkryk bepaal, Matt. 18:3-4, gaan Hy voort
orn te sê elkeen wat een van bierdie kindertjies in Sy Naam ontvang,
ontvang Horn, vers 5. Vraag is of daar van gelowiges gepraat word
wat hierdie kinderlike gesindheid bet, of wel van kinders. Interessant
dat Scblatter verwys na die Esseners wat vreemde kinders by hulle
geneern het omdat hulle die selibaat beoefen bet en hulle orde langs
bierdie weg voortgesit moes word.
Hierdie motief vind by natuurlik nie by die dissipels nie. maar
oindat hulle deemoedig is en self tot kinders rnoet word, en in die
vers~rging van kinders ook hulle taak en roeping vind, bet die eerste
gerneente die verlate kinders opgeneern. In die ontvang van die
kinders sien hy ‘n spesifieke opdrag tot hulpbetoon aan die kind. So
‘n kind skep die gemeenskap tussen Jesus en Sy dissipels. en hulle
bewys hulle liefde teenoor Jesus wanneer hulle ‘n kind om Sy ontwil
by hulle neem. Wat ookal die juiste eksegese is, is dit van groot
betekenis dat Jesus die kind bier stel as besittende daardie houding
wat bepalend is vir toegang tot die koninkryk.
1.2.3

Die kinders en die koninkryk van die heinel.
Naas Matt. 18:2 cv., lewer Matt. 19:13-15 baie duidelik getuienis
van die besondere posisie van die kind. Jesus seen die kinders. Waar
orn die dissipels die kinders wou terughou, weet ons nie. Schiatter
spreek die vermoede uit dat hulle gedink het dat die kinders me
bruikbaar vir Jesus se werk en die volbrenging daarvan was nie orndat
hulle nie die nodige kennis en krag daartoe besit bet nie. Dat die
moeders hulle kinders deur Jesus wil laat seen, berus op die Joodse
gewoonte dat ‘n mens ‘n Joodse Rabbi gevra het. om sy seen aan
die kinders te skenk vir hulle verdere lewe.
Jesus veroordeel die houding van die dissipels en sê dat die
koninkryk van God aan hulle, die kinders, behoort. Vanuit Matt.
19:13 kan ons ook Matt. 18:6. 10 lees. Omdat die ,,kleines” aan
Jesus behoort en kinders van die koninkryk van God is, spreek Hy
Sy wee uit oor hulle wat hulle tot sonde verlei of hulle verag. Hulle
wat so doen, kry God en Sy engele teen hulle, Matt. 18:10. ,,Er is
in de hele wereld geen woord, dat zó voor die kinderen partij kiest”,
sê Pop. Die uitspraak van Jesus strek verder as die kind en sluit in
almal wat hierdie gesindbeid bet wat die kind het, ‘n gesindheid wat
indirek tot ons ook spreek uitMatt. 5:3-12. Hier word die verorde
ning in sake toetrede tot die koninkryk baie duidelik gestel, naarnlik
dat God die skeppende en die gewende is, en dat die mens se ver
dienste geen waarde het nie. Daarom geskied God se koninklike
werk ‘ook aan die kle,ineres, ook die kinders, en die arbeiders in sy
diens wat ly. Schlatter sien hierdie feit as van betekenis vir die opbou
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van die kerk, want dit toon dat die eerste gemeente die kinders saam
met die voiwassenes ingesluit het. Hy herhaal weer sy opmerking
by Matt. 18:5, dat Jesus self tot die dissipels kom wanneer hulle ‘n
kind in Sy Naam opneem, en daaruit lei hy af dat ,,Jesus die Kinder
mit seiner allmachtigen Gnade umfasse, und dies deshaib, weil sie
Kinder sind”.
Grosheide sien in die woorde ,,verhinder hulle nie”, jets in ver
band met die doop. Die woord kOluein word ook gebruik ten opsigte
van die verhindering om gedoop te word, Matt. 3:24, Hand. 8:36:
10:47: 11:17. Jesus wil die kinders ontvang, want aan hulie behoort
die koninkryk van die hemele. Grosheide sien hierdie kinders as
kinders van gelowiges, wat saam met die gelowiges wat God vrees
op een lyn staan. Dit beteken nie dat hulle in die koninkryk mag
gaan nie, maar wel dat hulle reeds daarin is. Waar die kinders van
gelowiges kragtens die verbond in die ou bedeling die besnydenis
ontvang het, ontvang die kinders van die gelowiges in die nuwe bedeling
hierdie sigbare teken van Goddelike guns. Ook die klein kindertjies,
wat nog geen onderskeidingsvermoe besit nie. besit die koninkryk
van die hemele en is soos die mense van Matt. 5:3 burgers van die
ryk en het deel aan die weidade van die ryk. Daarom mag hulle na
Jesus toe gaan.
In hierdie verband moet ons ook let op Matt. 21:15 waar gepraat
word van die kinders wat in die tempel uitgeroep het: ,,Hosanna vir
die Seun van Dawid.” Die kinders het gesien wie Jesus is, omdat
God hulle hierdie onbelemmerde blik gegee het. Die voiwassenes
bet daarop gereageer met hierdie gedagte: dit is maar kinders. Jesus
bevestig en aanvaar egter die getuienis van die kinders deur daarop
te wys dat dit ook die vrug van God se werk is en dat die kind hierin
die Goddelike wil uitvoer: ,,Ja, het julie nooit gelees nie: Uit die mond
van klein kinders en suigelinge het U vir U lof berei?”, Ps. 8:3. Die
kjnderlike geioof. gebore uit die kinderlike en onbevange gemoed, is
die geloof wat die welgevalie van God wegdra.
1 .2.4

Die kinders en die heil.

Nêrens word in die N.T. gesê dat die kinders van die heil uit
gesluit is nie. Paulus neem die heilsverdienste van Christus as bewerker
van die nuwe skepping so universeel op dat dit so omvattend gestel
word soos in Rom. 5:18, 1 Kor. 15:22. Seifs die uitverkiesing sluit
die kind nie uit nie, vgi. 1 Kor. 15:22: PlërOma tOn ethnOn en Rom.
11:26: Pas israel sothesetai. As die verhouding van heil en geloof
ter sprake kom in verband met die kind wat nog nie onderskeidings
vermoë het nie, is dit van belang om daarop te let dat volgens Paulus
die geloof die verlossing nie bewerkstellig nie maar ontvang. Die
eerste gemeente betrek die kinders ook binne die genieting van die
heilsweldade van Christus, soos die seëning van hulie deur Jesus,
Matt. 19:13-15, en die organiese verband wat daar tussen die geslagte
van gelowiges gelé word, Hand. 2:39, dit duidelik bevestig.
19

1.2.5

Die kind en die gemeente.
Dit is baie duidelik dat die kinders by die gemeente gereken is.
Hulle neem deel aan die beslissende verrigtinge in die gemeente, Hand.
21:5, en op meer verstandige ouderdom ook aan die godsdienstige
samekomste, Hand. 20:9, 12; Kol. 3:20; Ef. 6:1-3. Interessant dat die
Christene van Tyrus Paulus uitgeleide gedoen het met vrouens en kinders
ook
in die prosessie, Hand. 21:9. Hulle kniel saam met hulle
ouers op die strand. Hand. 20:9 vertel ons van Eutyches wat aan die
slaap geraak het te Troas, doodgeval het, en toe weer deur Paulus
opgewek is. In Tit. 1:6 lees ons dat die voorgangers in die gemeente
kinders moet he wat nie losbandig is nie of weier om hulle aan die
tug te onderwerp nie, vgl. ook 1 Tim. 3:4; 5:4. Met die oorgelewerde
praktyke uit die antieke en oosterse godsdienste in gedagte, kan ons
sells sê dat by die openbare Christelike samekomste die suigelinge op
die arms van hulle moeders nie ontbreek het nie. Feit is dat die kind
as ‘n deel van die gemeente aanvaar is.
1.2.6

Die kind en die kinderdoop.
Die kinderdoop laat ook sterk hg val op die betekenis van die
kind. Die nuwere navorsing maak dit so goed as seker dat by die
kerstening van hele families, vgl. Hand. 16:15, 33; 18:8; 1 Kor. 1:16,
ook Hand. 10:48, 11:14, die kinders die doop ontvang het. Indirekte
getuienis word gelewer deur die proselietedoop van die kinders, asook
die patristiese getuienis van die eerste eeu. Die gedagte van Kol. 2:11,
dat die doop in die besnydenis van die O.T. ‘n parallel het, kan die
kinderdoop steun. Netso ook die gedagte van 1 Kor. 10:1 waar die
uittog uit Egipte en die deurtog deur die Rooi See gesien kan word
as tipe van die doop. Aan die uittog en deurtog in die O.T. het die
kinders tog ook deel gehad.
Van groot belang vir die kinderdoop is ook die studie van Stauffer
in verband met die O.T. begrip: ,,hy en sy hele huis”. Hy het gevind
dat die oikos-formule, op grond van die O.T. gegewens, in die N.T.
nie slegs verwys na kinders naas die voiwassenes nie, maar spesiale
betrekking het op die kinders, asook die klein kindertjies wat teen
woordig mag wees.
1.2.7

Die latere kerk en die kind.
Hoewel die askese en die heihigheidsideaal die huwelik in die
latere tye van die kerk bedreig het, het daar tog waardering vir die
kind en die huwelik gebly. Clemens Alexandrinus het gesê dat kinder
loosheid of die ontbering van kinders ‘n groot verlies is, terwyl die
besit van kinders groot geluk bring.
Die kind het deelgeneem aan die amptehike godsdiensoefeninge.
Die aanroeping van God deur die ,,onskuldige” kinders was veral van
grote krag. Basillus roem die ywer van die paides skikrotatoi by die
sang. In Jerusalem was daar responderende seunskore. Die Nesto
riane het sells in die dorpe sangskole gehad. Julianus het aan die
20

beste seunssangers pryse toegeken. Die Kinderkommunie, waardeur
die kinders ook die Nagmaal gebruik het, het historiese getuierns
sedert die dae van Cyprianus tot in die l2de eeu, toe dit in onbruik
geraak het.
Hierdie gegewens was genoeg om die plek van die kind te probeer
bepaal in die kerk volgens die N.T. gegewens. Duidelik is dit dat die
kind nie los van die ouer en die gesin gesien is nie en dat hy brnne
die waardering van die huwelik as skeppingsordonnansie, ook sy
besondere plek gehad het. Dit is duidelik dat dit die kinderlike
gesindheid is wat toegang tot die koninkryk verleen. Aan die kind
behoort die koninkryk ook kragtens die verbond, en daarorn is die
kinderdoop van betekenis, word die kind verder ook by die gemeente
gereken, is die kind nie weens sy onvoiwassenheid uitgesluit van die
heil nie en neem hul ook deel aan die gemeentelike lewe.
1.3 Die Antieke:
Naas die normatiewe gegewens van die Ou en Nuwe Testament
vind ons ook die verdere betekenisvolle gegewens in die Antieke.
In die oudste tye van die Griekse beskawing is kinders, veral
seuns, gesien as faktore wat bydra tot die arbeidskrag, verdedigings
krag en eer van die hUis en die familie. Seuns veral is as ‘n seen
beskou en het algemene waardering geniet. Die later kiassieke tyd
het ‘n veranderde houding ten opsigte van die kind getoon. Die kind
het nie meer daardie waardering geniet nie. Ons sien dit in die wille
keurige wegdoen van die swak en daarom onwelkorne kind en aan die
blootstelling van so ‘n kind aan wind en weer. Ons sien dit ook in
die vermindering van die kindertal in huisgesinne. In digterlike en
filosofiese kringe het die kind nie gegeld nie en is hy as ‘n struikelbiok
beskou vir die vrye uitlewing van die mens. Een skrywer druk dit
so uit dat hierdie tyd geen begrip gehad het vir die kindersiel nie.
Die Hellenisme het die kind egter weer in ‘n mate herontdek.
In die digkuns en die kuns in die algemeen kry die kind groter bete
kenis. In die vierde Ecloga van Vergilius word van die goddelike
kind met soveel oortuiging gepraat, dat die vroeë kerk daarin ‘n
profesie in verband met die geboorte van Christus gesien het en
Vergilius onder die profete genoem het!
Die kind het egter nie daardie besondere plek ingeneem wat die
Christelike lewensbeskouing, gegrond op Gods Woord, aan horn sou
toeken nie. En tog is dit interessant om te sien watter rol die kind
wel in die godsdienstige lewe en in die beoefening van die godsdiens
gespeel het. Die familie en die stam was in die ou tyd ‘n objektiewe
kultgerneenskap en die nuutgebore kind is reeds in die eerste dae na
die geboorte daarby ingelyf. In Athene het dit geskied deur rniddel
van ‘n besondere ritus, en in Rome deur die offer en naamgewing, wat
verbonde was aan die ,,dies lustricus”. Van die begin af was kinders
dan ook teenwoordig saam met die voiwassenes by die beoefening
van die kult, selfs suigelinge. Die kinders neem ook deel aan die
verrigtinge as offerdienaars. Kinders van vooraanstaande families tree
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ook in hierdie kapasiteit op. Kinders sing, neem deel aan die gebede.
selfs aan die uitspreek van profesiee. Priesterlike diens is byvoorbeeld
deur ‘n seun gelewer by die Olimpiese en Pithiese Spele toe hy ‘n tak
van die heilige Olyfboom moes afsny vir die oorwinnaar. Baie priester
like kolleges neern kinders as gewone lede op. Die benoeming tot
Vestaalse Maagd moes tussen die sesde en sewende jaar geskied. Ook
van die geheime kulte is die kinders nie uitgesluit nie. Hulle het met
die grootmense saamgegaan in die optogte ter ere van die gode van
Eleusis, soos byvoorbeeld die ter ere van Isis. Ouers wy hulle kinders
aan die diens van die Misterie.gode. Op Samothrace was die wyding
van kinders gewoon. In die Misterie-godsdienste oefen die kinders
kultiese funksies uit.
1.4 Bevindings:
1.4.1 Die siening van die kind in die Antieke tydperk was nie altyd
baie gunstig nie, tog is dit betekenisvol dat die kind te alle tye
‘n besondere plek in die godsdienstige lewe gehad het. Behaiwe vir
ritusse wat ten behoewe van hulle nagekom is, het die kinders van
baie vroeg af deelgeneem aan godsdienstige verrigtinge, hulle was selfs
van die geheime kulte nie uitgesluit nie.
1.4.2

Die Ou Testament ken aan die kind ‘n besondere plek toe.
Die kind is gesien as ‘n gawe van God aan die ouer, en God
se besorgdheid oor die kind blyk duidelik uit die Ou Testament.
1.4.3

Die besondere betekenis van die kind in die Ou Testament blyk
enersyds uit die feit dat die voortbrenging van kinders ‘n godde
like skeppingsordonnansie is, en andersyds uit God se verbond met
Abraham en met die kinders wat vir horn gebore sou word.
1.4.4. Die Here Jesus self bring die kind sterk na yore terwyl Hy
enersyds die kind stel as voorbeeld van wat die mens moet
wees om die koninkryk van die hemele te beërwe, en terwyl Hy
andersyds
wee uitspreek oor almal wat ‘n kind laat struikel of
verag. Kinders is deel van die koninkryk van God en het deel aan
al Sy weldade.
1.4.5

Kinders is van die begin af aanvaar as deel van die gemeente,
hulle is gedoop en onderrig as kinders van die verbond, hulle
is betrek by en het ‘n aandeel gehad aan die amptelike godsdiens
oefeninge.
2.

DIE PLEK VAN DIE JONGMENS IN DIE SKRIF

2.1 inleidend:
Met die begrip ,,jong” word bedoel die tydperk van liggaarnlike
en geestelike omwenteling in die oorgangsjare van die kind tot vol
wassene. Dit sluit in die voorpuberteit, die puberteit en die adolessen.
sietydperk.
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Onderhawige studie is besonder bernoeilik deur die feit dat die
Bybel nie ingestel is op die fyn moderne onderskeiding tussen ver
skillende lewensfases nie. Die rabbyne het ‘n seun van 13 en ‘n
dogter van 12 as religieus voiwasse beskou. alboewel eersgenoernde
eers op twintigjarige ouderdom as voiwasse in sivielregtelike sin beskou
is. Die Bybel rnaak wel gewag van ,.kinders”. van ,.seuns” en
.,dogters”, van ,,jongrnanne” en ,,jongdogters”, van ,.rnanne” en ,,vroue”,
..vaders”. ,,rnoeders” en ..oumense”, maar die ouderdomsgrense vloei
ineen. Die term .,kind” dui dikwels ‘n ..jeugdige” in moderne sin
aan, terwyl die woord ..jongman” weer in die reel ‘n ietwat otter
groep as ons jeug aandui. Hierby kom nog dat die Bybel gewoonhik
nie soveel biografiese besonderhede verskaf dat die lewensfase van
Bybelfigure deur middel van ouderdomsbepaling afgelei kan word nie.
Uit bogenoemde Sal duidelik wees dat dit onmoonthik was orn grens
oorskryding na beide kante toe, dit wil sê na die kant van die ,,kind”
sowel as na die kant van die ,,volwassene” volkome uit te skakel.
Nieternin word gehoop dat die geheel ‘n mm of meer betroubare
heeld sal gee van die posisie van die jongmens in die Skrif en enkele
konsekwensies wat daaruit voortvloei.
2.2 Waardering vir ulie jongmense in die Skrif:
Die Woord van God het nie net besondere aandag en waardering
vir die kind nie, maar ook vir die jongmens. Uit die negatiewe stelling
in Jes. 9:16 (,,Daarom sal die Here oor hulle jongmanne nie bly wees
nie en Horn nie ontferrn oor hulle wese en hulle weduwees nie
kan afgelei word dat die Here Horn in die reel verbly oor die jong
manne net soos Hy Horn in die reel ontferm oor die weduwees en
die wese. Hy vind vreugde in die jongmens, in al die belofte wat
hy vir die toekoms inhou. Hy stel belang in die jeug: Hy vertroos
die eensame voortvlugtende Jakob rnet ‘n belofteryke droom (Gen. 28);
F-{y red die jonge Josef uit die put en bestem sy wee op ‘n aangrypende
wyse so dat hy op dertigjarige leeftyd onderkoning van Egipte is
(Gen. 41:46); Hy openbaar Homseif op ‘n heerlike wyse aan die jonge
Samuel (I Sam. 3). Hierdie aangrypende hoofstuk begin met die
stehhing in die eerste vers: ,,en die Woord van die Here was skaars
in die dae” en eindig met die woorde: ,.En die Here het weer verskyn
in Silo want die Here het Horn geopenbaar aan Samuel in Silo deur
die Woord van die Here”. Hy roep die jongman Dawid van agter die
vee-kuddes af weg om Israel se geliefde herderkoning te word. God
roep die jeugdige Jeremia en maak horn tot ‘n kragtige profeet (Jer. 1).
My plaas vier long seuns aan die hof van Nebukadneser orn daar. te
midde van die heidendom, Sy troue getuienis te wees. My gee aan Sy
yolk besondere opdragte met betrekking tot die opvoeding van die jeug
(Ex. 13:8 e.v.; Deut. 4:~9; 6:7; 11:19 ens.). In die talle opdragte in
verband met vermaning, teregwysing en tugtiging, wat veral in die
Spreuke voorkom, vind ons nog ‘n bewys van God se besondere
bemoeiing met die jeug en sy toekoms (Spr. 1:8, 9; 2:1 e.v.; 3:1 e.v.;
4:1 e.v.; 19:18; 23:13, 14; 29:17 ens.).
.
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Ook by die Joodse yolk self was daar ‘n besondere waardering
vir die jeug. Hulle was die daeraad van die yolk se toekoms. Die
jeug was die yolk se hoop en sluimerende krag. Dit is daarom dat in
profetiese bedreiginge die ems van die toestand telkens beklemtoon
word deur die aankondiging dat die jongrnan en jongdogter in Israel
verbreek sal word. (Deut. 32:25; 2 Kron. 36:17; Psalm 78:63; Jer.
11:22; Klaagl. 1:18, ens.) In al hierdie gedeeltes word die jeug promi
nent voorop gestel. Word hulle verbreek, gaan Israel tot niet. Die
jongmanne vorm die yolk se weerkrag. Vandag is hulle die soldate,
more die leiers van die vollc. Die jongdogters is die vroue-in-wording,
die toekom~tige moeders van wie die voortbestaan en uitbouing van
die yolk afhang. Die Prediker beklemtoon dat die jeug ‘n mooi tyd
is, waarin die jongmens horn terdeë mag verbly.
Ook in die Nuwe Testament kry die jeug ‘n ereplek. Christus
het ‘n intense liefde en belangstelling vir die jongrnens. Ons lees
dat Hy die ryk jongman wat Horn besoek het ,,liefgekry” het (Mark.
10:17 e.v. en parallele). In Sy prediking en wondere tree telkens
jongmense op die voorgrond (Matt. 9:18 e.v.; Matt. 21:28-32; Matt.
25:1-13; Luk. 7:11.17; luk. 15:11 e.v.). Met hoeveel teerheid en
heilige takt tree Hy nie op teenoor ‘n jong vrou wat
vermoedelik
in jeugdige onbesonnenheid
in ontug verval het nie. (Joh. 8:2-11:
Steniging was nie die gebruiklike straf vir ‘n ontroue getroude vrou
nie (so ‘n vrou is verwurg), maar wel vir ‘n verloofde meisie (Deut.
22:24). Die normale verlowingsouderdom vir ‘n rneisie van destyds
was 12-124- jaar. Die ,,vrou” van Joh. 8 moes dus ‘n bloedjong
rneisie met weinig kennis van die lewe gewees het.) Dieselfde in
beskerrningnemende teerheid blyk wanneer Hy intree vir die kinders
by die tempel (Matt. 21:15 en 16).
—

—

In die vroeë kerk word veel aandag aan die jeug gegee. In
Petrus se Pinkstertoespraak beklemtoon hy dat die jongmense in die
middelpunt van Gods heerlike beloftes staan (Hand. 2:17, vlg. Joel
2:28). As ons die twee Skrifgedeeltes vergelyk dan ontdek ons dat
Petrus die jeug nog meer in die middelpunt van die Godsbelofe plaas
as wat Joel dit doen. In die gemeentevergadering staan ‘n groepie
jongmanne onmiddellik gereed om behulpsaam te wees i.v.m. die ver
wydering van die liggame van AnanIas en Saffira (Hand. 5:6, 10).
Die jonge EOtichus val tydens ‘n diens van die derde verdieping van
‘n huis in Troas en word wonderbaarlik opgewek (Hand. 20:9 e.v.).
Twee van Paulus se briewe word spesiaal aan die jonge TimótheUs
gerig om horn van wyse raad te bedien. In verskeie van die Nuwe
Testamentiese briewe word afsonderlik aandag aan jongmense gegee,
vgl. 1 Tim. 5:1 en 2; Titus 2:4-6; 1 Petr. 5:5; 1 Joh. 2:13 en 14.
As ons die bogenoemde gegewens
wat rnaar net ‘n vlugtige
oorsig is
in ag neem, is dit duidelik dat met die voiste reg beweer
kan word dat die jeug dwarsdeur die Skrif ‘n gewaardeerde plek
inneem.
—

—
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2.3 Kennierke van die jongrnens wat in die Skrif na yore tree.
2.3.1

Die Jeug onder die perspektief van sonde en genade:
Die Skrif deel nie in die humanistiese optimisme oor di~ sonde
lose onskuld van die jeug nie. Nee, ,,die versinsels van die mensehart
is sleg van sy jeug af” (Gen. 8:21, vgl. Jer. 3:25). As gevoig van
sy onnadenkende aard val die jeug baie maklik growwe sondes ten
prooi, byvoorbeeld Kain, die twee seuns van Eli, Amnon, die jong
meisie van Joh. 8. Die jeugsondes laat lewenslank ‘n bitter nasmaak
en skuldgevoel (Ps. 25:7; Job 13:26). Juis omdat die Skrif die
geneigdheid van die jeug tot sonde so realisties benader, word ook
soveel klem gele op die noodsaaklikheid van die tug (Spr. 19:18;
23:13, 14 ens.).
Die heerlike genadeboodskap van die Bybel is egter ook vir die
jongmens bedoel. Hy word ingeskakel in Gods gena&verbond. In
die Ou Testament is reeds klein kinders in die verbond ingesluit. Ook
die jeugdige is steeds ‘n integrale dccl van Gods verbondsvolk. Hy
groei op binne die raamwerk van die verbond en namate hy meer
volwasse word, leer hy op verantwoordelike wyse die verbondsverplig
tinge aanvaar. Hy dien God egter nie as alleenstaande enkeling nie
maar as lid van ‘n huisgesin. Ook in die Nuwe Testament tree die
verbondsgedagte sterk na yore, byvoorbeeld Mark. 14:24 ens.; 2 Kor.
3:6; Gal. 3:17; Efes. 2:12; Heb. 7:22; 8:6, 8. In die plek van die
besnydenis kom nou die kinderdoop as verbondsteken.
2.3.2

Die Jeug onderhewig aan felle versoekinge.
Die Here sê aan Kain: ,,Die sonde lê en loer voor die deur,
en sy begeerte is na jou” (Gen. 4:7). In die jeugtyd geniet die mens
nie meer dieselfde mate van geborgenheid en beskerming wat hy as
kind gehad het nie. Hy is veel meer blootgestel aan die branding
en versoeking van die buitewêreld. Daar is die begeerlikhede van
die jonkheid (2 Tim. 2:22); die bekoring van hierdie wêreld waarvoor
‘n Demas swig (2 Tim. 4:10); die versoeking tot ydeiheid waaraan die
die dogter van Sion ten prooi val (Jes. 3:16-24). As gevolg van die
ontwakende seksbewussyn is die gevaar op hierdie gebied besonder
groot: voor die lokstem van die vreemde vrou hou Josef stand (Gen.
39) maar die onkundige en onverstandige jongman van Spreuke 9 nie.
2.3.3

Neiging tot oorhaastige en onbesonne optrede.
Die jeugdige temperament is haastig en geneig om oorhaastig
op te tree, vgl. die raad wat die jongmanne aan Rehábeam gee (1 Kon.
12). Die Prediker maan die jeugdige om sy jeug te geniet maar 56
dat hy sy Skepper in gedagte hou (Pred. 12:1). Paulus vind horn
genoodsaak om in Titus 2:4.6 die jongvroue en die jongmanne te
vermaan orn ,,ingetoë” te wees. Die twee Griekse werkwoorde, wat
albei met ,,ingetoë” vertaal word, beteken om met oorleg, met self
beheersing op te tree.
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2.3.4

Die gevoel van onsekerheid a.g.v. eie onervarenheid en onrypheid.

Jer~iia sê aan God: ,,Ag Here HERE, voorwaar, ek kan nie
praat nie, want ek is jonk” (Jer. 1:6). Paulus vind dit noodsaaklik
om TimOtheüs te bemoedig: ,,Laat niemand iou jonkheid verag nie”
(1 Tim. 4:12).
Dit is hierdie onsekerheid wat by die jeug so ‘n sterk behoefte
aan ‘n vaste lewensnorm skep. Vandaar die brandende vraag van
Psalm 119:9: ,,Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou?” Hierop
voig dan die lewensbelangrike antwoord: ,,Deur dit te hou na u
woord.” Juis dan wanneer die jeugdige onsekerheid plek gemaak het
vir ‘n sekerheid gegrond in Gods Woord, kom daar in die jongmens
se lewe ‘n besondere krag en standvastigheid en word die oorwinnende
mag van Christus oor die Bose heerlik sigbaar: ,,Ek bet aan julie
geskrywe jongmanne, omdat julie sterk is en die woord van God in
julie bly en julie die Bose oorwin het” (1 Joh. 2:14, vgl. vers 13).
2.3.5

Geweldige behoefte aan kennis en insig.

Salomo bid tot God
ek is ‘n jong seun, ek weet nie orn
in of uit te gaan nie” (iKon. 3:7; vgl. I Kron. 29:1). Die jongmens
se behoefte aan kennis blyk ook uit gedeeltes sons Spreuke 1:5; 2:1 e.v.
Die jongmens besef dat die kennis die middel is waarmee hy die groot
vreemde wêreld wat voor horn oopgaan, kan beheers.
2.3.6

Die neiging tot opstandigheid teen gesag.

Die jeugdige aanvaar nie meer so geredelik jets op gesag as die
kind nie. Sy selfstandige denke breek deur. Hy wil nie gedwing
word om iets te aanvaar of te doen nie, maar hy wil gelei word.
Gebeur dit nie, kom hy in verset. in die hg van hierdie neiging word
die vermaning in 1 Pet. 5:5 uitgespreek
net so moet julie.
jongeres, aan die. oueres onderdanig wees” (vgl. ook Jes. 3:5 en Efes.
6:1). Moontlik moet die vermaning van Efes. 2:4,dat die vaders
hulle kinders nie moet ,,vertoorn” nie, ook teen die agtergrond van
hierdie ingesteidheid van die jongmens verstaan word. Paulus open
baar ‘n fyn insig in die gemoedstoestand van die jonge TimOtheüs.
Op ‘n taktvohie wyse lei hy horn deur sy briewe tot meerdere insig.
Dieselfde gees straal uit sy raad aan TimOtheUs dat hy die jongeres
,,soos broers” moet vermaan (1 Tim. 5:1).
2.3.7

Beslissende tyd vir godsdienstige indrukke.

In die jeugtydperk ontvang die mens sy godsdienstige stenipel.
Feitlik deurgaans is die groot godsdienstige leiers in Israel mense wat
hul deurslaggewende godsdienstige ervaring in hul jeug opgedoen het.
byvoorbeeid Samuel, Dawid, Daniel, Johannes die Doper. Telkens
kom die uitdrukking voor: ,,van my (resp., sy, ons, hul) jeug af”. by.
Psalm 71:5, 17; Jes. 47:12, 15; Jer. 3:25; Eseg. 4:14 ens.
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2.3.8

Gretige aanvaarding van uitdagende take.
Die jeug, veral die rypere jeug, word gekenmerk deur sy vitali
teit en krag. (Spreuke 20:29: ,,Die sieraad van die jongmanne is hulle
krag”.) Daarom hou hulle van take wat uitdagend van aard is, vig.
Dawid se optrede teen Goliat (1 Sam. 17) en die van Jonatan teen die
wagpos van die FHistyne (1 Sam. 14).
Ons vind dat Josua se spioene twee jongmanne is (Jos. 6:23). In
lyn hiermee lê die feit dat die jongmanne bo 20 die kern van die
leer gevorm het (Num. 1:3; Jer. 11:22; 18:21; 48:15 ens.). In 1 Kon.
20:14 e.v. vorm die jongmanne van die owerstes van die provinsies
die skoktroepe wat die aanval moet loods. Dit is ook seker nie toe
vallig dat die ,,skoktroepe” rondom Paulus, wat die uitdaging van die
heidensending aanvaar het, juis jongmanne soos TimOtheüs en Markus
ingesluit het nie. Hierdie getal sou vermoedelik nog heelwat groter
wees as ons meer gegewens i.v.m. die ouderdom van Paulus se ander
medewerkers gehad het.
2.3.9

Heelhartige entoesiasine en ywer.
Die jongmens ken en duld geen halfslagtigheid nie. Die ener
gieke en entoesiastiese wyse waarop die jong koning Josia hom aan sy
hervormingstaak wy (2 Kron. 34:3 e.v.) is tiperend, asook die kompro
mielose optrede van Daniel en sy drie vriende.
2.4 Die Roeping van die Kerk teenoor die jongmens:
Uit die behoeftes en moontlikhede wat in die vorige afdeling as
kenmerkend vir die jeug in Skrifperspektief na yore getree het, vloei
‘n aantal besonder belangrike gedagtes ten opsigte van die roeping
van die kerk teenoor die jongmens.
2.4.1

Die jongmens is in die hg van die Skrif primer ‘n sondaar wat
behoefte het aan die genadeverkondiging. Dit is daarom die
primêre en onvervreemdbare roeping van die Kerk teenoor die jeug
om die heerlike inhoud en implikasies van die verlossingsboodskap
aan horn tuis te bring of hy reeds binne die genadeverbond staan of
nie. Dit is ook belangrik om in gedagte te hou dat dit in die Skrif
nie bloot gaan om die redding van die siel nie, rnaar om die verlossing
van die hele mens. Die Skrif het ‘n bevrydende woord vir die hele
lewe van die jongmens. Die materiële aspek van sy lewe word nie
as minderwaardig gesien nie, maar word positief aanvaar en geheilig.
2.4.2

Dit is nodig dat die Kerk die verbondsperspektief op die jong
mens, wat binne die verbondskring gebore en gedoop is en
daarin opgegroei het, voortdurend in die oog sal hou in sy jeugwerk.
2.4.3

Die Kerk moet ruimte vir die jeug skep om die besondere
moontlilchede wat aan horn eie is, in diens van die kerk te ver
wesenhik. Die jeug het byvoorbeeld behoefte aan ‘n taak wat uit
dagend van aard is en sy verbeelding aangryp. Die krag, entoesiasme
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en onverdeelde toewyding van die jeug moet raakgesien, gekanaliseer
en gebruik word in diens van die Koninkryk van God.
2.4.4

Die Kerk is geroepe om te voorsien in die nypende behoefte
van die jongmens aan voorligting, kennis en leiding. Juis omdat
die jeugdige so sterk aan versoekings onderhewig is, moet hy met
kennis b:ewapen word. Die Kerk mag ondermeer nie huiwer om voor~
ligting te gee op die gebied van die etiek nie. Daar bestaan byvoor
beeld ‘n ernstige behoefte aan gesonde huweliksvoorligting.
2.4.5

Dit is die roeping van die Kerk om noulettend sorg te dra dat
die opvoeding van die jeug in kerkiike verband (Sondagskool,
Kategese, prediking ens.) in die huisgesin, op skool en universiteit ens.,
op die regte wyse sal geskied. Die Kerk mag nie ten opsigte hiervan
afsydig staan nie. Die Kerk moet ten voile verantwoordelikheid aan
vaar en die verskillende opvoedende persone en instansies konfronteer
met ‘n Skriftuurlik verantwoorde siening en benadering van hul op
voedingstaak.
2.5 Die Plek van die jongmens in die Kerk.
In die Ou Testament is die kind van so vroeg as moontlik
ingeskakel in die godsdienstige handelinge van die yolk (Ex. 12:24
e.v.; Deut. 16:11 e.v.). Treffend in hierdie verband is gedeeltes soos
Deut. 31:12; 2 Kron. 20:13 en Joel 2:16 waar die teenwoordigheid
van die kinders voor die aangesig van die Here uitdrukiilc vereis of
vermeld word. Wat vir die kind gegeld het, het vanselfsprekend ook
vir die jongmens gegeid. In die laat-Joodse tyd vind ons dat die
kinders soveel as moontlik by die tempeldiens ingeskakel word. In
die Nuwe Testament is die jeug ‘n onafskeidbare deel van die gemeente.
In Hand. 5:6, 10 is die jongmanne teenwoordig by ‘n gemcentebyeen
koms. Die vanseifsprekende wyse waarop hier van die ,,jongmanne”
(bepaalde lidwoord) gepraat word, skep seifs die indruk dat die jong
manne ‘n groep in die gemeente kon gewees het, wat ‘n bepaaide
huipdiens verrig het, byvoorbeeld waar hande.arbeid nodig was. Ons
het reeds gesien dat in verskeie sendbriewe, naas ander groepe, ook
die jeug vermeld word: 1 Pet. 5:5; 1 Joh. 2:13, 14; Titus 2:6 (vgl.
verse 4 en 5); 1 Tim. 5:1, 2. As ons, soos algemeen aanvaar word,
aanneem dat die briewe in die reel in die erediens voorgelees is, dra
hierdie gedeeltes nog meer gewig. Die briefskrywers veronderstel nie
bloot dat die jeug die een of ander tyd van die vermaning sal verneem
nie, maar spreek hulie direk aan in die veronderstelling dat hulle in
die erediens teenwoordig is. Ons sou selfs so ver kon gaan om te sé
dat die genoemde gedeeltes ons ‘n insig gee in die aard van die
prediking van destyds: dit was nie eksklusief nie; dit het alie groepe
en stande ingesluit; tegelyk egter het dit elke groep, ook die jeug,
persooniik betrek en aangespreek.
Dit is uiters belangrik om te let op die wyse waarop die jongmens
by die godsdienstige lewe van die Godsvoik ingeskakel het.
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2.5.1

In die Ou sowel as die Nuwe Testament het hierdie inskakeling
in die reel langs die weg van die huisgesin geskied. ,,Die huis”
was nie bloot ‘n sosiologiese eenheid nie, maar tegelyk ook ‘n gods
dienstige en aanbiddingseenheid. Telkens kom die gedagte van die
solidariteit van die huisgesin as geestelike en aanbiddingseenheid na
yore: Deut. 14:26; 15:20; Josua 24:15; 1 Sam. 1:21. Dieselfde gedagte
kry ons ook sterk in die Nuwe Testament. Die gemeentes van die
vroeë kerk is opgebou uit ,,huise” waarvan verskeie by die naam
genoem word, o.a. die van Stéfanus (1 Kor. 1:16), Cornelius (Hand.
11:14), Lidia (Hand. 16:15), die sipier van FilIppi (Hand. 16:31, 34),
Crispus (Hand. 18:8). Vgl. Filemon 2. ,,Huis en familie is die kleinste
natuurlike eenhede waaruit die gemeente as geheel opgebou word.”
Hierdie huisgesinne was die selle waaruit die gemeente organies gegroei
het. Daarby kom ook dat die eredienste aanvanklik aan huis gehou
is (Hand. 2:46; 5:42). Dit is vanselfsprekend dat in hierdie gesins
aanbidding van Ou en Nuwe Testament ‘n onbepaalbare skaar van
jongmense ingesluit was, wie se name ons nie ken nie, maar wat hulle
plek vol gestaan het in diens van die Here.
2.5.2

Dit het egter ook gebeur dat jongmense as gevoig van besondere
omstandighede van die gesinsverband afgeskei is en langs ander
kanale die verbondenheid met die Godsvolk moes beoefen, byvoorbeeld
•die dogtertjie van 2 Kon. 5, Daniel en sy drie vriende. Daniel onder.
vind hierdie verbondenheid d.m.v. die gebed in die rigting van Jerusalem
(Dan. 6:11).
2.5.3

Laaste maar nie die minste nie was daar ook die heel besondere
gevalle waar God jongmense as ‘t ware uit hul gesinsverband
~uitgelig het en langs ‘n buitengewone weg toegerus het om die geestelike
leiers van die yolk van die Here te word, soos Josef, Samuel, Dawid
en Paulus.
2.6 Bevindinge:
2.6.1 Net soos die kind neem ook die jongmens ‘n besondere plek
in in die Skrif. Daar is besondere waardering vir die jong
mens en jongmense word telkens by die naam of as ‘n groep vermeld.
2.6.2

Die verbondsperspektief t.o.v. die jongmens moet steeds in die
oog gehou word; die jongmens is ‘n integrale deel van die
verbondsvolk en na mate hy opgroei tot voiwassenheid leer hy om op
verantwoordelike wyse verbondsverpligtinge te aanvaar.
2.6.3

Die jongrnens, nog onervare en soms onnadenkend en bloot
gestel aan felle versoekings, het behoefte aan kennis en insig
en leiding.

2.6.4

Gesien die besondere omstandighede en behoeftes van die jeug,
word die besondere waarde en die noodsaaklikheid van bekerings
prediking, selfs by wyse van reekse dienste, beklemtoon.
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2.6.5

Die kerk moet vir die jongrnens, met sy bruisende vitaliteit,
ruirnte skep om die besondere moontlikhede wat in horn skuil,
in diens van die Kerk te verwesenlik.
2.6.6

Die Nuwe Testamentiese briewe, met hul besondere verwysing
na jongmense, gaan uit van die veronderstelling dat die jong
mense. as ‘n integrale deel van die gemeente, in die erediens teen
woordig is wanneer die briewe daar gelees word.
2.6.7

Die inskakeling van jongrnense by die gemeente geskied meesal
langs die weg van die huisgesin.
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HOOFSTUK

III

DIE JEUG, SY WERELDMILIELJ EN SY LEWENSUIT1NGE
‘N KARAKTERISERING
—

Toe hierdie karakterisering plaasgevind het. was dit die jaar 1965.
Hoe anders sou die inhoud nie gewees het in 1945 nie, en hoe anders
sal dit nie wees in 1985 nie?
Om te karakteriseer bly ‘n moeilike taak juis omdat die gevaar
van te generaliseer altyd om die hock loer. Daar is veral twee gevare:
Eerstens kan die jeug nie regverdig en wetenskaplik gekarakteriseer
word as daar nie ‘n grondige en deeglike analise van die wëreld waarin
die jeug leef, gemaak is nie. Die jeug bestaan nie in abstraksie nie,
maar in die wêreldsituasie van sy eie tyd, in ‘n bepaalde element.
Die jeug leef te midde van ‘n bepaalde lewensdécor, ‘n decor wat nood
wendig die lewensuitkyk, die lewensstyl en die lewenswyse sal beIn
vloed. Die jeug moet dus gesien word in die landskaplikheid van sy
bestaan en hy sal noodwendig beInvloed word deur die landskap en
omgewing waardeur hy op ‘n sekere tydstip reis. Tweedens bestaan
die gevaar dat daar ‘n eensydige
negatiewe en eensydig
positiewe
diagnose van die jeug gemaak kan word. Dikwels word die miswasse
wat by sommige voorkom, vergroot en veralgemeen. Daar is egter
ook die gevaar om ‘n té hoe positiewe evaluasie van die jeug en sy
uitinge te maak.
Ander belangrike aspekte moet in ag geneem word, naamlik dat
oiis te doen het met ‘n karakterisering van die jeug in die Republiek
van Suid-Afrika en flog nouer getrek, met die jeug in ons eie Ned.
Geref. Kerk. Ons kan dus nie sonder meer die insigte aangaande die
jeug oorsee bier op ons eie toepas nie. Daar sal ook onderskei moet
word tussen die stedelike en die plattelandse jeug, asook ten opsigte
van die aard en behoeftes van die jeug in verskillende lewensjare.
In hierdie kensketsing moet ook raakgesien word dat dit gaan om
die kerk en die maatskappy waarin die jeug vandag leef. Ons bedoel
hier met die ,,jeug” nie ‘n bepaalde ouderdomsgroep nie, maar ons
sien die jeug as ‘n eenheid teen die agtergrond van die wêreldmilieu
waarin hulle vandag leef en bestaan. Om jeugdig te wees is om onder
weg te wees na voiwassenheid. Dit is nie ‘n weg wat deur ‘n niemands
land loop nie, maar deur die kerk, deur die ouerhuis, deur die skool,
deur die maatskappy en deur die wêreld waarin voiwassenes woon en
waar allerlei invloede ‘n rol sped.
Die menslike bestaan is ‘n historiese bestaan en dit bring mee
dat elke fase van die mens se groei of ontwikkeling beInvloed word
deur dit wat vooraf gegaan het, terwyl die toekoms self ook reeds.
aanwesig is.
Ons sien die jeug as ‘n eenheid. In ons studie bet ons getrag
om stap vir stap die jeug in al sy ontwikkelingsfases te sien, nie as
aparte dde van die geheel nie
d.w.s. nie holisties nie
maar as.
—

—
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~n opklimmende trap vanaf geboorte tot voiwassenheid. Ons verwerp
alle pogings wat die jeug kompartementeel wil behandel en derhaiwe
departementeel toewys as die verantwoordelikheid van afsonderlike
instansie.
1. DIE JEUG BEHOORT AAN ‘N BEPAALDE KERK
Die karakter van ons kerk is Gereformeerd. Ons het ‘n bepaalde
belydenis, bepaalde lewensstyl en bepaalde koers. Daar heers in die
Ned. Geref. Kerk ‘n bepaalde dampkring en die Ned. Geref. Kerk
het ‘n bepaalde karakter, soos dit histories ontwikkel het.
Ins ons kerk kom ons jeug in aanraking met ‘n eie geloofs- en
lewenspatroon. Sommige het reeds belydenis afgelê en behoort dus
jets van die karakter, die funksie en die optrede van die kerk te weet.
In ons kerk bestaan daar nog ‘a sterk tradisie dat ‘n jongmens op ‘n
‘sekere leeftyd of in ‘n bepaalde skoolstandaard horn aanmeld vir
katkisasie. Dit is ‘n goeie tradisie. Feit is dus dat die kerk oor die
.algemeen die jongmens nog tot beskikking het. By ons is dit nie so,
soos in ander lande en in ander kerke, dat die jeug ‘n afwagtende
houding aanneem ten opsigte van lidmaatwording en inskakeling by
die kerk nie. Ons het nog die geleentheid om deur middel van die
Sondagskool en kategetiese onderwys, ‘n baie hoe persentasie van
hulle te bereik.
Dit kan nie ontken word dat daar wel magte en invloede aan die
gang is wat die kerk en die jeug al verder van mekaar wil dwing nie.
Ons verwêreldlikte kultuur, die versmalde beeld van die werklikheid
en die verwetenskapliking van die lewe verduister die blik op God.
Sy Koninkryk en die Kerk. Die afstand tussen wat in die kerk ver
kondig word en wat daar buite beleef word, verbreed by die dag.
In ons tyd is daar weinig positiewe faktore wat meewerk om die geloof
te versterk. Daarby kom dit nog. dat ‘n groot deel van ons jeug nie
meer kennis neem van die dogmatiese en teologiese ontwikkelinge van
ons dag nie. Inteendeel, ons tyd, met sy vervlakking in dieptedimensie.
werk daartoe mee dat mense nie meer diep kan dink of ernstig wil
nadink nie. Dit maak die prediking des te moeiliker en die mens
wat bereik moet word, raak aihoemeer gedistansieer van die kerk en
sy boodskap.
Die massale moderne religieuse lewe is kenmerkend ondogmaties.
Ons geslag wil nie dogmaties wees nie. omdat hulle nie onder die
volstrekte gesag van die Evangelie wil buig nie. Die sentrale vraag
van die mens van ons dag is: kies die mens outonoom, alleen op
grond van sy innerlike ervaring, of kies hy in gebondenheid aan die
handelinge van God in die geskiedenis, wat horn in Christus tegemoet
iree? Die ,,naIwe geloof” het posgevat dat welvaart gewaarborg word
deur die mens se vermoë om masjiene en ruimteskepe te bou. Die
mens staan hom te vergaap aan ‘n reeks van tegnologiese prestasies
‘wat ‘p ekskursie bled uit die eentonigheid van sy alledaagse lewe.
Hierteenoor maak die Kerk op baie van ons jongmense die indruk
van verstarring en onbeweeglikheid. Feit is dat die Kerk hier te
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lande nog rnaar weinig daarin geslaag het om die amp binne die kerk
in die beweging te bring en om daarmee ook die jeug binne die kerk
na buite in beweging te bring. Talle jongmense kom Of met die ver
ouderde vorme in aanraking Of met niks. Dit is asof die gemeentelike
lewe hulle nie meevoer nie. Die kerk en gemeente staan te dikwels
buite die beweging, of selfs krities teenoor die beweging waarin daar
lewe is. Daaraan moet dit gewyt word dat die kerk aihoemeer n
minder duidelike en gesagvolle getuienis laat hoor as vroeër.
Baie van ons jongmense binne die kerk is verward en soek aan
sluiting by die bewegings wat buite of langs die kerk werk. Daar is
in die kerk ook soveel organisasie en soveel stryd en verskil opgewerp.
onder andere deur die pers, dat die jeug nie altyd duidelik sien dat
dit in die kerk in die hoogste en laaste instansie gaan oor Jesus
Christus, aan Wie hulle hul moet toevertrou nie.
Dit alles roep om ‘n kragtiger bewussyn van wat die kerk in ons
tyd is. Dit roep tot versnelde en meer uitgebreide jeugwerk eerder
as tot verslapping in ons jeugwerk.
Dit sal ook beteken dat daar in die kerk ‘n verskerpte konsentrasie
op die jeug moet wees juis omdat die jeug tans nog bereikbaar en
beskikbaar is.
‘n Kerk in beweging en getrou aan sy eiendomlike karakter en
gefundeer op die vaste fondamente van Skrif en belydenis, sal die
jeug kan saamneem en inspireer. Geen ander organisasie .kan aan
die jeug die Goddelike en ewige waarheid verkondig nie, of kan hoer
lewensideale by die jeug opwek, of suiwerder lewensmotiewe en ‘n
hoer moraal aan die jeug voorhou, as juis die kerk nie.
Die beeld van die kerk vandag sal egter nie volledigwe~s as
•daar nie ook melding gemaak word van die besondere aandag wat die
kerk juis aan die jeug gee nie. Die jeugaksie van die kerk staan in
die teken van besinning en begroting vir die toekoms. ~Die jeug het
beslis nie rede om die kerk aan te kla van ‘n gebrek aan belangstelling
in die jeug nie. Daar is bewyse van hernieude en opregte belang.
stelling in die jeug.
2.

DIE JEUG WOON IN ‘N VERANDERDE MAATSKAPPY

Die jeug leef in ‘n maatskappy waarin politieke oortuigings,
ekonomiese opbloei en maatskaplike faktore, ‘n geweldige rol speel.
In hierdie wêreld met sy eiendomlike kenmerke, moet die jeug hulseif
vind en hul houding bepaal.
Feit is dat die proses wat ‘n aanvang geneem het aan die begin
van hierdie eeu, naamlik dat ons eie land verander van ‘n agrariese
tot ‘n industriële samelewing, nog steeds aan die gang is. Dit word
beraam dat daar binne 20 jaar nog slegs 7% van ons blanke bevolking
op die platteland sal wees. Die gevolg hiervan is dat die ontbinding

van die andersins geslote gemeenskappe die verstedeliking van die
samelewingsvorme, die ongekende toename in die lewenstempo, die
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enorme verbreding van die horisonne (deur koerant en radio), ver
eensaming van die enkeling tot gevoig gehad het.
Wanneer ons na ons maatskappy kyk, kan ons nie help om op
te merk dat die veranderinge met oorrompeiende sneiheid voltrek is
nie. Ons bemerk cUt vera] in die middestad, waar die bevolking in
die afgelope 10 jaar verdubbel bet, en in sommige gevalle selfs ver
driedubbel het. en waar die voorkoms van die omgewing totaal verander
het. Om mee te tel in hierdie proses, word die mens gedwing om
mee te leef in die nuwe lewenspatroon. Boonop het die samelewing
ook baie meer ingewikkeld geword. Die wêreid van die voiwassenes
het ‘n doolhof geword waarin alma] met ‘n versnelde pas moet leef
en om tred te hou moet die enkeling homseif oorgee om meegesleur
te word. Die samelewing het nuwe patrone gekry. Die vyfdaagse
werksweek werk op sy beurt weer ‘n verandering van lewenspatroon
in die hand en die voile uitwerking daarvan sal eers oor die volgende
paar jaar duidelik word. Meer as ooit te yore is daar vandag oor
die naweek ‘n uittog en op die Sondag ‘n terugtog. Hierdie nuwe
patroon gaan daartoe meewerk dat die Sondag nog meer veriore gaan.
Die mens van vandag
ook die jongmens
leef meer vir die naweek
as vir die week. In ‘n oniangse studie is bewys dat 48% van die
jongmense van ‘n sekere gemeente feitlik elke naweek uitstedig is.
Die samelewing het vroeër nog jets van die eenheid van die
lewe vertoon. Die eenheid het tot uitdrukking gekom in een same
lewingspatroon, waarin gesin, kerk en arbeid sinvol verbonde was.
Dit is tans aan die verdwyn. Verder word daar hoer eise ten opsigte
van onderwys, toerusting en geskooldheid gestel wat van die jeug
by name uiterste kragsinspanning verg. Gevolg is dat ‘n onrusbarende
en toenemende getal jeugdiges, wat nie die geleenthede wat aan hulle
gebied word, benut nie, langs die pad uitsak.
Dit kan nie ontken word dat die maatskappy waarin veral die
jeug hul bevind. ‘n stadsmilieu geword het nie en dat die jeug (veral
wat die werkende jeug betref) reeds ‘n geslag of twee stadsjeug is
me. Om die rede is dit nodig om ook die karakter van die stad van
nader te besien. Reeds in 1947 is die voigende tipering van die stad
in die versiag ,,Kerk en Stad” gegee:
i) in die stad heers daar ‘n onafhanklikheid teenoor die Opper
wese,
ii) in die stad is daar ‘n versiapping van publieke opinie,
iii) in die stad is daar ‘n vreemdsoortigheid,
iv) in die stad is daar ‘n veranderlikheid,
v) in die stad is daar ‘n groter verkwisting,
vi) in die stad heers die moderne gees,
vii) in die stad is ‘n proses van die verknegting van die persoon
likheid aan die gang,
viii) in die stad heers ‘n gees van rusteloosheid en onsekerheid,
ix) in die stad is daar groter rassevermenging.
—

—
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3. DIE JEUG LEEF IN ‘N TYD VAN BESONDERE
BEINVLOEDING
Dit is nie te ontken dat die gebeure in ons tyd wel ‘n groot
invloed op die jeug uitgeoefen het nie. Onmiddellik na die jongste
wêreldoorlog is beweer dat die jeug hulseif in ‘n ,,geestelike ontredderde
wêreld” bevind. Ander bet beweer dat die jeug in ‘n ,,vacuum”
gelaat is en dat hulle ‘n ,.ruInementaliteit” ontwikkel het. Ons eie
jeug het weliswaar nie al hierdie beInvloeding ondergaan nie, maar
tog het die invloede van buite en die veranderinge wat in ons eie
land plaasgevind het. onteenseglik merke ook op ons jeug gelaat.
Die invloede wat ingewerk het en die sigbare uitwerking wat dit
gehad het, kan soos voig saamgevat word:
3.1

Die invloed van die Wetenskap en Tegniek.

Die verbasende viug wat die wetenskap en die tegniek in die
afgelope 20 jaar gehad het, het ‘n diepgaande verandering van ons
bestaande wéreld en wêreldbeeld tot gevoig gehad. Die rewolusie
wat die ontdekkinge van ons tyd meegebring het, was geweldig; die
heliosentriese wéreld inoes plek maak vir ‘n veel groter en ruimer
kosmiese beeld. Ongelooflike ontdekkings en uitvindings is gemaak
op land, op see, onder die see, onder die aarde en in die ruimtes. Ook
is daar ongelooflike ontdekkings gedoen wat die menslike liggaam en
die menslike gees of ten goede kan kom of kan skaad. Hierdie
wetenskaplike kennis word gepopulariseer en daaruit allerlei gevoig
trekkings gemaak wat ook ten opsigte van die godsdiens besondere
implikasies inhou en wat die mens se geloof kan ondergrawe.
Oorbevolking het ‘n tergende wêreldprobleem geword. Versnelcle
iridustrialisa.sie het die mense in groot massas in die nywerheidsstede
saamgehok. Die gevolg is dat die oorweldigende meerderheid van
die jeug stadswaarts trek en aireeds in die stad is. Die opeenhoping
van mense in die stede skep die moontlikheid vir ‘n sametrekking
van allerlei ongunstige elemente in die stede. Hier word die mens nou
een van ‘n massa. Hy word ‘n nommer, ‘n rat in ‘n groot bewegende
masjien. Die opeenhoping maak die lewe gekompliseerd en onoor
sigtelik.
Tndustrialisasie bring ook outornatisasie mee. Die masjien is nie
slegs ‘n huip vir die werker nie. maar vervang ook die werker en word
ook sy baas. Dit bring werkskofte, eentonigheid en dodelike verveeld
heid mee. Dit maak in die mens iets dood. Die mens se lewe word
a! hoe meer ingestel op die tydelike en die verganklike. Dit gaan
om die handels. en nuttigheidswaarde van dinge en nie meer om
geestelike en ewige waarde van dinge nie. Die mens se j~ewe word
self ‘n handelsartikel. ‘n ding, en dit word beoordeel na die- waarde
wat dit vir die materiële bestaan het. Selfs die vriendskapsverhou~inge
is saaklik en slegs dit wat vir die onmiddellike daaruit gehaal kan
word, is ter sake. Dit maak die mens se hart koud en gevoelloos.
So gebeur dit dat die dubbelgesig van die kapitalisme, by al die voor
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spoed en welvaart wat dit bring, die mens verslaaf, verarm en uit
eindelik sy siel vermoor.
‘n Ander uitwerking van hierdie invloed, is dat die tempo van
die lewe versnel het. Oral word daar teen die tyd gewerk en is daar
klokke wat aanjaag. Die moderne mens is tydbewus en word deur
die horlosie geregimenteer. Die gejaagdheid in die werk en in die
vakansies en in die godsdiens. Daar is nie tyd orn stil en rustig te
wees nie. Hierdie akselerasie in lewenstempo wreek sigse]f op die
mens en in sy verhouding tot sy medemens. Dit geld by name ook
in die lewe van die jongmens.
Vervolgens werk die prestasies van die wetenskap en die tegniek
daartoe mee dat die mens homseif al hoe meer onafhanklik van God
gevoel. Hy het God nie meer nodig nie; hy is nie langer afhankiik
van God of mens om te doen wat hy wil nie! Altans so dink hy.
Daarorn werp hy alle gesag af. Hy onderwerp horn ook nie langer
aan die gesag van die kerk nie. Hy kom in hierdie emansiepasie
proses uiteindeiik daartoe om die gesag van God oor sy lewe te
ontken. Slegs die gesag van die menslike rede, tegniek en prestasies
bepaal wat reg of verkeerd is en spreek horn nog aan. Hierdie opper
gesag van die rode en die vryheid van wil, bring die mens daartoe
om. alle tradisie te verwerp.
3.2

Die invloed van Internasionale Spanninge.
Die moderne mens en jeug leef in ‘n genadelose stryd tussen
nasionalisme en internasionalisme. Die mens gryp na alleriei ideologiee
wat belofte vir sekuriteit en vastigheid inhou. Dit verklaar die greep
wat die totaiitêre pcilitieke magte op ‘n groot deel van die Europese
jeug twee dekades gelede gehad bet. Dit het vir hulle ‘n aards
konkrete tevredestelling in ‘n soort welvaartsstaat gegee.
‘n Skrywer het die na-oorlogse periode beskryf as ‘n voortsetting
van Auschwitz. Auschwitz is dan ‘n klimaks in die Europese proses
van ontmensiiicing van die mens. Dit is geen verdwaalde eenmaligheid
nie. In die internasionale en nasionale ratwerk is die mens nog altyd
slegs ‘n funksie. Dit gaan vandag nog oor die een groot saak: ‘n
geroep tot selfstandige en onafhanklike bestaan vir elke staat. Da~r
word gejaag na ‘n eie onafhanklike bestaansreg. Wie maar sensitief
kan aanvoel, weet en is daarvan oortuig dat hierdie wêreld van ons
uitioop op ‘n groot vulkaniese uitbarsting. \Vaar en hoe dit sal wees,
weet ons nie, maar dat dit korn, is duidelik.
In hierdie internasionale wereldspanning, is ons in Suid-Afrika
ten voile betrek. Om een of ander rode is die oë op ons gevestig.
Daarvoor kan verskiliende redes wees. Die jeug sal hornself in hierdie
situasie moet vind. Enersyds is daar die gevaar dat ons van ons eie
beleid en koers ‘n soort afgod kan maak. Dan word nasiona1i~e
verhef tot ‘n onfeilbare grootheid, tot iets waaraan die mens kramp
agtig vaskleef as absolute waarborg vir die toekoms. Andersyds is
daar die gevaar van liberalisme, waaronder ons verstaan die houding
wat beleidloos, grensioos, tradisieioos en nihilisties teenoor alies is.
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Dan leef die mens net vir die dag en die uur en gaan die werklike
probleme rondorn horn, horn nie aan nie. Hy leef op die valse hoop
dat alles tog niks sal baat nie, of dat alles tog sal regkom. Dan
staan hy krities en vreemd teenoor sy eie en is hy nie medewerker
aan enige plan nie. Dan tree hy äp in die rol van ‘n sloper in plaas
van ‘n bouer te wees.
Die invloed van die internasionalisme en nasionalisme verplig
ons om vanuit die Woord en Evangelie ‘n antwoord te soeic. Die
geskiedenis van Israel bevestig dit telkens weer dat ‘n yolk wie se
beleid opkorn uit, en gefundeer is in, die geloof in God en wat
kinderlik en opreg soek orn die Here te verheerlik, tog uiteindelik
sukses behaal. Nasionalisme sonder God as Vader en sonder Jesus
Christus as Here, is ‘n gevaar; rnaar nasionalisrne wat veranker is in
geloof in God, sal bly al sou alles verdwyn. Nasionalisme en inter
nasionalisme moet eskatologies gefundeer en op die Koninkryk van
God ingestel wees.
3.3 Die invloed van Sekularisasie.
Ten spyte van alles wat van die Middeleeue gesê kan word, moet
erken word dat daar in die Middeleeue nog soiets was as gesag en
verbondenheid aan die altaar. Die kerk en die gesag van die kerk
het invloed uitgeoefen oor die totale lewe van die mens. Met die
Renaissance en die Aufklarung en die opkoms van Humanisme en
Liberalisme breek die ,,bevrydende” lewensgevoel deur, ook deur die
verstarde eenheid. So breek die proses van verwereldliking deur.
Hierdie proses waarin God en Sy Woord die sentrale en oorheersende
plek verloor ten gunste van die rnens, en waarin die wil en die
begeerte van die mens nou die bepalende faktor word, word sekulari
sasie genoem. Die hele rnenslike lewe word aan God en die gesag
van Sy Woord onttrek. Dit word ‘n beskawing sonder Christus eli
‘n godsdiens sonder God. Hierdie proses het tot gevoig ‘n verre
gaande geestelike dreinering.
Die gevoig is dat die neutrale wetenskapsbeskouing, wat ook aan
sommige van ons universiteite ingang gekry het, wegbreek van die aan
vaarde voor-veronderstellings en horn deur geen gesag laat bind nie.
Daar kom ‘n kloof tussen geloof en wetenskaplike kennis en gee selfs
aanleiding tot ‘n botsing tussen godsdiens en wetenskap. Sekularisasie
is ‘n voldonge feit in die harte van mens by wie geen gedagte meer
aan God opkorn nie, en vandaar brei dit uit oor die ganse lewens
praktyk, wat wêrelds en horisontaal word, d.w.s. daar word hoege
naamd nie rneer rekening gehou met God nie. In die wetenskap het
Hy geen plek nie, aan die universiteit ook nie; in die kuns en in die
literatuur ook nie; in die fabriek, in die politiek, in die koerant, in die
gesprekke ook nie. Ooral op elke terrein, word die herinnering aan
God geleidelik verdring. Die mens wil God nie meer ken nie en ook
nie die persoon van Jesus Christus nie.
Die jongmens kry te doen met die proses van vervreemding. Hy
sien dat baie mense vervreernd geraak het van God
selfs ook iii
—
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sy eie huis. Hy kom dalk uit ‘n huis waar die proses reeds ‘n voj
donge feit geword het. Naas die vertikale vervreemding tree ook die
horisontale vervreemding in, naamlik ‘n vervreemding van mekaar,
van mens teenoor mens. Al hoe meer mense leef net vir hulse(f.
Hierdie vervreemding werk nie net in die stad deur nie, maar dit is
ook ‘n voldonge feit op die platteland.
Vervreemding bring konsekwent ontkerkliking mee. Eers begin
mense innerlik losraak van die kerk, terwyl die uiterlike band met die
kerk vir die skyn nog behou word. Dit is veral mense wat eertyds
op die platteland nog saamgeloop het met die kerk, wat dit in so
baie gevalle in die stad nie meer doen nie. Dit is helaas ook waar
van baie jongmense wat na die stad toe kom.
Die uiterste resultaat van die sekularisasie en vervreemding is
‘n totale ontkerstening. Dit bestaan daarin dat hy nie meer gb nie.
Die Christelike norme en leefwyses word uit die private en uit die
openbare lewe uitgeskakel. Die norme van die (verdorwe) menslike
wil word outoritatief. Die eindresultaat is ‘n gesekulariseerde leef
wyse, of ‘n beskaafde heidendom.
3.4

Die invloed van Neurotiserende Faktore.
Verskillende sielkundiges het beweer dat die maatskappy in sy
huidige vorm, gesonde en normale aanpassing in die weg staan. Die
mens is nie altyd siek vanweë sy eie versteuringe nie, maar ook vanwee die spanninge wat die gekompliseerde samelewing meebring. Die
moderne mens se bestaanshouding word in bale gevalle bepaal van
dag tot dag, van oomblik tot oomblik
hy leef in voortdurende
onsekerheid. Sy lewensinstelling is dikwels een van fatalisme omdat
hy homseif uitgelewerd en magteloos voel; hy sien homseif as ‘n
pion op die wêreldskaakbord. Hy is die speelbal van kragte waaroor
hy geen seggenskap of beheer bet nie. Ten spyte van ‘n skynbare
individualisme het die mens ‘n massa-mens geword: hy is uitgelewer
aan ‘n groep met wie hy saamleef en saamdoen. Hy leef voortdurend
te midde van verhoudingsversteurings en die jongmens kom d ikwels in
botsing met en leef in spanning met sy eie ouers, onderwysers en ander
~vat gesag oor horn uitoefen.
Daar word steeds gepraat van die sinisme van die jeug. Die
sinisme is ‘n verdedigingsreaksie van die mens wat in die diepste van
sy bestaan aangetas is. Hy moet sy bestaan as toevallig aanvaar.
Sinisme en angs Jê viak bymekaar. Ten spyte van al die menslike
prestasies is daar ‘n innerlike gevoel van onsekerheid en ‘n besef van
magteloosheid in ‘n groot wêreld. Die jeug beleef hierdie eensaam
heid nog veel sterker. Agter die luidrugtige optrede, die baldadigheid
en opstandigheid van die eendsterte, is ‘n intense gevoel van ver
vreemding, ‘n ontstellende innerlike leegheid maar tegelyk ook ‘ii
diepe behoefte aan liefde, begrip en sekuriteit.
Spanning wat nie verwerk word nie, id tot neurotisering by
mense. Dit is ‘n tipiese kwaaJ van ons tyd, veral in ons stede en
veral by ons jongmense.
—
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Die afstand tussen kind wees en voiwassenheid, word steeds
groter en groter. Die languitgerekte jeug bring spanninge mee. Die
moderne beskawing met sy hoe lewensstandaarde, vertraag die huwelik
en selfstandigheid soms verby die grens waar biologiese rcproduksie
en psigologiese selfstandigheid moontlik is. Lang verhoudings en
verlowings is ‘n kenmerk van die tyd. Op seksuele gebied lewer dit
vir die jeug ontsaglike probleme en stel aan hulle selfbeheersing hoe
else. Die jeugprobleem het in baie gevalle ‘n seksprobleem geword.
In die opvoedingsproses word die jeug dikwels gekniehalter deur
‘n onvoiwasse liefde van die kant van die voiwassenes. Dit kan ‘n
sieklike liefde wees wat oorbeskermend wil wees en so die ontwikke
linge van die persoonlikheid wil versmoor. of dit kan te mm liefde
wees waardeur die jeug emosioneel verhonger en hulle ‘n gevoel van
verworpenheid beleef. Dit kan ook wees ‘n verwarrende wisseling
van te veel en te mm liefde, ‘n onbestendige en onverstaanbare
wisseling van gesag waarin een oomblik alles toegelaat en die vol
gende oomblik alles verbied word. Die jeugprobleem is dus in baie
opsigte ‘n voiwasse-probleem.
4.

DTE JEUG VAN ONS KERK VERTOON
SEKERE TENDENSE

In hierdie afdeling van die karakterisering van die jeug, is dit
ons doel om ‘n beeld te gee van die jeug van ons eie kerk in soverre
dit moontlik is. Dit gaan met ander woorde in hierdie ondersoek
nie oor die jeug in die algemeen of oor die jeug van ander kerke nie,
maar oor die jeug van ons eie kerk.
Volgens die jongste statistiek is daar in die Ned. Geref. Kerk
739,645 belydende lidmate teenoor 1,215.799 dooplidmate (siele). Daar
is ongeveer 385,000 dooplidmate ~vat 15 jaar en jonger is, ongeveer
208.000 belydende lidmate wat 29 jaar en jonger is. 28.6% van die
belydende lidmate en 49.2% van die sieletal is dus onder 30 jaar.
Wat is dan die houding van hierdie groot getal werkende jong
lidniate ten opsigte van die godsdiens en die kerk?
4.1
Verhlydende Tekens:
4.).) Wat hulle houding teenoor die godsdiens betref, is daar nie
‘n hoe persentasie van wie beweer kan word dat hulle post
gc,dsdien.stig is nie, toegegee dat godsdienstigheid nie genoegsaam is
om van ‘n mens ‘n positiewe gelowige te maak nie. By al die kritiek
wat egter uitgespreek word teen ,,ons Christelikheid” en ,,ons gods
dienstigheid”, bly ‘n godsdienstigheid wat nog ‘n pieteit vir die
Christelike waarhede en boodskap toon en wat gekweek is in ‘r
godsdienstige huis, inderdaad ‘n waardevolle besit en ‘n aanknopings.
punt vir die godsdienstige gesprek. ‘n Tradisionele godsdiens kan
niemand besiel tot aksie in die koninkryk van God nie, maar dit kan.
wanneer die boodskap van Christus Jesus deur die werking van die
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Heilige Gees daarin geokkuleer word, tog die onderstok wees v~r
nuwe groei.
4.1.2 Wat die jeug se houding teenoor die kerk betref, kan ons ook
nie beweer dat daar ‘n grootskaalse post-kerklikheid voorkom
nie. Dat kerk-ontrouheid toeneem en dat die proses van onkerklik
heid sterker word, kan niemand ontken nie. Dit sou egter verkeerd
wees om te beweer dat die jeug van die Ned. Geref. Kerk, altans wat
die grootste gedeelte betref, onkerklik geword het. Statistiek bewys
dat dit so is. In ‘n onlangse wetenskaplike sosiologiese ondersoek,
is bevind dat uit ‘n jeuggroep van 456 van ‘n bepaalde middestads
gemeente, 48.9% gereeld Nagmaal toe gaan, 43% kom soms en 8.1%
korn nooit. In dieselfde ondersoek is bewys dat 45.8% gereeld kerk
toe gaan, 38.2% nie gereeld nie, 12.9% af en toe, en 3.2% nooit.
Waar die gerneente werklik in die jeug belang stel en die ampte
aktief is. daar is die reaksie van die kant van die jeug ook bemoedigend.
4.1.3 Wat die jeug se houding teenoor die kerklike jeugvereniging
betref, is die ledetal van die N.G. Kerkjeugvereniging nagenoeg
27.000. Dit verteenwoordig maar 22.5% van die getal werkende jong
mense in ons kerk. Indien ruimte gelaat word vir ‘n persentasie vir
wie dit totaal onmoontlik is orn in te skakel (byvoorbeeld vanweë
na-uurse studie en werksure), en indien in ag geneem word dat ‘n
groot aantal jongmense nie belangstelling toon vir verenigingslewe nie,
dan moet die stand van sake ook as redelik gunstig beskou word. ‘n
Groot aantal van die jongmense doen aktief mee aan praktiese Christe
like werk en lewer hulle bydraes binne die gemeente.
4.1.4 Wat die uitlewing van die Christelike boodskap betref, is daar
talle wat die beginsels van die Woord van God uitleef, wat met
toewyding van hart en lewe en met koersvastheid en ems die lewe
pak. Vir die jeug van ons dag, vanweë die inwerking van allerlei
invloede, is dit nie maklik om positief te leef nie, veral nie in die
stad nie.
4.2
4.2.1

Verontrustende Tekens:

Die proses van onkerklikheid onder die jeug van die Ned. Geref.
Kerk word kwantitatief en kwalitatief al hoe groter. Die groep
van kerkgetroue jongmense by die eredienste, veral by die oggenddiens,
word al hoe minder. Die huidige tyd met sy vloedgolf ekonomiese wel
vaart, het teweeg gebring dat baie jong mans ‘n eie motorkar gekoop
het. Die motor bring uithuisigheid en uitstedigheid mee; dit werk
selfs kerkiosheid in die hand. Hierbenewens het die Sondagkoerant by
sommige jongmense reeds die plek ingeneem van die oggend-erediens.
4.2.2 Daar is ‘n groeiende geneigdheid om godsdiens as ‘n streng
persoonlike en as ‘n private saak te beskou. Dit gaan nie
altyd so maklik om ‘n persoonlike gesprek aan te knoop nie, omdat
die reg van die kerk en die ampte cm ocr ‘n persoon se geeste1i!~e
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en persoonlike lewe te praat uitdruklik ontken word. Terselfdertyd
worstel die jeug met ‘n onvermoë om die eise van die Woord van
God in die daelikse lewensomstandighede te onderskei en toe te pas.
J-Julle teleurstelling in gelowiges, en by name in ampsdraers, ~wek by
hulle ‘n onsekerheid en ‘n onverskilligheid. Die ontluistering van die
amp, vanwee ampsdraers wat dit misbruik of tot skande maak, asook
die wyse waarop die pers sulke voorvalle as sensasie leesstof aanbied,
wek by die jeug wantroue en grootskaalse ontwrigting.
4.2.3 Verder vind daar by die jeug ook ‘n verwatering van sedelike
beginsels plaas. Die seksuele lewe het hand uitgeruk; in die
verhoudingslewe van die geslagte het die remme losgeraak. Baie jong
mense loop rond met ‘n skuidgevoel, met ‘n beskuldigende gewete en
met diepe droefheid. ‘n Aantal dekades gelede is seksuele wanver
houdings nog algemeen afgekeur, maar vandag word dit deur die film
en deur pornografiese lektuur op subtiele wyse aangernoedig en reg
verdig. Die jeug verkeer in ‘n dilemma oor hierdie saak. In hulle
hotel- en woonstelkamers is weinig beskerming. Daar is dikwels net
‘n deur tussen hulle privaat bestaan en ‘n losbandige wêreld daar
buite, en daardie deur is onvoldoende as beskutting om die sonde uit
te sluit.
4.2.4 Jongmense voer ‘n soon’ lewe wat nie eie is aan die tradisies
en gewoontes van die kerk nie. Kosmopolitiese~ invloede werk
deur ten opsigte van hul gewoontes en lewensvorme. Daar word slegs
gevra wat persoonhik aanneemlik, nuttig en genotvol is. Ons jeug se
afleiding en vermaak word hoofsaaklik gesoek in bioskope en goed
koop leesstof; hulle kleredrag korrespondeer met die oorsese modegrille; hulle haarstyl neem vreemde vlugte. In ons gesinslewe het ons
in die verlede nog altyd geglo aan die gesag van die ouer, in ons
skoolwese aan die gesag van die onderwyser en in die kerk aan die
gesag van die leraar; vandag egter word die gewaande demokratiese
vryheid van die individu (en van die kind) sy reg om tee te spreek
en om vir homself te beslis en te besleg.
4.2.5 Die jeug raak selde nog entoesiasties oor die dinge wat as
kosbaarhede en as geestelike erfgoedere aan horn oorgelewer
is. Alles word as vanselfsprekend en as ‘n reg in plaas van ‘n voorreg
beskou. Daar is ‘n neutraliteit ten opsigte van baie dinge te bespeur.
Verontrustend is dit ook dat ons jeug so weinig begrip toon vir die
]ewenssituasie waarin ons juis in Suid-Afrika verkeer. Hulle is so
mm betrokke in. en so weinig aangegryp deur, die probleme waarmee
ons in ons land worstel.
DIE KIND EN JONGMENS OPENBAAR IN VERSKILLENDE
LEWENSFASES E~ESOORTIGE TENDENSE EN BEHOEFTES
5.1
Die periode vanaf geboorte tot 6 jaar (Die Kleuter-jare):
5.1.1 Hierdie periode kan in drie fases onderskei word, gedurende
elkeen waarvan die kind sekere psigiese wetmatighecle openbaar
5.
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wat vir die opvoeder van belang is. Hierdie drie fases is die vol.
gende:
5.1.1.1 Die Suigelingsfase, vanaf geboorte tot 1 of 2 jaar. Die
grondtoon van hierdie fase is die van behoefte, bevrediging en
clrifte. Die kind reageer op dit wat aangenaam of onaangenaam aan
doen. Dit is die periode waarin ‘n groot behoefte aan liefde en
beskerming of ‘n gevoel van geborgdheid, ‘n besondere belangrike
rol speel.
Dit is die periode waarin die kind aan die ouers as met ‘n
geestelike naelstring verbind is en die kind ‘n soort van psigiese kanaal
besit waardeur hy besonder gevoelig is vir die ouer-kind verhouding
en opneem, opvang, inneem en reageer op dit wat die ouers
veral
die moeder
is of doen. Dit is dus die tyd waarin die atmosfeer
van die huis die grootste vormingsfaktor is. Die studie van Jeug~
misdadigers het gevalle aan die hg gebring waar die oorsaak van
afwyking direk teruggevoer kon word na verwaarlosing en ‘n gevoig
like gevoel van onveiligheid gedurende hierdie vroegste periode.
—

—

5.1.1.2

Die Baba-tydperk of Peuterjare, van 1 of 2 tot 3 jaar. Dit
is die bekende koppige fase. Die wêreld rondom is daar tot
sy diens en die bevrediging van sy behoeftes. Hy is ‘n ware tiran!
Dit is ‘n moeilike maar baie betekenisvolle periode in die kind se
ontwikkelingsgang.
5.1.1.3 Die Kleuter periode, vanaf 3 tot 5 jaar. Na die storm en
drang van die koppige fase, breek ‘n rustiger periode aan.
dikwels gekenmerk deur ,,groot gelatenheid en geseglikheid”. ‘n
Periode waarin hy gesag begin aanvaar en selfs verwelkom. In hierdie
periode speel fantasie ‘n besondere rol in sy lewe en ervaring. Spel
en fantasie gaan saam en fantasie en werklikheid vloei ineen. Die
spel self vervul ‘n vormende taak.

Dr. A. Kuypers onderskei die volgende:
(i) Funksioneringsspele, of oefenspele, waarby ledemate in bewe
ging gehou en geoefen word met spring, hardloop, loop, ens.
(ii) Rot-spele, waarin die kind ‘n rol vervul, byvoorbeeld dominee.
koopman, soldaat. Die vader-bewondering speel hier ‘n groot
en bepalende rol.
(iii) Konstruksie spel, soos bou, plant, brei, ens.
(iv) Reseptiewe spel, waarin die kind besonder ontvanklik is,
byvoorbeeld luister na voorlesings, stories, gediggies, liedjies
sing ens.
Die kerk sal goed doen om hierdie neigings met oorleg en wys
heid te implimenteer in sy geestehike skoling, byvoorbeeld in die
Sondagskool.
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5.1.2

Sielkundige trekke of kenmerke wat in hie~-che ~eriode van S
ontwikkeling ‘n rol speel.
Daar is bepaalde sielkundige verskynsels wat ‘n belangrike rol
by die kind speel. Hierdie kenmerke kan nie met vaste patroon en
grense aan ‘n besondere fase toegeskryf word nie. Hulle deurweef
die ganse periode, terwyl sekere periodes tog duidelik deur die een
of ander kenmerk oorheers mag word. Die volgende kenmerke word
oor die algemeen in die volgende volgorde aangetref:
5.1.2.1

Die suigeling se drang tot liefde en sekuriteit: Die kind
beland by geboorte in ‘n staat van totale onveiligheid na die
besondere geborgdheid in die moeder voor die geboorte. Die kind wil
warm en veilig voel, liefs styf toegedraai; die uitnemenste is nog die
warm fisiese teenwoordigheid van moeder met haar troetelende liefde.
Hy kan nie anders as om
heeltemal onbewus natuurlik
te soek
wat hy so pas voor geboorte ervaar het nie.
—

—

5.1.2.2

Sy gevoel van afhanklikheid: Hy kan nie self sit nie, niks
raak gryp nie, homseif nie vryelik beweeg nie. Hy moet
huil-vra om alles wat hy nodig het, diep afhanklik van moeder en
vader.
5.1.2.3

Sy eksplorasie drang: Hy ontdek dat hy kan beweeg, dinge
kan bereik, kan raak gryp, oopbreek en ondersoek. Hy word
‘n ontdekkingsreisiger, besig om die vreemde wêreld te leer ken. Hoe
veiliger die kind in die vorige fase gevoel het, hoe meer openbaar hy
‘n vrymoedige ondersoekdrang.
5.1.2.4

Sy weetgierigheid en nuuskierigheid: Alle gebeurtenisse rond
om horn en vreemde voorwerpe op sy weg, word nuuskierig
met groot vra-oë aangestaar en waargeneem. Hierdie tendens sluit
aan by en vloei voort uit die voorafgaande.
5.1.2.5

Sy selfgeldingsdrang: Hy sien die wêreld as tot sy diens.
Hy het ervaar dat hy jets kan doen om sy behoeftes bevredig
te kry en is altyd met koppigheid en eie-sin besig om dit te verwesen
uk. Hy is besig om homself te ontdek.
5.1.2.6

Sy behoefte aan bewondering en verering: Vanaf sy 4de tot
6de jaar tree ‘n periode in wat gekenmerk word deur ‘n
ongeartikuleerde drang/neiging tot bewondering en verering. Die vader
met sy krag en vermoë, sy oorheersende posisie in die huis, die gesag
waarmee hy optree. die swaar sterk stem waarmee hy praat. word die
besondere voorwerp hiervan, tot so ‘n mate dat sommige sielkundiges
meen dat die Godsbegrip by die kind ontwikkel vanuit die vader
begrip.
5.1.2.7

Sy Gesagsbehoefte: Die behoefte aan sekuriteit vra om ‘n
beheersende gesag wat beskerm, ‘n mag wat die wêreld van
omstandighede dwingend beheers. Hy het ‘n behoefte om van die
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dwingende beheersing
lyf te ervaar. Hy wil
Hy het ‘n inherente
dissiplinerende gesag,

of oorheersing seker te wees deur dit aan eie
met liefdevolle gesag bedwing en oorheers word.
geestes-behoefte aan ‘n liefdevolle maar streng
aan tug!

5.1.2.8

Sy Godsdienssin: Die mens, en daarom ook die kind, is in
sy diepste wese aangewys op God. Geskape na die beeld
van God
al is dit dan ook ‘n gebroke beeld
hunker hy en soek
hy na God, in Wie hy alleen vrede en geluk kan vind. Die klein
kindjie, soos ander, is hiervan onbewus, tog bied dit die uitnemendste
aanknopingspunt vir sy Christelike opvoeding.
—

—

5.L3 Faktore wat ‘n belangrike rol speel in die opvoeding van die
kind van 0-6 jaar, en wat dien as opvoedingsorgane in hierdie
tydperk.

5.1.3.1

Die Moeder: Gedurende die eerste maande speel sy ‘n
besondere rol. Haar warme, fisiese nabyheid is van groot
belang. Dit is o.a. bewys dat die voeding aan moedersbors, waarin
die kind so warm geborg en veilig voel, die geestelike groei bespoedig
het.
Haar liefdevolle vertroeteling (wat tegelyk waak teen verwending!)
is van groot belang vir die rustige groei van haar suigeling. Dit is
asof die suigeling langs ‘n onbekende kanaal, ‘n soort geestelike nael
string, die koesterende moederliefde aanvoel en sekuriteit daaruit put.
Haar stille voorbeeld word die lewenspatroon van die kind.

~5.l.3.2

Die Vader: Dit is asof sy lomper vertroeteling, sy hande en
stewige liggaam ‘n indruk van krag en sekerheid iewers in
die kindergemoed laat neerslaan. Later, vanaf die derde jaar, word
by besonder die voorwerp van bewondering en verering en laat sy
persoon en wese ‘n diep latente indruk in die kindergernoed na.
Hy verteenwoordig vir die kind krag, sterkte, vermoë, gesag en
hy speel ‘n belangrike rol in die kind se vorming van sy godsbegrip.
5.1.3.3

Die huisgesin: Die gesin bepaal die atmosfeer waarin die
kind leef en opgroei. Die kindersiel neem spontaan hierdie
atmosfeer in horn op en maak dit sy eie. Die gesin, vader en moeder
saam met boetie en sussie, vorm die magtigste invloedsfaktor. In die
byekorf bepaal die sel die groei van die larwe, of dit ‘n werker, ‘n
waterdraer of ‘n koningin sal wees. Die huisgesin speel hierdie
bepalende rol by die opgroeiende suigeling en klein kindjie in die huis.
Van groot belang is die farnilie en saamwees en saarn lewe. Die
famiie-ete, met sy beherende tafelmaniere, die familiespel, die kinders
gesamentlik en op sy beste soms saam met die vader, straal ‘n
weldadige atmosfeer uit van liefde en welwillendheid. Die kind voel
dat hy aanvaar en versorg is.
In die jare 4 tot 6 is dit van groot betekenis dat die seun saarn
met sy vader werk en die dogter saam met haar moeder die huistake
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verrig. Saans was ma, pa en al die boeties en sussies saam die
eetgerei en elkeen doen sy gelukkige deel daarby.
Huisgodsdiens, waarby die suigeling gereeld teenwoordig is, betrek
die kinders nie alleen in die gesin se saam lewe nie, maar d~t bring
ook ‘n situasie van gesag, van outoriteit, van eerbied mee: vader lees.
God spreek! Die stilte, die besondere dissipline. die eerbied van die
hele gesin, gaan saam ‘n onuitwisbare neerslag in die diepte van die
hart vorm. Die vrese van die Here word van meet af aan as ‘n eie
inherente deel van sy ontplooiende persoonhikheid in sy binneste inge
dra.
Met gereelde huisgodsdiens vanaf sy vroegste maande word die
kind in Gods teenwoordigheid gocisdienstig grootgemaak; sonder huis
godsd iens word die kind sonder God ongodsdienstig grootgemaak.
Die gedagte om te wag met huisgodsdiens totdat die kind verstaan.
is ‘n ~‘a1se gedagte. Die klein kindjie leer nie of word nie opgevoed
deur sy verstand nie, maar word onbewus gevorm deur die atmosfeer
waarin hy daeliks verkeer.
5.2

Die Periode van 6-9 jaar (die vroeë kinderjare).

5.2.1. Diekindbevindhomhierindie belangrike sprongsituasie, van kleuter tot skoolkind,
waar hy tot ‘n meer formele en saaklike instelling moet kom. Daarom is hy besonder af
hanklik en hulpbehoewend in die tydperk. So kan hy sonder die huip, leiding en weg
wysing van die voiwassene nie word wat by kan en behoort te word nie. Hy vra daarna
omdat by deur sy aangebore moontlikhede te verwesentlik, homseif wil word.
Die kind is in die stadium as mens ,,nie soos ‘n voorwerp of ding nie, maar hy eksis
teer. Dit beteken dat hy uit homseif uittree, en as sodanig nie voltooid is nie, maar steeds
word . . .d.w.s. hy is ‘n ope moontlikheid... “i)Die kind begin in die tyd besefdat hy
iets vir die wêreld kan beteken. Hy kom agter dat die wêreld nie net om homseif wentel
nie, maar dat by een is, (‘n persoon) in die wêreld.
By die kind van die genoemde ouderdomsgroepe is daar egter sekere ontwikkelings
tendense aanwesig.
5.2.2 DIE SIELKUNDIGE TENDENSE WAT IN DIE PERIODE ‘N ROL SPEEL.
5.2.2.1 Die Fantasielewe:—
M.b.t. die fantasielewe skep die kind vir hom nie-bestaande wérelde, waarvan die bou
stof aan die werklike lewe ontleen word. Dit kom veral nog in die sesde jaar voor, alhoe
wel dit mettertyd verdwyn.
5.2.2.2 Die Waarneming:—
Diekindwendhom nou met sy kinderlike waarnemings- en voorstellingsvermoë tot die
konkrete werklikheid. Hy gaan nou die wêreld in; doen ontdekkings en ontmoet arider.
5.2.2.3 Die Denke:—
Wat die konkrete werklikheid betref, is die kind égter nog nie teenoor die-gene wat hy
ontmoet, die dinge wat hy ontdek en ervaax, denkend-krities ingestel nie. Vir die be
trokke kind is die dinge eenvoudig soos hulle is. ,,Het kind neemt de godsdienstige waar
heden en verhalen vrijwel zonder kritiek aan en, steld zich de dingen so konkreet moge
lijk voor.” 2)
5.2.2.4 Geestelike Onbeholpenheid:—
Die kind het beboefte aan ‘n sekere vaste skema waarop by voortdurend kan terugval.
Sy ma moet tuis wees as by van die skool terugkeer; op ‘n vasgestelde tyd moet by eet,
op skool moet die orde nie ‘n iekere grens van losheid oorskry nie. Sodra die sosiale orde
versteur word, blyk die geestelike onbeholpenheid duidelik en toon by hoe weinig hy met
sy kinderlike gees die situasie kan beheers.
1)
2)

Gunter (F.G. aspekte... . p. 44
Idem. . . p. 153
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5.2.2.5 Die Emosionele Lewe:—
In sy handel en wandel, toon die kind deur sy emosionele aksies en reaksies nog in die
algemeen ‘n groot mate van emosionele onstabiliteit. Die een oomblik kan die kind nog
soet met sy maatjie speel, terwyl hulle mekaar die volgende oomblik woes in die hare kan
vlieg. Dit gebeur soms selfs in die kiaskamer op skool. Deur bekwame en simpatieke huip
kan sy emosies egter in die regte kanale gelei word.

5.2.3.
GEESTELIK, FISIES EN ANDER TENDENSE WAT ‘N ROL SPEEL
5.2.3.1. Sosiale Ontwikkeling:—
Dobbins 3) sê o.a. dat hierdie periode een is van self- en sosiale ontdekkinge. Die kind
ontdek dat hy ‘n afsonderljke persoon is, en leer hoe om sy persoonlikheid te laat geld.
Sy ondervindinge wat tot dusver grootliks tot die huisgesin beperk was, word verruiin
deurdat hy nou van alle kante beihvloed word. Die omgang met bale soorte kinders uit
net soveel soorte gesinne, verruim sy uitsig. Die kind tussen 6 en 9 jaar is geinteresseerd
in ander kinders, maar is veral in huileself geihteresseerd. Hulle wil graag he dat die groep
van huile moet hou en huile aanvaar, maar vind dit soms moeiik om saam te speel. In
groepies van twee of drie kom huile die beste oor die weg. Waar seuns en dogters eers
ook gladnie omgegee het om saam te speel nie, begin huile ook nou onderskeid maak tus
sen die verskiilende geslagsgroepe.
5.2.3.2 Fisiese ontwikkeling:—
‘nlnteressantefeitis dat die dogters die seuns gewoonljk voor is in llggaamilkerypheid
Wie noukeurig oplet kan dit al selfs waarneem in die kindertuin. Lompheid van kontrole
oor huile spiere, is nog ‘n kenmerk. Vandaar dan ook die lompheid in skryf- en handwerk
aan die begin.
5.2.3.3 Aktiwiteit:—
Wiegle 4) beweer dat o.a. die kind se aktiwiteit in hierdie periode meer doelbewus en
beheers word. Tereg moet genoem word dat die kind wel nog bale aktief bly m hierdie
periode. “They are not adept at sitting still for long periods of time”.S) Die kind wil
egter nou lets verrig. Sy spel neem die vorm van speletjies aan. Hy speel ook nie alleen
nie, maar in die groep. Kammaspeletjies bereik in hierdie periode huile hoogtepunt en
gaan langsamerhand verby. Onderskeid word nou tussen verbeelding en waarheid gemaak.
Verder begin hy ook te redeneer en kry ‘n aaneengeskakelde begrip van die wêreld rond
om hom.
5.2.3.4 Godsdiensnge Ontwikkeling:—
Die kind is teen hierdje tyd nog nie instaat om ten voile die godsdienstige waarhede
teverwerknje.Hykanbeter memoriseer as redeneer. Godsdienstige waarhede neem hy dan
ook op gesag aan, en nie uit oortuiging nie. Hy besluit dan ook op hierdie gesag, en dink
in konkrete voorbeelde en nie in abstrakte begrippe nie.

5.2.4 DIE OUERS EN DIE OUER~HijIS
5.2.4.1 Athankjikheid:_.
Die kind is nog in ‘n groot mate afhanklik van huip en leiding van sy ouers. Die kind
kan nog nie ailes self doen nie.
5.2.4.2. Belangstefling, liefde en begrip:—
Die kind wil voel dat hy lets werd is en iets beteken. Sy ouers moet met die nodige
belangstelling, liefde en begrip toon dat sy skoolwerk en dit wat huile op skool doen,
vir hom as kind belangrilc en essensiaal is.

5.2.4.3 Die Huisgodsdiens:_
Hoe belangrik die Sondagskool ookal, kan dit nooi dit plek van die familiealtaar
inneem nje. Die kind leer in hierdie tyd die wil van God ken, — al is dit dan deur aanvaar
3) Greyling. Dr. E.) Die Sondagskool. p. 92
4) Idem.. . p. 92.
5) NARRAMORE. Clyde M. How to~understand and influence children. p. 46
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ding — en leer ook om intiem met die Here saam te leef. Wat in verband met Samuel in
die Skrif van getuig word, is hier veral interessant~
en die seun Samuel het groot
geword by die Here.” (1 Samuel 11:21). Dit dui op die invloed wat God op sy lewe uitge
oefen het. VgL ook Deut. 6:6,7.
5.2.5 DIE INVLOED VAN DIE SKOOL
5.2.5.1 Intelligensie: —
Op skool maak die kind met nuwe dinge kennis. So word sy kennis vermeerder. Begrippe word vir horn meer helder en duidelik. Hy leer respek vir die waarheid en vir
meerderes. Die omgang met ander verruim sy uitsig, en hy begin onderskei tussen ver
beelding en waarheid. Sy inteilegensie word so verbreed.
5.2.5.2 Leergierigheid en aandagspan:—
Die kind leer graag nuwe dinge.by. Sy aandag fluktueer egter in ‘n groot mate. Dit is
dus ‘n kenmerk dat hulle gou van een aktiwiteit na ‘n ander sal verskuif. Die aandagspan
strek ongeveer van tien tot vyftien minute.
5.2.5.3 Omgang en verkeer met ander:—
Bale meer vriendskappe word gesluit as met sy voorskoolse jare. Van veel meer kante
isdaarnoubeihvloeding. In sy groep moet hy nou leer wat onselfsugtigheid beteken, same—
werking en eerljkheid in spel en andersinds. Die gesag van die groep laat horn geld, en hy
is verantwoordelikheid en gehoorsaamheid daaraan verskuldig.
5.2.5.4 Opvoeding: —
Die skool sistematiseer sy ervaring. Die skool tree in funksie en verskaf die kind hulp
middele. Dit help horn om los te kom uit sy mileubeperking. Hy doen kennis op van seke
re natuurverskynsels d.m.v. Natuurstudie, Aardrykskunde en ander vakke. Deur eksplo
rasie leer hy dus die wêreld beter ken.
5.2.6 DIE GEMEENSKAP EN SY INVLOED
In die tyd is daar ‘n ontdekking van die gerneenskap by die kind aanwesig. Hy ontdek
ni. dat daar ‘n sekere lewensorde en lewensstyl gehandhaaf moet word. Daar is sekere
beginsels wat in sekere situasies geld. Hy voel homseif veiig (of onveiig) in die gemeen
skap, en leer waarmee hy moet reken en kan reken.
5.2.7 DIE KERK, EN DIE KIND
7. iDie kind is nie ‘n organisme waarby die Kerk doelloos rnoet verbygaan, en horn
eers dan met die Evangelie konfronteer, wanneer hy ‘n mate van lewensfilosofie ontwik
kel het nie. ,,Kyk, kinders is ‘n erfdeel van die Here.” (Ps. 127:3.) Die kind het ‘n behoef
te, ook aan die leiding van die Kerk. Die Christelike opvoeding is nie jets wat losstaan van
die opgroeiende kind se persoonlikheid nie, rnaar is ook ‘n essensiële deel van elke mens,
ook die kind.
BRONNE GERAADPLEEG: 1. Cronje, Piek e.a.: — Ouer en Kind. (Tweede thuk. N.G.K. Uitgewers)
2. Greyling, Dr. E: — Die Sondagskool
3. Waterink. Dr. 3.: — Puberteit (6e druk) Wageningen.
4. Gunter. C.F.G. Aspekte van die Teoretiese Opvoedkunde (1964.)
5. Narramore. Clyde M.: — How to understand and influence children.
6. Wilson. Dorothy F.: — Child Psychology and Religious Education.
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5.3

Die Jeugjare, kan gerieflikheidshalwe in drie fases verdeel word

wat elkeen sy eie kenmerke en behoeftes openbaar en as voig
saamgevat kan word.
5.3.1

Die la4~it kinderjare (9-13 jaar).

Dit word genoem die volwasse periode van die kinderjare, want
in hierdie tyd word die voiwassenheid van die eerste gedeelte van die
lewe bereik en is die kind op sy beste wat betref liggaamlike. verstan
delike, en geestelike vermoëns. Voordat hy die tweede stadium van
die lewe ingaan, naamlik adolessensie, moet hy geweldige veranderinge
ondergaan wat sy hele wese sal affekteer.
Die kenmerke van hierdie tydperk kan onder die volgende vier
punte behandel word:
5.3.1.1

Liggaamlik is hy ‘n swen4’er.

Gedurende hierdie tyd het die kind ‘n groot liefde vir die
buitemuurse en die buitenshuise. Hy vind sy verrnaak en sy ver
goeding daar waar hy buite in die natuur verkeer. Sy swerwerslus
lei horn oor groot afstande en in sy spel is ruirnte ‘n groot behoefte.
Die onderliggende aanleiding van hierdie swerwerstendens is die vol.
gende:
5.3.1.1.1 DII is die periode van gesondheid en van liggaainlike sterkte.
Die groei van die liggaam is nou stadig en het bykans tot n
stiistand gekorn. Daar is ‘n merkbare toename in gewig.
Voile gesondheid en onbeperkte energie dra by om ‘n konsti
tusie daar te stel wat amper onaantasbaar is deur siekte. Die
goeie gesondheid en die matelose energie wat nou nie meer
nodig is vir groei nie, stimuleer die kind tot ‘n vergrote veld
van aktiwiteit.
5.3.1.1.2 Liefde vir die natuur.
Ons het hier iemand wat ‘n besondere aanvoeling het vir die
buitelug, vir die natuur, en dus vir die karnpgedagte. Hierdie
begeerte by die kind in die laat kinderjare om die buitelug
te geniet, is ‘n Godgegewe instink wat kan en wat moet benut
word.
5.3.1.2

Geestelik en verstandelik is hy ‘n ondersoeker.

Gedurende hierdie jare is die seun en dogter ‘n nuuskierige
ondersoeker. Hy het baie vrae te vra en is nou besig orn nuwe wee
te vind om antwoorde op daardie vrae te kry. Hierdie ondersoeke
word gekenmerk en aangevul deur
—

5.3.1.2.1 Sy liefde vir versarneling:

Een skrywer .het gesê dat 90% van alle kinders in hierdie
ouderdom een of ander ding versarnel.
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5.3.1.2.2 Meganiese belangstellings:
Ou motorkarre, gewere, speelgoed, ens. word uitmekaar gehaal.
Vuurpyle neem ‘n baie belangrike plek in.
5.3.1.2.3 Groot leeslus:
Boeke word in hierdie tyd by die dosyne deurgelees. Hierdie
kenmerk van leeslus kan met groot vrug op die Bybel en
aanverwante leesstof toegesp its word.
5.3.1.2.4 Goeie geheue:
Hierdie tydperk word soms genoem die goue eeu van die
geheue. Seuns en dogters in hierdie ouderdornsgroep van
ongeveer 12 jaar kan omtrent tweekeer soveel van ‘n stone
onthou as wat hulle kon onthou by die ouderdom van 9 jaar.
Dogters memoriseer makliker, maar seuns meer permanent.
Heelwaarskynlik weens die feit dat dogters deur herhaling
onthou en die seuns deur assosiasie.
5.3.1.3

Uit ‘n sosiale oogpunt is hierdie kinders potensiele lede van
‘n groep.
Die neiging tot die kudde en die eie soort is in hierdie jare
baie sterk. Eensaamheid word gevrees en die begeerte vir die teen
woordigheid van andere word openbaar in die vorming van groepe.
5.3.1.3.1 Hierdie neiging tot eiesoortige groepvorrning word bevorder
deur die afkeer ten opsigte van die teenoorgestelde geslag wat
ke~merkend is van hierdie ouderdomsgroep. Waar die afkeer
ten opsigte van die teenoorgestelde geslag nou sterk is, is die
toekeer tot die eie geslag ‘n kenmerk en ‘n noodsaaklike uit
vloeisel hiervan.
5.3.1.3.2 Hierdie neiging tot die groep word verder aangehelp deur die
neiging van die kinders in hierdie ouderdornsgroep om te
organiseer. Seuns en dogters vind op hierdie ouderdorn dat
hulle meer kan uitvoer deur georganiseerde inspanning of
spanwerk en dit word ‘n onderliggende motief. net so seer
as wat daar ‘n begeerte is vir die teenwoordigheid van ander.
5.3.1.4

Godsdienstig is hierdie kinders aanbidders.
Gedurende hierdie ouderdomsgroep is al sy ideale saarngetrek
in een of ander bekende persoon. Sy held is baie naby en baie werklik
vir horn. Hierdie helde-aanbidding is slegs maar ‘n simptoom van
diep geestelike verlange by hierdie ouderdomsgroep orn iernand te he
wat werd is om hul aanbidding te ontvang. Die seun en dogter sal
diep beIndruk word deur die helde uit die Bybel. Die toppunt van
alle heldelesse moet wees om die kinders te bring orn hulle ideaal in
Jesus Christus te vind. Ook in hierdie ouderdornsgroep is die neiging
in die seun en dogter nie toevallig nie. Die jeugleier wat dit weet en
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wat dit bemerk. sal daarin ‘n Godgegewe geleentheid vind orn seuns en
dogiers in hierdie tyd na Jesus Christus te lei.
5.3.2

Die hoërskool jeug (13-17 jaar).
Die tweede baie belangrike groep jeugdiges wat voorwerpe van
bearbeiding moet wees. is die groep wat op die hoërskoolbanke sit
tussen die jare 13-17. Wanneer ons die onderskeidende kenmerke van
die ho~rskoo1 jeug betrag. sien ons tegelyk ook ons geleentheid.
5.3.2.1

Die ljernaamste algemene kenmerk is veranclering.
Wanneer die liggaarn merkbaar groei, die ideale oornag ver
antler. belangstellings vinnig kom en gaan, en die gemoedsgesteldhede
onreëlmatig skonirnel tussen die uiterste grense. dan is daar by die
.ieugdige ‘n diepe behoefte aan sekerheid en kalmte en begrip. Niks
op aarde kan so doeltreffend in hierdie behoefte voorsien as die
Evangelie-boodskap van sekerheid en vastigheid nie. veral waar die
lienderjarige daardie boodskap verpersoonlik sien in die persoon van
‘n simpatieke onderwyser. leraar. vader of vriend.
5.3.2.2

Die vernaainste gees/eskennierk is beoordeling.
Gedurende die kinderjare bet die kind alles gelowig aanvaar.
maar van die l3de jaar af word die kinderlike geloof stadig maar seker
oorheers deur die rede. hoewel onvoiwasse rede. en alle dinge en
gebeurtenisse word beoordeel. gekritiseer en geplaas. Dit is kritiek
gedurende hierdie tyd ~vat tot sekerheid, oortuiging en voiwassenheid
Jei.
5.3.2.3

Die vernaamste sosiale keninerk is vriendskap en behoefte
aan begrip.
In hierdie tyd wanneer die einde van die kinderjare aanbreek, rondorn
die l2de, l3de en l4de jaar, is die ontluikende jeugdige ‘n bondel teen
strydighede: Daar is ‘n verlange na eensaamheid tesame met ‘n begeerte
na menslike nabyheid; daar is ‘n sterk drang na selfgelding, sowel as
‘n bewussyn van lojale toewyding aan maats en vriende; daar is ‘n
diep gevoelde begeerte by die jeugdige na sukses in sosiale kringe,
rnaar hulle gaan ook gebuk onder ‘n knaende gevoel van skaamheid.
Op geen ander terrein is hierdie teenstrydigheid so merkbaar as in
hulle verhouding tot die teenoorgestelde geslag nie. Dit is duidelik
dat al hierdie teenstrydighede alleen met begrip en liefde gehanteer
kan word. Nie ult die hoogte met gesag nie, want die jeugdige bet
afkeer daarin. Nie met vroom vermanings of straf nie, want dit is
nieer as nutteloos. Wat die jeugdige nodig het, is ‘n maat wat horn
verstaan, wat sy taal praat, en sy hart ken. Dit is soms net ver
basend om te sien hoe die hart en vertroue van die jong seun of dogter
oopgaan soos ‘n blom wanneer hulle bemerk dat ouer, onderwyser
of leraar langs hulle staan en nie veroordelend en vermanend bokant
imlie nie.
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53.2.4

Die vernaamste godsdienstige kenmerk is ‘n behoefte aan
sekerheid en bekering.
Hierdie hoerskooljeug behoort die oesland van die kerk te wees. Ge
di.jrende hierdie tydperk is alle faktore gunstig vir ‘n toekeer tot God.
Die jeugjare is die tyd vir godsdienstige beslissings, nie omdat ‘n gans
nuwe faktor gedurende hierdie tyd op die spel kom nie, maar orndat
al die vroeëre indrukke nou persoonlike betekenis kry.
5.3.3

Die Naskoolse jeug (17-24 jaar).
Die kenmerke is soos voig:
5.3.3.1 Liggaamlik is die 17-lange ingestel op prestasies.
Die L7de jaar word gekenmerk deur ‘n groter stilstand in
iiggaarnlike groei. Die energie wat voorheen gebruik was om te groei.
word nou gebruik vir die ontwikkeling van krag en behendigheid.
Hierdie liggaamlike en verstandelike toestand, tesarne met ‘n besef van
persoonlike verantwoordelikheid. dring die jeugdige om te strewe na
prestasie en sukses.
5.3.3.2

Verstandelik is die kenmerk van hierdie periode mag.
Die kind en die vroeë adolessent is ‘n gevoelsmens. Later
adolessensie is die tydperk van die verstand wat begin met sy ver
oweringstogte. Al hoe meer begin die intellek sy regmatige plek in
die lewe en in die motivering van die jeugdige se gedrag in te neem.
Dit is in hierdie dae dat beoordeling en onderskeidingsvermoe die
kenmerk begin word van die jeugdige in sy groeiproses. Beslistheid
tree nou na yore met ‘n fermheid wat geen teespraak duld nie.
5.3.3.3

Maatskaplik is die keninerk vriendskap en die bind van nuwe
bande.
Gedurende die later jeugjare openbaar die joag seun en dogter ‘n
besondere gehegtheid aan sekere vriende. Dit is in hierdie tyd
dat ook die eerste ernstige liefdesverklaringe gemaak word. Hierdie
nuwe bande wat gebind word, vergoed vir ander bande wat in hierdie
tyd gebreek word. Dit is gedurende hierdie tyd dat die jeugdige
normaalweg sy huis verlaat orn elders te gaan studeer of te gaan
werk. Daarom vind daar ook ‘n aftakeling plaas van die bande ~vat
horn prakties aan sy huis en sy ouers bind.
Die eensaamheid wat ‘n kenmerk is van hierdie oorgangstadium
van ‘n huislike na ‘n ander omgewing, kan ‘n gevaarlike kenmerk
wees, want bale jeugdiges word in hierdie tydperk van losheid genader
deur persone en instansies wat nie suiwer motiewe daarop nahou nie.
5.3.3.4

Godsdienstig is die kenmerk onstandvastigheid.
Hierdie laat-jeugjare vanaf 18 en ouer, is die jare waarin die
godsdienstige belangstelling baie wissel. Die nuwe vryheid waarin die
jeugdige horn bevind op hierdie stadium en die verswakking van die
ou bande met die huis en die vroeëre gemeente, moet onteenseglik
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‘n uitwerking he op sy geestelike toestand. Alleen die sterkste
gewoontes wat vasgelê is in die vroeër jare en stewige en gesonde
bearbeiding gedurende hierdie tydperk, kan verhinder dat die jeugdige
geestelik van die spoor gebring word deur die versoekinge wat op horn
toesak. Tot hierdie onstandvastigheid dra die volgende faktore by:
5.3.3.4.1 Ongodsdienstige neigings:
Baie jong mans en dames het tye van werklike ongodsdienstige
gevoelens en neigings in hierdie tyd. By sommige is hierdie
tve van twyfel en van mm belangstelling ~cort van duur, maar
by: ander is hulle baie langer en baie moeiliker om te oorkom.
Die terugkeer na die regte pad gaan dikwels gepaard met
besondere godsdienstige aktiwiteit en met ‘n besondere belang
stelling in die geestelike dinge.
5.3.3.4.2 Godsdiengstige twyfel:
Godsdienstige twyfel speel ‘n baie belangrike rol in hierdie
tydperk van onstandvastigheid. Die jeugdige kan nie langer
gerus gestel word met die verkiaring dat daar sommige din~e
in die godsdiens is wat vir die mens verborge is en bly nie.
Vandaar die neiging om na twyfel oor te hel. Die neigin~
tot twyfel is meesal ‘n openbaring van gebrekkige godsdiens
tige opvoeding in die vroeë kinder- of jeugjare.
5.3.3.4.3 Wêreldgesindheid:
Die oorborrelende lewenslus en die baie avontuur wat die
lewe kwistig aanbied, laat die jeugdige vergeet om aan sy
Skepper te dink. Baie jeugdiges, sonder sterk godsdienst~ge
oortuigings, word deur die aanloklikheid van die wêreld
bekoor en waag dit ook in der waarheid op hierdie gevaarlike
pad. Daar is mill wat leer uit die mislukkings van andere
en wat luister na die raad van diegene wat self op hierdie
pad misluk het.
5.4

Die Ouer Jeug (bokant 24 jaar).
Wanneer die jeug onderskeidend betrag word, kan ‘n groep
onderskei word wat die ouere jeug genoem kan word. Die ouderdom
van hierdie groep kan enigiets wees van 24 tot 40 jaar.
5.4.1

Groepe.
Veral drie groepe kan binne hierdie kategorie onderskei word.
5.4.1.1 Diegene wat weens studie en/of voorbereiding vir ‘n loop
baan, vorder tot ‘n hoer ouderdom as die gemiddelde jong
mens voordat hulle trou. (Dit is nie die gewone studentegroep hierdie
nie.)
5.4.1.2

Jonggetroudes wat in eWe opsig nog tuishoort by die jeug
en wat dus nog nie ingeskakel kan word by die volwassenes
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nie, veral
bet nie.

waar albei nog werk en hulle nog nie kindertjies

5.4.1.3

Diegene wat reeds die stadium bereik het waar hulle hul tot
‘n mate versoen het met die idee dat hulle ongetroud deur
die lewe sal
gaan.
Aan elkeen van hierdie drie groepe sal die kerk in sy jeugarbeid
moet aandag gee. In baie opsigte is hierdie ouer jeugdiges ryp en
ervare en kan ‘n bestendige invloed wees sowel vir die jongeres as
vir die jeugorganisasie in die gemeente. Dikwels is die jeugarbeid so
toegespits op die laer ouderdomsgroepe dat dit hierdie ouer jeugdiges
nie betrek nie en ook nie in hul behoeftes voorsien nie. Daarom is
hulle dikwels buitestaanders by die KJV. sowel as in die gemeente.
Dit is ‘n groot verlies vir ons kerk.
5.4.2

Kenmerke.
Die mees uitstaande kenmerke van diegene wat blykbaar onge
troud deur die lewe sal
gaan, is die volgende:
5.4.2.1

Algemene kenmerk.
Die algemene kenmerk van hierdie groep is hul rypheid en
gevormdheid ten opsigte van meeste sake. Waar hulle by die jeug
werksaamhede ingeskakel is, oefen hulle meesal ‘n heilsame en besten
dige invloed uit.
5.4.2.2

Geesteskennierk.
In hul diepste wese is hierdie ouere jeug ‘n gefrustreerde en
teleurgestelde groep, hoewel dit nie altyd getoon word nie. Dikwels
is hulle net so goed of beter aangepas as getroudes, maar hul vertoon
‘n besondere gevoeligheid ten opsigte van hul ongetroude status en
toekoms.
5.4.2.3

Sosiale kenmerk.
Die belangrikste kenmerk is hul eensaamheid. By sommige
gee dit aanleiding tot ‘n ekstroverte gedragspatroon om te kompenseer~
By andere is daar ‘n gereserveerdheid in sosiale kontakte en dieper
vr.iendskapsverhoudinge met groeps- en ouderdomsgenote.
5.4.2.4

Godsdienstige kenmerk.
Diegene van hierdie groep wat reeds bekeerdes is, vertoon
‘n dieptevordering op die pad van heiligmaking. Jeugarbeid aan hulle
moet voorsiening maak vir vaste spyse in die Woordverkondiging en
vir verantwoordelike praktiese Christelike arbeid. Diegene wat on
bekeerd is, toon gewoonlik ‘n skerpe afsydigheid ten opsigte van gods
dienstige sake en gaan in die meeste gevalle geheel en al op in ander
belangstellings en in hul beroep. Om hulle belangstelling te verkry
en te behou, is geen maklike taak nie.
53

6. BEVINDINGS
Die jeug moet gesien, beoordeel en benader word teen die agter
grond van die veranderde en veranderende wêreld en maat
skappy waarin hulle leef en waarvan hulle ‘n produk en onvervreem
bare deel is.
6.1

6.2

Die jeug veral in die stede is blootgestel aan en vatbaar vir
allerlei faktore wat hulle omring en op hulle inwerk, faktore
wat nie heilsaam is vir hul gees en vir hul godsdienstige vorming en
groei nie.
6.3

Die kerk het ‘n verantwoordelikheid voor God om ten voile
rekening te hou met die jeug in hul besondere lewensmilieu en
om met alle wysheid en mag tot hul uit te reik ten einde hulle te
bereik, te behou en op te bou in die allerhelligste geloof.
6.4

Die kerk verloor die jeug, en die jeug die kerk, omdat die kerk
nie voortdurend in beweging is ten einde die (jong-)mens in die
tyd en te midde van alle strominge en wetenskaplike en tegnologiese
ontwikkelinge sinvol aan te spreek en te bedien met die Evangelie
van Jesus Christus nie.

6.5

Terwyl die kerk getrou bly aan sy eie belydenis, karakter en
geskiedenis, en terwyl die kerk sekere basiese beginsels te alle
tye moet handhaaf in s.y uitreiking tot en bearbeiding van die (jong~)
mens, is dit ewe noodsaakik dat die kerk hom moet aanpas by ‘n
veranderde en veranderende wêreld, en die kerk moet noodsaaklik
voorsiening maak vir die noodsaaklike behoeftes van sy (jeug)lidrnate.
Die kerk mag nie in sy konserwatisme verstar nie.
6.6

Die kerk moet rekening hou met die feit dat die jongmens ~n
groeiende en ontwikkelende persoonlikheid is. Hierdie ont
wikkeling vind nie kategories of met spronge plaas nie, maar spontaan
en geleidelik; aihoewel die verskillende ontwikkelingsfases onderskei
kan word, mag hulle nooit kategories geskei en fragmentaries benader
word nie. Hierdie felt maak dit vir die kerk gebiedend noodsaaklik
om in sy benadering tot en bearbeiding van die jeug nie kategories
of kompartementeel te werk te gaan nie maar om ‘n deurlopende en
gekoordineerde program daar te stel wat rekening hou met die hele
mens en met die groei en ontwikkeling van die jeug vanaf hul vroegste
jare tot voiwassenheid en volwaardige lidmaatskap.
6.7

Die kerk se program vir sy jeuglidmate moet aanpas by en
voorsiening maak vir hul ontwikkelende persoonlikheid sod~t
die hele mens bereik, bearbei en gevorm kan word tot eer van (lcd
en op ‘n wyse wat nie net ‘n gesonde geestelike groei moontlik maak
nie maar wat ook aan die jeug geestelike bevrediging verskaf. Dit
wil sê die kerk moet steeds rekening hou met die kind en jongmens se
geestelike, intellektuele, fisiese en maatskaplike behoeftes.
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AFDELING B
DiE ROEPINGSVERVIJLLJNG VAN DIE NED. GEREF. KERK
T.O.V. SY JEUGLIDMATE
HOOFSTUK IV
1. DIE VOORSKOOLSE KiND
Hier gaan dit om die kind vanaf sy geboorte, of vanaf die moment
van ‘n selfstandige lewensbestaan, tot en met die ouderdom van onge
veer 6 jaar, wanneer die kind skool toe gaan.
1.1 Die Belungrike Pick wat die Voorskoolse Kind moet inneem in ‘n
Studie oor die Jeug en die Jeugaksie van die kerk.
1.1 Historiese agtergrond.
Tot onlangs het die staat, onderwys- outoriteit~,, opvoedkundiges,
sielkundiges en (behaiwe vir ‘n enkele geringe uitsondering) die keric
so goed as geen aandag gegee aan die vorming van die kind vanaf
sy geboorte tot en met sy vyfde of sesde jaar nie. Die kind is eers in
een of ander vorm van onderwys betrek as ,,hy tot sy verstand gekom
het” (Doopsformulier), d.w.s. ongeveer sy Sde of 6de jaar. Eers gedu
rende die afgelope dekades het sielkundiges en opvoedkundiges hulle
aan studie in hierdie afdeling gewy en het hulle algaande tot die ont
nugtering gekom dat die kind in die tydperk vanaf sy geboorte (vir
vele selfs vOór die geboorte) tot en met sy 5de of 6de jaar sy belang
rikste ontwikkelingsfase deurmaak.
1.1.2

Die periode van 0 tot 6 jaar is van grondliggende betekenis.
Die belangrikheid van die tydperk vanaf die geboorte tot die
sesde jaar vir die vorming en opvoeding van die kind, word vandag
allerwee deur sielkundiges, opvoedkundiges en teoloe aanvaar en
onderstreep.
Die dubbele term van vorming en opvoeding word gebruik omdat
daar in die vroegste stadium skaars van opvoeding as ‘n doelgerigte
handeling tussen voiwassene en onvoiwassene sprake kan wees terwyl
daar eerder ‘n prosès van ,,vorming” en selfs van ,,wording” plaasvind.
Gedurende hierdie periode ontwikkel al die vermoëns van die
suigeling op ‘n unieke wyse. Hy leer wel, maar sonder sy eie intelle
gente en doelbewuste medewerking. In hierdie tyd leer by om waar
te neem, te onderskei, te loop, te praat. Ook word die primere strata
gelé o.a. vir die vorming van sy norme, waardemeting, waardebepaling,
sy gewete, vir die ontwikkeling van sy persoonlikheid, lewensbeskouing.
sy geloofsoortuiging en sy godsdienssin. Alles vind in ‘n sekere sin
plaas deur ‘n proses wat ‘n geestelike-sedelike sedementasie genoem
kan word, ‘n proses waarin die atmosfeer waarin die kind lewe en dit
waarmee die kind in aanraking kom, in sy binneste ‘n neersiag vorm
wat dan die boustowwe word waarmee die toekomstige persoon gevorm
word.
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Dit is interessant om daarop te let dat die snelste toename in
hersengewig gedurende hierdie periode plaasvind. Met geboorte weeg
die hersens 360 gram op 1 jaar weeg dit 800 gram, op 3 jaar 1,050
gram en op 5 jaar 1,400 gram
(Dr. A. Kuypers: De Ziel van
bet Kind; bi. 24.)
1.1.3

Die kerk het belang by hierdie ontwikkelingsfase.
Feit is dat gedurende die eerste 5 of 6 jare die basis gele en
die boustowwe versamel word wat die rigting en inhoud van die geestes.
groei gedurende die hele lewe beheersend gaan beinvloed en bepaal.
Die slotsom waartoe ons geraak, is dat die kerk, wat later juis op
hierdie fondament moet bou, geensins onverskillig mag staan teenoor
hierdie belangrike fase van die kind se ontwikkeling nie, inteendeel,
dat hy hier reeds met ems en biddend moet ingryp om, deur Gods
genade, sorg te dra dat die regte fondament gelê word en die regte
koers en rigting vir die toekoms bepaal word.
1.2 Twee onderskeibare aspekte van die kerk se bydrae tot die regte
opvoeding en vorming van die voorskoolse kind.
Die kind van die gelowige is ‘n verbondskind en die kerk dra,
veral deur die verbondsouer verantwoordelikheid daarvoor dat die
vorming en opvoeding van die kind die regte doel sal nastrewe, naarnlik
orn die suigeling tot ‘n volwassenheid te lei waarin hy ‘n mens van
God sal wees, toegerus vir elke goeie werk tot eer van God. Terseif
dertyd moet die kerk horn ook bemoei met die geestelike klimaat waarin
die kind in sy samelewingsverband moet opgroei. Die kerk het dus
in hierdie verband ‘n tweërlei taak: ‘n direkte en ‘n indirekte
—

1.2.1

Die kerk se direkte taak en verantwoordelikheid ten opsigte
van die godsdienstige vorming en opvoeding van die kind vanaf
geboorte tot sy Sde en 6de jaar:
1.2.1.1

Die ouer se verantwoordelikheid behels die volgende:
Beide ouer en kerk is in die doop betrek
die ouers lê
die doopsbelofte af as begenadigde kontrakterende party in die Genade
verbond; die kerk het die taak om toesig te hou, te leer, te lei en te
vermaan.
Die uitverkiesende genade van God is vrymagtig. Hy sluit in Sy
genadeverbond in wie Hy wil. Hy voer Sy heilsgedagtes egter nie
onmiddellik (sonder middel) uit nie, maar Hy betrek die ouer en die
kerk as middele om Sy genadegawe aan die kind te verwesenlik. Hy
lê elke verbondskind in die hande van die ouers met die opdrag: ,,Neem
hierdie kindjie, maak horn vir My groot en Ek sal jou jou loon gee!”
In die godsdienstige opvoeding is die ouers en die gesin die eerste
middele wat deur God betrek word.
Die godsdienstige opvoeding van die kind is die ouers se onver
vreembare plig. Die kerk kan die ouer hierin nooit vervang nie, slegs
—
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aanvul. Ook die kind is in sy wese primer ingestem op die ouer-kind
verhouding. Hier speel die volgende faktore ‘n besondere rol:
1.2.1.1.1 Die Huisgesin: Die atmosfeer van die gesin druk hoinself op
die kindergemoed af. Soos die gesinslewe is, so word die
kind. ‘n Ongodsdienstige huis kan norrnaalweg geen gelowige
kind kweek nie.
1.2.1.1.2 Die voorbeeld en lewe van die ouers maak bepalende indrukke
op die ontvanklike kindergemoed. Soos die ouer, so die kind.
1.2.1.1.3 Die Huisgodsdiens speel, soos reeds verduidelik, ‘n baie belang
rike en miskien die belangrikste rol in die godsdienstige op
voeding van die gesin. Die gesin word hier ‘n gemeente, met
die vader as profeet, die moeder as profetes of priesterin en
die gesin as die aanbiddende gerneente.
1.2.1.1.4 Die kindergebed aan moedersknie is seker een van die teerste
jeugherinneringe uit die vroegste kinderjare. Hier word dik
wels van die heiligste en mees intieme oomblikke beleef en
doen die mees doeltreffende opvoedings-situasies horn voor.
Hier Sal die vroom moeder die uitgesoekte geleentheid benut
om haar kleine aan moedershand na Jesus te lei, en uit
gaande van die heerlike bondseël van die doop, wat aan die
kind toegedien is, aan horn die versekering oordra: Jy behoort
aan Jesus.
1.2.1.2 Die kerk se verantwoordelikheid behels die volgende:
In die gebroke werklikheid waarin ons lewe, kom die ouer
hierdie hoogheilige en heerlike opdrag dikwels nie na nie weens
onkunde, onvrymoedigheid, onbevoegdheid, onwil, ongehoorsaamheid,
ongeloof ens. Daarom het die kerk ‘n taak en verantwoordelikheid
om die ouer te lei, te bemoedig en toe te rus ter nakoming van hierdie
taak. Dit geskied enersyds deur die prediking en verder langs die
volgende wee:
1.2.1.2.1 Deeglike katkisasie, waardeur die jonglidmaat toegerus word
met kennis wat horn in sy later lewe instaat sal stel om op
sy beurt die Woord van God vir sy kinders reg te sny. Die
adverse houding by baie ouers om huisgodsdiens te hou, om
die Bybel aan die kind oor te dra of om probleme met hulle
te bespreek, spruit vir ‘n baie groot persentasie nie uit
onwilligheid nie, maar uit ‘n gevoel van onmag: hulle ken
die Woord van God self nie, hoe sal hulle dit dan aan die
kind kan oordra!
1.2.1.2.2 Doopkategese, die besondere geleentheid wat ouderling en
leraar het orn met die ouer te spreek oor die sieleheil va~ hul
pasgebore kind. Een saak staan vas: ouers stel nog ernstig
belang in die heil, ook die geestelike heil van hulle kinders.
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Sodra die kerk met ems sy deel doen, vind hy die ouer meer
as gewillig om te luister, en positief te reageer. Die Doop
kategese is die geleentheid waartydens die leraar met die ouers
handel oor die heerlike heilswaarhede wat ons deel is in die
Genadeverbond en waarvan die doop die teken en seel is
(vgl. Doopsformulier), oor raad en advies aan die ouer is. die
opvoeding van die kind vanaf sy eerste lewensuur, en verder
moet deur die ouderling en die leraar die lewe van die ouers
in oënskou geneem word en moet die ouers i;~ p.1!~ IiefJ~
vermaan word ,,om in die geloof in Christus onse Here te
lewe”.
1.2.1.2.3 Pastorale sorg. By die huisbesoek moet die ouerplig deur
leraar, ouderling en diaken voortdurend, taktvol, liefdevol en
kundig
sonder om lastig te word
opgeskerp word. Ons
—

—

moet almal begryp dat die toekoms van kerk en yolk in die

kind opgesluit lê.
1.2.1.3

Die kerk se aandeel aan die kinderopvoeding.

Hierbo het dit gegaan om die bemoeienis van die kerk met
die ouer; die kerk se taak is om die ouer tot volvoering van sy
onvervreembare pug te lei.
Maar ook wat die klein kindjie betref, vanaf sy 3de en 4de jaar,
het die kerk ‘n taak om ‘n direkte bydrae te lewer tot die geestelike
vorming van die kind. Dit geskied langs die volgende wee:
1.2.1.3.1 Deur aandag aan die kind te gee en aan die kind ‘n plek te
gee in die gewone erediens en by die sakramentsbediening.
Dit kan gedoen word deur die hou van periodieke kinder
dienste: daar word soms regmatiglik beswaar ingebring teen
die hou van kinderdienste, d.w.s. dienste waarin die kinders

sentraal hulle plek inneem en die boodskap, die sang, die
gebed, ens. feitlik uitsluitlik op die kinders gerig is.
Een gevaar is dat die kind later die indruk mag kry dat hy
slegs na die kinderdienste moet gaan. Dit is sy dienste, die
ander is vir die voiwassenes. Hierdie gevaar kan en behoort
vermy te word, maar ‘n spesiale kinderdiens het beslis sy nut

om die kind ‘n besondere plek in die gemeente te laat inneem
en tuis te laat voel in die gemeente. Die kind moet doel
bewus in die gewone erediens betrek word onder andere deur
aan hulle vrae te vra of passende en saaklike verhale aan
hulle te vertel by wyse van illustrasie. Die kind voel dan
dat die prediker horn raakgesien het en dat die gemeente
hulle inderdaad aanvaar het.
Jong kindertjies stel ook besonder belang in die doop, om
teenwoordig te wees wanneer ander klein kindertjies gedoop
word. Ouers moet aangemoedig word om hulle kindertjies
veral na hierdie eredienste te bring. Dit bied ‘n besondere
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geleentheid aan die ouer om dit aan die kinderhart tuis te
bring dat hy ook gedoop is, dat hy ook die rnerkteken ontvang
het, dat hy ook aan Jesus behoort. Dit is nodig dat die kind
nie slegs Sondagskool toe gaan nie maar gereeld, minstens
eenmaal per Sondag, die kerk self sal besoek. As die kinders
toegelaat word om pas voor die diens, na afloop van die
Sondagskool, huistoe te gaan, of om net ná die diens net
betyds vir Sondagskool op te daag, dan word hul oogluikend
toegelaat om aan te neem dat net die grootmense kerk toe
gaan terwyl die Sondagskool vir die kinders is.
Hierdie neiging kan wrange vrugte lewer in die toekoms.
Kerkbesoek moet op elke manier aangemoedig word.
1.2.1.3.2 Deur aandag aan die kind te gee tydens huisbesoek.
Die leraar, ouderling of diaken ~vat nie die kind in die huis
gesin raaksien by sy huisbesoek nie, sondig teen sy roeping
en vergeet die Meester se opdrag: ,,Wei my lammers”. Belang
stelling in die kind, in sy interesse en problerne, trek die kind
nader, bind horn aan sy kerk en berei horn voor vir ‘n
volwassenheid waarin kerklike belangstelling sentraal word in
sy hele lewe. Die leraar en ouderling wat ‘n oor, ‘n oog en
veral ‘n hart daarvoor bet, sal dikwels situasies raaksien waar
die kind na hg en sekerheid aangaande sy verlossing hunker
en hulle sal die situasie kundig en Iiefdevol benut om die
kind in oorgawe na Jesus te lei.
1.2.1.3.3 Deur die Sondagskool.
Hierdie aanvullende werk van die kerk, wat die Bybelonderrig
en godsdienstige onderwys van die voorskoolse en skoolgaande
jeug betref, doen die kerk veral deur middel van die Sondag
skool. Wat heel jong kinders (4 tot 6 jaar) betref, is dit die
taak van die Sondagskool om aan die kleuter ‘n aantreklike
en simpatieke plek in die Sondagskool byeenkoms te gee, die
program so in te rig dat van die sielkundige onderbou van
die kindersiel die beste gebruik gernaak sal word, om naamlik
deur spel (die reseptiewe spel, die roispel, konstruksie-spel,
ens.) en met behulp van gepaste en geoorloofde hulpmiddels
(deur spanwerk ens.) die kinders tot God en Christus te trek
en ‘n liefde by hulle te kweek vir Jesus en vir Sy kerk.
1.2.2

Die kerk se indirekte bydrae tot die algemene vorming en op
voeding van die voorskoolse kind: Terwyl die kerk se direkte
taak verband hou met die kerk se verantwoordelikheid tot opsig en
lering. bestaan die kerk se indirekte taak in die beInvloeding van die
samelewingsverbande en -instellings sodat die klein kindjie in ‘n heil
same en Christelike atmosfeer mag opgroei. Hieruit volg dat die kerk
die volgende as sy verantwoordelikheid aanvaar t.o.v. die voorskoolse
-kind:
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1.2.2.1

Die bevordering van ‘n gesonde dampkring.
Die voorskoolse kind leef reeds in ‘n wyer samelewings
verband as net die kerklik-godsdienstige; hy leef in ‘n maatskappy
wat ‘n invloed uitoefen. Teenoor hierdie maatskappy moet die kerk
vermanend, raadgewend en beInvloedend optree ten einde te verseker
dat die klimaat waarin die klein kindjie opgroei, bevorderlik sal wees
vir sy gesonde geestelike ontwikkeling.
1.2.2.2

Die Bewaarskool.
Dit is die Ned. Geref. Kerk se standpunt dat die moeder self
tuis moet bly en dat daar normaalweg geen behoefte aan bewaarskole
in ‘n Christelike samelewing behoort te wees nie. Niemand kan die
moeder se plek langs die wieg inneem nie.
In die huidige samelewing gebeur dit egter te dikwels dat die
moeder, as weduwee of geskeidene, noodwendig as broodwinner moet
optree om haar huis te versorg. Die ideale toestand sou wees dat die
gemeente hierdie moeders sodanig sou versorg en help versorg dat
daar vir hulle geen noodsaak sou wees om elders te werk nie.
Die praktyk is ongelukkig veral in stedelike gemeentes, vér van
hierdie ideaal en dit word soms noodsaaklik dat moeders moet werk.
Om hierdie rede is die kerk genoodsaak om die beperkte oprigting
van bewaarskole aan te moedig. Die oprigting moet liefs deur Christe
like instansies geskied, soos byvoorbeeld Christelike vrouevereniginge,
wat beslis ‘n roeping het in hierdie verband. Is die skole eenmaal
~pgerig, dan moet dit by die stigters gewetensaak wees om toe te sien
dat die bewaarskole nie misbruik word deur moeders wat uit gemaksug,
weeldesug of uit ledigheid gaan werk nie.
Die kerk moet met alle mag waak en waarsku dat yolks- en
geloofsvreemde organisasies nie by die oprigting van bewaarskole of
-sentrums ‘n houvas sou kry nie, en moet ook daarteen waak dat
hierdie gevoelige behoefte by verleë moeders nie geldelik uitgebuit
word nie.
As beginsel-vereistes staan vir die kerk vas dat hierdie Bewaar
skole, waar hulle tot stand kom, ‘n Christelike en nasionale karakter
sal dra en dat die Christelike godsdiens op gepaste wyse tot sy reg
sal kom.
1.2.2.3

Die Kleuterskool.
Kleuterskole mag eweneens nie ‘n plaasvervanger vir die
moeder word nie. Omstandighede, soos hierbo genoem, noodsaak egter
dikwels die oprigting van kleuterskole.
1.2.2.3.1 Die kleuterskool het wel ‘n aanvullende opvoedingswaarde
met die oog op ons klein huisgesinne. Dit moet egter altyd
aanvullend en nie plaasvervangend wees nie.
1.2.2.3.2 Dit is nie die kerk se taak om kleuterskole op te rig nie. Dit
is eweneens onvanpas dat staats- of provinsiale owerhede self
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kleuterskole sal oprig omdat so ‘n stap die kleuterskool-idee
‘n vaste beslag in ons volkspatroon sou gee: die getal kleuter
skole sal dan steeds uitbrei en die oprigting gaandeweg selfs
as verpligtend beskou word. Dit sal ook nuwe spoorsiag aan
die kreet gee dat die vrou, ter wille van ons ekonomiese
welvaart, moet werk om so haar bydrae in die volkshuis
houding te lewer. Ekonomiese voordeel mag nie nagestreef
word met geestelike skade aan die vollcskind nie.
1.2.2.3.3 Die gedagte aan massa-grootmaak van die yolk se kinders.
pas in ‘n kommunistiese land waar alle individualiteit as oor
bodig moet verdwyn, maar nie in ‘n Christelike yolk waar
die persoonlike waardigheid, persoonlike identiteit en die
roeping van elke persoon van die hoogste betekenis is nie.
1.2.2.3.4 Die kerk wil nogtans op beperkte wyse die stigting van kleuter
skole aanmoedig. Dit is egter die taak van die Christelike
maatskappy en die Christelike vroueverenigings om hier in
te tree.
1.2.2.3.5 Die kerk wil beslis met alle mag waarsku teen die oprigting
van kleuterskole deur yolks- en geloofsvreemde elemente en
deur persone wat dit om blote geldelike gewin doen. In sulke
instellings is die gevaar groot dat die gesonde dissipline van
die kleuterskool vir populariteit, met die oog op getalle, inge
boet sal word.
1.2.2.3.6 In belang van die gesonde beheer en kwaliteit van die kleuter
skool, word die volgende as vereistes gestel:
a. Die Christelike en die nasionale grondslag ook ten opsigte
van kleuterskole, moet deeglik tot sy reg kom.
b. Die Christelike godsdiens moet tot sy reg kom. (Gesonde
leiding moet aan kleuterskole aangebied word.)
c. Die beginsel van die handhawing van die moedertaal moet
streng toegepas word.
d. Dit is nie die kerk se taak om kleuterskole op te rig nie.
(Vgl. 1.2.2.3, XII 1.5.2.3.) Dit is ongewens dat die Pro
vinsiale owerhede
kleuterskole oprig. Dit is veral
die taak van die Christelike maatskappy, en in sonder
heid die Christelike vrouevereniging, om hier op te tree.
e. Indien kleuterskole we! opgerig word, dan moet hulle
onder die strenge toesig van die Provinsiale en stads
owerhede opgerig word.
f. Regulasies behoort daargestel te word wat die sporadiese
totstandkoming van kleuterskole en speelsentra sonder
deeglike beheer, belet.
g. ‘n Groter hoofdelike toelae moet aan goedgekeurde
kleuterskole toegestaan word sodat beter gekwalifiseerde
ii gesalarieerde personeel voorsien kan word.
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h. ‘n Kwalifiserende opleiding behoort ‘n vereiste vir alle
kleuterskool-onderwyseresse te wees.
i. Beter inspeksie moet gehou word orn toe te sien dat
kleuterskole opvoedkundig versorgd sal wees en nie hulle
perke oorskrei nie.
j. Liggarne aan wie subsidie toegeken word, behoort streng
gekeur te word en hulleseif kontraktueel te bind orn die
algernene beginsels van die Christelike en nasionale grond
slag te handhaaf.
2. DIE SKOOLGAANDE KIND
Die kerk bet amptelik ‘n besondere taak en verantwoordelikheid
ten opsigte van die godsdienstige onderrig en opvoeding van die kind.
Die werk van die Sondagskool is maar een aspek van hierdie taak
en verantwoordelikheid; bo en behalwe die Sondagskool en in aan
sluiting by die werk van die Sondagskool, moet die kerk deur sy
ampte uitreik tot die kind.
Ten opsigte van die skoolgaande kind kan daar onderskei word
tussen die laerskool kind of Sondagskoolgroep (c. 6-12 jaar) en die
ho~rskool kind of Katkisasiegroep (c. 13-17 jaar).
2.1
Die Sondagskoolgroep.
2.1.1 Die Taak van die kerk t.o.v. hierdie kind.
2.1.1.1 In die Erediens en die Prediking:
2.1.1.1.1 Oor die primêre belangrikheid van die erediens en die predi
king in ons eie kerk. en die buitengewone betekenis wat dit
ook vir die kind het, is daar geen verskil van opinie nie. In die ere
diens bevind die kind horn in die gerneenskap van die gelowiges en
in die prediking word hy aangespreek, onderrig, toegerus en besiel as
gelowige.
2.1.1.1.2 Die erediens bied ‘n besondere vorrningsgeleentheid t.o.v. die
kind. Indrukke wat gedurende hierdie lewensfase op horn
gernaak word, is dikwels die mees blywende indrukke. Die erediens
het veral die volgende vormende waarde:
2.1.1.1.2.1 die kind word geleer om Gods Woord te erken, te eer
biedig, te gehoorsaam en te gebruik;
2.1.1.1.2.2 die kind leer wat die waarde en be~ekenis van die leer en
belydenis van die kerk is;
2.1.1.1.2.3 die kind kweek ‘n liefde en waardering vir die kerklied: hy
ontdek die groot liederskat wat daar in die Psalm en
Gesange is;
2.1.1.1.2.4 die kind ontdek dat hy ‘n deel van die gemeente van die
Here is,. wanneer ook hy in die diens (preek) aangespreek
word en aktief in die erediens betrek word.
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2.1.1.1.3 Daar is sekere vereistes wat deur die aanwesigheid van die
kind in die erediens, aan die inrigting van die erediens en die
prediking gestel word:
2.1.1.1.3.1

die diens moet lewendig en vloeiend wees, die kind moet
horn nooit verveel nie;

2.1.1.1.3.2 die diens moet kort en kragtig wees.- ‘n kind in hierdie
lewensfase kan nie te lank stilsit nie;
2.1.1.1.3.3 in die diens moet die sang tot sy reg korn;
2.1.1.1.3.4 die prediking moet eenvoudig en bevatlik wees en tog
inhoudryk en ieersaam;
2.1.1.1.3.5 die diens van die gebede moet kort wees en aan die kind
en sy behoeftes moet ook gedink word;
2.1.1.1.3.6 die preek en sy toepassing moet steeds rekening hou met
die gesin as geheel.
21.1.1.3.7 Dit gaan in die erediens nie primer oor die kind wat in
die kerk is nie, rnaar om die bediening van die Woord van
God aan die kind en aan die gemeente as geheel.
2.1.1.1.4 Koördinasie tussen die leerstof van die Sondagskool en die
preekstof, is gewens. Dit is nie altyd moontlik nie. maar dit
kan vir die kind en die gesin veel beteken as dit wel soms geskied.
(Gedurende die tweede kwartaal van 1965 is aandag gegee in die
Sondagskool aan die optrede van die Rigters. Dit was moontlik om
in die prediking, juis met die oog op koördinasie, op die boek Rigters
te konsentreer.)
2.1.1.2

in die Huisbesoek:
In hierdie afdeling word nagegaan wat ten opsigte van huis
besoek aandag verdien met die oog meer bepaaid op die bereiking
en die vorming van die kind. Die volgende is van besondere belang:
2.1.1.2.1 Die gesin as geheel moet bereik word. Alle besoeke aan ‘n
gesin waarby die gesin nie volledig betrek word nie, is en
bly ‘n besoek wat nie aan die voile vereistes voldoen nie. Dit vereis
dat die huisbesoeker met die omstandighede van die gesin rekening
nioet hou.
2.1.1.2.2 Die ampsdraer behoort verder ook daarop ingestel te wees
om aan die ouer, indien die omstandighede dit vereis, leicling
te gee in verband met die hantering en behartiging van die geestelike
probleme en behoeftes van die kind en moet ook leiding kan gee aan
die ouers in verband met die patroon en die praktyk van huisgodsdiens,
persoonlike Bybellees en gebed in die gesinsverband.
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2.1.1.2.3 Persoonlike kontak met die kind self is verder van die aller
grootste belang. Die kind van hierdie ouderdorn is ingestel
op belangsteliing en aandag. Hy begeer die vriendskap en aandag van
sy leraar en ouderling. Daar moet dus derhalwe nie net kennis geneem
word van horn en kennis gemaak word met horn nie, maar daar moet
persoonlike en individuele aandag aan horn gegee word. Die amps
draer kan dit doen deur ‘n gesprek met horn aan te knoop en om so
in te daal in sy persoonlike beiangstellingsfeer.
2.1.1.2.4 Aan die huisbesoek self word daar spesifieke vereistes gestel:
2.1.1.2.4.1 Elke gesin vereis ‘n eie en besondere benadering, daar is
geen bepaalde metode wat orals gevolg kan word nie;dit is
en bly egter noodsaaklik om onder aile omstandighede die
gesin volledig bymekaar te bring.
2.1.1.2.4.2 In die huisbesoek gaan ons van die algemene belangsteliing
oor tot die besondere belangstelling. Algemene belang
stelling is nie verkeerd nie, mits dit uitloop op die beson
dere, d.w.s. op die meer persoonlike en bepaald geestelike
belangsteiling.
2.1.1.2.4.3 Die ampsdraer moet van sy kant sorg dat die atmosfeer
spontaan en vry van aile spanning is.
2.1.1.2.4.4 By die lees van die Woord, by die doen van die gebed,
net soos by die voering van die gesprek self, is kommunikasie
en kontak met die gesinslede van groot belang.
2.1.1.2.4.5 Die gesprek by die huisbesoek mag nie uitioop op lang
of vervelende monoloog of preek nie. Met die kind by
name kan daar maklik ‘n gesprek aangeknoop word en
langs die weg kan ook die ouer makiik betrek word by die
gesprek.
2.1.1.2.4.6 Daar moet ten voile kennis geneem word van elke kind
afsonderlik, en in die gebed moet die naam van elke kind
afsonderlik genoem word, indien moontlik.
2.1.1.3

Ten opsigte van Bybelkennis en Bybelstudie.
Ter wille van die kind se kennis en begrip van die Bybel is
dit noodsaaklik dat aan die kind alle huip wat prakties moontlik is.
verleen word ten opsigte van Bybellees en Bybelstudie. In die praktyk
gebeur dit egter dat op skool, in die Sondagskool, by die erediens. by
huisgodsdiens, by die jeugbyeenkoms en wanneer die kind self Bybel
lees, Jaar telkens verskillende gedeeltes gelees en behandel word. Die
nadeel hieraan verbonde is dat dit veral vir die jonger kind verwarrend
is en beslis nie bydra tot ‘n geheelbeeld van die Bybelgeskiedenis of
-boodskap nie. Dit is selfs nie bevorderlik vir die kind se Bybel
kenni~ nie. Koördinasie kan in hierdie opsig ‘n besliste positiewe
waarde h~. Volkome koördinasie tussen alle instansies is seker nie
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prakties moontlik nie; so byvoorbeeld sal dit nie prakties moontlik
wees om die godsdiens-onderrig op skool ten voile te laat saamval
met die Sondagskool leerstof nie: die opset van die twee instansies is
verskiilend en verskillende kinders of groepe kinders is betrokke by die
openbare skool en by die Sondagskool van die Ned. Geref. Kerk.
Koördinasie binne die kerkverband is egter prakties nioontlik.
Deur gesamentlike bepianning en optrede is dit moontlik dat die
Sondagskool en die jeugverenigings (kinderkrans, junior en senior KJV.)
dieseifde Skrifgedeeites kan behandel. Dit is verder moontiik dat
by die huisgodsdiens en in die persoonlike Bybeistudie op dieselfde
Skrifgedeelte gekonsentreer kan word as wat deur die Sondagskool
en by die jeugsamekomste behandel word. Dit is selfs moontlik dat
in die prediking ook by die bepaaide Skrifgedeeltes aangesluit kan word.
Langs hierdie weg kan die inhoud van die Bybel sistematies,
volledig en na die bevatlikheid van elke groep aangebied en bestudeer
word en Bybelkennis bevorder word. So word byvoorbeeld die ouer
ook positief en daadwerklik ingeskakel by die werk van die Sondag
skool en selfs van die jeugbyeenkoms.
2.1.2 Die Taak van die Ouer t.o.v. hierdie kind.
2.1.2.1 Die ouer se pug ten opsigte van die huisgodsdiens:
Die vader, as gesinshoof, dra die verantwoordelikheid om die
leiding te neem. Die nodige tyd moet gernaak word, die regte stem
ming moet geskep word en die geleentheid moet benut word om saam
met die hele gesin rondom die Woord van God bymekaar te kom.
Dit is baie belangrik dat daar minstens eenkeer per dag so ‘n geleent
heid geskep word, al geskied dit ook net voor of na die middagete.
Met die oog op die laerskool groep is dit belangrik om onder meer
die volgende aspekte tot hul reg te laat kom:
die drie elemente van die huisgodsdiens, t.w. die lees uit die
Woorci, die gebed deur die gesinshoof en die samesang uit die Psalmen Gesangboek, moet aanwesig wees; die huisgodsdiens moet kort en
onderhoudend wees; dit moet eg en waaragtig wees; dit moet op gesette
tye gehou word; dit moet vir die hele gesin wees; dit vervang
nie persoonhike Bybeliees en gebed nie en die kind moet op een of
ander wyse ‘n persoonlilce aandeel aan die huisgodsdiens gegee word.
2.1.2.2

Die ouer se pug ten opsigte van die Sondagskool:
Die ouer is ‘n belangrike medewerker ten opsigte van die
Sondagskool. Voigens die Skrif dra die ouer die primêre verantwoor
delikheid vir die godsdiensonderrig van die kind. Die Sinode van
Dordrecht het dit ook so gesien. Die ouers moet hulle kinders in die
beginseis van die Christelike godsdiens onderrig en hulle ook onder
die prediking van die Woord bring. Die liefde vir die Woord, die
begeerte tot die erediens en die lojaliteit aan eie belydenisskrifte, moet
onder leiding van die ouer in die huis gekweek word.
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2.1.2.3

Die ouer se pug t.o.v. die voorligting oor kerklike werk:
Die ouer behoort deur voorligting sowel as deur voorbeeld
die kind op te voed tot deelname aan kerklike werk. Kerklike blaaie
soos Die Kerkbode, Die Voorligter, Ons Jeug en Die Môrelig, behoort
‘n plek in die huiskring te he. Die kind moet ook van jongs af leer
dat godsdiens diens aan God en die medemens is. Hulle moet geleer
word om self te werk en diens te doen in die wingerd van die Here.
2.1.2.4

Die ouer se pug t.o.v. Kerkbywoning:
Die ouers is in die eerste plek, ook ter vervulling van die
Doopsbelofte, verantwoordelilc om die kind na die kerk te neem. Die
ouer is ‘n groot faktor in die vorming van bepaalde gebruike en
gewoontes in die kind se lewe. Die kind moet reeds in die huis
geleer word wat die betekenis van sinvolle deelname aan die erediens
is. Ook in vakansietye moet die kind saam met die ouer na die
erediens gaan.
Die ouer wat direk of indirek verantwoordelik daarvoor is dat
die kind nalatig en ontrou is ten opsigte van die Sondagskool en die
erediens, moet daaroor aangespreek word deur die ampte.
2.1.3

Die Taak van die skool ten opsigte van hierdie kind:
Hierdie aspek word behandel in Hoofstukke X en XI.

2.1. 4 Die Taak van die Vereniging~ten opsigte van hierdie kind:
Daar is tans vir die laerskool groep slegs een vereniging, t.w.
Die Kindersendingkrans. Hierdie vereniging het ‘n geestelike dod
stelling en beoog om die kind op te voed ten behoewe van die Sending.
Tans is daar 744 takke van die Kinderkrans (teenoor 940 gemeentes)
met ‘n ledetal van 60,502.
Die taak van die vereniging op kerklike terrein is altyd om die
kind daartoe te lei om belang te stel in en spontaan mee te doen aan
die werksaamhede van die kerk. Daarom mag geen sodanige ver
eniging ‘n doel op sigself wees nie, maar dit moet ‘n middel in diens
van die kerk en die koninkryk wees. Langs hierdie weg en op die
vlak van hul bevatlikheid en vermoë, moet die kinders se belangstelling
in die kerk gekweek word; hulle moet ontdek dat hulle ‘n werklike
bydrae kan doen tot, en ‘n aandeel kan neem aan, die werk van die
kerk, en hulle moet leer om daadwerklik voorbidding te doen vir die
werk en werkers van die kerk.
Waar daar tans net hierdie vereniging bestaan vir die laerskooi
groep, moet verdere uitbreiding ernstig oorweeg word.
2.2
Die Katkisasiegroep.
2.2.1 Die Taak van die Kerk ten opsigte van hierdie kind:
2.2.1.1 in Gemeentelike verband:
Die kerk van Jesus Christus kom in die plaaslike gemeente
wesenlik tot openbaring. Hier word die jongmens wat tot belydenis
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van geloof kom op ‘n baie persoonlike wyse daartoe gebring om te
weet en te verstaan dat hy deur sy belydenis van geloof verklaar dat
hy Christus as sy enigste en persoonlike Saligmaker aanneem en daar
mee ook toetree tot die gemeente van Christus. Deur middel van die
besondere ampte moet die kind in die plaaslike gemeente in die gods
diens onderrig word en voorberei word vir hierdie grootse en mees
betekenisvolle handeling. Hierdie is die onvervreembare verantwoor
delikheid van die besondere ampte. Ander persone of instansies kan
alleenlik op versoek van die ampte hulpdiens lewer. Die taak van
die drie besondere ampte in gemeentelilce verband, kan as volg omskryf
word:
2.2.1.1.1 Aan die leraar is die besondere taak om te onderrig deur
Christus opgedra. Daartoe is hy ook gesaif en verorden.
Alle leer en onderrig behoort van horn uit te gaan of onder sy toesig
te geskied. Sy sentrale verantwoordelikheid bly dan ook om deur die
bediening van die Woord ook die jongmens met Christus te konfron~
teer. Drie besondere geleenthede doen hulle in hierdie opsig voor:
2.2.1.1.1.1 Die openbare verkondiging van die Woord, waarmee saam
val die bediening van die Sakramente. By die gewone ere
diens moet die prediker die Woord so inklee dat dit elke
ouderdomsgroep sinvol sal aanspreek. Probleme waarmee
die jeug worstel mag nie omseil word nie. Terselfdertyd
moet die jongrnens nie doelbewus en opvallend van die
res van die gesin geskei word nie; die gesin moet saam
na die Woord kan luister. Geleenthede mag gereel word
wanneer daar wel meer spesifiek aan die behoefte van
hierdie ouderdomsgroep aandag gegee word. Wat die be
diening van die Sakramente betref, moet die leraar die
doop so bedien dat die kind en jongmens sal verstaan dat
ook hy/hulle ,,as erfgename van die ryk van God en Sy
verbond” gedoop is; en die Nagmaal moet op so ‘n wyse
bedien word dat die jong kommunikant daartoe gebring
word om te besef en te ervaar dat hy in der waarheid in
gemeenskap met Christus verkeer het en in Horn ingelyf is,
om Sy dood te verkondig totdat Hy kom.
2.2.1.1.1.2 Die kategetiese onderrig. Hier het die leraar die kans om
die jongmens, in die branding van sy besondere leeftyd
fase, afgesonder van die res van die gemeente, te ontmoet.
Hoe belangrik hierdie periode is, blyk duidelik uit wat
elders in verband met hierdie leeftydsfase aangebied word.
Dit is van die allergrootste belang vir die jongrnens en vir
die kerk dat jongmense tydens hierdie lewensfase, en juis
gedurende die tydperk van katkisasie en belydenisafleg
ging tot bekering gelei sal word. Die leraar het dan ook
die uitnernendste geleentheid om jongmense te lei tot
geestelike insig en tot mondigheid t.o.v. hul lidmaatskap
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van die kerk. Skade wat hier gely word, word later met
groot moeite
indien ooit
ingehaal. Baie en hoe else
word hier aan die leraar—kategeetgesteL Hy moet nie net
sy Bybel en die leer van ons kerk goed ken nie, maar hy
moet ook elkeen van sy katkisante daarvan oortuig dat hy
van harte gb wat hy aan hulle leer en dat sy belangstelling
in hulie geestelike welsyn eg is. Hy moet ook tot sy
beskikking he ‘n groep toegewyde en bekwame katkiseer
meesters, geskikte lokale en ander toerusting.
—

—

2.2.1.1.1.3 Die huisbesoek: Huisbesoek moet altyd Woordbeclieniag
wees as dit aan sy elementêre doel wil beantwoord. Langs
hierdie weg kan die hoërskool seun en dogter dan ook
persoonlik aangespreek word met die Woord. Die geleent
heid moet vir hulle geskep word om vertrouelik die hart
oop te maak en hiervoor is ‘n persoonlike gesprek nood
saaklik.
As die leeramp reg en effektief funksioneer en elke guide
geleentheid ten voile benut word, dan moet dit daarop
uitloop dat die jonglidmaat voorberei sal word om op sy
beurt die profetiese amp van able gelowiges te beoefen.
2.2.1.1.2 Die Ouderling:
Aan die ouderling het Christus veral die goeie orde aan Sy
gemeente opgedra. Orals waar die omstandighede dit toelaat, moet hy
saam met die leraar optree en horn so laat geld dat by die jeug ontsag
vir die heilige ingeboesem word. Die ouderling moet veral ook die
belydenis katkisante van sy wyk aan huis opsoek en met hulle ge-sels
oor die irnplikasies wat beiydenis van geboof vir hulle inhou.
As die regeerarnp reg funksioneer dan moet dit daarop uitloop
dat die jonglidmaat op sy beurt gelei sal word orn die koningskap
van able gelowiges des te beter uit te lewe.
2.2.1.1.3 Die Diaken:
Die taak van die diaken teenoor die jongrnens is wel anders
as die van die eersgenoemde ampdraers maar mag nooit geringgeskat
word nie. As versorger van die diens van barmhartigheid, illustreer
hy op praktiese wyse die Christelike deugde van naastediens en offer
diens aan die jongmense en gaan hulle so voor in die beoefening van
die priesterlike amp van aile gelowiges.
Die kerk behoort die jong seun en dogter deur praktiese voor
ligting en leiding goed te laat verstaan dat die kerk nie net aan hul
ouers en ander voiwassenes behoort nie maar ook aan hulie. Hulie
moet weet dat daar vir hulle ook werk is, ook op finansiele gebied, en
dat hulle bydrae belangrik is.
2.2.1.1.4 Die kerk behoort, verder ook sy jeugdige lidmate, op hoogte
te hou van die kerk se beginselstandpunt t.o.v. allerlei aktuele
sake wat ook die jeug raak. Die jongrnens moet weet hoe staan die
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kerk teenoor die bioskoop, teater, lotery en dobbelary, skoonheids
koninginne, sport, vryetydsbesteding, die verhoudingslewe tussen die
geslagte, ens., alles dinge wat die jongmens geestelik kan opvoed en
voorberei vir die praktiese lewe. Hulle moet ontdek dat die Christe
like Evangelie die ganse lewe en elke lewensterrein oorspan.
2.2.1.2

In Ringsverband:
Hier is die hoerskoolgroep nie aktief betrokke nie. Tog is
die aandag wat hier gegee word aan hul godsdienstige opvoeding van
die hoogste belang. Hier moet noukeurig versiag gedoen word van
wat met en aan die jeug gedoen is en word. Die jeugverslae moet
noodwendig aan die lig bring wat in die plaaslike gemeentes gedoen
word. Hier kan leiding na die eis van die tyd en die omstandighede
gegee word. Ringsjeugkonferensies, -saamtrekke e.d.m., behoort van
Ringswee aangepak te word.
2.2.1.3

In Sinodale Verband:
Die meerdere gesag van die Sinode, veral wat die sogenaamde
,,potestas dogmatica” en ,,potestas ordinis” betref, is van groot bete
kenis vir die vorming van die katkisasiegroep. Veral twee sake moet
in hierdie verband beklemtoon word:
die daarstelling van ‘n betroubare en effektiewe handleiding
by die katkisasie en die opstel van ‘n formulier wat gebruik
kan word en wat reg sal laat geskied aan die plegtige gebeur
tenis wanneer katkisante belydenis aflê.
2.2.2 Die taak van die Ouer t.o.v. hierdie kind:
2.2.2.1 Die plek van die huisgodsdiens:
By die huisgodsdiens spreek God tot die hele gesin. God
spreek tot die vader as die broodwinner, tot die moeder as vrou van
haar man en moeder van haar kinders en tot die kinders van die
jongste tot die oudste in al hul onderlinge verhoudinge. Die stemming
en gewydheid wat daar heers, sal grootliks deur die vader en moeder
bepaal word. Huisgodsdiens moet lewens-eg wees; die gebed moet
spreek van ems, kinderlike afhanklikheid en volkome onderdanigheid
teenoor die Here. In die geheel gaan dit eerstens oor die verhouding
tot God, Sy koninkryk, Sy kerk en Sy gesag oor hulle hele lewe,
hul handel en wandel. Die huisgodsdiens is die geleentheid waarop
die gesin hulle gesamentlik en heelhartig wy aan die Here en Sy
heerskappy. Die sang by die godsdiens, verkieslik ‘n Psalm of Gesang,
moet nooit nagelaat word nie.
Die Bybel self moet liefs gebruik word, verkieslik die verkiarende
Bybel of die Bybel met kantaantekeninge sodat die gelese gedeelte
algaande uitgele kan word. Om te kniel onder die gebed, is ver
kiesliker as om te bly sit aan tafel. Huisgodsdiens hoef nie lank te
wees nie. Dit is baie wenslik, veral in die aand wanneer daar meer
tyd is, dat elke lid van die gesin sal deelneem aan die gebed. Laat
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elke kind spontaan aan die Here opdra wat elkeen se hartsbehoefte is.
Die vraag ontstaan of huisgodsdiens ook die persoonlike boekevat of
stiltetyd en gebed van die kind moet vervang. Dit hang van omstan
dighede af. Verkieslik moet die kind van 13 tot 16 jaar nog sy Bybel
op sy eie neem en sy gebed stil beoefen. As die Bybel nie weer
gelees word na die aand se huisgodsdiens nie, dan sou dit goed wees
as die kind na die skoolwerk klaar gedoen is en die slaaptyd nader, tog
ten minste nog weer sal bid. Veral in die more moet toegesien word
dat die kind sy Bybel lees, daarna die dagstukkie deurlees en bid.
Dit gebeur heiaas selde dat die gesin in die more byeen kom vir gods
diensoefening. Aan die ontbyttafel kan dit tog gedoen word. Hier
kan die moeder leiding neem as die vader reeds weg is. Die oudste
seun kan onder inspirasie van vader en moeder, wanneer die ouers
nie aan tafel teenwoordig kan wees nie, voorgaan met Bybellees en
gebed. Die kind van 13 tot 16 jaar kan reeds met gemak die heel
kleintjies help met Bybellees en gebedjies opsê.
2.2.2.2 Die pug van die ouer t.o.v. die kategetiese onderrig:
Onder normale omstandighede gesien, is kategese die ampte
like onderwysing deur die kerk, verrig deur die leraar, as lerende
ouderling, of, indien hy die hele voorbereidende werk daaraan verbonde
nie kan nakom nie, ‘n ouderling of ‘n diaken of ‘n bekwame persoon
wat daartoe versoek is deur die kerkraad. Die kategeet verrig hierdie
taak altyd namens en onder toesig van die kerkraad en is in die
hoogste instansie verantwoordelik voor God en die gemeente van die
Here Jesus vir die werk wat gedoen word. Hierdie kategetiese onder.
rig aan die dooplidmate word verrig om, sover as wat mense daartoe
kan meewerk as middels in die hand van die Here, die ontwakende en
ontplooiende geloofslewe van die katkisant in die jare van sy grootste
ontvanklikheid te stimuleer tot voile ontwikkeiing en voile versekerd
heid, en tot belydenis van geloof; dan verder ook nog die jong
mondige iidmaat daartoe te bring om die heilswaarhede aigaande beter
te verstaan, meer volkome te aanvaar en te beleef en om opgebou
te word in die allerheiligste geloof, vera! met gebruikmaking van die
genademiddels, in sonderheid die sakramente. Die voorbereiding tot
volwasse lidmaatskap behels ook om gevorm en gelei te word orn
Christus en Sy kerk te dien en om Sy hg te dra op alle terreine
van die lewe.
Kategese sluit aan by die taak wat die ouer van vroeg af reeds
in die huis moes vervul het deur huisgodsdiens en die uitlewing van
huh Christelike beginseis. Uit so ‘n agtergrond behoort die kind ryp
gemaak te word om in die katkisasiekias opgeneem te word.
Die geestelike vorming van die katkisant deur die ouers mag nooit
beskou word as ondergeskikte hulpdiens aan die kerk nie, ook nie
as van voorlopige aard, of dat dit deur die kerk oorgeneem word nie.
Waar die huisgesin ‘n instelling van God is, het die ouer die onver
vreembare voorreg en verantwoordeiikheid om sy kind geestelik op
te voed.
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Die ouer het die primêre taak om die Heilige Skrif aan die kind
te leer, horn kategetiese onderrig te gee en om horn na Gods huis
te bring, alwaar Gods Woord verkondig en die kategetiese onderrig
aangevul en voltooi word. Die kerk moet op sy beurt ook alles in
sy verrnoë doen om aan die ouers die nodige huip en leiding in die
geestelike opvoeding van die katkisant te gee. Voorligting deur predi
king, huisbesoek, geskrifte en planmatige en gekoordineerde Bybellees
en Bybeistudie is hiervoor onontbeerlik.
2.2.2.3

Die ouer se pug t.o.v. voorligting i.s. kerklike werk:
Hier gaan dit orn die kerk in aksie. Die kerk is amptelik
gemoeid met die diens van die prediking en die opbouing in die aller
heiligste geloof. Dit sluit in die kerk se taak t.o.v. sending, diens van
barmhartigheid, evangelisasie, jeugwerk ens. Die vroom en toegewyde
ouer sal by byna al hierdie werksaamhede betrek wees en ‘n aktiewe
bydrae lewer. Die kinders van sulke ouers sal spontaan op hoogte
gehou word met hierdie werksaamhede deur die gesprekke en die
aktiwiteite van die ouers. Hier word ook gedink aan kerklike tyd
skrifte waarin oor allerlei werksaamhede gerapporteer en geskryf word.
Die kind moet ook geleer word om op positiewe wyse mee te doen
aan kerklike werksaamhede. As gesin kan daar een of ander tyd
saam besoek afgele word by die leraar en die sendeling van die
gemeente. So ‘n spontane ontmoeting met bedienaars van die Woord
en hul gesinne vorm ‘n natuurlike kontak met die werksaamhede van
die kerk.
2.2.2.4

Die ouers se pug insake kerkbywoning:
Die ouer wat sy kind van kleins af kerk toe geneem het, sal
ondervind dat die ouer geen besondere probleem ondervind om die
kind kerk toe te neern as hul groter word nie. Die kind sal weet ons
gaan as gesin kerk toe. Vandaar dat die kerk, die kerk- of familie
bank, die Bybel en Gesangboek, besondere kerkklere, die kollekte, die
kennis van wie die ouderlinge en diakens is (in sonderheid hul ouder
ling en diaken) die orrelis(-te), die orreispel, die koorlede (waarvan
die ouers rniskien lede uitmaak), die kerkgebou met sy horlosie en
kerkklok, alles deel uitmaak van dinge wat ‘n rol speel in hul liefde
vir die kerk en hul godsdiensbeoefening. Hierin het die ouer ‘n
besondere roeping om deur gewoontevorming en tradisie (in die goeie
sin van die woord) die kind te bind aan die kerk, aan die Woord en
die belydenis van die kerk.
Vakansietye moet die ouers nie minder kerk toe gaan nie.
Wanneer die fanillie met vakansie is by ‘n vakansieoord, moet dit
reel wees om as gesin ook die kerkdienste daar by te woon.
Die weeklikse gemeente-biduur is gewoonlik ‘n byeenkoms wat
vanweë skoolwerk deur kinders swak bygewoon word. Die ouers
moet nogtans probeer om, al is dit nie altyd moontlik nie, tog die
kinders van tyd tot tyd saam biduur toe te neem. Die kerk moet
gesien word as ‘n onmisbare deel van die godsdienstige lewe.
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Die ouer moet sy kind nie toelaat om met maatjies na kerk
dienste te gaan wat t.o.v. belydenis verskil van die eie kerk nie.
Hierdie praktyk kan maklik lei tot verwarring, kerklike afstomping
en selfs kerkvervreemding, of tot die opvatting dat alle kerke ewe
goed is solank as hulle maar ,,dieselfde Here dien”.
2.2.2.5 Die ouer se pug insake voorligting oor die verhoudingslewe
tussen die geslagte:
Geslagsopvoeding van kinders bly vir baie ouers ‘n probleem!
Dit is nie in die eerste plek die roeping van die kerk, die skool, die
verenigings of die staat om kinders in te hg oor seksuele sake nie.
Net soos t.o.v. die godsdiens is die ouer ook hier die belangrikste
opvoeder en voorligter. Dit was die tekortkoming van baie ouers in
die verlede dat oor hierdie sake daar geswyg is asof dit algeheel
verbode was om hieroor te praat. Die ander uiterste is dat die
bioskoop, die pers en selfs die radio vryelik oor hierdie sake handel
self s tot in die fynste besonderhede! Die kind kan alles te wete kom
uit bronne anders as die ouer. Geslagsopvoeding beoog die verkryging
van die normale en noodsaaklike kennis t.o.v. die verhoudingslewe
tussen die geslagte op ‘n mooi en spontane wyse. Dit sluit in die
eerhike en openhartige beantwoording van vrae wat kinders op ver
skihlende fases van ontwikkeling stel, veral gedurende die rypwordings
jare, van 13 tot 16 jaar.
Die voorligting wat die ouer moet gee, hang baie af van die
omgewingsfaktore van die gesin. Die plaaskind ontwikkel ‘n spontane
en natuurlike kennis van seksuele sake uit die dierelewe, meer so as
die kind van die stad wat nie die voels en diere in hul natuurlike
verkeer sien nie. Feit bly dat die ouer ‘n taak en verantwoordelik
heid bet veral wanneer vrae deur die kind gestel word. Hoe eerliker
en opregter die ouer die vrae beantwoord, hoe minder sal die kind
buite die huis informasie probeer bekom. Die ouer moet die kind
soveel meedeel as wat die kind na die mate van sy rypheid en bevathik
heid vra. ‘n Eerhike ouer, wat hierdie sake betref, bou ‘n ongekom
pliseerde en gebalanseerde beskouing en kennis by die kind op wat
natuurhik en mooi gebruik kan word. Die vader het veral ‘n taak
teenoor die seun en die moeder teenoor die dogter.
Die voorligting van die ouer moet gesteun word deur ‘n sterke
godsdienssin en geloofsbeskouing by die ouer. Seksuele kennis moet
‘n deel uitmaak van die godsdiens en die Christelike lewensbeskouing
van die vader en moeder. long seuns en dogters moet ontdek dat
hul verhoudingslewe onder die dissiphine van Jesus Christus en Sy
Woord staan, en dat juis hul godsdiens en hul geloof die bron van
hul krag en selfbeheersing is.
Die kerk moet enersyds by die ouers aandring om hierdie kennis
en leiding aan die opgroeiende kinders te gee, en andersyds moet die
kerk aan die ouers self leiding gee in hierdie verband.
2.3 Die Taak van die Skool t.o.v. hierdie kind:
Hierdie aspek word behandel in Hoofstukke X en XI.
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2.4 Die Taak van die Vereniging t.o.v. hierdie kind:
Tans bestaan daar twee verenigings wat hul lede trek uit die
hoerskoolleerlinge en wat ‘n spesifiek geestelik-godsdienstige doel
stelling net, t.w. die Afrikaanse Christen-Studentevereniging (vgl. Hoof
stuk VI, 3.1.1.4) en die Junior Kerkjeugvereniging (VI, 3.1.5). Terwyl
die lidmaatskap van die A.C.S.V. oop is vir persone wat die drie
Formuliere van Enigheid onderskryf, is die Junior-KJV. ‘n spesifiek.
kerklike vereniging: slegs hoerskoolleerlinge wat tot die Ned. Geref.
Kerk behoort, kan daarby aansluit en die vereniging bestaan en werk
onder toesig van die plaaslike kerkraad. Albei verenigings het ten
dod die bevordering van die geestelike groei van die jeug en hul
aktiewe deelname aan die lewe en werksaamheid van die kerk. (‘n
Beoordeling van die verskillende verenigin~s word in Hoofstuk VI,
3.2 gevind.)
‘n ,,Vereniging” onder hoerskoolleerlinge het goeie reg van be
staan. Bo en behaiwe die aandag wat hierdie groep in die gewone
bediening ontvang by wyse van die katkisasie, bet hulle ook behoefte
aan samebinding (groepvorming of spangees). Hierdie ontluikende
drange moet deur die kerk benut word en langs die regte kanale gelei
word. Boonop kan die kerk deur sy amptelike bedieninge
veral
deur prediking en herderlike sorg
nie reg laat geskied aan al die
behoeftes van hierdie groep jeugdige lidmate nie; daar moet ook
gebruik gemaak word van hulpdienste, en juis bier bet die vereniging
‘n besondere taak.
Die taak van die vereniging kan as voig omskryf word:
—

—

2.4.1

om gemeente-binding, gemeente-gerigtheid en ‘n gemeente-lojali
teit by sy lede te bevorder;

2.4.2

om die belangstelling van die lede te bevorder in al die ver
skillende werksaamhede van die gemeente en van die kerk in
wyer verband;

2.4.3

om
die
van
eie

2.4.4

om sinvolle en seënvolle lidmaatskap van die kerk by hulle te
kweek terwyl hulle met mekaar saam kan besin oor die betekenis
van kerklidmaatskap, van die erediens, van die liturgie ens.;

2.4.5

om geestelike groei by hulle te bevorder terwyl hulle hul verdiep’
in Bybeistudie en gebed en hul besig hou met onderwerpe wat
verband hou met hul godsdienstige en sedelike lewe;

2.4.6

om ‘n heilsame samebinding te wees tussen hierdie groep jeug
diges enersyds en tussen die jeugdiges en die kerk andersyds.
In stede van ander bindinge, wat ‘n minder heilsame en selfs ‘n
nadelige uitwerking kan b~, kan die kerk langs hierdie weg die

selfwerksaamheid by die lede te bevorder terwyl hulle binne
gemeentelike program van werksaamhede, op die terreine
sending, evangelisasie, diens van barmhartigheid ens., ‘n
taak en verantwoordelikheid aanvaar;
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behoefte aan groep. of bendevorming positief en heilsaam be
vredig;
.2.4.7

om die jeugdige lidrnaat te help vorm en skool in die beoefening
van die drievoudige amp van die gelowige.

3. BEVINDINGS
3.1 Die kerk het ‘n onvervreernbare verantwoordeiikheid t.o.v. die
geestelik-godsdienstige vorming van sowel die voorskooise as die
skooigaande jeug.
3.2 Ten opsigte van die voorskooise kind moet die kerk enersyds toe
sien dat die ouers hul doopsgeiofte gestand doen en andersyds
moet die kerk die voorskoolse kind ten voile erken en aanvaar en
met horn rekening hou in die erediens en op huisbesoek, en deur die
Sondagskool moet die kerk fasiliteite sowel as kundige personeel daar
stel, toegerus rnet die nodige kennis, takt en toewyding orn mee te werk
.aan die geestelike vorming van die heel jong kindjie.
3.3 Die kerk moet nie self Bewaar- en Kleuterskoie oprig en instand
hou nie maar die kerk moet horn enersyds daarvoor beywer dat
sulke skole opgerig word waar die behoefte dringend is, andersyds
moet die kerk ‘n waaksame oog oor sulke skoie hou ten einde te
voorkom dat die jong kindjie blootgestel word aan skadeiike invioede.
3.4 Die geestelik-godsdienstige opvoeding van die kind begin in die
heel vroegste jare langs die weg van indrukke wat opgedoen word
in die huiskring en in die omgewing waarin die kind horn bevind.
Daarom moet die kerk bemoeienis maak met die geesteiik-godsdienstige
lewe en vorming van eike kind van die huisgesin.

3.5 Ten opsigte van die Sondagskooigroep het die kerk naas die ver
antwoordelikheid van direkte godsdiensonderrig aan die kind (ter
aanvulling van die godsdienstige opvoeding in die huis, kragtens die
doopsbelofte) ook ‘n verantwoordelikheid teenoor hierdie kind ten
opsigte van die prediking en die huisbesoek: die kind moet geken word,
van kennis geneem word, persoonlik bereik en aangespreek word.
3.6 Ter wilie van die kind se kennis en begrip van die Bybel, en ter
voorkoming van onvolledigheid en verwarring. is dit noodsaakiik
dat daar koördinasie moet korn ten opsigte van die leerstof en die Skrif
gedeeltes wat gelees en bestudeer word deur die verskiiiende instansies
wat met Bybelstudie en godsdiens-onderrig besig is, te wete die huis
gesin, die kerk, die Sondagskool, die jeugverenigings en selfs die skooi.
So ‘n koördinasie is prakties moontlik.
3.7 Die ouer is primer verantwoordeiik vir die geestelik-godsdienstige
opvoeding van die kind, rnaar in sy roepingsvervuiling ten opsigte
van die jeug moet die kerk daartoe waak en toesien dat die ouers
wel hui roeping nakom en nloet die kerk ook aanvul wat ontbreek of
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te kort skiet. Die ouer moet ten voile en van harte met die kerk
saamwerk in alles wat die kerk doen ten opsigte van die geestelik
godsdienstige vorming van die kind.
3.8 Ten opsigte van die katkisasiegroep is dit die taak van die kerk
om hierdie rypwordende jongmens te lei tot belydenis van geloof,
tot inskakeling by die gemeentelike lewe en tot aktiewe deelname aan
die gemeentelike en kerkiike lewe en werksaamhede. Die kerk moet
so beplan dat ‘n maklike en geleidelike inskakeling en aanpassing
plaasvind.
3.9 Verenigings wat bestaan onder en vir die skoolgaande kind, vir
sowel die katkisasie- as die Sondagskoolgroep, moet ten nouste
skakel met die amptelike werk van die kerk en moet te alle tye
Christus-, Woord-, kerk- en gemeente gerig wees en tensy dat die
vereniging hierdie gerigtheid vertoon kan dit geen positiewe bydrae
doen of hulpdiens verrig vir die kerk in sy roepingsvervulling ten
opsigte van die skoolgaande kind nie.
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HOOFSTUK V
STUDENTE EN OPLEIDINGSGROEPE
1. STUDENTE.
1.1 Studentebearbeiding in die Ned. Geref. Kerk het in 1928 in die
Transvaalse Kerk begin toe die eerste studenteleraar, dr. F. D.
Moorrees, met groot onsekerheid deur die Sinode vir 5 jaar aangestel
is om die studente-lidmate in Pretoria, Johannesburg, Potchefstroom,
Heidelberg, Bloemfontein en Pietermaritzburg, te bearbei. Die proef
fleming het ‘n sukses geblyk te wees. Reeds in die volgende jaar,
1929, begin studentebearbeiding in die Kaapse kerk. Na mate studente
getalle aan die Universiteite en Opleidingskolleges toegeneem het, vind
ons die verskillende Sinodes, Ringe en Kerkrade harder aan die werk
om nie net die arbeid uit te brei nie, maar ook intensiewer te verrig.
Vandag, 37 jaar later, kan daar met groot dankbaarheid teruggekyk
word op die pragtige groei en positiewe vooruitgang van die werk.
Die seënende hand van die Here het nie uitgebly nie. Die getal
studenteleraars het gegroei van 1 in 1928 tot 6 in die Transvaal a11een~
en tot 10 in die hele kerk in 1965. Waar dr. Moorrees in daardie jare~
4 sentra en 3 verskillende Provinsies moes besoek, vind ons vandag
byvoorbeeld dat twee studenteleraars in één gemeente alleen onver
deelde aandag aan die geestelike behoeftes van studente gee.
Die kerk besef vandag die belangrikheid van studente-bearbeiding
en by elke Rings- of Sinodale vergadering word groot welwillendheid
betoon, wat getuig dat studenteleraars in die pioniersjare van studente
bearbeiding, nie tevergeefs gearbei en gepoog het om die kerk se
aandag op hierdie uiters strategiese arbeidsveld te vestig nie.
1.2
1.2.1

Beknopte beeld van Universiteite en Kolleges in ons land.
Universiteite.
‘n Statistiese opname toon dat 39,928 studente gedurende 1965
aan die agt residerende Universiteite van ons land studeer het. (Die
nuwe Universiteit van Port Elizabeth word nog nie hierby gereken nie.)
1.2.2

Onderwyskolleges.
Daar bestaan tans 13 Onderwyskolleges in ons land. Ongeveer
70% van die studentetal behoort tot die Ned. Geref. Kerk.
1.2.3

Koshuise.
Van die 31,280 binnemuurse studente aan die Universiteite,
woon minder as die helfe (13,344) in koshuise, terwyl 13,260 by hulle
ouers bly en 6,308 privaat loseer.
Slegs Pretoria het twee koshuise wat die eiendom van ‘n kerk is,
die een van die Ned. Geref. Kerk en die ander van die Ned. Herv.
Kerk van Afrika. By die Onderwyskolleges woon feitlik alle studente,
behaiwe ‘n aantal wat by hulle ouers inwoon, in koshuise waarvan nie
een aan die kerk behoort nie.
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Daar is baie te sê ten gunste van koshuisinwoning, nie net ten
~psigte van die akademiese prestasies nie, maar ook vir beter kontrole,
toesig, geestelike bearbeiding en die algemene ontwikkeling van die
student. Privaatlosies moet oor die algemeen afgekeur word.
1.3

‘n Karakterisering van die lewe en godsdienstige houdings ~an
die studentelidniaat.
1.3.1 Die studie het aan die hg gebring dat die studente. wat lidmate
van die Ned. Geref. Kerk is, oor die algemeen beslis ems rnaak
met hulle verhouding tot God. Hulle toon ‘n sterk positiewe houding
teenoor die godsdiens. Op 0.8% na gb almal wat ondervra is, in die
bestaan van God, aanvaar ook die moontlikheid van ‘n persoonlike
verhouding met God, sien huhleseif as Christene en woon die eredienste
betrekhik gereeld by
dit kan met oortuiging maar ook met dank
baarheid gesê en bewys word, veral as die syfers van Engeistalige
•studente in ons land daarmee vergelyk word. om nie eers te praat
van syfers en ander feite soos dit in die buiteland aan die hg kom nie.
Nie minder nie as 99.4% van die studente het getuig dat huh
huislike agtergrond en invloed hul huidige siening van die godsdiens
beInvloed. Die Afrikaanssprekende student se beskouing oor die lewe
is oor die algemeen meer gerig op die transendente.
Studentelidmate van ons kerk aanvaar graag leiding en raad op
geestelike gebied en bespreek hulle persoonlike, sedehike, hiefdes-.
godsdienstige en talle ander probleme maklik en openhartig met hulle
leraar, ouderling of ‘n ouer persoon in wie huhle vertroue het.
Die oorheersende tendens aan die Afrikaanse Universiteite, en
veral by hidmate van ons kerk, is bernoedigend, hoopvol en inspirerend.
Die gety is beslis nog aan die kerk se kant en daar is genoeg bewys
dat jong hidmate dit ems maak met huhle studie, die kerk en die gods
diens, asook met die toekoms wat vir huhle wag.
—

1.3.2

Daar is ook verontrustende verskynsels en in meer as een opsig
is die skrif aan die muur. Die invloed van die wetenskaphike
denkwyse op geloof in die bonatuurlike, laat horn onmiskenbaar in
die lewe van al meer jongmense geld. Die student raak aihoemeer
bereid om die tradisionele godsdienstige standpunte, wat sogenaarnd
in stryd is met die wetenskap, te verwerp.
Dit blyk ook uit sommige studente se lewensbeskouings dat hulle
‘n vorm van eksistensialisme daarop nahou. Hy vra nie meer na die
sin en doel van dinge nie, hy is slegs daarin geInteresseerd om te leef.
Dit is betekenisvol dat 15.8% van die studente wat ondervra is, nie
‘n lewensfilosofie kan of wou formuleer nie.
Die koms van die motor in die studentelewe het ‘n nuwe era
ingelui. Die gevare en versoekings op moreel-sedehike gebied, het
daarmee baie ernstig toegeneem.
KontinuIteit asook koördinasie in die kerk se leugarbeid is vandag
meer as ooit gebiedend. Vir ‘n beperkte aantal jare geniet die kerk
die voorreg om die kind en die jongmens binne sy invloedsfeer te
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bereik en te bearbei, en indien hy nie hierdie unieke geleentheid
benut nie, moet hy nie verwag dat daar later sterk, positiewe en lojale
lidmate in die kerk sal lewe nie. Die lewe raak al meer gekompliseerd
en die jeug is intens daarmee gemoeid. Daarom mag die kerk nie in
‘n groef verval met sy jeugwerk nie, maar moet altyd soek na nuwe
en verantwoorde bane om veral die student te bereik en te bearbei.
1.4
1.4.1

Bevindinge.
Ten opsigte van Beginsels:

1.4.1.1

Dit is noodsaaklik dat die kerk se arbeid aan sy studente
vanuit bepaalde beginsels op ‘n eenvormige basis sal geskied,
maar ook dat dit in die praktyk noodwendig by plaaslike omstandig
hede aangepas sal word.
1.4.1.2 Dit is verder noodsaaklik dat studentebearbeiding ‘n integrale
deel van die kerk se jeugwerk uitmaak, sodat die nodige
koordinasie en kontinulteit verkry en bewaar kan word.
1.4.1.3

Wie is verantwoordelik vir die geestelike bearbeiding van die
studente?

a.
b.

1.4.1.4

Verantwoordelikheid rus in die eerste instansie by die
plaaslike kerkraad.
Omdat studente se verblyf tydelik van aard is en hulle
ook ‘n abnormale sametrekking van ‘n eiesoortige groep
vorm, afkomstig uit talle ander gemeentes, moet die hele
kerk in sinoclale verband verantwoordelikheid aanvaar vir
Studente-bearbeiding.

Moet die inrigting self ‘n aan4eel neem?
Wedersydse erkenning, noue samewerking en ‘n goeie gesind

heid met betrekking tot die betrokke inrigting is uiters noodsaaklik,
maar die kerk mag nie van die bepaalde inrigting afhanklik wees vir
finansiële steun of ten opsigte van enige noodsaaklike fasiliteite nie.
1.4.1.5

Die objek van studentebearbeiding is:
a. studentelidmate (doop en belydend) van ons kerk wat
binne die grense van ‘n bepaalde gemeente saamgetrek
word;
b. alle studente binne die gemeentegrense wat nie aan ‘n
bepaalde kerk behoort nie.

1.4.1.6

Lidmaatskap van die student:

Die student ressorteer kerkregtelik onder die gemeente binne
wie s~ grense hy woon. Hier word sy sertifikaat van lidmaatskap inge
lewer en hier ontvang hy die sakramente. Dooplidmate word in die
gemeente waar hulle woon tot belydenis gelei.
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1.4.1.7

Verhouding tot gemeente:
Die studente vorm ‘n integrale deel van die gemeente en moet
ook dienooreenkomstig bearbei word, maar dit moet nie geskied met
miskenning van die besondere behoeftes wat eie is aan hulle as groep
nie.
1.4.1.8

Gemeente bestaande hoofsaaklik uit studente:
Teen die stigting van ‘n studentegemeente op kategoriale
grondsiag is daar kerkregtelike besware, maar waar plaaslike omstan
dighede dit vereis en regverdig, kan gemeentes of wyksgemeentes, be
staande hoofsaaklik uit studentelidmate, op territoriale grondsiag gestig
word.
1.4.1.9 Die Arbeidskrag en sy Status:
1.4.1.9.1 Indien die getalle dit regverdig, moet ‘n predikant vir die
bearbeiding van hierdie groep afgesonder word, met dien
verstande dat hy en sy werk volledig by die plaaslike gemeente inge
skakel is.
1.4.1.9.2 Die benaming ,,studenteleraar” is nie juis van belang nie,
maar dit is wenslik dat hierdie besondere kategorie lidmate
deur middel van gespesialiseerde bearbeiding doeltreffend bereik sal
word. Hier is terreinafbakening nie alleen heilsaam nie, maar ook
noodsaaklik. Die status van die leraar wat hiervoor afgesonder word,
is die van ‘n medeleraar met opdrag studentebearbeiding en verder alle
pligte soos deur die kerkraad bepaal.
1.4.1.9.3 Hoe moet dames bearbei word? Damesstudente moet in die
eerste plek deur die studenteleraar (en sy eggenote~ vanuit
die studentepastorie en met die huip van die kerkraad bearbei word.
Indien omstandighede en getalle dit regverdig, kan daar geen beginsel
besware daarteen wees om ‘n dames-hulpkrag aan te stel nie, mits sy
oor die nodige opleiding, bekwaamheid en toewyding beskik en die
regte onderlinge verhouding tussen haar, die studentepastorie en die
kerkraad tot stand kan kom.
1.4.1.9.4 Skepping van Studenteleraarspos. Dit berus in eerste instansie
by die kerkraad, hoewel die betrokke kommissies van Ring
en Sinode, wat oortuig is van die noodsaaklikheid daarvan, die reg
het om met ‘n bepaalde kerkraad in die verband te onderhandel.
1.4.1.9.5 Deur wie word Studenteleraar beroep?
Deur die plaaslike kerkraad, verkieslik in oorleg met die
Sinode (of sy betrokke kommissie) wat belang by die saak het. Die
Sinode mag dan byvoorbeeld die eerste drie name op die groslys plaas.
by beroeping.
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1.4.1.9.6 Hoe word die pos besoldig?
Dit bly die verantwoordelikheid van die plaaslike kerkraad
(wat o.a. die reg behoort te he om van die studente sowel as van hulle
ouers bydraes in te samel), met ‘n subsidie van die breëre kerkverband,
indien nodig.
1.4.1.9.7 Huisvesting en eiendomsreg:
Weereens berus die eerste verantwoordelikheid by die plaas
like kerkraad, maar ook hier behoort finansiele huip verleen te word
deur die breëre kerkverband, indien nodig.
Indien huip van buite verkry word, sal die eiendomsreg in die
plaaslike kerkraad gevestig wees, maar as die studenteleraarspos sou
verval, dan behoort die betrokke bates (of ‘n deel daarvan, 5005 oor
eengekom) terug te val aan die fonds waaruit dit gevind is. (Sien Regi.
vir Studentepastoriefonds, Sinode N.Tvl.)
1.4.2 Ten opsigte van praktiese aspekte van Studentebearbeiding.
1.4.2.1 Ten opsigte vwz die Subjek.
1.4.2.1.1 Getalle:
Aangesien studente in ‘n stadium van hulle lewe is ~vat
besondere en persoonlike aandag vereis, en aangesien elke student ‘n
aparte besoekpunt is, behoort die getalle wat aan ‘n studenteleraar
toevertrou word nie meer te wees as by ‘n gewone gemeente nie. Die
verhouding tussen mans en vroue en tussen koshuis en privaatstudente
speel hier natuurlik ook ‘n belangrike rol. As algemene Ieidraad word
die maksirnum op 750 gestel.
1.4.2.1.2 Getalsverhouding tussen studente en ander lidmate:
Orn ideale getalle te noem is moeilik, maar as beginsel moet
geld dat albei groepe op mekaar aangewese is, en albei van mekaar
afhanklik is en mekaar nie as ‘n las moet beskou nie. Dit hang in ‘n
groot mate af van die karakter van die gemeente.
1.4.2.1.3 Studenteleraar en studente in omliggende gemeentes:
(a) Studente wat in omliggende gemeentes woon, is die ver
antwoordelikheid van die leraar en kerkraad van daardie
betrokke gemeente. Die Studenteleraar sal egter die vry
heid he om:
(i) wanneer sodanige studente hom op die terrein van
die inrigting nader om raad of hulp;
(ii) wanneer een of meer studente horn uitnooi vir ‘n
besoek;
(iii) of wanneer ‘n ouer of belangstellende horn nader met
‘n versoek, hy ook buite sy onrniddellike gemeente
like grense mag optree, altyd met verlof van en ver
slag aan die plaaslike leraar en kerkraad.
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(b) In soverre as die Studenteleraar bewus is van studente in
omliggende gemeentes wat by nie-lidmate van die Ned.
Geref. Kerk inwoon, moet die Studenteleraar in noue
samewerking met die plaaslike kerkraad optree ten einde
geestelike verwaarlosing te voorkom.
1.4.2.1.4 Stude,nteleraar en sy verhouding tot die lnrigting.
Dit is wenslik, en ook bevorderlik vir sy werk, dat daar die
nouste samewerking en wedersydse erkenning tussen die Studente
leraar en die inrigting sal bestaan. Hoewel hy nie in ‘n afhanklike
posisie teenoor die inrigting moet staan nie, kan dit van waarde wees
indien hy ook vertrou word om sekere verantwoordelikhede namens die
inrigting te aanvaar en op die wyse ook as deel van die inrigting
aanvaar word.
1.4.2.1.5 Studenteleraar en lidmate van ander kerke.
Hoewel die Studenteleraar geroepe is om die studentelidmate
van sy eie kerk te arbei, mag hy tog nie koud staan teenoor enige
student wat horn om huip nader nie
hy sal veral ‘n evangelisasie
taak he ten opsigte van lede van sektes en nie-erkende kerke.
—

1.4.2.1.6 Studentegetalle en Sensusopnames.
Studentegetalle moet altyd afsonderlik aangedui word by enige
sensus of statistiese opnames, gesien hulle besondere omstandighede
(met geen eie verdienste nie!) en aangesien hulle nie in gesinsverband
staan nie.
1.4.2.1.7 Eggenote van Studenteleraar.
(a) Die eggenote van die Studenteleraar kan haar onmoontlik
onttrek aan haar man se werk, maar haar eerste pug bly haar eie huis
en gesin.
(b) Hoewel sy geen amptelike opdrag of vergoeding ontvang
nie en slegs vrywillige hulpdiens verrig, moet die nodige middele tot
haar beskikking gestel word in die vorm van onthaalkoste, eetgerei,
geskikte lokaal ens. orn studente tuis te kan ontvang.
(c) Hoe meer sy op hoogte kan wees met haar man se werk,
met strominge aan die inrigting, met die vereistes van die bediening
ens., hoe beter sal sy in staat wees om veral die damesstudente simpa
tiek by te staan.
(d) Haar gewone gemeentelike pligte behoort tot ‘n minimum
beperk te word, nogtans moeS sy kontak hou met die susters in die
gemeente ter wille van wederydse huip en erkenning.
1.4.2.2 Ten opsigte van die Objek.
1.4.2.2.1 Besondere eienskappe:
Die student is deel van ‘n groter en besondere gemeenskap.
Daarom, met ‘n bepaalde psigo-sosiolo~iese ingesteidheid, doen en sê
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hy dinge anders as wat die geval sou wees indien hy nie in so ‘n
gerneenskap gelewe en opgetree het nie. Hy veroorloof homseif sekere
regte en voorregte omdat hy ,,student” is
dinge wat hy weer iaat
vaar as hy alleen is of wanneer hy afgestudeer het. Die kerk moet
rekening hou met hierdie verskynsei en altyd in gedagte hou dat die
onverskilligheid, grootdoenigheid, lawaai, rumoerigheid. aggressiwiteit
en losbandigheid in die meeste gevaile nie eg of blywend is nie. Hier
die verskynseis kom sekere tye van die jaar en meesal by sekere
fakulteite en/of in ~sekere jaargroepe meer na yore; onder ander of
veranderde omstandighede verander, verminder of verdwyn dit weer.
Tussen al hierdie skommelinge deur moet die kerk sy pick ken en sy
metode van arbeid aanpas. Die kerk behoort byvoorbeeld heeltemal
anders op te tree teenoor ‘n groep eerstejaars as teenoor tweedejaars
of selfs ‘n groep finalejaar studente. Elke groep het sy dc omstan
dighede en so ook elke fakuiteit. elke koshuis en elke student.
—

1.4.2.2.2 Skakeling met ouers van studente:
Die Studenteleraar het ook die taak om soveel as moontlik
met die ouers van studente kontak en kennis te maak. Dit word gedoen
deur middel van briewe, besoeke, uitnodigings na die studenteleraar se
pastorie en deur besoeke aan ander gemeentes op uitnodiging en met
die medewete van die betrokke kerkraad of leraar.
1.4.2.2.3 Die aandeel aun offergawes en dankoffers:
Dit is die taak van die kerk om ook die studentelidmate. soos
al die ander lidmate, op te voed tot gereelde bydraes vir die saak van
die Here. Hy kan dit doen voigens verskiilende metodes, byvoorbeeld
deur gereelde maandeiikse of jaariikse dankoffers, wat ingesamel kan
word by wyse van kollektes of deur ‘n offergawestelsel, met of sonder
aanduiding van ‘n bepaalde bedrag.
1 .4.2.2.4 Aandeel van studente aan gewone genieentelike lewe:
Studente kan op alleriei praktiese maniere daadwerklik by
die gemeentelike lewe en werksaamhede ingeskakel word, byvoorbeeld
deur inskakeling by en samewerking met die kerkraad, Sondagskool,
Kinderkrans, basaars, koor ens.
1.4.2.2.5 Finansiële huip met kerkbou vir studente:
Aangesien die plaaslike kerkraad genoodsaak is om veel groter
te bou as wat nodig is vir die ,,permanente” dcci van die gemeente,
moet huip verleen word deur die kerk in wyer verband, deur ouers,
oud-studente en selfs deur die betrokke inrigting en ander goedgesinde
instansies ten einde ‘n waardige en doelmatige kerkgebou daar te stel.
1.4.3 Ten opsigte van ,netodes van bearbeiding.
1.4.3.1 Daar behoort hie afsonderlike dienste vir studente gehou te
word nie, maar soos enige leraar die Woord sal bring volgens
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die aard en bevatlikheid van sy gehoor, so kan die boodskap, veral
by sekere geleenthede, op hulie besondere behoeftes toegespits wees.
1.4.3.2 Dit is goed indien studente ook die gewone weekiikse gemeen
telike biduur kan bywoon. Waar tyd, plek en eiesoortige
behoeftes egter grootliks verskil, word gesamentlike byeenkomste be
moeilik, en terwyl kleiner gebedsgroepe heilsaam inwerk vir die
gemeente, kan afsonderlike bidure vir studente geregverdig en ook
gehou word, en dit kan en moet gesien word as wyksbidure.
1.4.3.3 Wat Pinksterbidure betref, geld dieseifde beginsel as by 1.4.3.1
hierbo en moet toegesien word dat studente ook ten voile
en vrymoedig deelneem aan die gebed.
1.4.3.4 Hoewel akademiese dienste of godsdiensoefeninge wat deur
die betrokke inrigting self gereel word, nie ‘n amptelike ere
diens kan wees nie, moet dit tog verweikom word, aangesien dit ener
syds die studentemassa in ai sy skakeringe konfronteer met die Woord
van God en andersyds ‘n getuienis is vir die Christelike Evangelie en
v~r die Christeiike karakter van die inrigting. Die piaaslike kerkraad
inoet homseif egter aityd tevrede stei dat so ‘n diens waargeneem word
in ooreenstemming met ons Belydenisskrifte.
1.4,3.5 Die persoonlike besoek bly die ideale en die mees vrugbare
metode. Te midde van besondere omstandighede, soos groot
getalle, beperkte tyd, onprivaatheid, ens., moet die waarde van groeps
besoeke, in kleiner of groter getalie, egter nie gering geskat word nie.
Damesstudente word langs die weg bereik en dit word die aanknopings
punt vir persoonlike onderhoude op ‘n later tydstip. Om ‘n koshuis
as groep te besoek, is soms noodsaaklik.
1.4.3.6 Weens die omstandibhede waaronder privaatstudente woon,
is persooniike besoeke deur die Studenteleraar in hulle geval
nog belangriker. Dieselfde beginsels geld ook bier soos by (i) hierbo.
1.4.3.7 Die moontlikheid en geleentheid moet vir elke student geskep
word om met sy (baie private en intieme) probleme na sy
eie leraar te gaan op ‘n tyd en plek waar hulie prakties moontlik vind,
soos byvoorbeeld in ‘n geskikte studeerkamer, kantoor of spreekkamer.
1.4.3.8 Indien praktiese probieme oorbrug kan word ten opsigte van
‘n kantoor op die kampus, en indien dit afsprake, admini
strasie en organisasie kan vergemaklik, moet dit verwelkom word,
aangesien dit ook die las by die pastorie kan verlig en dit die studente
leraar geleentheid bied om meer dikwels en meer vryelik tussen die
studente te beweeg.
1.4.3.9 Studentebesoeke verskil aansienlik van gewone besoeke aan
gesien ‘n mens nie met huisgesinne te doen het nie, maar met
‘n enkeling in ‘n baie moeilike en beInvloedbare stadium van sy lewe,
waarin hy geestelik sowel as verstandelik oordeelkundige leiding nodig
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het deur ‘n persoon wat sy vertroue geniet. Dit is belangrik om so
iemand deur sy periode van stryd en vertwyfeling by te staan.
1.4.3.10 Wyke:
Uitgaande van die reeds aanvaarde beginsel dat studente ‘n
integrale deel van die plaaslike gemeente vorm, behoort koshuise as
wyke van die gemeente ingedeel te word met die nodige ouderlinge
en diakens.
Wykskomitees word aanbeveel, bestaande uit die betrokke wyks
ouderling en diaken plus ‘n aantal studente wat hulpdiens lewer.
1.4.3.11 Belangrikheid van jaargroepe:
Elke groep is op sy eie wyse belangrik en moet in die hg
van sy instellings benader word. Die eerstejaars, byvoorbeeld, soek
leiding op feitlik elke terrein en is as groep sowel as enkelinge toe
ganklik en vatbaar vir invloede. Die tweedejaars is uit die aard van
die saak ‘n problematiese groep en vind moeilik die presiese plek
waar hulle inpas; hulle is dan ook die groep by wie daar baie ont
sporings plaasvind, ens. Die finale-jaars begin weer die ems van dinge
en hulle persoonlike verantwoordelikheid besef en soek eerlik leiding
en koers.
1.4.3.12 Koshuise en dagstudente:
Albei groep is ewe belangrik en stel sy eie besondere eise,
afhangende van getahle. By dagstudente is die probleem om hulle almal
in die breedte te bereik, en by koshuise is die probleem weer om
die geleentheid van die konsentrasie van studente in die diepte te
benut. Hulle versoekings, probleme en gewoontes verskil in ‘n groot
mate van mekaar, omdat die beInvloedingsfaktore, veral t.o.v. huhle
huisvesting, grootliks verskil.
1.4.3.13 Fakulteite en studieriglings:
Elke afdeling van studie is op sigself belangrik, en hewer
eiesoortige belangstellings en probleme. Daarom is dit belangrik dat
die Studenteleraar op hoogte sal wees omtrent die studierigting van
bepaalde studente.
1.4.3.14 Arbeid deur middel van verenigings:
Arbeid onder studente deur kerklike en/of vrye Christelike
verenigings kan waardevolle hulpdiens lewer en is in die verlede met
veel seen deur Studenteleraars gebruik. Aangesien hierdie verenigings
egter nooit al die lidmate in die gemeente betrek en bereik nie, moet
die plaaslike kerkraad nog altyd amptelike wee soek om studente meer
intensief te bearbei en om al die studente-lidmate te bereik.
1.4.3.15 Losies:
Die kerk mag nie onverskillig staan teenoor die huisvesting
van studente nie maar moet t.w.v. hul gesonde geestelike groei en
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ontwikkeling waak vir die regte fasiliteite en oor die atmosfeer wat
heers in koshuise en losiesplekke.
1.4.3.16 Korrespondensie:
Kontak met die student asook met sy ouers en met die breëre
kerklike publiek moet deur middel van die geskrewe woord opgebou
en bewaar word. Die nodige fasiliteite hiervoor moet deur die kerk
raad en selfs deur die sinode voorsien word.
1.4.3.17 Kampe en toere:
Word ook aanbeveel as ‘n uiters vrugbare metode van be
arbeiding.
1.4.118 Aansluiting by belangstellings van studente:
Sover moontlik moet die Studenteleraar met die student kontak
soek op ‘n terrein wat breër is as net die bloot kerklik-godsdienstige
of teologiese; hy moet homseif ook oriënteer ten opsigte van en
interesseer in ander akademiese rigtings en gebeurtenisse.
1.4.3.19 Studente-aktiwiteite as kontakpunt:
Die Studenteleraar moet aktief meelewe op alle geoor1Gofd~
vlakke van die studentelewe, sodat hy die maksimum geleentheid vir
kontakte kan kry.
1.4.4 Slot.
1.4.4.1 Vereistes vir Studenteleraar:
1.4.4.1.1 ‘n Studenteleraar moet deur die Here besonder begenadig
wees met verstand, menseliefde, wysheid, takt en ander talente
wat horn die vertroue van die jeug sal laat wen. Sy eggenote speel
hierin ‘n ewe belangrike rol.
1.4.4.1.2 Geleentheid tot gespesialiseerde studie is beslis wenslilc en
behoort deur die kerkraad en rneerdere vergaderings aange..
moedig en moontlik gemaak word.
1.4.4.2

Skakeling en uitruiling van metodes en gedagtes tussen Stu
denteleraars.
Dit is van die uiterste belang dat kennis en ondervinding
onderling uitgeruil sal word deur studente gemeenskappe en ook deur
die Studenteleraars. Praktyke en bevindings van studentebearbeiding
in die buiteland kan ewe waardevol wees vir plaaslike aanpassings.
Uitruiling van verslae, publikasies, administra tiewe stukke ens., moet
gunstig oorweeg word. Op die terrein van die bearbeiding moet nie
veel ge-eksperimenteer word nie.
1.4.4.3

Kontak voor en na Hoer-onderwys.
In albei gevalle is dit, so ver prakties moontlik, baie nood
saaklik. Dit is ‘n groot voorsprong wanneer die student reeds by sy
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aankoms aan ‘n inrigting weet hoe die kerklike struktuur is en weet
wie sy leraar is. Netso behoort daar aan nasorg aandag gegee te word,
om te verseker dat die student in sy nuwe werkkring kerklik ingeskakel
word.
1.4.4.4 Die plek van studentebearbeiding in die jeugwerk.
Daar moet ‘n eenheid in koers en doel wees, asook ‘n pro
gressiewe ontwikkeling en gesonde balans in die bereiking en bearbei
ding van die jongmens, vanaf sy voorskoolse stadium tot en met sy
studieloopbaan en ook daarna. Omdat die studente met reg die leiers
van die toekoms genoem kan word, moet hulle geestelik vir Christus
gewen en vir die kerk behou word, sodat hulle sterk en gesonde leiding
kan gee na voltooiing van hulle studieloopbane.
Studentebearbeiding is dus uiters strategiese arbeid met verreikende
resultate en die kerk moet sy studentelidmate op hierdie besondere
stadium van hulle lewe, so goed en deeglik as moontlik bereik en
bearbei.
2. DEELTYDSE STUDENDE
2.1 KARAKTERJSERING.
2.1.1 Onder ‘n deeltydse student verstaan ons iemand wat voltyds in
een of ander beroep of betrekking staan ter wille van ‘n lewens
onderhoud, maar wat ook ‘n ingeskrewe student is vir een of ander
erkende kursus aan ‘n erkende opvoedkundige of tegniese inrigting.
2.1.2 Vir die doel van hierdie studie bepaal ons ons hoofsaaklik by
die deeltydse student (Buitemuurse of Na-uurse studente inge
sluit) aan die Universiteit, en dan ook hoofsaaklik aan die vier Afri
kaanse Universiteite, tw. Pretoria, Stellenbosch, Oranje-Vrystaat en
Potchefstroom.
2.1.3 Die volledige statistieke sien soos voig daaruit (getalle soos in
1965 verkry):
Universiteit van Pretoria
2,703
Universiteit van die Witwatersrand
1,385
Universiteit van Kaapstad
579
Universiteit van Stellenbosch
634
Universiteit van Natal
1,512
Universiteit van die Oranje-Vrystaat
750
Universiteit van Potchefstroom
701
................................,....,

8,264
2.1.4 Die getal aan die vier Afrikaanse Universiteite alleen is 4,787.
Indien ons sou aanneem dat 60% by Stellenbosch, 90% by
U.O.V.S. en 50% by Potchefstroom (wat ‘n gemiddeld van 72%
verteenwoordig) aan die Ned. Geref. Kerk sou behoort (wat ‘n baie
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konserwatiewe berekening is), beteken dit dat mm of meer 3,300 uit
‘n totaal van 4,787 deeltydse studente aan die vier Afrikaanse Univer
siteite alleen, onder die geestelike bearbeiding van die kerk en onder
toesig van die betrokke gemeentes val. Hier is dus ‘n groot en belang
rike afdeling studente teenoor wie die kerk nie onverskillig mag staan
nie.
2.2 RESULTATE VAN DIE ONDERSOEK.
2.2.1 Reeds Koersvas.
Deeltydse studente is oor die algemeen ‘n groep wat minder
probleme oplewer as byvoorbeeld baie voltydse studente, wat nog nie
‘n duidelike koers en vaste toekomsplanne het nie. Hulle vrye tyd
word noodgedwonge nuttig en opbouend bestee. Hulle is gewoonlik
redelik bestendige jongmense met ambisie en deursettingsvermoe. Hulle
hoef nie as ‘n méér verwaarloosde groep as enige ander bepaalde
groep in die gemeente beskou te word nie.
2.2.2

Persoonljke Kontak.
Werksomstandighede, aandklasse, studietye, huislike of aspirant
huislike omstandighede is ‘n paar van die probleme waarmee die
deeltydse student worstel, wat sy tyd baie beperk en kosbaar maak
en wat vir die leraar, ouderling en diáken probleme besorg om gereelde,
rustige en deeglike persoonlike arbeid te verrig. Dit is nie maklik om
so iernand op sy kamer te besoek nie. Elke oornblik van die dag is
vir horn uitgerneet en kosbaar. Sy kamer is slegs ‘a slaapplek waar
hy baie laat elke aand sy opwagting maak.
2.2.3

Los van Genzeentelike Lewe.
Die deeltydse student met sy mm tyd, vind dit moeilik om by
die gemeentelike lewe en werksaamhede in te skakel. Veral aktiwiteite
van die verenigingslewe gedurende die week, asook diakenswerk of
deelname aan ander funksies, val buite sy bereik. Hy vind net nie
die tyd daartoe nie, en indien daar wel ‘n vrye oomblik kom, dan
is daar talle ander verantwoordelikhede en verpligtinge wat sy aandag
en teenwoordigheid opeis.
2.2.4

Geestelike Lewe.
Die gevaar van vervlakking in die geestelike lewe vir die deel
tydse student is voor die hand liggend. Uit die aard van baie faktore
kan hy hoofsaaklik nog net die eredienste op ‘n Sondag bywoon. en
dan ook nie altyd gereeld nie; soms moet hy oor die naweek uitstedig
wees. Selfs sy persoonlike binnekamergodsdiens kan hierdeur in die
gedrang kom.
2.2.5

Finansies.
Hierdie groep studente vind dit op finansiele gebied gewoonlik
moeilik. Sommige moet ‘n familie onderhou, vir ‘a huis of woonstel
betaal, werk teen nie ‘n alte groot salaris verrig en dan ook nog
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studieboeke aankoop en kiasgelde betaal. Indien daar nie planmatig
te werk gegaan word nie, is hulle dikwels baie ongereeld t.o.v. hulle
dankoffer; by sommige kom dit selfs nooit verder as net die erediens
kollekte nie, wat dan as dankoffer beskou word.
2.3 BEVJNDINGS.
Die kerk mag hierdie besondere groep studente nie verbygaan nie.
Die beste metode om met hulle kontak te maak en hul geestelik te
bearbei, is nog steeds deur die ampte. Dit kan in hulle geval langs
die volgende maniere gedoen word:
2.3.1

Die Prediking.
Daar moet nie spesifiek vir hierdie persone gepreek word nie,
maar in die prediking moet beslis met hulle as dee! van daardie groot
groep intelligente en kritiese luisteraars, wat ons eredienste bywoon,
rekening gehou word. Daar moet gewaak word teen die blote herhaling van oorbekende stof in afgesaagde kerklike taal, die prediking
moet gekenmerk word deur frisheid, oorsp~oftklikheid, konkrete taal
en praktiese toepasbaarheid. Gewoonlik bly reaksie dan nie uit nie.
2.3.2

Besoeke.
Persoonlike kontak moet steeds gesoek word. Die diaken wat
deur sy maandelikse besoeke sy wyk ken, kan ‘n belangrike bydrae
lewer om:
(a) ‘n volledige adreslys van sodanige studente OP te stel sodat hulle
besoek kan word op tye wat geleë is;
(b) gereelde kontak te verseker deur middel van die aflewering van
die gemeentebrief, Die Voorligter, Pinksteruitnodiging, ens.;
(c) afsprake te reel en tye te vind vir die gewone pastorale arbeid;
(d) sodanige studente op ‘n normale wyse in te skakel ten opsigte van
die gemeente se dankofferstelsel, al is die bydrae wat gedoen word
nie veel meer as die gewone kollekte nie.
2.3.3

Geskikte tyd.
Vakansietye word aanbeveel as die geskikste tye van die jaar
om deeltydse studente pastoraal op te soek.

2.3.4

Die KJV.
‘n Byeenkoms van die KJV. op Sondagaande na kerk, word
aanbeveel as ‘n geskikte tyd vir deeltydse studente om ook met ander
jongmense op kerklike terrein saam te lewe en ‘n koppie tee saam
te geniet.
2.3.5

Kort Besoek.
Die waarde van ‘n kort besoek deur die leraar, ouderling of
diaken het groot waarde, veral wanneer besef word dat hulle tyd net
so kosbaar is as die student s’n.
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2.3.6

Gemeentebrief.
Deur middel van die Gemeentebrief, aangevul deur periodieke
omsendbriewe, kan baie gedoen word om hierdie groep studente in
die gemeente ,,raak te sien” en tuis te laat voel.

2.3.7

Ander Gemeentes.
Gemeentes vanwaar hierdie jongmense afkomstig is, kan ook
baie doen om die betrokke Kerkraad op hoogte te stel d.m.v. die
nodige inligting aangaande die persoon.
2.3.8

Uitnodigings.
Uitnodigings tydens en ontrnoeting na die erediens word aanbe
veel as metode om die adreslys aangevul te kry en die deeltydse student
persoonlik te ontmoet.
2.3.9

Binnekamergodsdiens.
Alles moet in die werk gestel word om juis hierdie groep
studente voor te hg en te besiel tot getroue en toegewyde beoefening
van hulle persoonlike binnekamergodsdiens (en waar daar ‘n gesin is,
ook huisgodsdiens). ‘n Geskikte handleiding van hoe die Bybel gelees
en bestudeer moet word en wat rekening hou met hulle bepaalde
omstandighede, is naas die Bybel self, onontbeerlik.
2.3.10 Vroegtydige Voorbereiding
Reeds gedurende sy kinderjare moet by die aspirant-deeltydse
student (soos trouens by al die kinders van die kerk) ‘n sterk gemeente
bewussyn gekweek word. Later sal die kind self die behoefte aanvoel
om van sy kant die kontak met sy kerk te soek en die kerk te dien
sover dit in sy vermoë is. Dieselfde geld van die aankweek en be
oefening van sy binnekamergodsdiens. Wanneer hy groter word, het
dit deel van sy mens-wees geword en sal hy makliker daarin slaag
om onder die moeihike omstandighede met persoonlike godsdiens voort
te gaan.
3. OPLEIDINGSGRQEPE
3.1 KWALJFISERJNG.
Onder die begrip ,,Opleidingsgroepe” word verstaan sametrekkings
in groot getalle van ongetroude jeugdiges in die volgende dienste:
(a) Ongetroude lede van die S.A. Polisie.
(b) Staandemag.
(c) Lotelinge.
(d) Kwekelinge (Gimnasia).
(e) Studente van die Militêre Akademie.
(f) Gevangenispersoneel.
(g) Verpleegsters en Leerhingverpleegsters
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3.2 DiE S.A. POLJSJE EN POLJESIEGROEPE.
3.2.1 Die Polisie as ‘n Eiesoortige Arbeidsveld.
Jongmanne wat aansluit as toekomstige lede van die Polisiemag
is afkomstig uit alle dele van ons vaderland en in enkele gevalle selfs
van buite ons grense. Hulle kan aansluit vanaf 16 jaar, niaar die
gemiddelde ouderdom is tussen 18 en 24 jaar. Hulle het ook ver
skillende opvoedingskwalifikasies: ‘n groot persentasie is gematriku
leerd, maar die grootste persentasie besit ‘n St. VIII of IX sertifikaat.
Hierdie manne behoort aan verskillende kerkgenootskappe maar
gewoonweg behoort 72% van hulle aan die Ned. Geref. Kerk. Hier
van is ‘n groot aantal dooplidmate. Uit die aard hiervan vorm
kategetiese onderrig ‘n baie belangrike aspek van die bearbeiding
van hierdie groep, vera! onder die groep wat nie gematrikuleerd is nie.
Hierdie jongmanne se opleiding verskil ook. Die gematrikuleerde
jongman bly vir ‘n periode van ses maande in die Kollege terwyl die
ander vir minstens nege maande moet bly. Hoewel daar dus ‘n
gedurige wisseling plaasvind, is die tydperk wat die jongman hier
.deurbring ‘n uiters belangrike periode in die vorming van sy lewe.
veral wat die geestelike sy van sy lewe betref.
As hierdie jongmanne hulle opleiding voltooi het, gaan hulle na
verskillende dele van ons land; ‘n groot persentasie gaan na die
stedelike gebiede. In die stede is daar kasernes waar ‘n groot groep
jongmanne saamgetrek word. Hulle werk in onafgebroke skofte van
S uur en kan vanweë hierdie omstandighede nie gereeld kerkdienste
bywoon nie. en is nie makilk bereikbaar deur die plaaslike leraar nie.
Uit die aard van hulle werksomstandighede is dit baie rnoeilik orn
hulle as groep te bereik. Hier moet die betrokke kapelaan spesiale
reelings tref om hulle op verskillende tye van die dag en nag te besoek.
Dit bebeur ook dikwels, veral onder ontwrigtende omstandighede soos
.opstande en onluste, dat groot getalle van die Polisiemag OP bystaan
dienste op bepaalde plekke saamgetrek word, soms in Bantoreservate
waar hulle dan geheel en a! afgesny is van hulle gesins-, kerklike en
-gemeenskapslewe.
3.2.2

Wie is Veraniwoordelik vir hul Bearbeiding?
Die Departement se benadering is dat dit die verantwoordelik
~heid van die plaaslike gemeente is. in die lesings wat deur die Kape
laan van die Polisiekollege vir jongmanne gegee word, word die
inskakeling by die plaaslike gemeente baie sterk benadruk. Met hier
~die beginsel in gedagte is daar in 1963 ‘n eie gemeente aan die Polisie
kollege, Pretoria, gestig.
By die Kollege vorm die arbeid van die Kapelaan, wat deur die
Staat as offisier aangestel word, ‘n integrale deel van die totale oplei
ding van die jong rekruut. Hier word daar nie net gesorg dat hy
fisles en verstandelik toegerus is vir sy belangrike taak nie, maar
~ook geestelik.
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Waar daar egter ook duisende polisiemanne buite die Kollege is,
het die Staat in samewerking met die verskillende kerke, die behoefte
sterk aangevoel om op strategiese plekke in ons land Kapelane aan
te stel. Hier tree die Kapelaan op as skakel tussen die Departement,
die kerk en die jongman, wat betref sy geestelike en morele lewe.
huisvesting en probleme van allerlei aard. Ook waar thtar’ groot saam
trekke in besondere gevalle is, soos byvoorbeeld tydens onluste, tree
‘die Kapelaan as geestelike Icier op. Maar ook by die polisiestasie
wat minstens eenkeer per jaar deur die Kapelaan besoek word, word
navraag gedoen na die kerklike inskakeling van elke lid van die Mag
by die plaaslike gemeente. In gevalle van probleme word daar ook
met die plaaslike leraar geskakel.
Hieruit is dit baie duidelik dat die bearbeiding die beste deur
die Kapelaan behartig kan word en is daar enkel rede tot dankbaar
heid vir hierdie unieke geleentheid wat deur die Staat aan die kerk
gebied word.

3.2.3 Beheer en Toesig.
Kerklik val die werk onder toesig van die verskillende sinodes
en van die kommissie wat daarvoor aangewys is.
Departementeel val die werk onder toesig van die Kommissaris
‘van die S.A. Polisie, met inagneming van die voorskrifte van die
Minister van Justisie.
Die Hoofkapelaan is direk aan die Kommissaris en die Minister
‘verantwoordelik vir die beheer, organisasie en inskakeling van die
kapelaankorps by die Departement. By die kapelaankorps word ook
kapelane van ander kerkgenootskappe ingesluit wat deur die Departe
ment op ‘n getalle-basis aangestel word. Hierdie instelling werk baie
hevredigend. Die direkte kanaal wat die kapelane deur die Hoof
kapelaan na die hoof van die Departement het, dra baie daartoe by
cm enige probleme, wat die geestelike bearbeiding van die ongetroude
lede van die mag oplewer, op te los.
Dit is vir die werk van die kapelaan en ook ter wille van die
goeie orde, toesig en beheer noodsaak]ik dat die kapelane uniform sal
dra, met offisiersrang, wat aan hulle die nodige gevoel van samehorig
heid sal gee en ook die nodige status om onder sekere omstandighede
met gesag op te tree.
3.2.4

Die Kapelaan en sy Status.
Daar is ooreenkomste aangegaan tussen die Minister van Justisie
en die verskillende Sinodes van die Ned. Geref. Kerk, waarin die prose
dures neergele is vir die beroeping en aanstelling van kapelane.
Op die oomblik dien drie van die kapelane as medeleraars, twee
in die gemeente Polisiekollege en een as medeleraar van die gemeente
Tafelberg, Kaapstad.
Die ander 6 kapelane is op ‘n getalle-basis, met goedkeuring van
die kerklike instansie en met behoud van status, deur die Departement
aangestel as Gebiedskapelane. Hierdie reeling is vir die Departement
91

en die Kerk baie onbevredigend en onderhandelings word op die
oomblik met die Breë Moderatuur van die Algemene Sinode aange
knoop met die oog op die gemeentelike inskakeling van hierdie
Gebiedskapelane.
Indien dIt kan geskied, sal dit wenslik wees dat sodanige kapelane
op uitnodiging van, en in samewerking met ander kerkrade (as die
waarby hy ingeskakel is) besoeke buite sy gemeente sal aflê. Dit
is wenslik vanweë die aard en omstandighede van die Polisiemag se
taak en die 5,600 ongetroude lede wat in kasernes woon.
3.2.5

Lidmate van Ander Kerke.
Aihoewel die kapelaan se eerste verantwoordelikheid die lidmate van die Ned. Geref. Kerk is, word daar tog geen verskil gemaak
wanneer indiwidue om geestelike leiding kom aanklop nie. Dieselfde
geld wanneer polisiestasies of kasernes besoek word.
Waar al die lede van die stasie nie aan die Ned. Geref. Kerk
behoort nie, word pogings aangewend om hulle met die betrokke
kerke in aanraking te bring.
3.2.6

Skakeling met Ouers.
Deur ‘n brief aan die ouers van ongetroude lede van die Mag
uit te stuur, word waardevolle kontakte met gesinne opgebou. Tussen
50% en 60% ouers reageer gewoonlik op ‘n brief van hierdie aard.
Die werk van die kapelane kan miskien wyer onder aandag van
ouers en die publiek gebring word indien radiopreekbeurte toegestaan
word, veral by die Polisiekollege.
3.2.7

Die Studente en die Gee van Offergawes.
Hierdie saak is van uiterste belang vir die toekoms van die kerk.
Die kapelaan moet in die vermoë wees om die dieper geestelike
betekenis van die offergawe aan die studente te verduidelik. Indien
die student dit eenmaal verstaan en begryp, sal sy houding hierteenoor
vir die toekoms bepaal wees.
Die posisie by die Polisiekollege is baie gunstiger in vei~gelyking
met ander inrigtings, omdat die studente hier ‘n relatief hoer salaris
verdien.
Aan die Kollege word ‘n stelsel van maandelikse aftrekking van
hulle salarisse gevoig. Dit geskied geheel-en-al vrywillig nadat die
saak aan hulle gestel was. Die gemiddelde bydrae per student beloop
ongeveer 70c per maand.
In die liturgie is ‘n kort dankgebed ingevoeg waarin die offer
gawe, wat tydens die diens opgeneem is, aan die werk van die Here
opgedra word. Hierdie handeling versterk tog verder die geestelike
betekenis van offergawe.
3.2.8

Kerkgeboue en Plekke van Byeenkoms.
By die Polisiekollege bestaan ‘n baie groot behoefte aan
doelmatige kerkgebou. Die erediens is altyd ‘n paradediens, waaraan
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:soms baie nadele verbonde is. Dit is dus uiters noodsaaklik dat die
regte kerk-atmosfeer by die student geskep moet word. Dit is uiters
rnoeilik orn dit te bereik indien hulle in dieselfde saal, waar hulle
gister ‘n filrnvertoning of konsertopvoering bygewoon het, ‘n diens
moet bywoon.
Uit die aard van die saak sal die Staat die kerkgebou moet voor
sien, aangesien die terrein van die Polisiekollege staatseiendom is.
Pogings word op die oornblik aangewend orn ‘n kerkgebou opgerig
te kry.
3.2.9 Metodes van Bearbeiding.
3.2.9.1 Eredienste:
Ornstandighede bring mee dat alle eredienste by die S.A.
Polisiekollege verpligte kerkparades is. Daar bestaan verskil van opinie
of dit ‘n heilsame uitwerking het. Daar kom soms onreelmatighede
voor, maar daar moet in die geloof opgetree word, met die geloof en
•vertroue dat in later jare en met die koms van meer rypheid en lewens
ervaring, die nut van verpligte kerkbywoning tog ingesien sal word.
Studente kom soms in opstand teen hierdie gedwonge kerkgang,
:maar korn rnaklik tot ander insigte wanneer die kapelaan die geleent
heid het orn persoonlik met hulle daaroor te praat. Ondervinding het
geleer dat die seun wat nie by sy ouers gedissiplineer word ten opsigte
‘van kerkbywoning nie, juis die een is wat in opstand kom.
Die teenwoordigheid van nie-studentelidmate het ‘n baie goeie
invloed op die prediking en bewaar dit van eensydig toegespits te
‘wees op die jongrnense en hulle problerne. Dit is ‘n groot versoeking
om net in een rigting te preek indien die gehoor uit ‘n homogene
groep mense bestaan.
.3.2.9.2

Besoeke:
By kasernes en polisiestasies neem die bearbeiding die vorm
aan van ‘n kamer- of persoonlike besoek, en die kapelaan is ook
‘beskikbaar vir indiwiduele gesprekke.
Besoeke aan studente se slaapplekke, waar hulle as groep benader
‘word, lewer goeie vrugte op. Hier leer hulle ook die kapelaan ken
en korn later geredelik met hulle probleme na horn toe.
Hulle word ook deur offisiere en instrukteurs na die kapelaan se
kantoor gestuur. Die kantoor dien dus as spreekkamer waar die
student sy probleme kan lug.
3.2.9.3

Opening en Viaghysing:
Die opening en vlaghysing geskied elke more met vooraf
gaande Skriflesing en gebed deur die kapelaan. Dit word allerweë
deur almal waardeer.
3.2.9.4

Lesings:
Die kapelaan is verantwoordelik vir lesings waarin hy poog
om die studente geestelik en moreel voor te berei vir hulle lewens
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taak.

Sulke sake soos matigheid, rasseverhoudings en verhoudings

teenoor dames, die polisieman as Christen, ens., word met hulle
behandel.

3.2.9.5

Junior Kerkraad:
Studente word aan die Kollege ingeskakel as junior kerkraads
lede. Hulle is behulpsaam met die opneem van offergawe tydens die
erediens en ook met Nagmaal. Hoe gering ookal word die student
hierdeur voorberei orn later geredelik kerkdiens te aanvaar.
3.2.9.6

Kolportasie:
Deur middel van boeke-uitstallings of die aanprysing van
sekere boeke, word die lees van goeie en gesonde geestelike iektuur
sterk aangemoedig.
3.2.9.7

Hospitaalarbeid:
Studente word gereeld in al die hospitale van Pretoria en~
elders deur die kapelaan besoek.
Hospitaalbesoek vorm ‘n baie belangrike onderdeel van al die
polisiekapelane se geestelike arbeid.
3.2.9.8

Opsomniend:
Omdat dit die Departement se siening is dat dit die geestelike
taak van die kapelaan is om die godsdienstige en kerklike opvoeding
van die ongetroude polisieman te behartig. vandat hy die ouerhuis
verlaat, deur sy kollege-opleiding en verder ook gedurende sy onge~
troude staat, word daar gepoog om die gewone kerklike aktiwiteite’
by horn tuis te bring. sodat hy later as getroude man by die kerk as
aktiewe en meelewende lidmaat kan inskakel.
3.2.9.9

Bearbeiding in Buitengewone omstandighede:
Met die instelling van die kapelaankorps is die kerk in staat
om lidmate, wat vir onbepaalde tyd van die normale kerklike lewe
afgesny is, te bereik, soos byvoorbeeld tydens ontwrigtende lands
omstandigliede.
3.2.9.10 Verenigingslewe:
‘n Vereniging soos die KJV. het ongelukkig nie die inslag
~vat dit behoort te he nie. Die rede hiervoor is nog duister. Moontlik
is dit te wyte aan die feit dat studente wat na die Kollege kom, nie
met die Vereniging kontak gemaak het nie, of daar was wel kontak
maar dit het nie geInspireer nie.
Aan die Kollege is daar wel 2 takke van die KJV., waarvan die
lede bale getrou is.
Ongelukkig kan die KJV. nie die Kollege bied wat die gewone

gemeente bied nie, naamlik kontak met ander jongmense, vera! met
die teenoorgestelde geslag nie. Verder is daar absoluut geen geleent
heid tot ander geestelike aktiwiteite, soos welsyns- en sendingwerk nie.
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3.2.10
Vereistes vir ‘n Kapelaan.
3.2.10.1 Hy moet roepingsbewus wees:
Hierdie taak is soms so vreemd aan wat hy voorheen gedoen
bet, dat dit maklik kan lei tot vereensaming en eensydigheid. Hy voel
dikwels ‘n vreemdeling wanneer mede-evangeliedienaars hulle beson
dere probleme in hulle gerneentes bespreek. Dit help dus baie as hy
te alle tye daarvan bewus is dat hy tot ‘n spesifieke taak geroep is.
3.2.10.2 Hy moet altyd inens wees:
Athoewel nie oppervlakkig, laf of ligsinnig nie, word dit te
aBe tye van die kapelaan verwag dat hy horn moet kan aanpas onder
aBe omstandighede. Hy sien baie dikwels sy medemens in ‘n heeltemat
ander hg anders as die predikant in die gemeente. Hy dra dieselfde
uniform en werk elke dag met hulle saam. Hy moet veral beskik
oor ‘n humorsin wat horn deur baie moeilike situasies sal dra.
3.2.10.3 Hy moet belese wees:
Veral ten opsigte van sake en aangeleenthede waarmee jong
manne dikwels probleme het. Hy moet hulle probleme kan raakvat
en goeie raad gee. Hy moet simpatiek kan luister en altyd in sy gees
jonk bly. Hy mag nooit ‘n persoon se probleem verkleineer nie. of té
gering ag nie, weiwetende dat hy ook eenmaal jonk was en self voor
sulke skynbaar onoorkomelike problerne gestaan bet.
3.2.10.4 Hy moet op hoogle ivees met die organisasie en samestelling
van die Polisiemag:
Dit is van die uiterste belang. sodat by in die ware sin van
die woord kan saarnleef en saampraat met die mense onder wie by
arbei. Dit is noodsaaklik dat hy voor die aanvang van sy taak, deur
militêre en administratiewe kursusse op hoogte gebring word ten opsigte
van bogenoemd~ aangeleenthede, asook van dril, dra van uniform
ens. Sodanige kursusse word deur die Departement gereel.
3.2.10.5 Fly inoet tweetalig wees:
Dit is van die grootste belang omdat by met albei volksgroepe
in die ioop van sy arbeid te doen kry.
3.2.11

Die Taak van die Kapelaan.
Toestande in Suid-Afrika stel vandag baie hoe eise aan die
polisieman. Op horn rus die verantwoordelikheid om gesonde mense
en rasseverhoudings te handhaaf, hy is raadgewer in huweliks- en huis~
like moeilikhede, hy is dikwels die biegvader van die oortreder. Hy
moet ten alle tye hoflik, geduldig en vriendelik wees.
Die kapelaan het ook sy aandeel daaraan om die jongmanne in
die Kollege en elders toe te rus vir hierdie taak. Die man wat
geestelik toegerus is, is gewoonlik die persoon wat die vrugbaarste
werk in die Polisiemag verrig.
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Die Departement beskou dat die werk van die kapelaan die vol
gende behels:
(a) Bearbeiding van die jong lede van die mag in die gemeente
waarvan hy medeleraar is.
(b) Besoek aan polisiestasies in sy gebied, veral ongetroude lede
van die Mag. Dit moet altyd geskied in samew’erking en in
oorleg met die plaaslike kerkraad.
(c) Enige ander taak, binne die begrensing van sy amp, wat deur
die Dep..~rtement aan horn opgedra word.
3.2.12
Gevolgtrekking en Aanbevelings.
3.2.12.1 Ver Gevorder:
Dit is duidelik dat daar ten opsigte van die geestelike bear
beiding van die jong polisie amptenare ver gevorder is en baie gedoen
word. Die Kerk kan dankbaar wees vir die voortreflike arbeid v/at
deur die kapelane verrig word.
3.2.12.2 Verhouding Kerk en Departement:
Dit is duidelik dat die kerk na baie onderhandelinge, gelukkig
met ‘n simpatieke owerheid, uiteindelik daartoe gekorn het orn die
beginsel van bearbeiding suiwer kerkregtelik te sien, naamlik dat die
kapelane medeleraar van ‘n gemeente is of moet wees, met opdrag die
bearbeiding van die jongmanne in die Kollege. Waar daar deur om
standighede vereis word dat buite die plaaslike gerneentegrense opge
tree en gearbei moet word, daar geskied dit na erkenning van en in
oorlegpleging met die betrokke Kerkraad.
3.2.12.3 Die Stelsel van ‘n Hoofkapelaan (Kapelaan-Generaal), wat
direk aan die Kommissaris en die Minister verantwoordelik
is en deur wie alle kerke ten opsigte van hulle kapelane moet gaan in
hoer beroep, word verwelkom en verdien die steun van ons kerk.
3.3
3.3.1

DIE STAANDEMAG, LOTELINGE EN KWEKELJNGE.
Inleiding.
Gesien die geweldige getalle uitbreiding en die eiesoortige lewens
en werksomstandighede en die besondere karaktereienskappe van hier
die groepe persone, verdien hulle die besondere aandag van die Kerk.
Deur middel van ‘n vraelys is onderhoude met ‘n aantal gesag
hebbendes gevoer asook met die betrokke offisiere in die S.A. ~Veer
mag, onder wie se Departernent die geestelike bearbeiding van lotelinge
ressorteer. ‘n Lang en vrugbare samespreking is gevoer met die
Adjudant-generaal van die S.A. Weermag (Brig. C. Hart senberg), wie
se departement verantwoordelik is vir \genoemde bearbeiding en ‘n
persoon wat persoonlik ‘n besondere belangstelling het in jeugwerk,
in ons kerk en sy werksaamhede en in die geestelike bearbeiding van
lotelinge.
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3.3.2

Militêre Groepe as ‘n Eiesoortige Arbeidsveld.
Nog ‘n eiesoortige groep verdien die besondere aandag van die
Kerk, tw. die groepe wat op verskillende plekke in kampe saamgetrek
word vir korter of langer periodes om militêre opleiding te ontvang.
Die afgelope tien jaar het die getalle van hierdie groep vermeerder
van ongeveer 3,500 tot ongeveer 22,000. Dienooreenkomstig bet die
getal arbeiders van ons kerk, wat onder genoemde groepe arbei, ver
meerder en bestaan daar tans 21 veldpredikersposte in die Weermag
alleen.
Hierdie groepe word in groot getalle in verskillende karnpe of
inrigtings oor die hele land saamgetrek. Dit word algemeen aanvaar
dat as gevoig van die besondere lewens- en werksomstandighede van
hierdie groepe, en as gevolg van die sametrekking van groot getalle op
sekere punte met ‘n besondere doel, en as gevoig van die feit dat
almal dieselfde uniform dra en in dieselfde ,,wêreld” leef, openbaar
hulle bepaalde eienskappe.
Dit is verstaanbaar waar ‘n paar honderd jong seuns saamgetrek
word vir lang periodes (sonder die verfynde invloed van dames), daar
besondere probleme en besondere eienskappe na yore sal korn. Dit
moet die kerk raaksien, te midde van hierdie omstandighede sy weg
vind en daarby ook sy metode aanpas om sy boodskap doeltreffend
oor te dra.
3.3.3

Wie is vir Bearbeiding Verantwoordelik?
Dit bly in die eerste plek die verantwoordelikheid van die kerk
om sy lidmate te bearbei. Omdat die kwekelinge se verblyf tydelik is
en ‘n abnormale sametrekking is van jongmense uit talle ander ge
meentes, en ook omdat hulle deur die Staat daar saamgetrek is, het die
Staat ook saam met die kerk verantwoordelikheid aanvaar vir die
bearbeiding van hierdie (jong)manne.
Die huidige situasie is dat die kerk sy eie toegeruste arbeiders
na sy eie wense verskaf, terwyl die Staat hoofsaaklik die finansiële
verantwoordelikheid vir genoemde arbeiders aanvaar. Dit Staat is
beslis nie verantwoordelik vir die geestelike bearbeiding van die weer
magslede nie.
Ten spyte van die daarstelling van genoemde arbeiders, bestaan
daar ‘n ooreenkoms tussen die kerk en die Departement van Verdediging
wat in hooftrekke op die volgende neerkom:
Die Moderatuur van die betrokke Sinode vorm in oorleg met die
betrokke kerkraad, binne wie so grense ‘n vakature bestaan of ont
staan, ‘n groslys van ses name wat aan die Departement voorgele
word vir goedkeuring deur die Minister. Die eerste drie name van
genoemde lys word dan na goedkeuring deur die Minister aan die
beroepende Kerkraad gestuur waaruit die kerkraad dan beroep. Bedank
die beroepene die beroep dan word die vierde naam van die groslys
opgeskuif om weer ‘n drietal vir die kerkraad te wees, waaruit by
kan beroep. Word die beroep aanvaar, ontvang die beroepene ‘n
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aanstelling van die Minister, met offisiersrang en ooreenkomstig die
diensvoorwaardes wat vir veldpredikers bestaan. ‘n Veldprediker word
dus beroep sowel as aangestel.
Die veldprediker het dus ‘n verantwoordelikheid teenoor die Kerk
in die eerste pick, maar ook teenoor die Staat. Die probleern van die
toepassing van dissipiine kom dus hier ook ter sprake. Ten opsigte
van die Poiisie en Gevangenis is die posisie effens anders.
3.3.3.1

Uit die aard van omstandighede bestaan daar verskeie ..rnili
têre gemeentes”. Hier woon groot getalie permanente lede
van die Weermag met hulie huisgesinne, en ook enkele ander persone
in publieke diens. Die piaasiike Kerkraad is verantwoordeiik vir die
geestelike bearbeiding. Die beroeping van ‘n ieraar geskied op die
basis soos met die Departement van Verdediging ooreenkorn.
3.3.3.2

Op verskeie ander sentra in ons land is daar abnormaie
sarnetrekkinge van jongrnanne in groot militêre kampe. Ook
hier is permanente personeel wat vir die opleiding van die groepe
sorg. Die kerkregtelike beginsel moet hier ook geld dat die plaasiike
Kerkraad, in oorleg en in samewerking met die Departernent van Ver
dediging, ‘n addisionele mede1eraarspos(te~ skep met opdrag die be
arbeiding van die betrokke miiitêre groep. Die gemeente moet met
groot dankbaarheid die hulp van die Staat, veral ten opsigte van
finansies, aanvaar. Langs hierdie weg kan die betrokke leraar horn
met die grootste sukses en vrug op jeugbearbeidinn toespits.
Waar die militêre groep binne die grense van ‘n bes taande gerneente
val en die veldpredikers medeleraars van genoemde (burgenlike) ge
meentes is, bestaan die gevoel en oortuiging dat die lotelinge, sover
moontlik, as ‘n integrale dccl van die gemeente bearbei moet word,
maar dit moet nie geskied met miskenning van die besondere aard en
behoeftes van die kwekelinge nie.
Waar ‘n suiwer militêre gemeente bestaan, word dit algemeen
aanvaar dat die gewone gemeentelike lewe as ideaal voorgehou moet
word.
3.3.4

Die veldprediker en sy status.
Kerkregtelik gesien is dit toelaatbaar om, waar die getalle dit
regverdig, ‘n predikant af te sonder vir die bearbeiding van ‘n bepaalde
groep, met dien verstande dat hy aan die plaaslike gemeente verbonde
is, of waar ‘n suiwer miiitêre gemeente tot stand kom, dat die gemeente
ten voile by die kerkverband inskakei.
Dit is verstaanbaar dat genoemde groep vanweë hulle besondere
omstandighede, eienskappe en behoeftes, deur gespesialiseerde bearbei
ding doeltreffender bereik sal word. Terreinafbakening is hier nie
alleen heilsaam nie. maar ook wenslik. Die status van die predikant
wat vir hierdie werk afgesonder word, is die van ‘n leraar of mede
leraar met ‘n besonder opdrag, naamlik die bearbeiding van kweke
linge ens.
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Uit die oogpunt van die Staat gesien, ontvang die leraar die status
van offisier met ‘n rang soos deur die diensvoorwaardes bepaal, maar
daar moet tog gewaak word teen die gevaar dat ‘n Veldprediker so
rnilitêr georienteerd word, dat sy kerklike status, sy geestelike roeping
en sy profetiese amp verduister word.
3.3.5
3.3.5.1

Praktiese Aspekte.
Getal per Veldprediker:
Aangesien kwekelinge besondere behoeftes bet en in ‘n belang
rike stadium van hul lewe is, en aangesien daar ‘n gedurige wisseling
plaasvind, het die Departement die gesonde formule neergelê, wat die
kerk as ideaal vir elke gemeente kan onderskryf, van een predikant
vir elke 600 siele. So bestaan daar reeds 21 veldpredikersposte van
die Ned. Geref. Kerk in die S.A. Weermag.
3.3.5.2

Veldpredikers se verhouding tot Owerheid.
Dit is wenslik en ook bevorderlik vir sy werk dat daar die
nouste samewerking en wedersydse erkenning tussen die veldprediker
en die owerheid sal wees. Hoewel hy kerkregtelik nie in ‘n afhanklike
posisie teenoor die owerheid moet staan nie, is dit van groot waarde
dat by as deel van die S.A. Weermag aanvaar sal word. Die soldaat
in uniform wil sy predikant as een van hulle sien, ook in uniform,
d.w.s. volkorne een met bom.
3.3.5.3

Veldprediker en lidmate van ander kerke:
Die veldprediker mag as Staatsamptenaar born slegs bepaal
by die bearbeiding van sy eie lidmate en mag horn geensins skuldig
rnaak aan proseliet-makery nie. Dit word egter deur die Departement
aanvaar dat die veldprediker geensins onverskillig kan staan teenoor
enigiemand wat horn nader om huip nie. As enige persoon. lede van
sektes of nie-erkende kerke, vrywilliglik na horn korn, is hy volkome
geregtig om eie aan sy eie kerk sy evangelisasie-taak te verrig.
3.3.5.4

Skakeling met ouers:
Dit is noodsaaklik dat die veldprediker sal skakel met die
ouers van die kwekelinge en wel by wyse van omsendbriewe, persoon
like briewe, besoeke aan gerneentes, radiopreke ens. Dit word deur
die Departernent as deel van sy diensvoorwaardes beskou. Hierdie
skakeling met die ouers in die bearbeiding van kwekelinge, is besonder
heilsaam en beslis noodsaaklik.
3.3.5.5

Aandeel van kwekelinge aan die gee van offergawes:
Hierin is almal dit eens dat dit die taak van die kerk is om
ook die kwekelinge op te voed om net soos al die ander lidmate ‘n
gereelde bydraer te wees vir die saak van die Here. Dit kan volgens
verskillende metodes, na die eis van omstandighede, gedoen word.
Trouens, die Adjudant-generaal stel dit as ‘n noodsaaklikheid dat
hierdie opvoedingstaak van die ouer in die Militêre kamp of -inrigting
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voortgesit moet word en dat die geleentheid vir die kwekeling geskep
moet word om ‘n dankoffer te gee.
3.3.5.6

Kerkgeboue en plekke van byeenkornste:
Waar die militêre groepe aan burgerlike gemeentes geskakel
is, is dit wenslik dat hulle saam met die gemeente in dieselfde kerk
gebou sal vergader. Waar omstandighede dit nie toelaat nie, word
die beleid aanvaar, soos by die suiwer militére gemeente, dat die Staat
voorsiening moet maak vir plekke van aanbidding, soos kerkgeboue ens.
Dit kan nie anders nie want per slot van sake bring die Staat die
kwekelinge op ‘n sekere punt bymekaar vir verpligte opleiding en
hierdie groep se finansiële posisie is van so ‘n aard dat hulle nie vir
geboue kan bydra nie. Dit kan seker ook nie van die kerk in die
algemeen verwag word om in sulke behoeftes te voorsien nie.
3.3.6 Metodes van bearbeiding.
3.3.6.1 Dienste:
Dit word van enige leraar verwag om die Woord te bring
volgens die aard en1 die bevatlikheid van sy gehoor, en dieselfde word
ook van die veldprediker verwag ten opsigte van die aard en behoeftes
van hierdie besondere groep.
Omdat die opleiding van kwekelinge ook gesien word as ‘n voort
gesette opvoedingsproses, word daar in die regulasies deur die Departe
ment voorsiening gemaak vir verpligte kerkparades. Bevelvoerders
van eenhede sowel as hoofde van die Departement, vind dit nie alleen
noodsaaklik nie maar ook heilsaam.
3.3.6.2

Besoeke:
Die persoonlike besoek bly die ideaal omdat dit uit die aard
van die saak die vrugbaarste is. Die waarde van groepsbesoek, veral
waar omstandighede dit vereis, moet nie gering geskat word nie. Hier
die besoeke verskil aansienlik van die gewone huisbesoek omdat die
lewens- en werksomstandighede van die kwekeling eiesoortige probleme
lewer ten opsigte waarvan raad en leiding nodig is.
Kantore word in die opleidingsentrums tot beskikking van veld
predikers gestel. Indien vaste kantoor-ure so bepaal word dat dit
vir kwekelinge moontlik is om die veldprediker op kantoor te besoek,
word dit ‘n toevlugsoord waar baie probleme opgelos word. Die
kantoor word ‘n spreekkamer waar persoonlike probleme en behoeftes
aandag geniet.
3.3.6.3

Verenigingslewe:
Arbeid aan kwekelinge deur middel van kerklike en vrye
Christelike verenigings is nog altyd deur veldpredikers met groot seen
gebruik. Hoewel nie al die kwekelinge hierdeur bereik word nie, gaan
daar ‘n heilsame invloed van
so ‘n vereniging uit tot die
hele kamp of inrigting, wat besoncier waaruevol is.
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3.3.6.4

Opleidingsaktiwiteite as kontakpunte:

Die veldprediker het oral oop deure. In die opleidingsaktiwi
teite bet die veldprediker ook genoeg geleentheid orn sy werk te doen,
indien hy saam met die kwekelinge kan en wil leef, byvoorbeeld tydens
veldoefeninge, sport ens.
3.3.6.5 Veldpredikers-uur:
Daar kan met groot vrug gebruik gemaak word van so ‘n
uur of periode wanneer aktuele vraagstukke of probleme deur die
Veldprediker met die lidmate behandel word.
3.3.7

Vereistes vir ‘n veldprediker.

Afgesien van die sekerheid van sy roeping ten opsigte van hier..
die besondere arbeidsterrein, moet die veldprediker deur die Here
begenadig wees met besondere eienskappe. Hy moet akademies beson.
der goed toegerus wees veral ten opsigte van jeugwerk. Sy persoonlik
heid en optrede kan besondere inslag vind indien by die gawes besit
van sosiale aanpasbaarheid, welsprekendheid, menslikheid en insig, sin
vir humor, standvastigheid ens. Hy moet egter nog altyd die predikant
bly wat vertroue inboesem en na wie elkeen met die grootste vrymoe
digheid kan gaan met sy grootste problerne.
Hierby is dit noodsaaklik dat hy ook militêr toegerus sal wees
om in te pas by die hele samestelling en ingesteidheid van sy arbeids
terrein, sodat by in staat sal wees om saam te praat, saam te leef en
te verstaan. Die veldprediker behoort dus ook militêre kursusse te
deurloop wat vir horn praktiese waarde kan he vir sy werk. Hy moet
weet waar en hoe hy en ander in hierdie militêre wêreld inpas en
moet optree.
Geleentheid tot gespesialiseerde studie vir hierdie besondere arbeids
veld moet, soos vii- ander besondere arbeidsterreine, deur die kerk
geskep en moontlik getnaak word.
3.3.8 Taak van die veldprediker.
Dit word algemeen aanvaar dat die bevelvoerder van elke eenheid
verantwoordejjk is vir die geestelike, materiële en morele welsyn van
die manne in sy eenheid. Die veldprediker is een van die vernaamste
dienste wat gebruik word orn hierdie groot doel te bereik. Die eise
wat aan die soldaat in sy opleiding en veral op die slagveld gestel
word, is vanselfsprekend so veeleisend dat sy moraal, sy aanpassings
vermoë, sy uithouverrnoe ens., sodanig moet wees dat hy die hoogste
toetse sal deurstaan.
Die moraal van ‘n eenheid en die moraal van ‘n soldaat is een
van die belangrikste faktore vir sukses in ‘n geveg sowel as daar buite.
Hierin verrig die godsdiens ‘n essensiële funksie en hierin lé die taak
van die Veldprecjiker
Derhaiwe sal die veldprediker aandag gee aan die belangrikste
van alles vir die kwekeling, tw. sy geestelike toerusting vir die taak
waarvoor hy fisies opgelei word. Hy sal die bron van krag en
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besieling wees vir die bevelvoerder en manskap vanweë die belewing
van dit wat hy verkondig.
3.3.9 Gevolgtrekking en Aanbevelings.
3.3.9.1 Onderskeie Groepe:
Daar is vandag duisende jongmanne op verskillende sentra
en in baie gemeentes saamgetrek met die oog op militêre opleiding.
Hoewel hulle almal jongmense is en met dieselfde behoeftes, versoekings
en probleme worstel, moet hulle as groepe in die verskillende afdelings
van die Weermag, verskiliend benader word.
3.3.9.2

Beginsels:
Ook hier geld die beginsel dat die plaaslike Kerkraad voile
verantwoordeiikheid moet dra ten opsigte van die geestelike versorging
van die lidmate binne sy grense. Die leraar wat vir hulle beroep
(aangestel) word, meet medeieraar van die gemeente wees waar hulie
vertoef.
3.3.9.3

Status:
Die v eldprediker is nie maar net ‘n soort welsynsoffisier in
die Weermag nie, maar van owerheidswee moet alles gedoen word om
die veidprediker, en sover moontlik ook sy eggenote, ten voile te benut
deur kragte en dienste op soveel terreine as moontlik positief en vrug
baar aan te wend.
3.3.9.4

Skakeling met Staat:
Dit is duidelik dat daar somtyds probleme in gemeentes,
Kerkrade, onder veldpredikers en in die verhouding Staat en Kerk
opduik, wat in ‘n groot mate uitgeskakel kan word as daar ‘n bepaalde
persoon van tyd tot tyd aangewys word om as skakei tussen die kerk
en die Staat te dien. Die Breë Moderatuur behoort in oorleg met die
veldpredikers hieraan aandag te gee.
4.

VERPLEEGSTERS

4.1 INLEIDING.
Ons groot hospitale met hulle menigte pasiënte en huile skaar van
verpleegsters en verpieers en geneeshere, is strategiese punte wat die
kerk net tot sy kade kan verwaarloos. Die verpleegsters verrig ‘n taak
wat baie hoe eise stei aan vlees en bioed en die hoogste bewondering
afdwing van elkeen wat intieme kennis daarvan dra. Daarom mag
die kerk nie afsydig staan wat hulie geestelike toerusting betref nie.
As ‘n verpieegster die Here aanneem, begin ‘n kettingreaksie wat voort
duur omdat sy in haar loopbaan die geleentheid vind om hg en troos
by ‘n menigte siek- en sterfbeddens uit te straal. Hierdie is beslis
een van die akkers waarop die kerk die mees geseende werk kan verrig
en waarvan hy verseker kan wees dat dit ook die heerhikste diwidende
afweriY.
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4.2 OMSTANDIGHEDE VAN DIE VERPLEEGSTER.
4.2.1

Herkoms.
Aangesien die verpleegsters van oor die hele land kom, het ons
n groot persentasie met ‘n plattelandse agtergrond. Dit skep sekere
~anpassingsprobleme.
4.2.2

Werk.
Die verpleegsters wat pas die Hoërskool verlaat het, is nog baie
jonk en hulle moet lang ure werk. Daarby bet hulle ook ‘n stywe
studiekursus. Die tipe werk wat hulle doen, is spanningvol, senu
tergend en vermoeiend. Dit alles eis veel van so ‘n jong dogter.
4.2.3

Verblyf.
Hulle woon almal by koshuise in. Vervoer is nie altyd vol
doende of hevredigend vir ‘n dogter met mm vrye tyd nie. Ook is
hulle onder strenge toesig van die hospitaalowerhede, en dit alles
beperk hulle ontspanning en vryetydsbesteding baie meer as in die
geval van dogters in ouerhuise.
4.2.4

Ontspanningsgeriewe.
Dit het hulle wel, maar dit is beperk aangesien hulle ‘n gelyk
siagtige groep is.
4.2.5

Toesig.
Daar is toesig onder streng
beskermende toesig wat ‘n dogter
ontbreek. Sy het iemand nodig in
wie sy vrymoedigheid bet om al
bespreek, en iemand wat in staat
leiding te bedien.

reels, maar die ouerlike, helpende,
van daardie leeftyd baie nodig het
wie sy vertroue kan stel en teenoor
haar persoonlike probleme mee te
is om haar van die regte raad en

42.6

Behoeftes.
Vanwee hul omstandighede bestaan daar ‘n sterk behoefte aan
vriendskap en liefde. Tragies, dat dit wel dikwels die ongewenste
persone is wat hierdie behoeftes van die verpleegsters beantwoord.
4.2.7

Moeiiike ure.
Die feit dat baie van die verpleegsters op sulke onmoontlike
ure van diens af kom, maak dit vir hulle onmoontlik om gereeld Sondae
die gewone eredienste by te woon.
4.2.8

Wisseling.
Uit die aard van die saak bly die leerlingverpleegsters nie lank
in dieselfde hospitaal nie. Sterk en blywende kontakte van die kant
van die kerk word moeilik in die kort tydsbestek gemaak.
103

4.2.9

Met gewone huisbesoek of kamerbesoek kan die verpleegsters
selfs nie deur ‘n werkster bereik word nie omdat dit inbreuk
kan maak op studie- of rustyd.
4.2.10 As gevoig van die godsdienstige tendens (sekularisasie) van die
mediese beroep en mediese wetenskap, vind baie verpleegsters
dit moeilik om verband te vind tussen huile werk en geloofsiewe.
4.2.11 Die mate van isolasie en vereensaming wat voortspruit oncler
meer uit die werks-ure en -omstandighede van die verpleegsters
bring mee dat sommige verpieegsters neig om met enige of selfs
ongewensde mansvriende uit te gaan, net maar om nie tuis te bly
sit nie.
4.3 GELEENTI-JEJD VAN DiE KERK.
4.3.1 Inskakeling.
As vreemdelinge in die stad kan hulle redelik maklik ingeskakel
word, en die een wat eerste kom, het die beste kans om hulle te wen.
Daarom móét dit die kerk wees. Die Christelike Verpleegstersbond,
wat baie jare al hul beywer vir die verpleegsters, het ‘n groot voor
sprong hier. Baie verpleegsters beland egter in die stroom van die
wéreid.
4.3.2

Bydraes.
Gesien hul groot getalle, kan die verpleegsters ook groot finan
siële huip verleen ten opsigte van hul geestelike bearbeiding indien
huile we! ten voile by die kerk en plaas!ike gemeente ingeskakel kan
word.
4.3.3

Geestelike Werksters.
Die hospitaal was nog altyd die kerk se beste evangelisasie
geleentheid. Indien die verp!eegsters vir Christus gewen en tot Sy
diens toegerus word, is hulle beslis persone wat as evangelisasie mode
werksters kan dien. Vergelyk die inleidende paragraaf. Daarby kom
die ander moontlikheid van toegewyde verpleegsters wat ‘n roeping
ontvang na die Sendingve!d.
4.3.4 Wat kan die kerk doen?
4.3.4.1 Om al hierdie redes is dit ‘n absolute vereiste dat die Kerk
hierdie uitnemende ge!eentheid moet aangryp en aan die ver
pleegsters besondere aandag moet gee, onder meer deur die aanste!!ing
van ‘n geestelike werkster(s) wat voltyds aandag kan gee aan verp!eeg
stersbearbeiding.
4.3.4.2

Aangesien dit gevaarlik is vir ‘n dame om alleen in die aand
te reis, moet die werkster so na moont!ik aan die hospitaal
woon. Aangesien die verpleegsters op verskillende tye van diens af is,
en boonop gebind word deur hul studies, moet die persoon te aile tye
tot hul beskikking en binne hulle bereik wees vir raad en hu!p. Die
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wakende oog van ‘n geestelike voog kan die kanse vir afdwaling en
geestelike en sedelike verval grootliks verminder.
4.3.4,3

Die werkster kan haar ook, in medewerking met die KJV. en
ander instansies, beywer orn gesonde afleiding te reel vir die
verpleegsters en so voorsiening maak vir a! die werklike en natuurlike
behoeftes van die verpleegsters.
4.3.4.4

‘n Voltydse werkster vir elke groot hospitaal behoort aangestel
te word. Omdat al die lede van ons kerk die dienste van
die verpleegsters geniet, moet hierdie aksie op Sinodale viak geskied
en nie meer Ringsgewys of andersins nie. Die inisiatief gaan in elk
geval van die plaaslike Kerkraad uit.
4.3.4.5

Verpleegstersbearbeiding is ‘n saak van die Jeug en moet
daarom deur die plaaslike kerkraad onderneem word, maar
in nouste samewerking met die betrokke Jeugkommissie van die Sinode.
Langs die weg alleen kan hierdie werk gekoordineer word en kan
daar op landswye viak die nodige skakeling en organisasie plaasvind.
4.3.4.6

Indien ‘n plaaslike kerkraad nie sy weg oopsien nie, is dit die
roeping van die Ring, of ‘n paar aangrensende Ringe, om wee
en middele te oorweeg vir die aanstelling van ‘n arbeidster, maar altyd
in noue samewerking met die betrokke kerkraad binne wie se grense
die aanstelling gedoen moet word.
4.4 AANBEVELJNGS.
4.4.1

Beginsel.
Waar verpleegsters en leerlingverpleegsters in groot getalle binne
die grense van ‘n bepaalde gemeente woonagtig is, is hulle lidmate van
daardie gemeente en moet die betrokke Kerkraad verantwoordelikheid
aanvaar vir hul geestelike bearbeiding so ver moontlik deur die gewone
ampte in die eerste plek.
4.4.2

Hulpkragte.
Waar die aard en die omvang dit egter vereis kan die bearbei
ding ook deur hulpkragte gedoen word in die persone van arbeiders/
sters wat besonderlik daartoe bekwaam is en daarvoor aangestel word,
steeds binne gemeentelike verband. Voorkeur moet gegee word aan
‘n oud-verpleegster wat oor die nodige toewyding en toerusting beskik
bo iemand wat nie so bekend met die omstandighede en probleme van
die verpleegsters is nie.
4.4.3

Sinodale Jeugkornrnissie.
Verpleegstersbearbeiding word ‘n afdeling van die Sinodale Jeug
kommissie se verantwoordelikheid, ‘n verantwoordelikheid wat die
Jeug-Studiekommissie nie sterk genoeg kan beklemtoon nie.
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4.4.4

Leraar.
‘n Leraar kan vir die Hospitaalkompleks afgesonder word. maar
sy status is die van medeleraar met opdrag verpleegsters, ens.

4.4.5

Hospitaal-gemeentes.
Waar moontlik word die beginsel van ‘n klein gevestigde
gemeente met nie meer as 300 lidmate nie, wat saam met die hospitaal
kompleks aan een of meer leraars toevertrou word, sterk aanbeveel.
(Die beste resultate word eers dan bereik wanneer die hospitaalpredikant
se invloed so deurwerk dat hy om sy persoon en roeping ‘n bende
verpleegsters en geneeshere saamtrek as getuies van die Here en mede
werkers.)
4.4.6

Spreekkainer.
‘n Pastorale Spreekkamer by die hospitaal of die Verpleegsters
kwartiere word sterk aanbeveel vir die talle dringende behoeftes van
die jong verpleegsters.
4.4.7

Vereniging.
Die KJV. moet en kan ‘n baie groot rol speel. Verkieslik moet
‘n tak onder die verpleegsters self gestig word, maar omdat net dames
aan so ‘n tak sal behoort, is meer onderlinge kontak nodig tussen
KJV.-takke wat weer uitsluitlik vir mans bestaan, soos byvoorbeeld
die van Voortrekkerhoogte en die Polisiekollege aan die eenkant. en
die KJV.-tak van die plaaslike gemeente, wat die verpleegsters insluit.
aan die ander kant. Hierdie kontak moet o.a. ook gesellig en sosiaal
van aard wees.
4.4.8

Opleiding.
Dit is belangrik en nodig dat die kerk ook ‘n aandeel kry in
die opleidingsprogram van die verpleegsters, onder andere met die
oog op ‘n betere samewerking tussen verpleegsters en predikante in
siekebesoek.
4.4.9

Plaaslike Genieente.
Die plaaslike gemeente kan baie doen om verpleegsters tuis te
laat voel, deur o.a. die geleentheid te skep om hulle te ontmoet en
hulle in groepies van 2 of 3, een keer per jaar by gemeentelede te Iaat
besoek aflê. Die waarde van kampe, braaivleisaande, uitstappies, ens.
kan nie oorskat word nie.
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HOOFSTUK VI
DIE NASKOOLSE JEUG.
1.

DIE HUIDIGE STAND.

Met belydende jeuglidmaat word in hierdie stuk verwys na ‘n
jongmens wat reeds belydenis van geloof afgelê het en wat in een
of ander voltydse werk staan. Daar word ook in die verband
gepraat van die naskoolse werkende jongmens en dit word gewoonlik
aanvaar dat hulle in die ouderdomsgroep 17-24 jaar val, of selfs ouer
is, eintlik tot by die huweliksdatum. Die feitlike situasie van hierdie
jongmense is dat die kerk hulle as kerkilk mondig reken.
in 1947 is reeds bevind dat 96% van die jongmense van die Ned.
Geref. Kerk belydenis van geloof aflê voordat hulle 21 jaar oud is.
Volgens die jongste statistiek uit gemeentelike verslae aan die verskil
lende Ringe, word hierdie toestand nog gehandhaaf.
Hierdie jongmense het, met enkele uitsonderings, die volgende
Sondagskoolprogram sowel as die katkisasie deurloop. Dit is nie
moontlik om geestelike vorming en beInvloeding te bereken nie:
netso kan die waarde van die prediking, huisbesoek en persoonlike
gesprekke met hierdie jongmense tydens hulle voorbereidingsjare, nie
statisties bepaal word nie. Tog is dit nodig dat die kerk in die
verdere vorming van die jong belydende lidmaat steeds rekening moet
hou met die omvang en van die onderrig ter voorbereiding vir
aflegging van belydenis.
Onder ideale omstandighede is ‘n kind ongeveer 8 jaar lank in
die Sondagskool, 4 jaar in die Katkisasieklas, ses maande in die
voorbereidingsklas en dan nog twee weke in die finale belydeniskias.
Dit beteken dat ongeveer 250 les-ure van formele onderwys aan ‘n
dooplidmaat gegee word om horn tot belydenis te bring. In die
jeuglidmaat het die kerk dus te doen met ‘n jeugdige wat van
baie vroeë ouderdom in die hande van die kerk was en wat deur
die kerk self voorberei en toegelaat is tot voiwasse lidmaatskap.
BeInvloeding en vorming van die jeug kan eers werklik geskied
wanneer doelmatige kornmunikasie tussen die ampsdraers en jeug
bestaan. Daarom is dit belangrik dat die kerk hom sal vergewis
of daardie kommunikasie genoegsaam bestaan, hoe dit bevorder kan
word, en indien struikelblokke bestaan, hoe dit weggeruim kan word.
Die grootste persentasie jongmense lê belydenis af terwyl hulle
skoliere is. ‘n Opname in Suid-Transvaal het getoon dat meer as
80% van die jeuglidmate belydenis van geloof aflê terwyl hulle nog
op skool is. Dit beteken dat wanneer hulle skool verlaat en begin
werk, daar alreeds ‘n geruime tyd verloop het nadat hulle uit die
katkisasieklas gekorn het. Omdat hulle nog ‘n vol skoolprogram
moet behartig, is hulle meesal nie ingeskakel in die gemeentelike
aktiwiteite nie. Noudat hulle werk, moet hulle weer opnuut by die
gerneentelike aktiwiteite ingeskakel word. Hierdie onderbreking in
die kerklike opvoeding of in die proses van inskakeling van die
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jonglidmaat by die gemeentelike en kerklike lewe word dikweis nooit
weer oorbrug nie,
Elkeen wat die jeug ken, weet dat wanneer ‘n jong lidmaat
belydenis van geloof afgele het, hy nie daarmee al die vrae in sy
jeugdige gernoed en al die behoeftes van sy/haar jong hart beant
woord gekry het nie. Inteendeel, juis vanweë sy jeugdigheid staan
hy midde in ‘n krisis en moet hy van die grootste beslissings in sy
lewe maak. ‘n Nuwe tydvak van ontwikkeling, inskakeling en ver~
antwoordelikhede het aangebreek. Ons jonglidmate het juis op
hierdie tydstip ‘n groot behoefte aan eeriike, persoonlike en gemeen
skaplike belangstelling, aan die versekering dat hulle teenwoordigheid
in die gemeente belangrik is, aan ‘n beter begrip van die eise van
lidmaatskap en aan die oortuiging dat die beroep wat die kerk op
hulle tyd en kragte maak, nie maar net nog een van die beroepe is
wat om hulle tyd en kragte gemaak word nie, maar dat dit die
beiangrikste beroep is. Met ander woorde hulie het die begeleiding
van die kerk tot voile voiwassenheid nog nodig en hierdie begeleiding
veronderstel en vereis onder andere die praktiese beoefening van die
jeuglidmaat se eie inisiatief. Jongmense in hierdie ouderdomsfase kan
nie in groepsverband deur ‘n paar ouer mense onderrig, gelei of
gedwing word nie; huile wil self ondersoek, besluit, handel en leiding
neem.
‘n Kerk/gemeente wat nie sy jeug in hierdie ontwikkelingsfase
ondersteun, help en gebruik nie, is besig om sy jeuglidmate in die
steek te laat.
Vir die verdere geestelike vorming en bearbeiding van die jeug
lidmaat kan daar nie sonder meer of uitsluitlik op die ouerhuis
teruggeval word nie. Omstandighede het so verander dat mill jong
mense uit hulle ouerhuise daagliks werk toe gaan. Hulle bevind hulle
op vreemde plekke, in vreemde omgewings, in vreemde huise. Dit
lê op die kerk ‘n verantwoordelikheid maar bied terselfdertyd ‘ii
wonderlike geleentheid.
1.1 DIE HUJDIGE STAND OP GEMEENTELJKE VLAK.
Elke gemeente bet jeuglidmate, al is dit ook net ‘n paar. Dit is
nie waar dat daar geen jeuglidmate in ‘n gemeente is nie.
1.1.1

Die Kerkraad en sy Jeugkommissie.

Talle kerkrade het geen kommissie om spesifiek die geestelike
belange te adviseer in verband met die behoeftes wat bestaan en
waarin van kerkwee voorsien behoort te word nie. Baie van die
gemeentelike jeugkommissies is volgens inligting verkry uit die Rings
jeugversiae onaktief en vergader nooit om die jeugwerk van die
gemeente te begroot en te beplan nie. Jeugwerk beheis in baie
gevalie slegs die versiag wat jaarliks deur die plaaslike KJV-bestuur
by die kerkraad ingedien word en wat meesal sonder kommentaar en
sonder enige bespreking aanvaar word.
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1.1.2

Formele en indiwiduele belangstelling.
Daar is haas geen kerkraad wat nie ,,formeel” simpatiek staan
teenoor die jeuglidmaat nie, maar aan indiwiduele, warme, daadwerk
like belangstelling in die jeuglidmate en hulle doen en late haper
daar baie. Baie kerkraadslede het nie eerstehandse kennis van die
gemeentelike aktiwiteite van die jeug nie en stel hulle nie ten doel
~om al die jongmense by die bestaande gemeentelike werksaamhede in
te skakel en so die jeug potensiaal ten voile te benut nie. Daarby
word die jeuglidmaat wat by lidmate van ander kerkgenootskappe
loseer of wat dikwels uithuisig is, dikwels in die huisbesoek verby
:gegaafl.
1.1.3

Prediking.
Wat die prediking betref, word daar wel in ‘n aantai gemeentes
jeugdienste gehou. Hierdie dienste is ere-dienste waar ‘n woord
spesifiek tot die jeug gerig word.
1.1.4

Weinig kontak en kontinulteit tussen kinder- en jeugarbeid.
Tussen die kinderarbeid, wat die voedingsbron van die latere
jeugaktiwiteite is en waarop daar in die jeugarbeid voortgebou moet
word, en die jongrnensearbeid is daar feitlik geen kontak of verband
nie. In ‘n aantal sinodes is daar ook geen koördinasie van jeug
werksaamhede binne die gemeentes nie. Ten eerste bestaan daar
aparte kommissies vir Jeug en Sondagskool met mm wedersydse en
oorlegpleging met mekaar, en tweedens het die verskillende jeug
instansies ook nie direkte verteenwoordiging op die gemeentelike jeug
kommissie nie. Die volgende diagramme dui aan hoe die jeugwerk
in die gemeentes in die reel ge-organiseer is:
1.1.4.1.

Waar alie fasette van jeugwerk nie gekoordineer

is nie:

KERKRAAD.
KOMMISSIES VAN DIE KERKRAAD.

~

(Dit is beleid ten opsigte van al die werksaamhede van die gemeente
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(kerk) om die beginsels van koordinasie toe te pas, d.w.s. alle sake
in verband met die sending word deur die sendingkommissie behartig,
ens. Slegs ten opsigte van die kinder- en jeugarbeid bestaan daar
‘n kompartementele benadering)
1.1.4.2.

Waar alle fasette van die jeugwerk wel gekoördineerdis:
KERKRAAD.
KOMMISSIES VAN DIE KERKRAAD.

C,)

C~

tJ)

Cd)

>
Cd)

o—.

0

-~

0—

•~—

~—

tJ)

I

z

o
-e
0_
o

C’)

I

-~
-~

~_

0_

.

C

-~
-~

c~D

Ten opsigte van hierdie wyse van
maniere waarop kerkrade te werk gaan:

koördin asie is daar twee

a.

In sommige gemeentes is die jeugkommissies bloot ‘n kommissie
van die kerkraad, bestaande slegs uit dienende kerkraadslede, wat
alle fasette van die kinder- en jeugarbeid behartig.

b.

In ander gemeentes is dit ‘n omvattende kommissie bestaande
uit ‘n aantal kerkraadslede plus ‘n verteenwoordiger van die
verskillende kinder- en jeugwerksaamhede of aktiwiteite op ge
meentelike viak.
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1.1 .5

Organisasie van die jeuglidmate in die gemeente.

Om te voorsien in die wesenlike behoeftes van die jeuglidrnaat,
orn hulle verder te vorm in die geestelike lewe en om hulle kragte
te benut vir die koninkryk van die Here, bestaan daar in die meeste
gemeentes een of meer takke van die amptelike Jeugvereniging van
die N.G. Kerk, naamlik die Ned. Geref. Kerkjeugverenigings. Daar
is tans 780 takke. In 177 gemeentes bestaan daar nie KJV. takke
nie; in 99% van hierdie gerneentes word ‘n gebrek aan jeuglidniate
aangegee as die rede vir die gebrek aan ‘n jeugvereniging.
Die werk wat die ge-organiseerde jeuglidmate verrig en die diens
wat hulle lewer, verdien vermelding. Volgens die jongste statistiek
(1964) is dit soos voig:
1.1.5.1

Byeenlcomste waaraan jeuglicimate kon deelneem:
(a) Godsdienstige vergaderinge gehou: 13,952
(b) Opvoedkundige byeenkornste gereel: 4,118
(c) Ontspanningsgeleenthede aangebied: 4,144

1.1.5.2

Komitee wat Dpvoedkundigc’ vergaderinge en ontspanning ge
reel het:
Aantal kultuur:ontspanningsbyeenkomste: 554

1 .1 .5.3

Ander tak-werksaamhede vir die jongn7ense en deur die jong
mense:
(a) Kers-byeenkomste
299
(b) Sang op Ou-Kersaand
350
(c) Jeugweke of jeug-naweke
291
(d) Sang-byeenkornste
403
(e) Gemeentelike jeugkampe, (aantal kampeerders) 3,980
(f) Toere
2
Toerders
31

1 .1 .5,4

Bedrae byeengebring deur die georga.niseerde jeuglidmate en
bygedra in die pluaslike gemeente vir:
(a) Sending
R7,490
(b) Jeugwerk
R6,426
(c) Welsynswerk
R2,010
(d) Evangelisasie
R1,176
(e) Opvoedkundige programme en
vir die jeug
R7,490
(f) Ander gemeentelike werk
R33,9’~’4
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1.1.6

Sonder KJV. slegs sporadiese jeugaksie.

Uit gemeentelike verslae blyk dat in gerneentes waar daar nie
‘n KJV. bestaan nie, met hoe uitsondering jets vir hierdie groep
jeuglidmate gedoen word en word hulie kragte en taiente slegs
sporadies benut.
1.1.7

Kontak tussen stad en platteland en tussen gemeentes onderling.

Daar is ‘n groot gebrek aan vinnige en doeltreffende kontak
tussen die platteland en die stad en ook tussen skool en werk.
1.1.8

Hulpiniddels.

Die verskillende kornitees van die KJV. bied ideale geleenthede
ter voorbereiding vir aktiewe lidrnaatskap aan die jeuglidmaat en gee
horn ‘n daadwerklike aandeel aan die gemeente se werksaamhede.
Die besondere waarde van hulpmiddels soos gemeentelike jeugkarnpe,
word nog nie ten voile ingesien nie. Die besondere geleenthede wat
die lewensomstandighede van die jeuglidrnaat vir die kerk bied om
huile lewens te vorm en te bou, word egter nie sisternaties en ten
voile benut nie. Ons dink hier aan verloofdes, jonggetroudes, die
ouere jeug en so meer.
Daar vind tans ongeveer 125 gemeentelike jeugkampe per jaar
piaas. Hierdie kampe staan onder beskerming van die kerkraad en
in die reel word die daadwerklike organisasie deur die KJV. bestuur
behartig. Die program van so ‘n kamp leen sigseif tot inskakeling,
opbouing, aktivering en evangelisering van die jeuglidmate. As in
aanmerking geneem word dat so ‘n kamp deur gerniddeld 30 jong
mense bygewoon word, beteken dit as elke gemeente elke jaar een
kamp sou reel, dat ongeveer 30,000 jeuglidmate per jaar op hierdie
wyse saamgetrek sou word. Hoewel die bestaande verenigings hul
eie organisasie het, is die toesig, leiding en inspirasie van die gemeen
telike jeugkomrnissie noodsaaklk ter wille van die organiese verband
tussen al die verskiilende werksaamhede en die doel wat beoog word,
daadwerklik ook bereik mag word.
1.1.9

Jeugbiddag.

Die biddag vir die jeug word in omtrent al die gemeentes
waargeneem. In een Sinode word die biddag nie offisieel waargeneem
nie.
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1.2 DIE HUJDJGE STAND iN RJNGSVERBAND.
Die Ring is die belangrikste skakel in die jeugwerk van die kerk
en daarom word daar by elke ringsitting behoorlik en volledig versiag
gedoen van die jeugaksie in die onderskeie ringsgemeentes. Die feit
dat elke Ring volgens die Kerkjaarboek ‘n Jeugkommissie bet, ver
onderstel dat daar we! versiag van die stand van jeugwerk in die
gemeentes gedoen word. Ongelukking is die vorms wat gebruik
word in sommige Sinodes onvolledig en derhaiwe is die verslae
onvolledig.
1.2.1

Die Ringsjeugkornrnissie.

Daar is nie eenvormigheid in die kerk ten opsigte van die
samestelling en funksionering van die Ringskommissies belas met
arbeid aan die jeug nie. Die situasie is soos voig:
1.2.1.1

Kaapland:

In 28 Ringe bestaan daar afsonderlike kommissies vir Jeug,
Sondagskool en Opvoeding en Onderwys; in 3 Ringe bestaan daar ‘n
omvattende kommissie wat aidrie aspekte behartig: in 1 Ring is
Jeug en Onderwys gekombineer en Sondagskool apart, en in 2 Ringe
is Jeug en Sondagskool gekombineer en Onderwys apart.
1.2.1.2

Natal:

In 4 Ringe bestaan daar ‘n omvattende Jeugkommissie; in
2 Ringe is Jeug en Sondagskool gekombineer en Onderwys apart.
1.2.1.3

O.V.S.:

In 14 Ringe bestaan afsonderlike kommissies vir Jeug en
Sondagskool; in 1 Ring is die twee gekombineer; daar bestaan geen
Ringskommissie vir Opvoeding en Onderwys nie; wanneer ‘n saak
oor die onderwys voor ‘n Ring dien, word dit voorgele saam met
die Jeugkomrnissie se versiag.
1.2.1.4

Suid-Transvaal, Noord-Transvaal en M.A .S.:

In al die Ringe van hierdie drie Sinodes is daar een omvat
tende Jeugkommissie vir Jeug, Sondagskool en Opv. en Onderwys.
1.2.1.5

S.W.A.:

In 4 Ringe bestaan afsonderlike kommissies vir Jeug, Son
dagskool en Opvoeding en Onderwys, en in een Ring is Jeug en
Sondagskool gekombineer en Opvoeding en Onderwys afsonderlik.
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1.2,1.6

Dit beteken dat daar in elke Ring van die Ned. Geref. Kerk
‘n kommissie vir arbeid aan die jeug bestaan. As die Ring
dus nie ‘n behoorlike versiag elke jaar voor horn het nie, moet dit
aan die laksheid van die betrokke Jeugkommissie toegeskryf word.
1.2.1.7.

Die samestelling van die personee~ van die kommissies in
die onderskeie Ringe stern, behaiwe in twee gevalle, ooreen
ni. ongeveer drie lede uit die Ring. Die een uitsondering bring egter
‘n belangrike punt na yore, naarnlik direkte skakeling met elke kerk
raad, deurdat die voorsitter van elke kerkraadsjeugkommissie saarn
met die benoemde lede die Jeugicommissie van die Ring uitmaak.
Hierdie Ring is in ‘n gebied waar die beleid van een omvattende korn
missie vir jeugsake in swang is en slaag dus daarin om in die gerneen
tes en die Ring ‘n hegte eenheidsoptrede ten opsigte van jeugwerk
daar te stel.
1.2.2
1.2.2.1

Die volgende diogramme dui die organisasie van jeugwerk in
Ringsverband aan:
Waar daar geen kobrdina~ie
bestaan nie.

van kinder- en jeugarbeid

RING.
KOMMISSIES VAN DIE RING.
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‘N EENHEID GESIEN EN SIEN
SOOS VOLG DAARUIT:
GEMEENTE
JEUGKOMMISSIE VAN KERK
RAAD MET SUBKOMMISSIES
VIR:
Sondagskoolsake

Opv. en Onderw

Naskoolse Jeug
Die personeel van die Kerkraad se
Jeugkommissie bestaan uit lede
deur die kerkraad benoem, plus
die onderhoofde van die Sondag
skool, voorsitter van die KJV.,
Leidster van die Kinderkrans, ens.

1.2.3

Gesamentlike optrede in die Ringe:

Op vier fronte is daar veral gesamentlike optrede binne die
Ringe. Daar vind gereeld Ringsjeugkonferensies en Rings
jeugleierskursusse plaas. Die instansie wat hierdie jeugaktiwiteit na
mens die Ringsjeugkommissie reel, is die Ringsuniebestuur van die
KJV. Daar bestaan 98 Ringsuniebesture. In enkele Ringe is daar
ook ‘n gesamentlike sendingaksie uit die KJV. Daar is slegs 7
Ringe waarin nie ‘n Ringsuniebestuur van die KJV. bestaan nie.
1.2.3.1

1.2.3.2

Die gesamentlike optrede van georganiseerde jeuglidmate in
die Ringe sien soos volg daaruit: (Al hierdie werk is gedoen
onder die toesig van Ringsjeugkommissies.)
a.

Ringsuniekonferensies gehou

b.

Ringsunie-jeugkampe: getal kampe
kampeerders

c.

Leierskursusse: aantal kursusse
kursusgangers

14
520

d.

Lesings in Huweliksvoorligting:
aantal lesings
aantal persone

4
52

e.

81
53
2204

Bydraes deur takke gestort vir Ringsuniewerksaamhede R6468
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f.

Bedrae deur Ringsunies bestee vir:
Kampuitrusting
Ontwikkeling van Kampterreine
Sendingwerk in Ringe
Jeugwerk

R822
R2930
R223
R206

Die kampterreine waaraan geld vir ontwikkeling bestee word, is
die eiendom van die Ned. Geref. Kerk.
1.3 IN SJNODALE VERBAND.
1.3.1

Sinodale Jeugkommissie.
Jeugwerk op Sinodale viak in die Ned. Geref. Kerk, sien soos
volg daaruit vir sover dit die samestelling van die Sin. Jeugkornmissies
betref:
Kaap

Natal

O.V.S.

N.Tvl.

S.Tvl.

M.Afr.

S.W.A.

6

25

27

5

5

Ring

Ring

Aantal lede
5

12

Benoem deur
Sin.

Ring

Sin.

Ring

Ring

1.3.1.1

In Natal, Noord- en Suid-Transvaal, M.A.S. en S.W.A. is
daar Ringsverteenwoordiging op die S.J.K. In Kaapland en
Oranje-Vrystaat bestaan die S.J.K. uit ‘n aantal lede deur die Sinode
benoem.
1.3.1.2

Beide Noord- en Suid-Transvaal het behaiwe die Rings
verteenwoordigers, ook nog die volgende lede op die S.J.K.:
Die Studente-leraars, die Sondagskoolsekretaris, wat as volwaardige lid
dien en as ‘n amptenaar van die S.J.K. beskou word, en die jeugorga
niseerder.
1.3.1.3

In Natal benoem die Sin. Kommissie vir Kerkherstel en
Evangelisasie ‘n verteenwoordiger op die S.J.K. as volwaar
dige lid van die kommissie.
1.3.1.4

In drie gebiede kan addisionele lede deur die S.J.K. op die
S.J.K. koopteer word, skynbaar sonder beperking van die
aantal gekoopteerde lede: In Kaapland het addisionele lede slegs ‘n
adviserende stem; Noord-Transvaal het tans ‘n gekoopteerde lid op
die S.J.K. en we! ‘n predikant vanweë sy besondere kennis van onder
wyssake.
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KJV.

Besoldig
deur

Sinodale
Jeugfonds
(1966)

Sin. Kom.

Ja, saam
met Evangelisasie

Natal

G.U. By- Jeugfonds
draes +
en
Spes. Kol. Bydraes

KJV.

Aangestel
deur?

Fondse
waar
gevind?

Ja

Voltydse
Sekretaris?

K.P.

G.U. bydraes +
Spes. Kol.

KJV.

KJV.

Ja

O.V.5.

Jeugfonds
en G.U.
Bydraes

Sinodale
Jeugfonds

S.J.K.

Ja

N.Tvl.

Jeugfonds
en G.U.
Bydraes

Sinodale
Jeugfonds

S.J.K.

—__________

Ja

S.TvI.

Nee

M.A.S.

Sinode

Sinodale
Jeugfonds

Sinode

Ja saam
met
Evangelisasie

S.W.A.

1.3.2.1

Vier Sinodes beskik dus oor die dienste van ‘n voltydse
persoon om hulle jeugwerk in Sinodale verband te behartig.
1.3.2.2 In Kaapland word hierdie persoon deur die KJV. Gebieds
unie aangestel en hulle sorg vir sy traktement en vir alle
voordele en uitgawes aan die pos verbonde. Die fondse vir so ‘n
aanstelling word gevind uit die bydraes wat deur KJV.-takke van die
gebied opgestuur word en die opbrengs van ‘n spesiale kollekte wat
in die gemeentes opgeneem word vir die KJV. In Kaapland is die
KJV. se Gebiedsuniesekretaris ampshalwe lid van die S.J.K. en is tans
sekretaris van die S.J.K. Die S.T.K. betaal die heifte van die opbrengs
van die spesiale kollekte aan die KJV. Gebiedsunie oor.
1.3.2.3 Die voltydse organiserende sekretaris van die KTV. in die
O.V.S. is tans nog nie lid van die S.J.K. nie.
1.3.2.4 In Noord- en Suid-Transvaal is die Jeugorganiseerders amp
tenare van die Sinode en ook ampshalwe sekretaris van beide
die S.J.K. en die KJV. Gebiedsuniebestuur. Hulle word besoldig
uit die Jeugfonds. Die KJV. Gebiedsunies van Noord- en Suid-Trans
vaal skenk jaarliks R1000 aan die jeugfonds en dra verder die uit
gawes aan Skryfbehoeftes e.s.m. vir die Jeugkantoor. Die jeugfondse
word gevind deur ‘n punte-aanslag wat tussen die gemeentes verdeel
word.
1.3.2.5 Die taak van en opdrag aan al hierdie sekretarisse hang
saam met hulle verhouding tot en verantwoordelikheid aan
die onderskeie Sinodes. So is die Kaaplandse en Oranje-Vrystaatse
jeugsekretarisse net met KJV. aangeleenthede gemoeid, behaiwe dat die
Kaaplandse sekretaris wel ook opdragte van die Sinodale Teugkom
missie uitvoer. Die voltydse jeugorganiseerders het ‘n omvattende
taak en opdrag wat saamhang met die uitgebreide funksie en hul
werksaamhede van hulle onderskeie Sin. Teugkommissie met hul sub
kommissies.
1.3.3 Een omvattende S.J.K. met Subkommissies.
Die stand van sake in die onderskeie Sinodes is as_voig:
K.P. Natal O.V.S. N.Tvl. S.Tvl. M.A.S. S.W.A.
Fen omvattende
S.J.K.
Ta
Ta
Nee
Ta
Ta
Ja
Ta
Afd. Voor
skoolse kind
Ta
Sondagskool
Ta
Ja
Ta
Ta
Ta
Ja
Opvoeding
enOnderwys
Ta
Ta
Ta
Ta
Ta
Ja
Naskoolse
Jeug
Ta
Ja
Ta
Ja
Ta
Ta
.Ja
Verpleegsters
Ta
Ta
Ta
Opleidings
groepe
Ta
—

—

—

—

—

—

—~

—

—

—

—

—

—
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1.3.4 Taak van Sinodale Jeugkommissie.
Die werk wat vanuit die Sinodale Jeugkommissie gedoen word,
neem verskeie vorms aan en daar is ook verskille in benadering
tussen die verskillende gebiede.
1.3.4.1 Die Sinodale Jeugkommissies is in eerste instansie met beleid
sake gemoeid. Eerstens sake wat die Sinode in die geheel
raak, maar dan ook met onderhandelinge met die Staat waar die
werksaamhede en die verantwoordelikhede van die kerk en die staat
saamval of bots.
1.3.4.2 Die Sinodale Jeugkommissie gee sterk en duidelike leiding
ten opsigte van ‘n verskeidenheid van sake aan die Ringe,
veral in die gebiede waar die kommissies uit Ringsverteenwoordigers
bestaan.
1.3.4.3

In die O.V.S. is die Sin. Jeugkommissie grotendeels of uit
sluitlik met die naskoolse werkende jeug belas.
1.3.4.4 In ander gebiede behartig die Sin. Jeugkomissie ‘n wye
verskeidenheid van werksaamhede. Opmerklik is dat Suid
Transvaal nog nie ‘n subkommissie vir die voorskoolse kind het nie,
terwyl Noord-Transvaal nog verpleegstersbearbeiding as ‘n subkom
missie van die Sin. Kommissie vir Ampsbediening en Evangelisasie het.
Alle Sin. Jeugkommissies vergader eenmaal per jaar; alleen
in Noord-Transvaal is twee vergaderings gebruildik. In Suid
Transvaal vergader die subkommissies van die Sin. Jeugkommissie in
Februarie afsonderlik, met rapport aan ‘n Uitvoerende Komitee, be
staande uit die voorsitter, ondervoorsitter en skriba van die Sin.
Jeugkommissie saam met die voorsitters van subkommissies. In
Noord-Transvaal is dit gebruiklik dat by beide vergaderings die sub
kommissies afsonderlik vergader om aandag aan spesifieke sake,
probleme en opdragte te gee; daarna word ‘n gesamentlike vergade
ring gehou waar aanbevelings gedoen en besluite geneem word.
1.3.4.5

1.3.4.6

AlIe Sin. Jeugkommissie uitgawes word betáal uit Sinodale
Fondse, wat gevind word deur ‘n punteaans1~g aan gemeen
tes (met of sonder ‘n vasgestelde bydrae deur die KJV. Gebiedsunie).
Die Kaaplandse Sin. Jeugkommissie dek sy uitgawes met die opbrengs
van die jaarlikse spesiale kollekte vir die werkende jeug.
1.3.4.7 ‘n Belangrike aspek wat in verband met die samestelling en
funksionering van Sinodale Jeugkommissies na yore kom, is
dat in die Sinodes waar die kommissie uit Ringsverteenwoordiging be
staan en wat dus geografies gekoordineerd optree, bestaan daar ook
koordinasie van werksaamhede. In die Sinodes waar daar me ‘n
dergelike geografiese koördinasie bestaan nie, is daar ‘n komparte
mentele benadering in die kinder- en jeugarbeid. In hierdie spesifieke
Sinodes bestaan a! die belangrike kommissies, te wete die Sinodale
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Sendingkommissie, Sinodale Kommissie vir die Diens van Barmhartig
heid en die Sinodale Kommissie vir Kerkherstel en Evangelisasie uit
Ringsverteenwoordiging, en daar is geen kompartementele benadering
op die terrein van hierdie groot werksaamhede nie.
1.3.5 Die volgende illustrasies dien om die verskillende wyses waar
op Sinodale Jeugkommissies saamgestel is en funksioneer duide
Ilk te maak.
1.3.5.1 Waar daar afsonderlike Sinodale kommissies vir jeugarbeid
is:
SINODE.
SINODALE KOMMISSIE.

~i_~~1
Hierdie kommissies bestaan elkeen uit ongeveer 5 lede deur
die Sinode benoem. Hulle ontvang hul opdragte van en rap
porteer ook aan die Sinode. Tydens die reses rapporteer
hulle aan die Sinodale Kommissie en ontvang ook opdragte
van genoemde kommissie.
1 3.5.2

Waar daar een Sinodale kommissie vir alle fasette van kinderen Jeugarbeid bestaan:
SINODE.
SINODALE KOMMISSIE.

S.S.K.

I

S.K.D.B.

I

S.E.K.

S.J.K.

z
0

0
0
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0

V

0
0

C

C,,

z

0
0
I

C
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Die S.J.K. word saamgestel deur Ringsverteenwoordiging en
werk deur middel van subkommisies t.w.v. koördinasie en
t.w.v. deskundigheid. (K.P. het nie Ringsverteenwoordiging
nie.)
13.6

Gesamentlike optrede in die gebied.
Die Sinodale Jeugkommissies bet, wat die jeuglidmate betref,
as praktiese jeugarm die Gebiedsuniebestuur van die KJV., wat daar
op ingestel is en ook so georganiseer is om met die minste moeite en
tyd, gesamentlike optrede in belang van die jeug en onder die jeug
moontlik te maak. Die Gebiedsuniebestuur doen gereeld versiag aan
en ontvang opdragte van die S.J.K. Hierdie praktiese jeugarm doen
‘n groot en betekenisvolle werk in elke Sinodale gebied.
1.3.6.1

Bydraes gestort in Gebiedsuniekas
R10,927
Vrywillig bygedra deur takke, vir kerklike werk
saamhede buite eie gemeente
R7,964
Bydraes uit Gebiedsuniefondse vir:
Sekretariaat en kantoor-administrasie
R10,901
Direk aan kerk vir jeug-organiseerders
pos waar dit bestaan
R2,075
Algemene Unie
R3,700
Ontwikkeling van Kampterreine
R3,45 1
—

1.3.6.2

Kerklike Jeugkampe:
a. Vir skoolverlatende jeug:
Aantal kampe
aantal kampeerders
b. Vakansie
Aantal kampe
aantal kampeerders
c. Verpleegsters
Aantal kampe
aantal kampeerders

1 (8 dae)
132
1 (28 dae)
29
1
100

—

—

1.3.6.3

Leierskursusse:
a. Vir Ringsuniebestuurslede

1 kursus, 6 lesings, 38
leiers
b. In persoonlike werk
1 kursus, 10 lesings, 128 persone
c. Vir raadgewers by kampe
1 kursus, 6 lesings, 20
persone
d. Vir leiers om leiers op te lei
1 kursus, 10 dae, 28
leiers.
Jeugtoere (1964-65):
a. Opvoedkundige toer na S.W.A.: 24 dae, 147 jongmense.
b. Toer na Drakensberge
3 dae, 60 jongmense.
c. Sendingtoere na Malawi: 21 dae, 53 jongmense.
d. Opvoedkundige toer na Rhodesië, Zambia en Mosam
biek: 21 dae, 89 jongmense.
—

—

—

—

1.3.6.4

—
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1.3.6.5

Kongresse (1965):
3 kongresse, bygewoon deur 450 afgevaardigdes.

1.4
1.4.1

IN ALGEMENE SJNODALE VERBAND.
Die Jeugkommissie van die A Igemene Sinode.
Die totstandkoming van die Algemene Sinode en die daarop
volgende benoeming van ‘n Jeugkommissie van die Algemene Sinode,
is ‘n nuwe ontwikkeling. Die Kommissie bestaan uit een lid uit elk van
die samestellende Sinodes en ‘n sekretaris, wat volgens besluit van die
Algemene Sinode die Algemene Sekretaris van die Kerkjeugvereniging
is. In hierdie kommissie is die arbeid aan die Naskoolse Jeug, Stu
dente-bearbeiding en Opvoeding en Onderwys gekombineer. (Vir die
Sondagskoolwerk van die Kerk is daar ‘n aparte Algemene Sondag
skoolkommissie).
Hoewel nuut, word die voordele van so ‘n kommissie, met die
oog op eenheidsoptrede ten opsigte van sekere belangrike sake, reeds
ondervind. Die moontlikhede wat hierdie kommissie inhou vir die
uitbouing van die jeugwerk van die kerk is haas onbeperk.
1.4.2

Die opdrag van die Algemene Sinode aan hierdie kommissie
is die volgende (Handelinge p. 189, Bylae F4, Art. IV): Die
Komissie sal:
1. Die Algemene Sinode adviseer ten opsigte van die algemene
beleid wat gevoig moet word in die kerk se arbeid aan die
jeug;
2. as koordinerende Iiggaam tussen die onderskeie Sinodale
Kommissies vir die jeug (opvoeding en onderwys, studente
bearbeiding en Naskoolse jeug) optree en sake in die verband
na horn verwys, behartig;
3. in noue samewerking met die Algemene Sondagskoolkommissie
die nodige eenvormigheid en koördinasie van kinder- en jeug
arbeid verseker.
1.4.3

Die Jeugkommissie van die Algemene Sinode het op die oom
blik as hulp die onderskeie Sinodale Kommissies wie se belange in die Jeugkommissie van die Algemene Sinode saamgetrek is,
asook die algemene Uniebestuur van die Kerkjeugvereniging, wat in
die toekoms ‘n samevattende versiag van sy werk aan die Algemene
Sinodale Jeugkommissie sal voorlê, en daarmee ook ,,Ons Jeug” die
maandblad van die KJV. met sy lesreekse, Bybeistudie dagstukkies
ens.
1.5
1.5.1

BEVINDINGS.
Ongeveer 96% van die dooplidmate lê belydenis van geloof
af voordat hulle 21 jaar oud is, ongeveer 80% van diegene
wat belydenis van geloof aflé is nog op skool.
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1.5.2

Aangesien die meerderheid jongmense wat belydenis van geloof
aflê nog op skool is en besig is met skoolwerk en -aktiwiteite,
kom daar nie veel tereg van onmiddellike en aktiewe inskakeling by
die gemeentelike en kerklike lewe en werksaamhede nie.
1.5.3

Gesien die jeugdigheid van diegene aan wie kerklike mondig
heid toegeken word deur belydenis van geloof, bestaan daar ~n
werklike behoefte aan voortgesette sorg, leiding en onderrig.
1.5.4

Daar is weinig verband en kontinuIteit tussen die kerk se
kinder- en jeugarbeid en hierdie feit verhinder die spontane en
geleidelike oorskakeling van die kind of jonglidmaat van die Sondag
skool en katkisasie tot die jeugwerksaamhede van die kerk en die
voile verantwoordelikhede wat voiwasse lidmaatskap meebring.
1 .5.5

Gemeentelike jeugkommissies van wie leiding en inspirasie moet
uitgaan ten opsigte van die arbeid aan die jeug op gemeentelike
viak, funksioneer of glad nie of baie gebrekkig.
1.5.6

Daar is geen of weinig koördinasie ten opsigte van die verskil
lende jeugwerksaamhede en daar is geen eenvormigheid van
beieid of benadering ten opsigte van die samesteiling van Jeugkom
missies en die koördinasie van werksaamhede in gemeentes Ringe en
Sinodes nie: Sommige gemeentes, Ringe en Sinodes het afsonderlike
~nafhanklike kommissies vir die verskillende werksaamhede onder die
jeug (by. Sondagskool, Opvoeding en Onderwys, Naskoolse Jeug,
Studentebearbeiding, Verpleegstersbearbeiding ens.) ander kombineer
sommige van die werksaamhede en nog ander het een omvattende
kommissie wat al die werksaamhede koördineer en dan t.w.v. des
kundigheid die onderskeie werksaamhede aan subkommissies toewys.
Ook die wyse waarop Jeugkommissies saamgestel word op gemeente
like, Rings- en Sinodale viak, verskil totaal.
1.5.7

Die Sinode van die Oranje Vrystaat is die enigste Sinode ~~at
deur afsonderiike onafhankiike kommissies die werksaamhede
in verband met Sondagskooi, Jeug en Opvoeding en Onderwys van
mekaar skei.
1.5.8

In die Sinodes van Noord- en Suid-Transvaal is daar ‘n vol
tydse sekretaris vir jeugwerk, deur die Sinode aangestel en
besoldig; in die Sinodes van Natal en S.W.A. word die pos van sekre
tans van Jeugbearbeiding gekombineer met die pos van sekretaris vir
Evangelisasie; in die Sinodes van Kaapland en O.V.S. is die Org.
Sekretaris, ‘n aanstelling van Kerkjeugvereniging, met die onderskeid
dat die Org. Sekretaris van Kaapland ampshalwe lid van die S.J.K.
is, en tans as skriba van die S.J.K. dien terwyl dit nie die geval in
die O.V.S. is nie. Die Sinode van M.A.S. het geen sekretaris vir

jeugarbeid nie.
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1 .5.9

Die algemene Sinode rnaak ook ‘n onderskeid tussen kinder- en
jeugarbeid deur die benoeming van ‘n Sondagskoolkomissie en
‘n Jeugkommissie as twee selfstandige kommissies, maar pleit dan vir
.,noue sarnewerking” t.w.v. ,,die nodige eenvormigheid en koördinasie
van kinder- en jeugarbeid”.
1.5.10 In die meeste gemeentes bestaan daar ‘n tak van die Kerkjeug
vereniging, wat onder toesig en leiding van die plaaslike kerk
raad staan en werk. Die Kerkjeugvereniging op gemeentelike, Rings
Sinodale en Algemene Sinodale viak neern die jeug ‘n noemenswaar
dige aandeel aan en lewer ‘n besondere bydrae tot die gemeentelike
en kerklike lewe.
2. DIE JEUGLIDMAAT EN DIE GEMEENTE.
Volgens die Kerkorde en die meegaande Bepalings en Besluite
bet die Kerkraad as geheel sowel as die Kerkraad se Jeugkommissie
en die ampte afsonderlik, ‘n besondere taak ten opsigte van die bear
beiding van die Jeuglidmaat. Benewens die pastorale verantwoordelik
heid ten opsigte van die jeuglidmaat, moet daar noodwendig ook
langs die weg van die prediking en in die liturgie rekening gehou
word met die jeuglidmaat, en moet die Kerk ook steeds rekening hou
met ~y taak om die jeuglidrnaat, soos elke ander lidmaat, te vorm tot
die amp van die gelowige.
2.1 DiE TAAK VAN DIE KERKRAAD AS GEHEEL.
Wat bepaal die Kerkorde i.v.m. die taak van die kerkraad ten
opsigte van die Jeuglidmaat?
2.1.1

Daar word geen uitsondering gemaak ten opsigte van die jeug
lidmaat nie, maar die jeug1idm~iat word tereg gesien as ‘n inte
grale dccl van die gemeente.
2.1.2

Die Kerkorde bepaal in die algemeen die volgende ten opsigte
van herderlike sorg: ,,Die bedienaars van die Woord, ouder
linge en diakens sal deur getroue huisbesoek hulle herderlike sorg uit
strek tot alle lidmate van die gemeente
(Art. 51)
.

2.1.3

.

.“

Benewens die bepaling van die Kerkorde het die afsonderlike
Sinodes ook verdere Besluite of Bepalinge vasgelé wat spesifiek
handel oor die bearbeiding van die jeuglidmate. Sover dit die plaas
like gemeente raak, word daar bepaal dat: Die kerkraad ‘n jeug
kommissie moet benoem;
die Jeugkomrnissie moet horn beywer vir die bestudering van die
behoeftes en moontlikhede van die jeugwerk in die gerneente en veral
omsien na die belange van die voorskoolse, skoolgaande, naskoolse en
studerende jeug;
die Jeugkommissie moet alles in werking stel om elke jongrnens
in die jeugwerksaamhede van die kerk ingeskakel te kry.
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2.1.4 So ozriskrewe ornvat die taak van die kerkraad en sy Jeugkoni
m~ssie dan die volgende:
2.1 .4.1

Die kerkraad moet die jeuglidmaat erken en aanvaar as ‘n
volwaardige lidrnaat van die plaaslike gerneente, net so
belangrik en onrnisbaar as enige ander lidmaat of groep lidmate. Die
jeugiidmaat moet persoonlik (by die naam) geken word, nie net as
gerneentelid nie maar ook as mens met persoonlike en eiesoort~ge
behoeftes en beskouinge. Die jeuglidrnaat is nie die kerk van mô~e
nie, maar hy is ‘n wesenlike en onmisbare dee! van die kerk vandag.
2.1.4.2

Die kerkraad moet die Jeuglitlmaat persoonlik bereik. ,,Die
bedienaars van die Woord, ouderlinge en diakens, sal hulle
herderlike sorg uitstrek tot alle lidmate van die gemeente deur getroue
huisbesoek.” Die jeugiidmaat mag onder geen omstandigheid en vir
geen rede oorges!aan of verbygegaan word deur die prediker of die
ouderling of die diaken nie. Persoonlike kontak met die ieugiidrnaat
word deur die Kerkorde vereis. Die Jeug!idmaat moet geken word in
sy eie besondere iewenssituasie.
2.1.4.3

Die jeuglidmaat moet persoonlik en ten voile ingeskakel
word by die gemeente!ike lewe en in die jeugwerksaarnhede
van die Kerk. Die jeuglidrnaat mag nooit los en onafhankUk van die
gemeentelike en kerklike werlcsaamhede staan of werk nie. maar moet
as ‘n integraie dee! van die gemeente meedoen aan die werksaam
hede van die gemeente en van die kerk in breere verband. Die jeug
lidrnaat moet as deei van die gerneente aanvaar en behandel word
en moet daarorn ook ‘n aandeei gegee word in die lewe en werk
van die gerneente.
2.1.4.4

Die kerkraad moet deur sy Jeugkornmissie ‘n studie maak
van die behoeftes en moontlikhede van die jeugwerk in die
plaaslike gerneente, met ander woorde, die kerkraad nioet horn doe!
bewus daarop toeiê om dit vir die jeuglklmaat moontlik te maak om
ten voile met die gemeente mee te leef, en orn die jeuglidmaat daartoe
te bring orn aktief mee te doen. Die Kerkraad moet doeibewus
geleenthede bied aan. of skep vir. die jeuglidmaat om horn uit te ieef
binne die gemeentelike verband. Hierdie geleenthede bestaan nie
sonder meer nie en word ook nie geskep sonder inspanning en moeite

nie.
Van die Jeugkommissie word ook verwag om te organiseer
en te koördineer. Hufle moet hu!le beywer orn belangstel
ling vir jeugwerk by die gerneente op te wek, en hulie moet veral
omsien na die belange van die voorskooise, skooigaande, naskoolse en
studerende jeug; huile moet ai!es in werking stel om eike skoolgaande
kind in die Sondagskooi en Katkisasiekias, en elke jongmens in die
jeugwerksaamhede van die kerk ingeskakel te kry. Dit is noodsaak
Uk dat die jeug as ‘n eenheid gesien word, vanaf die voorskooise
2.1.4.5
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tydperk tot en met voiwassenheid, en dat daar geen kompartementele
onderbreking kom in die bearbeiding van die jeug nie; van die ge
meentelike jeugkommissie word dan verwag dat hulle aan die kerk
raad leiding sal gee sodat al die fases van bearbeiding organies in
mekaar sal skakel, sodat die doel wat be-oog word ook daadwerklik
bereik sal word.
2.1.5 Terwyl die kerkraad as geheel ‘n taak en verantwoordelikheid
het t.o.v. die jeuglidmate van die kerk, het die ampte afsonderlik ‘n
eie roeping en taak om te vervul teenoor hierdie lede van die
gemeente. Die leraar, ouderling en diaken word deur die Kerkorde
by name aangespreek om hul ,,herderlike sorg uit te strek tot alle
lidmate van die gemeente”.
2.2 DIE TAAK VAN DIE LERAAR TEN OPSJGTE VAN DIE
JEUG.
In soverre dit die leraar aangaan, bepaal die Kerkorde (Art. 9)
onder meer dat tot die taak van bedienaar van die Woord behoort
die verkondiging van die Woord van God en die diens van die gebede,
die behartiging van die Kategetiese onderwys en ,,die doen van behoor
like huisbesoek en behartiging van die herderlike sorg van die ge
meente”. Wat is dan die verantwoordelikheid van die leraar ten
opsigte van herderlike sorg aan die jeuglidmate, ten opsigte van na
kategetiese arbeid en ten opsigte van die bestaande kerklike of
gemeentelike hulpdienste? En watter besondere else word gestel ten
opsigte van die opleiding van die leraar met die oog op sy dienswerk
aan die jeuglidmate?
2.2.1

Herderlike Sorg.
Herderlike sorg is die arbeid wat verrig word deur die leraar
as herder (in onderskeiding van die leraar as Prediker, Liturg en
Kategeet en wat uitgaan tot die hele kudde waaroor hy aangestel is,
en tot elke lid van die kudde afsonderlik, en wat daarop gerig is dat
elkeen mag ,,toeneem in die genade en kennis van onse Here en
Saligmaker, Jesus Christus”, en ,,om die Heiliges toe te rus vir hulle
dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons
almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die
Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte
van Christus”. (2 Petr. 3:18 en Efes. 4:12, 13). Die herderlike sorg
is in die eerste instansie gemoeid met die geestelik-godsdienstige lewe
van die lidmaat, maar dit moet ook rekening hou met alle aspekte
van die lidmaat se lewe in soverre hierdie dinge ‘n invloed uitoefen
op die lidmaat se geestelike groei en rypwording.
In soverre dit gaan om herderlike sorg aan jeuglidmate, is daar
verskeie aspekte wat noodsaaklik na yore gebring moet word: (Sien
2.5, Taak ten opsigte ~ian Herderlike Sorg hieronder.) Sover dit die
Ieraar aangaan, is dit sy taak om met sy herderlike sorg uit te reik
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na die jong en ontwikkelende lidmate in die gemeente. Hy niag
hulle nie verbygaan nie en in sy herderlike sorg mag hy nie opper
vlakkig wees nie; hy moet hulle bereik en by moet so tot hul spreek
en met hul handel dat dit hul groei tot geestelike voiwassenheid sal
stimuleer en bevorder.
2.2.2

Aan die leraar persoonlik word daar besliste eise gestel in sy
herderlike bediening aan die jeuglidmaat: In sy herderlike be
nadering moet daar wees:

2.2.2.1

Opregt held:
Hierdie eis het ‘n tweërlei faset: die leraar moet opreg wees
in sy benadering van die jongmens; sy herderlike belangstelling moet
ware belangstelling wees en nie pligmatig nie
en die jeuglidrnaat
is sensitief genoeg om baie gou die ware toedrag te ontdek. Antler
sy~ moet die leraar opreg wees met homself: by moet nie aan die
jongmens sê, en van horn vra, wat hyseif nie gb en self nie najaag
nie; hy moenie met die jongmense strenger en meer onverbiddelik
wees as wat hy met homself is nie: hy moet in opregtheid saarn met
die jeuglidmaat soek na die voile lewe in Jesus Christus. Opregtheid
is ‘n poort tot vertroue, en vertroue open harte.

2.2.2.2

Belangstelling:
Die groot behoefte van baie jongrnense, betsy vanweë hul
wonings- of werksornstandighede, hetsy vanweë hul fase van ernosio
nele of geestelike ontwikkeling is opregte belangstelling. Belangstel
ling sal ondermeer daaruit blyk dat die ieraar die rnoeite sal doen
om sy jeuglidrnaat se naam en sy besondere omstandigheid of behoefte
te onthou, en dat hy gewillig sal wees orn daardie baie belangrike
.iets” te doen wat vir daardie jongmens tot hulp of bernoediging sal
wees.

2.2.2.3

Vereenselwing:
Die leraar wat herder wil wees, moet horn probeer inleef in
die werkiike omstandigheid van sy jeugiidrnaat
hy moet simpatie
beoefen. Identifikasie met die jongmens in sy lewenssituasie, die ver
moe om sy taal te praat en sy kiag te verstaan, is ‘n onvermydelike
eis aan die een wat as herder sy kudde wil lei. Die herder durf
nooit uit die hoogte, of uit sy professionele isolasie, tot die jeuglid
maat roep en spreek nie.
—

2.2.2.4

Sinipatie:
Die jeuglidmaat, in die proses van groei en volwasse-wording
gaan deur baie gernoedservarings; onbenullighede kan soms vir huile
groot probleme wees en baie spanning en hartseer meebring. Meesal
is hul grootste behoefte iemand wat geduldig en simpatiek kan luister.
iemand wat nie haastig is, iemand wat nie maar sondermeer kritiseer
en veroordeel nie. Soms het ‘n jongmens behoefte aan iemand teen129

oor wie hy of sy belydenis kan doen van die grootste sonde van hul
lewe, van hul ongeloof en hul onvermoë om te gb, sonder dat daardie
een hard en veroordelend sal staan; hulle wil praat en weet dat hulle
hierdie een kan vertrou met hub teerste geheirnenisse. Wie ‘n herder
vir jeuglidmate wil wees, moet bid om ‘n ware opregte simpatie teen
oor hulle, wat menslik gesproke, sorns so lastig kan wees.
2.2.2.5

Vertroue:
Allerwee verloor mense vertroue in mekaar, en by name
word ‘n gebrek aan vertroue in die moderne jeug luid verkondig.
Wantroue in en ‘n afskrywing van die jeuglidmaat, kan horn slegs
vervreem en daartoe meewerk dat hy sy vertroue in die leraar en die
kerk sal verboor. Suksesvolle herderlike sorg is daarom ook afhanklik
van openlike, uitgesproke en opregte vertroue in die jeuglidrnaat. Om
die jeuglidmaat met vooroordeel te benader, beteken orn horn weg te
stoot en te vervreem vir enige pastorale gesprek en herderlike versor
ging.

2.2.2.6

Voorbidding.
Liefde vir die jongrnens, die herder se opregtheid teenoor
horn, sy belangstelling en vertroue in horn, sy vereenseiwiging en sim
patie met horn, al hierdie dinge sal blyk uit die leraar se voorbidding
vir die jeuglidmate. Die taak van die herder is dan ook volgens
die kerkorde ,,die diens van die gebede”.

2.2.2.7

‘n Positiewe Christelike Lewe:
Die leraar wat herder wil wees, moet in praktyk uitleef wat
hy aan sy (jeug-) lidmate verkondig. Sy lewe rnoet ‘n positiewe voor
beeld wees, dit moet ‘n ,,ideaal” wees om aan ander voor te hou. Sy
vroomheid, sy gesindheid, sy gedrag op elke terrein en plek, sy klere
drag, sy netheid, sy stiptelikheid, sy getrouheid
al hierdie dinge
moet bevestig dat wat die leraar sé, ems is en uit die opregtheid van
sy hart opkom. Sy positiewe Christelike lewe moet nie net mense
na horn as persoon aantrek nie, maar dit rnoet mense tot Christus
heenlei.
—

2.2.3

Na-Kategetiese Arbeid.
Die kategese ontvang met reg baie aandag in die kerk in die
algerneen en in die gemeentes afsonderbik. Die katkisasietyd is ‘n tyd
van intensiewe onderrig en van skoling en voorbereiding vir die pligte,
voorregte en verantwoordebikhede van voiwasse lidmaatskap. Tot en
met die Katkisasie en die belydenis van geboof, het die leraar ‘n
sterk houvas op die jongmense (op die gevaar af dat hulle nie toe
gelaat sal word tot belydenis nie!). Belydenisaflegging vind egter plaas
op ‘n stadium wanneer die adolessente seun en dogter ‘n periode van
emosionebe onstabilitejt en verwarring beleef, en met die toekenning
van kerklike mondigheid (op ‘n tydstip van geestelike onmondigheid),
word die jeuglidrnaat in ‘n sekere sin losgelaat en grootliks aan
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homseif oorgelaat; daar word verder geen intensiewe aandag en
bearbeiding meer aan horn gegee soos hy dit tot op daardie stadium
wel ontvang het nie. Die gevolge is rampspoedig vir die kerk te
oordeel aan die groot erosie van jeuglidmate wat in die kerk plaas
vind.
Benewens die gewone herderlike sorg wat tot hierdie jeuglidmate
moet uitgaan, is dit noodsaaklik dat die kerk, en by name die leraar
as herder van die gemeente en as die een wat hulle tot belydenis van
geloof voorberei het, spesiale aandag aan hierdie jeuglidmate sal gee
onmiddellik na hul belydenis van geloof en hul toetrede tot voiwasse
]idmaatskap. Sinvolle, seënvolle, en blywende lidmaatskap van die
kerk berus op die duidelike begrip van die kerk, van die kerk se
belydenis en lewe; so ‘n kennis en insig vereis egter voortgesette
studie, onderrig en voorligting. Die mens se kennis van God en die
geestelike dinge is nooit volledig nie, daarbenewens is die (jeug-)
lidmaat se geloof dikwels ook onderhewig aan fluktuasies; vir hierdie
rede is ‘n program van voortgesette onderrig, wat aanpas by die be
paalde fase van die jeuglidmaat se geestelike en emosionele ontwikke
]ing, van die allergrootste belang.
‘n Program van na-kategetiese arbeid, in onderskeiding van en
henewens die gewone herderlike sorg, moet onder andere voorsiening
maak vir die voigende:
2.2.3.1 ‘n Persoonlike besoek aan die jong lidmate om hulle te ver
seker van die leraar en die gemeente se blydskap oor die
stap wat hulle geneem het, om liulle aan te moedig om te volhard
en om in te skakel in die lewe en werk van die gemeente en verder
ook om, waar dit toepaslik is, die ouers se huip en samewerking te
soek om die jong lidmaat geestelik aan te help.
2.23.2 Sinvolle eredienste: Die jong lidmaat verloor dikwels belang
stelling omdat die eredienste koud, sinloos en ongeinspireerd
is. Spesiale jeugdienste word nie bepleit nie, maar wel dienste (en
preke) wat ook die jeuglidmaat aanspreek, interesseer, besiel en be
moedig in die geloof. Aan die leraar word ook die leiding van die
erediens toegewys {K.O. art. 9(c)], en dit is hy wat moet poog om
dit sinvol en besielend te maak.
2.2.3.3 ‘n Na-Kategetiese Kias met die oog op voortgesette studie
en onderrig kan ingevoer word. Baie vrae bly nog onbeant
woord en baie waarhede vaag en ho hul begrip; in die ioop van die
tyd steek vertwyfeiing en onsekerheid kop uit; omgang met anders
denkendes en met persone van ander geioofsoortuigings, skep verwar
ring. In hierdie opsig kan ‘n kias van voortgesette studie en onderrig
onskatbare waarde he.
2.2.3.4 Besprekingsgroepe, naas ‘n na-kategetiese kias, kan waarde
voile resultate lewer. Besprekingsgroepe ontmoet van tyd
tot tyd om openhartig te gesels oor bepaaide onderwerpe of probleme.
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Sulke besprekings vind altyd weer plaas aan die hand van en in die
hg van die Skrif met die doel om die antwoord van die Skrif ten
opsigte van hierdie bepaalde probleem te vind. Die Skrif moet altyd
die sentrale plek inneem.
2.2.3.5

Sinvolle Aktiwiteite bind die jongrnens sterker aan die kerk
en gemeente as wat altyd besef word. Die jongmens wil sy
belydenis konkreet beleef, sy godsdiens moet ,,leefbaar” en lewens
getrou wees. Aktiwiteite sal egter net sinvol wees as dit deel is van
die gemeente of die kerk se werksaamhede, as dit gerig is op ‘n doel
wat die jongmens self kan onderskei of raaksien, en as dit gaan om
jets waarvan hy die belangrikheid kan insien. Hy mag nie sommer
maar net besig gehou word nie. Elke jeuglidmaat moet ‘n besondere
taak of opdrag ontvang.
2.2.3.6

Dankoffer: Baie jeughidmate is nog op skool en bet geen
inkomste nie, of is nog op die eerste kerwe van die salaris
skaal, hul maandelikse inkomste is nog klein; sommige hou maar baie
mm oor nadat al die noodsaaklike betahings en aftrekkings gedoen is,
tog moet hulle daartoe gebring word om van die begin af hul rent
meesterskap van tyd, talente, kragte en geld teenoor die Here na te
kom. Hulle moet weet wat die gemeente en die kerk ahles doen en
waarvoor fondse alles benodig word, en huhle moet ontdek dat huile
nie bloot geld gee nie maar inderdaad meewerk aan die uitbreiding
van die Koninkryk van God.
Ontspanning het ook sy besondere waarde. Nie alleen het
die jong jeuglidmaat behoefte aan ontspanning nie, maar hy
het ook nodig om perspektief te kry, by moet leer dat die Christen
nie net bid en Bybellees nie, maar ook ontspan en lag en geniet tot
eer van die Here, en hy moet weet dat sy herder en sy kerk nie los
en vreemd van hierdie dinge staan nie.
Deur saam met die jong lidmaat te ontspan en te geniet, bind die
leraar die jong lidmaat vaster aan homseif en aan die kerk.

2.2.3.7

2.2.3.8

Die verskaffing van gereelde en die regte literatuur kan ook
baie bydra om jeughidmate onmiddelhik na katkisasie te help
en om hulle geestehik op te bou en te stimuleer. Die jeug moet ook
huip ontvang ten opsigte van die gebruik en hantering van die Bybel.

2.2.4

Die Leraar, sy Helpers en Hulpdienste.
Dit benodig geen betoog dat in die meeste gemeentes (wat te
groot is vir intensiewe bearbeiding!) die leraar nie a! hierdie werk
saamhede en phigte kan bybring nie, veral in aanmerking geneem
word dat hy benewens sy verantwoordelikheid teenoor sy jeuglidmate
nog baie ander verphigtinge het om na te kom. Daarom moet hy
noodsaaklik ook ten opsigte van sy jeughidmate gebruik maak van
~helpers en hulpdienste, maar dan met die uitdrukhike verstandhou
ding dat hy nie sy eie verantwoordelikhede afskuif op ander nie.
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Helpers en hulpdienste wat tot sy beskikking is, is die volgende: Sy
kerkraad en die Jeugkommissie van die kerkraad; die ouers (waar
die jeuglidmate nog by hulle inwoon) en jeugvriende; werkgewers of
mede-werknemers wat reeds ouer is en wat geestelik sterk staan, en
dan ook die bestaande gemeentelike of kerklike vereniging of organi
sasies.
Die vraag wat ontstaan is: watter rol moet die leraar vervul ten
opsigte van die Kerkjeugvereniging by name? Moet hy as voorsitter
optree? Soms is die leraar genoodsaak om weens die gebrek aan ge
skikte leiers self die leiding te neem, maar waar geskikte leiers
beskikbaar is (en hulle kan gekweek word) moet die leraar verkieslik
nie as voorsitter optree nie. Die Kerkjeugvereniging moet gesien word
as die georganiseerde optrede van die gemeente se jeuglidmate binne
die gemeente se program van werksaamhede. Die noodsaaklike en
onmisbare funksie wat die Ieraar te vervul het t.o.v. die jeugvereni
ging is orn hulle te help om hul taak in die gemeente te sien, om
te beplan hoe hulle huT besondere taak of opdrag kan vervul en om
hulle aan te moedig en te inspireer om nie tou op te gooi nie. Die
leraar moet nie die jeugvereniging oorheers (en dood heers!) nie; hy
moet die jeugvereniging ook nie vir sy eie doeleindes gebruik nie,
niaar hy moet help dat die jeugvereniging die geleentheid word vir
die jeuglidmate om gesamentlik hul taak in die gemeente aan te pak
en te vervul.
2.2.5

Die Opleiding van die Leraar met die oog op die arbeid aan die
Jeuglidmaat.
Aangesien die jeuglidmaat horn in ‘n heel besondere fase van
geestelike en emosionele ontwikkeling bevind en hy in die kerklike
lewe na belydenis van geloof as mondige lidmaat gesien en bejeen
word, en dit (tereg) van horn verwag word om t.s.v. sy jeugdigheid
mondig mee te doen aan die gemeentelike lewe, daarom is dit baie
noodsaaklik dat die leraar op hoogte sal wees met die besondere
tendense waarmee hy in hierdie verband rekening moet hou, en hy
moet ook weet hoe om te handel met ‘n jongmens wat daardie beson
dere tendense openbaar. Dit alles beteken gespesialiseerde opleiding.
Die teologiese opleiding moet, naas aT die ander noodsaaklike dinge,
ook voorsiening maak vir ‘n kursus oor Jeugbearbeiding en Jeug
leiding.
Die kursus oor jeugarbeid en -leiding moet onder andere voor
siening maak vir die volgende:
2.2.5,1
a.

b.

Teoretiese Aspek: Die volgende moet onder meer oorweeg
word:
Prinsipiele besinning oor die plek van die jeug in die Skrif en
in die kerk.
Sielkundige oriëntering ten opsigte van jeug tydens adolessensie
en na-adolessensie.
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c.
d.
e.

Prinsipiële besinning oor die deurlopende bearbeiding (geestelik
godsdienstige opvoeding) van die jeug deur alle stadia van ont
wikkeling en rypwording.
Ondersoek na en besinning oor die besondere rol van die Sondag
skool, die Kategese, die kerklike kinder- en jongmensverenigings.
Die geskiedenis van kerklike jeugwerk in die N.G. Kerk.

2.2.5.2

Praktiese Aspek:

Hier moet spesifiek gehandel word oor—
Metodes van bearbeiding, jeughuisbesoek, jeugprediking, jeug
dienste, jeugkampe, -toere en -saamtrekke, jeugverenigings, jeugver
vreemding, jeugblaaie en -literatuur.
Studente moet verplig word om jeugkampe, -saamtrekke en
gewone-byeenkomstes by te woon en/of te reel en om ‘n ,,kritiekklas”
daaroor te hou. Verder ook om mee te doen aan ‘n georganiseerde
jeugveldtog wat ondermeer voorsiening maak vir intensiewe (jeug-)
huisbesoek, literatuurverspreiding en ‘n jeugsaamtrek. (Sodanige veld
togte moet onder leiding van die betrokke professor in medewerking
met ‘n bepaalde gemeente gereel word.)
Elke student moet ‘n seminaar voorberei oor een of ander aspek
in verband met jeugwerk.
2.2.5.3

Studieprojekte:

Studente moet aangemoedig word orn studieprojekte te onder
neem oor Jeugwerk binne ons eie kerk en die noodsaaklike fasiliteite
in hierdie verband (soos ‘n omvangryke biblioteek, finansiële huip
e.s.m.) moet tot hulle beskikking gestel word.
2.3 DIE TAAK VAN DIE OUDERLJNG TEN OPSIGTE VAN
DiE JEUG.

Art. 16 van die Kerkorde bepaal: ,,Tot die amp van die ouder
ling behoort:
(a) die roeping om ander na Christus te lei;
(b) die regering van die gemeente;
(c) die doen van huisbesoek in die gerneente;
(d) die uitoefening van opsig en tug;
(e) waaksaarnheid oor die suiwerheid van leer;
(f) medeverantwoordelikheid saam met bedienaars van die Woord vir
die kategetiese onderwys.”
Hierdie taak van die ouderling is nie gerig op slegs ‘n deel van
die gemeente nie, maar reik uit ,,tot alle lidmate van die gemeente”
(Art. 51), en sluit dus ook die jeuglidmaat in. Dit is dan ook die
verantwoordelikheid van die ouderling om saam met die leraar, en
ook afsonderlik, aandag te gee aan die jeuglidmaat. Hy moet ook die
jeuglidmaat na Christus lei, oor horn regeer, by horn huisbesoek doen,
oor horn opsig uitoefen en waak oor die suiwerheid van sy leer. Dit
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alles impliseer dat die ouderling die jeuglidmaat persoonlik moet ken,
horn persoonlik moet besoek en voortdurende kontak met horn moet
hou.
Die taak van die ouderling is te meer belangrik omdat die leraar
(veral in die groot gemeentes met ‘n groot konsentrasie jeuglidmate)
nie al die aandag en huip aan jeuglidmate kan verleen wat hy aan
hulle behoort te verleen nie. Die ouderling moet voortbou waar die
leraar noodwendig sy persoonlike bearbeiding moet onderbreek, en die
ouderling moet die leraar op hoogte stel met die vooruitgang of om
standighede van die jeuglidmate in sy wyk sodat die leraar persoonlik
kan intree of aandag gee wanneer omstandighede dit vereis. In
hierdie opsig is die werk van die ouderling ‘n noodsaaklike aanvulling
van en ‘n onmisbare diens naas die arbeid van die leraar.
2.3.1

Huishesoek.
Ten opsigte van die ouderling geld dieselfde beginsels as wat
gestel is ten opsigte van die herderlike sorg van die leraar. (Sien
2.5 hieronder.)
a. Die ouderling moet rekening hou met alle meewerkende faktore
soos wonings- en werkomstandighede, ontpsanning, vryetydsbeste
ding, vriendskapsverhoudinge en persoonlikheidsfaktore.
b. Die ouderling mag die jeuglidmaat onder geen omstandigheid oor
slaan of verbygaan nie, maar moet moeite cloen en tyd inruim om
elkeen persoonlik te bereik.
c. Die ouderling moet die jeuglidmate, net soos al die ander in sy
wyk, by die naam ken en horn daarop toelê om elkeen te betrek
by die gemeentelike lewe en werksaamhede.
d. Opregte belangstelling en ‘n simpatieke oor van die kant van die
ouderling sal lieflike resultate lewer.
e. Die voorbidding van die ouderling vir die jeuglidmaat (saam met
horn en ook afsonderlik in sy binnekamer) en ‘n onbesproke
lewenswandel is noodsaaklike vereistes vir seen en vrug op die
arbeid van die ouderling onder die jeuglidmate.

2.3.2

Na-Kategetiese Arbeid.
Net soos die ouderling medeverantwoordelik is saam met die
bedienaar van die Woord vir die Kategetiese Onderwys, d.w.s. vir die
voorbereiding van die dooplidmaat vir belydenis aflegging en die
daarrnee gepaard gaande toekenning van kerklike mondigheid, net so
is die ouderling rnedeverantwoordelik vir die daadwerklike inskakeling
van die belydende jeuglidmaat by die gemeentelike lewe, en om toe te
sien dat die jeuglidmaat nie verval in passiwiteit en uiteindelik mis
kien totaal ontspoor en uitval uit die gemeentelike lewe nie. Die voort
gesette aandag en voortdurende kontak wat noodwendig aan hierdie
jeugdige mondiges gegee moet word en met hulle behou moet word,
en die geestelike huip wat aan hulle verleen moet word, kan beste
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deur die wyksouderiing gegee word aangesien hy meer tyd en meer
geleentheid daartoe het as die leraar met sy verantwoordelikheid
teenoor die hele gemeente. Die na-kategetiese arbeid van die ouder
ling is onmisbaar vir die maklike, gelukkige, geseende en blywende
inskakeling van die jeuglidmaat in die kerklike gerneenskap.
2.3.3

Verhouding tot die Hulpdienste.
Net soos die leraar moet ook die ouderling die beskikbare en
bestaande hulpdienste ten voile benut in die uitvoering van sy geeste
like verantwoordelikheid ten opsigte van die jeuglidmate. Hulpdiens
kan gelewer word deur ouers (waar jeuglidmate by hul ouers inwoon),
jeugvriende, ouer (getroude) lidmate wat self aktief meeleef met die
gerneente en gelowige werkgewers en medewerknemers.
Ten opsigte van die hulpdiens wat verleen word deur bestaande
~eugverenigings, kan met reg van die ouderling verwag word om as
belangstellende vergaderings en byeenkomstes by te woon en alle
moontlike huip te verleen wat gesoek of gevra word, sonder om
homseif aan die vergadering of byeenkoms of aan die jongmense op
te dring. Deur die bestaande verenigings kan hy jong lidmate bereik
of met hulle kontak maak, of hy kan mede-jeuglidmate aanmoedig
orn aandag te gee aan een wat nog buite staan en betrek moet word.
2.3.4

Toerusting tot hierdie taak.
As die leraar spesiale voorbereiding of skoling nodig het met
die oog op sy arbeid onder die jeuglidmate, dan geld dieselfde beslis
ook ten opsigte van die ouderling. Die ouderling se skoling tot die
taak sal noodwendig moet plaasvind binne die plaaslike gemeente.
o.l.v. die leraar self, of by wyse van ‘n skolingsgeleentheid wat georga
niseer word deur die Ring of Sinode. Voorligting behoort gegee te
word oor die benadering en be-oordeling van die jeuglidmate, oor
metodes van bereiking en bearbeiding en oor die inskakeling van die
jeug in die gemeentelike lewe. Spesifieke probleme of vraagstukke
rakende die jeug sal ook in behandeling geneem moet word.
In die laaste instansie is die toerusting van die ouderling van
die Here self, deur Sy Woord en Sy Heilige Gees. Die ouderling
rnoet onderleg wees in die Woord, by moet met die jeuglidmaat kan
spreek uit en op grond van die Woord, hy moet die jongmens se vrae
en bedenkinge en argumente uit die Skrif beantwoord.
En in alles het hy bo-al die wysheid en leiding en toerusting van
die Heilige Gees nodig. ,,Sy bekwaamheid en bekwaammaking moet
uit God wees”.
2.3.5

‘n Jeugouderling.
Aan elke ouderling word die opdrag gegee om sy herderlike
sorg uit te strek tot alle lidmate van die gemeente en geen ouderling
mag enige lidmaat vir watter rede ookal verbygaan of oorslaan nie.
Sover dit die jeuglidmaat aanbetref, is dit van die allergrootste belang
dat hy as ‘n wesenlike deel van die gemeente bejeen en behandel word;
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hy moet soos elke ander lidrnaat deur die ouderling besoek en behandef
word; hy mag nie uitgesonder word en afsonderlik besoek en behandel
word nie.
Tog is daar argumente ten gunste van ‘n afsonderlike ouderling
wat horn spesifiek toespits op die belange van die jeuglidmate. Dit is
moontlik dat daar in ‘n gemeente ‘n ouderling is wat vanweë sy
persoonlikheid, aanleg of beroep, beter met die jeug kan handel as
sommige van die ander en wat vir daardie rede belas mag word met
jeugwerk in die gemeente. Twee rnoontlikhede sal steeds in gedagte
gehou moet word: ‘n Jeugouderling mag net soveel jeuglidmate tot
sy verantwoordelikheid he as wat hy kan behartig en persoonlike en
gereelde kontak mee kan behou; dit beteken dan dat in groter gemeen
tes, wat baie jeuglidmate bet, daar ‘n hele aantal jeugouderlinge moet
wees. Die ander moontlikheid is dat ‘n jeugouderling nie belas word
met huisbesoek aan die jeug nie maar met toesig oor en leiding aan
die jeugwerksaamhede van die gemeente. die Kerkjeugvereniging inge
slote. Die vraag is egter of in hierdie laaste geval die ouderling dan
nog ‘n ouderling is ooreenkomstig die instelling en ampswerk van die
ouderling soos uiteengesit in die Kerkorde en in die Formulier vir
die Bevestiging van Ouderlinge.
Die besware teen afsonderlike jeugouderlinge is hoofsaaklik tweër
lel: dit kan flog prinsipieel flOg prakties regverdig word en die nadele
wat dit inhou is meer as die voordele wat dit meebring. Prinsipieel
moet die ouderling die herderlike funksie uitoefen wat kragtens die
Skrif aan sy amp verboncle is, en moet die gemeente sowel as die gesin
(waar jeuglidmate by hul ouers inwoon) as ‘n eenheid gesien en
behandel word. Prakties beteken dit oorvleueling van werksaamhede
aangesien die jeugouderling(e) noodwendig rnoet beweeg in die wyke
van ander en besoeke moet aflê waar ander reeds besoeke gedoen bet.
Die ideale toestand is dat aan elke ouderling net soveel families of
eenhede of lid mate toevertrou sal word as wat hy kan behartig.
2A DIE TAAK VAN DiE DJAKEN TEN OPSJGTE VAN DIE
JEUG.
Artikel 17 van die Kerkorde bepaal dat tot die amp van diaken
die volgende behoort:
(a) die opheffing, vertroosting en ondersteuning van almal wat in een
of ander opsig barmhartigheidsdiens nodig het;
(b) die insarneling en besteding van middele wat vir die diakonale
werk nodig is;
(c) die organisering en/of insameling van die liefdesgawes vir instand
houding van die erediens.
Die diaken het dus ook ‘n besondere verantwoordelikheid teenoor
die jeuglidmate. Hierdie verantwoordelikheid teenoor die jeuglidrnaat,
kan so omskryf word: hy moet horn behandel as ‘n volwaardige lid
van die gemeente deur ook aan horn die geleentheid te gee om by te
dra tot die instandhouding van die gerneente; hy moet horn die geleent
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heid gee orn ‘n aandeel te he aan die verpligtinge en werksaamhede
van die gerneente, en hy moet horn ondersteun en bystaan wanneer die
2eleentheid horn voordoen.
2.4.1

Dankoffer.

Die jeuglidmaat moet geheip word om in te sien en te verstaan
dat sy dankoffer ‘n wesenlike deel van sy godsdiens is, dat hy Jesus
Christus ook met sy besittings moet dien. Hy moet ook geheip word
om te verstaan dat die geld wat hy as dankoffer aan die kerk gee.
gebruik word vir die dienswerk van die Here: hy mag nooit ‘n bydrae
gee vir ,,hy weet nie wat nie”. Die jeuglidmaat moet ‘n duidelike
beeld he van wat die kerk en die gemeente alles doen en onderneem.
hoe hulle dit doen en wat hulle nodig het om daardie werk in stand
te hou of uit te voer, sodat hy self ook kan insien en verstaan dat sy
dankoffer ‘n positiewe bydrae is tot verwesenliking van hierdie taak
viat die kerk of die gemeente opgeneem het. Langs die weg van sy
dankoffer is hyseif ook betrek by die sendingwerk, barmhartigheids
diens, evangelisasie-aksie, e.s.m., wat deur die gemeente onderneern
word. Die gee van ‘n dankoffer is ‘n praktiese metode om daad
~verk1ik uitdrukking te gee aan iou geloof, en ook om jouseif te
oortuig dat jou geloof en jou gebondenheid aan die kerk en die gods
diens vir iou ems is, en dit dra in der waarheid by tot verdiepmg
van jou godsdienstige belewing.
baarorn mag die jeuglidmaat nie oorgeslaan of yerbygegaan word
deur die diaken nie, maar hy moet die ge1eentheid’~’~d en voor die
uitdaging gestel word om langs die weg van sy gereelde dankoffer die
opregtheid van sy belydenis en sy ems met sy lidmaatskap te bewys.
2.4.2

1-Julpverlening.

Die diaken moet nie net ontvang nie, by moet ook gee: stoflike
middels waar moontlik en soos die nood dit vereis, maar bo-al besieling,
bemoediging en vertroosting. ,,Hulle moet nie net met uiterlike gawes
nie, rnaar ook met troosryke woorde uit die Heilige Skrif aan die armes
en ellendiges huip bewys”. Die jeuglidrnaat verkeer dikwels in nood,
of bevind horn in verleentheid, of bet behoefte aan advies. Gewoonlik
is die diaken die een wat die mees gereelde kontak met die wykslede
het, en heel dikwels is hy ook die een wat die meeste klagtes moet
aanhoor. Daarom moet die diaken geseen wees met ‘n blymoedige
hart, ‘n simpatieke oor, met die gawe van oplettendheid en met ‘n
fyn onderskeidingsvermoe. In sy optrede moet hy innig en opreg
wees, hartlikheid en opregtheid moet sy hele optrede versier. Hy moet
huip verleen in soverre as wat hy kan en verder moet hy die nood
van die (jeug-) lidmaat onverwyld onder die aandag van die leraar
of die kerkraad bring, sodat die nodige huip verleen kan word en die
(jeug.) lidmaat oortuig mag wees van die opregtheid en warme belang
stelling van die kerk.
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2.43

Die 1~jaken en J-IuIpdtenste.

Vir die diaken val dit rnoeilik om gebruik te maak van huip
dienste veral ten opsigte van die insameling van dankoffers. Hy kan
wel van hulpdienste gebruik maak in sy poging om die jeuglidmate
persoonlik te bereik en in te skakel by die gemeentelike lewe en werk
saamhede.
Hy kan beslis ook ~ebruik maak van die huip van ander
jeuglidmate of van die jeugvereniging, om byvoorbeeld jongmense wat
nuut ingetrek het te besoek, uit te nooi en persoonlik te vergesel na
die kerk of na een of ander samekoms in die gemeente ten einde hulle
so spoedig en so rnaklik moontlik in te skakel by die gemeente. in
gevalle waar daadwerklike of materiële huip verleen moet word, mug
die diaken die huip inroep van gevestigde lidmate en mense wat hy
weet wat die gevraagde huip kan verleen.
2.4.4

Toerusting tot die Taak.

In baie gevalle, veral in die stedelike gemeentes met hul groot
konsentrasie van jeuglidmate, is baie van die diakens self ook jonk
en onervare; skoling tot hul taak, voorligting en leiding is essensieel.
Weereens is die taak van opleiding en voorligting in die eerste plek die
verantwoordelikheid van die leraar, en skoling moet of op gemeente
like viak of by wyse van Rings- of Sinodale byeenkomste onderneern
word.
Maar net soos in die geval van die ouderling, is ook die diaken
se toerusting in die eerste en laaste instansie van die Here wat horn
tot Sy diens geroep het en horn met Sy Gees gesaif het. Die belang
rikste toerusting van die diaken is dan ook ‘n vroom gernoed en toe
gewyde lewe, wat put uit die bron van omgang met die Here deur
Sy Woord en deur gebed.
2.4.5

‘n Jeugdiaken.

Die vraag ontstaan na die wenslikheid van die aanwysing van
diakens om spesifiek met die jeuglidmate te handel. Dieselfde prinsi
piele en praktiese besware geld egter ook h~er wat reeds na yore gebring
is t.o.v. ‘n jeugouderling. Die benoeming van spesiale jeugdiakens word
daarom nie aanbeveel nie.
2.5 DiE TAAK TEN OPS1GTE VAN HERDERLJKE SORG AAN
DIE JEUG.
In die leraar, ouderling en diaken se uitreiking tot die jeug. is
daar faktore waarmee rekening gehou moet word; daar is bepaalde
eise wat aan die herderlike sorg self gestel word, en daar is verskillende
metodes wat gevoig en toegepas mag word
alles om die jeug op
die m.ees effektiewe manier te bereik en te help vorm tot voiwasse
dissipels van Jesus Christus.
—
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2.5.1 Faktore waarnlee rekening gehou moet word.
2.5.1.1. Woningsomstandighede:
Die huisvesting van hierdie groep lidmate toon ‘n groot ver
skeidenheid: sommige woon by hul ouers in, sommige by familie,
sommige by families in privaat wonings; ander woon in jeugtehuise,
hostels, losieshuise, privaat hotelle (meesal ongelisensieerd), nog ander
woon in kamerwonings (gewoonlik sonder fasiliteite om vir hulseif te
kook) en woonstefle (alleen of saarn met een of meer vriende van
dieselfde geslag). Gevalle kom ook voor in die stedelike gebiede waar
woonstelie per kamer onderverhuur word aan mans en dames; hulie
bewoon dan ‘n woonstel gesamentlik, met gebruikmaking van dieselfde
bad- en toiletgeriewe. Die aard van die jeuglidrnaat se woonpiek het
bepaalde invloede op sy lewe, ten goede of ten kwade; dit stel horn
tot meerdere of mindere mate bloot aan versoekings; dit is ‘n faktor
wat gunstig of ongunstig kan inwerk op sy godsdiens-beoefening; dit
dra daartoe by dat hy of in die massa verdwyn en tot ‘n sekere mate
sy persooniikheid prysgee, Of hy vereensaam te midde van die vier
mure van sy woonpiek. Sy woningsomstandighede bring horn meesal
in aanraking met ‘n groot verskeidenheid mense wat alierlei uiteen
lopende opinies (ook omtrent die kerk en die godsdiens) huldig en hy
word blootgestel aan beInvloeding, goed of sieg. Die woningsomstan
digheid van die jeuglidmaat is so belangrik en bepalend dat die leraar
noodwendig daarmee moet rekening hou wanneer hy met die persoon
handel. (Sien 5.1.2 hieronder.)
2.5.1.2

Werksornstandigheid:
In die herderlike sorg aan die jeuglidmaat moet daar deeglik
rekening gehou word met die soort arbeid wat die jongmens verrig en
met die omstandigheid waaronder hy sy lewenstaak daagliks vervul.
Sy arbeid is vir horn lewensbelangrik en as die leraar sy jeugiidmaat
ten voile wil begryp en horn ten voile wil bereik, dan moet hy ook
hiermee terdeë rekening hou. Begrip van en simpatie met die jong
mens in sy lewenstaak, is van die grootste belang.
2.5.1.3

Vryetydsbesteding:
Die jongmens het ‘n behoefte aan ontspanning en aan gesellige
verkeer; sy wonings- en werksomstandighede kan boonop ook nog daar
toe bydra dat ontspanning ‘n baie belangrike en ‘n baie noodsaaklike
faktor word. Sommige gemeenskappe bied ‘n groter verskeidenheid
vorrne van ontspanning en vryetydsbesteding aan as ander (verai platte
landse) gemeenskappe. Waaraan die jongmens deelneern en waarmee
hy horn in sy ledige oombiikke besighou, is van groot belang vir die
leraar wat ook herder van sy kudde wil wees, omdat hierdie dinge ‘n
besliste invioed uitoefen op die geesteiike lewe van die jongmens.
2.5.1.4

Vriendskapsverhoudinge.•
Waar hy woon en werk kom die jongrnens met ander in aan
raking, en as ‘n sosiaie wese het hy behoefte aan vriendskap. As
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jongmens wat tot voiwassenheid ontwikkei, soek hy nie net bloot
vriendskap nie maar ook na ‘n iewensmaat; sy denke en dade sal ook
in hierdie opsig grootliks beInvioed word deur sy wonings- en werks
omstandigheid. Die invloed van vriende en vriendskappe in die lewe
van die jeuglidmaat mag nooit gering geskat word nie, en die herder
moet noodwendig hiervan kennis neem en hiermee rekening hou.
2.5.1.5

Persoon/ikheidsfaktore:
Elke jongmens het sy eie persoonlikheid met sy eie eiendom
]ikhede; die een kan nie maar soos die ander benader en behandel
word nie; die een is beskeie en teruggetrokke, die ander vrymoedig
en seifversekerd; die een is geslote en baie sensitief, die ander open
hartig en spontaan; die een word gedruk deur skuidgevoel en wanhoop.
die ander toon ‘n oppervlakkige skuldgevoel. Daarom is dit nood
saaklik om die jeugiidmaat te ken, te begryp en ten voile rekening
te hou met sy eiesoortige persoonlikheidseienskappe en orn daarby aan
te sluit wanneer toenadering tot die persoon gesoek word.
2.5.2

Bepaalde vereistes wat ten opsigte van die herderlike sorg self
gestel word.
2.5.2.1 Konfrontasie met Jesus Christus:
Herderlike sorg is meer as net ‘a blote besoek, en dit is meer
as net ‘n vroom gesprek, en dit is meer as net om uit die Bybel te
lees en ‘n gebed te doen. Herderlike sorg moet uitloop op ‘n daad
werklike konfrontasie met Jesus Christus. Herderlike sorg moet nie
in die eerste instansie mense na die kerk toe lei en by die gemeentelike
lewe inskakel nie, maar dit moet aityd die enkeling na Jesus as Salig
maker heeniei. Die een wat in ‘n lewensverbintenjs met Jesus as Hoof
van die kerk gekom het, sal ook sy verbintenis met die kerk behou.
Die jeugjare is by uitnemendheid die tydperk waartydens mense met
Christus gekonfronteer moet word, dit is by uitnemendheid die jare
waarin bekering plaasvind.
2.5.2.2

Genieentebinding:
Naas konfrontasie met Christus en bekering, moet herderlike
sorg daarop gemik wees om die jeugiidmaat in te skakel by die gemeen
telike en kerklike lewe
hy moet ‘n lewende en meelewende lid wees
van die gemeenskap van die heiliges. Die jeuglidmaat moet deel word
en deel wees van die gemeente; hy moet ‘n lid van die liggaam wees
en moet sy bepaalde plek en funksie in die iiggaam, wat die gemeente
is. vul. Hy mag nie aan homseif oorgelaat word nie; hy mag nie in
sy eensaamheid, afsondering en aan sy beskroomdheid uitgelewer word
nie. Die leraar mOét die jeuglidmaat sien en behandel as ‘n essensiële
en onmisbare deel van die gemeente.
—

2.5.2.3

Genoegsame Tyd moet ingeruim word:
Omdat die jeuglidmaat net so ‘n deel is van die gemeente
as die oues en siekes, en net so belangrik is as die gereeide ,,staat
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makers”, moet daar ook ten opsigte van hulle tyd ingeruim word om~
hulle te besoek en te bereik. Hulle is die moeiliker bereikbare groep
vanweë die feit dat hulle graag rondkuier, of klasloop, of aan een of
ander vorm van ontspanning of vryetydsbesteding deelneem, maar dit
is geen verskoning vir die leraar om hulle daarom verby te gaan of
af te skryf nie. Daar is ‘n tyd wanneer hulle beskikbaar is en bereik
kan word.
2.5.3

Verskillende Metodes wat beproef inag word.
Die herderlike sorg kan baie vorms aanneem en ‘n groot ver
skeidenheid metodes kan aangewend word om die jeuglidmaat te bereik.
Die volgende word aan die hand gedoen:
2.5.3.1

Huisbesoek: Die gewone huisbesoek (kamer- of woonstel
besoek), as weg waarlangs, die lidmaat persoonlik besoek en
bereik word, is en bly die eerste en die belangrikste vorm van herderlike sorg. Hierdie vorm van herderlike sorg het geen substituut nie.
niks kan die plek daarvan inneem nie. Die herder moet na die voor
beeld van die Opperherder langs alle wee en op alle plekke soek na
sy kudde, veral na hulle wat van die spoor afgeraak het. Die jeug
lidmaat is dikwels skroom en beskeie, word soms gedruk in skaamte
en skuidgevoel, dit ontbreek hulle aan vrymoedigheid en durf, daarom
sal hulle nie eerste toenadering soek nie: hulle moet gesoek word.
genooi word, na die kudde gelei word. Niks kan hierdie individuele,
persoonlike kontak tussen herder en jeuglidmaat vervang nie.
2.5.3.2

Groepsbesoek.- Individuele huisbesoek is soms weens die
wonings- of werksomstandighede van die jeuglidmate baie
moeilik, dan kan groepsbesoeke ‘n goeie tweedebeste wees. Die leraar
behoort egter altyd tydens ‘n groepsbesoek op die uitkyk te wees vir
persone wat ‘n persoonhike besoek baie nodig het. In die groeps
bespreking sal die meer intiem persoonhike gesprek natuurlik nie tot
sy reg kom nie, maar dit mag ook geen verskoning wees vir opper
vlakkigheid nie.
Spreekkarners.- Die Spreekkamer kan of die studeerkamer van
die pastorie wees (en die pastorie en die studeerkamer moet
altyd wyd oopstaan vir elke lidmaat, en by name vir die jeughidmaat.
wat na ‘n huis en huishikheid verlang) Of dit kan ‘n spreekkamer by die
kerk (-saal) wees. ‘n Vaste daaglikse spreek-uur wanneer ‘nlidmaat
vryelik mag kom, is noodsaaklik. Soms kan dit baie vrugbaar wees
om met persone wat andersins moeihik bereikbaar is, afsprake te maak
by die Spreekkamer. Vir die stedelike gebied mag selfs gedink word
aan ‘n sentrale spreekkamer, met vaste ure, waarheen jeuglidmate.
ongeag gemeentehike verband, mag kom. Alle gesprekke in die studeer
of spreekkamer moet as uiters vertrouhik beskou word.
2.5.3.3

2.5.3.4

Kontakbesoeke: Hiermee word bedoel dat benewens die
persoonlike besoek aan sy woonplek, die leraar ‘n (jeug-)
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iidmaat vir wie hy andersins nie tuis kan vind nie, by sy werk, of op
straat, of by die kerk, of by die jeugbyeenkoms persoonlik opsoek
om ‘n handdruk te gee en net ‘n paar woorde te wissel. Die waarde
van sulke kontakte kan baie maklik onderskat word. Die jeuglidmaat
wil te alle tye deur sy ieraar besoek en geken word.
2.5.3.5

Siekebesoek: Jeuglidmate word ook siek, en hulle is soms
ver van hul familie af siek en bevind huile soms in onver
sorgde omstandighede. Aandag en huip en opregte belangstelling in
sulke omstandighede kan lonend wees. Die inhoud en gehalte van
die besoek is baie belangrik, dit moet liefs ook nie geskied saam met
ander mense nie, omdat die sieke juis soms die behoefte het aan open
hartige ontboeseming.
2.5.3.6

Kanzpe en Toere: Vir die leraar is kampe en toere soms ‘n
groot inspanning en opoffering, tog word daar langs hierdie
weg aan die herder geleenthede tot persoonlike ontmoeting en persoon
like gesprekke gebied wat hy andersins nooit vind nie.
2.5.3.7

Jeugsaa,ntrekke: Veral in die stedelike gebiede en op plekke
waar daar ‘n groot konsentrasie jongmense is, kan jeugsaam
trekke ‘n guide geleentheid bied om jongmense te bereik wat anders
nooit bereik word nie. By suike geleenthede kan die aktiewe jeug
lidmate gebruik word vir verkenningswerk, propagandawerk, persoon
like arbeid en opvolgingswerk.
2.6
DiE PREDJKER, DiE PREDJKANT EN JEUGDIENSTE.
2.6.1 Verejstes aan die Prediker.
2.6.1.1 Die Prediker moet die jeug tot wie hy spreek. ken. Dit geld
tewens vir alle predikers en ten opsigte van aile gehore. Die
inhoud van die prediking is die Woord van God, maar dit moet toege
pas word op die hoorders
in hierdie geval die jeug, wat deel van
die gemeente is. Wanneer die prediker nou sy jeughoorders ken, sal
by weet hoe om die Woord tot hulle te laat spreek.
—

2.6.1.2

Die prediker moet die gedeeltes uit die Woord van God kies
wat die jeug op ‘n besondere wyse aanspreek. Dit beteken
dat die prediker in sy verkondiging van die voile Raad van God die
gedeeltes (by. Efes. 3:7; Kol. 1:23) sal ides wat direk betrekking het
op die jeug. Die Woordbediening slaan op die hele gemeente, waar
van die jeug deel en onderdeel vorm. rnaar dit neem nie weg dat daar
soms spesifiek aandag aan die behoeftes van die jeug gegee moet word
nie.
2.6.1.3

Die prediker moet dialogies tot die jeug spreek. Die begrip
,,dialogies” word in die jongste tyd veel gebruik. Daar was
‘n tyd toe die prediker dekiamerend sy preek gelewer het. Vandag
word die aksent in die prediking, veral ten opsigte van die lewering,
meer op die gesprekstoon gelê. Die preek is nie ‘n monoioog nie,
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maar ‘n dialoog: dit spreek mense aan en vra ~n antwoord, ‘n reaksie.
Daarom moet die prediking loskorn van die gemaklike monoloog: dit
moet deurbreek as ‘n sinvolle en aktuele dialoog met die mens in sy
besondere lewenssituasie.
2.6.1.4

Die prediker moet dinamies en lewendig in sy optrede wees.
Die jeug hou van handeling. Dit is so dat dit op die kansel
.oordoen kan word, maar wanneer die prediker self dooierig en onge
inspireerd preek, moet hy nie verwag om die volle aandag van sy
jeughoorder te behou nie. Daar moet by die prediker niks van ‘n
preek-moegheid bemerk word nie, maar sy preek en die wyse waarop
hy preek moet getuig van entoesiasme, van oortuiging en van besield
wees.
2.6.1.5

Die prediker moet self innig, eerlik en opreg wees ten opsigte
van wat hy verkondig. Die jeug (tewens alle mense) luister
nie net na die prediker nie, maar hulle kyk ook na die man wat die
preek lewer. Hulle voig sy lewe en hulle toets of woord en daad by
horn ooreenkom met wat hy verkondig. Die jeug word altyd beIndruk
deur ‘n eerlike en opregte mens wat doen wat hy sê. Die jeug shift
sy oor en hart vir die mens en die prediker ~vat of met hoogmoedigheid
en verwaandheid, Of met ooglopende selfversekerdheid, Of met bevoor
oordeelde gesindheid na horn korn of tot horn spreek.
2.6.2 Vereistes vir die Prediking.
2.6.2.1 Die prediking moet fundamenteel en uitsluitlik Woordver
kondiging wees. Die prediking bly te alle tye bediening van
die Woord (Hand. 6:4). Alleen wanneer die Woord eksegeties bedien
word, is ons gevrywaar teen alle sedepreke, kapstokpreke en skokpreke.
Die jeug het niks anders, niks meer en niks minder nodig as die uitleg
en toepassing van die Woord van God nie.
2.6.2.2

Die prediking moet die jeug aanspreek. Dit is nie net die
taak van die prediker orn die gedeeltes uit die Woord van
God te kies wat die jeug aanspreek nie, maar elke preek moet op die
jeug gerig wees. Daar moet steeds relcening gehou word met die feit
dat die jeug in die kerk is. Sommige predikers noern die jeug spesiaal.
Die prediking mag nooit ‘n neutrale of onbepaalde vae uitleg wees
nie, dit gaan nooit om abstrakte waarhede nie, maar prediking is die
lewende Woord wat aktueel gerig is op die mens in sy bepaalde
situasie. In hierdie geval gaan dit om die jeug, hul daaglikse worste
linge, probleme en vrae, wat opkorn uit hul bepaalde lewensagtergrond.
werksornstandighede, vriendskapsverhoudinge, verblyfsomstandighede en
persoonlike behoeftes.
2.62.3

Die prediking moet deur die jeug begryp word. Prediking is
die verkondiging van die dade van God in menslike taal
(Hand. 2:11). Die taal van die prediking moet verstaanbaar en lewend
wees. Die gevaar is dat die preektaal verskillend kan wees van die
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gewone, alledaagse taal van die mens. Die gewone jeug begryp nie
die abstrakte terminologie wat soms op die kansel gebesig word nie.
Om die dialoog in die kanseltaal te behou, sal die bedienaar van die
Woord horn sover as moontlik moet aanpas by die gedagtewêreld en
uitdrukkingsvorme van diegene tot wie die Woord bedien moet word.
2.6.2.4

Die prediking moet ‘n uitdaging en ‘n appél bevat:
Daar moet uitdaging en appél in die prediking wees. Die
prediking uit die Woord van God het altyd ‘n uitdaging. Christus
se boodskap was ‘n uitdaging vir mense. Dit het hulle aan die dink
gesit, dit het hart en hoof aangespreek
Dit het hulle tot dade
beweeg. Die prediking moet uitloop op een of ander beslissing. Dit
beteken nie dat elke preek ‘n bekeringsbeslissing moet inhou nie. Die
soteriologiese aspek in die prediking kan soms eensydig benadruk word.
Daar is baie ander beslissings wat gemaak moet word. Een belang
rike beslissing vir ons tyd is dat die kerk, die gelowige, die volgeling
van Jesus Christus, werklik getuie moet wees. Die jeug in ‘n militante
fase van hulle lewe, moet tot ‘n beslissing gedwing word, om as getuienis
van Jesus Christus te leef, te werk en te ontspan.
.

.

.

2.6.2.5

Die prediking moet belofteryk wees. Daar moet bekiem
toning van die ryke beloftes van Gods Woord wees. Die
prediking handel nie slegs oor God se eise en Sy oordele nie, maar ook
oor God se genade en liefde. Die blywende waarde en standhoudende
krag van Gods beloftes moet benadruk word. Daar mag geen noot
van weifeling in ons prediking wees nie. Die Christelike boodskap is
‘n oorwinningsboodskap, vol en groots. Die oorwinning is reeds in
Christus behaal. Jesus Christus het gekom en woon by ons deur die
Heilige Gees. Jesus Christus is ook komende in Sy heerlikheid. Daar
moet ‘fl foot van blydskap en verwagting in die gemeente en in die
prediking leef.
2.6.3

Jeugdienste.
In sommige gemeentes bestaan die gebruik om op afsonderlike
tye en soms op ‘n afsonderlike plek (byvoorbeeld in die kerksaal), vir
die kinders en die jongmense ‘n diens te hou. In sommige gevalle val
hierdie diens saam met die gewone erediens in die kerk. In ander
gevalle word ‘n diens op ‘n sekere Sondag bepaal as kinder- of jeug
diens. Gewoonlik is dit ‘n diens waarin die gewone liturgiese orde
gevoig word, daar word net spesifiek met en oor die kinders (die jeug)
en hulle behoeftes gehandel.
2.6.3.1

Ten gunste van sulke dienste word onder andere die volgende
aangevoer:
(a) Dit toon dat die kerk ‘n vermoë het om die besondere
behoefte van die jeug raak te sien en om dit vanweë die
kerk en die Woord te beantwoord.
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(b) Die geieenihckl word gebied om die Woordverkondiging,
sy uitleg en toepassing, rneer op die bepaalde jeuggroep
te rig.
(c) Die statistiese gegewens het bewys dat jeugdienste aan
vanklik beter bygewoon word.
(d) Die jeug tree meer handelend in die erediens op.
(e) Die prediker is verplig om die waarhede oor te dra oor
eenkomstig die begrip en in die taal van die jeug.
(f) Dit los die probieme van kerkruirnte op.
2.6.3.2

Duarteen word onder andere die volgende aangevoer:
(a) Die eenheid van die gemeente van die Here soos dit onder
andere tot openbaring kom in samekomste van die ge
meente word verbrokkel.
(b) Die jeugdiens mis die sakramentsbediening.
(c) Die persoonlike en gemeenskaplike behoeftes van die jeug
kan nook die noodsaaklikheid vir die afsonderlike same
koms van die groep bepaal nie.
(d) Die gesin beweeg nie meer as ‘n eenheid saarn na die
kerk nie.
(e) Die gevaar van vervlakking in die bediening van die
Woord is nie uitgesluit nie.
(f) Die nodige toesig in die erediens kom nie altyd tot sy

reg nie.
(g) Die moontlikheid van veranderings in die liturgie is nie
uitgesluit nie.
(h) Daar is tans in ons eie kerk en land geen dringende nood
in hierdie verband nie.
2.6.3.3

Beoordeling:
Terwyl ons geen beswaar het teen die hou van dienste waarin
die prediking meer bepaaid toegespits word en toegepas word op die
jeug nie, moet ons om prinsipiele redes die ,,aparte” diens vir die jeug
naas die gewone erediens afwys. Ons jeug moet ten voile ingelyf
word by die gemeente en hoort tuis in die samekoms van die hele
gemeente.
2.6.4

Die deelname van die Jeug aan die Erediens.
Uitgaande van die gedagte dat die jeug wel in die erediens in
die volie iiturgiese handelinge betrek word, is dit tog ‘n vraag of die
jeug nie nog meer betrek kan word nie? In baie kerke speel die
jeugkoor en veral die kinderkoor ‘n belangrike rol. Vroeër was dit
ook so dat ‘n deel van die kategetiese onderwys tydens die erediens
afgehandei is.
Feit is dat die jeug daarvan hou om aktief in die erediens betrek
te word. Hulle moet te aile tye deel van die gemeente wees in die
daad van aanbidding. Die basiese reel moet wees dat die jeug ten
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voile en vir die hele erediens in die liturgiese handelinge ingeskakel
moet bly. Hulle moet voel dat hulle ‘n deel van die gemeente is en
dat hulle nie net daar is om die getalle op te stoot nie. Nib is rneer
frustrerend vir die kind en jongmens self as wanneer hulle onder die
indruk verkeer dat hulle verpligte kerkbywoning dien om die getalle
vol te maak nie.
Daar moet ‘n gesindheid van liefde en broederskap in die gemeente
heers. Baie jongmense stap as vreemdelinge by ‘n erediens in op ‘n
Sondag; die eerste indrukke is gewoonhik blywende indrukke. In ‘n
gemeente waar daar warmte in die kerk is, waar daar besieling in die
erediens is en waar daar vitaliteit in die prediking is, sal die jeug
tuisvoel. Die eerste gemeentes was ‘n liefdesgemeenskap en die onder
linge byeenkoms was vol van vreugde en vrede. Die jeug soek hiefde
en aandag en dit kan op ‘n besondere wyse aan hulle gegee word in
die erediens. Verwelkom hulle by die erediens en neem kennis van
hulle. Wanneer die bewys van lidmaatskap afgelees word, behoort
die verwelkoming hartlik te wees. Die jeuglidmaat moet inskakel by
die plaaslike gemeente deur die oorplasing van sy bewys van hidmaat
skap.
Die ideaal bly dat die jeug saam met die gesin plek inneem in die
boesem van die gemeentelike samekoms. Waar daar egter groepe van
kinders of jongmense na die kerk gaan, behoort hulle so geplaas te
word dat hulle ‘n sigbare eenheid met die gemeente vorm; die verste
en die swakste plekke moet nie noodwendig aan hulle toegeken word
nie. Hulle moet nie eenkant en apart geplaas word nie. Huhle is ‘n
oniosmaaklik en onafskeidbare deel van die gemeente. Hulle saam
wees en hul samekoms met die gemeente, is die hoogste uitdrukking
van hul eenheid en verbondenheid met die gemeente.
Die erediens mag nie vervang, verviak of verkort word terwille
van die jeug nie; net so is dit ook verkeerd om die erediens te onder
breek orn die jeuggroep verder in ‘n ander lokaal te laat vergader.
Die erediens moet as geheel en ten voile deur die jeug gedeel word
en kan nie vervang word deur ‘n aanvullend of vervangbare same
korns nie.
2.7 DiE TAAK TEN OPSJGTE VAN DiE SKOLING VAN JEUG
LIDMATE IN DIE AMP VAN DIE GELOWJGE.
Die doel van die verlossing van die mens is orn die sondige en
gevalle mens te herstel tot sy oorspronklike amp voor God. God het
die mens gemaak om Horn te clien as profeet, koning en priester. Ook
die jeug moet derhaiwe so onderrig word, deur rniddel van die predi
king. die kategetiese onderrig. by geleentheid van die huisbesoek en
langs watter ander weg ook al, dat hy volwaardig die drieledige aspek
van die amp kan beoefen. Elke gelowige (doop- en belydende lidmaat)
staan reeds in die amp van die gelowige. maar die vraag is of die
beoefening van die amp altyd tot uitdrukking kom in woord. daad
en lewe.
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2.7.1

Wat die priesterlike aspek van die beoefening van die amp
betref, moet daarop gewys word dat dit reeds in die huislike- en
gesinslewe begin. ‘n Kind leer bid in sy huis. Daar leer hy om die
vrye toegang tot die troon van God te benut. Alle hindernisse tot aan
bidding van God is in Christus afgebreek. In die vroeë Christelike kerk
was daar geen priesters nie maar al die gelowiges was beskou as priesters
wat die offers van gebed bring. Daarby kom ook die offers van
hulle eie lewe en van hulle besittings. Die ware gelowige leef ‘n
priesterlike lewe. Prakties kan die kerk help deur:
(a) die jeug van jongs af die geleentheid te gee om mee te doen
aan die gebed. Hulle moet opgevang word in die gebeds
byeenkomste van die gemeente. Hulle moet leer om met
God te spreek. Die wonderlike gebruik van die huisgodsdiens
in ons eie yolk is ‘n besonder kosbare besit wat deur niks
anders vervang behoort te word nie. Die kerk moet die viam
van die huisaltaar steeds aanblaas. Dit is noodsaaklik om aan
gesinne baie meer leiding, lering en skoling te gee oor huis
godsdiens;
(b) die jeug te leer dat hulle uit hul gawes aan die Here ‘n offer
moet bring. Alles wat ons bet, behoort aan die Here. Die
eenvoudige sendingbussie is ‘n middel om hierdie gedagte
tuis te bring. Die mens van ons tyd wil al sy besittings in
selfsug vir homself gebruik. Daarteenoor moet die Christen
die werk van God met sy besittings ondersteun. Dit moet vir
die kind en jongmens ingeskerp word;
(c) die jeug te leer dat die Christelike lewe ‘n priesterlike lewe is.
Hulle moet verstaan dat dit ‘n lewe is wat gemotiveer word
deur die liefde van God. Ons is geroep om God in en deur
ons naaste te dien, en om met offervaardige liefde te dien.
Dit veronderstel ook die mens se bereidwilligheid om ter wille
van die Evangelie selfs na die heidene te gaan.
2.7.2

Wat die vervulling van die profetiese amp betref, kan die jeug
gelei word om in te sien dat die gemeente reeds op Pinksterdag
bestaan het uit mense wat geroep is tot ‘n getuienistaak. Reeds in
Hand. 1:8 bet die Here Jesus gesê dat hulle Sy getuies sal wees. Gm
‘n profeet te wees is net so ‘n groot voorreg as om koning en priester
te wees. Dit is ‘n verhewe roeping. Om profeet te wees vereis om
God en Sy Woord te ken; ‘n Profeet bet jets om te gaan vertel, hy
het ‘n boodskap van die Here aan die mense. Die profeet is nooit
profeet kragtens sy eie mededelings nie, maar enkel en alleen kragtens
die Goddelilce Woord wat hy meedeel. Wanneer Christus ‘n sondaar
herstel, herstel hy ook sy verstand, sy insig en uitsig oor dinge sodat
hy die wil van God kan ken, verstaan en verkondig. Die kerk het ‘n
taak om sy lidmate te skool in die Woord van God. Ons behoort ons
(jong-) lidmate alle huip aan te bied om hulle Bybel beter te ken, te
verstaan en te gebruik. Insig in die Woord is ‘n vereiste om die
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Woord reg en sinvol aan te wend. Bybelgebruik begin reeds in die
gebruik daarvan in die kerk.
Die profeet getuig nie net in woorde nie rnaar ook deur sy lewe,
sy dade. Sy lewe moet glashelder wees; Woord en daad mag nooit in
teespraak kom nie. Die profeet is ‘n aankondiger van die genade van
God en moet self leef uit en deur die genade.
Hierdie profetiese roeping moet nie net individueei vervul word
nie, maar ook korporatief. Die jongmens moet gelei word om sy
indviduele verantwoordelikhejd te besef en te aanvaar maar ook om
in te sien dat hy ‘n pug het om te vervul saam met die hele kerk, as
deel van die liggaam van die Here Jesus.
2.7.3

Ons word ook geroep tot die konlirLklike amp. Dit is ‘n aan
grypende gedagte dat God die mens geroep het om as ,,koning”
te leef. Die gelowige is volgens 1 Petrus 2:9 ,,‘n uitverkore geslag,
‘n koninklike priesterdom.
Die koninklike aspek van die roeping
van die gelowige kom tot uitdrukking in Sy triomf oor sonde: hy is
nie langer die magtelose siaaf van die sonde nie. Daar mOét blyke
wees van oorwinning in die lewe van die kind van God. Verder ook
in ‘n lewe wat reik na en groei in heiligmaking, en in die groot vry
moedigheid en die gelowige om in die naam van die Here te leef
en te getuig. ‘n Gelowige is ‘n dapper mens en nie bang vir die
bedreigings van die wêreld nie. Jets van Daniel se doelgerigtheid en
Paulus se onverskrokkenheid moet gesien word.
.

.

“

Die Praktiese aspekte van die voorbereiding tot die taak.
Dit is moeilik om voorsiening te maak vir ‘n bepaaide geleent
heid vir die opleiding tot die amp van die gelowige. Bo en behaiwe
die voorbereiding in huislike verband en die kategetiese onderwys, is
dit moeilik om spesiale geleenthede te skep. In die prediking behoort
die voile boodskap van Gods Woord gespreek te word, terwyi die
unieke en sonderlinge ideaal wat God vir elke gelowige stei, duideliker
benadruk moet word.
Die katkisasie bied ‘n geleentheid om die jongmense voor te berei
vir die amp van die gelowige. Die betekenis van hulle roeping in die
wingerd van die Here, behoort hier volledig behandel te word. Dit
kan verbind word met die lesse oor kerklike werksaamhede. Die
jeugverenigings kan ‘n groot rol speel in die skoling van jongmense
vir die amp van die gelowige.
In die stadsgemeentes is dit aan te beveel om die kundige en
toegeruste jong manslidmate so gou as moontlik in te skakel in die
amp van die diakenskap. Die jeug self werk op ‘n natuuriiker wyse
met mense van huile eie ouderdom.
Ten slotte is dit noodsaaklik om die praktiese implikasies van die
beoefening van die amp van gelowige in die daelikse lewe aan te dui.
‘n Mens is as gelowige elke dag besig om die drieërlei aspekte van die
amp te beoefen. Dit straai uit in jou lewensgesindheid, iou dade en
die wyse waarop jy iou diens verrig. Dit raak veral iou gebedsiewe
2.7.4
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en optrede as getuie intiem. Hierdie amp kom tot uitdrukking in die
werke van barmhartigheid wanneer jy met priesterlike toewyding jou
aan ander gee in hul leed; dit kom tot uitdrukking in jou optrede
teen elke openbaring van die sonde, waardeur jy koninklik en gesagvol
ander teregwys of bestraf, en dit kom tot uitdrukking in ‘n tydige
woord van leiding en voorligting wanneer jy profeties die betekenis
van Gods Woord verkondig as getuie. In die gelowige se lewe behoort
die vrugte van die Heilige Gees gesien te word. In die beoefening
van die amp behoort liefde, volharding, opregtheid en getrouheid
kenmerke van die gelowige se lewe te wees.
2.8 BEVJNDINGS.
2.8.1 Die jeuglidmaat is ‘n wesenlik en onmisbare deel van die ge
meente en moet as sodanig bejeën en bearbei word, daarom kan
die benoeming van spesiale jeugouderlinge en -diakens en die hou van
afsonderlike jeugdienste nooit prinsipieel geregverdig word of aanbe
veel word nie.
2.8.2 Die jeuglidmaat het onmiddellik na belydenis van geloof behoefte
aan daadwerklike toesig en leiding, en sells aan voortgaande
onderrig en skoling, ten einde te verseker dat hy daadwerklik inskakel
by die gemeentelike en kerklike lewe en werksaamhede op ‘n wyse wat
horn bevredig en wat ‘n blywende en seënvolle verbintenis met die
gemeente en die kerk verseker.
2.8.3 Die jeuglidmaat moet as volwaardige lidmaat erken, aanvaar,
vertrou en behandel word en die optrede van die ampte, in die
eerste instansie, sowel as van die ouer belydende lidmaat, moet die jeug
lidmaat daarvan oortuig dat dit wel die geval is.
2.8.4 Jeuglidmate moet persoonlik bereik word deur die leraar, ouder
ling en diaken en mag onder geen omstandighede verbygegaan
word nie. Dit is nodig dat hulle by die naam geken word en dat tyd
ingeruim word om met hulle te handel oor persoonlike probleme.
2.8.5

In die herderlike sorg aan die jeuglidrnaat moet rekening gehou
word met alle faktore wat inwerk op die gees en gemoed van die
jongmens, terwyl daar ten opsigte van die herderlike sorg self en
aan die leraar, ouderling en diaken sekere else gestel word. Herderlike
sorg is die allerbelangrikste metode van arbeid aan die (jeug-)lidmaat:
verskillende metodes mag beproef word maar herderlike sorg self
mag onder geen omstandighede verwaarloos of vervang word nie.
2.8.6 Meer moet gedoen word gedurende die katkisasie om jeuglid
mate voor te berei op voiwasse en aktiewe lidmaatskap en ten
opsigte van die daadwerklike beoefening van die drievoudige amp van
die gelowige.
2.8.7 ‘n Program van na-kategetiese sorg is uiters noodsaaklik ter
wille van die spontane, maklike en blywende inskakeling van
die jeuglidmaat by die gemeentelike en kerklike lewe.
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2.8.8

Die besondere rol van die erediens en van die prediking in die
bereiking en voortgaande geestelike vorming van die jeuglid
maat mag nooit onderskat word nie, rnaar dit stel die aanwesigheid
van die jeug in die erediens definitiewe eise aan sowel die inrigting
van die diens as aan die prediker en die prediking.

2.8.9

Aan sowel die leraar as aan die ouderling en diaken word
besondere cisc gestel met die oog op hul arbeid onder die jeug.
lidmate en dit is noodsaakiilc dat elkeen met die oog op hierdie
besondere arbeid geskool en toegerus sal word.

2.8.10 In die arbeid aan die jeuglidmate moet gebruik gemaak word
van alle hulpdienste wat tot beskikking van die kerkraad is
aangesien dit feitlik onmoontlik is vir die leraar, ouderling en diaken
orn soveel te doen vir en aandag te gee aan die jeuglidmate as wat
hulle wel vereis. Dit is die geval veral in gemeentes met ‘n groot
konsentrasie jongmense.
2.8.11 Elke gemeente moet ‘n Jeugkommissie he en die Jeugkommissie
moet horn beywer vir die bestudering van die behoeftes en
rnoontlikhede van jeugwerk in die gemeentes en veral omsien na die
belange van die voorskoolse, skoolgaande, na-skoolse en die studerende
jeug. Dit impliseer dat die Jeugkommissie hulle daadwerklik moet
beywer in belang van die gesonde geestelike groei van die jeug en vir
die medewerking van die hele gemeente in hierdie verband.
2.8.12 Ter wille van die maklike inskakeling van die jeuglidmate in die
gemeentelike lewe, en ter wille van die spontane oorgang van
onrnondige tot mondige lidmaatskap, en ter wille van die voorkoming
van die geruislose erosie van jeuglidmate onmiddellik na aflegging van
belydenis, is dit van die allergrootste belang dat alle jeugwerk, van
die voorskoolse tot die naskoolse kind, ten voile gekoordineer sal wees
sodat daar ‘n geleidelike oorgang van die een fase tot die ander sal
wees.
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3.

DIE JEUGLIDMAAT, JEUGVERENIGINGS
EN HULPDIENS

3.1 BESTAANDE VERENIGINGS WAT WERKSAAM IS ONDER
DIE JEUGLIDMATE VAN DIE KERK.
3.1.1

DIE CHRISTEN-STUDENTEVERENIG1NG VAN
SUID-A FRIKA:

3.1.1.1 Sy Voorgeskiedenis:
Die C.S.V. van S.A. het op 28 Julie 1896 te Stellenbosch tot
stand gekom by geleentheid van ‘n geesdriftige kongres van ongeveer
400 studente en skoliere onder voorsitterskap en leiding van dr. Andrew
Murray, Prof. N. J. Hofmeyr en ds. J. H. Neethling. By dieselfde
geleentheid is die Grondwet goedgekeur en bet dr. G. G. Cillie en
mnr. Japie Krige (wat destyds studente was) op die eerste Hoofbestuur
diens gedoen.
Die hoofdoel vir die totstandkoming van hierdie vereniging in
Suid-Afrika was die geestelik-godsdienstige bearbeiding van die skoliere
aan die destydse hoerskole en die studente aan die kolleges (daar was
flog geen universiteit nie)
kortom, die geestelike bearbeiding van
die studerende jeug as ‘n belangrike groep in die kerk en gemeenskap
van destyds. Hierdie vereniging het dadelik ingang gevind en algou
is talle takke gestig. Om die takke in hul organisasiewerk by te staan
en leiding te gee waar nodig, asook om die eenheid van die werk te
bevestig, het die Hoofbestuur van destyds geoordeel dat die aanstelling
van Reisende Personeel noodsaaklik is.
Pas na die totstandkoming van die Vereniging, is die christelik
protestantse kerke en veral die Ned. Geref. Kerk, tenvolle geken, sowel
as die Onderwysowerhede, aangesien die terrein waarop die vereniging
werksaam sal wees die is van die skole, koshuise, kolleges en universi
teite.
Die stigting van ‘n eie Vereniging in S.A. het saamgeval met ‘n
kragtige oplewing (ongeveer 1890) in verskeie dele van die wéreld
(veral Noord-Amerika), waardeur besondere aandag gegee is aan die
geestelik-godsdienstige bearbeiding van die studerende jeug
deels
vanweë die feit dat die gevestigde kerke van destyds mm of geen
aandag hieraan gegee het. As gevolg van hierdie oplewing is verskeie
Qiristen-Studenteverenigings aan die hoërskole, kolleges en universi
teite in Noord-Amerika, in Engeland en op die vasteland van Europa
in die lewe geroep. Die totstandkorning van hierdie afsonderlike ver
enigings het meegebring die stigting van ‘n Wêreld-Federasie van
Chrsiten-Studenteverenigings (Vadstena, Swede, 1895). waardeur die
verskillende gestigte verenigings met mekaar in aanraking gebring kon
word.
Pas na die totstandkoming hiervan het die Christen-Studentever
eniging van S.A. daarby aangesluit as ‘n geaffilieerde lid. Dit is gedoen
met die oog op kennismaking met die werk in ander lande en om saam
—

—
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‘n getuienis van heil in Jesus Christus, as die Verlosser van die wêreld,
te verkondig.
3.1.1.2 Sy affiliasie met Die Wêreldfederasie van Christen-Studente
verenigings:
Die Wêreldfederasie is in 1895 gestig en vir 69 jaar het die C.S.V.
van Suid-Afrika as een van die oudste en sterkste geaffilieerde lede,
sy steun en samewerking aan hierdie liggaam gegee. By ekumeniese
vergaderings het hy steeds sy stem laat boor en ‘n duidelike en kragtige
getuienis gelewer in belang van die Koninkryk van God en die geeste
like arbeid onder die studerende jeug van die wêreld.
In die jongste tyd egt~het die beleid van die Wêreldfederasie
radikaal verander. In die plek van ‘n gespreks- en werksgemeenskap
het dit ‘n superliggaam geword wat die opvatting van die meerderheid
op die minderheid wil afdwing. Dit is veral die C.S.V. van Suid
Afrika en die Republiek van Suid-Afrika wat die slagoffer van hierdie
beleidsverandering geword het.
Die aanvalle teen die C.S.V. van Suici-Afrika het sy hoogtepunt
bereik by geleentheid van die jongste Algemene Vergadering (Julie
1964 in Suid-Amerika) toe die landsbeleid van die Republiek sterk
veroordeel en Suid-Afrika met bitsigheid aangeval is. Die wyse waarop
die C.S.V. in Suid-Afrika sy taak en roeping uitvoer, sy opvatting t.o.v.
rasse.aangeleenthede, sy optrede m.b.t. sy werk onder die studente
van Suid-Afrilca, is ten sterkste veroordeel. Vir hierdie veroordeling
is gebruik gemaak van die bevindinge van ‘n kornitee van die V.V.O.
Geen pogings is aangewend om ‘n ware en objektiewe beeld van
ons ingewikkelde situasie te verkry nie.
Die Wêreldfederasie bet egter verder gegaan. Aan die meer as
70 geaffilieerde verenigings oor die wêreld is opdrag gegee om die
Suid-Afrikaanse situasie te bestudeer (‘n boekelys wat vir die doel
aangegee word, is uiters ongelukkig en eensydig), om verder onmiddel
like en aanhoudende drastiese stappe te neem teen die Republiek van
Suid-Afrika op politieke, ekonomiese en kulturele gebied en dit ook
by hulle onderskeie regerings te bepleit. Die doel van hierdie optrede
moet wees om so gou moontlik ‘n verandering van beleid in hierdie
land teweeg te bring. ‘n Uitgewerkte plan van aksie is dan ook aan
elke vereniging gestuur waaruit die volgende blyk: die onttrekking van
alle beleggings in Suid-Afrika en die weiering om verder enige beleg
gings te maak, die staking van alle handel met Suid-Afrika en die
weiering om skeepsladings te hanteer, die weiering om teen sportspanne
van Suid-Afrika te wedywer en verder alle sanksies en proteste teen
Suid-Afrika te ondersteun.
Met hierdie optrede van die Wêreldfederasie kon die C.S.V. van
Suid-Afrika horn om gewetensredes nie vereenselwig nie. Die Wêreld
federasie bet die fondament waarop alle ekumeniese samewerking berus
ondergrawe, en horn op die politieke terrein met ‘n optrede vereenselwig
wat allermins Christelik genoern kan word. Met hierdie teologies
onverdedigbare optrede kon die C.S.V. van Suid-Afrika nie geassosieer
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wees nie en het die Dagbestuur besluit om alle betrekkinge met die
Wêreldfederasje onmiddellik te verbreek.
Die C.S.V. van S.A. is sedert middel 1964 nie meer lid van hierdie
liggam nie, en is ook op geen ander wyse hoegenaamd daaraan ver
bonde nie
dit geld ook vir enige ander liggaam van dieselfde soort.
—

3.1.1.3 Die ontbinding van die Chrisien-Studentevereniging van S.~.:
Op 12 Januarie 1965 bet ‘n buitengewone algernene vergadering
van die vereniging te Bloemfontein, besluit om die vereniging te ont
bind en aan die onderskeie afdelings van die voormalige vereniging
volkome selfstandige status as afsonderlike verenigings te gee. Voort
aan sal daar ‘n selfstandige vereniging wees vir elk van die voormalige
Afdelings van die Vereniging, tw. vir die Afrikaanssprekendes. die
Engelssprekendes, die Bantoes, en die Kleurlinge. Daar sal voortaan
.geen inmenging. van die een op die ander wees nie en aan elk is die
geleentheid gegee om as ‘n selfstandige en afsonderlike eenheid met
die werk onder die jeugdiges (studerende jeug) voort te gaan.
3.1 .1.4 Die Afrikaanse Christen-Studenteverenigjng.~
3.1.1.4.1 Sy ontstaan:
Na die ontbinding van die C.S.V. van S.A. op 12 ianuarie
1965, is die Afrikaanse Christen-Studentevereniging van Suid-Afrika op
dieselfde dag te Bloemfontein in die lewe geroep. Dit het tot stand
gekom as ‘n selfstandige en afsonderlike vereniging, los van die ander.
met ‘n eie Konstitusie, Hoofbestuur, naam en eiesoortige werksindeling.
met die hoofdoel om aan al sy lede die volle geleentheid te gee orn
hulleself uit te leef in die organisasie wat in karakter, samestellirig en
werkspatroon ooreenkom met hulle eie kerklike, godsdienstige. kulturele
en maatskaplike agtergrond en oortuigings.
Hierdie Vereniging bedien alleen die blanke Afrikaanssprekende
skoliere en studente in ons land.
Die samestelling, werksaarnhecje en karakter van die Vereniging
volg hieronder.
3.1.1.4.2 Die Hoofbestuur:
Die hoofbestuur (24 lede) is saamgestel uit verteenwoordigers
van al die terreine waarop die werk gedoen word, te wete die werk in die
hoërskole, kolleges, universiteite en teologiese kweekskole, die terrein
van die sending, ekumeniese aangeleenthede en oud-lede. Die lede
van die hoofbestuur bestaan uit teologiese professore, leraars en
studenteleraars, hoofde van skole en onderwysers, en is almal lidrnate
van die Ned. Geref. Kerk.
3.1.1.4.3 Belydenisgrondslag:
Die Vereniging en sy werksaamhede is geplaas op ‘n duidelike
belydenisgrondslag, te wete die Drie Formuliere van Enigheid, naamlik
die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismes en die
Dordtse Leerreëls, as synde in ooreenstemming met die Heilige Skrif.
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Hierdie bepaling is in die Grondwet aangebring omdat die Woord
van God die sentrale plek in die werksaamhede van die vereniging
inneem en studie daarvan nie belydenisneutraal mag wees nie. Dit
then ook om by die lede van die vereniging, wat hoofsaaklik bestaan
uit doop- en belydende lidmate van die Ned. Geref. Kerk, lojaliteit
teenoor eie kerk en belydenis in te skerp.
3.1.1.4.4 Die Doelstellings:
Die doelstellings is soos voig vasgele:
(a) Om studente te beweeg orn die Christelike geloof in God
Vader, Seun en Heilige Gees
volgens die Bybel aan te neem, en as
ware dissipels van Jesus Christus te lewe.
(b) Om ‘n dieper geestelike lewe by stud ente aan te kweek en
ernstige studie van die Bybel as die geInspireerde Woord van God
onder hulle te bevorder;
(c) Om studente te beweeg om hulle te wy aan die uitbreiding
van Gods Koninkryk onder hulle eie yolk en deur die hele wêreld:
(d) Om getrouheid aan die Kerk van Christus in die algemeen.
en aan hul eie kerk en belydenis in die besonder, by studente aan te
moedig.
—

3.1.1.4.5 Sy verhouding tot die Ned. Geref. Kerk:
Dit is die hartlike begeerte van die Vereniging om in sy
lcarakter, werkspatroon en organisasie ens. baie nou geskakel te wees
met die Ned. Geref. Kerk, waartoe byna honderd persent van sy lede
as doop- en belydende lidmate behoort, en sy jeugwerksaamhede. Hy
sien homseif steeds as die jeugarm van die kerk in sy arbeid onder
die studerende jeug, ‘n vertroue wat hy graag waardig wil wees.
3.1.1.4.6 Sy verhouding tot die Onderwysowerhede:
Sedert die ontstaan van die C.S.V.-werk in Suid-Afrika byna
70 jaar gelede, het die Vereniging in sy werksaamhede altyd voIle
toegang tot die skole, kolleges en universiteite gehad. In die skole is
dit deurgaans beskou as ‘n volwaardige buitemuurse aktiwiteit; aan
die kolleges en universiteite as ‘n verantwoordelike werksaamheid onder
die studente. Aan die Afrikaanse Christen-Studentevereniging is die
selfde vergunning gegee.
Hierdie vergunning, gebaseer op ‘n daadwerklike vertroue van die
kant van die onderwysowerhede, en die hartlike samewerking wedersyds
in belang van die geestelike welsyn van die studerende jeug, word
steeds gehandhaaf. Die toegang tot die hoërskole en hoer opvoedings
inrigtings is ‘n geleentheid wat behoue moet bly.
3.1.1.4.7 Ledetal en takke:
Die Vereniging bestaan uit 58,000 lede waarvan 52,000 ver
bonde is aan die hoërskole en 6,000 aan die kolleges en universiteite
(Afrikaans). Die lede is ge-organiseer in 450 takke waarvan 431
verbonde is aan die hoërskole en 19 aan die kolleges en universiteite.
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3.1.1.4.8 Die Takwerksaarnhede:
Orn weekliks in kleiner studiekringe byeen te kom vir die
studie van die Bybel en die beoefening van gebed.
Om getuienis te lewer deur woord en daad teenoor mede-skoliere
en mede-studente van Christus Jesus as die Saligmaker van die wêreld.
Om getrou deel te neem aan geleenthede vir persoonlike geestelike
arbeid onder eie mense en ander.
Om lojaliteit in te skerp teenoor die lede van eie kerkverband en
belydenis en hulle ook daadwerklik aan te spoor tot aktiewe deelname
aan die werksaamhede daarvan.
3.1.1.4.9 Die Reisende Sekretarisse(-esse):
Om hierdie werksaamhede in die plaaslike takke aan te moedig
en die band van die hele Vereniging stewig te hou, is tien voltydse
reisende sekretarisse(-esse) in diens. Twee hiervan is werksaam op
die terrein van die kolleges en universiteite en agt op skoolviak. Dit is
die beleid van die Vereniging dat die arbeid van die reisende sekreta
risse(-esse) alleen met die toestemming van die plaaslike leraar en
kerkraad en van die hoof van die skool sal geskied. Hulle wil slegs
dien as hulpkragte vir die plaaslike instansies (kerk en skool) in die
werk wat reeds gedoen word.
‘n Baie groot deel van die arbeid en organisasie van die Vereniging
is in die hande van hierdie getroue en toegewyde werkers en werksters.
Saam met hierdie span is aan die skole en hoer inrigtings van ons
land meer as 2,000 onderwysers(esse~ en dosente verbonde wat vry
williglik jaar na jaar met toewyding en getrouheid hul tyd en kragte
gee ter bevordering van die werk.
3.1.1.4.10 Kampe:
Meer as 6,000 seuns en dogters en studente neern jaarliks
deel aan die meer as 3Oge-organiseerde streekkampe op die groot antal
terreine wat die eiendom is van die Vereniging. As die aantal tak
kampe wat jaarliks plaasvind, hierby gereken word, sal die getalle
aansienlik hoer wees. Al die bestaande kampe het reeds brandpunte
geword vir groot en wonderlike geestelike arbeid onder die jeug.
3.1.1.4.11 Sendingwerksaamhede:
Die Vereniging het ook sy uitgebreide sendingwerksaamhede
waarin Christen-studente die geleentheid ontvang om elke week prak
tiese sendingwerk te doen, self ‘n studie te maak van die verskillende
sendingvelde, gereeld kennis te maak met persone uit die sendingvelde
self en sodoende eerstehandse inforrnasie te ontvang. Die Vereniging
stel horn ook ten doel om die belangstelling vir sendingwerk op te wek
en voltydse arbeiders vir die sendingvelde te werf. Hierdeur het die
Vereniging een van die vernaamste kanale geword waardeur die kerk
kandidate vir die sendingvelde kan werf en verkry. Die werksaam
hede word alleen onderneem onder toesig, raad en leiding van die
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verskillende Sendingkommissies van die kerk en die plaaslike Sending
leraar en kerkraad. Hierdie groot getal vrywilligers dien as hulpkragte
in die plaaslike kerklike instansies in die werk wat reeds gelewer word.
3.1.1.4.12 Strand- en vakansiedienste:
Onder die toesig, raad en leiding van die plaaslike leraar
en kerkraad, en met die instemming van die plaaslike instansies en
vakansiegangers, word elke jaar gedurende die lang vakansies op meer
as 30 vakansie-oorde langs die kus en in die binneland arbeid gelewer
van ‘n geestelike-godsdienstige aard onder die seuns en dogters van
laerskool- en hoërskoolouderdomme, jongmense en voiwassenes, wat
daar met vakansie is. Hiervoor stel ongeveer 350 onderwysers(esse),
studente en werkende jongmense hulleseif jaarliks beskikbaar as vry
willige werkers(sters) op ‘n tydstip wanneer baie ander tuis of met
vakansie is.
Hulle word dus as hulpkragte beskikbaar gestel aan die plaaslike
leraar en kerkraad (in hulle amp as gelowiges) vir arbeid gedurende die
spitstydperk van die vakansie.
3.1.1.4.13 Eie publikasies:
Die Vereniging versprei twee publikasies: ,,Studentenuus”,
~vat meer bepaaldelik vir die studente bedoel word, en ,,Ons Bou”,
wat onder die skoliere versprei word. Vir ‘n baie groot getal skoliere
en studente het hierdie blaaie al onmisbaar geword en voorsien dit
ook in ‘n baie belangrike behoefte in hulle lewens.
In elkeen van die twaalf uitgawes van ,,Die Oorvloedige Lewe”
is die Vereniging ook verantwoordelik vir die rubriek ,,Aan die Jeug
front”. In hierdie rubriek word informasie en mededelings verstrek,
veral vir die oud-lede en tafryke voiwasse vriende van die Vereniging.
3.1.1.4.14 Finansies:
Om hierdie wydvertakte werksaamhede aan die gang te Iiou
en alle verpligtinge na te kom, word gereelde bydraes ontvang van die
verskillende takke van die Vereniging, van individuele lede en van ‘n
groot aantal Studentevriende wat jaarliks vir ‘n vaste bedrag verant
woordelikheid neem. By geleentheid van die jaarlikse Biddag vir die
Studerende Jeug (twçede Sondag in Mei), dra ‘n groot aantal gemeentes
van die Ned. Geref. Kerk ruim by tot die werk onder die jeug. Sonder
hierdie bydraes sal die groot werk kwalik voortgesit kan word.
Langs hierdie wee word ‘n groot deel van die meer as R60,000
gevind wat jaarliks vir die werk benodig word.
3.1.2 DIE KERKJEUGVERENJGING.
3.1.2.1 Sy Voorgeskiedenis:
Voor die stigting van die Kerkjeugvereniging was daar veral
twee verenigings wat in verband met die Nederduitse Gereformeerde
Kerk gestaan het en wat hulle vir die belange van die naskoolse jeug
beywer het, naamlik die Christelike Jongeliedevereniging (C.J.V.) en
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die Christelike Strewersunie (C.S.Unie). Voorheen was daar ook ‘ii
Bybelklasvereniging in die O.V.S. wat in 1947 by die Strewersunie aan
gesluit het.
3.1.2.1.1 Die Christelike Jongeliedevereniging:
Sover bekend, is die eerste Jongeliedevereniging gedurende
die l7de eeu in die stad Basel in Switserland gestig. In hoeverre die
beweging daarvandaan uitgebrei het, is nog nie met sekerheid vasgestet
nie. Of dit enige invloed uitgeoefen het op soortgelyke liggame wat
tussen die jare 1817 en 1823 in Duitsiand, Groot Brittanje, Frankryk
en Amerika in die lewe geroep is, is nie bekend nie. Wat slegs seker
is. is die feit dat die Christelike Jongeliedevereniging, in die vorm
waarin dit by ons bekend was, dateer vanaf die jaar 1844. Van belang
is om te weet dat die Christelike Jongeliedevereniging sy beslag in
Suid-Afrika gekry het deur wyle prof. N. J. Hofmeyr, destyds hoog
leraar aan die Teologiese Kweekskool te Stellenbosch, in 1874.
Die doel van die vereniging was om die godsdienstige, verstande
like en maatskaplike ontwikkeling van sy lede te bevorder.
,,Die werk van dieS vereniging sou wees godsdienstig, literaries
en musikaal en mag insluit resitasies, debatte en gesellige byeenkomste,
~vat deur die bestuur, na gelang van plaaslike omstandighede, gereel
sal word.” Sy leuse was: ,,In alles vir Christus’, en die blad ,,Jong
Suid-Afrika”, was gebruik as orgaan. In 1934 het sowat 6,000 persone
aan die vereniging behoort. Uitbreiding het voortgeduur tot ongeveer
1940. Dat die vereniging van onskatbare waarde vir die jeug van ons
land was, ly geen twyfel nie. Hierdie C.J.V. het in verband gestaan
met die Ned. Geref. Kerk en moet nie verwar word met die jongeliede
verenigings wat vandag nog in sekere susterskerke en dogterkerk in
Suid.Afrika bestaan nie.
3.1 .2.1.2 Die Christelike Stewersunie:

op 2 Februarie 1881 is die Christelike Strewersunie in die
pastorie van dr. Francis Edward Clark in Williston, V.S.A., gestig.
Die aanvanklike doel met die stigting was om die jong Christene te
laat opwas, sterker te laat word en om die jongmense tot getroue
belyers en werkers vir Christus en die kerk te vorm. As leuse is voor
opgestel: ,,Vir Christus en die Kerk”.
In 1887 het dr. Bliss die plantjie op Suid-Afrikaanse bodem, t.w.
in die Hugenote Seminarie, Wellington, oorgeplant. Dr. Clark egter~
meen dat dit reeds in 1886 te Amanzimtoti in Natal plaasgevind het.
Sover vasgestel kan word, is die eerste vereniging in die Nederduitse
Gereformeerde Kerk te Graaff-Reinet, in 1893, gestig.
In 1898 het daar reeds oor die 100 Afrikaanse en Engelse takke
bestaan, met 4,000 lede. Gedurende die Anglo-Boere Oorlog (18991902) was daar duisende Strewers in die gevangeniskampe. Te St.
Helena, byvoorbeeld, het die vereniging in 1902 sowat 400 lede getel.
Die moeilikheid van die twee tale by konferensies, sowel as die
oorlog tussen Boer en Brit, bet die stigting van ‘n afsonderlike Unie
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die Nederduitse Gereformeerde Kerk, op I Maart 1901, nood
s~k1ik gemaak. In 1940 bet die vereniging in die wêreld nog oor
d~e 80,000 takke getel met ‘n ledetal van 4,250,000. In 1950 was daar
in Suid-Afrika 399 takke onder lidmate van die Ned. Geref. Kerk.
met ‘n ledetal van jets minder as 10,000. Onverganklike bouwerk is
deur hierdie vereniging aan die lewes van duisende jongmense gedoen.
Tienduisende rande is bestee in belang van die Sending e.a. werk
saamhede van die kerk. Die maandblad van die Strewersunie in
Suid-Afrika was ,~Die Christelike Strewer”.
vu

3.1.2.1 .3 Uiteenlopende wyses van Jeugbearbeiding:
Vir ‘n geruimte tyd het bogenoemde verenigings langs mekaar
bestaan. Beide organisasies bet die goedkeuring en morele steun van
die kerk geniet om in sy gemeentes onder die jeug te werk. Tog was
dit nog altyd bewegings naas die kerk. Dit was nie verenigings ~vat
nit ons eie bodem ontstaan en ontwikkel het nie. Hulle het nie direk
uit die kerklike lewe voortgevloei nie. Benewens genoemde twee
verenigings het, in~ ‘n groot aantal gemeentes, geen organisasie bestaan
ten behoewe van die jeug nie. Terwyl in ander gemeentes. waar daar
wel ‘n oog vir die noodsaaklikheid van meer intensiewe ieugbearbeiding
bestaan bet. kerkrade daartoe oorgegaan het om plaaslik ‘n eiesoortige
jeugorganisasie. sonder enige kontak na buite. in die lewe te roep.
Hierdie uiteenlopende wyses van jeugbearbeiding. is deur vele
hesware gedruk. Alle uniformiteit is daardeur verbeur. Leierskap is
verdeel, terwyl geen gesamentlike aksie moontlik was nie. Geen span
werk na buite kon verrig word om ‘n gemeenskaplike doel na te strewe
en te verwesenlik nie. Die onsekerheid oor watter vorm van jeug
organisasie nou die beste was. het jongmense verwar en vervreem in
plaas van buTTe te beIndruk en te besiel.
3.1 .2.1.4 Eenheidsideaal:
Die voornoemde feite bet meer as een persoon wat ‘n visie
vir diensbare, aktiewe jong-lidmate gehad het, op die gedagte gebring
dat dit tyd ~eword bet om kragte te konsolideer. So byvoorbeeld
bet die Bybelkias en die Christelike Strewersunie in die Vrystaat saam
gesmelt. In Kaapland het die gedagte van eenwording van die Strewers
unie en die Christelike Jongeliedevereniging reeds bestaan. Reeds in
1940 bet die Sinode van Kaapland opdrag aan sy Kommissie vir
Arbeid aan die Jeug ge~ee om samesmelting tussen die Strewersunie
en die Christelike Jongeliedevereniging te probeer bewerkstellig.
Tydens die Transvaalse Sinode van 1948 het ‘n konsep~memoran.
dum gedien i.v.m. toekomstige kerklike jeugbearbeiding. Dit het
tot gevoig gehad dat die Sinode in beginsel op ‘n program van aksie
vir sy lidmate besluit bet, wat so spoedig moontlik voor die Federale
Jeugraad gelé moes word om eenvormigheid in al vier Gefedereerde
kerke te verkry, met inagneming van bestaande kinderverenigings.
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3.1.2.1.5 Voorwaartse Beweging:
Die besluit van die Transvaalse Sinode het ‘n groot stoot
aan die hele saak gegee. Toe die Federale Jeugraad in Junie 1948
die saak in hande geneem het, bet daar beslis ‘n voorwaartse beweging
gekom. In Julie 1948 het verteenwoordigers van die Strewersunie
en die Christelike Jongeliedevereniging nie-amptelik in die kerkgebou
van Johannesburg-Oos bymekaar gekom. Die gevoel was dat eenheid
noodsaaklik is. Op 10 November 1948 het lede van die Federale
Jeugraad (van die Ned. Geref. Kerk) en die Strewersunie en die
Christelike Jongeliedevereniging.-hoofbesture amptelik in Pretoria by
eengekom. Weereens is die noodsaaklikheid van ‘n jeugeenheidsfront
sterk aangevoel. Die Federale Jeugraad het die saak toe in die hande
van die twee hoofbesture gelaat om self ‘n program van aksie op te
stel en aan die kerk voor te lê. In Maart 1948 het hierdie besture
in Kimberley vergader en is besluit om eenwording ernstig te oorweeg.
‘n Komitee is benoem wat in April 1949 op De Aar bymekaar sou
kom. Op die De Aar-byeenkoms bet die hoofbesture van die Christelike
Strewersunie en die Chistelike Jongeliedevereniging tot ‘n basis van
cenwording geraak op grond van ‘n konsep-reglement voorgele deur
ds. W. de W. Strauss (Alg. Sekr., C.S. Unie). Later is hierdie konsep
grondwet deur die onderskeie kongresse op Kroonstad (Strewersunie)
en Bredasdorp (C.J.V.) onderskeidelik, in Julie 1949 goedgekeur. Die
Federale Jeugraad het op 24 Augustus 1949 in Bloemfontein en op
26 Januarie 1950 in Kaapstad die konsep-grondwet, met enkele wysi
~ings, goedgekeur. Hierna is dit deurgestuur na alvier die betrokke
Sinodes. So was die pad oop vir die totstandkoming van ‘n eie kerkilke
jeugaksie.
3.1.2.1.6 Stigtingskongres Kerkjeugvereniging:
Die groot gebeurtenis het plaasgevind te Wellington, op 6
Julie 1951. By ‘n terugblik op a! die werksaamhede wat te Wellington
afgehandel moes word, kom ‘n mens tot die een gevolgtrekking, naamlik
,,Die Here het ons dit laat geluk.”
Nadat oor al die verskilpunte eenstemmigheid bereik is, en die
‘Christelike Strewersunie en die Christelike Jongeliedevereniging formeel
besluit het om op te gaan in één kerklike organisasie, het al die afge
vaardigdes in een groot kongres vergader. Wat ‘n onvergeetlike gesig
en indruk bet dit nie gemaak nie. By die 500 afgevaardigdes was
daar een wil en strewe.
Vrydag, 6 Julie 1951, sal in die geskiedenis van die kerk aange
teken staan as ‘n onvergeetlike mylpaal t.o.v. jeugbearbeiding in Suid
Afrika. Op did dag is a! die verskillende strome in één kanaal gekeer
en aT die sluimerende moontlikhede gekonsolideer tot ‘n hegte eenheid.
Daardeur is ‘n Ianggekoesterde ideaal verwesenlik. Die Kerkjeug
vereniging is deur die Ned. Geref. Kerk in die lewe geroep as ‘n ver
eniging van en vir die kerk, waarin die jeug hul inisiatief en self
aktiwiteit vryelik aan die dag kan lê en ontwikkel in ooreenstemming
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met die bepalings van die grondwet. Hier is ook ‘n vereniging gebore
ult Christelike samewerking. Die leuse is ‘n verbinding van die leuses
van die Christelike Strewersunie en die Christelike Jongeliedevereniging:
.,In alles vir Christus en Sy Kerk”. Die amptelike biad, ,,Ons Jeu~i”
is op 1 November 1951 vir die eerste keer uitgegee en verskyn nog
gereeld elke maand.
3.1.2.2. Grondsiag van die Kerkjeugvereniging:
Die Kerkjeugvereniging staan gegrond op die Bybel as die
heilige en onfeilbare Woord van God. By die verkiaring en uitleg
daarvan dien as rigsnoer die Drie Formuliere van Enigheid, as kon.
fessionele grondsiag van die Nederduitse Gereformeerde Kerke.
3.1.2.3 Doelstelling van die Kerkjeugvereniging:
Die doelwit waarop die Kerkjeugvereniging horn toespits is
om op planmatige wyse elke jong Iidrnaat van die kerk te help vorm
tot ‘n aan die Skrifgebonde, positiewe en praktiese volgeling van
Christus. Dit wil dat die jongmense in die samelewing belyers en
getuies van die Here Jesus sal wees, deur die sonde te versaak, die wil
van God te doen en Sy eer in hulle lewens te handhaaf. Om hiertoe in
staat te wees, word jongmense aangewys op die genademiddels ~vat
God tot hulle beskikking stel, naamlik die getroue gebruik van die
Woord, die Sakrarnente en ‘n toegewyde gebedsiewe. Voorts word van
hulle verwag om ‘n regmatige aandeei aan al die werksaarnhde van die
kerk te neem en getrou hulle verpligtinge na te kom. Kortom, die
Kerkjeugvereniging beoog:
Ons jongmense se harte vir die Here Jesus;
Ons jongmense se kragte vir Sy koninkryk;
Ons jongmense se talente tot Sy eer.
Anders gestel:
Die Kerkjeugvereniging beoog dat ons jong..lidmate behoue sal
bly, gevorm word en bruikbaar gemaak word vir Christus en Sy kerk.
3.1.2.4 Sy Verbond met die Ned. Geref. Kerk:
Die Kerkjeugvereniging is wat sy stigting, sy doelstelling en sy
funksionering aanbetref, ‘n suiwer kerklike vereniging en het geen
gedagte of begeerte om onafhankiik van die kerklike toesig en leiding
te bestaan en om selfstandig sy eie koers te gaan nie. Die Kerk
jeugvereniging wil uitsluitlik ‘n hulpdiens vir die kerk wees in sy
amptelike uitreiking tot die jeuglidmate van die kerk. Daarom beskou
die Kerkjeugvereniging homseif nie as ‘n vereniging in die gewone
(koilegialistiese) konnotasie van die woord nie maar die kerkjeugver..
eniging is die georganiseerde optrede van die jeuglidmate binne die
gemeente en die kerk se program van werksaamhede.
Die Kerkjeugvereniging erken ten voile die gesag van die kerklike
vergaderings, t.w. kerkraad, Ring en Sinode en onderwerp horn daaraan
en begeer nie om langs die kerk as ‘n selfstandige vereniging te beweeg
nie. Dit bied siegs aan die kerk die masjinerie vir die doeltreffende
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geestelike bearbeiding van sy jongmense. Daarom beskou die Kerk
jeugvereniging sy werksaamhede as deel van die kerklike aktiwiteite.
as die besit van die kerk, en nie as ‘n selfstandige, losstaande aktiwiteit
nie. Vandaar dat die Kerkjeugvereniging altyd beskikbaar is om deur
die kerk in sy groot kerklike werksaamhede, byvoorbeeld Sending,
Armesorg, Evangelisasie, Openbare Sedelikheid ens., positief ingespan
en benut te word. Die Kerkjeugvereniging wil nie ter wille van die
jeug bestaan nie, maar wil juis die jeug leer en organiseer om bruikbaar
te wees in die werksaamhede van die kerk van Jesus Christus.
Die Kerkjeugvereniging is die amptelike jeugvereniging van die
Ned. Geref. Kerk, waarvan sowel die bestaan as die metodes
soos
vasgele in die Grondwet
deur die onderskeie sinodes van die kerk
goedgekeur is.
Dit het ‘n duidelike opdrag van ons kerk, naamlik die vorming
en aktivering van sy jong-lidmate.
—

3.1.2.4.1 Bestaan in gemeente:
Die Kerkjeugvereniging funksioneer binne die grense van ‘n
gemeente, waar dit onder die toesig. leiding en beskerming van die
plaaslike kerkraad staan. ‘n Tak van die Kerkjeugvereniging kan
nooit buite of los van ‘n gemeente bestaan nie. (Hierdie is die belang
rikste element in die bestaan van die Kerkjeugvereniging.)
Die Kerkjeugvereniging bestaan nie kragtens die feit dat daar ‘n
Ringsunie, Gebiedsunie of Algemene Unie bestaan nie. Hierdie besture
is egter ook noodsaaklik, en deur die Sinodes goedgekeur, ten einde
die werk van die Kerkjeugvereniging beter te laat viot.
3.1.2.4.2 Eenheid en eenvorinigheid van kerklike jeugwerk.
Die Kerkjeugvereniging bring noodsaaklike eenvormigheid i.n
kerk se jeugaksie en maak aanpassing en inskakeling van jongmense
wat oor en weer verhuis, makliker. Dit maak konsolidasie van jeug
leierskap moontlik; gesamentlike optrede en die verbrokkeling nie.
Dit vergemaklik die opleiding van jeugleiers. Die Kerkjeugvereniging
bring mense bymekaar en bou nie skeidsmure op nie. Sy program
is omvattend en dek al die terreine van die kerk se werk waarop ons
jong-lidmate inderdaad gebruik word en ‘n bydrae kan lewer.
Die Kerkjeugvereniging strewe daarna orn onder toesig en leiding
van die kerk, op gemeentelike vlak en in breër verband, ‘n gebalan
seerde program daar te stel vir die jeuglidmate wat voorsiening maak
vir al die normale en natuurlike behoeftes van die jeug en wat hul
geestelike groei sal bevorder. Die programme is Skrif-gerig, gemeente
gerig en jeug-gerig en maak voorsiening vir Bybeistudie en gebed,
vir bespreking en besinning, vir praktiese christelike werk, vir gesellige
verkêer en gesonde ontspanning, asook vir die sosiale en kulturele
behoeftes van die jeuglidmate.
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3. 2.4.3 Benut ondernemingsgees van jeug en aktivering tot die amp
van die gelowige:
Jongmense kry ruim geleentheid om eie ondernemingsgees te be
oefen teryl hulie hul ten dienste van die kerk stel, tog het die kerk
ten voile beheer oor die werk van die Kerkjeugvereniging, byvoor
beeld deur verteenwoordiging op besture.
Die werk van die Kerkjeugvereniging kom neer op die aktivering
en doeigerigte organisering van die amp van die gelowige onder die
jeug, onder begeleiding van die besondere ampte, met behoud van die
inisiatief van die jeug. Ons mag nie toelaat dat ons jong-lidmate
op die mark staan en hulie nie in diens van Christus gebruik nie.
3.1.2.4.4 Pas in by stelsel van kerk:
Die Kerkjeugvereniging tree op behoeftevoorsienend, vormend
en aktiverend (praktiese Christelike dienslewering) t.o.v. die jeug, in
diens van die kerk, maar altyd op so ‘n wyse dat die organisasie
vorme ten voile inpas by die stelsel van die kerk. (Takbesture kan
funksioneer as ‘n subkommissie van die jeugkommissie van die kerk
raad, die Ringsuniebestuur as subkommissie van die Rings-jeugkom
missie, die Gebiedsuniebestuur as subkommissie van die Sinodale
Jeugkommissie ens. Wat die Kerkjeugvereniging self betref, is daar
hier geen belemmering nie.)
3.1.2.5 Organisasie:
Uit die voorgaande is dit baie duidelik dat ons in die Kerk
jeugvereniging te doen het met ‘n besondere organisasie. Dit staan
bekend as ‘n vereniging, maar dit is meer as net ‘n vereniging Van
enersdenkende jongmense. Dit is ‘n voortreflike hulpdiens of kanaal
of organisasie, of noem dit metode, wat geskep is waardeur die kerk
raad, Ring en Sinode maklik in kontak kan kom met die jeugkragte
van die kerk en hulie met ‘n minimum inspanning in aksie kan stel
in die verskiilende werksaamhede van die kerk: dis ‘n leer van jong
mense wat hulle georganiseerd aanbied aan die kerk met die bede:
,,Hier is ons, ons weet van duisende wat passief eenkant staan. waaroor
die kerk met reg besorg is, maar hier is ons, neem ons, leer ons, lei
ons, gerbuik ons.’ Dis ‘n manier waarop die kerk, binne gemeentelike,
Rings- en Sinodale verband sy jongmense nie alieen intensief bearbei
nie, maar ook verantwoordeiikheid aan hulie toeken en hulle in die
verskillende vertakkings van die kerklike werksaamhede gebruik. (‘n
Skematiese voorsteiling van die organisasie van die Kerkjeugvereniging
word aan die einde van hierdie hoofstuk ingebind.)
In die organisasie van die Kerkjeugvereniging is daar vier belang.
rike sake wat steeds in ag geneem word.
3.1.2.5.1 In die eerste plek is dit noodsaaklik dat die jong lidmate
van die kerk wat by die Kerkjeugvereniging aansluit, daar
van bewus sal wees dat hulle lidmate van die gemeente is waartoe
hulle behoort en daarna eers lidmate is of kan word van die vereniging.
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3.1.2.5.2 Tweedens moet onthou word dat hierdie vereniging bestaan
uit jong lidmate wat begerig is en behoort te wees om onder
die kerkraad se simpatieke leiding opgebou en gevorm te word tot
bruikbare, togewyde en volwaardige lidmate van die gemeente en kerk
as geheel. Hulle, van hulle kant, moet dan ook van die standpunt
uitgaan dat hulle nie ‘n afsonderlike groepie mense in die gemeente
wil wees nie, maar bloot net gewone lid mate wat deur die kerk
georganiseer en voorberei word tot diensbaarheid, getrouheid en ver
antwoordelikheid. Wat in die gemeente aangaan, raak die Kerkjeug
vereniging direk; wat die Kerkjeugvereniging doen of nie doen nie,
raak die gemeente baie intiem.
3.1.2.5.3 Derdens leer die lede in hulle vergaderings wat die vereistes
is, volgens Gods Woord, van ‘n ware Christelike lewe en
lidmaatskap van die kerk van Christus. In hulle vryetyd word hulle
dan geroep om hulleseif van jongs af diensbaar te stel in die gemeente
waaraan hulle behoort.
3.1.2.5.4 Vierdens is Iidmaatskap van die Kerkjeugvereniging ‘n tyde
like lidmaatskap. Die jong-lidmaat is slegs vir ‘n geringe
aantal jare lid van die vereniging en tree dan weer uit om deel te
neem aan die werksaamhede waarin die ouer lidmate betrokke is.
3.1.2.6 Die waarde van die Kerkjeugvereniging vir die jongmense.
3.1.2.6.1 Geleenthede en voorregte:
Die geleenthede en voorregte wat tot beskikking van die
ieug gestel word, is veelvuldig. Die skematiese voorstelling wys duide
uk dat daar gereeld godsdienstige vergaderings, gesellige byeenkomste
en opvoedkundige programme in elke tak aangebied word. Die ver
skillende komitees
Send ingkomitee, Welsynskomitee, Evangelisasie
komitee, Uitbreidingskomitee en Kultuur en Ontspanningskomitees
bied werksgeleenthede vir elke jongmens. Die getal gemeentelike
jeugkampe, Ringsunie-jeugkampe, jaarlikse vakansie-jeugkampe, jeug
toere en jeug-leierskursusse is tot beskikking van die jeug en neem
elke jaar toe. Jaarliks word ‘n jeugkonferensie in elke Ring gehou.
Al om die drie jaar word ‘n Gebiedsuniekongres in elke gebied gehou
en dan nog elke drie jaar ‘n Algemene Kongres. Daarby kom ,,Ons
Jeug”, die amptelike blad van die Kerkjeugvereniging. Dit bevat die
dagstukkies vir Bybeistudie en Onderwerpbespreking, wat as hand
leiding dien vir die binnekamergodsdiens en die groepsbesprekinge
van lede van die Kerkjeugvereniging en ander Christen-jongmense.
Benewens die voornoemde, bevat ,,Ons Jeug” ook belangrike
artikels oor jongmens-vraagstukke, verhale met ‘n Christelike strekking.
Christelike getuienis, voorligting in verband met praktiese Christelike
werk, wenke vir tak-organisasie, ‘n korrespondensiekolom, ‘n rubriek
vir penmaats en so meer. Daar word ook van tyd tot tyd volledige
inligting- en voorligtingstukke spesiaal vir jeugleiers en bestuurslede
geplaas.
—

—

164

Daar is werklik geen behoefte t.o.v. ons jongmense waarin die
Kerkjeugvereniging nie reeds voorsien of kan voorsien nie.
3.1.2.6.2 Betekenis vir die Jeug:
Om die werk en waarde van die Kerkjeugvereniging vir die
jongmens in nadere besonderhede te ontleed, is nie moontlik nie. Dis
immers geestelike werk, wat nie maklik omlyn kan word nie. ‘n
Baie groot deel is in hierdie bedeling onsigbaar.
As die Kerkjeugvereniging verder in sy verband met die kerk
gesien word, dan gee dit nie ‘n korrekte beeld wanneer a! die praktiese
dienswerk wat gelewer word, byvoorbeeld Sending, Evangelisasie, Arme
sorg, Besoekwerk, geldelike bydraes ens., uitgesonder word as pres
tasies van die vereniging nie. Dit gaan immers om die dinge wat
jong lidmate van die kerk doen as persone wat geroep is om te werk
en te getuig vir Christus en Sy kerk, en die Kerkjeugvereniging is
slegs die kanaal waardeur die jeugkragte deur die kerk saamgetrek
en benut word. En juis hierin lê sy groot waarde vir die kerk en
vir die jeug, wat sekerlik met vrymoedigheid genoem kan word.
3.1.2.6.3 Verbind in karneraadskap:
Die Kerkjeugvereniging bring die jeug op ‘n besondere wyse
bymekaar. Die Kerkjeugvereniging bind jongmense op gemeentelike
viak en in wyer verband saam in ‘n gees van kameraadskap en vriend
skap. Die Kerkjeugvereniging bied ‘n tuiste vir almal, dit vorm
skakels en rig nie skeidsmure op nie.
3.1.2.6.4 Verleen beskertning:
Die Kerkjeugvereniging verleen beskerming aan die jeug deur
hulle in goeie geseiskap te bring. Niemand hoef sy stryd te verswaar
deur homfhaar by twyfelagtige of bedenklike kringe in te werp en
te verdwaal nie.
3.1.2.6.5 Bevorder geestelike groei:

Die Kerkjeugvereniging gee aan ons jeug werk om te doen
vir Christus in die gemeente en kerk. Deur hierdie werk word hulle
geestelike lewe verdiep en verryk. Werk maak sterk. Hulle kennis
van, liefde vir en lojaliteit aan die werksaamhede van die kerk word
vermeerder. Die amp van die gelowige kom in aksie. Hulle vryetyd
word nuttig bestee. Ledige ure word vervang met ,,arbeid adel”.
Niemand hoef dus ledig op die mark te staan nie.
3,1.2.6.6 Vorm tot leiers:
Die Kerkjeugvereniging lei die jeug op as leiers en leidsters
in die kerk.
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3.1.2.7 Onbeperkte moonilikhede:
Die moontlikhede om die Kerkjeugvereniging so te benut, is
absoluut onbeperk. Die konstitusie is geensins staties nie, dit bied
ruimte na die eis van omstandighede. Wat meer is, die vereniging lean
horn orn te ontwikkel soos die kerk dit van horn verlang. Verder
bevorder dit onderlinge verkeer, die beoefening van eie ondernemings
gees, beskerming en sekuriteit, voorligting en leiding t.o.v. aktuele
jeugvraagstukke, gebruikmaking van kragte en talente, geestelike groei
ens. in 779 afsonderlike takke, 95 Ringsunies en 7 Gebiedsunie
(syfers 1963).
3.1.2.7.1 in een
14,375
3,980
4,500
3,662
28
317
123
80

jaar vind plaas:
geestelike vergaderings.
byeenkomste van kulturele en opvoedkundige aard.
ontspanningslegeenthede in ‘n gesonde atmosfeer en
in goeie geseiskap.
bestuursvergaderings; op enige gegewe oomblik is daar
5,500 aktiewe leiers in die Kerkjeugvereniging.
leierskursusse.
jeugweke of jeugnaweke, met ‘n element van opskerping
tot aksie en jeug-evangelisasie.
jeugkampe.
Ringsuniekonferensies, en dan nog talle byeenkomste
waar voorligting gegee is, byvoorbeeld oor verhouding
teenoor teenoorgestelde geslag, skadelike strominge ens.

3.1.2.7.2 Ten opsigte van praktiese Christelike dienslewering spreek
die volgende vir hulseif:
469 Sendingkomitees, wat sendingwerk organiseer.
450 Uitbreidingskomitees, wat jongmense uitnooi en beweeg
om aktief vir Christus en Sy Kerk te leef.
338 Welsynskomitees, wat ‘n Iiefdesdiens verrig.
408 Evangelisasiekomitees, wat wil herwin.
280 Kersbyeenkomste en sang op ou Kersaand om die
regte stemming in hierdie heuglike tyd te skep.
3.1.2.7.3 Die finansiele krag van die Kerkjeugvereniging binne die kerk
is R100,000 per jaar. Gedurende 1963 was die bydrae van
die Kerkjeugvereniging in die opsig soos volg:
*
R60,800 (of 62%) is in gemeente byeengebring en/of bestee. Van
hierdie bedrag is R18,400 vir jeugwerk in eie gemeente ge~ee,
dus ‘n direkte besparing vir die kerkraad t.o.v. jeugwerk.
*
R40,900 is buite die eie gemeente gestuur; R18,200 vir kerklike
werk, anders as jeugwerk, en R22,700 aan Gebiedsunie- en Rings
uniebesture.
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*

Hierdie laaste R22,700 is soos voig in die kerk ingeploeg:
•
Ontwikkeling vir kampterreine
R9,400
•
Uitbreiding van kampwerk
R2,500
•
Jeug-organisasiewerk ten behoewe van die kerk
R11,900
•
•

Direk aan kerk bygedra vir jeugwerk
(Meer as R22,700 is uitgegee omdat van die vorige
jaar se balans ook bestee is.)

R2,000

3.1.2.7.4 Bydraes binne en buite eie gemeentes gesanientlik vir spesi
fieke werksaarnhede van die kerk:
•
Sending: R15,700.
•
Diens van Barmhartigheid: R3,350.
•
Evangelisasie: R11,820.
Dit gaan nie net om die geld nie. Dink aan die arbeid om hierdie
geld byeen te bring. Dink aan die vormende waarde van die kennis
en toewyding wat nodig was om hierdie geld uit te deel.
3.1.2.7.5 Die Kerkjeugvereniging besit geen eiendonzrne wat op sy
eie naam geregistreer is nie. Eiendomme word verkry en
ontwikkel uit eie fondse, maar op naam van kerk getransporteer.
Die kampterreine (hoofsaaklik deur die Kerkjeugvereniging verkry
en opgebou) is tot beskikking van die hele kerk, vir konferensies,
kursusse, vergaderings ens.
Die feite hierbo genoem bewys dat die Kerkjeugvereniging nie
‘n eensydige diens lewer nie, maar dat dit geintegreer is op elke terrein
van die werk van die kerk. Daarom vorm ons lidmate om in die
toekoms vir die kerk in al sy werksaamhede diensbaar te kan wees.
3.1.3

Die Kindersendingkrans.
Offisieel word die stigtingsdatum van die Kindersendingkrans
as 1911 aangegee. maar geskiedenis gaan baie verder terug as dit.
Eintlik is die kind so oud soos die moeder, want in die oorspronklike
V.S.B.-reglement word die volgende artikel gevind: ,,Zoo een aantal
kinderen zich vereenigt onder de leiding van een onzer lede, om
zendingwerk te doen, zal dat een zendingkrans genoem worden” en
ons weet dat mej. Spijker, van Hugenote Seminarie, so vroeg as 1890
reeds ‘n Kindersendingkrans gehad het.
Spoedig is takke in verskeie gemeentes van die Kaapse Kerk
gestig en al gaande weg het die vereniging ook sy weg gevind tot
die kerk in die ander provinsies.
Waar die Christelike Strewersvereniging deur middel van die Junior
Strewersvereniging ook onder die kinders van die Kaapse Kerk gewerk
het, het die twee liggame op 4 Maart 1911 besluit dat die werk onder
die kinders voortaan deur een vereniging behartig sal word en wel
onder die naam van ,,Kinderkrans in verband met V.Z.B, en Strevers”.
Die bestuur van die Kinderkrans het aanvanklik by die V.S.B. en die
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Christelike Strewersunie berus totdat die Gefedereerde Sondagskool
kommissie vanaf 1933 ook ‘n verteenwoordiger op die bestuur gekry
het. Sedert 1956 berus dit egter by ‘n Kinderkranskomitee benoem
deur die hoofbestuur van die V.S.B.
Deur die jare het die Kinderkrans in die verskiilende provinsies
van krag tot krag gegroei, tel dit tans honderde takke met duisende
lede en ‘n jaarlikse inkomste van baie duisende rand. (Sien Hoofstuk
IV, 2.1.4 vir statistiek.)
3.1.4 Medesendingarbeidsters.
Ook die geskiedenis van hierdie vereniging gaan terug na
Wellington waar die Hugenote Sendingvereniging in 1878 gestig is.
Aanvanklik het jong dames by die V.S.B. aangesluit, dog huile kon
hulie hierin nie ten voile uitleef nie. Gevoiglik is daar aigaande
afsonderlike verenigings vir jongdogters gestig. By die konferensie van
30 September tot 10 Oktober 1925 op Victoria-Wes, het die M.S.A.
egter eers sy beslãg gekry.
Aanvanklik het die M.S.A. mooi gegroei tot 107 takke met 4,642
lede in 1934 in Kaapland. Teen 1964 het die getal takke egter tot
57 en die iedetai tot 1,057 gedaai. Tog het die inkomste toegeneem.
3.1.5 Die Junior Kerkjeugvereniging.
3.1.5.1 Geskiedkundige ontwikkeling van die Junior-afdeling van die
Ned. Geref. Kerkjeugvereniging:

Die Nederduitse Gereformeerde Kerkjeugvereniging het ontstaan
op 6 Julie 1951 op Wellington, Kaapland. Sy grondiiggende beginsels
kom ooreen met die van die Christelike Strewersunie, wat deur sy
eenwording met die Christelike Jongeliedevereniging, deels verantwoor
delik was vir die totstandkoming van die Kerkjeugvereniging (KJV.).
3.1.5.1.1 Junior-gedagte in Christelike Strewersunie:
A. in die Buiteland:
(a) “Christian Endeavour”-beweging ontstaan in die Verenigde
State, 1881.
(b) Brei vinnig uit na groot aantal lande.
(c) Kort na stigting kom in verskeie lande die junior-gedagte na
yore.
B. in Suid-Afrika:
(a) Christelike Stewersunie word in 1901 gestig en in 1951 in
Kerkjeugvereniging opgeneem.
(b) Op bestuursvergadering, 24 Junie 1904, doen sekretaris ver
slag: ,,Model Constituties
1,000 voor Junior Ver
gedrukt
zyn,,.
(c) Sedert 1904 tot 1951, deurgaans aandag aan ,,Junior ver
enigings”.
(d) In ‘n bestuursvergadering van 4 November 1905, kom o.m.
voor: ,,Het werk van de studenten Christelijke Vereeniging kwam ook
.

.

.
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ter sprake. Ds. A. F. Louw werd aangesteld namens ons Bestuur deze
zaak met het Bestuur van genoemde vereeniging te bespreken en tot
een duidelijke verstandhouding te komen’. (Die bespreking hier aan
gevoor duur tot op datum nog voort!)
(e) Op ‘n algemene konferensie, Middelburg, K.P., Junie 1910~
is besluit dat die Bestuur stappe moet doen om die Junior Strewers~
vereniging en die Kinderkrans i.v.m. die ,,Vroue Zend. Bond op een
of ander manier te vereenigen zodat z~j in de toekomst kunnen same
werken”.
Op ‘n Uniale Kongres, Middelburg, K.P., 3-6 Julie 1947, is
besluit om alle administratiewe verantwoordelikhede van die Strewers
i.v.m. die Kinderkrans aan die Vrouesendingbond te oorhandig.
3.1.5.1.2 Junior-gedagte in die Kerkjeugvereniging.
A. In Federale omvang (Stigting Julie 1951):
(a) Die notule van ‘n vergadering van die Federale Uniebestuur,
Bloemfontejn, 29 Augustus 1951, meld o.m.: ,,Dit word aan die Uit
voerende Komitee opgedra om by wyse van ‘n reglement leiding te
gee aan bestaande junior KJV.-takke in skole
Hierdie reglement
sal deurgestuur word aan die Gebiedsuniebesture van die Oranje Vry
staat en Natal”.
(b) Die notule van die Uitvoerende Komitee, Pretoria, 18 en 19
Februarie 1953, lees o.m.: ,,Konsep-reglement op voetspoor van die
Grondwet van die Kerkjeugvereniging tesame met sekere ,Voorgestelde
Beginsels’, word an die vergadering voorgele
Aangesien in die
O.V.S. reeds etlike Junior Kerkjeugvereniging-takke bestaan, word
besluit om die gewysigde konsep-reglement aan die Gebiedsuniebestuur
van die O.V~S. deur te stuur met die versoek om dit noukeurig na te
gaan
Die Gebiedsuniebesture, en by name die van die O.V.S.,
sal gevra word om ernstig in te gaan op die saak van ‘n geskikte hand
leiding vir Junior Kerkjeugvereniging-byeenkomste en die bestuur met
duidelike advies in hierdie verband te dien”.
(c) ‘n Uittreksel uit die notule van die Federale Uniebestuur,
Bloemfontein, 9 en 10 Junie 1954, lees: ,,Voordat dit (bestaande konsep
Junior-reglement) as basis vir onderhandeling dien, sal die dagbestuur
van die Kerkjeugvereniging ‘n samespreking voer met die dagbestuur
van die Afrikaanse komitee van die C.S.V. Die voorlopige skakel
komitee van die Kerkjeugvereniging en die C.S.V. word amptelik goed
gekeur”.
(d) Op sy vergadering van 10 en 11 Junie 1959, Bloemfontein~
het die Federale Uniebestuur besluit: ,,Die reglement vir die Junior
Afdeling van die Kerkjeugvereniging, asook die hele aangeleentheid
as sulks, word verwys na die Jeug-Studiekommissie”.
.

.

.

.

.

.

.
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B. in Transvaal (voor verdeling in Streke):
(a) Die behoefte aan ‘n junior-afdeling word aangevoel: ,,Daar
is skoolgaande kinders wat nie aan die C.S.V. behoort nie en met wie
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ook kontak gemaak moet word”. (Notule, Gebiedsuniebestuur, Johan
nesburg, 8 Mei 1953.)
(b) Met die C.S.V. word onderhandel: ,,Na deeglike bespreking
van verskillende probleme wat geskep word deurdat ‘n ruim aantal
skoliere belangstel in en lede word van die Kerkjeugvereniging, word
besluit dat die Gebiedsuniesekretaris moet skryf aan die Provinsiale
Bestuur van die C.S.V. (afskrif aan ds. Conradie) om te probeer om
‘n tussentydse oplossing te vind”. (Notule Gebiedsuniebestuur, 12 April
1956.)
(c) Op 25 Oktober 1956 ontmoet die bestuur ‘n afvaardiging van
die Ring van Eloffsdal (di. Smuts, Bezuidenhout, Bell en oud. Kruger).
Die Ring van Eloffsdal voel sterk vir die C.S.V. Die Junior Kerk.
jeugvereniging en die C.S.V. staan nie wedywerend teenoor mekaar
nie. ,,Gesien in die hg van die huidige jeugprobleme en jeugafwykinge.
veral onder die tienderjariges moet daar nou beslis opgetree word”. ‘n
Sterk en goed gemotiveerde pleidooi word gelewer vir die in die lewe
roep van junior-afdelings van die Kerkjeugvereniging. Ook die ver
houding met die senior.afdeling word bespreek.
(d) In die notule van die Gebiedsuniebestuur, 31 Julie 1957.
lees ons: ,,Die tussentydse reglement soos opgestel deur ‘n kommissie
bestaande uit di. J. F. Linde, J. E. Potgieter, M. J. Smuts en mnr.
G. J. van der Westhuizen, word met enkele wysiginge goedgekeur vir
deursending na die twee S. (Sinodale) J. (Jeug).kommissie (bylae).
Die bestuur notuleer sy dank teenoor ds. Smuts, vir sy bydrae deur
dat hy die stuk as basis vir bespreking opgestel het”.
(e) Die voornoemde ,,tussentydse reglement” is, gedurende die
jaar 1957, amptehik goedgekeur deur die Algemene Sinodale Kommissie
van die Transvaalse Kerk, aan wie volmag in die verband verleen is
deur die Algemene Sinode. asook deur beide die Sinodale Kommissie
van die Suidstreek en die Noordstreek. Dit is tot beskikking van kerk
rade gestel en dien tans as ,,Tussentydse Reglemente vir ‘n Junior
afdeling van die Kerkjeugvereniging”.

C. Noordstreek ,Tvl.):
(a) Suidstreek het sekere stukke opgestel en deurgestuur na
Noordstreek. Daaroor word nog beraadslaag. (Notule, 25 November
1960.)
(b) ‘n Eenvormige beleid vir die hele Transvaal word verlang.
(Notule, 25 November 1960.)
(c) Ds. M. J. Smuts en mnr. G. J. van der Westhuizen word by
voorbaat benoem om te dien op ‘n redaksiekommissie van Suidstreek
vir die opstel van een handleiding vir junior-afdelings vir die hele
Transvaal. Die behoefte aan so ‘n handleiding word sterk aangevoel.
(d) Op sy kongres van 22-25 September 1961, versoek (lie
Noordstreek-gebiedsunie sy bestuur om ‘n konferensie van die junior
afdelings van die Kerkjeugvereniging te belé. Op sy vergadering van
28 Februarie 1962, dra die bestuur dit aan sy sekretaris op om praktiese
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uitvoering hieraan te gee. Daar word gedink aan ‘n eendaagse kon
fetensie.
Op ‘n vroeëre skrywe het die sekretaris van die bestaan van die
vcvlgende junior-afdelings verneem: Rietfontein-Noord, Krokodilrivier.
Süid-Oos Pretoria, Potgietersrust, Lyttelton, Lyttelton-Oos, ook die
gemeente Pretoria beoog stigting van die junior.afdeling (28 Februarie
1962).
(e) Die notule van die Bestuursvergadering van 28 Februarie
1962, lui o.a.: ,,Ds. Gous deel die vergadering mee dat die gedagte
van ‘n junior-afdeling van die Kerkjeugvereniging soos ‘n veld brand
in Noordstreek versprei bet en dat hy bale aansoeke om inligting en
voorligting van verskeie oorde ontvang het. Volgens getu ienis gclewer
deur sprekers in die vergadering, is dit klaarblyklik dat die stigting
van junior-afdelings van die Kerkjeugvereniging op groot skaal in die
toekoms nie meer gekeer kan word nie en dat dit aanvaar kan word
•dat hierdie gedagte in hierdie rigting sterk besig is om vorm aan te
neem”.
(f) Op ‘n vergadering, in die komiteekamer van die Voortirekker
Gedenksaal, Saterdag 12 Mei 1962, is daar ‘n aantal verteenwoordigers
van junior-afdelings teenwoordig, om ondermeer die moontlikheid van
‘n konferensie te bespreek. Die volgende takke word verteenwoord i~:
Rietfontein-Noord (gestig 7 Februarie 1956), Waverley (Augustus 1956),
Lyttelton-Oos (Februarie 1959), Suid-Oos Pretoria (November 1959).
Burgerspark (Januarie 1960), Pretoria-Oos (3 Maart 1962), Lyttelton
Noord (April 1962). Daar is ook twee verteenwoordigers van Pretoria
gemeente, wat binnekort ‘n tak sou stig. Die vergadering is belê en
gelei deur ds. Andries Gous, jeugorganiseerder van Noordstreek en
sekretaris van die Gebiedsunie van die Kerkjeugvereniging van Noord
Transvaal. Dit is verder bygewoon deur di. Mike Smuts en Hofuie
Louw, mnr. Gert van der Westhuizen (Federale Uniesekretaris van die
Kerkjeugvereniging) en ds. W. de W. Strauss.
Die vergadering het, na deeglike bespreking, waarin die tak
afgevardigdes die leiding geneem het, besluit op ‘n konferensie vir die
Junior.afdeling van die Noordstreek, en wel op Dinsdag 29 Mel. 3-6
nm., in die Voortrekker-Gedenksaal, met die tak van Burgerspark
as gashere.

3.1.5.2 Belangrike beweegredes tot stigting van junior-afdelings, van
Kerkjeugvereniging.
(a) Buitengewone belangrikheid van betrokke ouderdomsgroep
(13-17 jaar, d.w.s. Hoërskoolgroep) m.b.t. die Christelike en kerklike

lewe.

(b) Groot getal lede van hierdie ouderdomsgroep vir wie daar
glad nie, Of bale mm, of bale ondoeltreffende voorsiening gemaak
word t.o.v. hul heel besondere geestelike en maatskaplike behoeftes.
(c) Noodsaaklikheid van ‘n brug te lê tussen die Kinderkrans en
die senior Kerkjeugvereniging; om die Sondagskool en Katkisasie met

of
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praktiese godsdiens-beoefening en werk vir die Here aan te vul; om
voorsiening te maak waar die C.S.V. nie bestaan nie, en aan te vul
waar dit wel bestaan.
(d) Lojaliteit teenoor eie kerk, en veral die eie gemeente, op
bierdie belangrike tydstip van die lewe, in te skerp en duursaam aan
te wakker.
(e) ‘n Positiewe Christelike teenvoeter te bied vir afwykinge wat
gedurende hierdie leeftyd na yore tree.
(f) Die toenemende dringende aanvraag by lede van hierdie
ouderdomsgroep self om so ‘n organisasie.
3.1.5.3 Belangrike kenmerke van bestaande takke.

(a) Praktiese inslag.
(b) Eie onderneming en verantwoordelikheids-aanvaarding deur
jeug self.
(c) Sentreer rondom eie kerk en eie gemeente.
(d) Positief; sluit aan by en brei verder uit op werk van Kinder
krans, Sondagskool en C.S.V., terwyl doelbewus voorberei word vir
lidmaatskap van senior Kerkjeugvereniging.
(e) Aangepas by eiendomlike karaktertrekke van betrokke ouder
domsgroep.
Die stigting van junior-afdelings van die Kerkjeugvereniging, op
uitgebreide skaal, is lank vertraag, ten spyte van die dringende en
roepende behoefte daaraan deur die jare. Sommige van die remmende
faktore tree duidelik na yore in die voorafgaande stuk. Die voort
gaande stigting van takke kan egter nie langer gekeer word nie.
3.2 BEVINDINGE EN BESLUJTE VAN DiE AD HOC-KOMMJS-.
SIE IN VERBAND MET DIE C.S.V. EN DiE KJV.
3.2.1 Historiese Gegewens:

Die Ad Hoc-kommjssie het die historiese stukke van die C.S.V.
en die KJV. in ontvangs geneem en beoordeel. Uit die bogenoemde
stukke en die praktyk kom ons tot die volgende bevindings:
3.2.1.1 C.S.V.
3.2.1.1.1 Dat die C.S.V. in 1895 tot stand gekom het buite S.A. en dat
dit in 1896 beslag gekry het in Suid-Afrika.
3.2.1.1.2 Dat daar van die begin af ‘a noue skakeling was met die Ned.
Geref. Kerk en dat sy uitvoerende amptenare sonder uitson
dering predikante van die Ned. Geref. Kerk was.
3.2.1.1.3 Dat die C.S.V. in sy teologiese siening aanspraak kan maak
op ‘a Skrifgebonde benadering met die doel om studente te
beweeg om ooreenkomstig die Woord van God as ware dissi
pels van Jesus Christus te lewe.
3.2.1.1.4 Dat die C.S.V. in die uitvoering van sy doelstelling ‘n beson
dere plek, toeken aan die Bybel as die geInspireerde Woord
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van God en aan sy lede daadwerklik leiding gee in die bestude
ring van die Bybel.
3.2.1.1.5 Dat die C.S.V. hier te lande, veel gedoen het om studente te
beweeg om huile te wy aan die uitbreiding van Gods Konin.
kryk onder hulie eie yolk en deur die hele wêreld.
3.2.1.1.6 Dat die C.S.V. steeds getrag het om by sy lede getrouheid
aan die kerk van Christus in die algemeen en hulle eie kerk
en belydenis in die besonder, aan te moedig.
3.2.1.1.7 Dat die C.S.V. veel gedoen het om belangsteiiing in sending
werk onder die studerende jeug te bevorder.
3.2.1.1.8 Dat did C.S.V. in ‘n ruime mate en vir baie jare voorsiening
gemaak het in die behoefte aan Christelike lektuur.
3.2.1.1.9 Dat die C.S.V. van S.A. ‘n geaffilieenie lid was van die Wêreid
federasie van Christen Studenteverenigings en gedurende 1964
die affiliasie ten voile opgesê het.
3.2.1.1.10 Dat die C.S.V. tot en met die stigting van die A.C.S.V. op
12 Januarie 1965 bevraagteken word ten opsigte van:
3.2.1.1.10.1 die binding van die Ned. Geref. Kerk lidmaat aan sy eie
kerk en beiydenis. Die komnzissie bevind dat die gevaar
binne so ‘n vereniging nie uitgesluit is nie.

3.2.1.1.10.2

die tendense tot rasse-integrasie by sekere geledere van
die organisasie.
Die Kommissie bevind egter dat die aniptelike leiding
van die C.S.V. nog altyd sterk opgetree het teen sodanige
tend ense.

3.2.1.1.10.3

die gebrek aan ‘n sterk konfessionele grondsiag.
Die Kommissje bevind dat aihoewel dit beleid van die
C.S.V. is om steeds sy lede aan te moedig tot getrouheid
aan hulle eie kerk en belydenis, dit nog ‘n leemte bly
dat hy nie op belydenis grondslag staan nie. En voorts
alhoewel die Afrikaanse afdeling van die C.S.V. daarna
streef om getrou aan die leer en beleid van die Ned.
Geref. Kerk te wees, dit nog ‘n leemte bly dat hy nog
in beginsel nog in praktyk aan hierdie belydenis en aan
die opsig van die Ned. Geref. Kerk gebonde is (verander
1965).

3.2.1.1.11

Dat die ledetal (hoërskoolleerlinge en studente) van die
Afrikaanse C.S.V. 59,000 is, waarvan byna 100% doop.. en
belydende lidmate is van die Ned. Geref. Kerk. Hierdie 59,000 lede
verteenwoordig ongeveer 35% van die totale aantal hoerskoolleerlinge
en studente wat verbonde is aan die kerk. As gevoig van verskeie
omstandighede kan ‘n groot aantal nie bereik word nie. Kragtens sy
werksmetode bereik die C.S.V. slegs tot geringe mate leerlinge buite
die skool en koshuise, behaiwe by kampe en konferensies.
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3.2.1.1.12

Dat op 12 Januarie 1965 te Bloemfontein die Afrikaanse
C.S.V. gestig is met die Drie Formuliere van Enigheid as
grondsiag en die begeerte om in sy karakter, werkspatroon en organi
sasie baie nou geskakel te wees met die Ned. Geref. Kerk en sy jeug
werksaamhede. Hy wil homseif graag as die jeugarm van die kerk in
sy arbeid onder die studerende jeug sien. Die A.C.S.V. behou tans
nog sy interkerklike karakter.
3.2.1.2

KERKJEUGVERENIGJNG.

3.2.1.2.1 Dat die Kerkjeugvereniging gestig is op 6 Julie 1951, nadat
die eertyclse C.J.V. en Christelike Strewersunie besluit het
om te ontbind en kragte saam te snoer met die oog op die stigting van
‘n Kerklike Jeugvereniging.
3.2.1.2.2 Dat die Kerkjeugvereniging onteenseglik ‘n stigting binne die
kerk en op versoek van die kerk is, en dat dit geskied het
vanweë die dringende nood wat bestaan het ten opsigte van die meer
intensiewe bearbeiding van -die werkende jongmens.
3.2.1.2.3 Dat die Kerkjeugvereniging in sy samestelling dan ook vol
kome ooreenkomstig die presbiteriale stelsel van die Ned.
Geref. Kerk is, en dat die toesig van die plaaslike gemeente die belang
rikste aspek in die bestaan van die vereniging is.
3.2.1.2.4 Dat die Kerkjeugvereniging tot ‘n hoe mate daarin geslaag
het om ooreenkomstig sy doelstellings, jong lidmate te help
vorm tot Skrifgebonde, positiewé en praktiese lidmate van hul kerk.
3.2.1.2.5 Dat die Kerkjeugvereniging in die kort tyd van sy bestaan,
bewys het dat hy in alle opsigte hulpdiens aan die Ned. Geref.
Kerk gelewer het t.o.v. die binding van sy lede aan die leer en
belydenis van die kerk, t.o.v. die aktivering van die jong lidmaat binne
die kerk, asook t.o.v. die voorsiening van middele vir die uitvoering
van die werk van die kerk.
3.2.1.2.6 Dat die Kerkjeugvereniging deur sy orgaan en sy handleiding
vir Bybelstudie, daarin geslaag het om voorligting en leiding
aan jong lidmate te gee in die uitlewing van hul Christelike roeping.
3.2.1.2.7 Dat die Kerkjeugvereniging deur sy besondere werksmetodes
daarin geslaag bet om te voorsien in die wesenlike beho~ftes
van die jongmense, maatskaplik, kultureel en geestelik.
3.2.1.2.8 Dat die Kerkjeugvereniging op die huidige tydstip die vertroue
van die kerk geniet.
3.2.1.2.9 Dat die Kerkjeugvereniging op die volgende punte bevraag
teken word:
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3.2.1.2.9.1 Die kommissie bevind dat daar vir die Kerkjcugvereniging
plek is in die kerk as instituut, mits hy nie as ‘n vereniging
nie, maar as ‘n hulpdiens georganiseer word.
3.2.1.2.9.2 Die kommissie oordeel dat die formulering van die doel
stelling nie geslaagd is nie.
3.2.1.2.9.3 Oor die feit dat die Kerkjeugvereniging met sy 27,000 lede
nog nie meer as 20-25% van die werkende jongmense aktief
ingeskakel het nie.
(In die beoordeling van hierdie statistiek, moet in ag geneem word
dat ‘n aansienlike persentasie weens omstandighede nie deur enige van
die twee verenigings bereik kan word nie.)
3.2.2

PRINSJPIELE BESINNING:
Op grondsiag van bogenoemde basis is tot die volgende resultaat
geraak:
3.2.2.1 Afrikaanse C.S.V.
3.2.2.1.1 Die A.C.S.V. is ‘n outonome vereniging vir hoërskoolleerlinge
en studente, behorende tot verskillende Christelik-Protestantse
kerke en is gebaseer op die belydenisgrondslag van die drie Afrikaanse
Kerke; dit begeer om in sy karakter, werkspatroon en organisasie bale
nou geskakel te wees met die Ned. Geref. Kerk en sy jeugwerksaam
hede, en dit bet geestelike doelstellings in engere sin.
3.2.2.1.2 Die A.C.S.V. is dus in sy huidige samestelling nie ‘n kerklike
hulpdiens nie en bet derhaiwe nie bestaansruimte binne die
kerk as instituut nie.
3.2.2.2 Kerkjeugvereniging.
3.2.2.2.1 Die Kerkjeugvereniging is nie ‘n outonome vereniging nie.
maar is ‘n vereniging wat met ‘n sekere mate van vryheid
hulpdiens lewer aan die Ned. Geref. Kerk, en wel op Skriftuurlike
grondsiag, met geestelike doelstellings in engere sin. getrou aan die
Belydenisskrifte van, en onder opsig van, die Ned. Geref. Kerk.
3.2.2.2.2 Die Kerkjeugvereniging bet dus in sy huidige samestelling wei
die reg van bestaan as hulpdiens van die Ned. Geref. Kerk.
hinne die kerk as instituut, maar nie as ‘n vereniging nie.
3.3 BESINNJNG OOR DiE VERHOUDING VAN DIE VERENI
GING TOT DIE KERK.
Vanweë onduidelikheid, onsekerheid en uiteenlopende opvattings
oor die onderhawige onderwerp, is verskeie pogings aangewend om tot
‘n suiwere formulering te geraak. Aanvanklik is ‘n studiekommissie
bestaande uit teologiese professore en ‘n aantal predikante van ons
kerk genader om ‘n memorandum. Hierdie memorandum (en daarna
alle daaropvolgende memoranda) i~ deur die Jeug-Studiekommissie aan
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predikante en teologiese professore te Pretoria, Bloemfontein en Stellen
bosch voorgele.
3.3.1
3.3.1.1

Verskillende Formuleringe.
Die Projessore e.a., Stellenbosch:

Die verhouding van die Kerk tot die Vereniging.
VóOr die verhouding van die kerk tot die vereniging bepaal kan
word, is dit nodig om die begrippe kerk en vereniging te omskrywe.
Sonder om in besonderhede te tree, kan die volgende rigting
~ewende gedagtes gekonstateer word:
Wat die kerk betref, moet daar eers ondcrskei word tussen die
kerk na sy wese en na sy openbaring.
Na sy wese is die kerk die corpus inysticun? Christi, die mistieke
liggaam van Christus.
Wat sy openbaring betref, moet onderskei word tussen die kerk
as instituut en die kerk as organisme.
Die kerk as instituut is die openbaring van die mistieke liggaarn
van Christus in die byeenkomste van die gelowiges, die ampte en
bedieninge.
Die Kerk as organisnie is die openbaring van die mistieke liggaarn
van Christus in die amp van alle gelowiges op alle lewensterreine, d.w.s:
soos die gelowiges die waarhede wat deur die kerk as instituut ver
kondig word op alle gebiede van die lewe toepas en vrugbaar maak.
Met betrekking tot die vereniging kan oor die algemeen gesê
word dat dit uit ‘n aantal persone bestaan wat op ‘n bepaalde grond.
slag een of meer doelstellings nastreef.
‘n Vereniging kan of ‘n vrye, outonoine karakter dra of blote
hulpdiens verrig.
Wat die verhouding tussen kerk en vereniging aangaan, is die
volgende van belang:
Daar is geen ruitnte vir die outononie vereniging binne die kerk
as instituut nie, wat, afgesien van die vergadering van die gelowiges,
net die byeenkomste van die kerkraad, die ring en die sinode ken.
Hulpdienste kan daar wel wees, wat Of deur die enkeling of
korporatief kan geskied. ‘n Hulpkorporasie of -vereniging sal hier
uiteraard onder die regstreekse leiding en toesig van die betrokke
besondere amp staan. Dit spreek ook vanseif dat die dienste, hoewel
hulle soos die kerk plaaslik tot openbaring kom, in federatiewe verband
met mekaar kan staan.
Op die gebied van die kerk as organisme het die outonome ver
eniging reg van bestaan.
So ‘n vereniging kan wel geen konfessie as grondsiag he nie, want
dit is geen kerk nie; maar sy grondsiag moet steeds rus op die Heilige
Skrif soos gedui deur en in ooreenstemming met die belydenisskrifte
van die betrokke kerk, in casu die Drie Formuliere van Enigheid van
die Nederduitse Gereformeerde Kerk.
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Die doelstellings kan op enige lewensterrein of terreine. soos die
maalskaplike, lê, en lidmaatskap kan oop wees vir voiwassenes en/of
die jeug.
‘n Vraag van kardinale belang wat hierdie memorandum betref,
is of die vrye of outonome vereniging ‘n geestelike doelstelling in engere
sin mag h~. Hierop is die antwoord bevestigend: maar dan mits die
kerk regstreeks opsig oor die vereniging uitoefen. Kierdie opsig moet
egter op so ‘n manier geskied dat dit eie inisiatief, vera] by die jeug
nie demp nie. Kerklike opsig beteken nie Roomse verkerkliking van
so ‘n vereniging nie.
Uit bostaande is dit duidelik dat daar op die gebied van die kerk
as organisme bestaansruimte is vir ‘n outonome jeugvereniging met
geestelike doelstell irigs op Skriftuurlike grondsiag volgens konfessionele
duiding en onder opsig van die kerk.
Daar kan desnoods twee sulke verenigings wees: een vir skoliere
en studente en ‘n ander vir werkende jongmense.
Dit sou ook nie verkeerd wees as sulke verenigings ‘n verenigde
front met ander Christelike jeugverenigings teenoor die buitewêreld
vorm nie, solank as hulle in alle opsigte getrou aan hulle grondsiag
en doelstellings is en die kerklike opsig gehandhaaf bly.
Daar is voorts op die gebied van die kerk as organisme plek vir
meerderlei ‘~‘roue-verenigings op genoemde grondsiag, maar met ver
skillende doelstellings. Daar kan byvoorbeeld so ‘n vereniging wees
wat horn die sosiale opheffing van die minderbevoorregte ten doe] stel.
Daar kan ook ‘n ander wees wat ‘n geestelike doelstelling het.
Alle lede van die verenigings staan vanselfsprekend as lidmate
van die kerk steeds onder toesig van die kerk; maar in alle gevalle
is dit bowendien noodsaaklik dat die grondsiag en doelstellings kerkllke
goedkeuring sal wegdra.
Get. B. B. Keet.
T. N. Hanekom.
J. D. Vorster.
F. J. M. Potgieter.
3.3.1.2 Die Ad 1-loc-Kommissie.
Die verhouding van die Kerk tot die Vereniging.
Voor die verhouding van die kerk tot die vereniging bepaal kan
word, is dit nodig orn die begrippe kerk en vereniging te omskrywe.
Sonder om in besonderhede te tree, kan die volgende rigting
gewende gedagtes gekonstateer word:
Wat die kerk betref, moet daar eers onderskei word tussen die
kerk na sy wese en na sy openbaring.
Na sy wese is die kerk die corpus mysticum Christi, die mistieke
liggaam van Christus.
Die kerk as instituut is die openbaring van die mistieke liggaam
van Christus in die byeenkomste van die gelowiges, die funksionering
van die besondere ampte en die uitoefening van die bedieninge.
Die kerk as organisme is die openbaring van die mistieke liggaam
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van Christus in die amp van alle gelowiges op alle lewensterreine,
d.w.s. soos die gelowiges die waarhede wat deur die kerk as instituut
verkondig word op alle gebiede van die lewe toepas en vrugbaar
maak.
Met betrekking tot die vereniging kan oor die algemeen gesê word
dat dit uit ‘n aantal persone bestaan wat op ‘n bepaalde grondsiag
een of meer doelstellings nastreef.
‘n Vereniging kan of ‘n vrye, outenoine karakter dra of blote
hulpdiens verrig.
Wat die verhouding tussen kerk en vereniging aangaan, is die
volgende van belang:
Daar is geen ruimte vir die outononie vereniging binne die kerk
as instituut nie, wat, afgesien van die byeenkomste van die gelowiges,
net die vergadering van die Kerkraad, die Ring en die Sinode ken.
Hulpdienste kan daar wel wees, wat Of deur die enkeling Of kor
poratief kan geskied. ‘n Hulpkorporasie of -vereniging sal hier uiter
aard onder die regstreekse leiding en toesig van die betrokke besondere
amp staan. Dit spreek ook vanseif dat die dienste hoewel hulle
soos die kerk plaaslik tot openbaring kom, in organisatoriese verband
met mekaar kan staan.
Op die gebied van die kerk as organisme het die outonome ver
eniging reg van bestaan.
So ‘n vereniging kan wel geen konfessie as grondsiag he nie,
want dit is geen kerk nie; maar sy grondsiag moet steeds rus op die
Heilige Skrif; en moet in ooreenstemming wees met die belydenisskrifte
van die betrokke kerk. in casu die Drie Formuliere van Enigheid van
die Nederduitse Gereformeerde Kerk.
Die doelstellings kan op enige lewensterrein of terreine, soos
byvoorbeeld die maatskaplike, lê, en lidmaatskap kan oop wees vir
volwassenes en/of die jeug.
‘n Vraag van kardinale belang wat hierdie memorandum betref, is
of die vrye of outonoine vereniging ‘n geestelike doelstelling in engere
sin tnag he. Hierop is die antwoord bevestigend, maar dan, mits die
kerk regstreekse opsig oor die vereniging uitoefen. Hierdie opsig
moet egter op so ‘n manier geskied dat dit eie inisiatief, veral by die
jeug, nie demp nie. Kerklike opsig beteken nie Roomse verkerkliking
van so ‘n vereniging nie.
Uit bostaande is dit duidelik dat daar op die gebied van die kerk
as organisme bestaansruimte is vir:
‘n outonome jeugvereniging,
met geestelike doelstellings,
op Skriftuurlike grondsiag,
volgens konfessionele duiding en
onder opsig van die kerk.
Daar kan desnoods twee sulke verenigings wees: een vir skoliere
en studente en ‘n ander vir werkende jongmense.
Dit sou ook nie verkeerd wees as sulke verenigings ‘n verenigde
front met ander Christelike jeugverenigings teenoor die buitewêreld
—
—
—

—
—
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vorm nie, solank as hulle in alle opsigte getrou aan hulle grondsiag
en doelstellings is en die kerklike opsig gehandhaaf bly.
Daar is voorts op die gebied van die kerk as organisme plek vir
meerderlei vroue~verenigings op genoemde grondsiag, maar met ver
skillende doelstellings. Daar kan byvoorbeeld so ‘n vereniging wees
wat horn die maatskaplike opheffing van die miiider-bevoorregte ten
doel stel. Daar kan ook ‘n ander wees wat ‘n geestelike doelstelling
het.
Alle lede van die vereniging staan vanselfsprekend as lidmate van
die kerk steeds onder toesig van die kerk; maar in alle gevalle is dit
bowendien noodsaaklik dat die grondsiag en doelstellings kerklike
goedkeuring sal wegdra.
(N.S. Onder bedieninge verstaan die Kommissie Woordbediening,
sakramentsbediening en tugbediening.)
3.3.1.3 JEUG-STUDJEKOMMJSSIE (Eerste Forinulering).
3.3.1.3.1 Begripsbepaling.
Voor die verhouding van die kerk tot die vereniging bëpaal
kan word, is dit nodig om die begrippe kerk en vereniging en hulpdiens
te omskrywe.
Kerk:

Wat die kerk betref, moet daar eers onderskei word tussen die
kerk na sy wese en na sy openbaring. Na sy wese is die kerk die
corpus mysticurn Christi, die mistieke liggaam van Christus.
Kerk as lnstituut:

Die Kerk as instituut is die openbaring van die mistieke liggaam
van Christus in die byeenkomste van die gelowiges, die funksionering
van die besondere ampte en die uitoefening van die bedieninge.
Kerk as Organisine:

Die kerk as organisme is die openbaring van die mistieke liggaam
van Christus in die amp van alle gelowiges op alle lewensterreine, d.w.s.
soos die gelowiges die waarhede wat deur die kerk as instituut vet
kondig word op alle gebiede van die lewe toepas en vrugbaar maak.
Vereniging:

Met betrekking tot die vereniging kan oor die algemeen gesé word
dat dit uit ‘n aantal persone bestaan wat op ‘n bepaalde grondsiag
een of meer doelstellinge nastreef.
‘n Vereniging kan of ‘n vrye, outonome karakter dra of blote
hulpdiens verrig.
Hulpdiens:

Op die terrein van die kerk as instituut kan daar geen vereniging
met lidmaatskap bestaan nie, maar lidmate kan hulle wel rondom
bepaalde doelstellings as ‘a hulpdiens, onder toesig van die kerk,
or~aniseer.
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3.3.1.3.2 Verhouding tussen kerk, vereniging en hulpdiens.
Wat die verhouding tussen kerk, vereniging en hulpdiens
aangaan, is die volgende van belang:
Outonome vereniging en kerk as instituut:
Daar is geen ruimte vir die outonome vereniging binne die kerk
as instituut nie, wat, afgesien van die byeenkomste van die gelowiges.
net die vergadering van die Kerkraad, die Ring en die Sinode ken.
Hulpdienste en kerk as instituut:
Hulpdienste kan daar we! wees, wat of deur die enkeling of kor
poratief kan geskied. ‘n Hulpkorporasie sal hier uiteraard onder die
leiding en toesig van die besondere ampte staan. Dit spreek ook
vanseif dat die dienste hoewel hulle soos die kerk plaaslik tot openbaring kom, in organisatoriese verband met mekaar kan staan.
Outonome vereniging en kerk as orgunisnie:
Op die gebied van die kerk as organisme het die outonome
vereniging reg van bestaan.
Konfessionele Grondsiag:
So ‘n vereniging kan we! geen konfessie as grondsiag he nie, want
dit is geen kerk nie; maar sy grondsiag moet steeds rus op die Heilige
Skrif.
Doelstellings:
Die doelstellings kan op enige lewensterrein of terreine, soos
byvoorbeeld die maatskaplike, lê (uitgesonderd die engere geestelike
terrein) en lidrnaatskap kan oop wees vir volwassenes en/of die jeug.
Geestelike doelstellings:
Waar die vereniging vir homseif geestelike doelstellings in engere
sin aanneem, kan die kerk horn nie as outonoom beskou nie daar hy
horn op die terrein van die kerk as instituut begeef.
In so ‘n geval moet by sy karakter as vereniging prysgee en ‘n
hulpdiens word:
op Skriftuurlike grondsiag;
met konfessionele duiding;
onder opsig van die kerk as instituut.
—

—

—

3.3.1.3.3 Kerklike toesig oar Lidinate:
Alle lede van verenigings staan vanselfsprekend as lidmate
van die kerk steeds onder toesig van die kerk as instituut.
(N.S.: Onder bediening word verstaan: Wàordbediening, sakra
rnentsbediening en tugbediening.)
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3.3.1.4 DIE KOMPILA TORE.
3.3.1.4.1 Begripsbepaling.
Voordat die verhouding kerk en vereniging bepaal kan word,
is dit nodig om enkele begrippe te ornskryf:
Kerk:
Wat die kerk betref, moet daar eers onderskei word tussen die
kerk na sy wese en na sy openbaring. Na sy wese is die kerk die
co.r pus mysticum Christi, die mistieke liggaam van Christus. Dit
sluit in die ganse getal Christusgelowiges uit alle geslagte, tye en nasies
en oorspan die triomferende kerk, die strydende kerk en die wordende
kerk.
Die kerk korn bier en nou as strydende kerk in die wêreld tot
openbaring. In sy openbaring kan twee fasette onderskei word, t.w.
die binne-geinstitueerde en die buite-geInstitueerde fasette van die kerk.
Met die binne-geInstitueerde faset van die kerk verstaan ons die
kerk as instituut, as die openbaring van die mistieke liggaam van
Christus in die byeenkomste van die gelowiges, in die ampsvervulling
van die gelowige as profeet, priester en koning en in die ainpsdiens
van die leraar, ouderling en diaken.
Met die buite-geInstitueerde faset van die kerk verstaan ons die
kerk as orgarrisme, as die openbaring van die mistieke Iiggaam van
Christus in die ampsvervulling van die gelowige as profeet, priester
en koning, ook op alle lewensterreine, in alle lewensverbande en in
aiJe lewenssituasies.
Vereniging:
‘n Vereniging bestaan uit ‘n aantal persone (lede) wat op vry
willige basis aansluit en wat ‘n bepaalde doelstelling (doel) nastreef
ooreenkomstig ‘n vasgestelde werkswyse of statuut.
‘n Vereniging kan of ‘n hulpdiens karakter dra of ‘n vrye,
outonome karakter wat in die verhouding kerk en vereniging nader
ornskryf moet word.
‘n Vereniging wat ‘n hulpdienskarakter dra, d.w.s. ‘n hulpdiens
vereniging is ‘n vereniging wat horn t.o.v. die kerk onder die opsig
en begeleiding van die besondere arnpte stel.
‘n Vereniging wat ‘n vrye, outonorne karakter dra, is ‘n ver
eniging wat horn t.o.v. die kerk vry en outonoom handhaaf van die
opsig en die begeleiding van die geInstitueerde kerk, aihoewel die
lidmate van ‘n bepaalde kerk, wat aan so ‘n vereniging behoort, nog
altyd onder die opsig van hulle plaaslike kerkraad staan.
3.3.1.4.2 Verhouding tussen Kerk en Vereniging.
Hulpdiensvereniging:
‘n Vereniging wat ‘n hulpdienskarakter dra, het ook in die
binne-geInstitueerde faset van die Kerk, d.w.s. die instituut, sy plek
op voorwaarde dat dit Iidrnate van die kerk is wat hulle op gerneente
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like viak organiseer rondom ‘n bepaalde kerklike doelstelling en hulle
vrywillig onder die toesig en begeleiding van die besondere ampte
stel.
Sodanige hulpdiensvereniging in die plaaslike gerneente kan op
Rings- en Sinodale viak organisatoriese verband soek.
Vrye, outonome vereniging:

Vir ‘n vereniging met ‘n vrye, outonome karakter is daar geen
plek binne die kerk as instituut nie. Vir ‘n vereniging met ‘n vrye,
outonome karakter is daar plek in die kerk as organisme. ‘n Ver
eniging wat
(a) horn op dieselfde konfessionele grondsiag stel as ‘n bepaalde
kerk;
(b) in sy doelstelling beweeg op die terrein van die geInstitueerde
kerk;
(c) wil werk met die lidmate (doop en belydend) van ‘n bepaakle
gemeente;
(d) en wil aanspraak maak op die opsig en begeleiding van die kerk.
inoet bereid wees om sy vrye, outonome karakter vrywillig in te boet.
en as plaaslike vereniging horn te stel onder die opsig en begeleichng
van die plaasllke kerkraad.
3.3.1.5

VERGADERJNG TE PRETORiA.
3.3.1.5.1 Begripsbepaling:
Voordat die verhouding kerk en vereniging bepaal kan word,
is dit nodig om enkele begrippe te omskryf:

Kerk:
Wat die kerk betref, moet daar eers onderskei word tussen die
kerk na sy wese en na sy openbaring. Na sy wese is die kerk die
corpus mysticum Christi, die mistieke liggaam van Christus. Dit sluit
in die ganse getal Christusgelowiges uit alle geslagte, tye en nasies en
oorspan die triomferende kerk, die strydende kerk en die wordende
kerk.
Die kerk kom hier en nou as strydende kerk in die wêreld tot
openbaring. In sy openbaring kan twee fasette onderskei word, t.w.
die kerk as instituut en die kerk as organisme. Die kerk as instituut,
is die openbaring van die mistieke liggaam van Christus in die byeen.
komste van die gelowiges, in die arnpsvervulling van die gelowige as
profeet, priester en koning onder leiding van die ampsdiens van die
besondere ampte.
Die kerk as organisme is die openbaring van die rnistieke liggaam
van Christus in die ampsvervulling van die gelowige as profeet, priester
en koning, op alle lewensterreine, in alle lewensverbande en in alle
Iewenssituasies.
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Vereniging:
‘n Vereniging bestaan uit ‘n aantal persone wat hulle saam verenig
met die oog op die bevordering of bereiking van ‘n bepaalde doel
stelling, ooreenkomstig ‘n vasgestelde werkswyse en/of statuut.
‘n Vereniging kan Of ‘n hulpdienskarakter of ‘n vrye, outonome
karakter h~, wat in die verhouding kerk en vereniging nader omskryf
moet word.
‘n Vereniging wat ‘n hulpdienskarakter bet (d.w.s. ‘n hulpdiens
vereniging), is ‘n vereniging wat horn t.O.v. die kerk onder die opsig
en begeleiding van die besondere ampte stel, nie ter aanvulling of ter
vervanging van die besondere ampte en hul verantwoordeljkhejd nie,
maar as ‘n huip vir die ampte in die vorming en aktivering van die
gelowiges.
‘n Vereniging wat ‘n vrye, outonorne karakter dra, is ‘n ver
eniging wat horn t.o.v. die kerk vry en outonoonz handhaaf t.o.v. die
opsig en die begeleiding van die besondere ampte, aihoewel die lidmate van ‘n bepaalde kerk wat aan so ‘n vereniging behoort nog altyd
onder die opsig van hulle plaaslike kerkraad staan.
3.3.1.5.2 Verhouding tussen Kerk en Vereniging.
Hulpdiensvereniging:
‘n Vereniging wat ‘n hulpdienskarakter dra, het ook in die
kerk as instituut sy plek op voorwaarde dat dit lidmate van die kerk
is wat op gemeentelike vlak georganiseer is, rondorn ‘n bepaalde
kerklike doelstelling en hulle vrywillig onder die opsig en begeleiding
van die besondere ampte stel.
Sodanige hulpdiensvereniging in die plaaslike gemeente kan op
Rings- en Sinodale viak organisatoriese verband soek.
Vrye, outononie vereniging:
Vir ‘n vereniging met ‘n vrye, outonome karakter is daar geen
plek binne die kerk as instituut nie.
Vir ‘n vereniging met ‘n vrye, outonome karakter is daar plek
in die kerk as organisme.
‘n Vereniging wat
(a) horn op dieselfde konfessionele grondsiag stel as ‘n bepaalde
kerk;
(b) in sy doelstelling horn besig hou met die bestudering en ver
kiaring van die Heilige Skrif met die oog op die geestelike
vorming van sy lede,
(c) wil werk met die lidmate (doop en belydend) van ‘n bepaalde
gerneente,
(d) en wil aanspraak maak op die opsig en begeleiding van die
kerk,
het geen plek binne die kerk as instituut nie en rnoet bereid wees
om sy vrye, outonome karakter vrywillig in te boet. en as gerneente
—.
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like werksaamheid horn stel onder die opsig en begeleiding van die
plaaslike kerkraad as ‘n hulpdiensvereniging.
3.3.1.6 VERGADERJNG TE BLOEMFONTEIN.
3.3.1.6.1 Begripsbepaling.
Voor die verhouding van die kerk tot die vereniging bepaal
kan word, is dit nodig om die begrippe kerk en vereniging en hulpdiens
te omskrywe.
Kerk:
Wat die Kerk betref, moet daar eers onderskei word tussen die
Kerk na sy wese en na sy openbaring.
Na sy wese is die Kerk die corpus niysticunz Christi, die mistieke
liggaam van die Christus. Dit sluit in die ganse getal Christus
gelowiges uit alle geslagte, tye en nasies en oorspan die triomferende
Kerk, die strydende Kerk en die wordende Kerk.
Die Kerk kom hier en nou as strydende Kerk in die wêreld tot
openbaring. In sy openbaring kan twee fasette onderskei word, t.w.
die Kerk as institutt en die Kerk as organisme.
Kerk as lnstituut:
Die Kerk as instituut is die openbaring van die mistieke liggaam
van Christus in die byeenkornste van die gelowiges, in die ampsver
vulling van die gelowige as profeet, priester en koning onder leiding
van die ampsdiens van die besondere ampte.
Kerk as Organisme:
Die Kerk as organisme is die openbaring van die mistieke liggaarn
van Christus in die ampsvervulling van die gelowige as profeet, priester
en koning op alle lewensterreine, in alle lewensverbande en alle lewens
situasies.
Vereniging:
‘n Vereniging bestaan uit ‘n aantal persone wat hulle vrywillig
saarn verenig met die oog op die bevordering of bereiking van ‘n
bepaalde doelstelling, ooreenkomstig ‘n vasgestelde werkswyse en/of
statuut.
‘n Vrye vereniging is ‘n vereniging wat horn in sy verhouding
teenoor die Kerk vry en outonoom handhaaf t.o.v. die opsig en die
beskerming van die besondere ampte, aihoewel die lidrnate van
bepaalde Kerk, wat aan so ‘n vereniging behoort, nog altyd onder die
opsig van hulle plaaslike Kerkraad staan.
Hulpdiens:
Op die terrein van die Kerk as instituut karl daar geen lidrnaat
skap bestaan nie, rnaar lidmate kan hulle wel rondorn bepaalde doel
stellings as hulpdiens onder toesig van die Kerk organiseer, nie ter
aanvulling of ter vervanging van die besondere arnpte en hul verant
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woordelikhejd nie, maar as ‘n huip vir die ampte in die vorming en
aktivering van die gelowiges. (Sien K.O. §69.)
3.3.1.6.2 Verhouding tussen Kerk, Vereniging en Hulpdiens.
Wat die verhouding tussen Kerk, vereniging en hulpdiens
aangaan, is die volgende van belang:
Vrye vereniging en Kerk as instituut:
Daar is geen ruimte vir ‘n vrye vereniging binne die Kerk as
instituut nie.
Hulpdienste en Kerk as instituut:
Hulpdienste kan daar wel wees, wat of deur die enkeling ó:f
korporatief kan geskied. ‘n Hulpdiens sal hier uiteraard onder die
Jeiding en toesig van die besondere ampte staan. Dit spreek ook
vanseif dat die dienste hoewel hulle soos die Kerk plaaslik tot openbaring kom, in organisatoriese verband met mekaar kan staan. (K.O.

§69.)
Vrye vereniging en Kerk as organisme:
Op die gebied van die Kerk as organisme het ‘n vrye vereniging
reg van bestaan.
Die doelstellings kan op enige lewensterrein of terreine, soos
byvoorbeeld die maatskaplike, lê en lidmaatskap kan oop wees vir
volwassenes en/of die jeug.
So ‘n vereniging kan geen konfessie as grondslag he nie, want
dit is geen Kerk nie.
(a) Waar so ‘n vereniging horn wel op dieselfde konfessionele grond
slag stel as ‘n bepaalde Kerk;
(b) in sy doelstelling horn besig hou met die bestudering en verkiaring
van die Heilige Skrif met die oog op die geestelike vorming van
sy lede;
(c) wil werk met die lidmate (doop en belydend) van ‘n bepaalde
gemeente;
(d) en wil aanspraak maak op die opsig en beskerming van die Kerk
as instituut, waar dit geen plek bet nie, moet hy bereid wees om
sy vrye karakter vrywillig in te boet, en as georganiseerde hulp
diens horn te stel onder die opsig en beskerming van die plaaslike
Kerkraad.
3.3.1.6.3 Kerklike toesig oor Lidmate.
Alle lede van verenigings staan vanselfsprekend as lidmate
van die Kerk steeds onder toesig van die Kerk as instituut.
(N.S.: Onder bediening vord verstaan: Woordbediening, sakra
mentsbediening en tugbediening.)
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3.3.1.7

VERGA DERJNG TE STELLENBOSCH.

3.3.1.7.1 Begripsbepaling:
Voor die verhouding van die Kerk tot die Vereniging bepaal
kan word, is dit nodig om die begrippe Kerk en Vereniging en Huip
diens te beskrywe.
Kerk:
Wat die Kerk betref, moet daar eers onderskei word tussen die
Kerk na sy wese en na sy openbaring. Na sy wese is die Kerk die
corpus Jnysricunz Christi, die mistieke liggaam van die Christus. Dit
s~uit in die ganse getal Christus-gelowiges uit alle geslagte, tye en
nasies en oorspan die triomferende Kerk, die strydende Kerk en die
wordende Kerk.
Die Kerk kom hier en nou as strydende Kerk in die wêreld tot
openbaring. In sy openbaring kan twee fasette onderskei word, t.w.
die Kerk as instituut en die Kerk as organisme.
Kerk as Instituut:
Die Kerk as instituut is die openbaring van die mistieke liggaam
van Christus in die byeenkomste van die gelowiges, die uitoefening
van die besondere ampte en die bediening, en in die optrede en die
getuienis van die gelowige as profeet, priester en koning onder leiding
van die besondere ampte.
Kerk as Organisme:
Die Kerk as organisme is die openbaring van die mistieke liggaarn
van Christus in die roepingsvervulling van die gelowige in sy amp as
profeet, priester en koning op alle lewensterreine, in alle lewensver
bande en in alle lewenssituasies
spontaan, ongeorganiseerd en/of
georganiseerd.
—

Vereniging:
‘n Vereniging bestaan uit ‘n aantal persone wat vrywillig op ‘n
bepaalde grondsiag een of meer doelstellings nastreef.
‘n Vrye vereniging is ‘n vereniging wat in sy verhouding teenoor
die Kerk as instituut en ten opsigte van die terrein waarop hy funk
sioneer, vry en outonoom bestaan, athoewel die lidmate van ‘n
bepaalde Kerk wat aan so ‘n vereniging behoort, nog altyd onder
die opsig van hulle plaaslike Kerkraad staan.
Hulpdiens:
Op die terrein van die Kerk as instituut kan daar geen vereniging
bestaan nie, maar die Kerk het steeds die reg om aan sy lidmate
opdrag te gee om hulle rondom ‘n bepaalde doelstelling(s) onder die
toesig en leiding van die Kerkraad as ‘n hulpdiens te organiseer,
plaaslik sowel as in wyere verband. (K.O. §69.)
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3.3.1.7.2 Verhouding tussen Kerk, Vereniging en Hulpdiens:
Wat die verhouding tussen Kerk, Vereniging en Hulpdiens
aangaan, is die volgende van belang:
Vereniging en Kerk as instituut:
Daar is geen ruimte vir ‘n vereniging binne die Kerk as instituut
nie.
Jlulpdienste en Kerk as instituut:
Daar kan wel hulpdienste wees, wat of deur die enkeling Of
korporatief verrig word. ‘n Hulpdiens sal hier uiteraard onder die
1eiding en toesig van die Kerkraad staan. Dit spreek vanseif dat hier
die dienste soos die Kerk plaaslik tot openbaring kom, en hulle kan
ook organisatories in wyere kerklike verband met mekaar tree. (K.O.
§69.)
Vereniging en Kerk as organisnie:
Binne die Kerk en organisme het ‘n vrye vereniging reg van
bestaan.
Die doelstellings kan op enige lewensterrein of terreine, soos
byvoorbeeld die rnaatskaplike, lê en lidrnaatskap kan oop wees vir
voiwassenes en/of die jeug.
Waar so ‘n vereniging:
(a) horn wel op Christelike grondsiag stel, in ooreenstemming met
die belydenis van ‘n bepaalde Kerk,
(b) horn in sy doelstelling besig hou met die bestudering van die
Heilige Skrif en onderlinge getuienis met die oog op die geeste
like vorming van sy lede,
(c) wil werk onder die lidmate (doop en belydend) van die Kerk,
behou dit sy vryheid, inisiatief en verantwoordelikheid om sy doel na
te strewe, rnaar altyd in verband met en onder toesig en leiding van
die Kerkraad, mits hy horn nie besig hou met die bedieninge nie.
3.3.1.7.3 Kerklike toesig oor lidniate:
Alle lede van verenigings staan vanselfsprekend as lidmate
van die Kerk, steeds onder toesig van die Kerk as instituut.
(N.S.: Onder bediening word verstaan: Woordbediening, sakra
mentsbediening en tugbediening.)
3.3.1.8

STELLENBOSCI] (Tweede stuk).
Kerk, Vereniging en Hulpdiens.

3.3.1.8.1 Begripsbepaling:
Voor die verhouding van die Kerk tot die Vereniging bepaal
kan word, is dit nodig orn die begrippe Kerk en Vereniging en Huip
diens te beskrywe.
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Kerk:
Wat die Kerk betref, moet daar eers onderskei word tussen die
Kerk na sy wese en na sy openbaring.
Na sy wese is die Kerk die corpus mysticurn Christi, die mistieke
]iggaam van Christus wat die gelowiges van alle eeue omvat.
Die ganse sigbare Kerk openbaar homseif in die Kerk as Instituut
en die Kerk as Organisme.
Kerk as Instituut:
Die Kerk as Instituut is die openbaring van die mistieke liggaam
van Christus in sy ampte, bed ieninge, byeenkomste en in die optrede
en getuienis van die gelowige as profeet, priester en koning onder
leiding van die besondere ampte.
Kerk as Organisme:
Die Kerk as organisme is die openbaring van die mistieke liggaam
van Christus in die ampsvervulling van die gelowige as profeet, priester
en koning op alle lewensterreine, in alle lewensverbande en in alle
]ewenssituasies
spontaan, ongeorganiseerd en/of georganiseerd.
—

Vereniging:
‘n Vereniging bestaan uit ‘n aantal persone wat vrywillig op ‘n
bepaalde grondsiag een of meer doelstelling(s) nastreef. (Hierdie doel
stelling(s) kan op enige lewensterrein(e) lê, onder meer byvoorbeeld
op die geestelik/godsdienstige en die maatskaplike terrein, en lidmaat
skap kan oop wees vir volwassenes en/of die jeug.)
Hulpdiens:
Tog het die Kerk steeds die reg om aan sy lidmate opdrag te
gee om hulle rondom ‘n bepaalde doelstelling(s), onder die direkte
toesig en leiding van die besondere ampte, as hulpdiens te organiseer,
plaaslik sowel as in wyere verband.
3.3.1.8.2 Verhouding tussen Kerk, Vereniging en Hulpdiens.
Wat die verhouding tussen Kerk, Vereniging en Hulpdiens
aangaan, is die volgende van belang:
Vereniging en Kerk as Instituut:
Daar is geen ruimte vir ‘n vrye vereniging binne die Kerk as
instituut nie.
Hulpdienste en Kerk as Instituut:
Daar kan wel hulpdienste wees, wat of deur die erikeling of
korporatief verrig word. ‘n Hulpdiens sal hier uiteraard onder die
direkte toesig en leiding van die besondere ampte staan. (Vgl. Huip
diens hierbo asook Kerkorde §69.)
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Vereniging en Kerk as Organisme:
Op die terrein van die Kerk as organisme het ‘n vereniging met
~n bepaalde geestelik/godsdienstige doelstelling(s) en grondsiag, reg
yan bestaan. Hierdie grondsiag en doelstellings moet steeds met die
Skrif, soos gedui deur die Drie Formuliere van Enigheid, in ooreen
stemming wees.
So ‘n Vereniging kan horn vrywillig aanbied, Of deur die Kerk
versoek word, om vir die Kerk bepaalde hulpdienste te verrig sonder
om daardeur sy eie inisiatief en vrye karakter as Vereniging prys
te gee.
Dit behou ook sy vryheid en inisiatief om sy doelstelling(s) ~te
verwesenlik met dien verstande dat hierdie doelstelling(s) nie oorskry
op die gebiede van die amptelike bediening van die Woord, die sakra
mente en die tugoefening nie.
In sy verhouding teenoor die Kerk as Instituut en ten opsigte van
die terrein waarop hy fungeer, tree so ‘n Vereniging vry en outonoom
op, aihoewel die lede van so ‘n vereniging nog altyd as lidmate van
die Kerk onder die opsig van hulle piaaslike Kerkraad staan.
Die Kerk het egter die roeping om indirek deur middel van sy
lidmate leiding aan sodanige Verenigings te gee. en om prisipieel
direk maar funksioneel indirek opsig oor suike Verenigings uit te
oefen.
3.3.1.9

STUK VAN MNR. GERT VAN DER WESTHUJZEN.

3.3.1.9.1 inleiding:
Wanneer die verhouding van kerk tot vereniging, en omge
keerd, bepaal word, moet onder andere rekening gehou word met die
volgende baie belangrike aspekte:
1. Die suiwerheid van die kerk in leer en lewe, d.w.s. die suiwerheid
van die kerk volgens die eise van die Skrif.
2. Die opbou van die gelowiges in die allerheiligste geloof, ook met
inagneming van die eiesoortigheid en die normale ontwikkelings
fase van die doop- en belydende lidmate (vrouens, mans, kinders.
tienderjariges, jongmense, ens.).
3. Die evangelisering van die ongelowige, die buite-kerklike.
4. Die gebruikmaking van die gewone lidmaat in die werk van die
kerk en die kanalisering van die aangebode talente en kragte van
die gelowiges op ordelike en planmatige wyse en wel op so ‘n
manier dat hulie ondernemingsgees, selfbewustheid en verant
woordelikheid ten voile en tot voordeel van die kerk, tot sy
reg kom.
5. Die teologiese besinning en ontwikkeling in die Ned. Geref. Kerk
gedurende die afgelope ongeveer 30 jaar en die noodsaaklike
voortgesette ontwikkeling van ‘n eie S.A. teologie.
6. Om nie ‘n sekondêre beginsel te verhef tot ‘n tydlose primére
beginsel nie.
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7. Ons leef in ‘n gebroke werklikheid en daarom moet rekening
gehou word met die praktyk en die problematiek van die huidige
tyd
met inageneming van 1 hierbo.
8. Terwyl ‘n betreklik klein getal lidmate in die besondere ampte
staan, is daar duisende wat begeer om diensbaar te wees in die
kerk.
9. Die besondere ampte is nie die wese of die openbaring van die
kerk nie, maar is ingestel vir die welwese van die kerk, d.w.s.
hulle is daar vir die goeie orde in die kerk en om te waak oor
die heiligheid van die gemeente, om amptelike werk te doen ens..
maar hulle is nie in staat om alles wat in ‘n gemeente gedoen
en behoort gedoen te word, self en direk te doen of te lei nie
Daarom sal daar aktiwiteite wees ,,waar die amp potensieël teen
woordig” is en navore korn in die hoedanigheid van begeleiding
of raadgewing eerder as direkte leiding. Elke kerk het sekerlik
die plig en die reg om sy lidmate met die oog op sekere aktiwi
teite te organiseer of te laat organiseer ten einde die lidmate nie
alleen ten beste toe te rus vir hulle dienswerk nie, maar hulle
prakties te gebruik. en die kerk het die reg om so ‘n organisasie
‘n bevatlike organisasie-naam te gee, sonder om dit tot ‘n afson
derlike organisasie te verhef.
—

3.3.1.9.2 Begripsbepaling:
Verder is dit nodig om geen onduidelikheid oor die begrippe
kerk en vereniging te he nie.
1. Kerk:
Die kerk is nie bloot ‘n menslike vereniging of ‘n aantal kerklike
ampsdraers nie, maar dit is ‘n vergadering van almal wat waarlik in
Christus gb as hulle Verbosser. Elke gebowige is deel van die kerk
en ontvang daarin ‘n opdrag om as profeet God te ken en te bely.
as priester homself aan God te offer en as koning oor die sonde te

heers.
In die sigbare kerk kan twee fasette onderskei word (maar nie in
waterdigte kompartement geskei word nie), naamlik die kerk as insti
tuut en die kerk as organisme.
1.0 Kerk as instituut:
Die kerk as instituut is die openbaring van die mistieke liggaam
van Christus in Sy amp en onder leiding van die besondere amp. Dit
sluit in die byeenkomste van die gelowiges, die uitoefening van die
besondere ampte en die bedieninge. (Onder bediening word verstaan
Woordbediening, sakramentsbediening en tugbediening.)
Die institutêr-kerklike lewe is van die allergrootste belang en mag
in geen opsig op sy soewereine, outonome gebied aangetas of gestrem
word nie.
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1.1 Kerk as instituut en staat:
Volgens die burgerlike reg word die kerk beoordeel as ‘n vry
willige vereniging van mense met die oog op die nastrewing van
sekere doelstellings. Die kerk self beskou hom nie as sodanig nie en
hy doen dit op grond van die Woord van God, wat leer dat die kerk
‘n skepping van Christus is.
1.2 Afsonderlike gemnstitueerde kerke:
Daar bestaan onder verskillende nasies en tale talle behoorlik
geInstitueerde kerke. So bestaan daar ook die Ned. Geref. Kerk
Elkeen van hierdie kerke het ‘n eie staanplek vir horn uitgekies en
het ‘n eie lidniateregister (doop- en belydende lidmate). Elke sodanige
geInstitueerde kerk bearbei sy ,,eie” lidmate en oefen die nodige opsig
en toesig oor hulle uit. In hierdie geInstitueerde kerke is daar die
ampte, maar ook die bepaalde organisasie van die betrokke kerk.
1.3 Die Kerk as instituut en organisatoriese verband:
In die Ned. Geref. Kerk is die gerneentes in ringsverband. sinodale
verband en algemene sinodale verband saamverbind en elkeen van
hierdie liggame het sy bepaalde mag en funksie. Hoewel ‘n gemeente
geheel-en-al outonoom binne homself is, soek hy tog die eenheid en
gesag van die verband, terwille van die liggaam van Christus.
1 .4 Die kerk as instituut en wedersydse erkenning:
Daar is wedersydse erkenning tussen sommige van hierdie geInsti
tueerde kerke. Elke kerk besluit self, wie orn te erken en wie nie. In
die Ned. Geref. Kerk is die gesag van hierdie erkenning in die
Algemene Sinode gelee. Die kerk kan geen georganiseerde groep die
reg ontsê om die evangelie te verkondig nie, maar kan om grondige
redes weier om enige sodanige groep as kerk of verdienstelike groep
te erken. Hulle word beskou as sektes. genootskappe ens. en die kerk
vind dit dikwels nodig om sy lidmate teen sulke groepe te waarsku.
2.0 Kerk as organisrne.
Die kerk as organisme is gelee in die roepingsvervulling van alle
gelowiges in hulle amp as profeet, priester en koning op alle lewens
terreine, in alle Iewensverbande en in alle lewenssituasies
individueel,
—

spontaan en/of georganiseerd, d.w.s. soos die gelowiges uit verskillende
geInstitueerde kerke die waarhede wat deur die kerk as instituut ver.
kondig word, op alle gebiede van die lewe toepas en vrugbaar maak.
Die organisme bestaan nie bloot uit mense nie, maar uit mense met
‘n belydenis. Die organisme bestaan ook nie in die eerste plek binne
die grense van ‘n georganiseerde gemeente nie, maar in die ganse
maatskappy.
Waar die gelowiges georganiseerd optree, neem hulle nie die werk
van die geInstitueerde kerk (Woordbediening. sakramentsbediening en
tugbediening) oor nie, maar lé hulle georganiseerde optrede op ander
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terreine as die Godsdienstige; hulle georganiseerde optrede berus egter
op Christelike grondslag.
Die afsonderlike bestaan van selfstandige geInstitueerde kerke
kan nie die organisme in dieselfde getal kompartemente verdeel nie:
lie organisme het nie grense en beperkinge nie, en tog het elke
bepaalde kerk sy invloedsfeer wat moontlik beskou kan word as sy
eie stukkie organisme, hoewel dit hewer as ‘n deel van die instituut
gereken moet word met ‘n nuanse verskil met betrekking tot die
ampte en hulle werk. Die kerk as organisme is nie dieselfde as die
maatskappy nie. Die maatskappy sluit ook alle ongelowiges in.
3.0 Vereniging:
3.1 Algemeen gesproke bestaan ‘n vereniging uit ‘n aantal persone
wat (vrywihlig) op ‘n bepaalde grondsiag een of meer doelstellings
nastreef.
3.2 ‘n Vereniging wat in sy verhouding teenoor die geInstitueerde kerk
en ten opsigte van die terrein waarop hy funksioneer, vry en
outonoom bestaan, word ‘n vrye vereniging genoem.
3.3 Die doel en funksie van ‘n vereniging bepaal sowel sy verhouding
tot die geInstitueerde kerk as watter direkte of indirekte invloed
veral die plaaslike kerk daarop sal uitoefen.
3.4 ‘n Kerklike vereniging is ‘n vereniging wat sy vryheid ondergeskik
stel aan die toesig en leiding van een bepaalde kerk. So ‘n ver
eniging is begrens en dus nie vry en selfstandig in sy beleid en werks
wyse nie. Die betrokke leiers word deur die kerk goedgekeur asof
hulle deur die kerk self aangestel is. Die lidmaatskap van ‘n kerklike
vereniging is beperk tot gemeentehike en kerklike grense. (Die feit
dat daar byvoorbeeld ‘n Kerkjeugvereniging bestaan, kan nie geIgnoreer
word, asof dit nooit tot stand gekom het nie. Daarorn moet ons dit
definieer. Dit moet eerder gesien word as ‘n ontwikkehing wat in die
Ned. Geref. Kerk plaasgevind het.)
3.3.1.9.3 Verhouding tussen Kerk en Vereniging.
1. Die vereniging en die geInstitueerde kerk.
Uit die voorgaande is dit duidelik dat ten einde die verhouding
kerk tot vereniging en omgekeerd te bepaal, daar onderskei moet word
tussen ‘n vereniging wat op Christelike grondsiag staan en ‘n ver
~niging met ‘n uit en uit godsdienstige doelstelling.
1. ‘n Vrye vereniging op Christelike grondslag funksioneer uiter
aard nie binne die geInstitueerde kerk nie, maar die kerk kan
aan so ‘n vereniging, op grond van die verdienstelikheid van sy
beleid en doelstelhings, sy samewerking en seënbede verleen. S0L
die kerk beheer oor so ‘n vrye vereniging wil he, maak hy horn
skuldig aan verkerkhiking. Sou so ‘n vereniging horn skuldig
maak aan ergerhike optrede, kan die kerk sy lidmate wat tot
daardie vereniging behoort, aanspreek.
192

2. Daar is in die geInstitueerde kerk geen ruimte vir ‘n vrye outonorne
vereniging met ‘n uit en uit godsdienstige doelsteiling nie, omdat
dit sou beteken dat so ‘n vereniging die werk van die kerk wil
doen sonder dat die kerk beheer uitoefen oor sy beleid en werks
wyse. Maar afgesien van beheer, is die kerk ten voile verant
woordelik vir die geestelike vorming en aktivering van sy lidmate
(doop en belydend) en kan by dit nie oorlaat aan ‘n vrye
vereniging om vir en namens horn onder sy lidmate te funksioneer
nie; nog minder kan hy toeiaat dat die bestaan van so ‘n ver
eniging beperkinge iê op die kerkiike arbeid in die opsig.
Hieruit moet ‘n paar afleidings gernaak word:
2.1 ‘n Vrye, outonome vereniging met ‘n uit en uit godsdienstige
doelstelling, met ander woorde ‘n vereniging wat horn besig
hou met Woordverkondiging. funksioneer nie op die terrein
van die kerk as organisme nie
dit is werk wat immers
aan die geInstitueerde kerk opgedra is
rnaar hy betree
die terrein van die geInstitueerde kerk.
—

—

2.2 En as by horn deur sy doelstelling en metodes op die terrein
van die geInstitueerde kerk begeef, kan hy nie sonder rneer
geduld word nie, en moet hy één van twee wee opgaan, of
‘n selfstandige entiteit wees Of anders deel van ‘n geinstitu
eerde kerk. Hy kan nie net in verband met die geinstitueerde
kerk staan sonder enige begrensing nie.
2.3 Die oomblik dat hy deel word van ‘n geInstitueerde kerk.
verloor by sy selfstandigheid en is hy nie meer ‘n vrye
vereniging nie, hy word ‘n kerklike ,,vereniging”.
2.4 Kies by om selfstandig te bly, staan by teenoor die kerk en
nie as ‘n deel van ~die kerk se werk nie; hy word ‘n organi
sasie buite die kerk en is geen verantwoording aan ‘n bepaalde
kerk verskuldig nie. Hy word ‘n genootskap of selfs ‘n sekte.
3. Daar word dikweis beweer dat hulpdienste in die kerk as instituut
georganiseer kan word, maar nie ‘n kerklike vereniging nie. Dit
los m.i. die saak nie op nie. Alles hang af van die interpretasie
wat aan hulpdiens gegee word. Myns insiens is die leiers, of te
wel besture van die kerklike vereniging, die hulpdienste, deurdat
huile vir, namens en onder toesig van die ampte uiters noodsaak
like werk verrig, en nie die vereniging as sodariig nie. Die werk
wat die vereniging as sodanig doen, is ook nie ‘n hulpdiens nie.
Dis slegs die gelowige wat georganiseerd en uit liefde besig is met
die werk van die kerk. Hierdie georganiseerde optrede van die
gelowiges in die gemeente, is uiters noodsaaklik, en as daar nie
sulke leiers was nie, sou die besondere ampte self moes intree en
optree. Die huipdiens bestaan dus nie uit die werk wat gedoen
word nie, maar uit die lidmate wat gebruik word om leiding te
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neem i.p.v. die ampte om die werk te organiseer waarin ander
lidmate betrek word.
2. Die vereniging en die kerk as organisine.
Binne die kerk as organisme, d.w.s. onder die mense met ‘n
lelydenis, het ‘n vrye vereniging op Christelike grondsiag (daar moet
steeds onderskei word tussen Christelike grondsiag en Godsdienstige
d~e1stelling) reg van bestaan en hoef dit geen gemeentelike of kerklike
grense te erken nie. Die doelstellings kan op enige lewensterrein of
terreine Iê, soos die maatskaplike, kulturele, opvoedkundige. vakkun
~ge, ens., waar diens gelewer word, ‘n lewensbeskouing gehuldig word
en ideale nagestreef word ooreenkomstig die Woord van God en nie
noodwendig op grond van die beleid of belydenis van ‘n bepaalde
kerk nie.
3.3.1.9.4 Toepassing op die Huidige Situasie in die Ned. Geref. Kerk.
1. Die Ned. Geref. Kerk bet die reg om vir homseif ‘n Kerklike
Jeugvereniging (aksie of organisasie) te organiseer om behoefte-voor
sienend, vormend en aktiverend onder sy jong-lidmate te funksioneer.
Hierdie vereniging (aksie of organisasie) is ‘n gemeentelike werksaam
heid en staan onder plaaslike toesig. maar skakel met mekaar op Rings,
Sinodale en Algemene Sinodale vlak, soos die kerk self een kerk is.
2. Ter wille van koördinasie en kontinulteit behoort alle jeug
verenigings in en in verband met die Ned. Geref. Kerk een groot jeug
aksie te word met afdelings, vir eiesoortige groepe en vir die normale
ouderdomsgroepe wat in die jeugfase bymekaar hoort. Die Ned.
Geref. Kerk moet alles in sy vermoë doen om. ter wille van die ver
bintenis met die C.S.V. vir baie jare en op grond van die voortreflike
werk van die C.S.V., hierdie vereniging in te sluit as ‘n afdeling van
sy jeugaksie. Tussen hierdie jeugaksie en die formele Sondagskool
moet daar die nouste samewerking wees, beide synde werk van die
plaaslike gemeente, en veral die leerstof vir lesse, binnekamergodsdiens
en programme moet aanvullend bymekaar aansluit. Wat die skool
gaande kind betref, moet rekening gehou word met die Godsdiens
onderrig op die dagskool.
3. Verder kan en moet jong belydende lidmate aansluit by yolks
organisasies ,sportliggame, kultuurbedrywighede. maatskaplike onder
nemings, ekonomiese instellings, opvoedkundige aktiwiteite ens. waar
hulle as Christene hulle getuienis moet lewer en die eer van Christus
handhaaf.
4. Daarbenewens moet jong-lidmate nie net met kennis gevul
word nie, maar besiel word om elkeen in hulle daaglikse handel en
wandel getuies van Jesus Christus te wees.
(Met erkenning aan die vorige formuleringe waaruit
gedeeltes oorgeneem is.)
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3.3.2

SLOTSOM VAN JEUG-STUDKEKOMMJSSJE TEN OPSJGTE
VAN DIE VERFIOUDJNG TUSSEN KERK, VERENIGItVG
EN fIULPDJENS.

3.3.2.1

BEGRIPSBEPALING.
Voor die verhouding van vereniging, hulpdiens en kerk tot
~‘nekaar bepaal kan word, is dit eers nodig om die begrippe Vereniging,
Hulpdiens en Kerk te beskrywe.
3.3.2.1.1 Kerk:
Wat die kerk betref, moet daar eers onderskei word tussen
die Kerk na sy wese en na sy openbaring vorm. Na sy wese is die
kerk die corpus mysticuni Christi, die mistieke liggaam van Christus
wat die gelowiges van alle eeue omvat. (Vgl. Heidelbergse Kategismus
Sondag XXI, Nederlandse Geloofsbelydenis XVII en XVIII.)
Die sigbare kerk openbaar homseif in die Kerk as Instituut en
die Kerk as Organisme.
3.3.2.1.1.1 Kerk as lnstituut:
Die Kerk as Instituut is die openbaring van die mistieke
]iggaam van Christus in sy ampte, bedieninge en in die byeenkomste,
optrede en getuienis van die gelowige as profeet, priester en koning
onder leiding van die besondere ampte.
3.3.2.1.1.2 Kerk as Organisme:
Die Kerk as Organisme is die openbaring van die mistieke
]iggaam van Christus in die ampsvervulling van die gelowige as pro
feet. priester en Iconing op alle lewensterreine, in alle lewensverbande
en in alle lewenssituasies
spontaan, ongeorganiseerd en/of georga
niseerd. Waar die kerk as organisme egter georganiseerd optree, lê
die georganiseerde optrede op ander terreine as die van die instituut,
t.w. bediening van die Woord, die Sakrament en tug deur die besondere
ampte, wat die onvervreemdbare reg en verantwoordelikheid van die
instituut alleen is.
—

3.3.2.1 .1.3 Die Verband tussen Instituut en Organisme:
Hierdie tweevoudige openbaringswyse van die Kerk na sy
wese, d.w.s. van die mistieke liggaam van Christus, hef nie die eenheid
van die liggaam op asof ons hier met twee totaal geskeie en onsame
hangende gestaltes van die liggaam van Christus te doen het nie. Hulle
is onlosmaaklik met mekaar verbonde en staan in gedurige wissel
werking tot mekaar (Efese 4:11, 12). Die Kerk as organisme kom
plaaslik tot openbaring in die gelowiges. Hierdie gelowiges behoort
almal aan een of ander bepaalde kerk, waarvan hulle lidmate is, teen
oor wie hulle in ‘n besondere betrekking staan en wat ~veer oor hulle
steeds ‘n verantwoordelikheid behou en moet handhaaf.
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3.3.2.1.1.4 Kerk en Opsig:
In die Gereformeerde sin korn die opsig van die Kerk as
Instituut plaaslik tot openbaring en wel deur Kerkraad, Ring en
Sinode. en nie omgekeerd nie. Opsig oor ‘n instansie kan alleen deur
een bepaalde kerk uitgeoefen word en nie deur meer selfstandige
kerke tegelyk nie, behalwe deur onderlinge ooreenkoms.
3.3.2.1.2 Vereniging.
‘n Vereniging bestaan uit ‘n aantal persone wat vrywillig op
‘n bepaalde grondsiag een of meer doelstellings nastreef. Dit is in sy
wese vry en outonoom. ‘n Vereniging kan egter hierdie outonomie
inboet deur horn in een of meer opsigte permanent te onderwerp
aan ‘n ander instansie.
Daar kan allerlei onderskeidinge t.o.v. doelstellinge aangemerk
word, asook die verskillende terreine waarop hulle beweeg.
3.3.2.1.3 Hulpdiens:
In aansluiting by die gemelde omskrywing van Hulpdienste
(Art. 69, Kerkorde) is ‘n hulpdiens ‘n organisasie waardeur lidmate
georganiseerde dienswerk lewer (Ef. 4:11, 12) in opdrag van of met
die goedkeuring van die Kerk as Instituut, rondom bepaalde doel
stellings, onder leiding en opsig van en met verantwoording aan die
Kerkraad, Ring en Sinode.
3.3.2.2

Verhouding tussen Vereniging, Hulpdiens en die Kerk.
Hier is die volgende van belang:

3.3.2.2.1 Vereniging en Kerk as lnstituut:
Daar is geen ruimte vir ‘n vereniging binne die Kerk as
Instituut nie.
3.3.2.2.2 Hulpdiens en die Kerk as Instituut:
Daar is ruirnte vir ‘n Hulpdiens binne die Kerk as Instituut.
3.3.2.2.3 Vereniging en die Kerk as Organisine:
3.3.2.2.3.1 In die kerk as Organisme het die vereniging reg van bestaan.
‘n Vereniging met bepaalde geestelik/godsdienstige doel
stellings het die vryheid tot uitlewing van die amp van die
gelowige op die terrein van die organisme, met dien ver
stande dat by nie op die terrein van die Instituut (wat steeds
amptelik is) oorskry nie;
Hy kan horn egter aan die Iristituut ten dienste stel en
moet dan:
steeds in ooreenstemming met die Skrif handel, soos uit
gedruk in die belydenisskrifte van die kerk, in die geval
van die Ned. Geref. Kerk, die Drie Formuliere van Enig
heid;
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en moet horn onder die regstreekse toesig en leiding van
die Instituut stel.
3.3.2.2.3.2 In sy verhouding tot die Kerk as Instituut en ten opsigte
van die terrein waarop ‘n vereniging fungeer, tree hy in
die reel vry en outonoom op. aihoewel die lede van die
vereniging onder opsig van hul kerkraad staan.
3.4 BEV1NDJNGS EN AANBEVELJNGS.
3.4.1 Kerklike jeugwerk is die kerk se onvervreembare verantwoor
delikheid wat hy deur middel van die besondere ampte en die
amp van die gelowige verrig. In die uitvoering van sy taak kan van
‘n hulpdiens of hulpdienste gebruik gemaak word.
3.4.2

Hierdie arbeid van die Instituut aan sy jeug
ongeag die ver
skillende stadiums in die jeug se lewe en ontwikkeling
moet
tot ‘n eenheid gekoordineer word met die oog op die vorming van
die jeug tot volwaardige lidmaatskap. (Die Jeug-Studiekommissie beskou
hierdie bevinding as van fundamentele belang.)
—

—

3.4.3 Bevindings t.o.v. die Afrikaanse C.S.V.:
3.4.3.1 Dat die A.C.S.V. nie ‘n kerklike hulpdiens is nie maar ‘n ver
eniging met geestelilce doelstellinge en op konfessionele grond
slag.
3.4.3.2

Dat die A.C.S.V. graag die erkende vereniging van die Ned.
Geref. Kerk onder sy studerende jeug wil wees.

3.4.3.3

Dat die A.C.S.V. met die aanvaarding van die Drie Formuliere
van Enigheid as belydenisgrondslag nou die belydenisgrond
slag van die Ned. Geref. Kerk onderskrywe en in die opsig
nader aan die Ned. Geref. Kerk beweeg het. Waar dit egter
in die Grondwet geen melding maak van enige verband met
die Ned. Geref. Kerk of die aanvaarding van die Kerk se
opsig en leiding nie, dog slegs elders die begeerte uitspreek
om nouer met die Ned. Geref. Kerk te skakel, daar beweeg
die A.C.S.V. vir die huidige nog op interkerklike viak tussen
die drie Afrikaanse Kerke, wie se gemeenskaplike Belydenis
grondslag dit aanvaar, dog sonder enige verdere offisiële
binding met enige van die drie kerke.

3.4.3.4

Dat dit verweilcom word dat die A.C.S.V. die toesig van die
Kerk verlang en dat hy op grond van sy aanvaarde Belydenis
grondslag en doelstellings, en in die hg van K.O. Art 68(b),
aanspraak kan maak op ruim steun van die Kerk.

3.4.3.5

Alhoewel die Christen-Studentevereniging in sy bestaan die
seen van die Ned. Geref. Kerk geniet het en merendeels kerk
like verteenwoordiging in sy bestuursliggame gehad het, word
daar voor as nog nie volledige amptelike toesig van die kant
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van die Ned. Geref. Kerk oor ~ie Afrikaanse C.S.V. uitge~
oefen nie.
3.4.3.6

Dat die A.C.S.V. met sy aanvaarding
grondsiag van die drie Afrikaanse Kerke
die neutrale skole het, en dat dit vir die
is dat die A.C.S.V. sy werk in die skole

3.4.3.7

Die feit dat die A.C.S.V. horn rig tot die skoliere en studente
ontneem nie die Kerk sy reg en verantwoordelikheid om op
gemeentelike viak hierdie selfde persone te betrek in sy jeug
arbeid nie.

3.4.4

van die Belydenis
tog nog toegang tot
huidige noodsaakljk
voortsit.

Aanbevelings t.o.v. die A.CS.V.:
Indien die Afrikaanse C.S.V. die erkende Vereniging van die

Ned. Geref. Kerk onder sy studerende jeug wil wees (vgi. 3.4.3.2.) dan
moet hy voidoen aan die vereistes soos gestel in 3.3.2.2.3.1.

3.4.5 Bevindings t.o.v, Kerk, Vereniging en Hulpdiens:
3.4.5.1 Dat huipdienste, onder opsig en leiding van die besondere
ampte, kosbare huip aan die kerk as instituut in sy doel
treffende bearbeiding en aktivering van sy jeug kan lewer: en
vir die huidige onontbeerlik is.
3.4.5.2

3.4.6

Dat dit dringend noodsaakiik is dat die kerk één omvattende,
gekoordineerde jeugaksie, met verskiilende afdelings vir die
laerskoolkind, die hoerskoolkind, die student en die werkende
jongmens, sal he om die doopiidrnaat deur al die stadia van
groei en ontwikkeiing, tot volwaardige iidmaatskap te lel.
Aanbevelings t.o.v. Kerk, Vereniging en Hulpdiens:

3.4.6.1

Dat die Ned. Geref. Kerk op die terrein van die Kerk as
Instituut, onder opsig en leiding van die besondere ampte,
Kerkraad, Ring en Sinode, ‘n omvattende jeugaksie in die
lewe roep met die oog op sy bearbeiding en bereiking van die
jeug deur al sy stadia van ontwikkeiing.

3.4.6.2

Dat die A.C.S.V., KJV., M.S.A. en Kinderkrans versoek word
orn onder leiding van die Jeugkommissie van die Algemene
Sinode, mee te werk aan so ‘n omvattende Jeugaksie, waarin
rekening gehou word met sowel verskeidenheid as eenheid in
die jeugwerk, en dat die waardevoile elemente van die be
staande jeugwerksaamhede verrykend benut word.

34.7

Bevinding t.o.v. die Kerkjeugvereniging:
Dat die Kerkjeugvereniging begerig is orn ten voile die karakter
van ‘n hulpdiens aan te neem.
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3.4.8 Aanbevelings t.o.v. die Kerkjeugvereniging:
3.4.8.1 Die Kerkjeugvereniging wysig sy grondsiag sodanig dat dit
ten voile voldoen aan al die eise van ‘n volwaardige hulpdiens
van die Kerk as Instituut.
3.4.8.2

Die kerk rnaak voorsiening vir die bearbeiding van hoërskool
kinders in en deur die plaasiike gemeente deur die uitbouing
van die Kerkjeugvereniging op gemeentelike viak om ook ‘n
junior-afdeling in te sluit. Deurgaans sal rekening gehou word
met die .werksaamhede van die A.C.S.V. in die skool, waar
daar we! ‘n tak van die A.C.S.V. bestaan.
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4.

DIE JEUGLIDMAAT, JEUGLEIDING EN ‘N
JEUG-KONTAKBURO

4.1 JEUGLEJERS EN JEUGLEJDING iN DiE KERK.
Onder ‘n jeugleier verstaan ons iemand wat binne die kerk of
gemeente belas is met ‘n voltydse of deeltydse taak om aan die jeug
leiding te gee, ten einde hulle te help om hulle roeping as lidmate des
te beter te vervul in die gemeente en in die wêreld. In hierdie studie
word onderskei tussen die voltydse jeugleier, d.w.s. die een wat in een
of ander permanente hoedanigheid staan in diens van die kerk of die
gemeente, en die vrywillige jeugleier, wat eintlik in sy vrye tyd huip
diens lewer in die gemeente deur verantwoordelikheid ten opsigte van
die jeug te aanvaar. Hierdie twee soorte jeugleiers kan ook onderskei
word as die betaalde jeugleier en die onbetaalde jeugleier.
Die huidige posisie in verband met Jeugleiers en Jeugleiding in
die kerk is die volgende:
4.1.1

Voltydse Jeugleiers en Jeugleiding.

4.1.1.1

Die Sinodale en Ringsjeugkonimissies:

Elke Sinode en Ring het ‘n Jeugkommissie(s), saamgestel
volgens die Bepalinge van elke Sinode. Hierdie kommissie is belas
met die koordinering en die bevordering van die werksaamhede van
die kerk in verband met die jeug. Sommige van hierdie kommissies
bet voltydse sekretarisse. Die Jeugkommissie van die Algemene Sinode
bet tot verantwoordelikheid om die algemene beleid van die kerk in
verband met Jeugbearbeiding te bepaal.
4.1.1.2

Studenteleraars, leraars, kapelane in die leer, luginag-, vloot
en polisiegimnasia:

Deur middel van hierdie persone, wat in permanente poste
beroep is, word leiding aan die jeug gegee. Daar is in sommige ge
meentes leraars wat binne gemeentelike verband ‘n opdrag ontvang het
om die jeug te bearbei.
4.1.1.3

Sekretarisse in Sondagskoolarbeid:

Op die terrein van die Sondagskoolwese word deur ‘n aantal
leraars leiding en voorligting gegee aan die kinders van die kerk en
aan diegene wat as leiers help met die arbeid.
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4.1.1.4

Voltydse amptetwre in diens van die Kerkjeugvereniging:
(a) A Igernene Uniesekretaris: Hierdie sekretaris is onder meer
die Redakteur van Ons Jeug en gee leiding aan die hele
vereniging aan takke en aan lede vanuit die Algemene
Uniekantoor.
(b) Jeugorganiseerders: Hulle is die jeugsekretarisse vir hulle
onderskeie Sinodes en behartig naas die werk van die
Sinodale Jeugkommissie, ook die sekretariële werk van
die KJV. Hulle is veral verantwooidelik om leiding te
gee in verband met die werk in Sinodale verband.
(c) Gebiedsuniesekretarisse van die Kerkjeugvereniging: Al
hoewel die sekretaris van Kaapland ‘n voltydse amptenaar
van die gebiedsunie is, is daar geen verskil tussen sy
arbeid en die van die jeugorganiseerders van die ander
Sinodes nie. Die ideaal is dat elke Sinode sy eie vol
tydse sekretarisse sal aanstel.

4.1 .1.5

Voltydse ainptenare in diens van ander Christelike verenigings:
Die Afrikaanse Christen-Studentevereniging het ‘n hele aantal
voltydse jeugleiers; naas geordende leraars is daar ook leke-arbeiders
wat optree as sekretarisse vir gebiede en wat noue kontak met die jeug
het. Die Vereniging vir Hoer Onderwys op Christelike grondsiag, het
ook ‘n voltydse sekretaris. Ook die Christelike Hospitaalbond en die
Christelike Polisie- en Gevangenisvereniging het voltydse sekretarisse’
of werkers wat aandag gee aan die jeug wat tot hulle geledere behoort.
4.1 .2
4.1.2.1

Deeltydse vrywillige Jeugleiers.
Kerkraadslede: In baie kerkrade en gemeentes is daar ouder
linge en diakens wat hulle op ‘n besondere wyse vir die
belange van die jeug beywer en van wie daar ook leiding uitgaan tot
die jeug. In sommige gemeentes is daar jeug-ouderlinge en jeug
diakens.
4.1, .2.2

Sondagskoolleiers: Daar is tans ongeveer 21,000 Sondagskool
onderwysers(esse). Sondag na Sondag doen hulle ‘n kosbare
werk en gaan daar van hulle groot invloed uit op die jeug.
4.1.2.3

Leiers in die KJV.: Jong lidmate dien op die besture van
hulle takke en Ringsunies en help met kampe (as leiers en
raadgewers) en toere.
4.] .2.4

Leiers en Leidsters in ander Christelike verenigings. Daar is,
‘n groot aantal helpers/sters wat hulle kragte wy aan die’
werk van die Christen-Studentevereniging in kringe, kampe, toere en
stranddienste. Hier help baie onderwysers/esse van die dagskool ooL
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4.1.3

Oorsig van Jeug-leierskursusse.
Die ems waarmee die kerk en die Kerkjeugvereniging jeug.
leierskursusse bejeën blyk uit die feit dat daar tans gemiddeld 30 sulke
kursusse per jaar aangebied word oor die hele Republiek, S.W.A. en
Rhodesië versprei. Die eerste van hierdie kursusse is in 1950 te
Bekker-Skoolplaas gehou. Hierdie kursus is gereel deur die Naskoolse
Jeugafdeling van die S.J.K. van Transvaal en was sover bekend die
eerste jeugleierskursus wat ooit deur enige instansie in Suid-Afrika
gereel is.
4.1.3.1
(a)

(b)
(c)
(d)
(c)

Wyse waarop dit aangehied is:
Kursusse is soos voig gehou:
Kursusse word vir enkele dae op ‘n sentrale plek vir die Gebieds
unie of vir Ringe (gesamentlik of afsonderlik) gehou. Die kursus
gangers kan bestaan ult ieiers uit bepaalde gemeentes, of uit lede
van die bestuur van die KJV., of uit kursusgangers wat uit vrye
wil gekom het.
Kursusse word vir ‘n stad of dorp aangebied, ten einde die
werkende jongmense in staat te stel om dit te kan bywoon. Vroeg
tydige inskrywing word gevra.
Kursusse word oor ‘n tydperk van 12 maande aangebied op ‘n
vaste aand, een keer per maand. Vroegtydige inskrywings word
gevra.
Kursusse word gehou vir Raadgewers met die oog op kampe vir
skoolverlatendes.
Kursus aangebied vir predikante verteenwoordigers uit elke Ring
van Kaapland.

4.1.4

Die inhoud van enkele kursusse.
a. Uit eersgenoemde groep gee ons die program van Hartenbos
(1953) as ‘n voorbeeld weer:
Kursusonderwerp: Die Jeugleier, sy roeping, sy pick en sy
geleentheid.
Indeling: Die Roeping vandie Jeugleier:
(a) Dit is ‘n roeping van God
(b) Dit is ‘n roeping in sy kerk
(c) Dit is ‘n roeping deur die jeug.
Die Plek van die Jeugleier:
(a) In die vergadering
(b) In die gemeente
(c) In die Ring en Sinode.
Die Geleentheid van die Jeugleier:
(a) As inleier en spreker
(b) As getuie en boodskapdraer
(c) As man van visie en beplanner van Jeug-aktiwiteite.
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b.

Die volgende kursus is gehou te Kaapstad, elke aand vanaf
Maandag tot Sondag, 4-10 Februarie 1957.
a. Die godsdienstige vergadering
groepsbespreking.
b. Kultuur-Ontspanningsbyeenkomste
groepsbespreking.
c. Praktiese Christelike werk van die KJV.
groepsbespreking.
d. Die Voorsitter en Sekretaris van die tak en die voorsitters van
die komitees
groepsbespreking.
e. Die Kerkjeugvereniging buite die grense van die gemeente
groepsbespreking.
f. Afsluitingsdiens.
—

—

—

—

—

c.

Uit die groep van kursusse wat oor ‘n lang periode aangebied
word, gee ons die program van die een wat in die kerksaal van
Braamfontein aangebied is van 25 Januarie tot 6 Desember 1957.
Openingsaand: Die Jeugveld in die Ned. Herv. of Geref. Kerk.
15 Februarie: Die persoonlike hoedanighede, opleiding en voor
bereiding van ‘n jeugleier.
15 Maart: Wat is die Kerkjeugvereniging en waarom bestaan dit?
19 April: As ek voorsitter was van ‘n KJV.
17 Mei: As ek sekretaris was van ‘n KJV.
21 Junie: Geestelike vergaderings.
19 Julie: Praktiese Christelike diens in die KJV.
16 Aug.: Die jaarlikse Jeugbiddag.
20 Sept.: Finansies in die KJV.
18 Okt.: Die KJV. en Kultuur.
15 November: Klubwerk in die KJV. of Vryetydsbesteding.
6 Des.: Wat is ‘n Jeugkamp?
8 Des.: Die Verhouding van die Jeugleier teenoor Jesus Christus.

d.

Die kursus vir Raadgewers wat gehou is op Achterbergh vanaf
4 tot 6 April 1964, het die volgende omsluit:
a.1 Kampe en kamp-raadgewers
a.2 Die kampeerders arriveer
a.3 Die kampraadgewer en sy verantwoordelikhede
teenoor die
kampeerders
a.4 Die kampraadgewer en sy verantwoordelikhede
teenoor die
kampleier, personeel en andere
a.5 Die laaste dag van die kamp—en daarna!
b.1 Ek is ‘n raadgewer
b.2 Die raadgewer en persoonlike werk
die beginsels van
onderhoudvoering en raadgewing
b.3 Die raadgewer en persoonlike werk
Hoe om iemand na
Christus te lei
b.4 Die raadgewer en persoonlike werk—Hoe om te adviseer ten
opsigte van vriendskapprobleme en huweliksvoorbereiding
b.5 Die raadgewer en sy persoonlike probleme.
—

—

—

—
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c.

Die kursus vir predikante-jeugleiers uit elke Ring, aangebied op
die retoervaart van die Cape Town Castle vanaf Kaapstad na
Durban, 29 Mei tot 8 Junie 1964: Die bedoeling van hierdie
kursus was dat dit voortgesit sou word in elke afsonderlike Ring.
Dit het die volgende ingesluit:
Afdeling 1:

A. Die Kerk en die Jongmens.
B. Jeugarbeid van die Ned. Geref. Kerk.
C. Die Jongmens en die Kerk.
Afdeling 2:

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Die Kerkjeugvereniging, wat is dit en wat wil dit?
Die samestelling en die verantwoordelikheid van die bestuur..
Godsdienstige vergaderings in die KJV.
Praktiese Christelike diens.
Jeugkampe.
Die Kultuur-Ontspanningskomitee.
Jeugweek, Jeugsaamtrekke, Kers-byeenkomste.
Finansies in die Kerkjeugvereniging.

Afdeling 3:

Die jongmens en sy Verhoudingslewe en Jeugleiding:
A. Die Selfkennis van die Jongmens.
B. Die Jongmens en die Aanpassingsprobleem.
C. Die Jongmens en sy verhouding tot sy wêreld.
D. Die Jongmens se verhouding tot die teenoorgestelde geslag.
E. Die Jongmens in groepsverband.
F. Die Gesprek in die Jeugleiding.
Afdeling 4:

Die Jongmens en die Staat.
4.1.5

Die Noodsaaklikheid van die vornzing van Jeugleiers en die hou
van Jeugleierkursusse.

Oor die vraag of daar Jeugleiers moet wees en of daar Jeug
leiding gegee moet word, is daar geen twyfel nie. Indien die jeugwerk
van die kerk aan sy doel moet beantwoord, is goed-toegeruste leiers
onontbeerlik. Op die vraag aan deskundiges van verskillende Protes
tantse Kerke in verskillende lande, wat die noodsaaklikste vereiste is
vir suksesvolle kerklike en Christelike jeugwerk, was die eenstemmige
antwoord: Die regte jeugleiers. Dit verbaas ons dan ook nie dat met
klimmende ems meer en meer aandag deur haas elke kerk gegee
word aan die keuse en die opleiding van kerklike jeugleiers nie.
In die uitbouing van ons eie kerklike jeugwerk het leiers reeds
‘n onmisbare rol gespeel.
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Die jeug het na sy eie aard en behoeftes, leiding en voorligting
nodig. Dit is juis ‘n kenmerk van hulle wat op pad is na voiwassen
heid dat hulle hulp en belangstelling soek. Hulle voig graag as daar
iemand is om die koers aan te dui.
Kerklike jeugleiding het baanbrekerswerk gelewer. In die jongste
jare is daar verskillende ander instansies wat die behoefte en die
noodsaaklikheid gevoel vir die vorming en die toerusting van Jeug
leiers. Dit sal a! hierdie instansies ten goede kom om ‘n bladsy te
neem uit die ondervinding van die kerk en die Kerkjeugvereniging
in hierdie verband.
Die vraag is verder of die aangeleentheid van die vorming en
opleiding van jeugleiers deur die kerk as geheel genoeg aandag geniet?
Ten einde te bepaal of die opleiding van voltydse jeugleiers ‘n drin
gende behoefte is, sal ons moet nagaan of daar wel arbeidsgeleenthede
vir sodanige persone is.
4.1.5.1

Die groot aantal gemeentes met groot getalle werkende jong
mense:
Volgens die jaarboek van 1965, het die volgende gemeentes meer as
300 werkende jongmense: Kaapstad (691); Worcester (441); Port Eli
zabeth-Sentraal (308); Paarl-Vallei (305); Noorder-Paarl (361); Bell
viile-Oos (385); Alexanderbaai (350); Bloemfontein-Wes (530):
Klerksdorp (300); Cachet (459); Pretoria (1302); Arcadia (1600); Bur
gerspark (1001); Windhoek (350).
Hierdie gemeentes en ook ander gemeentes sal ongetwyfeld spe
siale aandag moet gee aan die jongmense in die gemeente. In som
mige gemeentes is die jeuglidmaat getal reeds meer as 50% van die
totale lidmatetal.
Waar dit gaan om die aktivering van die jong lidmaat en daar
gebruik gemaak word van hulpmiddels soos kampe, toere, saamtrekke
ens. as geleenthede om die jeug vir hul taak te help vorm, is dit ‘n
vraag om ‘n jeugleier in hierdie gemeentes nie ‘n belangrike bydrae
kan lewer nie, sodat die hande van die predikant losgemaak kan word
vir ander belangrike werk?
4.1.5.2

Die groot aantal dames in koshuise of inrigtings:
Dit word al hoe moeiliker om dames in inriglings en kos
huise te bereik. Vir ‘n predikant is dit prakties onmoontlik om die
nodige kontak te maak. Vir hierdie werk is daar ‘n groot behoefte
aan voltydse geskoolde jeugleidsters.

4.1.5.3

Die bereiking van die jeug in die Industrieë:
Ons leef in ‘n tyd waarin daar skeiding gekom bet tussen
die werksplek en die woonplek. Dit word net onmoontlik om die
jongmense te bereik wat in skof-arbeid staan. Vir die bereiking en
bearbeiding van hierdie groep jeugarbeiders, kan toegeruste jeugleiers
vrugbaar gebruik word.
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4.1.5.4

Voorwaardes vir die indiensneming van Jeugleiers:
Die volgende aspekte verdien aandag:

4.1 .5.4.1 Die Toesig oor die jeugleier kan uitgeoefen word deur die
Kerkraad (-rade) in wie se diens hy arbei. ‘n Jeugleier aan
‘n eie opdrag en eie taak binne die gemeente en hy doen aftn die
Kerkraad direk versiag. Dit is en bly die kerkraad se pug om die
arbeidsveld te bepaal en orn toe te sien dat die werk uitgevoer word.
Waar die aanstelling geskied deur ‘n Sinode of ‘n Ring, sal die
arbeidsveld deur die betrokke Sinodale of Ringskommissie bepaal
word. Die betrokke Kommissie oefen toesig uit oor die werk en aan
hulle word deur die jeugleier versiag gedoen.
4.1.5.4.2 Die hesoldiging van ‘n jeugleier sal saamhang met die opdrag
en met die opleiding wat die werker ontvang bet.
Die
salaris vir ‘n voltydse aanstelling sal realisties en bevredigend moet
wees. As voorlopige basis kan die salarisskaal van ‘n rnaatskaplike
werker/werkster toegepas word. Dit is tans soos voig:
Maatskaplike werker/ster: Ri 200x60=R1440x84==R21 12
Vakkundige beampte: R21 1 2x84=R2280x1 20==R2520
Senior Vakkundige beampte: R2640x1 20=R3 600
Hoof-Vakkundige beampte: R3720x 1 20=R4320
Tans word ook ‘n vakansiebonus van 5% uitbetaal, R120 nie te
bowegaande nie.
4.1.5.5

Vereistes gestel vir ‘n goeie jeugleier:
Die persoon wat geroep is om met die jeug te werk, sal aan
sekere basiese vereistes moet voldoen. Sy persoonlike geestelike lewe
moet gebou wees op ‘n persoonlike belewing van Christus as Verlosser.
in sy kontak met die jeug sal hy moet toon dat by deur die genade
van God ‘n getuie van Christus Jesus is. Dit is vanselfsprekend dat
hy ‘n positiewe Christelike lewe moet lei.
Hy moet die Bybel ken en liefhê en in sy eie lewe toepas. Die
Bybel moet homself aanspreek, sodat by met ander daaroor kan
spreek. Hy moet ook die waarde van gebedsomgang met God ken.
Wie naby die Bron. leef, bet lets om aan ander mee te deel.
Sy kerklike lewe moet in die teken van getrouheid en lojaliteit
staan. Hy moet gebonde wees aan sy kerk en die kerk se belydenis.
Hy moet derhalwe ook aktief meedoen aan die werk van die kerk
binne die gemeente. Daar mag geen onsekere geluid by horn gehoor
word aangaande sy liefde vir sy eie nie.
Sy persoonlikheid moet die essensiële kenmerke toon waarna die
jeug oplet. Die jeug soek na beslistheid, gebalanseerdheid, opregt
heid, eerlikheid en koersvastheid. Die jeug is nie genee om iemand
wat gedurigdeur kompromie maak, na te volg nie. ‘n Mens sonder
‘n dinamiese persoonlikheid kan beswaarlik ander mense besiel en
lei.
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Sy sin vir verantwoordelikheid moet bo alle twyfel wees. Hy
sal in sy omgang met jongmense baie dikwels beslissings moet doen
wat bewyse van sy verantwoordelikheidsin sal lewer.
Sy belangstelling in die jeug moet eg en blywend wees; sy kennis
van hule moet steeds groei; hy moet in staat wees om met die jeug
eeti te voel en een te wees. Fly sal ‘n nugtere en gebalanseerde
oordeel moet he ten opsigte van die dinge waarin die jeug belangstel
en waaraan hulle wil meedoen.
Fisies moet hy normaal wees, sonder enige ooglopende gebreke of
afwykings. Sy voorkoms moet netjies wees en hy moet gedissiplineerd
wees ten opsigte van sy drange en drifte.
Sy toerusting moet grondig en genoegsaam wees en hy moet
sorg dra dat hy horn algaande nog meer en nog beter toerus vir die
taak. ‘n Leier kan nie lei as hyseif nie ‘n voortgaande studie maak
van sy arbeidsopdrag nie. In ‘n sin moet ‘n jeugleier gebore word,
maar dit is moontlik om met die nodige skoling en vorming toerus
ting te bekom wat onrnisbaar is. In sy opleiding sal daar voorsie
fling gemaak moet word vir teoretiese sowel as praktiese kennis en
vorming.
Dit is noodsaaklik dat elkeen wat horn aanmeld orn voltyds as
jeugleier in diens te staan, eers gekeur moet word. Hierdie keuring
moet liefs aan die begin van die studie plaasvind.
4.1 .5.6 Vorining en Opleiding van Jeugleiers:
4.1 .5.6.1 Vrywillige Jeugleiers:
Die skoling van vrywillige jeugleiers sal saarnhang met die
aard van die werk wat gedoen moet word. Dit hang af met watter
groep die jeugleier gaan werk. Alhoewel daar basiese toerusting
nodig is vir die jeug oor die algemeen, sal hy moet spesialiseer ten
opsigte van die bepaalde groep waarmee hy gaan werk. Hierdie
groepe kan wees ‘n kindergroep, of ‘n studente-groep, of ‘n verpleeg
stersgroep of ‘n werkende jeuggroep. Dit is essensieel dat die leier
elke keer toegerus word vir die taak wat aan horn opgedra word.
Dit hang ook saam met die persone viat geskool word: Tn die
skoling sal rekening gehou moet word met die bevatlikheid van die
leiers self. Die intensiwiteit en omvang van die kursus mag nooit
bo die bevatlikheid of vermoë van die kursusgangers wees nie.
Dit hang ook saam met die noodsaaklikheid daarvan:
Die
vorming van en skoling van leiers in die Sondagskool, Kerkjeugvere
niging, en ander Christelike verenigings moet nie net opsioneel wees
nie, rnaar verpligtend. Die kerk kan nie bekostig dat swak toege
ruste mense belas word met die geestelike vorming van die kinders
nie. Soos in die verlede kan die verskillende verenigings en jeugkorn
missies voortgaan met skoling maar daar bestaan ‘n behoefte daaraan
dat Kerkrade self die inisiatief moet neem om kerklike jeugleiers te
vind en te help oplei.
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Tans is die werwing van leiers nog te veel ‘n vrywillige saak in
die sin dat ons wag dat die leiers hulleseif aanbied. Daar behoort in
elke gemeente en gemeenskap doelbewuste en beplande werwing plaas
le vind.
Daar bestaan verder ook mm handleidings wat gebruik kan
word by die skoling van jeugleiers. Daar is talle kosbare kursus
handleidings rnaar die is slegs in ‘n beperkte kring beskikbaar.
Die verskillende instansies wat te doen het met die vorming van
jeugleiers, behoort die beskikbare handleidings vir wyer gebruik be
skikbaar te stel.
Verder behoort gebruik gemaak te word van die groot aantal
gelowiges aan opvoedkundige, maatskaplike en kerklike inrigtings orn
met die opstel van handleidings en met die skolingswerk te help.
Gebruik moet ook gemaak word van ervare leiers wat reeds in die
werk staan. Die skoling van vrywillige (deeltydse) jeugleiers kan
geskied, soos reeds gemeld, oor ‘n naweek, ‘n week, ‘n maand of ‘n
jaar en op een of ander plek wat sentraal gelee is. Dit kan gemeente
uk, Ringsgewyse of selfs in nog breere verband aangebied word.
Die moontlikheid moet ernstig oorweeg word om ‘n korrespon
densiekursus aan te bied.
Wat die gehalte betref, behoort die kursus sodanig te wees dat
dit die goedkeuring van die hele kerk geniet, en daarom behoort dit
op Algemene Sinodale viak goedgekeur te word. In so ‘n algemene
kursus behoort die volgende basiese vakke aangebied te word:
(a) Inleiding tot die Ou en Nuwe Testament.
(b) Bybeistudie.
(c) Hoofmomente van die Dogmatiek.
(d) Pastorale sielesorg, met spesiale aandag aan die pastorale gesprek.
(e) Jeugkunde, waarby ingesluit is ‘n studie oor die jeug, sy lewens
uitinge en omstandighede.
(f) Jeugwerk.
(g) Praktiese werk waarin die leier kans kry om self mee te doen
aan toere, kampe, die leiding van vergaderings, saamtrekke, ens.
Dit is aan te beveel om onder leiding van die Rings- of Sinodale
Jeugkommissie, periodiek vir al die kerkraadslede binne gemeentelike
of Ringsverband ‘n kursus in jeugwerk en jeugleiding te reel.
4.1.5.6.2 Voltydse Jeugleiers.
Ampshalwe moet die plaaslike predikant leiding neem ten
opsigte van die geestelike bearbeiding en die aktivering van die jeug
lidmate. As ons daaraan dink dat daar minstens 30 gemeentes in ons
kerk is, waarin die jeuglidmate of die grootste deel van die gemeente
vorm Of ‘n belangrike deel, gesien hul getalle, dan is dit vir die predi
kante wat waarskynlik eendag in ‘n, gemeente moet gaan werk, onmis
baar om ‘n deeglike vooropleiding oor jeugwerk te kry.
Te~wyl daar met ‘dankbaarheid kennis geneem word van die
kursusse wat aangebied word in die twee bestaande teologiese fakul
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teite, moet in ons beoordeling gekonstateer word dat daar flog in die
teorie, flOg in die praktyk in die opleidingsjare genoegsaam aandag
gegee word aan jeugwerk oor die algemeen. Dieselfde kan ook gesê
word van die opleiding van Maatskaplike werker/sters en Evangeli
sasie werker/sters. Hierdie werkers kry ook met die jeug in a! sy
fasette te doen, vera! in gesinsverband en in verband met jeugont
sporing, jeugmisdaad en werkverskaffing.
Die volgende word beskou as noodsaaklike studievakke wat aandag

behoort te kry by die opleiding van jeugleiers.
Alle predikante behoort ‘n jaarkursus oor jeug en jeugleiding te
voig, waarin die volgende aspekte aandag behoort te kry:
Die geskiedenis van jeugwerk in ons kerk; die persoonlike toerusting van die jeugleier; die jeug van vandag
‘n karakterisering:
die lewens-, woon- en werksornstandighede van die jeug; die aard en
behoeftes van die jeug (sielkundig besien); prediking tot die jeug;
die herderlike arbeid aan die jeug; die plek van die vereniging; huip
middels in die bearbeiding van die jeug; huweliksberaad en -leiding
aan die jeug; die jeug en die kerklike arbeid.
• Alle predikante behoort ook op een of ander stadium, liefs aan
die einde van hul opleiding ondervinding op te doen van ‘n kamp,
‘n toer, ‘n saamtrek, ‘n konferensie of ‘n opsporingsveldtog. Hy behoort
ook oefening te kry in gespreksvoering met die jéug.
—

Maatskaplike en Evangelisasiewerkers(sters) kan met die oog op
jeugwerk en jeugleiding onder andere kursusse voig wat die volgende
insluit:
Die Jeug en sy lewensmilieu vandag, die jeug se werks- en ver
blyfsomstandighede in die stad en platteland; Jeugontsporing en Jeug
misdaad; die plek en waarde van die Jeugvereniging; vryetydsbeste
ding en die vereistes vir die jeugleier en jeugleiding.
Indien die beginsel van voltydse jeugleiers in die kerk goedkeuring
sou kry, kan die volgende studievakke oorweeg word:
V

Basiese vakke: Bybelkennis en metodes van Bybeistudie, Dogma
tiek, Christelike Etiek, Kerkgeskiedenis, Inleiding Ou en Nuwe Testa
ment, Christelike Opvoedkunde, Christelike Maatskaplike werk, Son
dagskoolwese, Jeugkunde, Evangelistiek, Sendingwetenskap, Wetge
wing t.o.v. en Bestryding van Maatskaplike Euwels, Sielkunde (Sosia
le-, kinder- en jeug), Sosiologie, Geslagopvoeding en Huweliksvoor
ligting, Beroepsvoorligting, Vryetydbesteding en ontspanning, en die
gebruik van Tegniese hulpmiddels.
Vakke vir spesialisasie. Jeugsielkunde, Jeugorganisasie. Jeug
arbeidersgroepe, Jeuglektuur, Plek van jeug in die kerk, Jeugontspan
ning, Doel, strewe en werkswyse van die Kerkjeugvereniging, Jeug
kampe, Jeugontsporing en Jeugmisdaad.
V

Praktiese deel. Praktiese jeugwerk onder toesig van plaaslike
leraar en kollegepersoneel, praktiese studieprojekte, skriftelike versiag
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van praktiese jeugwerk, kort geskrewe verhandeling oor aktuele jeug
vraagstukke.
4.1.5.6.3 Waar moet die opleiding geskied?
Terwyl dit vanselfsprekend is dat leraars hierdie onderrig
tydens die -opleidingsjare in die fakulteit moet ontvang, wil ons nie
pleit vir die instelling van ‘n aparte leerstoel in die verband nie, maar
veet eerder dat daar by die benoeming van professore (of lektore) in
die Amptelike vakke (Praktiese Teologie) rekening gehou moet word
met die behoefte aan opleiding in Jeugsorg. Voorts kan gebruik ge
maak word van preclikante wat deeltyds kan help met die opleiding
in die teorie en praktyk van jeugwerk.
Indien die kerk gebruik kan maak van maatskaplike werkers/
sters, is dit ook moontlik orn jeugleiers te Iaat oplei aan universiteite
en kolleges, mits in oorleg met die kerk bepaal kan word wat die
vereistes is wat die kerk stel vir sy eie werk.
Ook by die kerk se eie opleidingsentrum die Hugenote Kollege
kan sodanige opleiding plaasvind. Aan die Hugenote Kollege be
hoort ‘n dosent in Jeugwerk en Jeugleiding aangestel te word. Dit
kan geskied in die samewerking met en met die ondersteuning van
die verskillende kerklike kommissies belas met jeugwerk. Indien die
Sondagskool, Kerkjeugvereniging en die Afrikaanse C.S.V., aklrie
instansies wat oor groot kapitale fondse beskik, saarnspan, kan so ‘n
benoeming spoedig verwesenlik word. Al hierdie instansies, en die
ander kerklike kommissies, kan van jeugleiers in bepaalde arbeids
velde goeie gebruik maak.
4.2 ‘N KERKLJKE JEUG-KONTAKBURO.

Dit is die kerk se verantwoordelikheid orn sy lidmate op te
spoor en voortdurend met hulle kontak te hou. Dit is wel die pug
van die lidmaat om horn onverwyld, wanneer hy by• ‘n nuwe gemeente
intrek, aan te meld, maar ondervinding het geleer dat van hierdie
verwagte aanmelding baie mm tereg korn. Aan die anderkant is dit
die pug van die kerk orn deur sy ampte alle lidmate onverwyld op
te spoor en met hul kontak te behou. Dit geld veral ten opsigte van
die rondtrekkende jeugdige lidmate. ‘n Stroom jongmense kom steeds
die stede binne en raak soek tussen die massas, terselfdertyd skep
rondtrekkery binne die stadsgrense, ook probleme vir die stadsgemeen
tes. Dit het noodsaaklik geword dat die kerk oorweging moet skenk
aan masjinerie wat kan help met die opsporing vir lidmate. So ‘n
hulpmiddel is ‘n Jeugkontakburo.
‘n Jeugkontakburo is ‘n organisasie, met ‘n sentrale kantoor, wat
deur die kerk daargestel word om kontak te hou met alle gemeentes
van die kerk ten behoewe van jongmense wat na die stad verhuis, ten
einde die gemeente, binne wie se grense so ‘n intrekkende jeuglidrnaat
gaan ‘woon, in kennis te stel van die nuwe intrekker en om die nuwe
intrekker alle inligting te gee ten opsigte van die gerneente waartoe
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hy/sy gaan behoort. Hierdie buro kan ook ander bykomende funk~
sies verrig, soos by. huip ten opsigte van losies verkryging.
Reeds in 1947 het die versiag van die Stadsondersoek gewag ge
maak van die noodsaaklikheid en onmisbaarhejd van so ‘n kontak
b~iro.
Die Christelike Maatskaplike Rade het nog altyd hierdie pug as
deel van hulle pligte gesien, veral in verband met die vestiging van
gesinne in die stad.
Van die kant van die jeug-instansies en kommissies is daar reeds
pogings aangewend om in hierdie noodsaaklike behoefte te voorsien.
Kerklike jeugkantore het pogings aangewend; in Bloemfontein is ‘n
Afrikaanse Jeugburo gestig en in sommige stede skakeirade met die
oog daarop om nuwe intrekkers op te spoor en in te skakel. Van
s~mmige van hierdie pogings het nie veel gekom nie.
Later het die Kerkjeugvereniging ‘n poging geloods; maar dit was
net beperk tot die lede van die vereniging, naamlik orn voile besonder
hede van vertrekkende KJV.-lede deur te stuur aan die gemeente waar
hulle voortaan gaan woon. Hiervan het egter ook nie veel tereg
gekom nie, nieteenstaande die feit dat in elk van die groot stede
skakelpersone benoem is waarheen die besonderhede vir die nuwe
intrekker gestuur kon word nie. In die tyd het selfs gemeentes pogings
aangewend~ om die intrekker beter in te skakel, by. die pragtige
brosjure ,,Dit is Kaapstad” deur die gemeente van die Groote Kerk,
Kaapstad met alle besonderhede vir die nuwe intrekker te stuur.
Aangesien alle pogings in die verband in die verlede in duie
gestort bet rondom die probleem van die verkryging van die adresse,
is .pogings aangewend om by die werkgewer die adresse van nuwe
aanstellings te verkry. Na etlike onderhoude bet die Staatsdeparte
mente ingewillig om die sentrale kantoor van die adresse van die
nuwe aanstellings in Staatsdepartemente te voorsien. Hierdie poging
skyn die beste resultate op te lewer; nog nie veel ander werkgewers
is genader nie.
4.2.1 Die Kontakhuro en nuwe Intrekkers.
4~2. 1.1 In elke stad behoort ‘n jeugburo, of noem dit ‘n skakelkantoor
of -persoon, te wees waarheen die naam en die toekomstige
adres en enige ander besonderhede van elke aanstaande nuwe intrek
ker gestuur kan word. Die ideaal is dat elke nuwe intrekker, of
die ouers van die intrekkende jongmens, reeds by aanvaarding van
‘n aanstelling, die Skakelkantoor in die stad, of as die verhuising na
‘n dorp plaasvind, dan die predikant van die dorp, in kennis sal stel
van die naam, die tuis adres, die nuwe adres en die tyd van aankoins.
4.2.1.2 Elke werkgewer sal versoek word orn by die aanstelling van
‘n werknemer dadelik die huidige adres, kerkverband en
nuwe adres (indien enige) aan die skakelkantoor in die betrokke stad
de~i.r te stuur. (Aihoewel gewaak moet word teen te veel regleniente
v~r werkgewers, is die noodsaaklikheid van ‘n gelukkige inskakeling
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van die werknemer by die samelewing van soveel belang vir die kerk,
yolk, werknemer en werkgewer, dat so ‘n regiement selfs van ower
heidswee noodsaaklik geword het.)
4.2.1.3

Die Jeugburo (Skakelkantoor) stuur by ontvangs van beson
derhede aangaande ‘n nuwe intrekker al die besonderhede
deur na die betrokke gemeentes, met die versoek dat dadelik by die
aanjcoms van die nuwe intrekker, met horn kontak gemaak word, liefs
op die dag van aankoms. Hierdie kontak kan deur die Kerkraad of
leraar, of ‘n lid van jeugvereniging gemaak word. (Dit is wenslik dat
die kerk op die een of ander wyse met die intrekker kontak maak
voor die persoon(e) die eerste nag in die nuwe orngewing gaan slaap.
Hierdie kontak moet nie uit sede-preke of ‘n groep waarskuwing
bestaan nie, maar dit moet ‘n hartlike verwelkoming wees, in die
teken van Christelike diensbetoon.
Hierdie verwelkoming behoort binne die eerste week opgevolg te
word deur ‘n offisiële besoek, waarin beoog word om die persoon
daadwerklik by die gemeentelike werksaamhede in te skakel. Inskake
ling by ontspannings-aktiwiteite moet ook so spoedig moontlik bewerk
stellig word.)
4.2.1.4

Die Jeugburo heet intussen die nuwe intrekker welkom
namens die kerk en besorg aan horn ‘n bosjure met voile
besonderhede van die stad, die kerk, die gemeentes, verenigings ens.
Dit is selfs wenslik dat die stadskerk met die aanstaande nuv,’~
intrekker kontak sal maak reeds voor sy aankoms in die stad.
4.2.1.5

Die Jeugburo kan desnoods ook behulpsaarn wees met die
vind van losies. Hiermee word bedoel dat persone of instan
sies wat losies verskaf, die buro op hoogte kan hou van beskikbare
losies. Die buro kan dan waar nodig, die nuwe intrekker voorlopig
aan losies help. Losies by Christeiike families kan vir die intrek
kende jongmens ‘n sterk behoudende faktor wees.
V

4.2.2

Die Kontakburo en Rondtrekkers binne die stad.
Die probleem van verhuising binne die stad, van die
ge
meente na die ander, bly ‘n groot probleem. Persone trek in die stad
rond sonder om hulle nuwe adres te gee. Die trekkery binne die
stad is so groot dat dit vir gemeentes moeilik is orn met die trekkery
tred te hou. Die volgende sal onder meer absoluut noodsaaklik
wees vir ‘n lewende stadskerk:
V~fl

4.2.2.1

By die stadsrnens sal tydig en ontydig aangedring moet word
om by die verhuising binne die gemeente of na ‘n ander stads
gemeente, kennis van adresverandering aan die Kerkraadslid of predi
kant te gee. Die betrokke kerkraadslid of gemeente word dan weer
in kennis gestel van die nuwe intrekker. Die Kontakburo word ook
in kennis gestel ter wille van kontrole en om seker te maak dat die
adresverandering opgevolg word.
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4.2.2.2

Die ouers van jongmense, behoort dadelik aan die leraar van
die nuwe gemeente of aan die kontakburo die adres van ‘n
kind te stuur nadat die kind verhuis het in die stad; die kontakburo
voig sodanige gegewens dan op. (Gemeentelede behoort in die stad,
sodra van nuwe intrekkers verneem word, die wykskerkraadslid daar
van te verwittig. Besoek deur die Kerkraadslede en lede van die jeug
vereniging behoort dadelik afgele te word. Op die wyse kan die
belewing van die Christelike gemenskap, waaraan daar in die stad so
‘n behoefte is, beter tot openbaring kom.)
4.2.2.3 Sporadiese opnames in die stedelike gemeentes, en veral die
middestadsgemeentes, is baie noodsaaklik. Sulke opnames,
wat gelyktydig moet plaasvind, kan deur die Kontakburo georganiseer
word en die gegewens deur die Kontakburo verwerk en na die regte
adresse versend word.
4.3 BEVJNDINGS.
4.3.1 Die jeuglidmaat het behoefte aan leiding en begeleiding van
die kant van die kerk. Daar word reeds leiding gegee deur
kerklike jeugkommissies en deur voltydse en deeltydse jeugleiers, maar
daar bestaan ‘n werklike behoefte aan meer jeugleiding en jeugleiers
en die kerk moet die opleiding van voltydse jeugleiers sterk oorweeg.
4.3.2 Verskeie jeugleierskursusse is reeds georganiseer en gehou, maar
meesal het die inisiatief uitgegaan van die kerkjeugvereniging.
Jeugleierskursusse moet op vaster voet geplaas word, ‘n groter veld
dek, jeugleiers op al die terreine van die kerklike jeugwerk (voor
skoolse kind, Sondagskool, kinderkrans, katkisasie, naskoolse jeug en
so meer) insluit en moet gerig wees op meer effektiewe arbeid in die
diens van die Meester.
4.3.3 In die opleiding van predikante en maatskaplike werkers/sters,
wat uit die aard van hul werk baie in aanraking kom met jeug
lidmate, moet daar meer voorsiening gemaak word vir skoling in
leiding.
4.3.4 Naas periodieke jeugleierskursusse en naas voltydse opleiding
aan een of ander residerende inrigting, moet oorweging ook
geskenk word aan die instelling van ‘n korrespondensie kursus in
Jeugleiding.
4.3.5 Die geweldige tempo van verhuising na die stede en in die
stede, verplig die kerk om een of ander organisasie daar te stel
om behulpsaam te wees met die identifisering en lokalisering van lid
mate, veral jeuglidmate, ten einde te verhoed dat hulle nie geruisloos
verdwyn uit die kerklike gemeenskap en die kerklike toesig en bedie
fling nie.
4.3.6 ‘n Jeugkontakburo in al die groter sentra kan ‘n baie effek
tiewe en noodsaaklike diens in ~lie verband lewer.
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5.

DIE JEUGLIDMAAT EN DIE BESONDERE
ROL VAN KAMPE EN TOERE

In sy roepingsvervulling teenoor sy jeuglidmate, het die kerk ‘n
unieke en geseende hulpdiens in jeugkampe en -toere. Die praktyk
het bewys dat hierdie een van die mees effektiewe geleenthede is om
die jeuglidmate te bereik en hulle geestelik te verryk en op te bou.
Die kerk kan enkel met geseende resultate hierdie terrein verder
ontwikkel en benut.
Dit is egter nodig om besondere aandag te gee aan die karakter
en doel van kerklike jeugkampe, aan die basiese vereistes wat gestel
word vir sulke kampe en aan die koördinasie van die kampaksie.
Aandag moet ook gegee word aan die verskillende soorte kampe wat
gereël kan word.
5.1 DiE GESKJEDENJS VAN KERKLJKE JEUGKAMPE.
5.1.1 Die eerste jeugkamp is in Julie 1948 in Transvaal gehou; in
Oktober 1948 het Kaapland hul eerste kamp gereel; Suidwes
Afrika het in 1952 hul eerste kamp gehad, Natal in April 1953 en die
Vrystaat in April 1954.
5.1.2

In Julie 1950 skenk mnr. en mev. Vick van Zyl Bad-se-loop se
kampterrein aan die kerk en sedertdien is ongeveer 50 verskil
lende jeugkampterreine, wat ongeveer 5.000 jongmense kan huisves,
bekom vir kerklike gebruik.
5.1.3

Baie publisiteit is verleen aan jeugkampe, propaganda is daar
voor gemaak deur artikels in ,,Ons Jeug” en ,,Die Kerkbode”,
asook op Gebiedsunie-kongresse en Ringsunie-konferensies van die
Kerkjeugvereniging. Entoesiasme vir kampe het vinnig versprei. Van
af die eerste pionierskampe in 1948 het die entoesiasme sodanig ge.
groei dat daar in 1963 byvoorbeeld 76 Ringsuniekampe (naas talle
gemeentelike-, gebiedsunie- en ander kerklike jeugkampe) gehou is,
met ‘n totale bywoning van ongeveer 3,200 jongmense.
5.1.4

Tn 1957 verskyn die eerste offisiele handleiding, ,,Kerklike
Jeugkampe” (samestellers ds. D. J. M. Terblanche en mnr. Gert
van der Westhuizen), in opdrag van die Sinodale Jeugkommissies van
Kaapland en Transvaal en die Federale Uniebestuur van die Kerk
jeugvereniging.
5.1.5

In 1962 het Transvaal ‘n eie voltydse kamporganiseerder aan
gestel.

5.2 HUJDJGE STAND T.O.V. KERKL1KE JEUGKAMPE.
5.2.1 Aantal kampe en kampeerders:
a. Die volgende statistiek gee by benadering die aantal kampe
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wat gehou is gedurende 1964 en die getal kampeerders wat daarby
betrokke was:
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Hierdie syfers is na beraming ongeveer 15-20% onvolledig aangesien
Natal en verskeie takke en Ringsunies van die KJV. in gebreke gebly
het om gegewens te verstrek. Daar kan met veiligheid aangeneem
word dat daar gedurende 1964 ongeveer 200 verskillende kampe gehou
is wat bygewoon is deur ongeveer 7,000 jongmense.
b. Benewens die gewone jeugkampe is daar gedurende 1964 deur
Kaapland ‘n vakansiekamp van 28 dae waargeneem, wat bygewoon
is deur 29 persone, en in Transvaal is ‘n kamp vir verpleegsters
gereël, bygewoon deur 100 verpleegsters, asook ‘n kamp vir skool
verlaters, bygewoon deur 132 ho&skoolleerlinge wat op die punt
gestaan het om hul skoolloopbaan te voltooi.
5.2.2

Aantal Kampterreine.
a. Tans beskik 50 van 98 Ringsunies van die Kerkjeugvereni
ging oor ‘n terrein waar die Ringsunies, of die takke binne die
betrokke Ringsunie, ‘n jeugkamp kan reel. Van hierdie is 19 kamp
terreine die eiendom van die kerk, 5 terreine word op langtermyn
gehuur en 26 word deur weiwillendes tot die beskikking van die
kerk gestel.
b. Die kampterreine is die volgende:
(i) Eiendomme:
Kaapland: Jonkershoek, Paarl, Hartenbos, Bersterivier, Maitlands
rivier, Ceres, Kuruman, Kimberley (langs Vaalrivier) en Franschhoek,
waarvan die eerste 5 goed ingerig is.
Natal: Turton (Suidkus), goed ingerig.
T.ransvaal-Suid:
Achterberg, Hartzenbergfontein, naby Parys, naby
Modderfontein, naby Zesfontein, naby Makwassie, tussen Babsfontein
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en Olifantsfontein, Buisfontein (naby Hartebeesfontein) en Witpoortjie
Waterval.
Transvaal-Noord:
Bad-se-loop, Chrissiesmeer, vier terreine vir vier
ringe by Pienaarsrivier (Pretoria), Olifantsfonteinplaas, Twyfeihoek
(Wakkerstroom), Byisteel (Pietersburg), Loskopdam (Middelburg, Tvl.)
en Houtbosloop (Nelspruit~.
S.W.A. en Midde Afrika: Verskeie.
5.2.3 ‘n Totale som van ongeveer R36,000 is reeds bestee aan jeug
kampterreine. Hiervan is R23,700 bestee aan verbeterings en R4,000

aan kampgereedskap.

Gedurende 1,964 is ‘n bedrag van R7,200 deur

KJV. takke bestee aan kamp-uitrusting en vir die verbetering van
terreine.
5.2.4 Alle kampterreine is geregistreer op naam van die Ned. Geref.
Kerk, wat dit in Trust hou vir die jeug van die kerk.
5.3 DiE KARAKTER EN DOEL VAN KERKLJKE JEUGKAMPE.
Kerklike jeugkampe moet onder alle omstandighede gehou word
met ‘n besondere doel voor oe, ‘n doel wat eie is aan die wese en die
roeping van die kerk; daarom sal kerklike jeugkampe noodwendig
ook ‘n eie karakter openbaar in onderskeiding van jeugkampe wat
deur ander (sekulêre) instansies, met ander oogmerke, gehou word.

5.3.1

Kerklike jeugkampe moet altyd getrou wees aan die kerkverband
en aan die kerklike agtergrond en gebruike waaruit die kampeer
ders kom. In die kamp mag niks toegelaat of geduld word wat vreemd
is aan die aanvaarde en gevestigde karakter, beleid of belydenis van
die kerkverband nie.
5.3.2

Kerklike jeugkampe moet altyd en onder alle omstandighede
‘n geestelik-godsdienstige karakter vertoon; die kamp en alles
wat daar plaasvind moet Christus-gerig wees en rnoet ‘n vormende
invloed uitoefen op hulle wat daarby betrokke is. Jeugkampe is
‘n geleentheid om jongmense in ‘n ontspanne atmosfeer byeen te
bring en te ontmoet met die oog op geestelike vorming en verdieping.
5.3.3

Kerklike jeugkampe moet ook te alle tye ‘n genieentegerigtheid
openbaar. Jeugkampe moet nooit ‘n plaasvervanger vir die
gemeentelike binding en gemeenskap wees nie, maar moet juis die
eienskap openbaar dat dit jeuglidmate vaster aan die gemeente bind
en hulle ook meer as ooit betrek by die gemeentelike werksaamhede;
dit moet ‘n gemeente-lojaliteit kweek en moet bydra tot die vorming
van oortuigde, werkende, lewende jong lidmate wat ‘n aandeel kan
neem aan die werksaamhede van die gemeente en wat ‘n bydrae kan
doen tot die aktivering van die gemeente in diens van Jesus Christus
en Sy Evangelie.
5.3.4

Kerklike jeugkampe moet ook jeuggerig wees, d.w.s. dit moet gerig
wees op die behoeftes van die jongmense wat daar saamgetrek
is en dit moet ingerig wees om aan jongmense, op hul besondere fase
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van geestelike, emosionele, fisiese en intellektuele ontwikkeiing, daardie
dinge te bied wat hulle totale groei en ontwikkeling heilsaam sal sti
muleer en bevorder. Die hele mens met al sy behoeftes, moet in ag
geneem word, daarom moet daar naas die suiwer geestelike (wat
primer is) ook voorsiening gemaak word vir gesonde vermaak en
ontspanning.
5.3.5

Die doel of opset van ‘n kerklike jeugkamp moet dan steeds wees
om aan jeug in die vrye natuur ‘n geleentheid te bied tot intieme
en onbelemmerde omgang met Christus, tot geestelike verryking en
verdieping en tot gesonde afleiding en ontspanning.
5.3.6

Die kerklike jeugkamp moet gesien word en ook benut word as
‘n geleentheid aan die kerk om sy herderlike verantwoordelik
heid teenoor sy jeuglidmate na te kom in ‘n rustige en ontspanne
atmosfeer. Die jeugkamp bied ‘n unieke geleentheid tot persoonlike
kontak, persoonlike kennismaking en tot ‘n persoonlike gesprek.
5.3.7

‘n Verdere doel van kerklike jeugkampe is om aan jonglidmate
die geleentheid te bied om saani te ontspan en te geniet as
christene, en om tussen jongmense ‘n band van samehorigheid, ver
troue en vriendskap te smee, wat heilsaam inwerk op hul eie lewe en
persoonlike vorming sowel as op die samelewing en samewerking binne
gemeentelike verband.
5.4 DIE WAARDE VAN JEUGKAMPE.
Die waarde van kerklike jeugkampe is menigvuldig: dit bied aan
jongmense die geleentheid om in die vrye natuur, ontlas van die alle
daagse bindinge, spanninge, roetine, gejaagdheid, verveling ens., te
ontspan en sodoende in te keer tot hulself ten einde hul node en
behoeftes, en bo-al hul geestelike nood en die honger van hul siel,
in die oog te sien. Terselfdertyd bied die kamp aan hierdie jong
mense die geleentheid om hulseif af te sonder met Christus en om
langs die weg van Bybeistudie, gebed, bepeinsing, geestelike gesprekke
en ook deur gesonde vriendskap en ontspanning hulseif geestelik te
verryk en te verdiep. Die waarde van kerklike jeugkampe is ook
hierin gelee dat dit ‘n uitnemende metode is orn jongrnensc to berc~k
en om by te dra tot hul geestelike vorming. Jeugkampe het ‘n beson
dere waarde as, en bied ‘n besondere geleentheid tot, jeugevangeli
sasie en dit sou good wees as jeugkampe meer hierdie gerigtheid
verkry. Die jeug buite die kerk word nog te weinig deur middel
van kampe betrek.
Kerklike jeugkampe het ook die verdere waarde dat dit ‘n
waardevolle en verheffende wyse van vryetydsbesteding is; dit is die
teelaarde van kameraadskap en gesonde vriendskapsverhoudinge (veral
vir die vereensaarnde en geIsoleerde jeug van die stad); dit is ‘n
geleentheid vir besinning, vir heilsame gedagtewisseling en gesonde ont
spanning. Daarby is jeugkampe ‘n uitnemende geleentheid vir span
werk, verantwoordelikheidssin en leierskap te kweek.
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5.5 BASJESE VEREJSTES VJR KERKLJKE JEUGKAMPE.
Benewens die eerste vereiste naamlik dat kerklike jeugkampe
getrou moet wees aan hul karakter en doel, is daar ook ander basiese
vereistes wat vir sulke kampe gestel word:
5.5.1

‘n Kerklike jeugkamp staan altyd onder die leiding en toesig
van, en is altyd die verantwoordelikheid van die kerkraad of
van die kerk in breëre verband. Selfs al behartig die Kerkjeug
vereniging alle reelings en selfs al aanvaar hulle voile verantwoorde
likheid vir die verloop van die kamp, dan rus die verantwoordelik
heid en toesig van ‘n kerklike jeugkamp nog steeds by die kerk. en
by name by die ampte.
5.5.2

‘n Kerkilke jeugkamp moet altyd onder die toesig en leiding
van ‘n predikant staan: in die geval van ‘n gemeentelike kamp
onder die toesig en leiding van die plaaslike predikant, en in die geval
van rings- of gebiedskampe onder die toesig en leiding van ‘n predi
kant wat vir die doel aangewys is. Die leiding wat die predikant gee.
is primer geestelik en lie organisatories nie
iemand anders kan
optree as kampleier. Die leraar moet te alle lye beskikbaar wees vir
persoonlike gesprekke of om geestelike huip te verleen waar iernand
dit nodig het.
—

5.5.3

Voortdurende toesig en goeie dissipline is onontbeerlik, Daar
moet toegesien word dat alles glad en ordelik verloop en daar
moet ook gewaak word teen ontoelaatbare gebruike, ongewenste
invloede en teen enigiets wat die gees onder die kampeerders kan
strem of bederf en wat die samehorigheid en onderlinge samewerking
kan benadeel. Toesig en dissipline is onmisbaar om die regte atmos
feer in die kamp te skep en te behou. Verdeling van toesig en dissi
pline onder die kampeerders, en dus mede-verantwoordelikheid van
the kampeerders vir toesig en dissipline, is gewens en noodsaakhik.
Daar moet ‘n duidelik omlynde kamp-reglement wees waarby airnal
hulle moet neerlê, die leiers inkluis.
5.5.4

‘n Aangename, rustige en ontspanne atmosfeer moet geskep
word en ‘n gees van vriendskap, vertroue en onderhinge aan
vaarding moet gekweek en behou word. Dit vereis dat die kampeer
ders noodsaaklik en onverwyld met mekaar persoonlik moet kennis
maak, dat huhle die geleentheid moet kry om saam dinge te doen en
aangemoedig moet word om onderling te meng. Ten einde dit te
bereik moet daar gewaak word teen ledigheid sowel as teen ocr
organisasie.
5.5.5

Elke kamp moet gereël word met ‘n spesifieke doel voor üë:
die doel moet altyd geestelik van aard wees en na gelang van
die besondere doel of oogmerk van die kamp moet daar ‘n duidelik
omlynde en deeglik beplande program vir die kamp opgestel word.
Elke kampeerder moet weet wat met die kamp be-oog word en hy
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moet weet wat op gegewe tye gedoen word en van horn verwag word,
en elke kampeerder moet persoonlik en ten voile betrek word by die
hele program.
5.5.6

Selfwerksaaniheid is ‘12 vereiste: Alies word nie vir die karn
peerders gedoen nie, huile moet die meeste self doen: koskook,
programme reel, items aanbied, godsdiens lei, speletjies en uitstappies
reel ens. Huile moet voor die uitdaging gestei word om seifstandig,
kooperatief, skeppend en konstruktief op te tree. Spanwerk kan in
die opsig baie werd wees.

5.5.7

Die program van die kerklike jeugkamp moet rekening hou met
die hele mens en moet voorsiening maak vir al die basiese
behoeftes van die jongmens wat daar saamgetrek word; daar moet
voldoende geleentheid wees vir Bybeistudie, gebed, vir die bespreking
van aktuele onderwerpe en vir geestelike gesprekke; daar moet tyd
wees vir afsondering en stiiwees voor die Here; daar moet voorsiening
gemaak word vir ontspanning en afleiding; daar moet seifs naas die
gewone maaitye ook voorsiening gemaak word vir die eetius van
hierdie groeiende en ontwikkelende jongmense; daar moet ook geieent
heid wees vir die kampeerders om met mekaar rustig saam te verkeer
en rustig saam te gesels.
5.5.8

Kerkiike jeugkampe inoet oop wees vir alle jongmense wat Wi!
nieedoen en mag nie beperk word tot slegs sekere persone nie.
Kampe kan natuurlik gereel word met die oog op ‘n bepaalde groep
(by. katkisante, of belydende lidmate wat nog op skool is, of werkende
jongmense, of studente ens.) maar dan mag sommige wat tot daardie
groep behoort, nie doelbewus uitgesluit word nie. Almal is altyd wel
kom. Die jeugkamp is juis ‘n middel waardeur jongmense wat een
kant staan en onaktief in die gemeentelike samelewing is, bereik en
betrek kan word.
5.5.9

Toegeruste kampleiers is onontbeerlik: Jeugkampe kan alleen
toegelaat word mits die kampleiers deegiik toegerus is met
kennis en ervaring met betrekking tot die leiding, toesig en handhawing van dissipline in kerklike jeugkampe. ‘n Kampieier moet
homseif eers deeglik op hoogte stei van die eise en verantwoordelik
heid van kerkiike jeugkampe aivorens ‘n kamp deur horn gelei word.
Hy moet toesien dat aan al die eise voidoen word. Hoewei die
indiwiduele kampeerders genoegsame verantwoordeiikheidsin mag
besit, bly die regte leiding, deur ‘n weitoegeruste kampleier, onont
beerlik.
5.5.10 ‘n Geskikte kampterrein, met mooi natuurskoon, goeie ligging
en voldoende ruimte, en geskikte, voldoende en doelmatige
kampgeriewe, is esseinsjeei. Die plek waar daar gekamp word, moet
geskik wees vir die doel. Daar moet voidoende ruimte wees en die
219

moontlikheid vir uitstappies. Daar moet ook voldoende voorsiening
wees vir slaap-, kook-, was-, toilet- en ander noodsaaklike geriewe.
5.5.11 Daar nioet deeglik beplan word ten opsigte van niaaltye en die
jongmense moet genoeg kos kry, met genoegsame verskeiden
heid kossoorte. Die kampeerders kan verkieslik (in spanne) self
verantwoordelik wees vir die voorbereiding van die maaltye, maar ‘n
bekwame en ervare persoon moet verantwoordelik gestel word by
die kosbakke.
5.5.12 Deur die jare het kerklike jeugkarnpe ‘n vaste en beproefde
patroon ontwikkel wat soos voig daar uitsien:
a. Gewone naweke word vir gemeentelike jeugkampe en kampe
vir eiesoortige groepe gebruik, die Paasnaweek en ander lang naweke
vir Ringsuniekampe. Vakansie jeugkarnpe duur ongeveer 12 dae per
groep.
b. Die twee geslagte kamp saam, maar ‘n gesonde skeiding en
goeie dissipline word gehandhaaf.
c. Die kampprogramme het ‘n vaste koers, met die geestelike
as hoofdoel. Bybeistudie kry sy regmatige plek. Toesprake oor
aktuele sake vir die jeug word gereeld gehou en bespreek. Al die
kampeerders word aktief betrek in die reeling van die programme.
d. By elke kamp is ‘n predikant as geestelike leier voltyds teen
woordig; hy lei die Bybeistudie. Jongrnense hou self bidure en aand
godsdiens en tree op as groepleiers in die besprekingsgroepe.
e. Die kampeerders word in spanne verdeel. Die spanne kom
peteer met mekaar en reel ook die kampvuurkonserte, wat gewoonlik
in die aande plaasvind.
f. Al die kampeerders kry ‘n beurt om met die kosvoorbereiding
te help
onder leiding van ‘n kosmoeder. Elke dag is daar ‘n
kookspan op diens.
g. Vir elke tent (hut of rondawel) word ‘n leier gekies as skakel
tussen die tentgroep en die kampleier. Hierdie persoon is ook verant
worodelik vir die weiwese van sy tentmaats en vir ordelikheid in die
tent.
Die bestendige groei in die kerklike kamp aksie en die resultate
wat behaal is, het onomstootlik bewys dat hierdie patroon die regte
is. Geen kamp wat sondermeer afwyk van hierdie uiters belangrike
beleidsrigting, kan aanspraak daarop maak om ‘n doelgerigte, goed
georganiseerde en volwaardige kerklike jeugkamp te wees nie.
—

5.6 VERSKILLENDE SOORTE KAMPE.
Kerklike jeugkampe kan ‘n groot verskeidenheid vorms of same
stellings aanneem. Die volgende tabel gee ‘n aanduiding van die
moontlikhede.
5.6.1

Gemeentelike jeugkamp:
Hierdie kamp word op gemeentelike vlak gereel vir al die jong
niense van die gemeente. Alle reelings is in die hande van die plaaslike
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reelingskomitee, onder toesig van en in medewerking met die Jeug
kommissie van die plaaslike kerkraad. Daar behoort minstens een
gemeentelike kamp per jaar gehou te word. Gemeentelike kampe
kan verskillende vorms aanneem:
(a) ‘n Algemene kamp vir alle jeuglidmate van die gemeente.
mans sowel as dames, sonder dat enige beperking gestel word.
(b) ‘n Gemeentelike kamp vir naskoolse werkende jeuglidmate.
Hierdie kamp sluit dan jeuglidmate uit wat nog op skool is.
(c) ‘n Gemeentelike kamp vir jeuglidmate wat nog op skool is.
indien daar ‘n Junior-KJV. tak in die gemeente bestaan, clan sal die
hier betrek word.
(d) Afsonderlike kampe vir seuns en dogters in die hoërskool.
Sulke kampe bied besondere geleenthede tot voorligting aan seuns en
dogters wat hulle in ‘n besondere fase van emosionele en fisiese ont
wikkeling bevind en wat behoefte het aan leiding en koers in verband
met hierdie proses van ryp- en voiwasse wording.
(e) Kamp vir katkisante: So ‘n kamp word liefs gereel oor ‘n
langnaweek of tydens ‘n kort skoolvakansie. ‘n Katkisante-kamp van
een week bied aan die leraar en die ouderlinge, wat met die katkisasie
belas is, meer tyd saam met die katkisante as wat twee jaar se kiasse
op ‘n Sondag aan hulle bied. Boonop het hulle die geleentheici om
rustig en afgesonder met die katkisante te verkeer, sonder onderbreking
voort te arbei, om die noodsaaklike persoonlike kontak met elke
katkisant op te bou en om ongedwonge ‘n persoonlike gesprek met
elkeen te voer.
(f) Skolings- of leierskampe: Wanneer een of ander taak of
besondere werksaamheid in die gemeente beoog word, kan ‘n aantal
van die werkers(-sters) in ‘n kamp saamgetrek word om hulle intensief
voor te berei met die oog op die beoogde projek. Hierby sluit ook
aan leierskampe, waar jongmense geskool word om leiding te neem
in die gemeente ten opsigte van sekere werksaamhede.
(g) Evangelisasie-kampe, wanneer die kampe toegespits word op
vervreemde lidmate of buitekerklike jeug. In hierdie geval word sowel
‘n algemene as ‘n persoonlike uitnodiging gerig aan die betrokke
persone en ‘n aantal uitgesoekte jeuglidmate (-leiers) word saamgenooi.
5.6.2

Ringskampe.
Hierdie kampe word gereël binne ringsverband en staan onder
die direkte toesig van die Ringsjeugkommissie in samewerking met die
bestuur van die Ringsunie van die KJV., indien daartoe versoek deur
die Ringsjeugkommissie. ‘n Langnaweek is die beste geleentheid vir
so ‘n kamp. Ringsjeugkampe kan ook verskillende vorms aanneem:
(a) Algemene kamp: So ‘n kamp is oop vir alle jeuglidmate uit
die ringsgemeentes.
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(b) Konferensie-kainpe: So ‘n kamp kan gereel word met die
oog op die jaarlikse rings.unie konferensie van die KJV. ‘n Kamp
kan ook gereel word om met die jeug te konfereer oor ‘n bepaalde
~aak of onderwerp.
(c) Werkskampe word gereel met die oog op ‘n bepaalde taak,
in kerklike verband, wat die jeuglidmaat wil aanpak. Hierdie kampe
kan ook op gemeentelike viak gereel word.
(d) Leierskampe word gereel met die oog op die geestelike en
praktiese toerusting van jeuglidmate wat ‘n besondere plek moet inneem
in die kerklike of gemeentelike (jeugwerksaamhede~. In hierdie geval
sal die kamp beperk word tot hierdie persone en nie oopstaan vir
eniceen om mee te doen nie.

5.6.3

Gebiedskainpe.
Gebiedskampe word binne Sinodale verband gereel en staan
onder die toesig van die Sinodale Jeugkommissie, wat vir die doel ook
~ebruik kan rnaak van die dienste van die Gebiedsunië-bestuur van.
die Kerkjeugvereniging. Ook in hierdie geval kan die kampe verski1~
lende vorms aanneem:
(a) ‘n Algemene kamp wat oopstaan vir alle jongmense nit ‘ii
bepaalde gebied. So ‘n kamp moet ook vir ten minste ‘n langnaweek.
duur. Getalle moet noodwendig beperk word.
(b) ‘n Vakansie-kamp, wat minstens ‘n week moet duur en wat
oop is vir alle jongmense uit die bepaalde gebiede.
(c) ‘n Konferensie (of kongres-) kamp wat, net soos in die geval
van die betrokke Ringskamp, gereel word met die oog op besinning
oor ‘n bepaalde onderwerp of aangeleentheid.
(d) Groeps- of beroepskampe wat gereel word met die oog op
die sametrekking van bepaalde (beroeps-) groepe en waar die groepe
met mekaar saam kan besin oor dissipeiskap in hul besondere lewens
beroepe ens.
(e) Kamp vir skoolverlaters. Hierdie kamp word gereel vir
belydende lidmate wat op die punt staan om skool te verlaat, met die
oog op hul geestelike toerusting vir die nuwe fase wat hul betree en
met die oog op hul inskakeling by die kerklike en gemeentelike lewe,
en by name ook by die jeugwerksaamhede van die gemeente.

5.7
JELJGTOERE.
5.7.1 Jeugtoere is ‘n nuwe ontwikkeling met besondere moontlikhede.
‘n Aantal geslaagde toere is aireeds onderneem. Daar was
aireeds jeugtoere vir Kaapland na die Sendingstasies in die Rhodesies,
Njassaland en die Transkei; vanuit die O.V.S. was daar ‘n sending
toer na Noord- en Suid-Rhodesie; nit Transvaal was daar onder andere
opvoedkundige toere na Kaapstad, S.W.A. en die Rhodesiës en Mosam
bi~k. Die resultaat van die Sendingtoere veral was dat ‘n massa
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eerstehandse kennis opgedoen is van die Sendingstasies self, van sending
werk en van toestande op die sendingstasies; die nuwe kennis het
gepaard gegaan met ‘n nuwe belangstelling in en ywer vir die sending.

5.7.2 Aan jeugtoere word ook sekere basiese vereistes gestel:
5.7.2.1

Elke toer wat gereel word, moet ‘n geestelike en opvoed
kundige doel nastreef. Toer mag nie ‘n doel opsigself wees
nie.

5.7.2.2

Op elke toer moet daar ‘n positief christelike atmosfeer heers
en gehandhaaf word. Daar moet gewaak word teen dinge
wat hierdie atmosfeer kan versteur en die toer kan laat ont
aard.

5.7.2.3

Jeugtoere word net soos jeugkarnpe onderneem onder die
toesig van die kerk deur sy betrokke jeugkommissies.

5.7.2.4

Toere moet baie deeglik beplan en gereel word sodat die toer
groep seif-onderhoudend en seif-versorgend kan wees en nie
tot ‘n las word vir bevriende instansies, soos byvoorbeeld die
personeel op sendingstasies nie.

5.7.2.5

Jeugtoer moet so gereel word dat daar ondermeer genoeg
same tyd gegee word vir Bybeistudie, gesamentlike bespreking
en persoonlike stiltyd, asook vir sake soos maaltye. was en
bad, rus en ontspan (.,bene rek”). Dinge moet nie oorhaastig
gedoen word nie. Besienswaardighede moet besien kan word.

5.7.2.6

Kleiner groepe. wat in cen bus kan saamreis, is verkiesliker
as groot groepe. Toesig en kontrole is dan makliker en dit
bevorder die algemene gees van die groep.

5.7.2.7

Toere moet ‘n geleentheid wees aan jeuglidmate om saam
te ontspan. saam te geniet en saam te groei tot eer van die
Here.

5.8 BEVINDINGS.
5.8.1 Die waarde van kerklike jeugkampe kan nouliks oorskat word
en tot nog toe is hierdie ,,bearbeidingsgeleentheid” nie ten voile
benut nie.
5.8.2

Kerklike jeugkarnpe moet beslis ‘n eie karakter he en ‘n bepaalde
gerigtheid openbaar. Vir hierdie rede moet alle kerklike jeug
kampe aan sekere basiese vereistes voldoen.
5.8.3

‘n Aantal geskikte kampterreine, met doelmatige geriewe, is.
aireeds bekom en geregistreer op naam van die kerk, maar nog
meer kampterreine moet bekom en doelmatig ingerig word. Die ideaa[
moet wees dat ten minste elke Ring oor ‘n eie kampterrein sal beskiL
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5.8.4

‘n Groot verskeidenheid kampe, elkeen met sy eie doel en
opset, kan gereël word. Die doel of oogmerk van die kamp
bepaal ook die wyse waarop die kamp en die program vir die kamp
ingerig en opgestel word. Onder alle omstandighede moet die kampe
egter voldoen aan die basiese vereistes wat gestel word vir kerklike
jeugkampe.
5.8.5

Jeugtoere is ‘n nuwe ontwikkeling, met baie groot moontlik
hede, wat verder ondersoek en ontwikkel moet word.
6.

DIE JEUGLIDMAAT IN SY BESONDERE
LEWENSVERBAND

Hier word gehandel oor die jeuglidmaat se persoonlike omstan
dighede soos sy werks- en verblyfsomstandigheid, sy vryetydsbesteding,
leesstof, vriendskapsverhoudinge ens.
Die gegewens wat aangewend is in die studie ten opsigte van die
jeuglidmaat se werk en sy verblyfomstandighede, sy vryetydsbesteding
en sy leesstof, is hoofsaaklik van twee bronne afkomstig:
Bron A
wat bestaan uit 400 vraelyste wat aan jeuglidmate oor die
hele land gestuur is, en 13 vraelyste deur predikante beant
woord.
Bron B
‘n Ondersoek van 464 jeuglidmate wat in ‘n middestads
gemeente woonagtig was en waar die gegewens deur middel
van persoonlike onderhoude ingewin is. Behaiwe waar
anders vermeld, is al die gegewens uit bron A afkomstig.
Bron A het bestaan uit 178 mans, met ‘n gemiddelde ouderdom
van 23.5 jaar, en 222 dames, met ‘n gemiddelde ouderdom van 22.7
jaar.
Bron B het bestaan uit 204 mans en 260 dames, met ‘n gemiddelde
•ouderdom van 21 jaar.
Al die jeuglidmate was werkend en ongetroud.
Die steekproewe waarop hier gewerk word, is in ‘n sekere mate
sterk gelaai en geselekteer en nie groot genoeg vir ‘n algemene bevin
ding nie. Uit die gegewens blyk die volgende aangaande die jeuglid
maat van die Ned. Geref. Kerk se werk, verblyfsomstandigheid, vrye
tydsbesteding en leesstof.
—

—

6.1 DIE JEUGLJDMAAT SE WERK.
6.1.1
Beroep.
6.1.1.1 ‘n Ontleding van die beroep van die jeuglidmate:
Uit die gegewens blyk dat die klerklike beroep die mees ge
wone onder die jeuglidmate is (39.8%). Bykans die heifte (49.5%)
van die mans en 32.0% van die dames doen klerklike werk. Die
iweede mees-voorkomende beroep onder die dames was die van tiksters
(24.8%). Derde op die lys was onderwys, waaraan 5.6% van die
224

mans en 20.3% van die dames verbonde was. Naas die kierke was
geskoolde ambagsmanne en vakmanne die meeste verteenwoordig onder
die mans (14.6%), daarna vakleerlinge en leerling tegnici (14.0%),
diegene wat aan die handel en nywerheid verbonde was (6.2%), clan
diegene wat in openbare dienste gestaan bet soos byvoorbeeld die
polisie (4.5%), en laastens boere (4.5%). Van die oorblywende dames
was 5.9% by die handel en nywerheid. 4.5% by openbare dienste
en 4.5% by maatskaplike werk ingeskakel.
6.1.1 .2

Die persentasie verdeling van die jeuglidmate wat van hulle
werk hou:

Van die 394 jeuglidmate wat die vraag beantwoord het, bet
368 (93.5%) gesê dat hulle met hulle beroep tevrede is en daarvan boa.
Van die totale groep jeuglidmate bet dus 26, waarvan 15 mans en
11 dames was, gesê dat hulle nie van hulle beroep hou nie. Die
belangrikste rede wat hulle aangevoer het waarorn hulle nie van hiille
werk hou nie, was naamlik dat hulle net nie daarin belangstel nie.
Sommige hou nie van die roetine-handelinge wat met die werk gepaard
gaan nie. Twee dames meen dat die werk te uitputtend is, twee voel
nie dat hulle in hulle besondere beroep van waarde is nie, terwyl die
oorblywende elk gekia bet dat hulle te hard werk, dat daar geen voor
uitsigte is nie, dat dit blote handearbeid is en ten slotte voel een dame
dat daar teen haar gediskrimineer word onidat sy ‘n christen is.
6.1.1.3

Die werk ivat die jeuglidmate graug sou wou doen:
Aan die jeuglidmate is gevra watter werk hulle graag sou
wou doen. Van die 400 het 61% geantwoord dat hulle die werk waar
mee hulle tans besig is die graagste wil doen. Die werk wat die meeste
jeuglidmate die graagste sou wou doen, was om predikant te word.
of om na die sendingveld te gaan, of om maatskaplike werk te doen
(11.5%). Van die mans sal 7.9% graag wil boer en 5.0% onderwvs
gee. Naas die 11.3% dames wat graag sending- of maatskaplike werk
sou wou doen, is daar 2.7% wat graag sou wou huishou. 2.3% wat
wil verpleeg, en 1.4% wat onderwys wil gee.
6.1 .2

Inkomste.

6.1.2.1

‘n Ontleding van die inko,nste van die jeuglidmate:
Wat die mans betref, bet die geskoolde ambagsmanne en yak
kundiges die hoogste inkomste. Onderwysers kry die tweede rneeste.
6.1.2.2

Die mening van die jeuglidinate of hulle genoeg verdien:
Van die 400 jeuglidmate het 80 (20%) gemeen dat hulle nie
genoeg verdien nie. Die mans, meer as die dames, meen dat hulle
nie genoeg verdien nie.
Word die beroep van die jeuglidmate nagegaan wat meen dat hulle
nie genoeg verdien nie, dan blyk dit dat 36.4% van die klerke. 36%
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van die vakleerlinge en leerling-tegnici, en 19.2% van die ambagsmanne
en vakkundiges nie met hulle salaris tevrede is nie.
Veral die dames wat in die handel en nywerheid werksaam is
(30.8%), het gemeen dat hulle nie genoeg verdien nie; dan voig tiksters
(18.2%) en dameskierke (15.5%).
6.1.2.3

Skuld:
Van die hele ondersoekgroep het 57% skuld gehad. Meer
mans (59.4%) as dames (55.2%) het skuld gehad.
Word die jeuglidmate wat maandeliks ‘n bedrag aan skuld moet
afbetaal, ontleed volgens die inkomste, dan blyk dit wat die mans
betref, dat die meeste skuld onder die inkornstegroep R60-R99 voor
kom. Die verskynsel van skuld onder mans kom die minste voor by
diegene wat minder as R60, en by diegene wat meer as R140 verdien.
By die dames word die tendens aangetref dat namate die dames
se inkomste styg, in daardie mate styg ook hulle aandeel aan die wat
skuld het. Van die dames wat minder as R60 verdien, het 41.2%
skuld. Van die wat tussen R80 en R99 verclien, het 51.8% skuld en
van die wat meer as R140 verdien, het 71.5% skuld gehad.
Van die jeuglidmate wat meen dat hulle nie genoeg verdien nie.
het 76.1% skuld gehad. Dit was in ‘n meerdere mate die geval met
die mans (81.3%) as wat dit die geval met die dames (64.3%) was.
Word die verblyfplek van die jeuglidmate wat skuld het, nagegaan,
dan blyk dit dat die jeuglidmate wat skuld het by ‘n private huis tuis
was (60.7%), daarna diegene in ‘n kamer (56.7%), ‘n woonstel (50%)
en in ‘n hotel (44%).
Die meeste skuld kom voor onder die mans wat in ‘n jeugsentrum
en ‘n woonstel woonagtig is, en onder die dames by diegene wat in
‘n private huis, kamer en woonstel woonagtig was.
6.1.3 Werksomstandighede.
6.1.3.1 Atmosfeer by die werk:
Van die jeuglidmate het 13.7% gemeen dat hulle werks
omstandighede nie aangenaam of veredelend is nie. Dit is die onder
vinding van mans meer (17%) as die dames (11.1%).
Word die beroep van die jeuglidmate wat meen dat hulle werks
omstandighede nie aangenaam en veredelend is nie, nagegaan, dan
blyk dit dat die atmosfeer waaronder die geskoolde ambagsmanne en
vakkundiges werk (30.8%), die mees ongunstige is sover dit die mans
groep betref.
Veral verpleegsters (50%) en dames met openbare dienste (30%),
vind dat hulle werksomstandighede nie aangenaam en veredelend is
nie.
Word die persentasie-aandeel van die skadelike verskynsel en
tendense wat jeuglidmate by die werk aantref, nagegaan, dan blyk
dit dat die verskynsel van vuil grappe en onsedelike stories bo aan
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die lys is met 35.9%. Meer dames (41.7%) as mans (3 1%) onder..
vind hierdie probleem by die werk.
Vloekery, die ydele gebruik van die Here se naam, vu~l taal deur
hoofde ens., kom by 34% van die groep voor.
Jaloesie, naywer, twis, afguns, ens., kom by 26.4% voor, en dit
is die dames (33.3%) meer as die mans (20.7%) wat hieroor gekia
het. Sosiale partytjies en uitspattigheid, kom by 24.6% voor. Van
‘n volslae wêreldgesindheid, humanistiese neigings, materialisme. en
liberale tendense het 20.8% melding gemaak.
Van ‘n antigodsdienstige gesindheid onder die werksmense, het
17% van die jeuglidmate getuig.
Die verskynsel van drankgebruik of -misbruik kom by 13.2%
van die jeuglidmate se werksplek voor.
6.1.3.2

Beroep en die dag van die Here:
Van die jeuglidmate moet 14.5% soms Sondae werk. Dit
was veel meer die geval met die mans (22.5%) as met die dames (7.7%).
Word die beroep van die jeuglidmate wat soms Sondae moet werk
nagegaan, dan blyk dit dat dit veral die openbare dienste is (polisie
ens.) (55.7%) wat moet werk. Dit kom meer voor by die mans (75%)
as by die dames (40%). Van die verpleegsters moet twee-derdes werk.
6.1.3.3

Die beroep en kerkiike aktiwiteite op weeksaande:
Van die mans was 4.5% te moeg om weeksaande aan kerklike
aktiwiteite deel te neem, terwyl dit met 5.0% van die dames die geval
was.
Die jeuglidmate wat openbare dienste moet verrig (38.9%) is die
hoofgroep wat dit moellik vind om weeksaande aan kericlike aktiwi.
teite mee te doen. Die 46.6% ambagsmanne en vakkundiges ~vie se
werkstye ongereeld is, doen hoofsaaklik oortyd of werk skof.
Onderwysers (30%), persone in die handel en nywerheid (27.3%)
en boere (25%) se werkstye is ook so dat hulle nie kan meedoen nie.
Verpleegsters (50%), onderwyseresse (17.8%) en dames in die
handel en nywerheid (23.1%) het aangevoer dat hulle nie kan meedoen
nie vanweë ongelee werkstye.
Van die totale groep jeuglidmate het 18.5% gevind dat hulle
werkstye so is dat hulle nie kan meedoen aan kerklike aktiwiteite op
weeksaande nie. Dit was die geval met 24.7% van die mans.
6.1.3.4

Vyf-daagse werksweek:
Van die ieuglidmate het 95% van die vyf-daagse werksweek
gehou, terwyl 5% nie van die gedagte hou nie.
6.1.3.5

Privaat studies:
Van die werkende jeuglidmate het 3 1.8% privaat studeer.
Dit was veelmeer die geval met die mans (50.6%) as met die dames
(16.7%). Word die beroep van die jeuglidmate wat hulle studies privaat
voortsit, ontleed, dan blyk dat veral jongmanne in die handel en
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nywerheid (63.7%), openbare dienste (62.5%) en klerke (61.4%) privaat
studeer. Ook talle ambagsmanne en vakkundiges (42.3%) en yak
leerlinge en leerling-tegnici is besig om deeltyds te studeer.
Van die dames is dit die maatskaplike werksters (40.0%) en
verpleegsters (33.3%) wat die meeste privaat studeer, dan die dames
klerke (18.3%) en onderwyseresse (17.8%).
Word die onderwyspeil van die jeuglidmate wat privaat studeer
nagegaan, dan blyk dat 41.9% met matriek en 38.9% wat aireeds ‘n
graad verwerf het, besig is met voortgesette studie. Slegs 21.6% van
diegene met een of ander diploma is besig om hulle onderwyspeil te
verbeter.
6.1.3.6

Verwisseling van beroep:
Meer dames (11.1%) as mans (5.3%) het in die eerste jaar
sedert hulle die skool/kollege/Universiteit verlaat het, van beroep ver
wissel.
Waar slegs 9.9% van die totale groep gedurende die eerste jaar
van beroep verwissel het, het 34.2% voor die vierde jaar verstryk bet.
van werk verwissel; daarna bly die tendens betreklik konstant; die
groep wat reeds vier of meer jaar werk, is 40.2%. Van die totale
groep het dus 59.8% nooit van beroep verwissel nie.
Word die verwisseling van beroep sedert die jeuglidmate die
skool, kollege of universiteit verlaat het, ontleed volgens die onderwys
peil, dan blyk dit dat die mans met slegs matriek of minder as onder
wyspeil, die meeste verwissel (29.7%). Die man met ‘n graad (11.1%)
verwissel veel minder van beroep.
By die dames egter verwissel diegene met ‘n graad (22.2%) net
so dikwels as diegene met slegs matriek of minder as onderwyskwali
fikasie (22.3%).
6.1.4 Opmerkings.
6.1.4.1 Sosiale kiubs by die werk:
Uit bron B het geblyk dat 13.4% van die jeuglidmate aan
die een of ander sosiale kiub by die werk behoort. Hiervan was
ongeveer tweemaal soveel mans (18.6%) as dames (9.2%). Die redes
waarom hierdie jeuglidmate by hierdie kiubs aansluit is: 43.5% meen
dit bied ‘n geleentheid om sosiaal met ander te verkeer; 32.1% omdat
dit verpligtend was, en 17.8% om ekonomiese redes.
Die jeuglidmate wat om ekonomiese of finansiële redes aangesluit
het, bet melding gemaak dat goedkoop of gratis danse deur die kiub
gereel word. Die lede geniet ook die voorreg om by groothandelaars
te koop, en in sommige gevalle om op skuld te koop.
Gevra of hierdie sosiale kiubs ‘n bydrae lewer om die probleem
van die jeug te help oplos, was die meerderheid van mening dat hierdie
soort kiub eerder die probleme, veral ten opsigte van godsdiens, series
en drankmisbruik, vererger as gevoig van die klub-partytjies wat sonder
uitsondering met dans en drankgebruik gepaard gaan.
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6.1.4.2

Skuld:
Hoewel 80% van die jeuglidmate tevrede was met hulle in
kornste, het 57% skuld gehad. Uit bron B het geblyk dat naas die
godsdienstige en sedelike probleme waarmee die jeuglidmate in die
stad te doen kry, ekonomiese probleme die grootste is. Die jeuglid
mate lewe in ‘n wêreld van geldelike of materia1istie~e waardes. Koop
teen minimum deposito. huurkoop en ander ,,vangmiddels” laat die
jeu.glidmaat gou in die skuld beland, as hy nie opgevoed is om oordeel
en selfbeheersing aan die dag te lê nie.
‘n Ander verskynsel wat meeheip om die jeuglidmaat in die skuld
te dompel, is sogenaamde ,,leenklubs”. Hoewel deur die wet verbied,
fioreer dit onder die werksmense. Dit neem gewoonlik die vorm aan
dat een persoon met kapitaal, of verskeie persone wat ‘n ,,groep”
vorm en elk ‘n bedrag stort in ‘n sentrale ,,poel”, geld vryelik aan
werksmense in nood uitleen teen soveel as 10 tot 12~% rente per
maand.
6.1.4.3

Dobbekiry by die werk:
Van die mees algernene voorkornende praktyke is onder andere
die volgende:
Met groot perdewedrenne word ‘n eie kantoor- of werkslys opgestel
van die perde, elke persoon moet dan 25c of SOc bydra, lootjies word
getrek en elk kry ‘n perd. Die wenner neem alles.
Met die ,,July” is daar gewoonlik ‘n ,,kantoor- of werksboekie”
wat self weddenskappe neem.
Op betaaldae word op ‘n stuk papier ‘n aantal blokkies getrek
wat ooreenstem met die hoeveelheid werkers in die afdeling of kantoor.
Elke blokkie kry ‘n nommer en een blokkie word gemerk. Die papier
~~‘ord toegevou, toegeplak en almal moet 5c of lOc betaal en kry of
kies dan ‘n nommer. Die wenner neem alles.
Vera! teen Kerstyd en nuwejar word daar met kaarte gedobbel.
Wanneer rugby- of kriekettoere plaasvind. vind weddenskappe op
elke wedstryd plaas. Elkeen betaal gewoonlik 25c en wie reg of die
naasteaanreg raai, kry alles. Die fooi word vir toetswedstryde gewoon
uk verdubbel.
Deur middel van al hierdie en ander praktyke word die jeuglid
maat aangemoedig orn aan dobbelary dee! te neern; nie hulle hele
salaris nie, maar slegs 5c. lOc of 25c is op die spel, maar langs hierdie
weg word algaande by die jeuglidrnaat ‘n onverskillige en ongedissipli
neerde gees gekweek wat ‘n onverantwoordelikheid ten opsigte van sy
geld meebring en horn al gou in die skuld laat beland.
6.1.4.4

Die kerk het jeuglidmate in seker al die vertakkinge van die
beroepsiewe, en die doeltreffendste wyse waarop die kerk sy
invloed by die werksplek van die jeuglidmate kan laat geld, is om
die jeuglidmate self te aktiveer en toe te rus om konsekwent by hulle
bes~insels te staan, en andersyds om die jeuglidmate onder die besef
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te bring dat hulle werk hulle kansel is. Daar moet hulle hul belyden~s
as gelowiges daadwerklik uitdra en laat geld.
6.2 DIE JEUGLIDMAAT SE VERBLYFSOMSTANDIGJJEDE.
Van die ondersoekgroep was 6 1.5% in die stad woonagtig (34%
in ‘n voorstedelike woonbuurt en 27.5% in die middestad) en 38.5%
op ‘n plattelandse dorp, kleinhoewe of ‘a plaas woonagtig. Van hierdie
groep het 57.2% in ‘n privaat huis gewoon, 9.5% in ‘n woonstel,
9.3% in ‘n kamer, 7% in ‘n losieshuis, 6.4% in ‘n hotel, 6% in n
Jeugsentrum en 4.7% se woonpiek is onseker.
6.2.1 ‘n Ontleding van die verblyfsomstandighede van die Jeuglidmate.
6.2.1.1 Privaat huise:
Van die jeuglidmate wat in private huise tuis was, het 69.1%
by ouers ingewoon, 8.3% by familie, 9.6% by vriende en 12.2% by
verhuurders.
Van die 12.8% van hierdie groep wat graag van verblyfplek ~‘il
verander, was slegs ‘n geringe aantal jeuglidmate wat by hulle ouers
tuis was.
Van hierdie jeuglidmate moet 38.7% hulle slaapkamer met een
of meer persone deel.
Aan kerklike aktiwiteite neem 58.5% van hierdie groep jeug~
lidmate deel. Van hierdie jeuglidmate bestee 12.2% geen tyd aan
daaglikse Bybeistudie en gebed nie, terwyl 68.1% 10 minute of meer
daagliks afsonder.
Die kerk word gereeld deur 66.7%, soms deur 29.4%, en nooit,
deur 3.9% van hierdie groep besoek nie.
Die Bybel word daagliks deur 89.0%, nie elke dag deur 6.7%
en nooit deur 4.3% van hulle gelees.
Dikwels verveeld was 17.9% van die jeuglidmate wat by ~
private huis tuis was.
6.2.1.2

Woonstel:
Die gemiddelde inkomste van die groep jeuglicimate wat
woonstelle bewoon, was R124.
Van die dames was 20.0% nie met die woonstellewe tevrede nie.
Die verskynsel om ‘n slaapkamer met ander te deel, kom veral by
woonstelle voor. Van die jeuglidmate moet 52.6% die slaaj3vertrek
met een of meer persone deel. In 15.8% van hierdie gevalle het drie
of meer saam in een kamer geslaap.
Van 26 dames wat in woonstelle gewoon het, was vyf verplig
om hulle vriende in die slaapkamer te ontvang; vir drie van hierd~e
vyf het dit probleme geskep.
Die ho~ persentasie van 64.8% van hierdie jeuglidmate gaan
dikwels gedurende naweke weg.
Net meer as ‘n kwart (25.7%) van hierdie groep bestee geen tyd
aan Bybeistudie en gebed nie, terwyl ‘n verdere 28.6% slegs ongeveer
vyf tot 10 minute daagliks kan afsonder. Dus meer as die heifte
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van die jeuglidmate in woonstelle bestee daagliks weinig of geen tyd
aan Bybeistudie en gebed nie. Aan kerklike aktiwiteite neem 58.8%
van die jeuglidmate wat in ‘n woonstel woon, deel. Die kerk word
gereeld deur 60.0%, soms deur 31.4% en nooit deur 8.6% besoek.
Slegs 15.8% vind dat die lewe in die woonstel dikwels vervelend is.
6.2.1.3

Kamer:
Die gemiddelde inkomste van hierdie groep jeuglidmate was
R112. Iniden hulle meer geld verdien het. sou 24.4% nie langer in
‘n kamer bly nie. Veral dames (14.8%) deel hulle kamer met niemand
nie, terwyl 37.5% van die mans ‘n kamermaat het.
Van die 20 dames wat in ‘n kamer gewoon het, moes 18 hulle
vriende in die kamer ontvang. Vir 10 bet dit probleme geskep.
Dat kamerbewoners dikwels verhuis, blyk daaruit dat 55.5%
van die jeuglidmate reeds drie of meer maal verhuis het sedert hulle
begin werk het.
Oor naweke gaan 51.3% dikwels weg.
Van hierdie groep sê 9.7% dat hulle geen tyd vir Bybeistudie
en gebed afsonder nie, terwyl 70.9% gereeld daagliks 10 of meer
minute afsonder.
Die kerk word gereeld deur 65.7%, soms deur 28.6% en nooit
deur 5.7% van hierdie groep besoek. Net minder as die helfte (48.7%)
neem aan kerklike aktiwiteite deel.
Van hierdie jeuglidmate bevind 27.8% dat hulle dikwels verveeld
is.

6.2.1.4

Losieshuis:
Indien hulle meer geld verdien het sou 21.4% van hierdie
jeuglidmate na beter verblyfplek verhuis het. Meer mans (75%) as
dames (54.5%) deel nie hulle slaapkamer met ander nie. Van twaalf
dames wat in ‘n losieshuis .tuis was, moet sewe hulle vriende in die
slaapkamer ontvang, en vir drie het dit probleme opgelewer.
Oor naweke gaan 44.4% dikwels weg.
Uit die vraelyste het geblyk dat daar 73.1% van hierdie jeug~
lidmate is wat 10 minute of meer daagliks vir stiltetyd afstaan. Van
die oorblywende jeuglidmate is daar nie een wat nie stiltetyd hou nie.
Al die jeuglidmate wat in ‘n losieshuis tuis was, bet die kerk besoek.
74.0% persent gereeld en die oorblywende 26.0% soms. Aan kerklike
aktiwiteite neem 56.5% deel.
Dat hulle dikwels verveeld is, word deur 24.0% van die jeug
lidmate ervaar.
6.2.1.5

Hotel:
Die persentasie.aandeel van jeuglidmate wat graag van ver
blyfplek wil verander, was 22.7%.
Van 23 jeuglidmate wat in hotelle woonagtig was, het slegs een
‘n kamermaat gehad. Van die 14 dames wat in ‘n hotel woonagtig
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was, het agt te kenne gegee dat hulle vriende in hulle slaapkamer
moet ontvang, en dat dit vir hulle probleme meebring.
Dat hotelbewoners dikwels verhuis, blyk uit die feit dat 55%
van die jeuglidmate reeds drie of meer maal verhuis het sedert hulle
met hul beroep begin het. ‘n Verdere 35.0% het reeds al een of twee
maal verhuis. Dus 90.0% van die jeuglidmate wat in ‘n hotel tuis was,
bet al dikwels sedert hulle begin werk het, verhuis.
Oor naweke gaan 33.3% dikwels weg.
Terwyl 16.7% van hierdie groep geen tyd afsonder vir Bybel
studie en gebed nie, het slegs 20.9% daagliks 20 minute afgesonder.
Die kerk word gereeld deur 52.0% van hierdie jeuglidmate, soms deur
36.0%, en nooit deur 12.0% besoek. Aan kerklike werksaamhede het
44.0% van die jeuglidmate deelgeneem.
Dat hulle dikwels verveeld is, bet 26.1% van die jeuglidmate
aangevoer.
6.2.1.6

Jeugsentrum:
Van hierdie groep jeuglidmate het 10.0% gemeen dat die
losiesgeld nie billik is nie. Al die mans was tevrede met die jeug.
sentrum as verblyfplek, terwyl daar net een dame nie tevrede was me.
Slegs 5.3% het aangedui dat indien hulle meer geld verdien het, sou
hulle verhuis het na ‘n ander verblyfplek. Van die jeuglidmate het
85% ‘n eie kamer gehad. Sedert aanvang met beroepsbeoefening het
40% reeds meer as driemaal van verblyfplek verwissel.
Naweke gaan 3 3.3% van die jeuglidmate dikwels weg.
Slegs 3.8% bid nie en doen nie daagliks Bybeistudie nie, terwyl
byna die helfte (46.2%) 20 minute of langer afsonder. Terwyl 58.3%
gereeld kerk toe gaan, gaan 37.5% soms en 4.2% nooit. ‘n Persen
tasie van 61% is ingeskakel by kerklike aktiwiteite.
Van hierdie jeuglidmate is 28.6% dikwels verveeld.
Van die jeuglidmate wat al op een of ander stadium in ‘n jeug
sentrum gebly bet of steeds daar woonagtig is, het 89.5% gemeen dat
dit ‘n goeie instelling is, 6.1% het gemeen dat die nie ‘n goeie instel.
ling is nie, en 4.4% wou of kon nie ‘n oordeel fel nie. Van die jeug
lidmate wat nog nooit in ‘n jeugsentrum woonagtig was nie, het 87.8%
gemeen dat dit ‘n goeie instelling is, 6.3% dat dit nie ‘n goeie instelling
is nie en 5.9% het geen kennis gedra van die aard van ‘n jeugsentrum
nie. Veral die mans meer as die dames het gemeen dat ‘n jeugsentrum
nie ‘n goeie instelling is nie.
6.2.1.7

Samevattende Oorsig:
(a) Oor die algemeen is die jeuglidmate bale tevrede met
hulle verb1yfsomstandighe~d. Die verblyfplekke waar die meeste jeug-,
lidmate gewoon het wat graag sou wou verhuis, was kamers (24.3%),
hotelle (22.7%) en losieshuise (14.8%). Jeugsentrums het die minste
potensiele verhuisers gehuisves, naamlik 5.6%.
Wat die aspek van die jeuglidmate se finansies betref, was diegene wat in ‘n privaat huis tuis was, die mees tevrede groep.
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(b) Dit blyk dat veral in woonstelle twee (36.8%) of selfs drie
en meer (15.8%) jeuglidmate ‘n slaapkamer deel. Dit geskied veral
orn die huuraandeel van elk van die jeuglidmate te verlaag. By die
ekonomiese voordeel verbonde daaraan orn in groepe saam woonstelle
te betrek, is daar egter ernstige maatskaplike en geestelike nadele aan
verbonde. Om maar ‘n enkele te noem: die privaatheid van ‘n eie
.,binnekamer” verdwyn. So het byvoorbeeld geblyk dat die verblyf
plek waar die meeste jeuglidmate (25.7%), wat daagliks geen tyd aan
Bybeistudie en gebed afstaan nie, in woonstelle woonagtig is.
(c) Naas woonstelle word slaapkamers meesal gedeel deur jeug
lidrnate wat in privaat huise (38.7%) en in losieshuise (33.3%) woon
agtig is. Slegs een jeuglidmaat van die groep wat in ‘n hotel woonagtig
is, het ‘n kamermaat gehad. Nogtans sonder 41.7% van hierdie groep
weinig of geen tyd af vir daaglikse Bybeistudie en gebed nie. Van 222
dames moet 49, wat hoofsaaklik in hotelle, losieshuise en kamers tuis
was, vriende in die kamer ontvang. Van hierdie 49 het dit vir 28
(63.3%) probleme meegebring. Die oorblywende 21 of 36.4% het te
Icenne gegee dat dit nie saak maak nie. Dames in privaat huise en
in jeugsentrums ondervind in hierdie verband minder probleme.
(d) Wat die daaglikse lees van die Bybel betref, vergelyk die
jeuglidmate wat in ‘n hotel en woonstel woonagtig was, nie so goed
met diegene wat in ‘n losieshuis, jeugsentrum, of karner woonagtig
was nie. Minder jeuglicimate wat in ‘n hotel of kamer woon, neem
deel aan kerklike aktiwiteite as diegene wat in ‘n jeugsentrum, woonstel
of losieshuis woonagtig is.
Die kerkbesoek van jeuglidmate wat in ‘n private huis by ver
huurders tuis was, vergelyk meer gun~tig as did van jeuglidmate wat
in ‘n hotel, jeugsentrum of woonstel woonagtig was. Teenoor die
30.2% jeuglidmate van eersgenoemde, wat nie meer gereeld of selfs
nooit kerk toe gaan nie, gaan 48.0% van die jeuglidmate wat in hotelle
woon, 42.2% wat in jeugsentrums woon en 40.0% wat in woonstelle
woon, nie meer gereeld of nooit meer kerk toe nie.
Uit die vergelyking tussen die jeuglidmate van hotelle, losieshuise,
jeugsentrums, kamers en woonstelle ten opsigte van die daaglikse lees
van die Bybel en hou van stiltetyd, en die gereelde kerkbesoek, blyk
dit dat die jeuglidmate van losieshuise, jeugsentrums en kamers veel
gunstiger vergelyk met die jeuglidmate wat tuis was in ‘n hotel of ‘n
woonstel. Slegs 6.6% van alle jeuglidmate meen dat jeugsentrums nie
‘n goeie instelling is nie.
(e) Hotel-, losieshuis-, jeugsentrum- en kamerbewoners is meer
dikwels verveeld as woonstelbewoners en diegene wat in ‘n private
huis by verhuurders tuis is. Waar byvoorbeeld 27.8% van die jeug
lidrnate wat in ‘n kamer woonagtig is, hulle dikwels verveel. was dit
slegs by 15.4% van diegene wat in ‘n private huis by verhuurders tuis
was, die geval.
233

6.2.2

Verkryging van Losies.
Word die probleem, ~vat die jeuglidmate met die verkry van
losies ondervind, ontleed volgens die huidige woonomgewing van die
jeuglidmate, dan blyk dit dat van die 225 jeuglidmate wat by die
aanvang van hulle beroep na ‘n dorp of stad moes verhuis, het 76.0%
~een probleem en 24.0% wel probleme ondervind met die verkry van
verblyfplek; minder jeuglidmate ondervind probleme met verkryging
van losies in die middestad (17.7%) as wat dit die geval is met diegene
~vat poog om losies te verkry in voorstedelike woonbuurtes (25.2%)
en op plattelandse dorpe (29~1%),
6.2.2.1

Dat die jeuglidmate die minste probleme ondervind het om
losies in die middestad te kry, hang saam met die feit dat
losies so maklik bekombaar is. Daar is talle hotelle, losieshuise, woon
‘stelle en veral kamers.
Uit bron B het geblyk dat van 464 jeuglidmate het 389 of 83.9%
enkelkamers bewoon, hoofsaaklik alleen maar soms saam met ‘n kamer
maat. Van hierdie 389 was 87 woonagtig in woonhuise wat in kleiner
eenhede onderverdeel was, of in kamers wat in agterplase gelee was:
114 in losieshuise of hotelle en 188 in kamers wat in woonstelgeboue
of in kamergeboue gelee was.
Hierdie groot aantal beskikbare kamers bied die geleentheid tot
tydelike en soms goedkoop, maar nie altyd goeie verblyf nie aan die
jeuglidmate. So byvoorbeeld, as gevoig van die proses van residen
sieële verskuiwing ontstaan daar in die middestad in ‘n ou woonhuis
‘n kamerkompleks. Hierdie oorspronklike woonhuise in die middestad
is deur hulle eienaars verlaat, aangesien hulle na beter woongebiede
uitgewyk het. Nou word hierdie woonhuise hoofsaaklik vir spekulasie
doeleindes aangehou. Terwyl daar gewag word op die grondwaarde
om te styg, word die oorspronklike woonhuis, gewoonlik as bykomstige
inkomste, onderverdeel in kamers vir verhuring. Hierdie onderver
deling en verandering geskied op so ‘n wyse dat selfs die oorspronklike
kombuis as ‘n woonkamer verhuur word. Hierdie jeuglidmate berei
‘of self hulle etes voor in die kamer of eet in ‘n hotel of losieshuis in
die omgewing.
Dat die bestaan van soveel enkelkamers, veral die wat in agter
plase aangetref word, vir die jeuglidmate groot gevare inhou, is reeds
~deur verskeie ondersoekers aangetoon. Woontoestande is van so ‘n
aard dat dit ‘n negatiewe invloed uitoefen op die geestelike en sedelike
lewe van die jeuglidmaat. Vanweë die privaatheid van enkelkamers
bied dit geweldige versoekinge aan die mense. Daar is geen huislike
.atmosfeer nie en die gevare en versoekings is steeds byderhand.
~6.2.2.2

Ontwikkeling wat die verkryging van losies vir die jeuglid
maat in die middestad gaan bemoeilik, is die volgende:
Deur die proses van residensiële verskuiwing, word woonhuise, kleinere
losieshuise en kamerkomplekse vervang deur kantoorgeboue, winkels,
iesighede en groot luukse woonstelgeboue. Hierdie proses skep ‘n
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bepaalde leemte, omdat alleen in die behuisingsbehoeftes van getroudes
en die ekonomies meer selfstandige persone voorsien word. Vir die
jeuglidmaat met sy laer inkomste, is daar alleen die volgende uitweg:
hulle sal noodgedwonge hulle toeviug moet neem na die oorblywende
goedkoop enkelkamers, waar daar dikwels ongewenste woontoestande
heers, of hulle Sal verplig word om in die buitewyke ‘n heenkome te
soek, waar verblyfsgeleenthede ook al hoe minder word, soos later sal
blyk, of die jeuglidmate sal twee-twee of drie-drie saam hierdie woon
stelgeboue moet betrek met al die reeds bekende nadele daaraan ver
bonde of daar sal daadwerklik oorgegaan moet word tot die beplanning
en oprigting van losiesgeriewe, wat bepaaldelik in die verblyfsbehoeftes
van die jeuglidmate in die middestad sal voorsien.
6.2.3 Rui,ntelike Mobiliteit van die Jeuglidmate.
6.2.3.1 Uit bron B het aan die hg gekom dat wat die verblyftydperk
van 464 jeuglidmate in die bepaalde gemeente betref, 59.6%
vir ‘n tydperk minder as een jaar in die gemeente woonagtig was.
.82.5% minder as twee jaar, 92.9% minder as drie jaar, en slegs 7.1%
vir ‘n tydperk meer as drie jaar in die gerneente woonagtig was. Met
hierdie tendens as uitgangspunt, kan verwag word dat alleen ongeveer
17.5% van die huidige groep jeuglidmate oor twee jaar nog in die
gemeente woonagtig sal wees. Die groot aantal hotelle, losieshuise
en kamers wat te huur is, skep die geleentheid vir tydelike verblyf.
Dit moet as die grootste veroorsakende faktor vir die hoe mobiliteits
tempo beskou word.
Die jeuglidmate wat net na matriek na die middestad verhuis.
gooi in die eerste aantal aanpassingsjare nie diep ankers uit nie, en kan
dus onbelemmerd van een woonplek na ‘n ander verhuis. Die groot
praktiese probleem waarvoor die stadskerk te staan kom, is hoe om
hierdie jeuglidmate in beweging doeltreffend, vinnig en gereeld te bereik.
Die gevolg op kerkhike terrein van die hoe mobiliteit van die (jeug-)
lidmate is dat die kerk sy houvas op sy jeuglidmate verloor. .,Die
beweeglikheid bevorder vloeibaarheid van idees teenoor beginselvast
heid, dit breek sosiale stratifikasie af; laat heilsame gewoontes en
tradisies verdwyn, en bring onsekerheid en onverantwoordelikheid in
die lewe”.
6.2.3.2

Waar die meeste jeuglidmate tot matriek gewoonlik in om
standighede lewe wat bevorderhik is vir tradisie-vastheid, handhawing van ou gewoontes en ‘n behoudende konserwatisme, betree
hulle na matriek hierdie gans ander woningsituasie in die middestad.
wat grootliks gekenmerk word deur alles wat tydehik is: ‘n tydehike
beroep, ‘n tydelike woonpiek en so dikwels tydelike waardes en norme.
Te midde van hierdie tydelikheid moet die jeuglidmaat ‘n vaste rigting
inslaan wat sy roeping, beroep. lewensmaat, godsdiens ens. betref.
Daarom is dit van die uiterste belang om die jeuglidmate van ons kerk
nie dáár te huisves waar hierdie tydehikheid bevorder word nie, maar
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om aan hulle huisvesting aan te bied van so ‘n aard dat dit ‘n bydrae
lewer om die jeuglidmaat ‘n vaste koers te laat inslaan.
6.2.3.3

Van 124 jeuglidmate wat in ‘n hotel, woonstel, losieshuis en
kamer woonagtig was, bet 63 of 50.8% aangedui dat hulle
dikwels oor naweke weggaan (bron A).
Uit bron B het geblyk dat 40.5% van die jeuglidmate as beweeg
rede waarom hulle dikwels nie die kerk besoek nie, aangevoer bet dat
hulle dikwels naweke weg is. Dit was dan ook die beweegrede met
die hoogste persentasie-aandeel. Die meeste van hierdie jeuglidmate
kom Sondagaande nie betyds terug om die aanddiens by te woon nie.
Ander is weer te moeg na die lang reis. Dit is veral die dames wat
naweke uitwyk. Op die vraag of hulle die naweke wanneer hulle
elders is, kerk toe gaan, het die oorgrote meerderheid aangevoer dat
op die plaas of kleinhoewe die vervoerprobleem hulle verhinder of dat
hulle hul ouers so mm sien dat hulle eerder daardie naweek kuier as
om kerk toe te gaan. Enkeles gaan wel. Wat die stadskerk betref.
is hierdie jeuglidmate net afwesig. Met die koms van die vyfdag-week.
kan verwag word dat hierdie probleem veel ernstiger afmetings sal
aannem. Daar is bereken dat tussen 10-15% van die ondersoekgroep
elke naweek die gemeente verlaat. Dit sluit nie piekniekgangers in nie
6.2.4

Jeugsentrunzs.
Van die jeuglidmate by die ondersoekgroep betrokke, is 93.4%
baie sterk ten gunste van die oprig van jeugsentrums en is van mening
dat dit ‘n goeie instelling is. Drie van die predikante wat die vraelys
beantwoord het, terwyl agt ten gunste daarvan was, mits die predikant
nie belas word met die administrasie van die gebou nie.
Jeugsentrums moet op ‘n.nie-winsgewende grondslag geadministreer
word. Winste moet in die ,,saak” teruggeploeg word. Wanpraktyke
in die bestuur of onder die bewoners, stel die kerk in ‘n baie ongunstige
hg.
Twee predikante bet gemeen dat behuisingskemas primer, onder
normale omstandighede. op die terrein van die staat en maatskappy lê.
Drie bet gemeen daar moet ‘n koördinasie tussen ander instansies en
die kerk wees in die oprig van jeugsentrums. Vyf was van mening dat
tye nie normaal is nie. Wat doen die staat byvoorbeeld om in die
verblyfsbehoeftes van die jeug te voorsien? Hulle is van mening dat
die kerk onafhanklik moet wees van enige ander instansies en moet
clus self jeugsentrums oprig.
6.2.5

Opnzerkings.

6.2.5.1

Daar behoort meer doelbewuste skakeling te wees tussen die
instansies waarvan daar jeuglidmate kom (ouers. skool, leraar.
en so meer) en die waarheen hulle gaan (jeugsentrum. kerkilke leiers,
KJV. ens.).
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~.2.5.2

Dit wat reeds gedoen word deur middel van die jeu~kantoor
ens., om nuwe intrekkers in te skakel by ChristeliTce huis.
gesinne, moet verskerp word. Kerkrade moet die samewerking van
Christelike huisgesinne kry. wat gewillig is orn jeuglidmate te loseer.
Dit Sal die probleem van jeuglidmate wat inwoon by ongewenste ver
huurders, soos byvoorbeeld mense wat tot sektegroepe hehoort of wat
kerkvervreemdes is, grootliks uitskakel.
6.2.5.3

‘n Probleern wat baie hoofbrekens veroorsaak. is die vraag
waar jeuglidmate van die teenoorgestelde geslag rnekaar moet
ontmoet en onthaal? Om spesiale voorsiening hiervoor te rnaak in Th
gebou. is onprakties. Om vriende in die slaapkamer te ontvang. lewer
baie probleme op. in sekere tehuise en geboue waar daar sitkarners
ingerig is, is die ondervinding dat hierdie plekke net nie benut word
nie, jong paartjies gaan sit eerder in ‘n motor buite in die straat. of ry
na ‘n afgesonderde plek. Ook ten opsigte van hierdie aspek van die
jeuglidrnaat se persoonlike omstandigheid. moet die kiem val op die
opvoeding en geestelike toerusting van die jongrnens. Al word ‘n
jeuglidmaat in die gunstigste ornstandighede geplaas. met alle fasili
teite tot sy beskikking, en die Woord van God is nie sy lewensnorm
nie, dan sal daardie jongmens onder daardie gunstige verblyfsomstan.
dighede. horn nog op godsdienstige en sedelike terrein te buite gaan.
Plaas egter aan die anderkant ‘n toegewyde christen in die mins ideale
omstandighede en hy sal die duiwel, wat rondloop soos ‘n brullende
leeu om sy prooi te verslind. weerstaan.
6.2.5.4

Terwyl die kiern op die geestelike toerusting van die jeug
lidmate val. moet daar tog ook voorsiening gemaak word
vir gunstige woningsornstandighede. Oorweging sal geskenk moet word
aan die oprigting van meer jeugsentrums. Die kerk sal doelbewus
moet beplan met die oog op die sosiale en geestelike problerne wat
voortvloei uit die verblyfsomstandighede van sy jeuglidmate. In hier
die beplanning sal nie alleen rekening gehou moet word met die wyse
waarop die jeuglidmate in hulle verblyfsomstandighede konkreet geheip
kan word nie, maar ook hoe die jeuglidrnate binne daardie situasie
bereik en bearbei kan word.
6.3 DIE JEUGLIDMAAT EN VRYETYDSBESTED/NG.
Dit is van belang om na te gaan wat die jeuglidmate in hulle
vrye tyd doen.
6.3.1

Die Vryetydsbesteding van die jeuglidmate gedurende die week.
In die middae direk na werk.
In die middae direk na werk rus of ontspan 35.7% van die
jeuglidmate, ‘n verdere 14.8% doen skoolwerk, werk oortyd of doen
private werk tuis. Van die dames het 21.7% kos gekook. gewas en
gestryk, terwyl 14.9% van die mans lees, veral koerante.
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Ongeveer tweemaal soveel mans (15.5%) as dames (7.6%) woon
klasse by en studeer, en ‘n verdere 10.0% van die jeuglicimate beoefen
een of ander vorm van sport.
Die gewildste tydverdryf saans is tuisbly en lees (30.6%), daarna.
volg kiasse bywoon en studeer (24.2%), kuier (21.1%), kerklike werk
saamhede (9.1%) en naaldwerk (7.0%).
Van die jeuglidmate bet 20.7% ,,ontspan” en niks gedoen nie.
6.3.1.1

Studies:
Die groot persentasie jeuglidmate wat studeer, bet prakties
net Saterdagaande en Sondae wat as vrye tyd beskou kan word, en
dan studeer sommige ook nog Sondae, soos later sal blyk. Baie van
hierdie jeuglidmate verlaat hul kamer om agt-uur die oggend en keer
eers na tien-uur die aand terug om dan met hul studiewerk voort te
gaan. Vir stokperdjies, aansluit by ‘n vereniging en kerklike werksaam
hede is daar weinig, indien enige, tyd.
6.3.1.2

Kuier:
Die jeuglidmate kuier graag oor en weer (21.0%). Die waarde
~vat kuier as vryetydsbesteding vir die jeuglidmate het, hang grootliks
saam met die omstandighede waaronder daar gekuier en met wie en
by wie gekuier word. Van die jeuglidmate het slegs vyf mans en vier
dames te kenne gegee dat hulle geen goeie maats het nie. Van diegene wat meen dat hulle goeie maats bet, bet 60.1% daagliks of elke
tweede dag oor en weer gekuier. Die aantal kere wat ‘n kêrel by ‘n
nooi :gaan kuier of ‘n nooi ‘n kêrel ontvang het, was in die geval
van 30.8% daagliks en by ‘n verdere 35.1% drie tot viermaal per
week.
6.3.1.3

Kerklike werksaamhede:
Van die jeuglidmate van bron A bet 72.7% aan ‘n KJV.
behoort, en slegs 19.5% bet aan geen kerklike werksaamhede deel
geneem nie. Van die mans bet 26.4% diakonale werk gedoen, 9.0%
het in ‘n koor gesing en dieselfde persentasie het sendingwerk gedoen.
Slegs 6.5% van die jeuglidmate woon die bidure by en 4,9% van die
dames behoort aan die N.G. Kerk-sustersvereniging.
Uit bron B bet geblyk dat gedurende die week slegs 20.4% van
die jeuglidmate aktief ingeskakel is in kerklike werksaamhede. Dit
sluit lidmaatskap van ‘n KJV., diakonale werk, bywoon van bidure
en kooroefening in. Uit dieselfde ondersoek het geblyk dat meer jeug
lidmate weeksaande dans (21.3%) as wat by kerklike werksaamhede
ingeskakel is (20.4%).
6.3.1.4

Stiltetyd:
Ongeveer tweemaal soveel mans (15.5%) as dames (8.1%)
sonder daagliks geen tyd af vir Bybelstudie en gebed nie, terwyl 20.8%
van die jeuglidmate slegs een tot tien minute afsonder. Daagliks bestee
38.6% twintig of meer minute aan Bybelstudie en gebed.
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6.3.1.5

KJV.-aande:
Die Vryetydsbesteding van die nie-KJV. jeuglidmate op die
aande wanneer die KJV. wel vergader, het uit bron B geblyk die
volgende te wees: 61.3% doen niks spesifieks nie; 26,5% studeer:
4.5% beoefen ‘n stokperdjie en dat 4.1% hou hulle besig met een
of ander vorm van sportbeoefening.
6.3.1.6

Verveeldheid:
Van die mans het 23.8% en van die dames 18.5% te kenne
gegee dat hulle dikwels verveeld is. Uit bron B bet geblyk dat ver
veeldheid vir 8.4% van die jeuglid mate ‘n probleem geword het. Ver
veeldheid is nie die gevoig van ‘n gebrek aan genoegsame aktiwiteite
om aan deel te neem nie, maar veel eerder ‘n moderne lewenshouding
by die jongmens. Baie is net nie meer lus om aan jets deel te neem
nie.
6.3.2 Die Vryetydsbesteding van die jeuglidinate Saterdae.
6.3.2.1
Saterdagmiddae word grotendeels in beslag geneem deur die
beoefening van sport. Slegs 27.7% van die jeuglidmate bet
geen sport beoefen nie. Die gewildste sportsoort onder die jeuglid
mate is tennis (29.1%).
6.3.2.2

Uit bron B bet geblyk dat bioskoopbesoek Saterdag-aande ‘n
integrerende deel uitmaak van ongeveer 63.9% van die jeug
lidmate se vryetydsbesteding. In ‘n poging om te bepaal of die
jongmense hulle vryetyd Saterdagaande bestee soos hulle dit graag
sou wou doen, het geblyk dat byna die heifte van die gereelde Saterdag
aand-bioskoopgangers eerder jets anders sou wou gedoen het. So
byvoorbeeld het 11% te kenne gegee dat hulle hewer saam met ander
jongmense die aand gesellig sou wou deurbring. Almal bet verlang
na die een of ander vorm van self-vermaak of selfdeelname in ‘n
groepsverband. Hierdie jongmense bet ‘n behoefte aan sosiale omgang
met ander jongmense op ‘n informele viak. Omdat daar nie gereeld
sulke gesehlige aande gereel word nie, word hulle tot die bioskoop
gedryf. Die gegewens uit bron A toon aan dat wat weeks- en Saterdag
aande betref, gereelde bioskoopbywoning by 36.3% van die jeughid
mate voorkom, 41.8% van die mans en 31.9% van die dames. Daar
is slegs 7.6% van die jeuglidmate wat nooit ‘n bioskoop besoek nie.
6.3.2.3

Wat dans op weeks- en Saterdagaande betref, blyk dit dat
6.9% van die jeuglidmate gereeld dans (9.5% mans en 4.7%
van die dames), dat 25.4% soms aan danse meedoen en dat 67.7%
nog nooit gedans het nie. Word die meedoen aan volkspele hiermee
vergelyk, dan blyk dit dat daar meer jeughidmate is wat gereeld aan
volkspele deelneem (12.1%) as aan dans (6.9%), maar dat daar aan
die anderkant minder jeuglidmate is wat nooit dans nie (67.7%) as
wat daar jeughidmate is wat nooit aan volkspele deelneem nie (76.1%).
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6.3.2.4

Word die deelname of besoek van die jeuglidmate aan ge
organiseerde byeenkomste of opvoerings ontleed, dan blyk dat
63.5% van die jeuglidmate een of ander toneelopvoering bygewoon
bet. Qok blyk dit dat jeuglidmate graag koor-uitvoerings bywoon
(48.0%). sowel as operas en operettes (37.8%). Na ‘n simfoniekonsert
bet 25.0% gaan luister en 21.0% 1~et ‘n ballet opvoering bygewoon.
Dit blyk dat Boere-orkeste (10.8%) en ruk-en-rol geleenthede (6.0%)
minder gewild is onder die jeuglidmate.
Van die totale groep jeuglidmate was daar egter 23.3% wat geen
van genoemde uitvoerings bygewoon bet nie.
Wat die geslagte betref, kan net opgemerk word dat meer dames
(43.7%) na ‘n opera of operette gaan kyk bet as mans (30.3%), en dat
mans (9.6%) meer as die dames (3.1%) ruk-en-rol funksies bygewoon
bet.
6.3.3
6.3.3.1

Die vryetydshesteding van die jeuglidmate Sondae.
Kerkbesoek:

Van die jeuglidmate het 64.7% gereeld die kerk besoek. Met
gereeld word daardie jeuglidmate bedoel wat minstens eenmaal per
Sondag ‘n erediens bywoon. Baie meer dames (75.0%) as mans (5 1.9%)
woon die kerk gereeld by. ‘n Veredere 30.5% gaan slegs soms kerk
toe, d.w.s. slegs twee of driernaal ‘n maand. Van die hele groep
besoek slegs 4.8% nooit die kerk nie. Opvallend is die verskil tussen
die geslagte: Teenoor slegs 2.7% van die dames gaan 7.4% van die
mans nooit kerk toe nie. Word die jeuglidmate wat slegs per geleent
heid in die kerk kom, gereken saam met diegene wat nooit meer
gaan nie, kan gekonstateer word dat 16.1% van die jeuglidmate
prakties nooit meer in die kerk kom nie (bron B).
In bron B is die belangrikste beweegredes nagegaan waarom die
jeuglidmate soms of nooit meer die kerk besoek nie, en het geblyk
dat die grootste enkele rede is dat 40.5% naweke die stad verlaat om
by ouers, familie of vriende te gaan kuier. Die meeste kom Sondag
aande nie betyds terug om die aanddiens by te woon nie, ander is
weer te moeg na die lang reis.
Die tweede grootste beweegrede was dat 24.4% laat slaap of
hulle verslaap bet. Baie het genoem dat Sondag die enigste dag is
waarop hulle laat kan slaap en dat hulle terdeë daarvan gebruik maak.
Veral onder deeltydse studente word die gewoonte gevind om Sondag
laat te slaap.
‘n Aantal bet gemeld dat hulle Sondagoggend gewoonlik te moeg
of te styf is van die vorige dag of nag se aktiwiteite.
‘n Verdere 16.8% bet as rede aangevoer dat hulle by vriende of
familie besoek gaan aflê of self besoek ontvang. Van die jeuglidmate
het 14.1% gesé dat hulle voel soms net nie lus nie. Uitstappies op
Sondae en rondry kom as rede by 3.2% voor, terwyl dieselfde aantal
hulle studies vermeld het as rede waarom hulle slegs soms of nooit
kerk toe gaan nie.
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6.3.3.2

Kerklike aktiwiteite:
Van die jeuglidmate het 32.0% Sondagskool gehou. Vera!
deur middel van die werksaamhede van die KJV. was 9.2% besig met
Sendingwerk op Sondagmiddae, en 2.0% besig met hospitaalbesoek.
6.3.3.3

Sondagrniddae:
Word die vryetydsbesteding van die jeuglidmate Sondagmiddae
nagegaan, dan blyk uit bron B dat 30.2% graag slaap.
Rondry is die tweede gewildste tydverdryf (21.6%). Die jong
mense wil graag die stad uit. Damme en vakansieoorde word druk
besoek. Onder hierdie kategorie ressorteer ook diegene wat gereeld
piekniek en aan uitstappies deelneem.
Van die jeuglidmate kuier 15.3% graag op ‘n Sondagmiddag.
terwyl 12.5% van die jeuglidmate na die radio luister of lees. Sondag
middae studeer 3.2% en 2.6% neem aan sport deel.
6.3.4

Die verenigings, kiubs of organisasies waaraan die Jeuglidmate
behoort.
6.3.4.1 Daar was slegs 20.0% van die jeuglidmate wat aan geen ver
eniging, klub of organisasie behoort het nie. Van die jeug
lidmate bet 72.7% aan ‘n KJV. behoort en ‘n derde van bierdie jeug
lidmate het ‘n aandeel gehad in die bestuur van die veleniging. Aan
‘n ontspanningsklub, hoofsaaklik sportklubs. het 24.0% behoort (40.1%
van die mans en 19.8% van die dames) en 19% het by ‘n kultuur
vereniging aangesluit. Aan ander godsdienstige verenigings of organi
sasies het 11.5% van die jeuglidmate behoort. Dit sluit Sustersvereni
gings, studiekringe. sendingkringe, C.S.V., C’hristelike Hospitaalbond
en die Jeug vir Christus in. Aan laasgenoemde bet 2.5% van die
jeuglidmate behoort of gereeld daarby ingeskakel. By een of ander
politieke organisasie het 9.8% van die jeuglidmate aangesluit en slegs
7.0% het aan ‘n organisasie met sosiale doelstellings behoort.
Uit bron B het geblyk dat slegs 16.0% van die gemeente se jeug
aktief by die KJV. ingeskakel is, dat 48.2% sonder enige klub- of
verenigingsverband is. dat 28,4% aan ‘n sportklub behoort bet en
13.4% aan ‘n sosiale klub (hoofsaaklik by die werk, vergelyk beroeps
omstandighede). Aan die jeuglidmate sonder enige kiub- of vereni
gingsverband is gevra om aan te dui by watter klub of vereniging
hulle graag sou wou aansluit. ‘n Kwart van hierdie groep was van
mening dat hulle gladnie belangstel om iewers ingeskakel te word nie.
47.8% sou graag aan een of ander sportklub wou behoort en 11.2%
sou graag by die KJV. wou aansluit.
Van die dertig jongmense wat graag by die KJV. wou aansluit,
het agtien aangevoerdat hulle nie tyd het nie en daarom nie kan aan
sluit nie. Dit is egter interessant om daarop te let dat a! agtien aange
voer het dat hulle Maandag-aande, die aande waarop die KJV. ver
gaderings gehou word, niks besonders doen nie en eintlik maar net
tuis bly. ,,Geen tyd” is by baie van die jeuglidmate ‘n bloot patolo
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giese verskynsel. eie aan die moderne tyd. Word die redes nagegaan
waarom jeuglid mate nie by ‘n vergadering, soos byvoorbeeld die KJV.
wil aansluit nie. dan blyk dat ongeveer 40% ‘n wettige rede het wat
hulle verhinder, terwyl ongeveer 60% as hulle rnaar net wou, wel by
die vereniging kon aangesluit bet.
6.3.4.2

As n volwaardige vereniging met gereelde byeenkomste en
vele aktiwiteite, is die KJV. in sy wese ‘n vryetydsverbruiker
in geen geringe mate nie; ook is dit die bevinding dat die KJV. die
naaste daaraan kom om in die meeste behoeftes van die jeug te voor
sien. Slegs ‘n skamele 14 jeuglidmate uit ‘n totaal van 400 bet aan
gevoer dat hulle die bestaan en funksionering van die KJV. nie as
noodsaaklik beskou nie. Die orige 386 jeuglidmate het positief te
kenne gegee dat die KJV. ‘n reg op bestaan bet en trouens as onmis
baar beskou word.
6.3.4.3

Van die totale groep jeuglidmate het 84.3% gemeen dat daar
nie oor-organisasie is wat die jeug betref nie. en dat daar
nie te veel beroepe op die tyd van die jeug gemaak word nie. Die
vernaamste redes wat huile aangevoer het waarom hulle so sê is:
(a) dat die jeug besig gehou moet word. hulle moet gelei word
want self weet hulle nie hoe nie. Die feit dat daar soveel eendsterte
rondloop. soveel losbandigheid onder die jeug is, sê huile, is bewys
dat daar nie genoeg beroepe op die jeug gedoen word nie;
(b) dat die jeug eensaam en verveeld is. Daar is te mm om te
doen. nie genoeg aktiwiteite waarby die jeug aktief ingeskakel kan
word nie. Die feit dat so baie jeugdiges ledig is, is bewys dat daar
nie oor-organisasie van die jeug is nie, meen hulle;
(c) dat die jeug die leiers is van die toekoms, hulle moet leer om
verantwoordelikheid te aanvaar en daarom kan daar nooit oor-organi
sasie van die jeug wees nie en nooit te veel beroepe op die jeug
gedoen word nie;
(d) dat die jeug vry is om ‘n eie keuse te maak van wat by wiT
doen of waar by wil inskakel en daarom kan daar nie te veel beroepe
op die jeug gedoen word nie;
(e) dat die jeug nooit te besig kan wees nie.
6.3.4.4

Die 15.7% jongmense wat meen dat daar wel oor-organisasie
is wat die jongmens betref, bet veral die volgende as redes
aangevoer vir hulle standpunt:
(a) Die jeug kan nie hulle voile aandag aan alles gee nie. Daar
is soveel dinge om die aandag in beslag te neem dat daar eintlik nie
meer tyd is vir Bybelstudie en gebed nie.
(b) Daar word te veel van die jeug verwag; die iewe is alreeds
te gejaagd, hulle kan nie boonop nog aan al die organisasies en werk
saamhede deelneem nie.
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(c) Die feit dat daar soveel jeuglidmate is wat afgedwaal bet
en losbandig lewe, tesame daarmee dat bestaande Afrikaanse jeug
verenigings ‘n kwynende bestaan voer. is die bewys dat bestaande
organisasies en beroepe niks bereik nie en eintlik oorbodig is.
6.3.5 Opmerkings.
6.3.5.1 Slegs 6.5% van die jeuglidmate woon die biduur (gemeen
telike) by; dit is nodig dat die jeuglidmate op groter skaal
by hierdie byeenkoms van die gelowiges ingeskakel word.
6.3.5.2 Die KJV. moet meer ‘n visie en ‘n aksie na buite ontwikkel.
‘n visie en ‘n aksie wat daardie 61.3% jeuglidmate. wat
gedurende die tyd wanneer die K.IV. vergader, tuis Sit en niks besonders
doen nie sal besien. bereik en betrek.
6.3.5.3

Daar bestaan ‘n behoefte aan goed georganiseerde gesellig
heidsaande; dit geld veral Saterdagaande. Selfs die jongmens
word moeg om elke Saterdagaand. uit gebrek aan iets anders om te
doen, na die bioskoop te gaan. Die KJV. kan bier jets positiefs bied
in die vorm van geselligheidsaande van so ‘n aard dat die jongmense
self meedoen aan die ontspanning.
6.3.5.4

Jeuglidmate moet opnuut onder die besef gebring word dat
die Sondag afgesonder is as ‘n rusdag en as ‘n dag om God
te eer, en nie ‘n dag is om ydel deurgebring te word nie.
6.3.5.5

Die vryetydsbestedingsprogram van die jeugdiges moet ge
balanseerd wees. Daar moet geestelike, sosiale en liggaamlike
ontspanning wees wat nie alleen as ‘n aanhoorder of toeskouer. maar
ook as deelnemer ervaar moet word. Dit is ook van meer waarde
vir jeuglidmate indien hierdie aktiwiteite in groepsverband, soos binne
die raamwerk van ‘n goed georganiseerde vereniging. beoefen kan word.
Uit die beskjkbare gegewens blyk dit dat die KJV., wanneer dit funk
sioneer in ooreenstemming met sy Grondwet. aan jeuglidmate met vrye
tydsprobleme die oplossing bied.
6.3.5.6 Die jeuglidmate sal meer georiënteer moet word met betrek
king tot die feit dat vryetyd daar is om ‘n bydrae te lewer
tot die mens se vooruitgang en welvaart, vir sy gesonde ontspanning
as ‘n geleentheid om geluk na te strewe sowel as om te dien. Die
jeuglidmaat sal daartoe opgevoed en voorgelig moet word om sy
vryetyd te sien as ‘n geleentheid horn deur God verleen nie net om te
ontspan en te ontvang nie. maar ook om te gee, te lewer en te dien.
6.4 DIE JEUGLIDMAAT EN SY LEESSTOF.
6.4.1 ‘n Ontleding van die Ieesstof van die jeuglidmate.
6A.1.1

Koerante:
Afrikaanse dagblaaie word die meeste deur die jeuglidmate
gelees. Ongeveer 86% van die jeuglidmate lees een of ander van die
Afrikaanse dagblaie.
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Die persentasie-aandeel van Sondagblaaie wat gelees word. is
23.3%, waarvan die gewildste die Dagbreek en Sondagnuus is, wat
17.8% van die betrokke jeuglidmate bereik. Die persentasie-aandeel
van Engelse dagblaaie wat deur die jeuglidmate gelees word, is 19.3%.
Die gewildste Engelse Sondagblad is The Sunday Times, wat deur
3.3% van die jeuglidmate gelees word. Die totale persentasie-aandeel
van Sondagkoerante (Afrikaans en Engels) wat deur die jeug1idmat~
gelees word is 28.3%.
Die Landstem word meer deur die dames (5.4%) as deur die
mans (4.5%) gelees. Slegs 12.5% van die jeuglidmate lees geen koerant
nie. (Dames 14.9% en mans 9.5%.)
6.4.1 .2

Tydskrifte:
Die gewildste tydskrif wat deur die lidmate gelees word is
Die Huisgenoot (72.8%), daarna voig die Sane Marais (35.5%), Rooi
Rose (15.3%) en die Brandwag (12.5%).
Van die Engelse tydskrifte word die Reader’s Digest deur 9.0%
en Personality deur 2,5% van die jeuglidmate gelees.
Stêr en Kyk word deur 12.1% van die jeuglidmate gelees.
Meer mans (18.0%) as dames (5.4%) lees geen tydskrifte nie.
Hulle verteenwoordig dus 11.0% van die totale groep jeuglidmate.
Die artikels wat die jeuglidmate die graagste lees is: Spannings-.
avontuur- en speurverhale (15.0%); Opvoedkundig, kinderopvoeding.
huweliksvoorligting ens. (13.6%); Wereldgebeure
politiek (13.0%);
romans (11.0%); huishoudelik
vrouerubriek (8.7%); wetenskap
(7%): sport (6%); artikels wat handel oor mense (6.0%); Christelik
(5.6%).
—

—

6.4.1.3

Boeke:
Uit bron A blyk dat 46.0% van die jeuglidmate gereekl
weekliks of maandeliks boeke lees, 21.3% lees soms, 22.7% lees se!de
en 10.0% lees nooit ‘n boek nie.
Dit kan dus gekonstateer word dat ongeveer twee-derdes van die
jeuglidmate gereeld of soms ‘n boek lees, terwyl ongeveer een-derde
bykans nooit ‘n boek lees nie.
Uit bron B blyk dat die boeke wat meeste gelees word, is romans,
spanningsverhale, speurverhale en avontuurverhale. Daarna volg .,siap
bandboeke” waaronder verstaan word hoofsaaklik ,.cowboy”- en
prikkellektuur.
Akademiese (16.2%), letterkundige (9.9%), geskiedkundige (7.1%),
Christelike (5.8%) en wetenskaplike boeke (4.5%) staan onder aan
die lys.
6.4.1.4

Kerklike blaaie:
Die Ons Jeug is die gewildste kerklike blad onder die jeug
lidmate. Van die ondersoekgroep het 39.8% die blad ontvang. Daarna
volg Die Voorligter (29.6%), Kerkbode (17.0%), Naweekpos (12.5%)
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en Ons Bou (1.8%). Blaaie of tydskrifte van ander kerke, sektes of
genoodskappe wat deur 2.8% van die jeuglidmate gelees word, is:
The Path, Daily Blessing, Hervormer, Christian Life, Pro Ventate.
Dit blyk dat 29.0% van die jeuglidmate geen kerklike blaaie lees
nie. Uit bron B bet geblyk dat ongeveer 90% van die jeuglidmate
geen kerklike blaaie lees nie (gemeenteblaaitjies uitgesonder). By hier
die groep moet egter in gedagte gehou word dat hulle hoofsaaklik in
woonstelle en kamers woonagtig was en nie meer in ‘n ouerhuis waar
byvoorbeeld deur die toedoen van die ouer ‘n Voorligter of Kerkbode
altyd byderhand gele het nie.
Die mening aangaande die gehalte van die kerklike blaaie wat deur
die jeuglidmate gelees word, het gewissel van baie goed, leersaam,
geestelik verrykend en opbouend (85.6%) tot kleurloos en saakhk en
swak (3.9%).
6.4.1.5

Chnistelike boeke:
Christelike boeke word soms deur 65.3% van die jeuglidmate
gelees, en nooit deur 34.7%. Van die 261 jeuglidmate wat soms
Christelike boeke lees, het 43 te kenne gegee dat hulle baie lanklaas
‘n boek gelees het. Dus prakties kan gesê word dat 56,9% soms
christelike boeke lees en 43.2% baie selde of ooit.
Die gewildste Christelike boeke wat die jeuglidmate in die maand
voorafgaande of tydens die voltooiing van die vraelys gelees het, was
in volgorde van gewildheid: Man van Cirene, My God en ek, Die Hemel
en hoe om daar te kom, Die normale Christelike lewe, Gb en Oorwin,
A Man Called Peter, U Kan Oorwin.
Die skrywer van wie die jeuglidmate die grootste verskeidenheid
boeke gelees het, was Norman Vincent Peale, naamlik Gb en Oorwin,
U Kan Oorwin, Gb en Lewe, Dink Reg en Oorwin, ens.
Van die jeuglidmate het 54.8% gesê dat daar geen spesifieke
skrywer van Christelike boeke is wat hulle graag lees nie. Die gewildste
skrywer wie se boeke die jeuglidmate graagste lees, is:
Ds. Willie Marais
(9.9 persent)
Dr. Andrew Murray
(8.8 persent)
Billy Graham
(6.5 persent)
N. V. Peale
(5.4 persent)
F. A. Venter
(3.1 persent)
Prof. dr. H. D. A. du Toit (2.3 persent)
Word die herkoms van die skrywers van Christelike boeke, wat
die jeuglidmate graag lees, ontleed, dan blyk dit dat 58% van ons eie
skrywers is en 42% skrywers van oorsee.
Die persentasie-aandeel van die hoof-onderwerpe waaroor die jeug
lidmate graag ‘n Christelike boek sou wil lees, is:
Heiligmaking en toewyding (13.1%);
Wedergeboorte, bekering en Verbossing (12.7%);
Huwelik, Reinheid en intergeslagtelike verhoudinge (12.3%);
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Die lewe van Jesus Christus, Gelykenisse, Wondere en nuwe
Testamentiese agtergrond (11.9%);
Die Kerkleer ten opsigte van doop, Nagmaal, Wese van God.
Kommunisme en geloofsgenesing (8.6%);
Wederkoms en toekomstige dinge (7.8%);
Sending en Sendelinge (7.4%):
Praktiese uitlewing van die Christelike beginsels in die Alle
daagse lewe, byvoorbeeld teenoor nie-blankes (7.4%):
Sonde (6.1%): Geloof en Geloofsekerheid (5.7%) en
Uitverkiesing (4.~%).
6.4.1.6

Bybel:
Uit bron A blyk dat 90% van die jeuglidmate daagliks Bybel
lees, 6.3% nie daagliks nie en 3.7% nooit.
Uit bron B blyk dat 72.2% die Bybel daagliks lees, ‘n verdere
14% nie elke dag nie ,terwyl 13.8% af en toe of nooit meer die Bybel
lees nie.
Van diegene wat Bybel lees gebruik 62.7% geen handleiding of
dagboek nie. Die gewildste handleidings of dagboeke wat die jeug
gebruik is:
Ons Jeug (20.8%);
Lig en Lewe (6.5%):
Uit die Beek (5.5%):
Na die Eis van Elke Dag (2.5%), en
Uitgevryfde Koringkorrels (2.3%).
Die Verklarende Bybel word deur slegs 1.5% gebruik. Kommen
tare op Bybelboeke word deur ‘n baie geringe persentasie gebruik
(ongeveer 1.5%). Die gebruik van The Path of Truth kom by 0.8%
van die jeuglidmate voor.
Hoewel 56% van die. totale ondersoekgroep geen handleidings of
dagboeke gebruik het nie, bet slegs 22.8% van die jeuglidmate te kenne
gegee dat hulle in ‘n Bybelstudiekursus belang stel
Dus stel
75.2% van die jeuglidmate wel belang in ‘n Bybelstudiekursus, terwyl
2.0% onseker is of hulle graag aan so ‘n kursus wil deelneem.
6.4.2 Opinerkings.
6.4.2.1
Tydskrifte en Boeke:
(a) ‘n Oordeel oor die positiewe en/of negatiewe invloed van
die tydskrifte wat die jeuglidmate lees, kan nie sondermeer gegee word
nie. Dit bevat dikwels opbouende en leersame artikels, maar net so
dikwels ook minderwaardige en selfs priklcellektuur. GeIllustreerde
tydskrifte staan baie hoog aangeskryf by die jeuglidmate, en dit is
dikwels die enigste lektuur wat hulle lees.
(b) Daar is binne bereik van die jeuglidmate op die rakke van
die boekwinkels, tydskrifte en boeke waarvan die omsiag sowel as die
inhoud die sensasionele en stroopsoetige aanbied. Hierdie goedkoop
en sede-ondermynende lektuur is doelbewus daarop uit om die nuus
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kierigheid van die jengmense en die natuurlike neiging om te lees, te
eksploiteer. Veral die vrug van die sogenaamde geelhandpers buit
die seksuele nuuskierigheid van die jongrnense uit, en het daarvoor
gesorg dat die seksuele, wat die jongmense betref, op die terrein van
die ,,supermarket” gekom bet.
(c) Uil bron B het aan die hg gekom dat die tweede grootste
probleem van die jeuglidmate in die stad die seksuele is. Die jong
mens in die stad leef in ‘n hiperseksuele atmosfeer. Hierdie atmosfeer
word onder andere geskep deur lektuur van suggestiewe en onwelvoeg
like aard, deur artikels in koerante en tydskrifte waarin byvoorbeeld
die nadelige uitwerking van buite-egtelike geslagsverkeer sterk betwyfel
word. Die jongmens groei op in ‘n atmosfeer waarin hy gekondisio
neer word om as lewensbeginsel te aanvaar dat onkuisheid nie meer
onkuis is nie. Die jongmens begin rasionaliseer en bevry homseif van
skuldgevoelens, vrees, frustrasies en van ahle inhibisies in hul najaag
van die bloot sinlike.
(d) Uit die ondersoek het geblyk dat die meerderheid jeuglid
mate tydskrifte en boeke van goeie inhoud lees, aihoewel die gebrek
aan belangstehling in kerklike. letterkundige en wetenskaplike tydskrifte
en boeke van ‘n goeie gehalte. opvahlend aan die hg gekom bet. In
tussen word jeuglidmate blootgestel aan artikels en boeke wat twyfel
en wanopvattings aangaande menslike en geslagsverhoudinge~ die huwe
uk, die sosiale en die geestelike lewe laat ontstaan. Die sogenaarnde
.,vernuwing” van die Afrikaanse letterkunde in sekere literêre kringe.
moet gesien word a’s ‘n giftige maerosblom wat noodwendig ‘n nadelige
geur in die lewe van die ieughidmaat nalaat.
(e) Die jeug kom voor moeilike keuses te staan by die kies van
hulle leesstof uit die massa beskikbare leesstof. Die keuse van boeke
en tydskrifte is van belang aangesien dit bepaal word deur en die
openbaring is van, die geestelike lewensnorme van die jeuglidrnaat.
Die jeughidmate moet van jongsaf deur ouerlike en kerklike opvoeding
daartoe gebring
word om vanuit hulle godsdienstige agtergrond en
opvoeding ‘n voorhiefde en ‘n aptyt vir gesonde opbouende en Christe
like lektuur te ontwikkel en ‘n afkeur te he aan die perverse; hulhe
moet opgevoed word om selfdissipline aan die dag te lê wanneer die
boekemark betree word, en hulle moet leer om te onderskei wannëer
ahlerlei idees aan hulle opgedring word. Hulle moet dus bo-al van
uit die Skrif dinge beoordeel. Daarom moet die ideaal wees om
gereeld Christelike lektuur aan elke huisgesin te verskaf..Ieughidn~ate
moet leesgewoontes aankweek binne ‘n huishike atmosfeer waar Christe
like lektuur gelees en waardeer word.
(f) Die rol ~vat die KJV. in hierdie verband kan speel, moet meer
beklemtoon word. Daar is die volgende moontlikhede: Die opbou
van ‘n eie biblioteek, aansporing en aanmoediging aan lede sowel as
nie-lede om daarvan gebruik te maak, en die propagering of bekend.
stelhing van nuwe aankope; periodieke boekbesprekings op aande
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spesiaal daarvoor gereel en die kweek van ‘n kritiese ingesteidheid
by die jeuglidrnaat teenoor dit wat hy lees, sodat hy oordeelkundig
leesstof sal kies wat vir horn opbouend en geestelik verrykend sal wees.
6.4.2.2

Een Algemene Kerkblad:
Die gegewens wat in hierdie verband uit die vraelyste verkry
is, is heeltemal ontoereikend orn enige gevolgtrekking of aanbeveling
toe te laat.
We! kan vermeld word dat net meer as die heifte van die leraars
die gedagte van een algemene kerklike blad steun indien dit prakties
uitvoerbaar is, terwyl net minder as die helfte meen dat die jeug
uitgesonder rnoet word en dat die gedagte totaal onprakties is.
6.4.2.3

Een kerklike Jeugblad:
Ook in hierdie verband is die gegewens heeltemal ontoereikend
om enige aanbevelings toe te laat. Daar kan egter gekonstateer word
dat drie-kwart van die leraars die gedagte steun.
6.4.2.4

Nuwe Publikasies:
Van die jeuglidtnate het 32.3% aangedui dat hulle tans
gereeld op hoogte gehou word van nuwe Christelike lektuur wat ver
skyn, en graag in die toekorns op hoogte gehou wil wees. ‘n Verdere
51.7% het aangevoer dat hulle graag op hoogte gehou wil word, hoewel
dit tans nie die geval is nie. ‘n Totaal van 84% stel dus belang om
op hoogte gehou te word, terwyl 16% gladnie belangstel in nuwe
Christelike lektuur wat verskyn nie.
6.4.2.5

,,Ons Jeug”:
Uit bron A het geblyk dat Ons Jeug die gewildste kerklike
blad onder die jeuglidmate is. Van die groep het 39.8% die blad
gelees. Uit bron B het ook geblyk dat Ons Jeug die gewildste kerklike
blad onder die jeuglidmate van die betrokke gerneente is, maar in
hierdie geval het dit slegs 5.2% van die jeuglidmate van die gemeente
bereik.
Verder het geblyk dat Ons Jeug slegs lede of oud-lede van die
KJV. bereik, en dat jeugdiges wat nog nooit aan die KJV. behoort
het nie, nie die blad ontvang nie. Van 290 jeuglidmate wat al op
een of ander stadium Ons Jeug gelees het, het slegs 14 of 4.8% kritiek
teen die blad gehad, naamlik dat dit elementêr en formeel is, dat
dit net geskik is vir KJV.-lede, dat die taknuus geen byval vind nie,
en dat die blad swak, onprakties en eenvoudig is.
Ten opsigte van Ons Jeug moet die volgende wenke oorweeg
word:
(a) orn die blad ‘n groter omvang te gee met rneer ruimte vir nuus,
om miskien ook te dien as Jeugkoerant. ‘n Twee-weeklikse of
selfs ‘n weeklikse jeugblad moet as ideaal gestel word.
(b) Meer intekenare moet onder die jeuglidmate gewerf word.
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(c) Voorsiening moet ook gemaak word vir die leesbehoeftes van die
Junior-KJV. of die Hoerskoolgroep jeuglidmate.
(d) ‘n Boeke-rubriek moet ingestel word of by te dra tot die waar
dering vir en die lees van gesonde en Christelike boeke en tydskrifte.
(e) Gesien die feit dat 75.2% van die jeuglidmate aangetoon het dat
hulle graag ‘n Bybeistudie-kursus wil voig, en gesien die feit dat
die Bybeistudie van Ons Jeug die gewildste handleiding onder
die jeuglidmate is by die lees van die Bybel moet die Bybeistudie
van Ons Jeug baie wyer bekend gestel word aan die jeuglidmate
van die kerk, en moet die Bybelstudie van Ons Jeug meer uitge
brei word.
6.4.2.6

Christelike lektuur moet goedkoper tot beskikking van die
jeuglidmate gestel word en ‘n goed beplande veldtog moet
period iek geloods word om alle jongmense van die kerk te beweeg om
in te teken op kerklike en Christelike tydskrifte.
6.4.2.7

In die hg van die feit dat 42% van die skrywers wat in die
leesbehoeftes van die jeuglidmate van ons kerk voorsien, van
buitelandse herkoms is, het dit noodsaaklik geword dat ons eie teoloë
en skrywers, wat immers beter bekend is met plaaslike omstandighede
en behoeftes, meer moet skryf.
Daar bestaan veral ‘n behoefte aan ‘n populêre verhandeling oor
die Dogmatiek en die Etiek in Afrikaans, wat deur jeuglidmate gebruik
kan word en wat meer bepaald gerig en toegespits is op Suid-Afrikaanse
toestande en vraagstukke.
6.4.2.8

‘n Beroep moet gedoen word op skrywers wat lid is van die
kerk om groter selfdissipline aan die dag te lê, en om ‘n
meer omlynde morelekode, gebaseer op die beginsels van die Heihige
Skrif, in huhle werke na te voig.
6.4.3 Bevindings ten opsigte van 6.1-4.
6.4.3.1 Jeughidmate ondervind talle aanpassingsprobleme. Dit geld
van die aanpassing by hul werk of ‘n lewensroeping, hul aan
passing by die ekonomiese struktuur waarin hul moet leef en werk,
hul aanpassing by verblyfplekke en -omstandighede, wat soms totaal
verskil van die huislike agtergrond waaruit hulle kom.
6.4.3.2

Naas geestehike probleme is die grootste probleem van die
meeste jongmense ‘n finansiële probleem.

6.4.3.3

Die woonstel- en hotellewe het ‘n baie duidelike nadehige uit
werking op die geestelike lewe van jeuglidmate en werk onder
meer kerklosheid en kerkloosheid in die hand.
6.4.3.4

Ongeveer 50% van die jeuglidmate wat buite die ouerhuis
woon, gaan naweke weg met ‘n gevoiglik nadelige uitwerking
op hul kerkbesoek en huh algemene deelname aan die gemeentelike
lewe en werksaamhede.
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6.4.3.5

Die jeug se reaksie op jeugsentrums is bale gunstig. Die kerk
en/of die Staat sal ernstige aandag hieraan moet gee.

6.4.3.6

Die waarde van die geestelike opvoeding van die jeug, as
wapenrusting teen die probleme en versoekinge waarrnee
hulle te kampe kry. kan nooit oorskat of oorbeklemtoon word nie.

6.4.3.7

Ledigheid en verveeldheid by jeuglidmate is nie in die eerste
instansie te wyte aan ‘n gebrek aan geleenthede om hulleseif
gesond en produktief besig te hou nie, maar dit is te wyte aan ‘n
afsydige lewenshouding, ‘n ongeInteresseerdheid om mee te doen aan
wat vir hulle aangebied word by wyse van vryetydsbesteding.
6.4.3.8

Die Kerkjeugvereniging met sy wye verskydenheid programme.
kom so na as moontlik aan die ideale vereniging of organisasie
om in al die behoeftes van die jeuglidmate te voorsien.

6.4.3.9

Baie jeuglidmate lees wel gereeld boeke en tydskrifte maar
‘n bale klein persentasie lees kerklike blaaie. Dit ontbreek
aan ‘n aptyt vir geestelike leesstof. ‘n Onrusbarende persentasie lees
selde of nooit nog die Bybel.

6.4.3.10 Byna die heifte van die christelik-godsdienstige boeke wat deur
jeuglidmate gelees word, is van buitelandse skrywers.
6.4.3.11 ,,Ons Jeug” is die mees gelese kerklike tydskrif onder die
jeuglidmate en tog bereik dit slegs ‘n geringe persentasie van
hierdie lidmate en dan ook net KJV.- of gewese KJV.-lede.
7.

JEUGLIDMATE VAN BESONDERE AARD

Naas die ,,gewone” jeuglidmate, die ongetroude naskoolse bely
dende lidmate van die ouderdomsgroep 17-25 jaar, het ons in die kerk
twee ander groepe van jeuglidmate wat onderskei kan word en oor
wie daar afsonderlik besin moet word, omdat elkeen sy eie aard en
kenmerke het en ‘n eie benadering regverdig. Die twee groepe om
wie dit nou bier gaan, is die ouer ongetroude jeuglid mate en die
getroude jeuglidmaat wat nog kinderloos is.
7.1 DiE OUER ONGETROUDE L1DMAAT.
Dit gaan hier om die groep ongetroude lidmate wat die kerkjeug
vereniging ontgroei het en wat uiteindelik ook die jeug ontgroei bet.
Sommige het teen 25 of 26 jaar reeds die jeugvereniging ontgroei. Dit
is die geval veral as die gemiddelde ouderdom van die jeugvereniging
se lede laag is. Aan die ander kant duur die jeug van baie, volgens
hul eie siening en gevoel, tot in die veertiger jare. Vir statistiese dod
eindes word hierdie groep geneem as die ouderdomsgroep van 30.45
jaar.
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7.1.1

Statistiese Gegewens.
Die volgende statistiese gegewens rakende hierdie besondere
ouderdomsgroep is ontleen aan die statistiese Jaarboek, 1964.
7.1.1.1

Die Getal Ongetroude mans en dames in hierdie bepaalde
ouderdomsgroep is die volgende:
Manlik
Vroulik
Totaal Ongetroud
Totaal Ongetroud
30-34 jaar
104,309
11,879
105297
6,505
35-39 jaar
98,912
7,378
97,752
4.939
40-45 jaar
92,550
5,557
82.073
4,600
295,671

24,814

295,122

16,044

Uit ‘n totaal van 590,793 blankes tussen die gegewe ouderdomme
is 40,858 (=6.9%) ongetroud. Volgens die gegewens verstrek behoort
43% van die blanke bevolking tot die Ned. Geref. Kerk, dit sou dan
beteken dat ongeveer 17,569 van die ongetroude jongmense van hierdie
bepaalde ouderdomsgroep tot die Ned. Geref. Kerk behoort.
7.1 .1.2

Huwelike:
(a) Uit ‘n totaal van 29,422 huwelike wat in 1961 gesluit iS
in die Republiek, was 4,569 huwelike gesluit deur persone tussen die
ouderdomme van 30.35; van hierdie 4,569 huwelike was slegs 358
huwelike tussen ‘n jonkman en jongedogter van hierdie ouderdoms
groep, d.w.s. sowel die bruid as die bruidegom was tussen 30 en 45
jaar.
(b) By die 29,422 huwelike was daar onderskeidelik 24,202 en
24,192 jonkmanne en jongedogters betrokke (by die res was wewenaars.
weduwees en geskeidenes betrokke) en van hulle was slegs 2.090 en
2,479 (9.4%) respektiewelik mans en dames van die gegewe ouder
domsgroep.
(c) Van 1,770 buite-egtelike babas is 208 (11.7%) gebore uit
moeders van hierdie ouderdomsgroep.
7.1.1.3

Selfmoord.
In 1961 het 427 mans en 108 dames selfmoord gepleeg, van
hulle was 132 mans (d.i. 390.9%) en 33 dames (d.i. 30.5%) van die
gegewe ouderdomsgroep. Dit was egter nie moontlik om vas te stel
hoeveel getroud en hoeveel ongetroud was nie.
7.1.2 Tipering.
7.1.2.1 Ons het bier met ‘n uiters heterogene groep te doen. Hulle
siening van hulseif en hul situasie, hulle reaksies op hul
situasie, en hul siening van die kerk en die samelewing se houding
t.o.v. hulle is uiters uiteenlopend en is in baie gevalle die direk teen
oorgestelde.
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7.1.2.2

Tog is daar sekere gemeenskaplike tendense:

(a) Hulle het die jeugstadium (18-26 jaar) beslis ontgroei en
voel hulle nie meer tuis in die jeugvereniging nie. Hiervoor is daar
veral twee redes:
(i) hulle maats wat saam met hulle begin het, is of getroud of
het vertrek, en hulle het vreemdelinge in eie kring geword;
(ii) vanweë hul groter rypheid kan hulle nie meer inval met die
programme, benadering, doen en late van die jonger groep
nie, en voel hul in die pad, en beskou hulself selfs as onwel
kom indien die jonger groep hulle houding en wense ignoreer
of afwysend daarteenoor staan.
(b) Hulle is nie genee om hulle by die ouer (getroude) groep
lidmate te voeg nie uit vrees dat hulle as ,,oud” gereken sal word.
terwyl hulle in werklikheid daarvoor terugdeins om gekiassifiseer te
word as ,,oujong-”. Gevolglik beland hulle op ‘n eiland.
(c) Vanweë hul afskeiding van die ,,jeug” en hul onwilligheid orn
saam met die ,,oues” gereken te word, beland hulle maklik in isolasie
en hulle vereensaam.
(d) Die grootste grief wat algemeen by hierdie groep voorkom.
is dat hulle nie aanvaar word soos hulle is nie, maar dat daar oor
hulle opmerkings gemaak word, met hulle gespot word en selfs teen
hulle gediskrimineer word. Hulle vra: as dit die wil van die Here
is dat hulle nie in die huwelik moes tree nie, waarom moet mense
(baie dikwels gelowiges) dan altyd daaroor (smalende) opmerkings
maak?
(e) By meeste bestaan die heimlike vrees dat hulle nooit sal trou
(veral as hul eertydse maats getroud raak en weggaan) en nooit die
vreugde van ‘n huisgesin sal smaak nie, en die vereensaming vererger.
(f) Baie ontwikkel ‘n uiters kritiese gesindheid: Hulle is krities
ingestel teenoor almal en alles en kan moeilik tevrede gestel word.
Die kritiése houding is in baie gevalle die resultaat van verbittering
om rede van hul besondere lewenssituasie.
7.1.2.3

Die meeste van hierdie groep kry vir hulle een of ander
belangstelling of stokperdjie buite die onmiddellik kerklike
verband. Fotografie, blommerangskikking, rottangwerk, versamelaars,
lees-unies ens. In baie gevalle vind daar ‘n taamlike groot afwisseling
van stokperdjie of belangstelling plaas: hulle doen of probeer van tyd
tot tyd weer nuwe dinge.
7.1.2.4

Opvallend is ook dat feitlik almal van hulle ‘n paar getroude
vriende het met wie hulle besonder goed bevriend is, na wie
hulle gereeld gaan en saam met wie hulle dikwels saam uitgaan of
sells op vakansie gaan.
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7.1.2.5

Ten opsigte van die mans bestaan daar op kerklike viak ‘n
groter Ieemte as t.o.v. dames. Daar is wel susters’verenIgings
(en in sommige gemeentes verskeie) waarby hierdie dames kan inskakel,
maar behalwe vir ‘n Mannesendingbond in sommige gerneentes. is
daar geen vereniging waarby die oure ongetroude manlike lidmate kan
aansluit nie.
7.1.2.6

Die ouere ongetroude dames het egter ‘n groter probleem as
die manlike ongetroudes:
(a) Die mans kan nog alleen rondgaan, rnaar die dame kan nie.
(b) Die man kan nog ‘n dame vra om saam met horn uit te
gaan, maar die dame kan nie dieselfde doen t.o.v. die ouer ongetroude
man nie, op die gevaar af dat sy ,,rnan soek”.
(c) Die oorgangsjare bring veral vir die ongetroude dames gewel
dige spanning en frustrasie mee terwyl hulle besef dat ,,die lewe” by
hulle verbygegaan het, en dat die moontlikheid van ‘n eie huisgesin
onherroeplik verlore is.
(d) Dit is vir die ouer ongetroude dame baie moeiliker om te
aanvaar dat sy ,,oud” geword het as vir die man, en allerlei gedrags
vorme (-afwykings) tree na yore by wyse van kompensasie of in n
poging tot ontvlugting.
7.1.2.7

Ten opsigte van die Godsdiens is daar ook uiteenlopende
reaksie:
(a) Sommige vind in die Godsdiens ‘n troos en anker, hul gods.
diens word ,,ryper” en ‘n bron van sekuriteit. Hulle aanvaar hulle
situasie uit krag van hul geloof in God en Sy albestuur.
(b) By sommige ontstaan vrae en bedenking ten opsigte van
gebed en geloof: Verhoor die Here we] ‘n mens se gebede? As ek vas
gb, mag ek dan verwag dat die Here aan my sal doen ooreenkomstig
my geloof? As gebed en geboof waar is, waarom is my lot nie anders
nie?
(c) Baie word baie emosioneel ten opsigte van die godsdiens, oor
drywing in die godsdiens as ‘n ontvlugtingswyse kom nie selde voor nie.
(d) Sommige raak afsydig ten opsigte van die kerk en die gods.
diens enersyds omdat die kerk nie vir hulle ,,omgee” nie, en andersyds
omdat die godsdiens hulle ,,in die steek gelaat het”.
7.1.3 Bevindings.
7.1.3.1 Die ouer ongetroude jeug is ‘n verwaarboosde groep aan wie
aandag gegee moet word. ‘n Omvattende kerklik-sosiobogjese
ondersoek behoort onderneem te word ten opsigte van hierdie groep.
7.1.3.2

Daar is ‘n aansienlike aantal van hierdie ouer ongetroude
groep in die kerk, maar terwyl daar vir al die ander afson
derlike groepe in die kerk (voorskoolse en skoolgaande kind, die na
skoolse jeug, bejaardes ens.) spesifiek voorsiening gemaak word, word
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daar geen spesiale voorsiening gemaak nie. Tog het die kerk, veral
in sy herderlike sorg ‘n besondere verantwoordelikheid teenoor hulle.
7.1.3.3

‘n Aantal van hierdie groep is nog ingeskakel by die jeug
vereniging en die volgende is die praktiese resultaat van hul
verbintenis met die jeugvereniging:
(a) Waar die gemiddelde ouderdom van die lede van die tak
redelik hoog is, bly die ouer ongetroude groep langer ingeskakel en
aktief.
(b) Wanneer die gemiddelde ouderdorn van die groep redelik
laag is, word die ouer persoon met blydskap en respek aanvaar en
word daar grootliks op so ‘n persoon gesteun en van sy/haar groter
ondervinding en rypheid gebruik gemaak.
(c) In enkele gevalle dring die ouer persoon horn- of haarself
aan die jeugvereniging op en word deur die groep eerder verdra as
aanvaar. Sulke persone word dikwels instelling eerder as ‘n wesenlike
deel van die vereniging; hulle word nie geabsorbeer deur die jonger
groep me.
7.1.3.4 Die Statistiek toon aan dat:
(a) die moontlikheid van ‘n huwelik aansienlik verskraal vir
hierdie groep;
(b) terwyl buite-egtelike geboortes hoofsaaklik voorkom by die
ouderdornsgroep 17-22 jaar, daar ‘n ~ansienlike toenarne in
buite-egtelike geboortes voorkom by die ouderdomsgroep bo
29 jaar
en dit is betekenisvol;
(c) ‘n opvallende groot persentasie selfrnoorde by hierdie ouder
domsgroep voorkom, en vir hierdie verskynsel moet daar ‘n
dieperliggende verkiaring wees.
—

7.1.4 Benadering vanuit die kerk.
7.1.4.1 Die kerk moet hierdie groep aanvaar as mense met eiesoortige
probleme en behoeftes wat besondere aandag verdien, en die
herderlike sorg aan hulle moet daarop toegespits wees om die Evangelie
in woord en daad aan hulle te bedien na die eis van hul situasie.
7.1.4.2

Die kerk moet steeds in gedagte hou dat ons hier te doen het
met mense wat versoen moet raak met ‘n lewenssituasie wat
hulle beslis nie vir hulleseif gekies of begeer het nie. In rneeste
gevalle en in verskillende grade ondervind hulle spanning en frustrasie
terwyl hulle die onvermydelike (wil van God) moet aanvaar en hulle
daarby moet aanpas.
7.1.43

Hierdie groep is dikwels die voorwerp van goedige spot, maar
is in meeste ~evalle baie sensitief (en self prikkelbaar) hiervoor.
Daarom is dit belangrik dat die kerk in sy benadering tot hierdie mense
254

hulle sal sien, aanvaar en behandel as gewone normale mense, en nie
as persone aan wie een of ander stigma kleef nie.
7.1.4.4

Hierdie groep vra of begeer nie ‘n eie afsonderlike vereniging
of organisasie naas die reeds bestaandes nie. Inteendeel, die
meeste is baie uitgesproke teen so ‘n Oujongkêrel-Oujongnooj Vereni
ging in die kerk. Hulle wil nie uitgesonder of afgekamp word en apart
gehou word nie. Hulle wil net mense tussen mense wees.
7.1.4.5

Individuele aandag aan en opregte belangstelling in hierdie
mense, wat meesal alleen woon in ‘n hotel of woonstel, moet
die kerk se oogmerk wees t.o.v. sy bediening aan hierdie groep. Dit
sluit ook in dat hulle doelbewus gelei moet word orn in te skakel by
die gewone werksaamhede en bestaande organisasies in die gemeente.
En dit moet steeds beklemtoon word dat hierdie mense volkome aan
vaar moet word, hulle moet tuis en welkom wees in die gemeenskap.
Bedagsaamheid teenoor hierdie groep is belangrik.
7.1.4.6

Ryper in jare en in hul benadering van dinge, vra hierdie
groep na sinvolle aktiwiteite wat vir hulle gelyktydig afleiding
en kompensasie bied. Hulle wil soms baie graag ,,wegkom” van hulseif
en hul lewenssjtuasie.
7.1.4.7

Sommige voel dat dit die kerk se pug en verantwoordelikheid
is om iets te doen ten behoewe van hierdie groep: die kerk
voorsien vir die kind, die jeug. die oumense en vir bale ander. waarom
dan nie vir hulle ook nie? Ander egter is van mening dat dit nie die
kerk se verantwoordelikheid is om hulle te ,,amuseer” nie
hulle
rnoet hulseif inskakel by die bestaande verenigings en werksaamhede
van die kerk, of so nie vir hulseif ander kanale soek waarlangs hulle
bevrediging kan vind.
—

7.1.4.8

Oor die algemeen het hierdie groep geen begeerte orn ,,geor
ganiseer” te word nie. in soverre as wat doelbewuste optrede
in belang van hierdie groep beoog word, moet dit wat onderneem
word ,,ongeorganiseerd” en ,,informeel” wees. So byvoorbeeld kan
‘n samekoms gereel word waarheen die.ouere ongetroude ,,jeug” per
soonlik en individueel uitgenooi word (tog nie by wyse van ‘n afkon
diging nie!), aihoewel so ‘n samekoms hoofsaaklik gereel word vir
hierdie besondere groep, moet dit egter nie uitsluitlik net vir hulle
wees nie. Boonop is dit verkieslik dat so ‘n samekoms gereël word
by iemand aan huis en nie in ‘n kerksaal nie. Wat die karakter van
so ‘n samekoms aanbetref, moet dit basies sosiaal wees, maar djt sluit
nie uit dat daar ‘n informele bespreking kan voig oor ‘n saak of
onderwerp wat hul interesseer of ten opsigte waarvan daar by hulle
vrae bestaan nie.
7.1.4.9

Vanweë hulle ongebondenheid t.o.v. huislike verpligtinge en
hul groter rypheid kan hierdie groep lidmate besonder waarde
voile dienste verrig in die gemeente en die kerk moet daartoe kom
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om hulle ten voile te betrek in die gemeentelike en kerklike werk
saamhede.
7.2 DiE JONG GETROUDE L1DMAAT.
Ons het hier te doen met die getroude lidmate van die ouderdoms
groep tot ongeveer 25 jaar, wat nog kinderloos is. Sommige van hulle
was iede van die jeugvereniging en het ook na hul huwelik nog hul
kontak met die jeug-aksie van die gemeente behou. In die stede woon
hierdie groep hoofsaakiik in hotelle en woonstelle, terwyl albei nog
werk en terwyl hulle om finansiëie of ander oorwegings nog nie ‘n eie
huis bekom het nie.
7.2.1 Besondere Aspekte.
7.2.1.1 In meeste gevalle werk albei die man en die vrou nog. nie
bloot net omdat die vrou nie ledig tuis wil bly nie maar
meesal om finansiële redes: die lewenskoste is baie hoog en met alle
finansiële verpligtinge in ag genome, is die man se inkomste alleen te
mm om alle verpligtinge na te kom. Soms werk albei volgens afspraak
en beplanning, omdat hulle ‘n motor of meubels of eiendom wil aan
koop en ‘n byverdienste deur die vrou is van groot belang.
7.2.1.2

Familie-bou vind in die baie gevalle doeibewus nie plaas nie.
enersyds om finansiële redes en andersyds om rede van
woningsomstandigheid. Hierdie onnatuuriike toedrag skep spanninge
en probleme.
7.2.1.3

Vanweë die feit dat albei bedags werk, moet hulle saans
meeste van die huishoudelike verpligtinge nakom en het hulle
nie altyd tyd vir buite-verpiigtinge nie.
7.2.2 Verhouding tot die Ongetroude Jeuglidmate.
7.2.2.1 Die jong getroudes wat voor hul troue aktief deeigeneem het
aan die jeugwerksaamhede van die genteente, behou aanvank
uk hul verbintenis met die ongetroude jeuglidmate en met die jeug
vereniging. Hulle word ook deur die ongetroudes aanvaar ,,soos aityd”.
As hulle wel uitskakei, dan skakel hulie hulselt uit en word nie uit
geskakel deur die ongetroudes nie.
7.2.2.2

Sommige jong getroudes onttrek hulle baie gou aan die jeug
werksaamhede, enersyds om rede van huislike of huishoude
like verpligtinge, andersyds om rede van ‘n meer volwasse belangstelling
in dinge wat die huisiike en familie lewe raak.
7.2.2.3

Aihoewel sommige jong getroudes, veral die vrouens, maklik
oorskakel na en inskakel by die bestaande verenigings en
-werksaamhede van die gemeente, is dit tog nie die geval met die
meerc~erheid nie. Hulle bevind hulle iewers tussen die jeug- en die
.,,ou-mense”-vereniging~, en wat die kerkiike of gemeentelike werk
saamhede aanbetref, beland hulle op ‘n eiland.
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7.2.2.4

Die jong getroude lidmate raak egter nie sosiaal geIsoleerd
nie, tensy dat hulle hulseif isoleer, aangesien hulle flog vriende
behou uit die geledere van die ongetroudes (wat graag huislikheid soek!)
en hulle ook vriende maak met ander getroudes.
7.2.3 Die kerk se Taak.
7.2.3.1 Daar bestaan geen spesiale program met die oog op hierdie,
groep lidmate nie. Hulle ontgroei beslis naderhand die pro
gramme van die jeugvereniging.
7.2.3.2

Die eerste taak van die kerk teenoor hierdie groep lidmate is
herderlike sorg. Dat hulle herderlike sorg nodig het, behoef
geen betoog nie: ook hulle moet geestelik versorg, gelei en opgebou
word. Langs die weg van herderlike sorg moet hulle ook doelbewus
beweeg word orn in gebondenheid aan Christus en Sy gemeente mee
te leef in al die werksaamhede van die gerneente.
7.2.3.3

Dat hierdie groep lidmate tog ook eiesoortige probleme en
behoeftes het, is ook duidelik. Hulle het ‘n aanpassings
probleem teenoor mekaar en t.o.v. die verpligtinge wat die nuwe gebon
denheid en verantwoordelikhede meebring; die roetine en probleme van
huishoudelike werksaamhede bring soms spanninge mee; finansiele
aangeleenthede kan probleme skep; familie-beplanning sowel as die
doelbewuste of ook die noodgedwonge voorkoming van ouerskap, bring
baie groot spanninge en probleme mee; so ook familie- en skoonfamilie
aangeleenthede. Van al hierdie dinge moet die kerk kennis neem, en
in die benadering tot hierdie persone moet hiermee rekening gehou word.
7.2.3.4

Langs die weg van herderlike sorg kan nan hierdie persone
en hul probleme persoonlike aandag gegee word. Hulp kan
dan aan jong getroudes verleen word of deur die ampte self Of deur
hulpdienste wat deur die ampte aan die hand gedoen word of wat op
hulle versoek en met die instemming van die betrokke paartjie, ontbied
word.
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HOOFSTUK

VII

JEUGLIDMATE WAT ONTSPOOR HET EN KERKVREEMDE
EN BUITEKERKLIKE JEUG
in sy diens aan die Jeug sal die kerk horn nie net verantwoord
ten opsigte van, en besig hou met, die jeug wat skybaar gelukkig en
harmonieus binne die kerklike gemeenskap meeleef nie, maar die
kerk moet horn ook verantwoord en beywer ten opsigte van die jeug
lidmate wat onspoor het, wat van die kerk vervreemd geraak het en
in volstrekte sin buitekerklik geraak het, asook ten opsigte van die
buite-kerklike groep wat nog nooit in enige verband tot enige kerk
gestaan het nie. Net soos die Hoof van die kcrk. Jesus Christus.
moet ook die kerk (die besondere ampte) uitgaan .,in die strate en
gangetjies van die stad (om) die armes en verminktes en kreupe1e~
en blindes” in te bring sodat Sy Huis ,.vol kan word” (Luk. 14:21, 23)..
Die kerk het ‘n verantwoordelikheid teenoor elkeen wat afgedwaal het
en verlore geraak het.
1. JEUG-ONTSPORING
1.1 BEGRJPSBEPALING.
Dit gaan hier om dooplidmate (veral die groep van 17 jaar en
ouer) wat in die kerk opgegroei het en onderrig is in die Christelike
godsdiens en wat heelwaarskynlik ook reeds tot belydenis van geloof
gekom het. maar wat die spoor byster geraak het en opgaan in
‘n lewe wat strydig is met .,die goeie belydenis wat hulle voor baie
getuies afgelê het”. Dit gaan dus om ‘n groep lidmate wat nie hulle
verband met die kerk verbreek of opgesê het nie, maar wat totaal
afgewyk het in woord en daad van die Christelike Evangelie en lewens
vorme en opgegaan het in ‘n lewe van sonde en van afsydigheid en
onverskilligheid t.o.v. die kerk en die Christelike belydenis. Daarom
word die ontspoorde se lewe gekenmerk deur wangedrag en misdaad.
1.2 STATISTIESE GEGEWENS.
1.2.1 Geen statistiek is beskikbaar wat die kerkverband van ont
spoorde jeugdiges aantoon nie. Die ondersoek na die aard en
oorsake van jeugmisdaad (,,Ontspoorde Jeugdiges’), wat ingestel is
deur die Kommissie van Ondersoek insake die Gesinslewe (Oktober
.195 1 tot September 1952), het aangetoon dat 53.13% van die jeugdige
oortreders tot een van die Afrikaans-Protestantse kerke behoort; 20.63%
behoort tot Engels-Protestantse kerke; 7.50% tot die Roorns-Katolieke
geloof; 15.31% tot ander kerke en 3.44% kan geen kerkverband
verstrek nie.
1 .2.2

Gedurende 1962 het ongeveer 4,210 (blanke) seuns
(blanke) dogters bo die ouderdom van 17 jaar hulle
gernaak aan een of ~nder vorm van misdryf of wangedrag
die Polisie aangemeld is. Dit verteenwoordig ongeveer 3%
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en 231
skuldig
wat by
van die

bepaalde ouderdomsgroep. Hierdie syfers gee net die getal gevalle
wat by die Polisie aangemeld is, maar ons kan met goeie reg aanneem
dat daar baie ander is wat hulle wel aan wangedrag skuldig gemaak
het sonder dat hulle onder die aandag van die gereg gekorn het, of
sonder dat hulle gedrag ‘n kriminele oortreding uitgemaak het.
1.2.3

Uit die genoernde versiag van die Kommissie van Ondersoek
insake die Gesinslewe, blyk dat die ouderdomsgroep bo 17 jaar
ongeveer 31% van alle jeugoortreders is en dat hulle hul veral skuldig
maak aan die volgende oortredings of vorms van wangedrag (gerang
skik in orde van belangrikheicl): diefstal (in verskillende vorme~, drank
oortredinge, aggressiewe oortreding (soos by. aanrandmg, poging tot
moord. strafwaardige manslag, onsedelike aanranding, bloedskande, ont
voering, verkragting, gebruik van vuil taal, ens.) en inbraak.
1.2.4

Feitlik 66% van alle jeugoortreders is Afrikaanssprekend terwyl
29% Engelssprekend is; 4~% is Afrikaans- en Engelssprekend
en die res behoort tot ander taalgroepe. (Dit was die geval in 1951/52:
jonger statistiek is ongelukkig nie beskikbaar nie.)
1.2.5

Die meerderheid van die jeugoortreders is in die stad gebore
(63%) en woon ook in die stad (88%). 27% van die oortreclers
is op ‘n dorp gebore maar slegs 8% het ten tye van hul oortreding
nog op’n dorp gewoon; 8% van die oortreders is op ‘n plaas gebore
maar slegs 3% het flog op ‘n plaas gewoon. Jeugontsporing is dus
grootliks ‘n stedelike verskynsel.
1.2.6

Wangedrag korn by seuns voor veral rondorn die ouderdomme
van 16 en 17 jaar en by dogters teen 18 en veral 19 jaar.
Meisies rnaak hulle hoofsaaklik skuldig aan diefstal van geld. kiere
en eetware.
1.2.7

Ekonorniese rnisdrywe, en dan veral diefstal in een of ander
vorm, korn by verreweg die meeste jeugdige oortreders voor.
Ongeveer 19% maak hul skuidig aan inbraak en diefstal; 16% is skuldig
aan die diefstai van geld en dan voig, diefstal van kiere, eetware en
diverse goedere. Aggressiewe oortredinge is weer ‘n tipiese meeganger
van die puberteitsleeftyd en moet gesien word as ‘n teken van ont
Juikend e manlikheid. impulsiviteit en grootdoenerigheid.
1.3 FAKTORE WA T MEEJ•VERK lOT JEUGONTSpOR1NG.
Baie oorsake vir ontsporing by die jeug kan aangevoer word. By
sommige is daar ‘n enkele of ‘n paar meewerkende oorsake, by andere
is daar ‘n kompleks van faktore wat meewerk Jeugontsporing mag
nie maar sonder meer veroordeel word nie, dit moet beoordeel word
en gesien word in die hg van al die meewerkende faktore en die
ontspoorde moet benader word met sowel nugterheid as simpatie.
Die volgende oorsake of faktore moet o.a. in aanmerking geneem word:
.
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1.3.1

Die leefstydsfase van die ontspoorde.
Die besondere leewtydsfase van die ontspoorde is van die aller
grootste belang en bied in meeste gevalle die ~erklaring vir die jeug
dige se gedragsafwyking of ontsporing. Om die besondere leeftydsfase
van die ontspoorde jeugdige te ignoreer is uiters onrealisties.
Jeugwangedrag bereik sy hoogtepunt by die leeftydsgroep van
13-16 jaar en moet noodwendig herlei word tot die moeilikhede en
aanpassingsprobleme wat die jeugdige ondervind gedurencle die puber.
teitsfase. Puberteit is naamlik ‘n tydperk van groot verandering, van
opstandigheid teen gesag, en van onsekerheid; dit is die tydperk van
liggaamlike groei en verandering en van geslagtelike rypwording; dit
is die tydperk van konflik en onewewigtigheid, en die tydperk waar
tydens ou lewenswaardes en -norms bevraagteken en getoets word en
daaroor gespekuleer wdrd; dit is die tydperk van losmaking; die puber
maak horn los van lewensvorrne en -norme wat aan horn as kind
opgedring is, en hy rnaak horn by name ook los van die ouerlike
dissipline en die huisgesin en hy soek aansluiting in nuwe lewens- en
groepsverbande. :J~ hierdie proses is hy gewoonlik die prooi van
innerlike stryd en verskeurdheid, en sy hele lewe en optrede getuig van
‘n gebrek aan stabiliteit, koers en sekuriteit.
Die adolessent op sy beurt ondervind die pyne nie in die eerste
instansie van groei tot voiwassenheid nie, rnaar wel van aanpassing
by die voiwasse lewensfase en lewenssfeer, die pyn van kompetisie
en stryd en botsing. Daar is by die adolessent die nood en behoefte
om aanvaar te word, om homseif te handhaaf en te Iaat geld; daar
is die innerlike stryd teen drange en behoeftes wat roep om bevredi
ging, maar waaraan hy nie maklik toegee nie uit vrees vir die gevolge
en omrede van die morele kode; daar is ook die soeke na vaste lewens
vorme en lewensnorme. Adolessensie is die tydperk van groot beslissing
ten opsigte van baie dinge; die godsdiens, lewensroeping, lewenstaak,
Iewenskoers, lewensmaat ens. Gedurende hierdie lewensfase betree die
jongmens die terrein van die beroeps- en loonarbeid met al die span
ninge en konflikte wat daarmee gepaard gaan, en die adolessent word
gedwing tot aanpassing en selfhandhawing te midde van baie knelpunte.
Die besondere leeftydsfase waarmee ons hier te doen het, werk
groot ontwrigting in die hand en werk daartoc mee dat die jeug in
hierdie leeftydsfase aan tallose versoekings, gevare en verleidinge bloot
gestel is en word en in baie opsigte staan hulle weerloos en onbeskut
vanweë hul jeugdigheid en onrypheid en vanweë hul drang tot onaf
hanklikheid en selfstandigheid en die daarmee-gepaardgaande ver
werping van die gewone en aanvaarde lewensverbande en norme, wat
in sigself ‘n mate van beskerming en sekuriteit ingehou het.
Aggressiewe oortredinge, wat byvoorbeeld sterk na yore tree by
die leeftydsgroep van 17 jaar en ouer moet gesien word in die hg
van die ontluikende manlikheid by die jeugdige en van sy bewuswording
van ~y nuwe higgaamskrag, en dit moet gesien word in die hg van
sow~J die impulsiwiteit as die gees van bravado wat eie is aan hierdie
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leeftydsfase; dit moet gesien word in die hg van die jeug se behoefte
in hierdie leeftydsfase om aanvaar en erken te word; hy moet homself
laat geld, geweiddadig indien nodig.
1.3.2 Toetrede tot Loonarbeid.
1.3.2.1 Toetrede tot die loon-arbeid of lewensberoep bring vir die
jeugdige moeilikhede en spanninge mee. Enersyds is daar
veral vir die ongeskoolde werker en vir die jeugdige met lae onderwys
kwalifikasies nie ‘n groot aanvraag of ‘n groot keuse van arbeid nie;
huhle kan slegs aangestel word in minderwaardige poste teen ‘n karige
salarisskaal. Dit veroorsaak ‘n gevoel van nutteloosheid, oorbodigheid
en ongewenstheid, wat toeneem in tye van werkloosheid wanneer hulle
ledig en doelloos rondbeweeg en al hierdie faktore bevorder wangedrag
en geestelike ontsporing. Andersyds moet die jeugdige sy plek inneem
naas ander van uiteenlopende persoonlikheid, geaardheid, geloof en
beskouinge. By hulle moet hy horn aanpas en inpas; hy moet in sy
werk selfs in kompetisie tree met hulle met die oog op bevordering en
ook dit werk spanninge en ontsporinge in die hand.
1 .3.2.2

Toetrede tot die loon-arbeid stel die jeugdige dikwels in ‘n
posisie wat vir horn die rnoontlikheid tot wangedrag inhou.
Hulle word in posisies van vertroue en verantwoordelikheid aangestel
en in die hg van hul persoonhike behoeftes en drange, word hierdie
posisie van vertroue en verantwoordelikheid en geleentheid tot misdaad
en ontsporing. Huhle word byvoorbeeld in ‘n posisie geplaas waarin
hulle maklik diefstal kan pleeg.
1.3.2.3

Toetrede tot loon-arbeid bring die jeugdige ook in aanraking
met ‘n groot verskeidenheid persone, dikwels persone wat ‘n
gans ander siening en benadering van sake het en die jeugdige, wat nog
onervare en onstabiel is, word baie maklik beInvloed en aangespoor
tot wangedrag.
1.3.2.4

Toetrede tot die loon-arbeid beteken vir baie minder afhank
likheid van en minder verantwoordehikheid teenoor die ouers.
en dit loop uit op ‘n emansipasie van die ouerlike gesag en van ahle
gesag. Vir die jeugdige beteken dit groter vryheid en onafhanklikheid
om na eie goeddunke en insig te handel, en dit beteken minder stabihi.
teit. minder behoudende invloede en ‘n baie groter blootstelling aan
ontsporing.
1.3.3 Verstedeliking van die Jeug.
1.3.3.1 Die verstedeliking van die jeug neem steeds toe en verstede
liking werk ontwrigtend in op die persoonhikheid en gedrag
van die jeugdige. Die nuwe intrekker in die stad is aanvankhik ‘n los
staande enkeling. Hy word oorgeplaas van die bekende omgewing
van die platteland, waar hy in ‘n hegte groepsverband ingeskakel was,
na die vreemde omgewing van die stad waar hy nuwe groepsverbande
moet opbou. Hierdie proses van oorskakeling en nuwe inskakeling
261

gaan soms met veel gevare vir die persoon gepaard. Te midde van
die verleidingsmoontlikheid in die stad as gevoig van sy vreemdeling
skap sowel as sy geestelike onrypheid, gebeur dit dikwels dat die nuwe
intrekker, veral wanneer hy in ‘n ongunstige omgewing te lande korn,
‘n swak nuwe inskakeling bewerkstellig. Wanaanpassing en jeugwan
gedrag word dan ook veel al saam aangetref.
1.3.3.2

Misdaad en wangedrag het ‘n groter omvang in die stad.
Die verkiaring hiervoor is die volgende:
(a) Ekonomiese nood het in die stad ‘n groter uitwerking as
op die platteland.
(b) Die stedelike mens is in groot mate van sy sedelike, gods
dienstige en maatskaplike ankers losgeruk.
(c) Die stedelike gesin is in baie gevalle ‘n verbrokkelde eenheid
wat sy invloed oor die individuele lede grootliks verloor het.
(d) Die oorname van baie van die funksies van die gesin deur
buite-instellings beteken dat die hegtheid en eenheid van die gesin in
die stad vir ‘n groot gedeelte verlore gaan.
(e) Die individualistiese lewensbeskouing in die stad bring mee
dat die deursnee-stedeling ‘n losstaande enkeling en ‘n vereensaamde
wese is.
(f) Die heterogeniteit van die stad wat die herkoms van sy in
woners, asook hul geloof, tradisie, ens. betref, Iei tot ‘n verwarring
van lewenswaardes.
(g) Stedelinge verwissel dikwels van woning en buurt. Daar is
gevoiglik weinig geleentheid om hegte groepsverbande op te bou.
(h) Die openbare mening het in die stad nie dieselfde krag as op
die platteland nie, met die gevoig dat die stedelike mens horn vryer
voel om te doen soos hy yerkies.
(j) Daar is ook sekere invloede wat die afwykende gedrag van
stedelinge bevorder, byvoorbeeld:
(i) Die stad bied meer geleenthede vir afwykende gedrag;
(ii) in die stad vind meer kontak tussen afwykende persoonlikhede
plaas;
(iii) die stad bevorder die bendevorming;
(iv) die stedelike oortreder het ‘n beter kans om die polisie te
ontwyk. (,,Ontspoorde Jeugdiges”, p. 19-20.)
1.3.3.3

Die ivoningsomstandighede van die jeug in die stad, in kamers,
hotelle en woonstelle, waar daar ‘n gebrek aan toesig en
kontrole is, doen ‘n geweldige aanslag op die sedelike norms en gedrag
van jongmense op ‘n delikate leeftydsfase en werk jeugwangedrag
direk in die hand. Die woningsfasiliteite van die jeug is verder ook
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komste is te laag om ‘n beter en bevredigende woonpick te bekostig;
hulle kan boon-op ook nie hul kamer so meubileer en inrig dat dit
hul estetiese behoefte bevredig nie. Enersyds bevorder bul afgesloten
heid in hul eie kamer vereensaming maar andersyds ontneem dit ook
die publieke opinie van die tug- en behoudende waarde wat dit nog
gehad het; niemand weet wat in my karner gebeur nie en dit gaan ook
niemand aan nie.
1.3.4 Die Ekononijese Faktor.
1.3.4.1 Daar bestaan ‘n wanverhouding tussen behoeftes en bevredl
gingsmoontlikhede by die jeug. Die lewenskoste is hoog; die
jeug se materiële behoeftes is groot, selfs al bet bierdie behoeftes slegs
betrekking op die najaag van avontuur en plesier en op die verkryging
van wat luuks en weelde bestempel kan word; daarteenoor is butte
inkomste nie genoegsaam om al daardie behoeftes te bevredig nic.
Gevoiglik moet ander wee en middele gevind word en die enigste
uitweg vir bale is misdaad. Die blote felt dat inbraak en diefstal die
mees voorkomende misdade is, bewys dat die jeug langs hierdie weg
sy ekonomiese nood probeer oplos.
1.3.4,2

In gevalle waar die inkomste van die vader te laag is om in
die behoefte van die gesin te voorsien, en om by name te
voorsien in die behoeftes van die ontluikende jeugdige, word die kinders
genoodsaak om op vroeë ouderdom en met gebrekkige opvoeding en
toerusting tot die loon-arbeid toe te tree, en ten einde hul groeiende
behoefte te bevredig wend hulle hul tot ongeoorloofde wee en middele.
1.3.4.3

Oorbewoning van huise omdat die familie nie ‘n groter
woning kan bekostig nie, dra daartoe by dat veral die groter
seuns, van hierdie besondere leeftydsfase, uithuisig raak en of ledig
ronddrentel op straat of met maats (bende.1ede~ saam rondgaan. Mier
die toedrag is ‘n be1angrik~ bydraende faktor tot jeugwangedrag.
1.3.4.4

Werkende moeders, en gevoiglik ‘n gebrek aan toesig, opvoe
ding en simpatieke huip aan die puber en adolessent. is ewe
eens ‘n faktor wat jeugwangedrag in die hand werk. As daar niemand
by die huis is nie, is dit des te meer rede vir die kind om self ook
straat toe te gaan om geseiskap te sock. Aan die ander kant, terwyl
niemand tuis is om toesig te hou oor die kinders en hul gedrag nie. kan
bale ongeoorloofde dinge tuis plaasvind.
1 .3.5 Sosiale Faktore.
1.3.5.1 Drank is een van die mees voorkomende verskynsels by jeug
wangedrag. Drank word langs die weg van reklame aan die
jeug opgedring en drank is oor die algemeen ook maklik bekombaar.
Drankmisbruik is enersyds ‘n teken van grootdoenerigheid en ander
syds ‘n ontvlugtingsmiddel en daarom ‘n bale belangrike faktor ten
opsigte van jeugontsporing.
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1.3.5.2

Gesinsonvolledigheid en gesinsontbinding spreek ook ‘n woord
mee ten opsigte van jeugontsporing. Ontwrigting van die
huislike lewe en -bindinge te midde van ‘n leeftydsfase wanneer die
jeugdige in homseif ontwrig is en behoefte bet aan sekuriteit en stabili
teit. dra grootliks by tot jeugontsporing terwyl die jeugdige langs alIe
wee soek na sekuriteit. Die groep van 16 jaar en ouer woi~d oor die
algemeen nadeliger deur die onvolledigheid van die gesin beInvloed.
Gesinsonvolledigheid beteken dat die jeugdige die leiding, raadgewing
en gesonde dissipline van minstens een ouer moet ontbeer. Op hierdie
wyse kan ‘n ernstige verwaarlosingstoestand in die hand gewerk word.
Gesinsonenigheid bet ‘n ewe nadelige uitwerking op die groep van 17
jaar en ouer.
1.3.5.3

Groep- of bendevorming het ‘n aantrekkingskrag vir die jeug
dige en oefen ook ‘n groot invloed op horn uit. Gemeen
skaplikheid van probleme lei maklik tot gemeenskaplikheid van optrede.
Groepsinvloede is dikwels die aanleidende oorsaak tot wangedrag.
1.3.6

Sedelik-religieuse Faktore.

1.3.6.1

Daar moet noodwendig rekening gehou word met die erf
sonde en met die verdorwe natuur ook van die jongmens, wat
weens sy verdorwenheid altyd geneig is tot die sonde en altyd ‘n
klankbord bieci vir die roepstemme van die sonde en van verleiding.
As die jongmens homseif dan boonop in ‘n situasie bevind wat sig
leen vir wangedrag en ontsporing, dan word die aanvegting haas on
weerstaanbaar.
1.3.6.2

Nominale verband met die kerk en ‘n uiterlike aanhang van
die godsdiens, sonder ‘n ware belewing van wedergeboorte
en bekering en die leiding van die Heilige Gees, bied op sigself geen
krag tot weerstand en tot ontkoming van wangedrag nie. Die onweder
gebore en onbekeerde hart is ten spyte van uiterlike of norninele gods
dienstigheid, geneig tot die sonde.
1.3.6.3

Valse sedelike waardes en standaarde, valse voorstellinge van
godsdienstige norms en beginsels en ‘n kwaadwillige aftakeling
van die eise van die Christelike lewe d.m.v. die letterkunde, die film en
die anti-religieuse sielkunde en sosiologie, werk daartoe mee om die
jeug te versterk in sy sondige neigings en te verswak in sy weerstand
teen versoekings.
1.3.6.4

Sedelike swakheid by een of meer gesinslede het ‘n nadelige
uitwerking op die kinders en werk jeugwangedrag direk in
die hand. Die jong kind is baie beInvloedbaar en absorbeer die swak
invloede, terwyl die ouer kind ten gevolge van die gebrekkige opvoeding
en dissipline in die swak ouerhuis, nie voldoende vir die verantwoorde
likhede van die gemeenskapslewe voorberei is. nie.
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1.4 DIE BENADERING EN BEARBEIDJNG VAN DJE ONT
SPOORDE JEUG.
1.4.1 Jeugontsporing moet noodwendig gesien en benader word as
‘n maatskaplike sowel as ‘n kerklik-godsdienstige probleem. ‘n
Eensydige benadering en optrede kan geen blywende resultaat lewer
nie. Die hele mens moet in sy totale en komplekse situasie, met sy
totale behoeftes, gesien en benader word.
1.4.2

Van maatskaplike kant gesien, moet daar noodwendig aandag
gegee word aan sake soos die volgende:
(a) die opvoeding van die jeug, sowel in die skool as daarbuite,
met die oog op huT noodsaaklike en persoonlike toerusting vir sowel
die ervaringe wat gepaard gaan met hul groei deur puberteit en
adolessensie, as vir hul aanpassing in die lewe en wêreld van vol
wassenes;
(b) ekonomiese knelpunte wat vir baie die dryfveer word tot
wangedrag en misdad;
(c) maatskaplike omstandigheed soos die wonings-, werks- en
ontspanningsfasiliteite van die jeug;
(d) gesinsverband en gesinsverhoudinge;
(e) aanpassingsprobleme wat gepaard gaan met verstedeliking en
industrialisasie.
1.1.3

Van kerklik-godsdienstige kant besien, moet die volgende aspekte
beklemtoon word:
1.4.3.1 Jeugontsporing moet gesien word as ‘n aanpassingsprobleem
wat noodwendig saarnval met die proses van groei en r~p
wording, en in die hg hiervan is die kerk geroep om nie op hooghartige
en onsimpatieke wyse veroordelend te staan teenoor die jeug en hul aan
passingsprobleme nie, maar die kerk moet deur die ampte. sowel die
besondere ampte as die amp van die gelowige, uitreik tot die jeug, en
by name tot die ontspoordes, orn aan hulle huip en leiding te gee
ter wille van ‘n gelukkige en gesonde aanpassing.
1.4.3.2

Sonder om horn in enige opsig te akkornmodeer sal die kerk
begrip moet toon vir sake soos die gewoontes, modes, spreek
wyse en optrede van sy jeuglidmate. Kritiek en veroordeling, net soos
dwangrnaatreels, sal weinig of geen positiewe waarde he
instede
van die ontspoorde nader te bring, sal dit eerder daartoe bydra om
die afstand tussen die ontspoorde en die kerk te vergroot.
—

1.4.3.3

Persoonlike kontak met en aandag aan die ontspoorde is
essensieel. Hierdie persoonhike kontak moet getuig van op
regte belangstelling, moet gekenmerk word deur ‘n ware simpatie,
moet gepaard gaan met ‘n ernstige strewe orn te begryp en moet
afstuur op ‘n persoonlike konfrontasie met Jesus Christus. Tensy dat
die ontspoorde gelei word om Jesus Christus te sien en te aanvaar as
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die groot Hoepriester wat met ons swakhede medelye bet (Hehr.
4:14-16), en tensy dat die ontspoorde oortuig word van die vergewende
en reddende genade van Jesus Christus, ten tensy dat die ontspoorde
iesus Christus leer ken en aanvaar nie as bederwer van die ieug en
van lewensvreugde nie, rnaar as die Ben wat ons .,blydskap vo1korne’~
maak, sal hy horn nie bekeer van sy wee nie.
1.4.3.4

Die kerk sal horn doelbewus nioet toespits daarop om sy
jeuglidmate te help om ‘n snelle en gelukkige aanpassing te
maak in die stad en in hul beroep. Dit sal beteken dat die kerk wee
en middele sal moet vind om die snelle en massale toestroming na
die stede die hoof te bled. Op een of ander wyse moet die kerk in
die stad in kennis gestel word en besonderhede kry van jeuglidmate
wat binne die gemeente gaan woon; elke gemeente moet voorbereid
wees om sowel deur die besondere ampte as deur die gewone ampte
tot die nuwe aankomelinge uit te reik en hul behulpsaam te wees ten
einde ‘n snelle en gelukkige aanpassing moontlik te maak.
1.4.3.5

Tnskakeling in gesonde groepsverband is uiters noodsaaklik.
Die kerk sal noodwendig na die eis van omstandighede en
met die oog op leemtes wat in die maatskappy mag bestaan, moet
intree en voorsiening maak vir inskakeling in groepsverband by wyse
van verenigings of kiubs, ens. Die kerk moet beslis aandag gee aan
die vryetydsbesteding van sy jeuglidmate.
1.4.3.6

Aanclag sal noodsaaklik gegee moet word aan die gesins.
verband en die huislike omstandighede waaruit ‘n ontspoorde
kom. aangesien rehabilitasie of genesing feitlik onmoontlik is tensy dat
die gesinsverband en die huislike situasie meewerkend is. Dit vereis
gereelde en intensiewe huisbesoek, voorligting en leiding aan die ouers
en die uitstryk van ongewenste invloede. praktyke of ornstandighede
binne die gesinsverband. Dit mag ook selfs rnateriële huip aan die
gesin noodsaaklilc maak. Die voorkorning en bestryding van wange.
drag en jeugmisdaad begin daar waar die kind vandaan kom, by die
gesin; dit begin met die herstel van die gesin self.
1 .4.3.7

Opvoedingswerk en positiewe leiding tydens Sondagskool en
veral tydens katkisasie is essensieel. Die gevaar bestaan
enersyds dat die Sondagskool en katkisasie gesien sal word as ‘n dwang.
buis waardeur die kind moet gaan ten einde ,,lidmaat” te word en
eerder dan om by die jeug ‘n liefde vir en ‘n verbondenheid aan die
godsdiens en die kerk te kweek, word die Sondagskool en katkisasie
die oorsaak waarom jeugdiges met ‘n afkeur in die kerk en godsdiens
vervul word. Die gevaar bestaan andersyds dat die Sondagskool en
katki~asie bloot Bybelkennis bevorder sonder om die jeugdige se begrip
van die heilsgeskiedenis en die heilswaarhede te bevorder en te ver
diep; ten spyte van hul kennis staan hulle onaangeroer deur en afsydig
teenoor die Evangelic van Jesus Christus. Die Katkisasie by name
moet daartoe meewerk orn insig en begrip te kweek en te verdiep.
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om jeugdiges op te voed orn te onderskei tussen reg en verkeerd, orn
seuns en dogters te bewapen met die wapenrusting van God en orn
jong harte daartoe te bring orn Jesus Christus as Verlosser en Leids
man, die kerk as geestelike moeder en die godsdiens as lewensbron te
aanvaar en te bely.
1.4.3.8

Die samewerking tussen die besondere ampte en die gewone
ampte is essensieel in die bekamping van jeugontsporing en
in die herwinning van ontspoorde jeugdiges. Intensiewe besoekwerk
en persoonlike belangstelling en bearbeiding van die kant van die
besondere ampte, moet aangevul en ondersteun word deur die same
werking van gelowiges wat in woord en daad, deur voorbeeld en
getuienis, deur simpatieke en voihardende belangstelling die ontspoorde
weer op die spoor probeer terugbring. In die breëre samelewing, in
die kantoor en werkswinkel, op elke iewensvlak moet die gelowige se
invloed, voorbeeld en getuienis helend. reddend en voorkomend inwerk
ten opsigte van jeugontsporing.
1.4.3.9

Die ontspoorde is ‘n verwarde en ontwrigte mens wat deur
sy doen en late soek na sekuriteit en bevrediging; hy praat
‘n taal van sy eie en hy dink in terme van dinge wat vir horn ‘n
bepaalde waarde bet. Die kerk sal daartoe moet kom om die taal en
verwarde denkwyse van die ontspoorde te verstaan en orn horn in sy
eie taal in terme van sy begrippe en na sy bevatlikheid die Evangelie
verstaanbaar, aanvaarbaar en toepasbaar oor te dra. Tensy dat die
ontspoorde oortuig kan word van die sinvoiheid en aktualiteit van die
Christelike godsdiens, van die Christelike geloof en van die Christelike
lewensnorme en -ideale, sal hy steeds afwysend staan teenoor die
enigste weg tot die ware en voile lewe.
1.5 BEVINDINGS.
1.5.1

In verhouding tot die bevolkingssamestelling is die getal Afri
kaanssprekende jeug wat hul skuldig maak aan wangeclrag en
misdaad, buite verhouding tot die Engelssprekende jeug.
1.5.2

Daar is geen noukeurige of betroubare aanduiding van die orn
yang van jeugontsporing en -vervreeinding binne die geledere van
die Ned. Geref. Kerk nie, ook nie ten opsigte van die getal buite
kerklike jeug wat wel in die Ned. Geref. Kerk tuisgebring kan word
nie.
1.5.3

Daar is geen aanduiding dat die kerk horn al ooit doelbewus
en op ‘n landswye basis met hierdie verskynsels bemoei het nie.
behalwe in soverre as wat aan individuele gevalle aandag gegee is op
gemeentelike vlak of deur kerklike maatskaplike werkers/sters.
1.5.4

Ontsporing vind reeds vroeg plaas, reeds al van die l2de of l3de
lewensjaar af. By seuns korn dit vroeër as by dogters, waar
skynlik omdat seuns meer buite-huislik georienteerd is, vroeër toegelaat
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word om saam met niaats op straat te gaan en vroeër tot die 1oon~
arbeid moet toetree, terwyl dogters langer as seuns huislike beskerming
en die ouerlike toesig geniet. Wangedrag by seuns bereik ‘n hoogte~
punt teen 16 en 17 jaar en by dogters teen 18 en 19 jaar.
Jeugontsporing en -vervreemding moet gesien word as ‘n leef
tydsverskynsel: dit val saam met die puberteits- en adolessensie
tydperk.
1.5.5

1.5.6

Ontsporing en vervreemding moet in die eerste instansie gewyt
word aan die mens
ook die jongmens
se natuurlike
geneigdheid tot die sonde vanweë die feit van die erfsonde. Daarom
Jê die voorkoming sowel as die genesing van hierdie verskynsels in
intensiewe, volgehoue persoonlike geestelike arbeid aan sowel die jeug
as aan die huis en die maatskappy waaruit hulle kom.
—

—

1.5.7

Jeugontsporing en -vervreemding is veral ‘n stedelike verskynsel
en val ook saam met die verstedeliking van die jeug; ditwerk
ontwrigting in op die jeug en skep aanpassingsprobleme; dit beteken
blootstelling aan idees, opvattings, praktyke en omstandighede wat
aanvaarde norme en praktyke tot die uiterste op die proef stel; dit
beteken ook gebrek aan toesig, beskerming en leiding.
1.5.8

Die toetrede van onervare, onvoorbereide en soms swak toege
ruste jongmense tot die loon-arbeid, gee aanleiding tot wan
gedrag en uiteindelik tot ontsporing en vervreemding. Toetrede tot
die loon-arbeici beteken groter selfstandigheid en minder afhanklikheid
van die ouers; dit bring veral in die stede met hul hoe lewenskoste
probleme van sosiale en ekonomiese aard mee, wat dikwels daarop
uitloop dat jongmense hulle tot ongeoorloofde middels en praktyke
wend wat uiteindelik uitloop op ontsporing en vervreemding.

1.5.9 Die woningsomstandighede van die jeug, veral in die stede. is
‘n belangrike aanleidende faktor. ‘n Swak omgewing, mede
Joseerders met swak morele-standaarcje, wanpraktyke wat oogluikend
geduld word en gebrek aan toesig en kontrole, is die teelaarde van
ontsporing en vervreemding.
1.5.10 Onvolledige huisgesinne (waar ‘n vader of moeder ontbreek),
gesinsonenigheid en moeders wat werk, is almal bydraende fak
tore tot jeugontsporing en vervreemding.
1.5.11 Naas die herderlike sorg van die besondere ampte aan hierdie
jeugdiges, het die gelowiges in die algemeen ‘n besondere ver
antwoordeljkhejd in hierdie verband: deur hul voorbeeld en die invloed
en getuienis wat hulle op elke lewensterrein uitdra, deur hul daad
werklike belangstelling in, bemoeienis met en hulp aan hierdie jeug
diges, asook deur hul doelbewuste samewerking met die besondere
ampte, kan hulle onberekenbaar baie doen ter voorkoming en ter
genesing van jeugontsporing en -vervreemding.
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1.5.12 Naas individuele aandag aan elke ontspoorde en -vervreernde
Jongmens, is groepsarbeid en masse evangelisas~c besonder waar
.devol en moet dit ten voile benut word.
2. KERKVERVp~EMDE EN BU1TEKERKI IKF JEUG
Die kerk wat die jeug kan vashou en~ die huitekerklike jeug kan
bereik en terugwen, bet ‘n toekorns. ~Ihdien. die. kc~k die jeug aen
hulle self sou oorlaat en meen geen verantwoor~jcI~kl~ejd te he vir die
vervreemde jeug nie, is dit ‘n steek van die -dolk in •die hart van die
kerk.
Met die arbeid aan die buitekerklike Jeug is daar ha’is immers
hoe langer die tydperk van vervreemding en buitekerklikheid duur.
hoe ernstiger word dit en hoe moeiliker word dit om daaraan jets te
verander, Dit werk ook soos ‘n besmetting wat met ongelooflike snel
heid voortgeplant word. Daarby is die tydperk van.diejeug juis die
geleentheid vir die kerk en vir die evangelic. Daar~kan aan geen
groter geleentheid gedink word om die evangelic te bring, en dit met
die grootste ems, as juis aan die buitekerklike jeug in hierdie geseku
lariseerde en dikwels ongelowige wêreld van vandag nie. Ook moet
onthou word dat dit die kerk nie vrystaan om na geliewe aan hierdie
mense aandag te gee of nie. aangesien daar alierlei persone en magte
en strominge is wat juis aan die buitekerklike jeug besondere aandag
gee om hulle te wen. Dit gaan om ‘n stryd van lewe en dood om (lie
lewe en liefde en siel van die buitekerklike jongmens.
2.1 BEGRIPSBEpA LING.
2.1.1 Kennis van die buitekerklike iongmens.
Voordat die kerk kan begin met die geestelike arbeid aan die
buitekerklike jeug. is dit van die allergrootste belang om eers hierdie
persone en hierdie verskynsei grondig te ken. Ons kan bier nie werk
met ailerlei vooropgesette opvattings wat nie met die werklikheid oor
eenkom nie, of maar op goeie geluk afgaan nie. Ons kan nie de jeug
vanuit onsself interpreteer nie; of meen dat hulle geestelik by die adres
is waar hulle vyftig jaar gelede was nie; of meen die buitekerklike
ieug bestaan nie, en dat hulle net so goed na die kerk kan kom me.
Deur onkunde aangaande die buitekerklike jeug, bet ons kerk al groot
skade gely.
Ons moet as kerk die verskynsel van vervreemding en buite
kerklikhejd onder die jeug sorgvuldig nagaan, wat die aard sowel as
wat die omvang daarvan is. Ons moet die jongmens leer ken deur

opnames te maak, ondersoek in te stel, navraag te doen en deur
waarneming. Verder ken ons hierdie buitekerklike iongmens deur
die boeke en tydskrifte wat hulle lees, deur die kieredrag, deur die
vermaak]jkhede wat hulle besoek, deur die dinge wat hulle sé en doen,
deur die musiek waarvan hulle hou en deur hulie beweginge in die
samelewing. Ons moet die buitekerklike jongmens leer ken as enke
ling, maar veral ook in die geselskap of groep(e) waarin hy/sy beweeg.
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Die buitekerklike jeug moet leer ken word in hulle arbeidsornstandig
hede, maar ook in die vryetydsbesteding, in die besondere omgewing
waar hulle woon en optree, na die uiterlike, maar veral na die innerlike
ons sal in sy skoene moet gaan staan.meer nog, in sy vel gaan
kruip.
Om dus die buitekerklike jeug te ken, is ‘n omvattende en lands
wye en volgehoue studie en ondersoek nodig. Ons moet steeds weer
as kerk aan die leer bly, want die buitekerklike jeug is nie ‘n statiese
grootheid nie, maar dit is ‘n sosiaal-kulturele verskynsel wat steeds
ander aksente verkry. Dit is ‘n verskynsel wat wêreldwyd is en tog
onder verskillende omstandighede op ‘n ander wyse tot openbaring
kom. Om dit te kan doen en steeds die buitekerklike jeug te ken.
bring ook vir die kerk ingrypende implikasies mee; ons kan naamlik
nie staties bly en die kerklike en geestelike horlosie op een tyd wil
vasstel nie, of wat nog slegter is, te wil terugdraai nie.
—

2.1 .2

Vervreeniding en Buitekerklikheid.
Vervreemding is ‘n wêreldwye proses wat aan die gang is en
veral sedert die afgelope vyftig jaar of meer op die voorgrond gedring
het. Dit is daardie proses waar mense hulle onbewustelik of bewus
telik losmaak van Christus en van Sy kerk. Dit kan beteken om
die lidmaatskap van die kerk te verbreek, maar meer dikwels is dit
om hierdie lidmaatskap nie te soek nie of maar net te negeer. Dit
kan beteken om die kerk te kritiseer en te bestry, maar meer dikwels
om die kerk te negeer en sy boodskap en pretensie as onbelangrik
en nie ter sake nie te beskou. Vervreemding beteken meer as net die
verbreking van die band met die kerk, naamlik as die gees en gesind
heid waar mense hulle losmaak van die gesag en invloed van die
kerk, hulle ontworstel aan die gesag en kontrole van die Skrif. Hier
die losmaking vanuit die invloedsfeer van die evangelie, hierdie geeste
like dreinering, word uitgebrei oor al die terreine van die lewe en oor
die verskillende lewensverbande. In die plek van die gees en invloed
van die evangelie en die kerk, kom daar ‘n ander wêreldse gees, en
‘n ander, wêreldse invloed. Die kerk word opsy geskuif, die Evan
gelie afgewater en die Bybel uitgehol. Aan bybelse begrippe word ‘n
ander inhoud gegee. Nie meer vanuit God en Sy verlossing nie, maar
vanuit die mens as die middelpunt word die hele lewe beskou, ook
die geestelike dinge. Die evangelie word teruggedring binne die mure
van die kerkgebou as ‘n verouderde stuk kultuur en daarmee word
gehandel asof dit ‘n verouderde stuk mensewerk is wat moet plek maak
vir iets beters.
Vervreemding gaan veel verder as slegs buitekerklikheid en dui
‘n wyer terrein aan. Die begrip vervreemding sluit die begrip buite
kerklikheid in. Laasgenoemde is ‘n aspek van die vervreemding.
Wanneer die kerk nie kragtig lewe en die tug nie konsekwent toepas
nie, dan vervaag die kerk eenvoudig oor in die wêreld en is daar ‘n
vaagomgrensde niemansland tussen die kerk en die wéreld. Suiwer
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en ideaal gesien in ons verband, is die buitekerklike die persoon wat
buite die kerk staan. Tog sit ons met ‘n praktyk waar ‘n groot deel
van die vervreemdes nog binne die kerk sit, en dikwels ongehinderd.
Dit maak die terreinafbakening vaag en verlam die kerk in sy optrede.
Hier rig ons die oog wel op die buitekerklike, maar hou ook rekening
met die ernstig vervreernde wat nog binne die kerk gevind word. Die
kerk as by kerk wil wees en wil bly, kan egter nie hierdie niemands
land en neutrale houding in sy midde duld nie. Dus word hier tege
lykertyd ‘n pleit gevoer vir die kerk om tog deur te tas en te kom
tot ‘n kragtige suiwering in gehoorsaamheid aan die Woord van God.
Waar die aandag toegespits word op die buitekerklike jeug. word dus
ook rekening gehou met die vervreemde en verwilderde jongmens
wat nog een of ander verbintenis met die kerk het.
2.1.3

Vervreemding, ook by die jeug. kom tot openbaring veral in
die volgende:

2.1.3.1

Sonder God. Die vervreemde jongrnens is ‘n persoon in die
fleur en bloei van sy/haar lewe maar sonder die kroon van
die lewe, sonder God. So iemand bet ‘n lewensbestaan waarin God
nie die plek het wat Horn toekom nie. Hy kan gemis word of is
slegs in noodgevalle nodig. Of Hy word vervaag tot die ..Voorsienig.
held” of tot ‘n soort ondefjnieerbare .Jets”. Sonder ‘n duidelike
kennis van ‘n persoonlike God, word die hele godsdiens skeefgetrek.
Die kern van die saak is dat God nie nodig is nie, dat Hy gernis kan
word, dat Hy uitgeskakel word in die beslissinge van die lewe, dat na
Horn nie gevra word nie en Sy wil nie gesoek word nie. Tn die plek
van die ware God kom dan allerlei ander gode: genot, plesier. geld.
sport, sinnelikheid, vooruitgang, rode, ens.,,Hulle wil slegs offer op
een altaar. Die altaar van sinneprikkelende genot. Die stadion is
hulle tempel, die filmteater hulle kerk. Voetbalhelde, wieljaer, film
sterre dit is hulle gode. Met ware hartstog word hulle aanbid”
(F. E. Hoekstra). God word nie geken. bernin en op Horn vertrou nie.
Die hele lewe is aardgebonde. Daar is nie ‘n geestelike anker of
basis nie. Dit is jongrnense wat geestelik dakloos geword het. Hulle
leef in ‘n geestelike leegte
,,‘n lee aarde en ‘n lee hemel”. (G.
van Veidhuizen).
—

2.1.3.2

Sonder geloof. Sonder die ware kennis van God, is daar nie
die regte kennis van sonde nie, ook nie die kennis van die
Verlosser en die verlossing van die sonde nie. Hoewel die jeug ‘n
besondere behoefte aan verlossing het, mis hulle juis die Heiland.
Daar is nie ‘ii persoonlike binding aan God nie en daarom ook nie
inskakeling in die groot saak van die koninkryk van God nie. Die
lewe verloor sy diepste sin en betekenis. Daar is nie die draende
basis, die wete van in God geborge te wees nie, die wete dat die
eie lewe in God se groot plan opgeneem is nie. So iemand staan
innerlik los van God, los yen die Skrif, los van die genade, los van
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die kerk en los van die ware gerneenskap. Waar ander dinge nie die
lewe vul nie, kom daar geestelike belangeloosheid, ongeInteresseerd
heid. Dikwels ook ‘n ontsettende onsekerheid en wisselvalligheid.
AllerIei wêreldse en aantasbare dinge neem die plek in van die ware
geloof. So iemand mag ryk wees aan die aardse dinge, maar ont
settend arm aan die geestelike.
2.1.3.3

Sonder hoop. Een van die algernene kenmerke van die ver
vreemding by die jeug, is dat dit ‘n lewe is sonder hoop.
Hoop beteken dat daar ‘n verwagting is van die lewe, ‘n groot ideaal
wat die hele lewe omvat en daaraan koers en betekenis gee. Hoop
wys na die toekoms, na die toekoms van God. Dit hou in dat die
aardse en tydelike verbygaan en dat die ewige en die blywende voor
lê. Dit vind sy voleinding in die koms van Christus ten oordele en
in die omvattende vernuwing van alles. By die buitekerklike ontbreek
hierdie lewende hoop. Wat van die lewe en vir die toekoms verwag
word, is slegs die tydelike, en die aardse. Alles gaan slegs om hierdie
lewe, om te ,,eet en te drink, want more sterf ons”; dit draai om die
momentele, die kortstondige. Die vleeslike en wêreldse kry ‘n alles
oorweldigende bekoring, want daarin word alles gesoek en daarvan
word alles verwag. Die buitekerklike jeug is ,,een dag” mense. Dit
is daarom begryplik dat dit uiters moeilik is om so iemand warm
te kry vir die geestelike dinge. Hulle meen hulle het alles en dat dit
dwaasheid is om in die toekoms en vir die toekoms te lewe. Wat
vir die toekoms verwag word is slegs ‘n voortsetting van die tydelike
en die sinbekoorlike. Intussen bring dit ‘n ontsettende leegheid en
hoiheid in die lewe.
Hierdie kenmerke van die buitekerklike jeug as ‘n lewe sonder
God, sonder geloof en sonder hoop, bring juis die besondere geleent
heid om dan wel die boodskap te bring waar God die middelpunt is,
die lewe van en uit die geloof en die lewe vanuit die lewende hoop.
2.1.3.4

Graad van Vervreemding.
Die ware kennis van die buitekerklike jeug bring mee dat
daar onderskei sal word t.o.v. die graad van vervreemding. Nie
almal is ewe ver van die kerk en van Christus af weg nie. Daar is
mense wat wel van die kerk vervreemd is, maar nie juis van Christus
nie; ander weer wat van Christus vervreemd is, maar nie opvallend
van die kerk vervreemd is nie. Daar is diegene wat uit en uit sonder
God leef en geen traan daaroor stort nie. Dan is daar egter diegene
wat wel voorgee dat hulle sonder God leef, maar tog in hulle binneste
beter tye ken en soekende is na die ewige dinge. Ander weer is in
die baan van sonde en die sondegebondenheid word vergoeilik deur
voor te gee dat hy/sy buitekerklik is. Dan weer breek persone nic
bewustelik met die kerk nie, maar negeer dit slegs. Of dit kan wees
dat jongmense in die ergste onverskilligheid lewe maar dit is dan tog
‘n manier om die aandag van die kerk te trek terwyl hy eerlik verlang
om met die evangelie benader te word. Sommige persone gee nog wel
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aan die kerk ‘a plek in die samelewing en het selfs flog respek vir
die evangelie, maar staan self net daarbuite.
Dit is ook belangrik om onderskeidend na te gaan wat die
oorsake van die vervreemding was of is. By sommige sal dit die
gevoig wees van versuim, by ander die gevoig van twyfel en aanveg
ting; by nog ander die gevolg van die wegsuigende krag van die
sonde, terwyl by ander die gevoig van die foute van die kerk en sy
ampsdraers. Sommige persone is sielkundig so saamgestel dat hulle
met die kerk en die Bybel in stryd en botsing kom en dat die buite
kerklikheid dan ‘n vorm van selfhandhawing of selfgelding is. By
ander weer is daar sosiale oorsake en dan is die buitekerklikhejd ‘n
soort kompensasie vir ‘n minderwaardigheidsgevoeL Die oorsake van
buitekerklikheid is gewoonlik baie gekompliseer
daar is ‘n rnengsel
van allerlei godsdienstige, sielkundige, sosiologiese en kultuuroorsake.
Die vervreemding kan sogenaamd ordentlik en beskaafd wees, of
verloop in losbandigheid en selfs misdadigheid.
Die aard en die graad van vervreemding. sal in berekening gebruik
moet word wanneer die buitekerklike jeug bearbei word.
—

2.2 FAKTORE
WORD.

WAT

iN

AANMERK1NG

GENEEM

MOET

2.2.1

Die leeftydsfase.
Kennis van die buitekerklike jeug sluit veral in dat hy herken
sal word as iemand wat op die weg van ontwikkeling is van ‘n kind
na ‘n voiwassene, of van ‘n puber na ‘n volwassene. Dit is ‘n mens
midde in die proses van omvattende rypwording: liggaamlik, siel
kundig, kultureel, maatskaplik, en geestelik. Hierdie leeftydsfase oefen
‘n groot invloed uit op die jongsmens en daarmee sal deeglik rekening
gehou moet word. Al die buitekerklike jongmense is nie op dieselfde
punt van hierdie weg na voiwassewording nie. Daar is ‘n groot
onderskeid. Die bepaalde punt waar die buitekerklike jongmens of
jongmense op hierdie weg van rypwording is, is ‘n baie belangrik~
gegewe in die geestelike bearbeiding. Elke fase bet immers sy eae sin
en betekenis.
Gewoonlik word onder die ,,jeug” die naskoolse jeug verstaan,
dus meer die adolessent. Dit wil sê die jongmense wat binne die
ouderdomsgroepe van 16/17 tot 22 jaar en ruimer tot 25 jaar, val.
Hierdie ouderdomsgroep openbaar besondere kenmerke, maar daar
moet op gelet word, dat dit geen gelsoleerde groep is nie. Dit hang
naamlik ten nouste saam met die voorafgaande leeftydsfase, die
puberteit.
Die tydperk van die puberteit, wat strek van ongeveer 12/13 tot
16/17 jaar, kan kortliks soos voig tipeer word: Dit is by uitstek die
tydperk van die geslagtelike, psigiese, kulturele en geestelike rypwor
ding. Die puber is besig om sy/haar persoonlikheid te ontwikkel.

Dit geskied geleidelik en langs die weg van onewewigtigheid en allerlei
botsende emosies en wisselende stemminge.
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Dit is die tydperk van twyfel en kritiek op die voiwassenes en
op hulle standpunte, veral op die oorgelewerde godsdienstige waar
hede. Daar word gesoek na die harmonisering van allerlei uiterstes.
Die periode van die puberteit vloei oor in die van die adolessensie
en word daarin voortgesit en voltooi. In sekere sin is dit ‘n voort
setting, maar in ‘n ander sin tog ‘n nuwe ontwikkelingfase, omdat dit
ander aksente kry. Hierdie periode kan kortliks 5005 voig tipeer
word: Dit is by uitstek die periode waar die ontwikkelende persoonlik
heid nou gerig word op die ander, op die medemens, op die same
lewing. Daar word nou gesoek na eie waardering van die lewe en
van die verskillende waardes. Die heersende waardes en bindinge
word krities bejeen en bevraagteken. Teenoor ander, teenoor die
opvattings van die mense en teenoor die wêreld word met groot
onsekerheid ‘n eie standpunt ingeneem. Die tydperk van die adoles
sensie is verder by uitstek die tyd waar die belangrike beslissings
van die lewe val, veral ten opsigte van die godsdiens. In hierdie tyd
word daar ook gesoek na ‘n vertrouenspersoon, iemand wat as ideaal
nagevoig kan word. Die jongmense wil graag aanleun op iemand wat
hy/sy kan vertrou.
Al hierdie genoemde kenmerke bieci t.o.v. die bereiking van die
jongmens met die evangelie, die allerskoonste geleenthede. Dit moet
ook in gedagte gehou word waar die kerk die buitekerklike jongmens
wil bereik: dI~ jongmens kan en moet geheip word om die juiste
lewensbeeld te kry, om te kom tot seiftug en daar moet gewys word
op die een Persoon op Wie onwankelbaar gebou kan word, Jesus
Christus.
2.2.2. Beroep of Werk.
Die kennis van die buitekerklike jongmens, sluit ook die grondige
kennis van sy werksomstandighede en sy beroep in. Dit maak ‘n
groot verskil of die buitekerklike jongmens ‘n boer is. ‘n kierk is,
in die besigheidsiewe is, in die industrieë werk, studeer of ‘n beroep
bet waar baie rondgereis word, of ongeskoolde werk doen, of geen
werk doen nie.
Die studente-gemeenskap het ‘n eie aksent, net so ook diegene wat
in kantore werk; die besigheidswêreld weer het ‘n ander invloed as
fabriekswerk. Dit maak ‘n groot verskil of die beroep of werk in ‘n
redelik beskermde atmosfeer plaasvind en of dit in die onbeskermde
en konkurerende oop wêreld plaasvind.
Die werk wat die mens doen, is ‘n deel van sy bestaan en daar
van gaan ‘n groot invloed uit. Vandag is dit nie soseer die stand
van ‘n persoon of selfs sy besittings wat sy waarde bepaal nie, as wel
sy werk of beroep. Egter is daar vandag mm mense wat die sin en
doel van arbeid verstaan en wat dus met ‘n verkeerde ingesteidheid
daarteenoor staan. Dit, word te dikwels gesien as slegs ‘n onvermyde
like kwaad waarmee geld verdien moet word
hoe meer geld hoe
beter. Die arbeid het vir vele geen betekenis nie, maar dien slegs om
—
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die geld te vind vir die aangename verwyl van die vrye tyd. Juis
by die buitekerklike jeug vind ons dikwels ‘n foutiewe ingesteidheid
teenoor die arbeid.
Besonderlik sal aandag gegee moet word aan die betekenis van
die fabrieksarbeid. Dit het inderdaad ‘n groot invloed op die werker.
Hier gee nie die mens die tempo aan nie, maar die masjien; die mens
moet net by bly. Nie die mens is die heer van die arbeid nie, maar
die masjien en die mens word die geboorsarne slaaf. Dit is nie
moontlik om die voltooide artikel self te rnaak nie
elkeen doen
slegs ‘n onderdeeltjie en dit die heeldag oor en oor. Alles word
eentonig en onpersoonlik. Die gerasionaliseerde arbeidsproses van die
moderne tegniek bring groot verveling mee.
Die mens word ‘n
nommer, ‘n getal, ‘n arbeidskrag
word slegs ,,‘n hand”. Fabrieks.
arbeid maak nie werklik moeg lie, maar bring ‘n groot onbehae en
dit maak moeg. Die atmosfeer van die fabriekswerk en die heerskap
py van die rnasjien, maak jets dood in die mens.
Nie die mens bepaal die omstandighede nie, en die eie opvattings
het geen betekenis nie. Daar word vir die mens gedink, vir horn
besluit en oor horn beskik. Hy alleen kan niks verander nie. Die
wet van die industrie staan bokant horn en bepaal sy lewe. Die
gedagte word gevorm en die lewe en sienswyse bepaal deur die groep,
die koerant, die vakbond, die vereniging en die radio. Al hierdie
dinge maak dit uiters moeilik vir die fabrieksarbeider om ‘n persoon
like beslissing te neem. Dit verklaar waarorn die geroep van die
kerke om persoonlik te beslis, so mm effek het.
In ongunstige omstandighede het die fabriekslewe ‘n baie nadelige
uitwerking op die kulturele en godsdienstige lewe van die jong arbeider.
So iernand word ongevoelig teenoor die lewe en belangeloos; hy raak
ongeinteresseerd in geestelike en openbare sake. In sommige lande
word daar selfs gepraat van ‘n nuwe tipe jong-arbeider (K. Bednarik),
,een generatie in Niemandsiand’ ‘(Thijs Booy).
Minderwaardige en onbestendige werk, of werk wat verveel gee
makliker aanleiding tot misdadigheid (Vig. by. G. K. Engelbrecht,
Jeugmisdadigers in Johannesburg, 379vv.).
—

—

2.2.3

Verhouding Enkeling en Groep.

Dit rnaak ‘n groot verskil of ons te make het met ‘n enkele
buitekerklike jongmens wat alleen iewers leef en of die jongmens deel
is van ‘n groep of massa. Waar die buitekerkilke jongrnens deel is
van ‘n groep wat buitekerklik leef, maak dit die posisie baie moeiliker
om so iemand te bereik. Eintlik word daar nie veel bereik solank
so iemand in die invloedsfeer van ‘n buitekerkilke groep verkeer nie.
Ons het te make met die verskynsel van die massajeug. Die enkeling
wat deel hiervan is, kan nie los van die hele verskynsel benader
word nie. Sekere stede of stadsgedeeltes leen hulle baie beter vir die
ontwikkeling van hierdie verskynsel van die massajeug.
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Die niassajeug sluk die enkeling eenvoudig in en gee die verskil
lende enkelinge ‘n nuwe gedaante. Die massa is iets anders as ‘n
menigte. Die massa is ‘n aantal mense wat deur een of ander binding
saamgehou word en waar die aantal van betekenis is. Die massa is
‘n keuseversameling, dit is altyd jets konkreets en sigbaars. Dit gaan
nie slegs om ‘n veelheid van mense wat byeen is nie, maar om ‘n
aantal wat geiyke behoeftes en eise het en deur ‘n gelyke geestelike
toestand en stemming byeengehou word. Die massa word gekenmerk
deur ‘n anonieme gees. In die massa kom dit tot ‘n sterk affekstyging,
tot ‘n deurbraak van die onbewuste, en hierteenoor tot ‘n verswakking,
ja tot ‘n voile verdwyning van die intellektueie besinning en die morele
krag. Die enkeling gaan oor in die massa en ondergaan ‘n groot
psigologiese verandering. Gewoonlik is die massa onafskeidbaar ver
bonde met die leiers. Soms gebeur dit egter dat die massa teenoor
die Ieier staan. Mag en woede word verheerlik, maar dit verblind
ook en neem die redelilce beoordeling weg. Onder hierdie kragte
verloor die enkeling sy betekenjs en ook sy persoonlikheid. Hy is
nie meer homseif nie, maar ‘n bewuste outomaat.
Die seifhand
hawingsdrang word verswak, die juiste waarneming word verminder en
die redelike oordeel word uitgeskakel, die remmingsinstansies verdwyn
en die onbewuste kry vrye baan. Die massa kry ‘n massa- of kollek
tiwistiese siel. In hierdie massa nou verkry die enkeiing die gevoel
van onoorwinlike mag. In die massa is elke gevoel, ellce handeling
aansteeklik, en wel so dat die enkeling maklik sy belange opoffer
aan die belange van die massa. Dit verklaar die groot suggestibiliteit
by die massa. Ook alleriei religieuse behoeftes spreek mee in die
massabeweging. (Vgl. P. Reinwald, Vom Geist der Massen, 1948 p.
13 w. etpassim). Dit is daarom so goed begrypiik dat die verskil
iende sang- en dansheide en groepe, soos by. die Beatles so ‘n gewel
dige invloed bet en dat dit die jeug eenvoudig mee-sleur, dikwels tot
die histeriese toe. Aile redelikheid en morele oordele vervloei en die
massajeug gaan in vervoering mee. Dit maak later nie meer enige
verskil wat gesê of gesing word nie en op watter wyse gedans word
nie. Juis by die massajeug verkry verskillende groepe, drukgroepe,
‘n betekenis wat buite alle verhouding is.
Die bende. Hier moet ons hoofsaaklik twee groepe onderskei,
naamlik die kliek en die bende. Beide hierdie twee groepe word deur
die breër begrip ,.gelykenis” behels.
Geiykvormigheid van gedrag
word onder die lede teweeggebring. Die teelaarde vir die bende is
gewoonlik ongunstige sosiale en kultuurtoestande. Straatbendes spruit
gewooniik voort uit klieke en ander speelgroepe wat sonder die nodige
toesig saam verkeer. Die jeugbende, net soos enige ander geslote
sosiale groep, het sy sosiale norme en sy eie kode. Ten einde sy
voortbestaan in ‘n vyandige gemeenskap te kan verseker, moet die
bende sy gesag streng handhaaf. Die vernaamste vereiste is dat die
bende moet kan reken op die lojaliteit van sy lede. Die verpiigting
om lojaal te bly en nooit te verklik nie, word beloon deurdat die
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lede die beskerming van en sekere voorregte binne die bende geniet.
Die aantrekkingskrag van die bende bestaan juis daarin dat dit sekere
voorregte aan die lede bied wat hulle andersins in die gemeenskap
ontsê word; dat hulle dikwels instaat gestel word om lonende misdade
te pleeg en dat die bendelewe status en avontuur aan hulle bied. Selfs
in nie-kriminele bendes gee die drang na avontuur egter dikwels aan~.
leiding tot jeugmisdaad. (\lgl. G. K. Engelbrecht, Jeugmisdadiger in
Johannesburg 399vv.) Die grootste kwaad van die bende, is die sg.
bendemoraliteit. Binne die bende heers ‘n sekere gedragkode vir wat
reg en verkeerd is en dit berus geensins op die Bybelse norme nie.
Hierdie moraliteit heers soos ‘n ystere wet waar teenoor die evan
gelie oënskynlik mm kans tot sukses het. Dit word eintlik gesien as
‘n dislojaliteit teenoor die bende om aan die bendemoraal te torring
of dit te onderwerp aan die kritiek van die Bybel. Die bestaan van
‘n bende in ‘n buurt het ‘n demoraliserende uitwerking op die jeug
van daardie buurt en dit op verskiflende maniere.
Met die verskillende kenmerke van die massajeug en die bende
lewe moet die kerk terdee reken as hy met vrug die evangelie na
hierdie mense wil bring. Oënskynlik het die Evangelie met sy klem
op die onvergelyklik groot waarde van die menslike siel en die eis
van ‘n persoonlike beslissing, in die massajeug. Hier sal ons ook
anders te werk moet gaan en die massajeug groepsgewys moet benader.
2.2.4

Eensaamhejd en Gemeenskap.

Ten spyte van die veelvuldige kontak in die massa en selfs in
die groep, kom die jeugdige hier uiters moeilik tot ware gemeenskap.
Dit kom omdat hierdie kontak sekondêr en oppervlakkig is, omdat
daarin die enkeling nie sy regte waarde en betekenis kry nie en ook
die saamwees op valse fondamente gebou word. Hulle praat met
en teenoor mekaar, maar nie werklilc tot mekaar nie. Hulle verkeer
en beweeg saam, maar vind nie egte gemeenskap nie, omdat die een
nie werklik die hart teenoor die ander oopsluit nie. Nou is dit juis
op hierdie ouderdom dat die jongmens so ‘n ontsettende behoefte het
aan egte en blywende gemeenskap en tegelykertyd aan die erkenning
van die eie persoon. Die gemeenskap wat (in ‘n surrogaat wyse) in
die massa en in die bende gesoek word, word nie gevind lie. Wat
wel pynlik ervaar word, is die namelose eensaamhejd. Eensaamheid
wat nie beteken om alleen te wees nie maar die onvermoë om jouseif
te gee, die onvermoë om jouseif aan God te gee en daarom ook aan
die medemens te gee.
Wat ‘n besondere geleentheid vir die kerk wat enersyds die
waarde en betekenis van die persoon voor God beklemtoon en ander..
syds die ware en egte gemeenskap moontlik maak. Alleen in die
geloof in Jesus Christus kom die regte verhouding van die enkeling
en die gemeenskap tot sy reg. Dit moet ons aan die jeugdige bring,
maar ook beleef.
277

2.2.5

Vrye Tyd en Vermaaklikheid.

In die gewone lewe is die vrye tyd belangrik, maar tog baie
ondergeskik aan die hele arbeidsritme. Dit beteken dat die arbeid~
tempo telkens onderbreek word en dat die mens innerlik en uiterlik
weer tot verhaal kan kom en ‘n normale sosiale lewe kan voer.
By die groot deel van die jeug en ook by die buitekerklike jeug
is die verhouding dikwels anders. Nie die werk is belangrik nie maar
die vrye tyd. Die werk is maar ‘n onvermydelike kwaad om in die
vrye tyd werklik te kan ,,leef”. Hoewel slegs geleef word vir die vrye
tyd, is dit tog leeg en word dit gevul met allerlei nietige en sinnelose
dinge, soos ledigheid, allerlei vorms van tydverdryf, losbandigheid ep
selfs banaliteit. In die vrye tyd gaan die jongmens op in die ,,genie
ting” van die lewe, te midde van die groep en van die massa.
Omdat die vrye tyd gevul moet word, verkry die vermaaklikheids
lewe ‘n besonder swaar aksent. Die saam plesier maak met ander.
die flirtasies, die dans en dobbel, die sport en uitstappies en ,,uit
ritjies”, die swelgpartytjies, die sinneprikkelende genot, en veral die
bioskoop, kry ‘n besondere betekenis. Die bioskoop dien as vorming
sentrum. Die jongmens gaan nie slegs daarheen vir afwisseling en
vermaak nie, maar kom tot identifikasie van die self met die film
helde. Dit word ‘n werklike belewing. Die vervreemde jeug kan
hulle nie distansiëer van die inhoud van die film nie, want ,,hy leef die
film in seker sin, en hy leef dit nie as ‘n tweede lewe nie maar sy
eintlike lewe”. (K. Bednarik). Dit is veral ‘n bepaalde soort film wat
gesoek en gesien word. Die film gee egter aan die jongmens ‘n valse
lewensbeeld en lewenswaardes. In die vermaaklikheid dra die hg
gaamlike en met name die seksuele, die besondere gewig. Die vermaak
likheidswêreld eksploiteer juis hierdie begeertes, soos wat die adverten
siewêreld en ook die lektuur van ‘n sekere aard, dit ook doen.
Die kerk sal moet kom met ‘n nuwe singewing van die arbeid
en ook van die vrye tyd. Daarby sal die kerk moet help om aan
die jongmense ‘n gesonde vryetydsbesteding te bied. Juis tydens die
vrye tyd sal die kerk in sy arbeid moet konsentreer om die jongmens
te bereik; nie alleen diegene wat reeds vervreemd is nie, maar ook om
diegene wat nog ,,behoue” is, betyds te help.
2.2.6 Die Gesinsverband.
In ‘n sekere sin is die vervalle gesinslewe van vele medeverant
woordelik vir die verskynsel van die buitekerklike jeug. Die lewende
en gesonde gesin het onberekenbare waarde vir die jongmens ten
goede. So egter ook het die ongesonde en slegte gesin ‘n onbereken
bare slegte invloed op die jongmense. Die voorbeeld van die gesins.
lewe word onbewus nagevolg, soms in vermomde vorm. Die nadelige
van die gesinsinvloed kan wees dat die ouer die kinders verwen het
of sonder tug grootgemaak het. Of dit kan wees dat die ouers so
besig was met allerlei dinge dat daar nie die regte aandag aan die
kinders gegee word nie. Dit is veral die geval waar albei ouers uit
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werk en die kinders van die skool af korn in die ,,leë huis”. Of dit
kan wees dat die ouers in die aandag aan die kinders eintlik egoisties
te werk gegaan het, dit wil sé dit het ten diepste nie gegaan om die
kind nie, maar om die ouers self. Daarby kom nog sosiale omstan
dighede waaronder die gesin leef wat verwildering in die hand werk.
Soms is dit dat die ouers in disharmonie met mekaar leef, dat daar
ontrouheid plaasvind of drankmisbrujk, en selfs dat die ouers skei.
Onberekenbaar is die kwaad wat ongelowige en onverskiflige ouers die
kinders aandoen, of waar die godsdiens nie eg is nie en die kinders dit
deursien.
2.2.7 Die Omgewing/ Woonpiek.
Onbetwisbaar het die omgewing, die woonplek, die milieu ‘n
groot invloed op die jongmens. Die buitekerklikheid op die platte..
land, met sy gevestigde bevolking en sterk publieke opinie, lyk anders
as die buitekerklikhejd in ‘n groot stad, waar alles viottend is en
daar ‘n ander sedelike atmosfeer heers waar die publieke opinie
baie verswak is. Die omgewing, die kontakte wat gemaak word,
die gedagtes wat in ‘n bepaalde gebied beers, die verskillende verbande
waarin die jongmens te lande kom, die heersende samestelling van
die omgewing, die voorkoms van onsedelike praktyke, die bevolkings
digtheid
dit alles oefen ‘n invloed uit en moet in berekening gebring
word wanneer die buitekerklike jongmense benader word.
2.2.8 Die Besondere Tydsgewi-ig.
Die buitekerklike jongmens is nie ‘n tydlose verskynsel nie en
,,die jongmens” kan nie maar op ‘n tydlose manier benader word nie.
Nee, dit is die jongmens in hierdie, die huidige, tydsgewrig. Dit is die
tydsgewrig van die massafikasie, van die groot stede, van die materjële
voorspoed, van die industrialiSasie, van die atoom, van die eenwording
van die wêreld, die sekularisasie, van die Kommunistiese bedreiging,
van die huidige kultuurontwikkeling, met die worsteling van die ver
skillende magte, van die versiapping van die kerklike lewe, van die
toestroming van talle immigrante, en van die gejaagde tempo. Dit is
die tydsbedeling van die seksuele verwildering, van die seggenskap van
die kind, van die vrye-liefde wat valslik gepropageer word, van die
rede se primaat, van die lofsang van die menslike vooruitgang en van
asembenemende ontdekkinge. Die jongmens leef in ‘n onoorsigtelike
en gedisintegreerde lewe. Daar is die feit van die getal-sterkere maar
minder beskaafde nie-blanke bevolking, en dit gaan om ‘n stryd
van lewe en dood om te bly bestaan.
Die evangelie wat aan die buitekerklike jeug gebring word, kan
ewemin tydloos wees
dit moet die konkrete mens in hierdie
konkrete, historiese tydsgewrig raak. Ons kan nie volstaan slegs met
die ,,redding van die siel” nie. Aan die jongmens moet ‘n weg gewvs
word om in hierdie doolhof met die evangelie te lewe.
279

2.3 DiE BEREIKING EN GEESTELIKE BEARBEJDING VAN
DIE VERVREEMDE EN BUJTEKERKLJKE JEUG.
By die verskillende stappe in die geestelike bearbeiding van die buite
kerklike jeug, moet die bogenoemde uiteensetting steeds voor oë gehou
word. Ons het met hoogs gekompliseerde omstandighede te doen en
met ‘n moeilik verstaanbare mens in hierdie omstandighede. Aan die
ander kant het ons ‘n boodskap wat die enigste antwoord op die talle
probleme is, maar wat in homseif aanstoot gee, wat nie na die mens
is nie en nie natuurlik aansluit by die begeertes van die jong harte nie.
2.3.1

Motiewe vir die Geestelike Arbeid aan die Buitekerklike Jeug.
Die buitekerklike jeug staan los van die kerk, is nie in die kerk
geinteresseerd nie, meer nog, is die kerk dikwels vyandiggesind. Hulle
meen dat hulle gelukkig is en die kerk nie nodig bet nie. Hulle vra
nie na die evangelie nie, sit nie met oop arms daarop en wag nie,
bestry selfs die evangelie. Waarom moet die kerk aan hierdie rnense
aandag gee, te meer waar dit juis so moeilik is om hulle te bereik?
Daar moet ‘n motief of motiewe agter sit. Wat is hierdie motief
(motiewe) agter die evangelie-arbeid aan die jeug? Nie maar dat die
werk gedoen word, is belangrik nie, maar veral uit watter motiewe
dit geskied. Daar moet gelet word op die dryfkrag, die beweging
daaragter. Dit is nou egter moontlik dat so ‘n moeilike werk onder
neem word maar dan nie uit:
2.3.1.1

Verkeerde Motiewe:
(a) Filantropiese en sosiale motiewe—
Dit beteken dat die dryfveer ‘n soort algemene menseliefde en mense
jammerte is, wat begaan is oor die jeug. Of dat die sosiale nood en
die opheffing daarvan die groot saak is.
(b) Nasionale en politieke motiewe
Dit is dan die motief waar die versterking van die eie posisie, die
behoud van die jeug vir die eie welsyn of die voordeel van die yolk,
voorop staan. Of selfs waar allerlei politieke oogmerke met die
evangelisering van die jeug nagestreef word.
(c) Egoistiese motiewe
Dit beteken dat nie God die middelpunt van die werk is nie, maar die
self, ook in die kerk; dat nie die eer van God gesoek word me, maar
die eie eer; dat nie die Koninkryk van God gesoek word me, maar
die eie koninkryk.
2.3.1.2

Maar wel uit die Regte Motiewe:
(a) Die soekende liefde van God in Christus
Dit is die grondmotief, die lewensvoorwaarde vir alle evangelisasie
werk, en uit hierdie motief moet alle ander motiewe voortvloei. Hierdie
soekende liefde van God het in Christus konkreet geword, in Sy
koms, Sy leiding, Sy sterwe, en Sy opstanding. Dit moet die kerk
gryp en beweeg tot die evangelisering van o.a. die vervreemde jeug.
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(b) Die eer van God—
Waar die eer van God gesoek word, word van die begin tot die einde
erken dat dit Gods werk is. Daarom word in alles gereken met Sy
wil en Sy bedoeling. Die soek na die eer van God, maak die mens
deemoedig en diep afhanklik van God.
(c) Die roep van die koninkryk—
Met die koms van Christus het die koninkryk van God met krag
deurgebreek. Daar weerklink ‘n kragtige roep dat mense tot die
koninkryk moet kom en daaraan deel moet kry. Wie deel gekry het
aan die koninkryk, word daardeur gegryp, gaan daarmee saam en
leef en ywer vir die groei en uitbreiding daarvan~ Dit is wat aanwesig
moet wees waar die kerk evangeliseer.
(d) Die bevelsmotjef_
Die gedagte om die evangelie ook na die vervreemde en verlorene te
bring, rus nie op die ywer of goeddunke of entoesiasme van die mens
nie, maar weldeeglik op die opdrag, die bevel van Christus om dit te
doen. Hierdie opdrag en bevel weerklink op verskillende maniere, in
die Skrif. Dit word ‘n nood wat ons opgele word.
(e) Die nood van die verlorene
Hierdie motief is dikwels ten onregte vooropgestel. Dit is nie reg
nie. Uit reaksie hierteen is dit weer deur andere genegeer. Dit is
ook verkeerd. Die nood van die vervreemde en verlorene is so groot
en so aaklig, dat dit die kerk uitdryf om aan hom die blye boodskap
te bring. Die kerk trek die verlorenheid van (jong-) mense diep aan;
daar kom ‘n warmte teenoor die sulkes en ‘n dringende begeerte om
te help en te red.
-

(f) Die eskatologiese mQtief—
Chistus wat gekom het, kom sekerlik weer. Sy koms en die werk
van verlossing moet steeds gesien word vanuit hierdie gebeurtenis.
Dit is dan ook die oordeel en daarmee is die genadetyd afgeloop.
Waar die kerk deur hierdie werklikheid gegryp is, word met groot
haas en dringendheid geëvangeliseer.
(g) Die motief van dankbaarheid_
Die hele bestaan en lewe van die kerk is ‘n lewe van diepe dankbaar
heid teenoor God vir die onuitspreeklike gawes van Christus en vir
die werldikheid van die verlossing. Hierdie dankbaarhejd maak dit
onmoontlik om die ontvange gawes slegs vir eie voordeel te hou. Dit
word ook aan andere gegun en daadwerklilc gebring. Dankbaarhejd
gee ook aan die evangeliesasiewerk ‘n besondere kwaliteit.
(h) Die groei van die kerk—
Ondergeskik aan die hoof- en ander motiewe, is die evangelisering
sodat die kerk daardeur sal groei, ook van belang. Nooit mag die
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kerk rus in sy eie omvang en vorm nie, maar daar moet steeds gesoek
en geywer word om steeds meer mense vir Christus te win. Die kerk
groei waar meer en meer gelowiges toegevoeg word. Dit groei egter
ook in diepte waar die evangelie voortgeplan~ word en die eie lewe
tot beskikking van die voortgang van die evangelie gestel word.
2.3.2 Kontak maak en behou
Die kontak tussen die kerk en die buitekerklike is gebreek.
Om kontak te maak, vereis ‘n hart vol liefde wat die vervreernde toege
wend is. Dit beteken dat daar eerlike belangstelling moet kom vir
die persoon van die vervreemde. Hy/sy moet gesien word as ‘n
persoon, as ‘n medemens en daar moet respek wees vir sy/haar
persoon. Daar moet ook eerlike belangstelling kom vir die opvattinge,
smaak en besondere probleme van die jeug. Elke mens wil weet dat
hy/sy ernstig geneem word. Die vertroue moet gewen word en om
dit te kan doen, vereis blanke eerlikheid en waaragtigheid. Alle
kunsmatigheid en onwaaragtigheid word bale gou deursien en dan is
dit met die vertroue gedaan. Met groot geduld en diepe begrip en
diepe bedagsaamheid moet met die jongmens omgegaan word. Dit
moet nie net gesê word nie, maar in die lewe uitkom. Oordele links
en regs en goedkoop antwoorde verbreek die kontak. Die kontak
word gemaak net soos die jongmens is en net waar hy/sy tuis is.
Ons moet nie eers verwag dat daar ‘n verbetering moet kom voordat
kontak gemaak word nie. Ons hoef nie vreeslik te soek om kontak
te maak nie. Die vervreemde jeug verkeer en leef tussen ons
hulle moet slegs ,,raakgesien” word en die moontlikheid vir kontak
net nie ontwyk word nie.
Die kontak wat gemaak word, moet behou en verder uitgebrei
word.
—

2.3.3

Vernuwing van die Kerk self.

Die kerk wat wil evangeliseer, wat die jeug wil evangeliseer,
moet eers kyk hoe lyk sy eie gesig. Dit is ‘n duur saak. Dit wat
oorgebring word, moet in die eie lewe van die kerk ‘n werklikheid
wees. Veral by die jeug help dit nie om met ‘n skynbeeld te kom
nie. Drastiese selfkritiek is nodig. Dit is onmisbaar dat die kerk sal
kom tot ‘n algehele vernuwing. ‘n Kerk wat lou en kragteloos en
ongehoorsaam is, kan nie evangeliseer nie en daarby word die werk
deur eie hande afgebreek. Ons sal vir ons moet rekenskap gee van
waar ons presies as kerk staan.
Daar moet eerstens gevra word of die kerk leef uit die bronne
van God. Of Christus inderdaad die Here en Koning is en of Hy
regeer deur Sy Woord en deur Sy Gees.
Verder moet gevra word hoe lyk die lidmate van die kerk.
Sekerlik nie of hulle voltnaak is nie, want dit is nie moontlik in hierdie
bedeling nie. Wat wel gevra kan word is of dit vir die lidmate inder
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daad gaan orn ‘n keuse teenoor Christus, of FTy in hulle lewens
regeer. Dit is dodelik orn te evangeliseer terwyl binne die kerk soveel
naam-Christene is en daar geleef word na ‘n verwaterde evangelic.
Die groot bedreiging vir die kerk is om te beweeg in die rigting van
‘n godsdiens sonder beslissing, om self ,,skare” te word.
Selfkritiek moet ook korn oor die vraag of daar egte liefde en
gemeenskap in die kerk en onder die lidmate heers. Dikwels word
gepraat van die liefde, maar beers die haat en afguns; daar is soveel
onenigheid en hoogmoed, soveel eiegeregtigheid en selfhandhawing.
Die fondament van die kerk is egte gemeenskap. Dikweis verfiou dit
en word die kerk self ‘n massa sonder gerneenskap. Die krag van
die kerk lê o.a. in die lewende, liefdevoile gemeenskap.
Ook selfkritiek, of die kerk weet dat hy oppad is, dat sy bestem
ming elders is. Dat hy nie hierdie wêreld moet begin liefkry en na
niks meer soek en verlang nie. Dat die kerk sy vreemdelingskap
vergeet en ,.tuis” raak op die aarde en die wéreid ook aan die hart
begin druk. Daar moet die lewende verwagting van die toekorns en
die koms van Christus wees.
Selfkritiek of die kerk sy taak en roeping in die wêreld getrou
gebly het. Of by ook nog die nood buite horn raaksien. Die gevaar
is naamlik dat die kerk versteen en stol. Dat die lewende evangelie
verwar word met ‘n bepaalde kultuurbesit. Dat die kerk ‘n bolwerk
word vir die handhawing van die bestaande en net besig is om die
eie nes te bou en te stry vir die eie gerief en gemak.
Daar is flog verskeie ander punte waar die kerk moet kom langs
die weg van drastiese selfkritiek, en noodsaajclik moet korn ter ver~
nuwing. Die kerk sal steeds weer moet reformeer
hierdie proses
is nooit afgesluit nie.
—

2.3.4

‘n Lewende en Kragtige Erediens.

Ons moet die erediens sien as een van die beiangrikste evan
gelisasiegeleenthede In die eerste pick omdat hier veral die vernuwing
van die kerk plaasvind. Verder omdat die erediens die geleentheid
is waar die gemeente sy geloof belv en beleef, en waar die taak en
roeping van die kerk duidelik word, asook waar die toerusting vir
die uitvoering van die taak verkry word. Maar verai ook omdat die
erediens die pick is waarheen die buitekerklike jeug aangetrek moet
word en waarby hulie ingeskakel moet word. Dit is veral bier waar
die belangrike beslissing van die lewe val. Hier kan en moet die
vervreemde jongmens agterkorn wat die kerk is, wat die boodskap
van die evangelic is en hoe dit die groot verandering rneebring in die
lewe van die mens. Daar is geen pick waar die evangelie-in-aksje
beter tot sy reg kan korn as juis in die erediens nie.
Om al hierdie dinge te kan bereik, moet die erediens kragtig en
iewend wees. Dit kom nie soseer op die vorm of die tegnieke aan
nie, as op die inhoud, waar die lewende Christus teenwoordig is en
deur Sy Woord en Gees aan die werk is. Die erediens is nie maar ‘n
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menslike byeerikoms nie, maar is ‘n gebeurtenis waar God in Christus
reddend, verlossend en vernuwend aan die werk is. Geen kunsgrepe, geen
menslike poging, geen effekbejag, geen nadoen, absoluut niks kan die
plek inneem van die lewende en werkende Christus en sy Gees in
die erediens nie. Christus moet langs verskillende wee en deur die
verskillende elernente van die erediens, deur die hele ,,gees” in die
erediens, teenwoordig wees en wel as die Middelpunt daarvan. Veral
waar ons te make het met die jeug wat alles so krities bejeën en wat
soek na die egte, kan niks wat kunsmatig, wat geforseerd, wat skyn
heilig en onopreg is, in die erediens geduld word nie. Baie gou voel
die jeug aan wat met die erediens aan die gang is.
Die jongmens, soos enige ander mens, wat die erediens bywoon,
moet in Gods Naam en in Sy krag geheip word om te kom tot ‘n
beslissende ontmoeting met Horn. Die jongmens moet gebring word
om van aangesig tot aangesig God in Jesus Christus te ,,sien”, in
gesprek met Horn te verkeer en te kom tot die algehele oorgawe
van die self aan Horn. Hoe meer uit God geleef en gearbei word,
hoe meer sal die buitekerklike jongmens bereilc word.
Die hele diens moet lewend wees, daar rnoet ‘n warmte en
besieling merkbaar wees. Nie slegs die intellek moet bereik word
nie, maar die hele mens na liggaam en siel, na intellek, gevoel en wil.
,,Lewend” beteken ook deelname deur elkeen, en nie dat die predi
kant alleen deelneem nie. Elkeen moet kan meedoen, meewerk,
medeverantwoordelik wees; maar ook deel he, mee-ontvang en opge
neem word in die groot geheel. Lewe beteken ook egte en deur
leefde gemeenskap. Dit veral moet duidelik in die erediens uitkom.
Wat ‘n geleentheid vir die kerk om ook teenoor die buitekerklike
jeug hierdie gemeenskap te kan beoefen, en ook aan te bied om self
daarin te kan deel. ,Lewe” beteken ook diens, onbaatsugtige diens
teenoor mekaar en teenoor die wêreld.
Waar die erediens so lewend en kragtig is, met ‘n openheid
teenoor die vervreemde, waar dit eg en lewensgetrou is, waar dit ‘n
lewende verkeer tussen God en die mens is
sal baie buitekerklike
jongmense daarheen getrek word en vir Christus gewen word.
—

2.3.5

Spontane getuienis deur elkeen.

Ten nouste verbonde aan die lewende en kragtige erediens, en
as ‘n uitvloeisel daarvan moet daar ten opsigte van die evangelisasie
taak van die kerk, ook nog bykom die spontane getuienis van elke
gelowige lidrnaat.
Die gelowige staan op die front, leef en werk tussen die ver
vreemdes, is op die terrein van die stryd. Hier is die groot geleent
heid om die gemeente, die kerk, die evangelie, ja Christus self, te
verteenwoordig en bekend te stel. Elkeen moet net leef ooreen
komstig sy belydenis, en moet alles vertoon wat Christus in sy lewe
verander het; elkeen moet net vertel van hierdie groot dade van God
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aan hom/haar en kan dit so maklik doen want hulle het eerstehandse
kennis daarvan. Hier kan alle vooroordele teenoor die kerk en teen~
oor die evangelie sover moontlik reggestel word, hier kan die evangelie
voorgelewe word, hier kan die spontane getuienis afgele word. Hierdie
getuienis moet alytd wees getuienis aangaande Christus en nie self
getuienis nie. Die spontane getuienis moet plaasvind deur elke lid
maat, te alle tye en onder alle omstandighede. Dit moet geskied deur
woord en daad. Dit moet kom in die gesindheid, die liefde, die woord
en die lewe. Soos ‘n suurdeeg moet die invloed van die evangelie
deurwerk.
Om die buite kerklike jeug te bereik, kan die kerk nie sonder die
spontane getuienis van elke gelowige werk nie.
2.3.6 Besoekwerk.
Ten nouste verbonde met die spontane getuienis kom evangeli..
sasie deur besoekwerk. Die mens het iewers ‘n ,,tuiste”, daar is hy
baas en daar het by die seggenskap. Daar kan alle ander mense
uitgesluit word. Hy voel dat hy ‘n onaantasbare ,,geestelike” vesting
bet. Om so iemand met die evangelie te bereik, moet ons die evan
gelie bring na waar hy/sy tuis is, na die eie terreiñ. So iemand moet
besoek word met die evangelie. Dit kan egter nie maar soos ‘n brief
•afgegee word nie. Dit moet oorgedra word en dit geskied deur die
persoon van die besoeker, deur sy woord en gesindheid, deur sy
lewe, deur sy hart en siel. Immers die draer van die boodskap
word onafskeidbaar deel van sy boodskap.
Die evangelisasie deur besoekwerk moet sekerlik in die eerste
plek geskied deur die besondere ampte. Tog is ook vir die regte
oordrag van die evangelie aan die buitekerklike jeug, grondige voor
bereiding en toerusting nodig. In die stede waar daar groot getalle
buitekerklike jongmense is en waar die besondere ampte, ontoereikend
is, of selfs naas die werk van die besondere ampte, moet die besoek
werk geskied deur die gewone gelowiges. Dit is egter nie elkeen se
taak nie. Nie almal is geskik daarvoor nie. Die kerk sal grondig
moet keur sodat slegs die geskikte persone hierdie taak toegewys
kry. Grondige onderrig en deeglike vorming is nodig, anders sal die
werk skade ly.
Waar lidmate gebruik word om te help met die opsporing van
buitekerklike jongmense, word minder streng eise gestel, want dit is
maar voorlopige werk en die gedagte is maar om die omvang van
die vervreemding en die adresse te wete te kom.
In die onderrig sal die grondreëls vir ‘n evangelisasie besoek
deurgewerk moet word. Die inhoud en die regte woord is baie
belangrik, maar net so belangrik is die indruk wat gemaak word.
Die eerste indrukke is gewoonlik van die allergrootste belang. Goeie
maniere en goeie smaak, is onontbeerlik. Daar moet respek wees vir
die persoon en tuiste van die ander, al is dit net ‘n kamertjie. Opregt
heid, eerlikheid en liefde is die geheim van ‘n suksesvolle besoek.
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Styfheid en die houding om uit die hoogte teenoor die ander te staari,.
is net so futiel as oordrewe familiariteit.
Die oordrag van die evangelie tydens die besoek geskied veral
deur die gesprek.
2.3.7

Die Evangelisasiegesprek.
Seker een van die moeilikste, maar tegelyk ook vrugbaarste
evangelisasiemiddele, is die gesprek. Teenoor die buitekerklike jeug
is dit die middel. God het aan ons die vermoë gegee om met mekaar
te praat en daarmee ‘n deel van ons vir die ander te openbaar, maar
ook ‘n deel van onsself aan die ander oor te dra en ‘n deel van horn
oor te neem. Dit is ook die weg waarlangs ‘n ander se hart vir die
evangelie geopen word en die waarhede van die evangelie oorgedra
word, terwyl die vervreemding weggeneem word. Die gesprek ver
loop woordeliks, maar ken ook tye van begrypende stilte.
Orn werklik ‘n evangelisasiegesprek te kan hou, is nodig orn
vertroue te wek. Niemand maak maklik sy/haar hart oop teenoor
iemand wat nie vertrou word nie, allermins waar dit gaan om die
diepste hartgeheime. Die vertroue moet gewek en ook bewaar word.
Die opregtheid van hart en die iiefde, wat so makiik aangevoel kan
word, sal bydra om die vertroue te gee. Ons moet werklik langs die
ander korn staan, die ander ernstig neem, respek he vir sy/haar
persoon en opvattings, met ‘n openheid teenoor die ander staan. Alle
gejaagdheid en krampagtigheid moet vermy word.
Die basiese uitgangspunt van die gesprek is om genuanseerd
te luister. Aandagtig en begrypend moet geluister word. Die ander
moet siegs geheip word om te spreek, om die hart uit te praat. Telkens
sal die ander net geheip word om by die kern van die saak uit te
kom. Ons moet tog waak om nie onmiddeilik te korn met tereg
wysinge, veroordelinge en selfverdediginge nie. Help die ander om die
gernoed te ledig. Om waariik te luister is orn te trag om die ander
se sienswyse sy opvattings, sy problerne ten voile te verstaan en in
verband te verstaan. So ‘n soort ,,invloeiende begryping” (E. v.d.
Schoot) moet dit wees. Agter die woorde van die ander moet ons
trag die mens te sien en te ken. Dit is die beoefening van die.
hoogste geduld en liefde om die ander te laat praat en end uit te
luister.
Wie goed geluister het, kan goed diagnoseer en daarom ook
ter sake praat
die regte ding op die regte plek sê. Dan is nie ‘n
stortvloed van woorde of ‘n opeenstapeling van tekste nodig nie, maar
die regte woord, met die regte aksent op die regte piek en dan het
dit groot betekenis. In hierdie spreke sal ons daartoe moet kom om
eeriik ons eie foute en die van die kerk te erken, en dan ondanks dit
alies die ander te stel voor die werklikheid van die evangelie, voor
die werkiikhied van Christus self. Die debat en die twisgesprek moet
vermy word. Dit beteken dat elkeen op sy eie viak bly staan en
—

286

terwille van die prestige en selfhandhawing staan en val by die ele
standpunt. Dan kan die argument gewen word, maar die persoon
verloor word. Veel beter as om te debatteer, is dit om in eenvoud
vir die waarheid te getuig en God te vertrou om op Sy tyd die
oortuigingswerk te doen. Met
geduld moet ons wag dat God self
van binne-uit sal oortuig. Dikwels is dit nodig om die gesprek by ‘n
later geleentheid (of geleenthede) voort te sit. ~n die gesprek is die
regte houding ,,die maksimale benadering, met behoud van die af
stand” (RUmke). Daar moet die inlewing en identifikasie wees, maar
steeds met die handhawing van die grens.
Die einddoel van die gesprek is waar die gesprek gelei het tot
die egte kontak, waar die boodskap van die evangelie oorgedra is,
en waar die gesprek van die besoeker met die vervreemde oorgaan in
die groot gesprek van Christus met die vervreemde en dat die siel
sorger horn dan terugtrek en swyg.
Die grondreels van die evangelisasiegesprek bly dieselfde by
verskillende mense, maar die inkleding en toespitsing daarvan wissel
van persoon tot persoon. Daar mag nie net een resep geld nie. Dit
is veral nodig om die inkleding en inhoud te verander na gelang
van die aard, omvang en oorsaak van die vervreemding by die persoon
met wie die gesprek gevoer word.
2.3.8

Groeps-arbeid.
Juis omdat die groep en die bende, asook die massa, so ‘n
groot plek inneem by die jeug en daarom ook by die buite-kerklike
jeug, moet die kerk in die geestelike benadering van hierdie mense nie
slegs die enkelinge benader ~nie, maar ook die groepe. Die groepe
moet gesoek word en met hulle kontak gemaak word, veral met die
leiers. Die hele groep sal dan langs verskillende wee na die aard
van die omstandighede, bearbei moet word.
Daarnaas sal die kerk, om die hearbeiding van die groepe effek
tief ter hand te neem, self daartoe moet oorgaan om klein groepe
binne die raam van die bestaande gemeente in die lewe te roep. So
‘n groep moet besonderlik saamgestel wees. Dit moet ‘n bekwame en
toegeruste leier h~. Verder moet die kern daarvan ‘n aantal oor
tuigde en besielde jong gelowiges wees. Hulle kom dan gereeld
byeen en elkeen bring een of meer buite-kerklike jongmens saam.
Hier verkeer almal dan gesellig saam. Bespreek allerlei sake en besien
dit vanuit die evangeliese Ii
Daar word saam gepraat, maar ook
saam gewerk en saam gekonfereer, by. oor ‘n boek, oor ‘n film oor
ander vrae wat die jongmense raak. Op ‘n natuurlike wyse kry die
Bybel hier sy plek. So ‘n groep moet kontinuIteit he, maar steeds
moet nuwe lede bykom. As die groep te groot is, word dit in twee
gesplits. Dit word nie “n groep van enersdenkendes nie, maar ‘n
gespreks- en gemeenskapsgroep en is ingeskakel by die erediens. Dit
moet steeds daarheen werk en van daaruit weer terug na die groep.
Die doel van die groep is kontak, die beter bekendstelling van wat
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die kerk en die evangelie werklik is, die onderlinge gemeenskap en
die win van die buitekerklike jongmens. Die Kerkjeugvereniging bet
‘n besondere geleentheid om die leiding te neem by die groepe.
2.3.9 Masa-Evangelisasie.
Ook hierdie aspek sal die kerk ter hand moet neem om die
buite-kerklike jongmens te bereik. Dit beteken dat op die massa
gekonsentreer word en die bedoeling is tweërlei, om die menigte te
bereik, maar ook om die massa-veroorsakende omstandighede te ver
ander.
Na die aard van omstandighede kan die massa-evangelisasie aan
gewend word in die vorm van evangelisasiedienste, deur die gebruik
making van die film, die lektuur, die pers en veral die radio. Dit
kan plaasvind gedurende die werkstyd van die jeug, met die same
werking van die verskillende werkgewers en die verskillende kerke, of
gedurende die vrye tyd, of gedurende vakansie en dan op die verskil
lende vakansieoorde. Te veel bet die kerk in die verlede hierdie
belangrike werk oorgelaat aan allerlei nie-kerklike instansies.
Hier kan die evangelisasiekommissie van die kerk en die jeug
kommissie nouer saamwerk en groot projekte saam uitwerk en beplan.
2.3.10 Bearbeiding van die hele mens.
Telkens is daarop gewys dat in die evangelisasiewerk nie maar
net gesoek moet word om ,,siele te wen” of ,,siele in te samel” nie.
Die bekering raak die hele mens, met liggaam en siel. Ook kan ons
die jongmens nie losmaak en uithaal uit sy/haar konkrete lewe en dan
in ‘n soort lugleegte wil bearbei en as Christen wil laat lewe nie.
Die lewende jongmens van vandag, in die harde, konkrete lewe, word
bearbei en moet juis in hierdie lewe as Christen lewe.
Daar sal openlik moet ingegaan word op die vrae van die jong
mense. Hulle sal geheip moet word om die lewe te sien vanuit die
Bybel en om daarvolgens te lewe. Juis waar die liggaamlike, en met
name die geslagtelike, so ‘n groot betekenis het in die lewe van die
jongmens, sal die kerk veel meer daaraan moet aandag gee om dit
in die Bybelse hg te besien, maar ook in die hg van die konkrete lewe.
2.3.11 Gekoördineerde Optrede.
Die arbeid aan die buite-kerklike jeug moet uitgaan van die
plaaslike gemeente en hier moet die Kerkraad die leiding neem. Dit
is die taak van die hele gemeente. Tog gaan dit bokant die vermoë
van die plaaslike gemeente en moet die werk ook aangepak word op
die viak van die Ring en die Sinode en Algemene Sinode. ‘n Groter
koordinering en deegliker beplanning is nodig. Die arbeid moet nie
slegs sporadies en bier en daar aangepak word nie, maar landswyd
en op verskillende vlakke.
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2.4 BEVINDINGS:
2.4.1 Daar is geen duidelike grens of onderskeid tussen kerkver
vreemding en buitekerklikheid nie. Vervreemding en buite
kerklikheid op sigself neem ook verskillende grade aan.
2.4.2 Baie faktore dra by tot vervreemding en van hierdie faktore
moet die kerk kennis dra en ook daarmee rekening hou in sy benade
ring tot en bearbeiding van die vervreemde jeug.
2.4.3 Die kerk moet sy motiewe ondersoek en suiwer in sy besorgd
heid oor en uitreiking na die vervreemde en buitekerklike jeug.
2.4.4

Die kerk moet self ‘n voortdurende vernuwing beleef en die
Evangelie wat hy verkondig in waarheid beleef en uitleef: in
dieselfde gees moet die kerk ‘n lewende en kragtige erediens ontwik
kel; daar moet lewe en besieling merkbaar wees, daar moet warmte
en opregtheid wees; daar moet ware gemeenskap met die Heilige en
met die heiliges wees.
2.4.5

Tn die kerk se uitreiking tot die vervreemde en buitekerklike is
huisbesoek, belangstelling, die evangelisasiegesprek, groepsar
beid, massa-evangelisasie en so meer alles baie belangrik en waardevol,
maar niks is so belangrik en so onmisbaar as die getuienis van gelo
wiges na buite nie.
2.4.6 Gekoördineerde optrede binne die plaaslike gemeente en tussen
gemeentes, die Ring(e), die Sinode(s) en die Algemene Sinode is van
deurslaggewende belang.
2.4.7 Die kerk wat sy roeping nakom om ook sy jeug daadwerklik
meelewend te maak en te hou, en die buitekerklike jeug bereik en
terug wen, het ‘n toekoms as kerk van Jesus Christus.”
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AFDELING C
DIE ROEPINGSVERVULLING VAN DIE NED. GEREF. KERK
TEN OPS1GTE VAN DIE OPVOEDING EN ONDERWYS AAN
SY JEUGLIDMATE
HOOFSTUK

Viii

DIE NED. GEREF. KERK EN DIE GEWONE ONDERWYS
Die algemene doelstelling van hierdie studie, naarnlik om ondersoek
in te stel na die jeug en die jeugarbeid ‘ian die kerk, word in hierdie
afdeiing saamgetrek op ‘n ondersoek na die roepingsvervulling van
die kerk ten opsigte van die opvoeding en onderwys van die kind van
die kerk. Hier word dan navraag gedoen na die doelstelling van
onclerwys, getoets aan die Skrifbeginsels, na die bereiking van die
ideaal wat die kerk t.o.v. die onderwys stel en na die wyse waarop
onderwys en opvoeding van die kind gekoordineer moet inskakel by
die globale opset van die kerk met sy jeug.
Met ander woorde, aan watter vereistes moet
getoets aan die
Skrif
die onderwyser, die leerstof, die leergang, die handboeke, die
wyse waarop en die gees waarin die kennis oorgedra word, die gees
van die skool, die handhawing van dissipline en die uitoefening van
die tug, ens. voldoen om die aanvaarde oogrnerke vir die opvoeding
en onderwys van die Christen kind te verwesenlik, en langs welke weg
en op watter wyse kan en moet die kerk ‘n bydrae lewer om hierdie
doelwit te bereik?
Die taak van die Ned. Geref. Kerk ten opsigte van die opvoeding
en onderwys van die kinders van die kerk, word soos voig in art. 67
van die Kerkorde uitgedruk:
1. Die kerk aanvaar dit as sy roeping om toe te sien dat daar steeds
‘n ereplek aan die Woord van God op die dagskole gegee word,
dat die opvoeding van die jeug behoorlik en in ‘n Christelike gees
en rigting behartig word en dat, met die oog daarop, geskikte leer
kragte aangestel word. Die Kerk erken die selfstandigheid in eie
bevoegdheid van die skool en die universiteit maar het die reg
om van skole en universiteite Christelike onderwys vir sy kinders
en jong mense te verwag.
2. Die Kerk sal horn daarvoor beywer om die Protestants-Christelike
karakter van ons yolk te beskerm en te behou en uit te bou.
‘n Saaklike oorsig van die geskiedenis van die bemoeienis van
die Ned. Geref. Kerk met die opvoeding en onderwys van sy kind
is van groot belang omdat so ‘n geskiedkundige oorsig ‘n duidelike
getuienis lewer van hoeseer die kerk deur die eeue heen, onder ver
skillende omstandighede, horn beywer het in belang van die opvoeding
en die onderwys van die kind. Dit gee ook ‘n aanduiding van die
hoofmomente van die onderwys waarin die kerk steeds beianggestei
het en beeld so op praktiese wyse uit die voile terrein van die onderwys
—
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waarvoor die kerk horn beywer het in die geloof dat hy sy Godgegewe
pug nakom.
‘n Historiese oorsig gee telkens ook ‘n aanduiding van die recles
waarom die kerk horn hieroor bernoei het en lewer so ‘n belangrike
bydrae tot die debat wat vandag soms met groot ems gevoer word
oor die gronde vir en die terrein en die perke van die kerk se
bemoeienis met die onderwys.
‘n Kort oorsig van die voorgeskiedenis van die kerk van Christus
se aandeel in die onderwys van die kind gedurende die eeue, gee ‘n
aanduiding dat die Ned. Geref. Kerk in sy bernoeienis met die onder
wys. rnaar net getrou gebly het aan die siening oor die pug en roeping
van die kerk ten opsigte van die onderwys van die kinders.
Die geskiedenis lewer verder ook getuienis dat die Ned. Geref.
Kerk horn nie alleen interesseer het in die gewone onderwys van
normale kinders nie, maar horn terdeë interesseer het in die buiten
gewone onderwys, in die onderwys sowel as die versorging van die
sorgbehoewende kind soos byvoorbeeld verwaarloosde kinders, liggaam
uk afwykende of gestrernde kinders ens.
1. DIE VOORGESKIEDENIS
Die Kerk van Christus was die grondlegger van die onderwys in
die Westerse wêreld, en vir baie eeue ook die enigste draer daarvan.
Aan die wortel hiervan was die taak van die kerk om sy kwekelinge
voor te berei tot voile lidmaatskap. Die voornemende belyer moes die
Kategumene skool bywoon.
1.1 KATEGETE SKOLE.
Vir die doelmatige opleiding van die Kategumene was Kategete
(Katkiseermeester) nodig. Kategeteskole is opgerig orn hulle te be
kwaarn. Die eerste Kategeteskool is in die tweede eeu te Alenxandrie
gestig. Die bloot godsdienstige en teologiese onderrig het weidra ‘n
breer basis verkry en profane vakke het aandag geniet totdat die hele
Griekse wetenskap uiteindelik deur die lesings gedek is. Die kerk
vaders Clemens (c200 n.C.) en Origines het onder die eerste leiers getel.
Origines was die grootste geleerde van sy tyd: hy het die Bybel in
ses tale vertaal en het 6.000 boeke en geskrifte geskrywe.
Kategeteskole is elders opgerig, o.a. te Nisibillis, wat tot in die
Middeleeue bly voortbestaan het. Hierdie inrigting het benewens die
Griekse wetenskap ook die Griekse filosofie, o.a. Aristoteles, aan die
Arabiere oorgedra. Hierdie skatte van die wetenskap is in die l2de
en l3de eeu via Spanje na Europa oorgebring en het so die grond
legger geword van die Renaissance.
Gedurende die vroeë- en die Middeleeue was onderwys verbonde
aan Klooster- en Katedraalskole. Later het die vernaamste van die
inrigtings, ten gevolge van spesiale opdragte van Pouse of vorste, tot
Universiteite ontwikkel.
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1.2 DiE ONTSTAAN VAN DORPSKOLE.
Gedurende die latere bloeitydperk het die kerk opdrag gegee dat
dorpskole gestig word. In die jaar 1400 was daar in die Duitse Ryk
volgens skatting 50,000 sulke skole.
Dit is hier waar skeiding tussen kerk en skole ontstaan het. Die
Stadsbesture het destyds ‘n groot mate van outonomie besit en het
stadsskole opgerig. Die kerklike beheer is Iangsamerhand beeindig,
maar die kerklike leerplan is gevoig.
1.3 DiE SJNODE VAN DORDT EN ONDERWYS.
Die Hervorming het nuwe verwikkelinge gebring. Volksonderwys
in die moedertaal is byvoorbeeld ontwikkel. Hoer onderwys bet in
Latyn plaasgevind, die sogenaamde Latynse skool.
Die verantwoordelikheid van die ouer vir die opvoeding van die
kind is deur die Hervormers beklemtoon. Die owerhede is aange
moedig om skole op te rig. ‘n Stryd tussen kerk en staat oor die
beheer van onderwys het ontstaan Na verskeie Sinodes is die saak
deur Dordt (1618-19) besleg. Ons het hier te doen met ‘n Gerefor
meerde staat wat ‘n ooreenkoms aangaan met ‘n Gereformeerde kerk.
Die skool soos deur die Sinode van Dordrecht omskrywe, was ‘n
Gereformeerde Staatskool. Die Staat rig skole op en stel onderwysers
aan. Dit berus egter volgens Calvinistiese beginsels in die hande van
die ouer. Die geskil is bygelê deur die streng kontrole wat die kerk
in hierdie verband verkry het. Onderwysers is deur die Classis onder
soek en gekeur. Die skool neem selfs die skoolkategese waar. Daar
is onderskei tussen huiskategese, skoolkategese en kerkkategese. Die
onderwyser het as voorleser en voorsinger opgetree en die predikant
het mm of meer in die hoedanigheid as skoolinspekteur die skole
besoek, soms vergesel van ‘n verteenwoordiger van die Staat, want dit
was ook ‘n staatsskool. Die aanvangsjare van die skoolwese in Suid
Afrika moet teen hierdie agtergrond verstaan word.
.

2.

DIE NED. GEREF. KERK AAN DIE
KAAP EN ONDERWYS

2.1 DiE AANVANGSJARE.
Met die vestiging van Jan van Riebeeck aan die Kaap die Goeie
Hoop is die gevestigde gebruike en gewoontes van die vaderland hier
oorgeplant. Aanvanklik is die nedersetting deur die sieketrooster
Wylant bedien tesame met besoekende predikante uit Batavia. Wylant
was verantwoordelik vir die onderwys en die doel van die onderwys
was voorbereiding vir lidmaatskap. In 1663 is die eerste skooltjie
gestig met 12 blankes, 4 slawe en een Hottentotkind. Hierdie eerste.
,,Duytsche” skool het in die Heidelbergse Kategismus onderrig gegee.
In 1665 kom ds. van Arckle. Die kerkraad hou steeds toesig
oor die onderwys. In 1710 word die eerste Scholarche gestig
die
eerste poging tot sentralisasie van skoolkontrole.
—
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2.2 DiE BEGIN VAN ONDERWYS-WETGEWING.
Die De Chavonnes-ordinansie in 1714 was die eerste onderwys
wetgewing in Suid-Afrika. Die kerkraad hou nie meer toesig nie
rnaar die predikant dien wel op die Scholarche.
Hierdie ordinansie bepaal dat dit vir die hele land voordelig
is dat die kinders in die vrese van die Here opgevoed moet word.
Die aanstelling van onderwysers berus by die Goewerneur-in-Rade.
Die kinders moes die Tien Gebooie, Geloofsbelydenis en Heidelbergse
Kategismus leer, en die onderwysers moes ‘n formulier onderteken
waarin hulle die leerstellinge van die Gereformeerde Kerk van Neder
land onderskrywe.
Prakties is hier die beheer oor die onderwys van die kerkraad en
selfs van die Scholarche weggeneem. Rede hiervoor was o.a. die lab
heids van sommige predikante. Goew. Jansens skryf byvoorbeeld:
,,Onderwys behoeven zy bovenal, maar hoe het bezorgd? De predi
kanten verbeelden zich groote Heeren te zyn.”
2.3 DiE KERKORDE VAN DE MIST.
Met die koms van De Mist in 1803, word die verskuiwing weg van
die kerk beklemtoon. Dit is deels te wyte aan die feit dat Nederland
sy wortels in die Humanisme en die filosofie van die Franse Rewolusie
begin vind het. Maar dit is ook te wyte aan die feit dat die kerk
self verdeeld geraak het en die owerheid gevoiglik in die verleentheid
geplaas het t.o.v. welke interpretasie van die Christelike geloof op
skool geleer moes word. Die Nederlandse Nasionale Skoolwet van
1801 openbaar die eerste tekens van die bekende gewetensklousule
vir Godsdiensonderrig op skool. Die wet bepaal naamlik dat eerbied
vir die Opperwese op skool geleer moet word maar godsdienstige leer
stellinge wat deur verskillende kerkgenootskappe verskillend uitgele
word, moet vermy word.
Die Kerkorde van De Mist bepaal dat skole nie aan enige kerk
genootskap behoort nie. Die doel van die skool is nou nie meer om
vir kerklidmaatskap voor te berei nie, maar ,,om goeie burgers vir die
staat te vorm” en as sodanig staan die skool onder beheer van die
Goewerment. In Art. 20 het hy wel die toegewing gemaak dat aange
sien die meeste burgers aan die ,,Nederduitse Hervormde Kerk” (soos
hy verkies het om die kerk te noem) behoort, die kerk besondere
huip en erkenning van die Goewerment nodig het en verdien. In die
Ordinansie word dan ook bepaal dat aan die hoerskole die eerste
beginsels van die Christelike leer onderwys sou word en wel ,,zoveel
mogenlyk naar leiding van het Kerkgenootskap waaraan de ouders
behoren”. Die kerk kry dus die reg om hier direkte leiding te gee.
Verder dien alle predikante van buite-distrikte as erelede op die staats
koinmissie wat onderwys sou beheer; predikante se huip mag ingeroep
word by inspeksie van skole, en twee predikante van Kaapstad was
lede van die permanente Onderwyskommissie kragtens die Ordinansie.
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Alles in aanmerking geneem was die posisie deur die Ordinansie geskep,
‘n verbetering op die heersende toestand.
2.4 DiE ENGELSE BEWiND.
Die Engelse regering het, oppervlakkig beskou, vanaf 1806 De
Mist se beleid voortgesit maar in werklikheid die kerk se invloed op
onderwysgebied meer ingeperk, o.a. deur die band met die kerk in
Holland te verbreek. Verskillende Engelse goewerneurs wou ook die
staatskole gebruik om die bevolking so spoedig moontlik te verengels.
In 1824 is die eerste Sinode van die N.G. Kerk saamgeroep
en kon die kerk in georganiseerde verband optree om die onderwys
belange van die Hollandssprekende volksdeel te behartig. Op hierdie
sinode is besluit dat die kerk horn sou beywer vir geskikte godsdiens
onderrig in die staatsskole.
Tydens die Sinode van 1834 is ‘n reglement ter bevordering van
die onderwys op voorstel van ds. J. Spyker goedgekeur. Hierdie plan
het veral ten doel gehad om meer onderwysers en skole aan die ver
afgelee buite-distrikte te verskaf. Die regering het hierdie onderwys
program goedgekeur, maar het aan die kerk geen geldelike steun
verleen nie.
In 1839 is die eerste Departement van Onderwys aan die Kaap
in die lewe geroep en ‘n Superintendent-Generaal van Onderwys aan
gestel. Die sogenaamde ,,gewetensklousule” is toe ook vir die eerste
keer ingevoer met die gevoig dat alle leerstellige onderrig uit die
skole uitgesluit is. Verskillende kiasse (eerste, tweecle en derde) skole
is ingestel om onderskeidelik in die bevolking van die stede, die dorpe
en die platteland se behoeftes te voorsien. Hierdie skole was toe
ganklik vir alle rasse en stande van die bevolking en die onderrig moes
hoofsaaklik deur medium Engels geskied.
2.5 DiE KERK BEVRY VAN STAATSOORHEERSJNG.
Na 1843 is die kerk losgemaak van die staatsoorheersing en was
hy daarna vryer om horn te beywer in belang van die onderwys.
Omdat die regering-skole nie die kinders van die landelike bevol
king in die verafgelee buite-distrikte bereik het nie, en weens die groot
gebrek aan geskikte onderwysers, het dr. W. Robertson op die Sinode
van 1847 voorgestel dat daar rondtrekkende onderwysers aangestel
moes word. Tydens dieselfde sinodesitting is op voorstel van dr.
Robertson die eerste Kommissie van Opvoeding aangestel om te sorg
dat daar in die onderwys-behoeftes van die buite-distrikte voorsien
word. Die Sinode het aan die kommissie opdrag gegee om so spoedig
moontlik onderwysers uit Europa of elders te verkry en om ‘n plan
uit te werk vir die oprigting van ‘n ,,Instituut” waar onderwysers
opgelei kan word.
Die regering het ingestem dat onderwysers uit Holland op regerings
koste ontbied kon word, rnaar hulle moes ‘n deeglike kennis van <lie
Engelse taal besit.
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Met goedkeuring van die regering is die Instituut vir die opleiding
van die onderwysers in 1848 geopen, rnaar omdat dit ‘n kerklike
inrigting was, wou die regering geen finansiele steun verleen nie en
moes dit in 1852 weens die gebrek aan fondse weer gesluit word.
Met die Sinode van 1852 is nog ‘n plan ontwerp waarvolgens
onderwysers uit Holland verkry kon word. Daar is ook ‘n voorstel
aangeneem dat daar in elke gemeente minstens een dagskool moes
bestaan waarin veral in die leer van die kerk onderrig gegee moes
word.
Op die Sinode van 1857 is ‘n Kommissie van Waaksaamheid,
bestaande uit twee lede, benoem om te waak oor die belange van die
kerk wanneer sake betreffende die onderwys deur die regering behandel
sou word. Hulle moes veral toesien dat geen oorheersende posisie
aan ‘n bepaalde ,,kerkformasie” gegee word in die openbare onderwys
nie en dat die positief Christelike element nie uit die volkskole verdwyn
nie.
2.6 PROBLEME VAN DIE OWERHEID, D1E HULP VAN
PREDIKANTE INGEROEP.
Intussen was die groot probleem vir die staat orn die kinders op
skool terug te kry. Die kloof tussen die Engelse owerheid en Boere
gemeenskap het baie mense hulle kinders tuis laat bly, of hulle deur
drostermatrose en soldate laat leer. Wet nr. 13 van 1868 het alles
vererger toe nie net leerstellige onderrig nie, maar Bybelonderrig self
uit die skole verban is. Die owerheid het langs verskillende wee
probeer om die kinders op skool te kry. So is byvoorbeeld die ,,vry
skole” of die ,,Grant-in-aid” stelsel vir die oprigting van skole, ingestel
asook die ,,Payrnent-by-results” stelsel. In hierdie tyd het dit duidelik
geblyk hoeseer die Onderwyshoofde, soos dr. James Rose-Innes en
dr. Dale, bewus was van die krag en invloed van die predikant. Dr.
Dale sé dan ook dat die stelsel van ondersteuning die predikante van
die ,,Dutch Reformed Church” mag beweeg om hulle invloed te gebruik
om kinders van verafgelee gebiede by die skool te kry en vervoig dan:
,,and that influence is great and widespread”. Die resultaat was dan
ook dat 1893 ‘n geheel en al ander prentjie gelewer het en hiervan
getuig Thomas Muir: ,,But much greater portion of labour connected
with its falls upon the local promotors, who are usually Dutch Re
formed Church Ministers. Some of these latter give a very large
amount of their time and energy to educational effort.”
2.7 DIE PROBLEEM OM DIE REGTE ONDERWYSER TE VIND
EN TOESIG OOR DiE SKOOLWESE DEUR DiE KERK.
2.7.1 Ten einde vir bekwame en godvresende onderwysers te sorg, het
die Sinode van 1862-1863 aan die Kommissie van Onderwys
opdrag gegee om te bepaal welke inrigtings en privaatskole vir die
opleiding van aanstaande onderwysers geskik is in watter vakke hulle
onderrig moes ontvang en die voorwaardes waarop kwekelinge in die
inrigtings opgeneem en na aflegging van hul studie aangestel son word.
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2.7.2

Ten eindc die belange van die onderwys in die algemeen te
behartig is besluit dat daar in elke gemeente ‘n kommissie
aangestel moes word wat in medewerking met die leraar, die plaaslike
onderwyssake moes behartig; en dat daar in elke ring ‘n predikant as
Superintendent van Onderwys benoem moes word met die bepaalde
opdrag om die onderwys in sy ressort te bevorder.
2.7.3

Die sinode het ook ‘n Inspekteur vir Sending- en Skoolwese aan
gestel om in aangeleenthede betreffende opvoeding en onderwys
die kerk by die regering te verteenwoordig. Verder is daar ook twee
hoofkommissies vir die skoolwese aangestel: een vir die Oostelike en
een vir die Westelike deel van die Land.
2.7.4

Ten einde die onderwysbelange beter te kan behartig, het die
Sinode daartoe oorgegaan om twee onderwyskommissies in die
lewe te roep, naamlik ‘n kommissie vir Opvoeding en Onderwys en ‘n
Algemene Kommissie vir Opvoeding en Onderwys. Die Sinode het
ook ‘n inspekteur v~n onderwys vir elk van die sewe bestaande ringe
aangestel.

2.7.5

Gedurende die Sinode van 1873 is daar drie Superintendente
aangestel om die onderwysbelange te behartig. Spesiale afge
vaardigdes is ook benoem om in die gemeentes te kollekteer vir die
,,Kerklike Skoolfonds” vir die opleiding van onderwysers. Die kerk
bet horn ook nou daarvoor beywer dat die onderrig in die skole prakties
van aard moes wees en dat daar meer aandag bestee moes word aan
industriële onderwys.
2.7.6

Hoewel daar reeds meer aandag bestee is aan die Hollandse
taal,. bet dit in baie skole nog ‘n minderwaardige plek teenoor
Engels ingeneem. ‘n Voors’tel is op die Sinode van 1876 aangeneem
dat die regering versoek moes word om meer aandag te wy aan die
Hollandse taal as taal van die kerk en die spreektaal van ‘n groot deel
van die bevolking.
2.7.7

In 1878 is die kerklike Normaalskool in Kaapstad geopen met
die vertroue dat dit die nodige godsdienstige onderwysers sou

lewer.
2.7.8

Op die Sinode van 1886 is daar verskillende besware teen die
regeringsonderwys geopper, onder meer oor die gewetensklousule
en ongelowige persone op skoolkommissi6swat nie die belange van
godsdiensonderwys sou bevorder nie. ‘n Voorstel van ds. W. P. de
Villiers ten gunste van Vrye Christelike Skole is egter deur die ver
gadering afgestem omdat gevoel is dat die bepaling omtrent die gods
diensonderwys in 1886 sodanig gewysig is dat die beswaar daarorntrent
heeltemal weggeval bet. Die kerk moes horn egter nog steeds daar
voor beywer dat daar goeie en Christelike onderwysers aan die hoof
van die skole staan.
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2.7.9

Die onderwys het ‘n gevoelige terugslag gekry as gevolg van die
armoede wat daar omstreeks 1890 onder die bevolking ingetree
het en tydens die Sinodesitting van dieselfde jaar is daar ‘n beroep op
die predikante gedoen om ‘n wakende oog oor die skole te hou en om
vera! toe te sien dat die godsdiensonderwys op die skool nie ver
waarloos word nie.
2.7.10 Die volgende sinodale besluit in verband met die onderwys is
aan die Parlementêre Opvoedingskommissie (1890-91) voorgele:
(a) dat die aantal leerling-onderwysers vermeerder moes word;
(b) dat die kolleges moes voortbestaan en nie tot een universiteit
verenig moes word nie;
(c) dat Bybelgeskiedenis in al die skole geleer moes word;
(d) dat die regering die heifte van ai die ondersteunde skole se uit
gawes moes dra;
(e) dat die regering industriële departemente aan die publieke skole
vir seuns in die dorpe en stede moes instel;
(f) die Sinode het ook die oprigting van Vierde Kias publieke skole
vir armblanke kinders goedgekeur op voorwaarde dat hulle deur
plaaslike skoolkomitees bestuur sou word.
2.8 DiE KERK EN MOEDERTAAL-ONDERR1G.
Op grond van die opvoedkundige beginsel i.v.m. onderwys in die
moedertaal, het die Sinode weereens daarop aangedring dat rnoedertaal
onderwys minstens vir beginners gehandhaaf moes word. ‘n Groot
beswaar is reeds uit die weg geruim deurdat die artikel in die reglement
van onderwys geskra~ is wat Engels-medium onderwys verpligtend
maak. Dit is aan die skoolkommissies vrygelaat om te bepaal wat
die medium van onderwys moes wees. Die Sinode het nogtans ‘n
versoek aan die onderwysowerhede gerig dat daar gelyke regte aan
Hollands en ~rige1s in al die kiasse van die skool toegeken moes word,
en dat die skoolinspekteurs in staat moes wees om in beide tale te
eksamineer. Daar is ook getrag om die yolk op te wek om meer
regte vir hul eie taal op te eis.
2.9 LEERGANGE, ELEMENT~R EN SPESIAAL.
Die Sinode van 1894 het verskeie aanbevelings aangeneern dat die
bestaande skoolstelsel so gewysig moes word om te voorsien in die
besondere behoeftes van die yolk, onder andere dat daar op die skole
meer aandag bestee moes word aan die Geskiedenis en Aardrykskunde
van Suid-Afrika. Daar is ook weereens daarop aangedring dat Hol
lands en godsdiensonderwys hul regmatige plek op die skole moes
inneern en dat industriële skole vir armblanke kinders opgerig moes.
word.
Deur middel van sy ,,Kommissie oor Opvoeding en Onderwys”
bet die Sinode horn 00k uitgespreek ten gunste van verpligte onderwys
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in die elementêre vakke wat deur die regering in vooruitsig gestel is.
Die Sinode het ook ‘n kommissie aangestel om die regering in die
verband met advies te bedien of andersins tot huip te wees, indien
verlang.
2.10 PERMANENTE SKOOLBESTURE (-RADE)
In 1897 is daar op die Sinode ‘n aanbeveling gemaak ten gunste
van Permanente Skoolbesture ~Skoo1rade) wat die regering voornemens
was om in te stel. ‘n Kommissie is benoern om die belange van die
kerk, die yolk en die bestaande skoolkommissies te behartig by die
indiening van die wet by die Parlement tot die daarstelling van Skool
rade.
2.11 BESWARE EN SUKSES.
In 1903 is daar verskillende griewe oor die bestaande skoolstelsel
aan die Sinode voorgelê, onder andere oor die vermenigvuldiging van
die inspeksies; die stelselmatige verwaarlosing van die Hollandse taal
en die willekeurige optrede van die regering met betrekking tot die
onderwys. Hoewel die Kommissie van Waaksaamheid op die Sinode
van 1906 gerapporteer het dat die regering sekere veranderinge in die
onderwysstelsel aangebring het waardeur mm of meer aan die sinodale
besluite voldoen is, het die Sinode nog beswaard gevoel oor die inspek
sies en die Hollandse taal. Ten einde die onderwys in agterlike gebiede
te bevorder is ds. A. D. LUckoff as organiseerder aangestel en ‘n
spesiale fonds is vir die doel in die lewe geroep.
Voordat die Skoolradewet in 1905 finaal deurgevoer is, is die
besware van die kerk in die verband, deur die bemoeiinge van die
Sinodale Opvoedingskommissie uit die weg geruim.
2.12

KERKSKOLE AFGEKEUR.
Op die Sinode van 1909 is ‘n sterk pleidooi gelewer ten gunste
van kerkskole, maar die Sinode het dit afgestern en horn ten gunste
van meer godsdiensonderwys en onderwys in Bybelkennis aan die
pubiieke ~ko1e verklaar. Dit is aan ‘n spesiale kommissie opgedra
orn in samewerking met die Anglikaanse Kerk hierdie saak te behartig.
2.13

GELYKE TAALREGTE.
Die Sinode het sy ingenornenheid te kenne gegee met die bepa
ling in die Konstitusie (Grondwet van die Land), waardeur gelyke
regte aan beide landstale verleen is. In 1912 is ‘n Taalordonnansie
deur die Provinsiale Raad aangeneem waardeur moedertaalonderrig
tot Std. IV ingevoer is; daarna kon die ouers kies in welke taal hulle
bul kinders wou laat onderrig. Die Sinode het stappe geneem om toe
te sien dat hierdie bepalinge ten uitvoer gebring word.
2.14

GODSDJENSONDERWYS, ORDONANSJE VAN 1913
In samewerking met die verskillende 1~rotestantse Kerke het
die Provinsiale Raad in 1913 Godscliensonderwys Ordonnansie No. 18
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aangeneem. Daarin is slegs aanvullende bepalinge opgeneem by. die
reeds bestaande reelings in die verband.
Die Sinode van 1915 het dit aan die Kommissie van Waaksaam
heid en aan die Opvoedingskommissie opgedra om hulle daarvoor te
beywer dat bogenoernde ordonnansies ten uitvoer gebring sou word.

2.15

KERKL1KE KOSHUJSE EN DOSENLTE.
In 1915 het die kerk sy Normaalskool oorgemaak aan die ,,Suid
Mrikaanse Kollege” en besluit om ‘n kerklike koshuis by elke opleiding
skool vir onderwysers op te rig, ten einde toe te sien dat kwekelinge
onder Christelike invloed gebring word. Die Sinode het ook besluit
om ‘n kerklike dosent aan elk van die opleidingskole aan te stel om
Bybelgeskiedenis, Kerkgeskiedenis en die leer van die kerk te doseer
en verder om die kwekelinge prakties op te lei om onderwys in die
vakke te kan gee.
2.16

VERPLJGTE ONDERWYS EN ANDER VERBETERJNGE.

Verpligte onderwys is in 1913 ingevoer vir die ouderdomme
7 tot 14 jaar, of Std. IV. Die Sinode het egter gevoel dat die onderwys
self nog nie doeftreffend was nie, omdat dit die kind nie genoegsaam
bekwaam het vir die stryd van die lewe nie en te weinig vaderlands
liefde aangekweek het. Dit was met die oog hierop dat die Sinode
‘n kommissie benoem het om met die Onderwysdepartement te onder
handel ten einde die nodige veranderinge in die leerplan op skole te
verkry.
Die beginsel van Vrye Skole met staatssubsidie is aan die Sinode
van 1915 voorgelé, maar die saak is by die bespreking gelaat.
Die kommissie wat die Sinode benoem het om ondersoek in te
stel in verband met skoolleerplanne, het deur middel van onderhan
delinge met die Superintendent-Generaal van Onderwys daarin geslaag
om belangrike verbeteringe ~jn verband met Geskiedenis, Rekenkunde,
Landbou, Ge sondheidsleer en Natuurkunde te laat aanbring. Daar het
egter nog ‘n behoefte bestaan dat elementêre Landboukunde en ander
praktiese vakke tot die leerplan toegevoeg moes word en dat godsdiens
onderwys op die skole meer tot sy reg moes kom.
2.17

DiE STRYD OM AFRJKAANS.

Die strewe om Afrikaans as volkstaal en kerktaal in te voer,
volgens die begeerte van die yolk, het steeds meer veld gewen. In
1917 het die Raad van Kerke ‘n voorstel in die verband aangeneern en
in 1919 het die Kaapse Sinode besluit dat Afrikaans as offisiële taal
naas Nederlands erken moes word.
2.18

MYLPALE VAN DiE EERSTE EEU.

Tydens die Sinode van 1924 is gewys op wat die kerk gedurende
honderd ,jaar t.o.v. die onderwys gedoen het. Die wense van die Sinode
is verwesenlik t.o.v. die uitbrèiding van leerplig buite die drie myl
radius; vry laer onderwys; invoering van ‘n skema van middelbare
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beurse vir belowende leerlinge; geleidelike vervanging van individuele
deur klasinspeksie; opleiding van tweetalige onderwysers en die be
noeming van ‘n organiseerder vir die Noordweste.
Hoewel die Onderwysdepartement die Sinode se standpunt in
verband met sentralisasie van skole goedgesind was, kon dit weens~
gebrek aan fondse nog nie ten uitvoer gebring word nie. Daar moes
ook flog ruimer plek in die leerplanne ingeruim word vir praktiese
vakke soos landbou, veeteelt, huishoudkunde ens. Omdat daar nog ‘n
ernstige behoefte aan deeglike onderwys in godsdienstige en sedelike
vakke bestaan het, het die Onderwysdepartement op versoek van die
Sinodale Opvoedingskommissie dit aan prof. N. J. Brummer opgedra
om ‘n handboek vir onderwysers oor sedeleer op te stel. Parallelle
skole en -kiasse in Engelssprekende sentra is toe ook reeds in enkele
gevalle opgerig.
2.19

KERKLJKE KOSHUISE VJR ARMBLANKES.
Sedert 1917 het die kerk in samewerking met die Provinsiale

Raad begin orn kerklike koshuise vir armblanke kinders op te rig.
Hoewel daar aanvanklik groot gebreke aan die stelsel verbonde was,
is duisende minderbevoorregte kinders binne die bereik van ‘n behoor
like opvoeding gebring en kon hulle ook deel in die seëninge van
die beskawing en onder gereelde kerklike bearbeiding verkeer.
Verskillende kongresse, onder andere in 1920, 1922 en 1923 is
deur die kerk saarngeroep om die onderwysaangeleenthede te bespreek
en die sienswyse van die kerk onder die aandag van sy lidmate en die
onderwysoutoriteite te bring. Die Sinode van 1924 het by die regering
aangedring dat die onderwys in landelike gebiede ondersoek moes
word en dat die landboukundige eienaardighede en die lewenswyse van:
die yolk die rigting van die onderwys moes bepaal.
2.20

SENTRALJSASIE EN BEHEER.

In 1928 het die Sinode horn opnuut ten gunste van die sentrali
sasie van plattelandse skole verklaar. Die Sinodale Opvoedingskom
missie het ook aanbeveel dat beheer oor die onderwysbeleid deur die
Unieregering ‘n ideaal is waarna met doelbewustheid gestreef moes
word.
In 1932 het die versiag van die Carnegie Kommissie ondersoek
oor die Arrnblanke vraagstuk, wat in samewerking met die kerk van
stapel gestuur is, verskyn. In Dee! III, wat handel oor ,,Onderwys
en die Armblanke”, is belangrike riglyne aangetoon hoe daar op die
beste wyse in die onderwysbehoeftes van die arrnb1ai~ke kinders voor
sien kon word.
2.21

GODSDIENSONDERRJG AAN NORMA ALKOLLEGES EN
SKOLE.

In 1935 het daar ‘n beskrywingspuntvoor die Sinode gedien in
verband met ‘n Christelike Normaalkollege. Met die Sinode van 1940
het die saak weer ter sprake gekom, maar die stigting van so ‘n kollege
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is nie as wenslik en prakties uitvoerbaar geag nie. In 1945 het die
Sinodale Opvoedingskommissie aan die Sinode gerapporteer dat daar
met die goedkeuring van die Superintendent-Generaal van Onderwys
en die plaaslike kollegehoofde kursusse ingestel is in godsdiensonderrig
aan die opleidingskolleges. Daar is ook gerapporteer dat die invloed
van die kolleges oor die algemeen Christelik en die atmosfeer gods
dienstig was.
In samewerking met verskillende kerklike Kommissies het die
Onderwysdepartement in 1945 ‘n nuwe godsdiensonderwysleerplan inge.
voer, wat kursusse in Bybelgeskiedenis insluit vir beide die laer- en
hoerskool. Hoew~l die Sinode hierdie leerplan gunstig ontvang bet, is
daar gevoel dat dit tot ‘n groot mate van die onderwysers afhang in
hoeverre hierdie ordonnansie op die skole ten uitvoer gebring sou word.
Die Sinode van 1949 het besluit om die Onderwysdepartement te
versoek dat vier permanente betrekkings vir organiseerders van Gods
diensonderwys ingestel moes word, twee elk vir Afrikaanse en Engelse
skole.
2.22 VERDWYNING VAN EENMANSKOLE.
Die Sinodale Opvoedingskommissie het dit onder die Sinode se
aandag gebring dat die ontvolking van die platteland, samevallend
met ‘n oordrewe beleid om te sentraliseer tot resultaat het, dat distrik
skole oral verdwyn. Veral die eenmanskole was die slagoffers en die
gevoig was dat ook klein kindertjies ver van huis gestuur moes word
vir hul onderwys. ‘n Ander gevoig was dat die plaaskinders vroeg
van die plaaslewe gespeen word en aan die dorpslewe gewoond raak
sodat weinig later hul weg na die boerdery terugvind. Op grond
hiervan het die Sinode besluit om die Onderwysdepartement te versoek
dat die minimum getal plaasskole en skole op kleiner dorpe gehand
haaf moes word. Die Sinode het ook besluit om weer by die Departe
ment van Onderwys aan te dring dat leerplig vir blanke kinders ver
hoog sal word tot die l6de jaar of std. VIII.
2.23

WEEREENS GODSDJENSONDERRJG.
Die Sinode van 1953 het dit aan die Kommissie vir Opvoeding
en Onderwys opgedra om hulle in oorleg met die Kommissies van
Opvoeding en Onderwys van die Gefédereerde Kerke te beywer vir
‘n meer eenvormige stelsel van onderwys in die Laer- en Hoërskole
van die vier proviñsies. Die Sinode het sy dank betuig teenoor die
Onderwysdepartement vir sy pogings om Godsdiensonderwys in skole
tot sy reg te laat kom, maar het terselfdertyd die versoek gerig dat
die pos van Instrukteur van Godsdiensonderrig op ‘n permanente basis
gestel moes word.
Die Sinode het dit ook as sy oortuiging uitgespreek dat predikante
vir die behartiging van die Godsdiensonderrig aan die Opleidingskollege
verantwoordelk behoort te wees.
In verband met godsdiensonderwys aan universiteite is die volgende
voorstel deur die vergadering aangeneem: ,,Die Sinode neem met waar
dering kennis dat aan een van ons universiteite ‘n driejarige graad
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kursus in Godsdiensonderwys ingestel is, omdat dit ‘n voorwaartse
stap in ons ywer vir beter en doeltreffender godsdiensonderrig op ons
skole beteken. Die Sinode dra dit op aan die Sinodale Kommissie
vir Opvoeding en Onderwys om by ons ander Afrikaanse universiteite
aan te beveel dat in hierdie rigting gewerk sal word.”
Omdat die pos van Inspekteur van Godsdiensonderwys weens
beleids- en opvoedkundige oorsake finaal afgeskaf is en deur die omgangs..
inspekteur behartig word, het die Sinode van 1957 die dringende noocl
saaklikheid van die herstelling van spesiale Inspekteurs vir godsdiens
onderrig op skool, weereens beklemtoon.
Die Sinode bet ook aanbeveel dat ‘n opfrissingskursus vir leer
kragte wat godsdiensonderrig doseer, jaarliks gereel word deur die
Departernent van Onderwys in oorleg in sarnewerking met die Kerk.
Die Sinode het ook besluit orn ‘n versoek te rig dat met die oog
op die primêre en sekondêre godsdiensonderrig-leerplan, godsdiens
onderrig as ‘n volwaardige yak op te neem in die opleidingskursusse
vir onderwysers /onderwyseresse.
UNJALE ONDERWYSBELEJD.
Die Sinode het sy voile vertoue uitgespreek teenoor die Inter
kerklike Kommissie vir Onderwys (I.K.K.O.) en sy steun toegeken aan
alle doe1b~wuste pogings tot die daarstelling van ‘n uniale onderwys
beleid en tot die opheffing van die skadelike dubbele beheer oor
niiddelbare onderwys. Indien nodig moes die I.K.K.O. ook deur
niiddel van ‘n voikskongres trag om die ideaal te verwesenlik.
In 1960 het die Regering aangekondig dat hy voornemens is om
‘n Uniale Onderwys-Adviesraad in die lewe te roep. Die Onderwys
kommissie (Ned. Geref. Kerk Kaapiand) het ‘n pleidooi gelewer ten
gunste van ‘n sterk adviesraad van onderwysdeskundiges sonder enige
politieke of provinsiale verbintenisse wat onbevooroordeeld die aller
beste kon aanbeveel tot ‘n volwaardige Afrikaanse onderwysstelsel.
Uit hierdie kort opsomming blyk dit dus baie duidelik dat die
Ned. Geref. Kerk horn deur die jare heen beywer bet in belang van
die onderwys en ‘n baie belangrike bydrae gelewer het tot die daar.
stelling van ‘n bepaalde onderwysstelsel in Suid-Afrika.
3. DIE KERK EN ONDERWYS OP TREK EN IN NATAL
3.1 ONDERWYS OP TREK.
Eerw. Erasmus Smit, die eerste leraar ,,Des Reizende Gemeente
der Gereformeerde Kerk”, was ook verantwoordelik orn die onderwys
van die kinders te bevorder. Die eerste doel was voorbereiding vir
lidmaatskap. Die onderwys is op trek waargeneem deur die ouers
self, deur ander persone (uit liefde vir die saak), deur sommige van
die ,,Reisende onderwysers” uit Kaapland, wat die trek meegernaak
het, sowel as deur Eerw. Smit en moeder Smit. Die onderwys is
behartig al na gelang omstandighede op trek dit toegeiaat het; voordat
die vee soggends veld toe moes gaan, is onderrig gegee en saans, nadat
die vee versorg is, is die onderrig voortgesit. Die ouers bet hulseif in
die eerste plek verantwoordelik gebou vir die behoorlike opvoeding
2.24
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van hul kinders. Die kerklike en go~saienstige verpligung V4tL Ulu
ouer teenoor die behoorlike opvoeding van sy kind, was die stimulus
vir die burgerlike onderwys. Die innige godsdienssin van die Trekkers
het hulle van verval en ongeletterdheid bewaar. Wat innerlike beskaafd
heid betref, het die Voortrekkerkind, sy primitiewe onderwydsgeleent
hede ten spyte, nie vir die mees moderne samelewing agtergestaan nie
‘n bevestiging van die Skrifwoord dat die vrese van die Here die
beginsel is van alle wysheid dat die vrese van God en die onderhouding
van Sy gebooie die hele mens is.
—

3.2 OFFISl~LE OPTREDE i/S ONDERWYS.
Die eed wat Piet Retief op 11 Junie 1837 afgele het, verbind
horn om ,,‘t Onderwys van de Christelyke leer, die in de Nederduitsche
Gereformeerde Kerken en Scholen gebruikt word” te bevorder en te
beskerm.
Die eerste grondwet van Natal, in 1837 opgestel, bepaal in Art. 13:
,,De Raad zal ook een wakende oog over Godsdienstigen Scholen
moeten houden.”
In 1865 word ‘n ,,Zending en School Commissie” aangestel. In
1873 word in die hoofstuk oor ,,Uitbreiding der Kerk” bepaal dat een
van die wee waarlangs die kerk sy uitbreidingsroeping kan vervul ,,de
Ernstige behartiging van Christelyke Onderwys en Opvoeding der
kinderen” is.
Die eerste skriftelike rapport oor opvoeding en onderwys is in
1865 deur ds. MeCarter ingedien, ‘n stuk wat getuig van ems en insig.
Onder andere verklaar hy ,,‘n Leraar moet waarlik blind wees wat nie
insien dat om die Christelike onderwys met alle mag te bevorder, ‘n
werk is waartoe die Here horn met besondere ems roep”.
Tweederdes van die koste aan onderwys is deur die ouers gedra.
In 1868 word ‘n kommissie van vier predikante benoem om ‘n fonds
onder die gemeentes op te rig ter bevordering van die opvoeding.
In 1890 is die Sinode ontsteld oor die Regering se verwaarlosing
van die kinders van die Boerebevolking. Aan die ,,Zending Commissie”
is opgedra orn die ,,Raad van Onderwys” hieroor te spreek. In 1891
benoem die Sinode ‘n Skoolkommissie ter behartiging van die onder
wys. Petisies is na die Onderwysowerhede gestuur en verhoogde toe
laes vir kinders van Buiteskole is so goed as van die owerhede afge
dwing.
3.3 DIE TYDPERK 1900-61.
As daar een terrein was ten opsigte waarvan die Kerk in Natal
van die begin af ‘n besliste standpunt ingeneern het, dan was dit teen
die bedreigde taalbelange in die skoolonderrig van die Afrikaanse
kind. Die behoud van die Afrikaanse skool en moedertaalmedium
onderrig het in die Engels-georiënteerde Natal ‘n moeilike stryd vir
die Afrikaner ingehou.
Tekenend van hierdie belangstelling is ‘n besluit wat eenparig op
die Sinode van 1903 aangeneem is, naamlik dat: ,,De Synodale School
Commissie haar ernstige aandacht wyde aan de zaak der opvoeding
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en richte een schryven aan de verschillende Kerkraden onzer Kerk,
hun het gewicht der zaak op het hart bindende en hen opwekkende
om in overweging te nemen of de tijd niet aangebroken is dat men
eene poging dient aan te wenden om op centrale plaatsen in de
gemeente wijkscholen te stichten, met die belofte orn scholen naar
vermogen te steunen”.
In die worsteljare na die oorlog blyk dit uit die verslae van die
verskillende gemeentes dat daar:
(a) ‘n Behoefte is aan meer onderwysers van ,,Christelijke gezind
heid”.
(b) Dat die geskiedenis van ons yolk nie in ,,nationale geest wordt
onderwezen”; en
(c) ,,dat er meer en degeliker onderwys behoort gegeven te worden
IN en DOOR de Hollandse Taal”.
Op grond van bogenoemde redes het die Sinode van 1916 besluit
dat ,,de H.E. Synode de Provinciale Raad verzoeken, de Onderwys
Wet van Natal in ooreenstemming te brengen met die der overige
provincies van de Unie, wat aangaat het onderwys VAN en DOOR
medium van de Hollandse taal, aan Afrikaanse kinderen”.
In 1919 is ‘n versoek aan die Superintendent van Onderwys om
te vra dat godsdiensonderwys in publieke skole alleen toegewys sal
word aan persone in besit van ‘n Diploma of Sertifikaat, uitgereik deur
die Kerkgenootskap waaraan die onderwyser behoort. Die Superin
tendent het die Sinode egter meegedeel dat die versoek nie toegestaan
kon word nie.
In die volgende jaar het die kommissie kommer uitgespreek oor
die dosering van Vaderlandse Geskiedenis. Die Kommissie wys daar
op dat dit miskien gedeeltelik te wyte is aan die feit dat die Engelse
element in Natal nog so sterk is.
In 1926 het die Sinode gevoel dat dit hoog tyd is vir die toekenning
van groter plaaslike beheer insake die opvoeding van die kinders, en
daarom is die Administrasie beleefd versoek om so spoedig moontlik
oor te gaan tot die instelling van SKOOLRADE en SKOOLKOMMIS
SIES op voetspoor van die ander Provinsies. In 1927 het die Kom
missie aanbeveel dat die Natalse Kerk moet ywer teen die gewetens
kiousule, ,,‘n saak wat ons opkomende geslag aangaan en wat die
Christelike beginsels van ons volkslewe raak”. In Augustus 1927 is
die huidige Voortrekker-Hoërskool, die eerste Afrikaansmediumskool
in Natal, in Pietermaritzburg gebou. Entoesiasme i.v.m. Afrikaans
medium onderrig het hoog geviam en die Sinode van die volgende jaar
het besluit om sterk aan te dring by die ouers en voogde van kinders
van ons kerk om toe te sien dat in ons huise en skole die taal van
ons Kerk die plek inneem wat dit toekom.
Gedurende die volgende jare is herhaaldelik gekla oor die gebrek
kige belangstelling van puers in die opvoeding van hulle kinders. As
rede word aangevoer die feit dat die ouers geen seggenskap in die
skoolrade het nie. Drie punte wat herhaaldelik voor die Sinode gebring
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is in hierdie jare was Godsdiensonderwys, Moedertaalonderwys en die
daarstelling van Skoolrade en Skoolkommissies.
lemand wat baanbrekerswerk in hierdie tyd verrig het was ds.
M. V. Odendaal, wat horn op ‘n besondere wyse beywer het vir hier
die sake.
In die Veertiger jare sou daar ‘n heftige stryd rondom die Moeder
taalonderwys ontbrand. Die aanleidende oorsaak hiertoe was Art. 11
en 12 van nuwe Onderwysordonnansie, nr. 23/1942, wat op 11 Mei
1942 deur die Provinsiale Raad van Natal gepubliseer is. Punt 11
van die Ordonnansie het andermaal bekragtig dat die ouer die keuse
moet doen insake die onderrigmedium van sy kind
‘n standpunt
waarteen die Kerk in die verlede gedurig gestry het. Maar punt 12
was ‘n totaal nuwe invoeging, wat die geleidelike vernietiging van die
enigste twee Afrikaansmediumskole in Natal, naamlik die Port Natalse
Hoërskool te Durban, en die Voortrekkerhoërskool te Pietermaritzburg,
tot gevoig kon he.
Eers het die Kerk alleen opgetree deur sy Onderwyskommissie,
maar later, nadat die Kerk in Februarie 1943 ‘n Taalmediumkongres,
wat verteenwoordigend was van alle Afrikaanse liggame in Natal, te
Ladysmith byeengeroep het, het daar verenigde aksie uitgegaan van ‘n
Aksiekomitee wat deur die Kongres aangewys is. Die stryd het tot
‘n breekpunt gekom toe die ouervereniging van Pietermaritzburg en
die Natalse Aksiekomitee in 1944 ingegryp het orn die voortbestaan
van die Voortrekker-Hoërskool te handhaaf, en toe oorgegaan is tot
die stigting van die bekende C.N.O.-Bewaarskool in Pietermaritzburg.
In die Vyftigerjare het die stryd met die Onderwysdepartement
steeds voortgeduur; die Sinode was nog steeds diep bekommerd oor
die dosering van Godsdiensonderrig op skool en het herhaalde vertoë
tot die Departement gerig. Verder het die Direkteur van Ondenvys
horn ook sterk uitgespreek teen die beginsels van C.N.O. Dit het die
Sinode van 1951 daartoe gedwing om die volgende besluit te neem:
,,Die N.G. Kerk van Natal begeer steeds die hartelike samewerking
met die Natalse Onderwysdepartement, maar voel dat ‘n dergelike
onsimpatieke en ontegemoetkomende gees waarin vertoe van die kerk
behandel word, alleen kan dien tot benadeling van die onderlinge
goeie gesindheid en pogings tot samewerking.”
Met die Sinode van 1957 is die onderwys Ordonnansie, Hoofstuk
11, 13 (1), (3) en (4), onder die aandag gebring waarin o.a. bepaal
word: ,,Geen leer of dogma eie aan enige Godsdienstige denominasie
of sekte, sal gedurende skoolure in enige Staatskool onderrig word nie.
Geen Godsdiensonderrig sal gedurende skoolure deur enige persoon
behaiwe ‘n onderwyser van die skoolpersoneel gegee word nie.” Na
aanleiding hiervan het die Sinocle met leedwese kennis geneem dat
predikante nie in die skool toegelaat word nie en soms selfs uitdruklik
die skool belet word. Op hierdie wyse het die leraar geen kontak met
die opvoedingsinrigtings in hierdie provinsie nie. Die Sinode het toe
die Departement versoek orn predikante van kerke, tot wie tenmnste
vyftien persent van die aantal kinders op skool hehoort, die geleent
—
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heid te gee orn ‘n prorata deel van die gesamentlike godsdiensoefeninge
by die skool waar te neern.
Hierdie Sinode, sowel as die Sinode van 1961, het hulle diepe
besorgdheid uitgespreek oor:
(a) Die tekort aan onderwyskragte.
(b) Die ondemokratiese beheerstelsel wat in die Provinsie in swang
is en waarvolgens die ouer geen seggenskap het in die aan
stelling van onderwysers nie.
(c) Die ongesonde verskuiwing van personeellede sodat kiasse
soms van 6 tot 7 leerkragte per jaar het.
(d) Die toekoms van die enkelmediumskole wat prakties bestaan,
maar nog geen amptelike erkenning van owerheidsweë geniet
nie.
Die Sinode van 1961 het by Kerkrade aangedring orn ouers aan
te spoor om meer belang te stel in die sekulêre opvoeding van hulle
kinders, o.a. deur meer aktief deel te neem aan bestaande ouer
organisasies of desnoods oor te gaan tot die stigting van selfstandige
ouerkomitees en -rade, gegrond op ons C.N.O.-beginsel.
4. DIE NED. GEREF. KERK EN DIE ONDERWYS
IN DIE ORANJE-VRYSTAAT
4.1 DIE VOORTREKKERS EN D1E CHRISTELJKE SKOOL.
De bemoeienis van die Ned. Geref. Kerk met die onderwys, strek
vanaf die dertiger jare van die vorige eeu toe daar in die gebied wat
tans as die Oranje-Vrystaat bekend is, reeds trekkerboere hul bier
kom vestig het.
By die koms van die Voortrekkers is hul getalle later versterk.
By hierdie mense het die spontane drang bestaan om as Christene hul
kinders ‘n behoorlike opvoeding te gee. ‘n Opvoeding wat sou aanpas
by hul Calvinistiese lewens- en wereldbeskouing en wat sou aansluit
by die doopsgelofte om hul kinders in die leer te onderrig en laat
onderrig.
Godsdiensonderrig (en dit wat ‘n positiewe leerstellige onderrig
in aansluiting by die belydenisskrifte van die Kerk, met veral die klem
op die Heidelbergse Kategismus), lees, skryf en ,,somme maak”, asook
die sing van die Psalms, het die grondsiag en inhoud van die onderwys
uitgernaak.
Formele onderwys in huisskole het ook al meer en meer plaasge
vind. Die besoekende predikante van daardie tyd het veral naas huT
geestelike werk bale gedoen vir die bevordering van die onderwys.
Na die anneksasie van die Republiek deur Engeland in 1848, het
daar, ten spyte van beloftes van die kant van sir Harry Smith, net
‘n klein skooltjie in Bloemfontein gekom.
Na die koms van ds. A. Murray bet daar verbeteringe ingetree.
fly was die eerste predilçant van die Transgariep. In 1850 is die Ring
van Transgariep in die lewe geroep en met die koms van ds. Dirk van
Vekien (Winburg 1950-) en ds. Piet Roux (Smithfield, 1853) sou die
306

onderwys ‘n meer bepiande vorm aanneem. Die wetgewende Raad het
o.a. die salaris van die onderwysers in magistraats-dorpe verhoog van
R60 p.j. tot R150 p.j., met ‘n huistoelaag. Hollandse onderwysers het
in die tydperk van die buiteland gekom. Baanbrekers onder hulle
was Van der Meer (Bloerufontein), Groenendani (Fauresmith) en J.
Pierik (Winburg).
4.2 DIE REPIJBLJEK VAN DiE ORANJE-VRYSTAAT, 1854.
In 1854 het die Republiek van die Oranje-Vrystaat tot stand
gekorn. Gedurende die beginjare kon die staat nie veel vir die onder
wys doen nie. Die N.G. Kerk moes grootliks die onderwys deur
gemeentes en die Ring behartig. Die jaar 1855 het sir George Grey.
goewerneur van die Kaapkolonie, ‘n skenking met verdere beloftes
aan die Ring gedoen om ‘n ,,Kweekskool” onder hulle toesig op Bloem
fontein op te rig. Eers in 1859 kon hierdie ideaal verwesenlik word.
Hierdie skool het later en tot nou toe die naam gedra van Grey
Kollege.
By dieselfde sitting van die Ring is die Volksraad gevra om ‘n
meer pertinente organisering van die onderwys aan te pak. Uit hier
die versoek het die daarstelling van skoolkommissies voortgekom. Die
Kerk het egter aangedring op gesentraliseerde onderwysbeheer. In
1861 is deur die Volksraad besluit dat die President skoolkommissies
saam sou stel en dat hy aan hulle instruksies sou gee hoe om uniform
op te tree.
4.3 ‘N EJE SJNODE iN DiE O.V.S.
As gevoig van ‘n hofbevel in Kaapstad, het die kerk van die
Oranje-Vrystaat in 1864 oorgegaan tot die vorming van ‘n eie Sinode.
Hierdie selfstandige optrede van die Vrystaatse kerk het ‘n heilsame
invloed op die ganse republiek uitgeoefen. ‘n Kommissie van die kerk
oor onderwyssake veral t.o.v. die verbetering van onderwystoestande,
het van tyd tot tyd aanbevelings aan die Sinode en daarna aan die
Volksraad gedoen.
4.4 KERK EN SKOOL
ONDERWYSWET Nr. 5 VAN 1872.
Op die Sinode van 1871 is ‘n ornvattende versiag oor onderwys
sake voorgele en a~anvaar, en is daar ‘n afvaardiging met aanbevelings
oor die onderwys na die Volksraad gestuur. Die Volksraad het na
deeglike besinning die aanbevelings aanvaar en in 1872 het die nuwe
ordonnansie (nr. 5) in werking getree. Dit het vir die eerste keer ‘n
gesonde grondsiag vir die onderwys gele. Hierdie ordonnansie kon
egter eers in 1874 tot voile verwesenliking kom. Onderwys het nou
die voile aandag van die Staat gekry. Deur sinodale bemoeienis, het
onderwys in 1897 meer verpiigtend geword en is die verpligte ouder
dom vir skoolbywoning verhoog.
Die kerk het voortgegaan om naas Grey Kollege meer inrigtings
Vir gevorderde onderwys daar te stel. Ia 1882 was die Sinode weens
geidelike nood verplig om afstand te doen van die eiendomme van
—
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die skool en dit oor te dra aan die regering. Die Sinode het egter sy
begeerte gestel dat die gees en rigting Christelik en Nasionaal sou
wees. Deur die bemoeienis van die kerk het naas Grey Kollege ook
die Eunice-skool en skole te Winburg, Fauresmith en Bethlehem gekorn.
Die kerk het aandag gegee aan huip vir behoeftige leerlinge en die
daarstelling van ambagskole.
Teen die einde van die republikeinse periode was daar deur die
samewerking van kerk en staat 197 skole, twee hiervan was hoer
skole. Die getal skoliere was 8,157.
4.5 GODSDIENSONDERRJG EN GEWETENSKLOUSULE.
Die Onderwysordonnansie van 1874 het t.o.v. godsdiensonderrig
baie probleme vir die kerk veroorsaak. Ouers is die vryheid gegee orn
hul kinders vry te stel van godsdiensonderrig indien hul beswaard sou
voel. Dr. Brebner, onderwyshoof van die republiek, het horn o.a.
verset teen dogmatiese godsdiensonderrig. Aan die kerk is na vertoë
die reg verleen om na skoolure in die skool leerstellige godsdiens
onderrig te gee.
4.6 DIE MOEDERTAALMEDIUM.
Die kerk het ook t.o.v. die taalmedium horn beywer dat die
medium Hollands sou wees. In 1854 het die Volksraad dan ook
eenparig so besluit.
4.7 ANGLO-BOERE OORLOG 1899-1902.
Met die uitbreek van die Engelse-oorlog op 11 Oktober 1899 het
daar ‘n donker tydperk vir kerk en skool ingetree. Na die oorlog sou
die Engelse owerheid alles doen om die boere te verengels. Hierdie
verengelsing sou veral op skool horn laat geld.
Hierdie toestand was vir die Kerk so ergerlik dat onder kerklike
leiding daar oorgegaan is tot die stigting van Christelike Nasionale
Onderwys-skole. Daar sou die Afrikaner se nasionaliteit, taal, gods
diens en kultuur weer tot sy reg kom. Twee jaar na die vrede was
daar reeds twintig sulke skole.
Die Kerk het in 1905 deur ‘n afvaardiging regte vir die Hollandse
taal probeer verkry. Deur ‘n kompromie is besluit dat daar gelyke
ure aan die onderrig van Hollands en Engels gegee sou word. In ruil
hiervoor het die Kerk onderneern om die C.N.O.-skole te laat opgaan
in die staatskole. Die owerheid het hul belofte nie nagekorn nie en
dit verander tot gelyke ure van taalonderrig vir kinders wie se ouers
daarorn vra.
4.8 DIE KERKSKOOL ORANIE MEISJESHOERSKOOL.
Die Kerk het ‘n stryd vir die herstel van sy regte aangeknoop en
die vergunning verkry vir die stigting van ‘n egte Christelike en
Nasionale skool vir dogters.
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Hierdie skool is gestig onder die naarn Meisieskool Oranje. Ook
is ‘n industriële skool en ‘n tegniese skool met Christelike en nasionale
beleid in die lewe geroep.

4.9 DIE VRYSTAAT KRY VERANTWOORDEL1KE BESTIJUR:
KERK SE BELANGSTELLJNG IN ONDERWYS.
Op 5 Junie 1907 is aan die Vrystaat verantwoordelike bestuur
gegee. Weereens het die kerk, ook met die huip van geni. Hertzog,
horn beywer vir taalgelykheid en seggenskap van ouers in die onderwys.
As Minister van Onderwys het hy wet nr. 35 van 1908 geloods. Dit
bepaal moedertaalonderrig aan alle kinders tot std. IV. Na std. V
moes drie vakke in Engels en drie vakke in Afrikaans onderrig word.
Van Engelse kant is geweldige verset hierteen geopenbaar, die kerk
en die minister het egter voet by stuk gehou.
Deur die S.A. Wet van 1909 is bepaal dat die onderwys aan die
provinsies toevertrou is Daar het hierna meer rustigheid in die pro
vinsie -ingetree. Kerkrade het hul o.a. beywer om soveel kinders as
moontlik std. VI te laat slaag. Kerkkoshuise is almeer gebou en skool
rade het oor die Provinsie vermeerder. Op aandrang van die Kerk is
in 1912 die Normaalskool te Bloemfontein gestig. ‘n Aantal landbou-,
huishoud- en industriële skole het ook hul verskyning gemaak. In
1922 kon vir die eerste keer werklik van algemene volksonderwys op
laer viak gepraat word.
.

4.10

‘N SINODALE KOMM1SSIE VIR ONDERWYS.

Tn 1916 het die Sinode vir die eerste keer ‘n permanente Sinodale
Kommissie vir Opvoeding en Onderwys aangestel. Hierdie kommissie
sou voortaan aan die kerk gespesialiseerde leiding gee. Die kommissie
het aanvanklik uit drie lede bestaan en is later uitgebrei tot vyf.
Deur die beInvloeding van skoolkommissies en skoolrade, waar die
leiding grootliks in die hande van die kerk was, en ook onder invloed
van die kerk self, is gevra om ‘n grondige ondersoek na die hele onder
wysbeleid, in teorie en praktyk, in te stel. Hieruit is die Dan de
Villiers-kommissie, waarop die kerk verteenwoordig was, gebore in
1926. Aanbevelings van die Kommissie vind sy neersiag in die Onder
wysordonnansie nr. 15 van 1930.
4.11

DIE CARNEGiE VERSLAG 1932.

In 1932 is die vyfdelige versiag van die Carnegie-kommissie van
ondersoek oor die Armblanke vraagstuk in Suid-Afrika gepubliseer.
Die derde deel handel oor onderwys. Hier het die Ned. Geref. Kerk
van die Vrystaat ook ‘n belangrike rol gespeel. Uit die kongres van
1934 is o.a. besluit oor die instelling van hulpklasse vir agterlike en
verstandelikvertraagde leerlinge. Hulpklasse is onder inspirasie van
die Kommissie vir Opvoeding en Onderwys in 1937 deur die Departe
ment van Onderwys in die O.V.S. begin.
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4.12

DiE NA.OORLOGSE WERELD, DIE ONDERWYS EN DIE
KERK.

Sedert die tweede wereldoorlog het daar ‘ii hele ftontverskuiwing
oor die wêreld ingetree t.o.v. die belangstelling in die tegnologie, die
wetenskap en die kernfisika. Ook sou die keric en die onderwys daarin
betrek word. In 1944 is deur die Kommissie vir Opvoeding en Onder
wys aan die Sinode gerapporteer oor hierdie nuwe gees in die intellek
tuele wéreld. Daar is o.a. gewaarsku teen internasionalisme, liberalisme.
materialisme en die verbreiding van kommunisme. Die redmidde! is
gesien in ‘n positiewe daarstelling van Christelike Nasionale Onderwys.
Aan die Pretorius-kommissie wat allerlei onderwysaspekte moes onder
soek, het die kerk dan ook in sy getuienis sodanige aanbevelings gedoen.
Die kerk het van tyd tot tyd die wenslikheid gevoel en uitgespreek
dat meer aandag gegee sou word aan onderwys in die verskillende
beroepsrigtings en aan tegniese opleiding. Die kerk het in 1945 dit
verwelkom toe die regering in die rigting ‘n ondersoek laat instel het.
Die dr. F. I. de Villiers-versiag van 1948 was ‘n mylpaal in die
onderwysgeskiedenis van Suid-Afrika. Ook die Oranje-Vrystaat was
genoodsaak om aandag te gee aan gedifferensieerde onderwys. Onder
andere kan genoem word die intrede van ‘n voltydse beroepsvoorligter
en sielkundige vir afwykende probleemkinders. Die Pretorius-kommissie
van die Vrystaat, wat op allerlei aspekte van onderwys in 1951 ‘n
versiag uitgebring het, het o.a. gelei tot die nuwe onderwysordonnansie
wat onderwys meer doelgerig gemaak het t.o.v. die eise van die
moderne tyd.
Sedert 1937 het die Kerk in die O.V.S. veral aandag gegee aan
die skraping van die Gewetensklousule maar aangesien die Universiteit
hier buite die bestek van hierdie versiag val, brei ons nie hier daaroor
uit nie. Onder die hoof Gewetensklousule kom die saak weer ter
sprake.
5.

DIE NED. GEREF. KERK IN TRANSVAAL
EN DIE ONDERWYS

5.1 DiE BEGJNJARE.
Met die afwesigheid van predikante en onderwysers het die onder.
wys in Transvaal gedurende die eerste jare gekwyn. Die worsteling
van die trekkers om eers deur middel van Smellekamp uit Holland,
en later vanuit die Kaap ‘n predikant te bekom was vrugteloos. Die
besoeke van afgevaardigde leraars uit die Kaap het die onderwys weer
Iaat opvlam. Onderwys en voorbereiding tot lidmaatskap bet hand
aan hand gegaan.
Op sy vierde besoek in 1851 het Smellekamp drie onderwysers
saamgebring, mnre. W. Poen, H. van der Linden en J. W. Spruyt.
Vanweë die afwesigheid van predikante het die onderwysers almeer
die kategese waargeneem en selfs gepreek. Die Volksraad was ook
verplig om sy dee! te doen deurdat prof. Lauts twee van die onder
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wysers op die Volksraad se rekening gestuur het. Met die besluit
van die Volksraad op 27 November 1951 het Staatsonderwys in Trans
vaal in aanvang geneem. Vroeër was onderwys hoofsaakiik deur
ouers en veral reisende onderwysers behartig.
5.2 DiE EERSTE SKOOLREGLEMENT.
Onder leiding van die heer Van der Linden is ‘n Skoolreglernent
op 16 Maart 1852 deur die Volksraad aanvaar wat bepaal dat die
Raad die onderwysers aanstel en die plaaslike kerkraad word opgedra
om vir hul vergoeding te sorg, of direk uit die kerkkas of deur middel
van skoolgeld wat hulle die ouers kon oplé. Potchefstroom het laas
genoemde prosedure gevoig en die kerkraad van Rustenburg het die
salaris en huisvesting uit die kerkkas betaal, nadat ‘n kontrak tussen
kerkraad en onderwyser opgestel is. Hierdie toedrag van sake het
voortgeduur tot die Grondwet van 1855. Die Grondwet het die beheer
van die skole volkome onder die staat geplaas. Selfs skoolkommissies
is deur die owerheid aangestel. Van ouerseggenskap was daar geen
sprake lie. Die Nuwe Grondwette van 1859~ is die predikante wel
op die ,,Cornmissie van Onderwys” benoem. Hulle invloed sou egter
indirek uitgeoefen word.
5.3 STRYD OM GODSD1ENSONDERRJG.
‘n Openlike stryd het aangebreek toe die vrysinnige Pres. Burgers
in 1874 sy Konsep-Onderwyswet indien wat o.a. bepaal dat geen
godsdiensonderwys op skool gegee sal word nie. Die stelsel van Staats
ondersteunde skole is ingevoer. Die oprigting en beheer is egter aan
skoolkommissies toegesê. Hulle sou onderwysers aanstel, wat deur
die Volksraad goedgekeur moes word. Dit sou nie meer ‘n vereiste
wees dat onderwysers aan ‘n Protestantse kerk moes behoort nie.
Die sterk teenkanting van die publiek, veral onder die leiding
van die predikante en deur middel van duisende petisies, het die Voiks
raad anders laat besluit. Dit is bepaal dat godsdiensonderwys wel
gegee sal word, dat onderwysers wel lidmate van ‘n Protestantse kerk
moes wees en so ook die Superintendent van Onderwys. Die skool
kommissies moet deur die burgers verkies word. Die laaste bepaling
is die begin van seggenskap van stemgeregtigde burgers in verband
met onderwys-aangeleenthede.
5.4 KERKSKOLE EN OUERSEGGENSKAP.
In 1875 begin die kerk ernstig te dink aan die oprigting van
Kerkskole. Die Algemene vergadering van Oktober 1875 te Middel
burg, besluit: ,,Voorts draagt zy aan de kerkelyke Commissie op: om
ten eerste hare aandacht te wyden aan de zaak van het onderwys, en
plannen te beramen dat, waar er thans scholen bestaan, of nog zullen
worden gesticht in die gemeenten onzer Kerk, dezelve onder het bestuur
der Ke rkraden en der Algemene Kerkvergadering zullen kunnen worden
opgenomen”.
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Terwille van kinders wat nie sulke kerkskole sou kon bywoon nie
strewe die kerk daarna om ‘n Christelike opvoeding ook aan hulle te
verseker deur die Volksraad te versoek dat geen persoon wat van die
grondbeginsels van die Bybel afwyk in die Goewermentskole aangestel
sou word nie.
In 1877 vind die anneksasie van Transvaal plaas en dit word
gevoig deur die eerste Vryheidsoorlog van 1881. Hierdeur bloei die
nasionalisme op en beswaar word deur kerkvergaderinge, o.a. te
Lydenburg, gemaak daarteen dat hulle kinders in Engels onderrig
word.
Na die Vryheidsoorlog van 1881 word ds. S. I. du Toit, van
Noorder-Paarl, as Superintendent van Onderwys aangestel. Hy stel
dit op die voorgrond dat onderwys die pug van die ouer is en staan
die stigting van ondersteunde skole voor. Sy onderwyswet, wat die
skyn van groot hervorming gee, hou egter nie veel in wat ‘n verbetering
op die Burgerwet was nie. Maar die oorwinning oor Engeland het
die bevolking met ‘n gees van entoesiasme vervul en die kerkrade het
hulle taak aktief aangepak. In alle gemeentes is skole onder die sub
sidiestelsel van die skoolwet opgerig en kerkrade het skoolkommissies
aangestel. Dit is opmerklik dat die ouerseggenskap in die gees van
Dordrecht selfs bier nog uitgebly het.
Prof. N. Mansveldt voig ds. du Toit in 1882 as Superintendent op.
Dit het destyds skynbaar gewoonte geword dat ‘n nuwe Superintendent
van Onderwys ‘n nuwe onderwyswet opstel. So kry ons die Mansveldt
wet, nr. 8 van 1892. Hierdie wet bepaal dat die Kerkrade of die
Landdros die Skoolkommissie sal saamstel. Oor die algemeen bly die
hoofgedagtes dieselfde.

5.5 DIE ANTI-NEDERLANDSE STRYD.
Nou ontstaan allengs ‘n nuwe probleem. Deur die feit dat die
Onderwyserskorps, die Superintendent en die inspekteurs, hoofsaaklik
Nederlanders is, loop dit uit op ‘n skool-anneksasie deur die Neder
landers. Hierteen kom die Afrikanergroep in verset en ‘n hewige
stryd ontstaan selfs tussen Engels en Hollands op skool, maar nou so
dat die Afrikanergroep daarop staan dat meer Engels geleer word,
terwyl Hollands, vanweë die optrede van die owerheid, Engels heelte
mal verdring.
Die Ned. Herv. of Geref. Kerk steun die Afrikanergroep heel
hartig. Die Opvoedingskommissie van die Algemene Vergadering van
1892, beveel aan dat die sertifikate van die Taalbond, die Universiteit
van die Kaap de Goede Hoop en van die Vrystaatse Raad van Eksami
natore, in Transvaal .erken moet word. Die Sinode aanvaar die aan
beveling met die volgende toevoeging van ds. A. 3. Louw van Heidel
berg
dat die vergadering het uitdruklyke gevoelen uitspreekt
dat zy van oordeel is dat die opvoeding onzer kinderen het best behartig
zal worden wanneer zuiks geskied in die eerste plaats door Afrikaans,
en wel in Afrikaner zin, en met behoud van Afrikaner Zeden en
godsdienst”.
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Die Sinode dring daarop verder aan dat meer Afrikaners as skool
inspekteurs aangestel moet word en dat by aanstellings meer gelet
moet word op ondervinding opgedoen as onderwysers in Suid-Afrika.
Vyf uit die ses skoolinspekteurs was Nederlanders.
In verband met Onderwyswetgewing en -beleid besluit dieselfde
Sinode: ,,Keurt de Commissie bet beginsel dat die onderwys in de
eerste plaats berust by die ouders en die kerk, goed, en spreekt hare
afkeuring uit over die oprichting van staatsscholen en beveelt aan dat
Wet nr. 15, 1896 herroepen zal worden.”
‘n ,,Commissie voor Waaksaamheid en Informasie” is aangestel
onJer die naam ,,Commissie voor Opvoeding”.
Terwyl die skoolstryd nog voortwoed het die Anglo-Boere oorlog
uitgebreek.
In 1902 keer die verarmde en versiane Boerevolk terug na ver
woeste huis en haard, met hulle vryheid verlore! Die Boerevolk was
egter ‘n versiane maar geensins ‘n verowerde yolk nie. Dit sou onder
andere onmiddellik blyk uit die verbete stryd wat hulle aanknoop teen
die Engelse se beplande anneksasie van die Afrikanerskool en van die
Afrikanerjeug.
5.6 VERSET TEEN ORDONNANSIE 7/1903, C.N.O. SKOLE.
Die Onderwysordonnansie nr. 7 van 23 Februarie 1903 maak
voorsiening vir staatsonderwys. Onderwysers word deur die staat aan
gestel sonder enige seggenskap van die ouers. Die voertaal is Engels.
5.6.1

Onmiddellik bet ‘n stryd ontstaan wat al hewiger geword bet.
Die meegevoel van Nederland word in daadkrag omgesit deur
die skepping van ‘n fonds om die Transvalers in staat te stel om hulle
godsdiens, taal en tradisies te handhaaf deur middel van ‘n stelsel van
skole wat daarby aanpas. ‘n ,,Algemene Commissie tot behartiging
van ‘t Christelyk Nationaal Onderwys” is gevorm. Skole word gestig
en die hele stelsel bet ontwikkel tot ‘n afsonderlike Departement van
Onderwys langs die offisiele stelsel. Weidra was daar ongeveer 400
skole met 10,000 kinders. Oral begin kerkrade C.N.O.-skole stig met
of sonder huip van die C.N.O.-Kommissie. Die stryd gaan hoofsaaklik
oor die taalregte van die yolk; die reg om skoolbesture daar te stel
en die benoeming van Onderwysers deur ‘n kommissie wat deur die
ouers saamgestel is.
Die Sinode van 1903 debateer vier dae lank oor onderwys. Dit
gaan veral oor die pug van die ouer teenoor sy kind, die doopsgelofte,
dat ‘n ouer sy kind se opvoeding moet toevertrou aan ‘n onderwyser
oor wie se aanstelling hy geen seggenskap bet nie; so ‘n toestand is
strydig met die doopgelofte en die heilige reg van die ouers. Die
krag van die yolk lê in sy kinders. Liewer ongeleerd as verengels.
5.6.2

Die Sinode besluit om staande die vergadering ‘n sterk deputasie
na die Luit-Goewerneur te stuur om die kerk se besware voor
te lê en veranderinge voor te stel en nog aan die vergadering te rap
porteer.
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Na ‘n ongunstige versiag besluit die Sinode om openlik die stryd
teen Staatskole te begin. Die volgende word besluit:
Die Kerk sou saamwerk met die Commissie voor Christelike
Nationaal Onderwys. Fondse hiervoor Sal gestyf word. ‘n Leerplan
sal opgestel word. Die medewerking van die ander twee Afrikaanse
kerke sal gesoek word. Regsadvies sal, waar nodig, vry tot beskikking
gestel word. Ter wille van die wat nie C.N.O.-skole kan bywoon nie,
sal voortgegaan word om die staatskole te beInvloed. ‘n Kommissie
van waaksaamheid oor die Onderwys en Opvoeding is benoem. Die
besluite van die Sinode word in die Herderlike Brief aan gemeentes
bekend gemaak. Kerkrade word opgedra om handelend op te tree.
Volksleiers word gevra om by toesprake en volksvergaderinge die saak
van C.N.O. te bevorder.
In Desember 1905 is, na deeglike voorbereiding, ‘n volkskongres
oor Onderwys gehou. Die Kommissie van waaksaamheid, sowel as die
drie Afrikaanse kerke is daar verteenwoordig. Die drie groot beswaar.
punte bly staan, naamlik TaaI, Ouerreg in skoolbesture en Ouerseggen
skap by aanstelling van Onderwysers. ‘n Voorlopige Kommissie met
dr. H. S. Bosman, Predikant van Pretoria, as voorsitter, word aangestel
en hulle konsep .,statuten voor de Vereeniging voor C.N.O. in Trans
vaal” word op die volgende kongres aanvaar.
Die algemene Vergadering van 6 Junie 1906 keur die optrede van
die waaksaamheidskommissie goed, onderskryf die C.N.O. strewe en
dra dit aan die Kommissie op om in oorleg met die Hoofkommissie
vir C.N.O. en ,,het hoofdt Cornitee van de Vereeniging Het Volk” te
trag om wysiging van die Onderwyswetgewing te verkry, of om sub
sidie vir die C.N.O.-skole te verkry, of om op ander wyse kerkskole
op te rig.
Deur die insluiting van die hoofkomitee vir ,,Het Volk” en sy
besluit en opdrag, het die kerk, met sy geestelike opset en die yolk se
politieke aspirasies baie na aan rnekaar te staan laat kom en wel op
grond van hulle gemeenskaplike belange, naamlik die behoud en
welsyn van die Afrikaanse yolk.

5.7 SELFBESTUUR EN ONDERWYSWET 25/1907.
In 1906 word aan Transvaal seifregering toegeken en Gen. J. C.
Smuts word Minister van Onderwys. Sy Onderwyswet nr. 25 van 1907,
word aangekondig. Die hoofmoment hiervan was die instelling van ‘n
Raad van Onderwys, met ‘n Direkteur as hoof van die onderwys.
Godsdienstige oortuiging hoef by hierdie aanstelling van Inspek
teurs van Onderwys, Onderwysers en amptenare nie in aanmerking
geneem te word nie. Die bekende Gewetensklousule word in verband
met godsdiensonderrig, wat gegee sal word, ingestel. Daar sal skool
rade en skoolkommissies wees, gekies deur stemgeregtigde burgers.
Onder andere sou hulle medeseggenskap he by die aanstelling van
onderwysers deur twee name as ‘n aanbeveling voor die Direkteur te
lê
‘n metode wat vandag nog in gewysigde vorm in die Provinsies
—
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(behaiwe Natal) gevoig word en wat prakties daarop neerkom dat die
ouergemeenskap wel seggenskap het by die aanstelling van onder
wysers.
Verder word Moedertaalrnedium vir die Primére afdeling tot std.
III ingestel.
Dit blyk baie duidelik uit verslae van die kommissie van Waak
saarnheid, sowel as uit besluite van die Sinode, dat die kerk horn by
die bepalings van die Srnutswet neergelê het. Daar is besluit dat die
kerk ,,zich voor de teenwoordige niet kan vereeniging met het voorstel
om gesubsidieerde kerkscholen op te richten” en besluit die Sinode om
geen afgevaardigde na die Kongres van die C.N.O. op 16 Julie 1909
te stuur nie. Daar word alleen bepaal ,,Hoofsaakiik dien daar op gelet
te worden wie as onderwysers op ons skolen word aangesteld”.
Hierdie neiging in die kerk se onderwysbeleid, blyk ook uit die
houding van die Sinode t.o.v. die stigting van ‘n Christelike Normaal
skool, ‘n saak wat in 1906 deur die Ring van Lydenburg geopper is
en waarvoor daar kollektes gevra is. Die Kommissie vir Onderwys
het aan die Sinode voorgestel dat in die hg van die dringende nood
saaklikheid van die oprigting van ‘n Kerklike Normaalskool, die Sinode
die Raad van Kerke sal versoek om ‘n Normaalskool te stig. Ter
tafel het die Norrnaalskoolkomrnissie ‘n ander voorstel gedien, naarnlik
dat die noodsaaklikheid van ‘n kerklike Normaalskool nie so dringend
is nie. Hierdie voorstel het die besluit van die vergadering geword.

5.8 NUWE KOERS T.O.V. ONDERWYSBELEJD.
Toe die Kommissie vir die Norrnaalskool in 1912 wel die wens
likheid van ‘n Normaalskool beklemtoon. het dit geen reaksie uitgelok
nie. In 1913 het die Raad van Kerke die idee van ,,eigene opleiding
scholen geheel liet varen” ten gunste van kerklike losieshuise en deur
die Kerk aangestelde dosente in Bybelse- en Kerkgeskiedenis. Hierdie
beleid is deur die Sinode van 1916 onderskryf en die jaarlikse kollek
tes vir die Normaalskool is gestaak. Van die aanstelling van kerklik
goedgekeurde dosente het egter niks tereg gekom nie. By die Sinode
van 1912 het die meerderheid ook gestem teen die geldelike steun aan
kerkskole van die kant van die staat. (Die doel van hierdie besluit was
waarskynlik die dwarsboming van Roomse en Engelse privaatskole).
Hoewel daar ook pogings aangewend is om godsdiensonderwys
in die skole te verbeter, is dit ‘n feit dat die Sinode van 1912 geen
sins as ‘n eis gestel het dat onderwysers lidmate van Protestantse
Kerke sal wees nie. Hoogstens is ‘n versoek aan die Departement
van Onderwys gerig om by wyse van ‘n Regulasie dit verpligtend te
maak dat ‘n onderwyser wat appliseer vir ‘n pos, ‘n getuigskrif van
goeie sedelike gedrag van sy predikant moes inlewer.

5.9 ONDERWYS-KONGRES, 1918.
Die Sinodale Kommissie vir Opvoeding en Onderwys het kennis
geneem van ‘n toenemende belangstelling in opvoeding en onderwys en
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bet in April 1918, in samewerking met die onderwyskommissies vati
die susterkerke, ‘n onderwyskongres te Pretoria gehou. Die besluite
van die vergadering herinner sterk aan die kerk se standpunt van
1903-1906.
(a) Dat gelykgesinde ouers die reg sal he om deur middel van
skoolkommissies hulle onderwysers te kies.
(b) Dat ouers die reg sal he om self die godsdiens- en taalonder
wys sowel as die gees en rigting van hulle skool te bepaal.
(c) Dat ouers geregtig sal wees om normaalskole te he.
(d) Dat die skole, wat wetenskaplike gehalte betref, onderworpe
sal wees aan die bestaande wette en regulasies in swang in ons Pro
vinsie.
(e) Dat Normaalskole op dieselfde voet behandel sal word as
Staatskole.
Onteenseglik is dit duidelik dat die Kongresbesluite sterk oorhel
na die idee van die C.N.O.- en kerkskole, met die verskil egter dat
die Staat verantwoordelik gehou word om die voile koste van die
skole te dra. Die Waaksaamheidskommissie moes die saak volgens
besluit van die Sinode verder propageer. Hulle rapporteer egter later:
,,De H.E. Sinodale Kommissie heeft bet echter goed gedacht dit werk
uit onze banden te nemen”. Die Waaksaamheidskommissie kon a.g.v.
gebrek aan fondse, nie op eie houtjie die saak verder propageer nie
en gevoiglik bet die opviamming ten gunste van die standpunt van
1903 gesmoor geraak.
5.10

KERKKOSHUISE.
Nog ‘n eiendommeiike ontplooiing van die kerk se onderwys
standpunt, vind uiting in die oprigting van Kerkkoshuise. Reeds in
die versiag van die Normaalskoolkommissie word die behoefte aan
sulke koshuise, waar ‘n christelike atmosfeer heers, uitgespreek. In
1916 is die bekende kerklike koshuis ,,Sonop” aan die T.U.K. aange
koop en kerkrade in plattelandse dorpe het hierdie voorbeeld gevolg.
Die Staat het egter ook hierdie kanaal vir kerklike beInvloeding gesluit
toe daar bepaal is dat predikante van kerkrade wat kerkkoshuise het,
nie lede van Skoolrade mag wees nie. Die volgende stap was die
oorname van kerkkoshuise deur die Staat. Die direkte aanleiding
daartoe was die onhigieniese toestande wat geheers bet in sommige
koshuise wat deur privaat inisiatief opgerig is. Die Kerk bet hier ‘n
belangrike invloedsfeer verloor.
5.11

ENKELMEDJUM SKOLE.
Die taalstryd wat die Kerk so hartstogtelik gevoer het, het ten
doel gehad die binding van die Afrikaner aan sy eie kerk en tradisie.
Vandaar die aandeel van die Kerk in die Ordonnansie van 1911 en .sy
bemoeienis ten gunste van die enkelmediumskool, waardeur nasionale
aspirasies verwesenlik kon word. In die stryd om die groepstelsel,
val die klem voorts op gelykgesindes, dus Afrikaanssprekende ouers.
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5.12

KERKLJKE BEMOEJENJS.

In ‘n versiag van die Moderatuur aan die Sinode van 1925,
voortspruitende uit die aanste]ling van ‘n nuwe Direkteur van Onder
wys na die aftrede van Sir John Adamson, vind ‘n mens ‘n treffende
begeerte van die kerk dat nie alleen Afrikaanse skole in ‘n Afrikaanse
gees moet ontwilckel nie, maar ook die Departement van Onderwys.
Toe ‘n persoon aangestel is wat nie kerklike goedkeuring weggedra
het nie, het die Sinodale Kommissie by die Uitvoerende Kommissie
protes aangeteken teen die betrokke aanstelling, omdat die nuwe
Direkteur nie ‘n Suid-Afrikaner van geboorte is nie en geen simpatie
met die landsomstandighede besit nie. Die kiem het hier geval nie
soseer op die kerk of die Hollandse Kerke nie, maar op die yolk
en die taal. Die Kerk het die hele lewe tot sy terrein geneem en die
hele Afrikaner bevolkingsgroep tot sy invloedsfeer. Daarom het die
kerk afgesien van die idee van Kerk-, of Vrye- of C.N.O. skole.
Die Kerk het steeds gevoel dat die ~taalmedium, ni. Afrikaans,
‘n baie geskikte middel was om Afrikanersamehorigheid in die praktyk
te bestendig. Die Kerk het gevoiglik aandag geskenk aan die Taal
~ordonnansie van 1911; ‘n Kommissie is aangestel deur die Sinode van
1925 om in oorleg met die Administrateur, die Ordonnansie so ver
ander te kry dat dit die onderwyser sal wees, onder kontrole van die
Inspekteur, wat sal bepaal deur watter taalmedium ‘n kind onderrig
sal word. Die Ordonnansie is op kerklike aand rang so gewysig.
5.13

BESWARE TEEN STAATSSUBSJD1ES AAN PRJVAAT
SKOLE.

‘n Saak wat die kerk nie onaangeroerd gelaat het nie, is die oprig..
ting van privaatskole en staatsubsidies wat daarvoor gebied is. In
1936 het die Provinsiale Raad in weerwil van sterk opposisie van die
Kerk, subsidies aan Privaatskole verhoog. Dit het in die Sinode van
1937 sterk kritiek uitgelok. Die Kerk het aangevoer dat die steun
aan Privaatskole die beheer van die Onderwysbeleid laat oorgaan uit
die hande van die Staat in die hande van privaatgroepe; dat die ekstra
l]itgawe vir Kerkskole ‘n vermorsing van geld is, veral gesien die
fasiliteite wat van staatsweë t.o.v. die onderwys gebied is, en dat geen
kind in ‘n Privaatskool ‘n Suid-Afrikaanse uitsig op sake kan verkry
nie. Die besware van die kerk was vera! gebore uit die vrees van
die verkeerde beInvloeding van die Afrikanerkind deur Roomse en
Engelse skole.
6.

GESAMENTLIKE OPTREDE DEUR DIE SINODES.
Hierdie versiag sal onvolledig wees as hier nie vermeld word dat
die Sinodes van die Ned. Geref. Kerk hulle sedert 1953 ook gesament
Ilk beywer het vir die volgende twee sake nie:
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6.1 ‘N NASJONALE ONDERWYSBELE1D en ‘n NASIONALE
ADVISERENDE ONDERWYSRAAD. Nadat hierdie saak sy
loop gekry het, is dit oorgedra aan die Interkerklike Kommissie vir
Opvoeding en Onderwys en gunstige resultate het gevolg.( Sien Hoof
stuk XII).
6.2 ‘N JE(JGSTUDJEKOMMJSSJE, om al die aspekte van die Jeug
arbeid van die Kerk te ondersoek en om aan die Sinocle(s) ‘n
beleid voor te lê wat alle aspekte van die Kerk se arbeid aan die
jeug te koördineer.
7.
BEVINDINGS.

7.1 Uit die geskiedenis blyk dit dat die Christelike kerk vanaf die
begin die onderwys van sy kind as een van sy vernaamste pligte
beskou het en die kerk bet dit van die vroegste eeue af self waarge
neem. Aanvanklik was die onderwys gemik op voorbereiding tot lid
maatskap. Later is die doelwit van hierdie onderwys, hoofsaaklik
onder aandrang van die kerk, gaandeweg uitgebrei totdat dit vandag
behels die voorbereiding van volwaardige lidmaatskap en Christen
burgerskap. Die kind moet naarnlik voorberei word orn sy plek as
Christen-burger in die volkslewe vol te staan, sy Godsgegewe roeping
waardig te vervul, sy huisgesin met eer te onderhou en so tot eer
van God, wat horn daartoe geroep het, te lewe.
7.2 Toe die onderwys gedurende later eeue almeer in die hande van
die staat oorgegaan bet, het die kerk uit aard van sy roeping,
dieselfde belanggstelling in die onderwys behou en dikwels met groot
toewyding die owerheid teengestaan waar die se beleid, volgens die
oortuiging van die kerk, met hierdie onderwys-doelwit strydig was.
7.3 Met die oog op sy onderwys-doelwit, wat steeds op Skrifbeginsels
gefundeer was, het die kerk homself geroepe geag om horn daarin
te interesseer dat die onderwys en opvoeding van die skool, in al sy
fasette, hierdie doelwit sal bevorder. Dit raak sake soos die leerplan,
leerstof, handboeke, die onderwysdoel in elke lesuur, die skool-admi
nistrasie en organisasie, tug en dissipline, toesig, ouerseggenskap, voor
bereiding en aanstelling van die onderwyser, die vryetydsbestecling
ens. Alles moet in alle opsigte daarop gerig wees om die kind in
die regte gees, in die regte darnpkring en met die beste geleenthede
vir elke kind. volgens sy verrnoë, behoefte, belangstelling en geroepen
heid. tot voorbereiding te bied.
7.4 Soos blyk uit die geskiedenis van die kerk se bemoeienis met die
onderwys in al vier die Sinodes, het die kerk horn veral vir die
volgende sake beywer t.o.v. die opvoeding en onderwys.
7.4.1

Doeltreffende godsdiens-onderrig op skool.
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7.4.2 Die taalkwessie en moedertaal-medjum.
7.4.3 Die versekering dat die kerk se kind ‘n Christelike opvoeding
sal ontvang, wat strook met die ouer se Christelike lewens
beskouing en met die ouer se pug onder die Doopsgelofte.
7.4.4 Die reg van die ouer t.o.v. die beheer van die skool van sy kind.
7.4.5 Ouerseggenskap in die benoeming van onderwysers.
7.4.6 Die verkryging van die regte onderwyser.
7.4.7 Die handhawing van ‘n Afrikaanse gees in ons skole.
7.4.8 Om aan elke kind die geleentheid van onderwys te gee, hoe
arm hy ook mag wees of hoe verafgelee hy ook mag woon, hoe
liggaamlilc of geestelik gestremd of hoe verwaarloos of verwilderd hy
ookai mag wees.
7.4.9 Die instelling van leergange en vakke wat die grootste waarde
het vir elke kind, ook vir die plattelandse kind.
7.5 Die volgende lys van sake waarvoor die Sinodes hulle vir die
afgelope dertig jaar beywer het, bied ‘n insiggewende beeld van
die wye veld t.o.v. die onderwys wat die belangstelling van die N.G.
Kerk geniet het. Hierdie beeld is tipies van wat in al vier die Sinodes
van die N.G. Kerk plaasgevind het.
Uit die Handelinge van die Transvaalse Sinodes stip ons die
volgende aan:
7.5.1 1937
a. Die Beurskwessie: die belange van die plattelandse kind by
die toekenning van merietebeurse.
b. Eenvormigheid van Inspekteurs-besoeke by Std. VI.
c. Bybelonderwys op skole en Normaalkolleges.
d. Beswaar teen oorsese onderwysers.
e. Regte van die ouer.
f. Parallelle skoolrade op die Rand.
g. Die Provinsiale-Onderwyskommj~je: Verteenwoordiging van
die kerk hierop en ‘n beter verteenwoordiging van die Afrikanerdom
op die Rand.
7.5.2 1940
a. Voor die Provinsiale Onderwyskommissie het die kerk getuie
nis gelewer oor al die bogemekie punte.
b. Medewerking in verband met die organiseer van die Ossewa.
trek van 1938.
c. ‘n Suid-Afrikaanse uitkyk op skole.
d. Beswaar teen Privaatskole.
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7.5.3

1957

a. Meer Hoërskole op die platteland.
b. Die ToelatingsouderdOm.
c. Materialistiese leerplanne op skole.
d. SkoofraadsverkiesingS.
e. Degradering van Naturelletale as yak aan hoërskole.
f. Skool vir vertraagde kinders.
g. Die Gewetensklousule.
h. Kinders in Rooinse skole.
i. Bybelkunde as Graadvak aan die Universiteit van Pretoria.
7.5.4

1959

a. Die werwing van die regte onderwysers.
b. Die voorskoolse kind.
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HOOFSTUK IX
DIE NED. GEREF. KERK EN DiE SORGBEHOEWENDE KIND.
Die sorgbehoewende kind, aan wie se opvoeding en onderwys die
kerk besondere aandag verleen, kan in drie hoofgroepe verdeel word:.
a. Die verweesde en verwaarloosde kind: Die verweesde kind is
die kinders wie se ouers en ouersorg hulle deur die dood ontneern is
en vir wie daar geen ander heenkome was as die kerk, wat in kinder
tehuise aan hulle ‘n tuiste gebied bet nie. Aan hierdie Tehuise is
dan gewoonlik ‘n skool verbind vir hulle onderwys.
Die verwaarloosde kind is die kinders van wie die ouers nog
leef rnaar of deur die ouers sodanig verwaarloos is of sodanige ernstige
afwykinge openbaar, dat hulle onder die Kinderwet van die ouers
weggeneem is en in die sorg van kinderinrigtings geplaas is.
Hier moet weer onderskei word tussen kinders in kerklike inrig
tings of tehuise en kinders in staatsbeheerde inrigtings, soos Ambag
skole en Verbeteringsinrigtings.

b. Die Hulpbehoewende Kind: Hier gaan dit om die kinders
wat veral gedurende die baanbrekersperiode in ons vollcsgeskiedenis,
weens armoede of groot distansies. of albei. van die voorreg van skoo~
onderrig ontstoke was. Die Kerk het in belang van die opvoeding en
onderwys van hierdie kinders, en vir die wat daarvan gebruik wou
rnaak, kerkkoshuise opgerig orn so die kinders binne bereik van die
skool te bring. Mettertyd het die Staat sy roeping in hierdie verband
besef en nagekorn en die Kerk kon sy verantwoordelikheid in hierdie
opsig in later jare as afgehandel beskou.
c. Die Gestremde Kind is kinders wat vanweë liggaarnlike of
geestesgebreke nie instaat is orn onderrig in gewone skole te ontvang
nie, soos blindes, swaksigtiges, dowes, halfdowes, spastiese, kreupeles
en epileptiese kinders, vir wie onderwys volgens ‘n spesiale metode
en aan spesiale skole gegee moet word. Dit vind plaas in gesubsidi
eerde Kerkskole of in Staatsskole.
Die hart van die kerk het, getrou aan sy roeping, steeds uitgegaan
na die sorgbehoewende kind. Die nood van die mens wortel in die
sonde en die antwoord van die kerk is dat herstel in die eerste instan
sie setel in verlossing deur Jesus Christus. Hy wat in Christus Jesus
is, is ‘n nuwe skepsel en alles word in en om horn nuut. Die roeping
van die kerk is dus in die eerste en laaste instansie orn mense in
nood na Christus te lei. Maar orn hierin die beste resultate te verkry
inoet die kerk sover moontlik die lewensomstandighede vir die sorg
behoewende kind skep waarin dit vir horn moontlik sal wees orn tot
geesteilke voiwassenheid, as ‘n Christus gelowige, op te groei. Waar
nodig moet die regte tuiste vir die sorgbehoewende geskep word waar
in sy Christelike opvoeding kan gedy en moet hy deur onderwys
instaat gestel word om hornself ten beste voor te berei om sy plek
as ‘n volwaardige Christenburger in die volkshuishouding in te neern.
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1.
DIE VERWEESDE EN DIE VERWAARIZOOSDE KIND
.1 Verskillende oorsake van kindernood.
Oor die jare heen het die bemoeienis van die kerk met die ver
weesde en verwaarloosde kind ten nouste saamgehang met groot
krisistye in ons volksgeskiedenis:
Aan die begin van hierdie eeu is groot getalle kinders van ons
yolk verwees deur die Anglo-Boereoorlog en deur die griep epidemie.
Kinderverwaarlosing weer het ontstaan na die snelle oorskakeling van
Suid-Afrika van ‘n stil landelike na ‘n intens geIndustrialiseerde land.
Gesinsverbrokkeling en egskeiding, met die naweë van ontwrigte gesin
ne en verwaarloosde kinders, het gevoig; geestelik-sedelike verval het
by baie Afrikanerouers, wat haas alle begrip van ouerverantwoordelik
heid verloor het, ingetree en daarmee saam toenemende sedelike verval
en ontsporing by baie van die jeug. Hierdie kinderverwesing en
kinderverwaarlosing het die kerk steeds voor ‘n uitdaging geplaas wat
hy na die beste van sy vermoë aanvaar het.
1.2 Algemene verskynsels in ons kinderinrigtings:
Histories gesien, het maatskaplilce omstandighede dit meegebring
dat meeste van die inrigtings vir verweesde en verwaarloosde kinders
ontstaan het. Hier word veral gedink aan krisistye in ons vollcsbestaan
soos die tweede vryheidsoorlog (1902), die wêreldoorlog (1918) en die
griep-epidemie van 1918. Aanvanklik is hierdie inrigtings met wese
gevul. Verwaarloosde of gekommiteerde kinders was die uitsondering.
Maar algaande het, met die toename in sedelike en gesinsverval, die
verhouding in die inrigtings verander sodat die wese vandag ver in
die minderheid is. Die grootste getal kinders is vandag gekommiteerde
kinders wat weens swak huislike omstandighede, onder die Kinderwet
van hulle gesinne verwyder is. Op die oomblik is slegs 1.5% van
die 800 kinders van die Abraham Kriel-Kinderhuis, wat in 1902 vir
oorlogswese gestig is, ware wese.
1.3 Die inrigtings van ons kerk vir verweesde en verwaarloosde
kinders.
Sonder om enigsins in besonderhede te gaan noem ons net die
verskillende inrigtings ten einde ‘n globale oorsig oor hierdie groot
werk van die N.G. Kerk te gee.
(a) Die Suid-Afrikanase Weeshuis te KaapStad, gestig 20 September
1815; huisves 30 sorgbehoewende kinders.
(b) Die Kindersendinghuis, gestig 30 Oktober 1833 met een tak tç
Kaapstad (die hoërskool afdeling) vir 50 en een tak te Durban
yule vir 34 seuns (die laerskoolafdeling).
(c) Die Kestell-Kinderhuis (vroeer die Newton-weeshuis) te Kiiuber
ley, gestig in 1891. Dit huisves 250 kinders.
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(d) Die Abraham Kriel-Kinderhuis, wat tereg ‘n monument van

geloof genoem word. Gestig 1902 te Langlaagte deur dr. Abra
ham Kriel. Tans is die inrigting in drie afdelings verdeel te
Langlaagte (450 kinders), Potchefstroom (200 kinders) en Nyl
stroom (150 kinders).
(e) Die Murray-Kinderhuis, in 1902 te Wellington gestig vir oorlogs
wese. Later was dit ‘n nywerheidskool en tans huisves dit 45
gesertifiseerde dogters.
(f) Die Charlotte Theron-Kinderhuis. In 1903 te Betlehem gestig vir
oorlogswese. Hierdie inrigting beskik oor ‘n eie hospitaal en het
verpleegsters en ‘n geneesheer.
(g) Die Winburg-Weeshuis, opgerig in 1902 en dit huisves 145 seuns
en dogters.
(h) Ons Weeshuis, Ladybrand, opgerig in 1902 en huisves 150 seuns
en dogters.
(i) Ons Kinderhuls, Bloemfontein, gestig in 1914.
(j) Die Nederduitse Gereformeerde Kinderhuis, Greytown, opgerig in
1919 na die griepepidemie. Dit huisves 140 seuns en dogters.
(k) Die Herberg, in 1919 deur die Ring van Tulbagh op Robertson
opgerig. Dit huisves 112 seuns.
(1) Die M. T. R. Smit-Kinderhuis op Ugie, in die griepjaar 1918
opgerig nadat eers armoede, agteruitgang en ellende en daarna
die griepepidemie, met sy skrikwekkende dodetol, vele kindertjies
verwees en verwaarloos gelaat het. Dit huisves 400 sorgbehoe
wende kinders.
(m) Die Weeshuis, De Rust, vrug van die ,,Swart-Oktobermaand” van
1918, huisves tans 50 sorgbehoewende dogters.
(n) Die Kinderhuis, Moorreesburg, in 1925 daarigestel en dit huisves
tans 50 dogters.
(o) Die Kinderhuis, Montagu, versorg 48 seuns.
(p) Die Brandwacht-Kinderhuis vir dogters, in 1929 te Mosselbaai
gestig vir 60 seuns en dogters.
(q) Die Piet Retief Weeshuis, in 1927 gestig op Mooimeisiesfontein
in die plaashuis van die volksheld Piet Retief, in die distrik
Barkly-Oos. Die inrigting huisves tans, na uitbreidings aan die
geboue, 84 afwykende seuns.
(r) Die lannie Roux-Kinderhuis te Barkley-Wes vir 150 seuns en
dogters.
(s) Die Herwin-Tehuis, te Steynsrus, huisves 70 afwykende dogters.
(t) Die N.G. Kinderhuis te Durban, wat 23 seuns en dogters huisves.
(u) Die Maria Kioppers-Kinderhawe vir moederlose, buite-egtelike en
verwaasloosde babas en kinders tot 6 jaar, deur mej. M. Kioppers
gestig en daarna deur haar beheer tot haar dood in 1951. Sy is
trou bygestaan deur haar vriendin, mej. J. Malan, wat die inrigting
na 1951 tot 1954 beheer het. Hierna is dit onder die beheer van die
kerk geplaas.
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1.4 ‘n Puar belangrike vraagsrukke wat in verband met 1~ierdie kinder
inrigtings ontstaan, verdien hier die aandag. Die kerk wil sy taak
met ems maar ook verantwoord aandurf en daarom vind daar vanthg
ernstige studie en besinning oor die meeste van hierdie vraagstukke
plaas.
1.4.1

Waar ons kindertehuise aanvanklik as weeshuise ontstaan het,
word hulle ahneer tehuise vir gekommiteerde kinders. Die
vraag ontstaan of die kerk nog ‘n verantwoordelikheid hel? Is dit nie
die Staat se pug om vir hulle te sorg nie aangesien die meeste gevalle
voortkom uit lakse wetgewing? Hierop kan ons as voig antwoord:
(a) Die toestand is o.a. ‘n resultaat van die lae peil waartoe ons
sedelike lewe en ons volksgewete gedaal het. Baie van hulle kom uit
huise van ons kerk en ons moet as kerk beslis ‘n deel van die skuld
dra.
(b) Hierdie kinders is boonop dubbel ontwrig; hulle het ouers
wat wel lewe maar wat geestelik dood is. Dit bly dan ook die kerk
se roeping om die te soek wat verlore is en om op te rig die wat
geval het.
(c) Dit is ‘n algemeen aanvaarde feit, sells in Europese lande,
dat hierdie inrigtings en tehuise beste funksioneer onder die leiding
van die kerk met sy godsdienstige barmhartigheidsbenadering eerder as
onder ‘n onpersoonlike staatsdepartement met sy formele belangstel
ling.
1.4.2

Is ‘n tehuis wenslik? Moet die kinders nie liefs in gesinsverband,
onder toesig van pleegouers versorg word nie?
Hierdie vraag is baie aktueel. Elke kind moet op eie meriete behandel
word en die kerk se standpunt is die volgende:
(a) Die beste versorging vir die kind is en bly die versorging en
opvoeding in die eie gesin.
(b) Indien die kind om een of ander rede uit die gesin verwyder
word, kan hy Of in ‘n inrigting of in die pleegsorg van ‘n ander gesin
geplaas word. Die Staat moet deur middel van sy opvoeding buite
skoolverband, of langs watter ander weg ook al die publiek daartoe
opvoed om meer kinders vir pleegsorg in hulle gesinne op te neem.
Dit moet as ideaal gestel word dat alle sorgbehoewende kinders in
huisgesinne opgeneem moet word. Hierin moet die kerk baie belang
rike bydrae lewer en sy eie lidmate hiertoe opvoed. By die beslissing
of kinders in pleegsorg dan of hulle in inrigtings tuisgebring moet
word, moet elke kind se geval op eie meriete behandel word.
(c) Die gangbare standpunte blyk te wees dat die volgende kin
ders liefs in inrigtings tuisgebring moet word:
kinders van adolessente leeftyd, kinders van lakse lewenswyse, wat
behoefte aan dissipline het, gedragsafwykende kinders, kinders met ‘n
opvallende onaantreklike voorkoms sowel as verstandelik vertraagde
of andersins gestremde kinders.
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Hierdie vraagstuk vereis erenstige en diepgaande studie deur die
Kerk sowel as die Staat.
1.5 VEREJSTES AAN JNRJGTINGS.
Die werk van die kerk en die kind self ly vandag dikwels on
eindig veel skade vanweë inrigtings wat in ou vervalle huise, met
ontoereikende fasiliteite, gehuisves is.
1.5.1 Die volgende is belangrike vereistes vir kinderinrigtings:
ruim netjiese en goedtoegeruste geboue en gronde, ruim en
netjiese gronde en ontspanningsgeriewe, ‘n vroom en toegewyde atmos
fees, klein eenhede met ‘n gesinsinslag. Daar behoort ook differen
siasie van inrigtings te wees met die nodige kiassifikasie en gradering
van kinders self volgens wetenskaplik bepaalde standaarde. Kleiner
eenhede is verkieslik en op sy beste moet die inrigting gelee wees
in ‘n plattelandse omgewing.
1.5.2 Die sleutel vereiste vir ‘n kerklike inrigting is dat die hoofdoel
altyd voor oë gehou word en bepalend moet inwerk op die
aanstelling van (veral) hoofde en persone in senior poste, die dissi
pline, beheer en program van die inrigting en in elke kontak-situasie
tussen leier en leerling in die inrigting.
1.6 VERWAARLQQSDE KJNDERS iN SKOLE ONDER STAATS
BEIJEER.

1.6.1

Daar is twee tipes van inrigtings wat onder bepalings van die
Kinderwet, nr. 33 van 1960, funksioneer en direk deur die
Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap beheer word en inge
stel is met die oog op kinders wat, onder die bepalings van genoemde
wet, besondere sorg nodig het.
(a) Nywerheidsskole, wat daargestel is vir die huisvesting, versorging,
onderrig en opvoeding van verwaarloosde en veral gedragsafwy
kende kinders, ter aanvulling van die dienste wat deur ander
instansies, soos die kerk, gelewer word; en
(b) Verbeteringsskole, waarheen kinders met oortredings van ernstiger
kriminele aard deur die howe verwys word. Daar bestaan 18
Nywerheidsskole in die Republiek, met ‘n totaal van nagenoeg
2,500 leerlinge, en daar is 2 Verbeteringsskole met 212 leerlinge.
Uit die aard van die saak is al die leerlinge in hierdie skole in
koshuise gehuisves.
1.6.2 Die Roeping van die Kerk. ‘n Groot persentasie van hierdie
kinders behoort aan ons kerk. Teenoor hierdie kinders, en
teenoor hulle ouers, het die kerk ‘n besondere roeping. Normaalweg
hoort hulle geestelike versorging by die plaaslike gemeente tuis, onder
toesig van die betrokke Ring. Maar ‘n ernstige vraag ontstaan of die
kerk nie op besondere wyse hier aandag moet gee en ‘n besondere
taak het nie.
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2.
DIE HULPBEHOEWENDE KIND.
2.1 Kerkkoshuise.
Gedurende die baanbrekersjare het lang distansies en later groot
armoede vanweë depressie en droogtes, ‘n noodroep laat uitgaan van
vele ouers wat ontstoke was van onderwys en opvoeding vir hul
kinders. Die kerk het die noodgeroep gehoor en daadwerklik daarop
geantwoord deur die oprigting van kerkkoshuise aan ons skole.
Die wetgewing van Sir Fredirch de Waal (1917) destyds Adminis
trateur van Kaapland, het die samewerking van die kerk moontlik
gemaak en kerkkoshuise, later bekend as die Goeie Hoop-losieshuise,
is deur die kerk oral in Kaapland opgerig. Op een stadium was daar
180 sulke koshuise in die Kaapkolonie.
Tussen 1912 en 1936 het daar 36 sulke koshuise in Transvaal
ontstaan. Later is dit deur die Transvaalse Provinsiale owerhede oor
geneem.
In die Vrystaat is daar nog 80 suilce koshuise, met nagenoeg
6,000 kinders, wat deur die kerk beheer en deur die Provinsiale Adm.
gesubsidieer word.
2.2 TOEKOMSTIGE BELEJD VAN DIE KERK.
2.2.1 Waar die kerk nog die geleentheid in die Kaapprovinsie en in
die Oranje-Vrystaat het om kerkkoshuise op te rig en te beheer
behoort met die beleid voort gegaan te word aangesien ‘n belangrike
deel van die opvoeding van die skoolgaande kind in die koshuis plaas
vind.
2.2.2 Aangesien die Staat egter al meer en meer sy verantwoordelik
heid teenoor die ondeFwys van die arm kind besef en aanvaar
het, en aangesien die oprigting van skoolkoshuise deur die onderwys
owerhede (op die platteland veral) algemene beleid geword het, behoort
die kerk toe te sien dat skoolkoshuise ‘n Christelike karakter dra, en
dat die opvoeding in die koshuise beslis christelik is en dat godsdiens
sy regrnatige plek in die koshuisprogram sal inneem.
2.2.3 Die beheer oor koshuise: Die beginsel van ouerseggenskap be
hoort in die beheer van die koshuise gehandhaaf te word en die
kerk behoort regmatige verteenwoordiging in die beheer van die kos
huise te verkry en te behou.
3.
DIE GESTREMDE KIND.
3.1 DiE ROEP1NG VAN DiE KERK T.O.V. HJERD1E K1NDERS.
T.o.v. die onderwys en opvoeding van die gestrernde kind, is. die
kerk se primêre taak en belangstelling orn die Evangelie van Christus
ann born te verkondig en om horn so tot Christus as sy Verlosser.
te lei
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Die blinde en dowe kind ontbeer egter die normale kommunika
siemiddele en is dikwels vir die Evangelie van Christus haas onbereik~.
baar. Die eerste en belangrikste taak is hier om die moonthkheid
van kommunikasie te skep. Die kind moet leer lees sodat hy die
Woord van God kan lees en horn later kan voorberei vir belydende
lidmaatskap.
Die Kerk is ook gernoeid om te sorg dat hierdie kind die hoogste
mate van onderwys ontvang waartoe hy instaat is, om horn so ten
beste toe te rus vir die plek wat hy later as volwaardige christen
burger in die samelewing moet inneem.
Weens sy gebrek is hy onvatbaar vir gewone onderwys op skool.
Sy skoling verg ‘n spesiale metode en tegniek. Vandaar dat spesiale
enderwys deur ‘n spesiaal opgeleide onderwyser met spesiale huip
middele aan horn gegee moet word.
Die onderrig van die blinde en dowe kind en die epileptiese kind
en die andersins gestremde kinders kan slegs doeltreffend plaasvind
as hulle in ‘n eie skool, en selfs in ‘n eie koshuis, afgesonder kan
word. Dit bevorder die aanleer van kommunikasie tegnieke, en in alle
gevalle is dit vir hulle sielkundig beter orn nie gedurig tussen normale
kinders op skool mee te ding en aan hulle kritiek en bespotting bloot
gestel te wees nie.
Hoewel bostaande ‘n feit is wat onweerlegbaar aanvaar moet
word, bly dit aan die anderkant ‘n streng vereiste dat by die onderrig
en opvoeding in spesiale skole, die feit altyd in gedagte gehou moet
word dat die kinders na hulle skoolloopbaan, moet terugkeer na die
normale lewe. Die spesiale skool en koshuis moet in alles horn juis
op sodanige voorbereiding toelê.
3.2 SPESJALE SKOLE WAT ONDER KERKLJKE BEHEER
STAAN.

Die beleid word in Europa algemeen toegepas dat spesiale skole
onder beheer van die kerk of onder kerklike of christelike instansies
staan. Die gangbare gedagte is dat die opvoeding en sorg van hierdie
kinders beste verrig word deur private christelike inisiatief, omdat ‘n
ware en egte liefdeselernent altyd hierdie ondernernings moet besiel en
kenmerk. ‘n Staatsinstelling is dikwels geneig orn koud en selfs on
persoonlik te wees.
Die Suid-Afrikaanse owerheid subsidieer hierdie spesiale skole
vandag ruimskoots. Maar hier rnoes die kerk ook die moeisame pad
van die baanbreker bewandel.
Onder hierdie hoof val die volgende gesubsidieerde kerkskole:
3.2.1

Die Doofstomme. en Blinde-lnstjtuut te Worcester.

Die skool vir Dowes te Worcester het ontstaan a.g.v. die nood
van die dowe kinders wat ongeletterd moes opgroei. Dit was onmoont
uk om hierdie kinders vir die belydenis van geloof voor te berei. Die
enigste voorsiening vir die onderrig aan dowes was ‘n klein Rooms
Katolieke skooltjie in Kaapstad. ‘n Beroep is op kerkleiers gedoen
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om in hierdie nood te voorsien. Ouers het begin dreig dat hulle hul
dowe kinders na die Rooms Katolieke skool sou stuur.
In Junie 1881 het ‘n deurbraak gekom. Onder leiding van ds.
William Murray, van Worcester en ds. C. Rabie, van Piketberg, neem
die Skool vir Dowes, na ‘n paar jaar se voorbereiding, ‘n aanvang
met een onderwyser, mnr. B. J. G. de Ia Batt (wat intussen oorsee
studeer het vir hierdie buitengewone onderrig) en met een leerling,
die beeldskone Lenie du Toit.
Dowe en later ook blinde kinders kom van alle oorde, die staat
ondersteun die werk deur toelaes en die skool groei, en deur die
dekades heen lewer die skool te Worcester ‘n geseende diens aan die
yolk van die Republiek van Suid-Afrika.
Die skool huisves vandag 250 leerlinge van 2 jaar en ouer. Die
vroeë toetrede van kinders is om verskeie redes belangrik: die kind
moet leer liplees en praat en dit vind beste plaas tussen die ouderdom
me van 2 en 5 jaar. Daarby moet die kind eers ‘n kommunikasie
middel aanleer (liplees en spraak) voordat hy onderrig kan ontvang.
Dit duur gewoonlik weens gebrek aan kommunikasie tussen ouers en
kind sowat 3 jaar, en die kind van 2 jaar het tuis nog haas geen
ontwikkeling ondergaan nie. As die kind te laat begin, het hy dus
in ‘n dubbele sin ‘n agterstand.
Die skoolgronde beslaan 54 morg. Daar is 7 koshuise, 25 klas
kamers, ‘n vakafdeling vir seuns en een vir meisies. Daar is uitge
breide werkswinkels en ‘n wassery.
Daar word voorsiening gernaak vir die afsonderlike onderrig van
hardhorende kinders deur middel van elektrotegniese apparaat in
spesiale klankdempende kiaskamers. Daar is ‘n elektroakoestiese labo
ratorium en klankdigte ateijee. Hier word navorsing gedoen in elek
troniese akoestiek, gehoorres~te by dowe kinders word vasgelê om dit
deur gebruik op te bou. Akoestiese apparaat word herstel en gedeel
telik vervaardig. Aan persone met gehoorgebreke word advies gegee.
Die voorsettingsklas wat in 1948 ingestel is, lewer ‘n onmisbare diens.
Die plaas Efate word gebruik vir produksie, vir opleiding in
Landbou en vir nasorgwerk. Die skool bet ‘n eie hospitaaltjie met
18 beddens en ‘n kliniek. Sport en liggaamsoefeninge ontvang die
nodige aandag en 1963 is ‘n strandhuis vir die kinders voltooi.
3.2.2

Die Worcester se Skool vir Blindes.
Aanvanklik is blindes by die Skool vir Dowes opgeneem en in
afsonderlike klasse onderrig gegee. Vyf-en-twintig jaar na die stigting
is die skole vir Dowes en Blindes geskei. Vandag bedien die Skool
die volgende groepe kinders: blindes, swaksiendes, doofblindes en ver
standelik vertraagde blinde en swaksiende kinders. Daar is ongeveer
230 leerlinge met ‘n staf van 36 onderwysers(-esse) wat twee siel
kundiges insluit. Die skool bied gewone leergange na die kleuter
afdeling deurloop is, en gee onderrig tot Senior Sertifikaat. ‘n Ruim
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aantal oud-leerlinge het reeds aan kolleges en Universiteite studeer
en sommige het reeds gevorderde grade verwerf.
Dit is by die blinde noodsaaklik dat onderrig in kommunikasie en
selforientering in eie lewensomgewing so vroeg moontlik begin.
Beroepsopleiding word aangebied in weef- en breiwerk, mandjie
makery, rottangwerk, matrasmakery, telefoonskakelbordwerk, klavier
stem en hersteiwerk, musiek(orrel, kiavier en ander instrumente) en
tik- en snelskrif (vir dames).
Die sielkundige afdeling verrig waardevolle dienste in verband
met beroepsvoorligting, verstandsmeting, aanlegtoetse, behandeling van
spanningstoestande in verband met gedragsprobleme, hulp in verband
met studiemetodes, met remediële onderwys en uiteindelik in verband
met indiensplasing. Worcester se Skool vir Blindes het waardevolle
huip ontwikkel soos:
Die Brailledrukkery, wat aireeds skoolhandboeke lewer, in die
eerste plek vir die skool self, maar dit lewer vandag reeds ‘n lands
wye diens, selfs in Bantoe-tale.
Die Banddiensafdeling is ‘n nuwe ontwikkeling waarin Worcester
die voorste linie in die Westerse wêreld inneem. Literatuur van die
beste gehalte word op klankband vasgelê. Hierin word romans, ver
hale, poesie en prosawerk met al hul verrykende skoonheid en hul
ontspanningsgenot, wat andersins vir die blinde verlore was, aan hulle
oorgebring terwyl hulle in geseiskap of in eie huis kan luister. Daar
is ‘n wisseldiens ingestel, 700 titels is reeds sirkuleer.
Boeke in grootdruk word vervaardig vir die onderrig van die
swaksiende kinders aan die skool.
Die Skole vir Dowes en Blindes word vir 71% tot 75% van die
totale uitgawes, deur die Staat gesubsidieer.
Die Doofstomme- en Blinde-Instituut word in opdrag van die Ned.
Geref. Sinode van Kaapland beheer deur ‘n Bestuur wat deur die Sinode
aangestel word. Mnr. Theo Pauw is tans die Hoof van die Skool vir
l3lindes en mnr. J. L. Badenhorst die Hoof van die Skool vir Dowes.
Vir 84 jaar het die Ned. Geref. Kerk deur middel van die Skole
vir Dowes en Blindes te Worcester ‘n onskatbare diens g~e1ewer aan
die gestremde kind. Hierdeur het hierdie skole vir jare reeds ‘ii
besondere plek in die hart van die kerk en die yolk van Suid-Afrika
verower.
3.2.3 Die Jan Kriel Skool vir Epileptici te Kuilsrivier.
Die skool heet na die seun van die stigter, ds. en mev. J. P.
Kriel van Kuilsrivier. Hulle seun Jan was epileptics. Hy sterf in
1925 nog voor die groot ontdekkings van die mediese wetenskap op
hierdie gebied. In 1937 word die skool in die ou pastoriegebou gestig
met 2 leerlinge. Getalle het gegroei. Die Departement se voorwaarde
vir toelaes was dat dit ‘n skool moes wees. ‘n Stal vir reisiesperde is
as ‘n skoolgebou aangekoop. In 1945 neem die N.G. Kerk van die
Kaap die tuiste met die skool oor, fondse word ingesamel en toelaes
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word verruim. Dit het nie lank geduur nie of die akkomodasie was
ontoereikend. ‘n Nuwe inrigting om 110 leerlinge te huisves, word
in 1945~ gebou. Die skool het sy eie kliniek vir mediese behandeling
aan die leerlinge.
Die bestuur van die skool word deur die Ned. Geref. Kerk van
Kaapland aangestel. Mnr. W. S. Barnard is die Prinsipaal.
Die koringkorrel, die klein Jan Kriel, het in die aarde geval en
gesterf, maar op sy graf bloei daar vandag hierdie inrigting wat ‘n
tuiste en ‘n huip is en was aan honderde lyers aan epilepsie.
3.2.4 Die Transoranje Instituut vir Buitengewone Onderwys het na
voorbereidende stappe sedert 1944 in 1947 tot stand gekorn

deur die medewerking van die drie Afrikaanse Kerke, die Suid
Afrikaanse Vrouefederasie en die F.A.K.
Die beherende Instituut bestaan uit die N.G. Kerke van Noord
Transvaal (3 lede), Suid-Transvaal (3 lede), O.V.S. (3 lede) en Natal
(1 lid), die Ned. Herv. Kerk van Afrilca (3 lede), die Gereformeerde
Kerk (3 lede), die S.A.V.F. (1 lid), die Gereformeerde Susters (1 lid)
en die Vrystaatse V.L.U. (1 lid).
Die Transoranje Instituut is ‘n lofwaardige voorbeeld van prak
tiese samewerking tussen die drie Afrikaanse kerke. Vir elke skool
is daar ‘n Skoolkommissie wat pro-rata uit lede van die kerk saam
gestel is, wat die ouerpubliek verteenwoordig en adviserend optree.
Die Instituut beheer reeds twee skole: Die Transoranje Skool vir
Dowes en die Prinshofskool vir Swaksiendes en Kleuter-blindes. Na
die Kleuterstadium moet, op grond van ooreenkoms, die blinde kinders
na Worcester gaan.
Die Instituut is tans besig met beplanning vir die oprigting van
‘ii skool vir Epileptici en vir Halfdowe kinders.
3.2.4.1

Die Transoranje Skool vir Dowes is in 1954 gestig.

Doel
treffende skoolgeboue en koshuise is opgerig. Die skool
huisves tans 250 leerlinge, waarvan ongeveer 50 halfdowe kinders is
wat in aparte klasse onderrig ontvang deur middel van klankverster
kers. By dowes word gehoorreste opgespoor en dan benut en deur
gebruik geoefen. Grondliggend by die onderrig van die dowe is om
horn te leer liplees en praat. Alle onderrig vind daarna deur liplees,
praat en skryf plaas.
Na die primêre skool ontvang die leerlinge sekondêre onderwys
en ‘n basiese vakopleiding. Enkele leerlinge het reeds matrikuleer.
Die meeste ontvang praktiese opleiding met die oog op ‘n beroep. Die
meisies word opgelei as tiksters en vroulike kierke en ontvang ‘n
basiese opleiding in huishoudkunde, naaldwerk en huisvlyt. Sommige
seuns word opgelei as klerke en boekhouers. Die meeste egter word
opgelei as sweisers, plaat-, metaal- en skrynwerkers.
Die skool geniet ook die bystand van ons knapste Oor-, Neus
en Keel spesialiste en verskeie kinders se gehoor is reeds verbeter of
selfs herstel deur middel van operasies.
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Na opleiding word die kinders in diens geplaas. ‘n Belangrike
probleem t.o.v. nasorg is huisvesting aan hierdie persone. Die leer
ling word uit die beskutte atmosfeer van die skool en koshuis meteens
oorgeplaas in die maalstroom van die samelewing en tussen mense
wat weens sy onervarenheid soms sy gebrek uitbuit. Die prinsipaal
is mnr. T. 3. A. Steyn.
3.2.4.2 Die Prinshof Skool vir Swaksiendes en Kleuterblindes, in
Julie 1963 geopen. Hierdie besondere skool, die enigste in
Afrika, is in ‘n uiters moderne en doeltreffende gebou gehuisves. Die
skool is goed toegerus met die nodige lees- en leerhulpmiddels en
hier word spel, dagtakies, onderrig en alles doelgerig ingespan om die
kind te leer om die reste van sy oe te gebruik en om aanvullende
sintuie vir oriëntering en waarneming deur oefening te ontwikkel. Die
skool en koshuis huisves tans 87 leerlinge. Dagskoliere word per bus
aangery. Dit word bereken dat daar 500 swaksiende skoliere in
Transvaal is. Mnr. J. P. van der Merwe staan aan die hoof van
hierdie skool.
Die vernaamste taak van die kerk is om deur middel van hierdie
skole die kind tot ‘n deeglike kennis van en ‘n geloof in Christus as
Saligmaker te lei. Alles is primer ‘hierop toegespits. Maar die skool
is ook die helpende hand van die kerk om hierdie leerling te bekwaam
vir ‘n eie lewenstaak om so die moeilike las van die ouerharte te help
verlig en om ‘n gelukkige en vrugbare lewe aan hierdie kinders van
die kerk te verseker.
4.
OPSOMMING VAN SPESIALE SKOLE VIR GESTREMDE OF
LIGGAAMLIK AFWYKENDE KINDERS WAT ONDER DIE
BEHEER VAN DIE NED. GEREF. KERK OF DIE DRIE AFRI
KAANSE KERKE GESAMENTLIK VAL:
4.1 OPSOMMJNG.
Naam van Skool
Worcester Skool
vir Dowes
Worcester Skool
vir Blindes
Trans Oranje
Skool vir Dowes
Prinshofskool vir
Swaksiende
kinders en kleuterblindes
Jan Kriel
Kinderhuis

Plek

Afwyking

Gestig

k~~s

Worcester

Dowes

1881

210

Worcester

Blindes

1906

235

Pretoria

Dowes

1954

250

Pretoria

Swaksiende
Blindes

1963

78

1937

106

Kuilsrivier Epileptici
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4.2 AANMERKJNGS.
4.2.1 Worcester se Skool vir Dowes het ook kiasse vir Halfdowe
kinders. Die Skool vir Blindes het ook klasse vir Swaksiende
kinders en Doof-blindes. Die Trans-Oranje Skool vir Dowes het ook
kiasse vir Halfdowes.
4.22 Die beleid is dat hierdie onderskeie tipes gestremdes in afson
derlilce skole tuishoort. Hulle word gedurende die oorgangs
tydperk in een skool maar in verskillende klasse onderrig gegee. Die
Trans-Oranje Instituut vir Buitengewone Onderwys staan op die punt
om ‘n aparte skool vir Halfdowes te bou.
4.2.3 Die Trans-Oranje Instituut vir Buitengewone Onderwys het
reeds planne voorberei vir die bou van ‘n skool vir Epileptiese
kinders. Deur bemiddeling van die Fonds vir Buitengewone Onder
wys van Suid- en Noord-Transvaal, is reeds ‘n studie oorsee gemaak
in verband met hierdie twee skooltipes.
4.2.4 Die Tnstituut het ‘n versoek aan die Departement van Onder
wys, Kuns en Wetenskap gerig om hoer staatstoelaes. Dit word
tans baie gunstig deur die Minister en die Kabinet oorweeg. Sodra die
subsidie verhoog is, sal onmiddellik met die bou van die twee skole
voortgegaan word. Die Instituut begroot vir huisvesting aan 200
kinders in sowel die koshuis as in die skool van elk van die twee
afdelings.
4.2.5 Die Instituut is tans besig met ‘n uitgebreide program om die
Skool vir Swaksiendes te vergroot sodat dit uiteindelilc, hopelik
begin 1967, 200 kinders kan huisves.
4.2.6 Worcester is ook besig met uitbreidingsplanne.
4.2.7 Nadat bogemelde uitbreidingsplanne verwesenlik is, sal die skole
onder beheer van die Ned. Geref. Kerk, in gevalle saam met
die Gereformeerde Kerk en die Ned. Hervormde Kerk, in die nood
van ‘n skaar van nagenoeg 1,500 gestremde kinders, gelyktydig voor
sien.
5.

STATISTIEK VAN SKOLE ANDER AS BOVERMELDE:
5.1 SKOLE WAT ONDER ANDER KERKE RESSORTEER:

Naam van
skool
St. Vincents
Dominican
Fuiton skool

KerkPlek
genootskap
Johannesburg Rooms Katoliek
Kaapstad
Rooms Katoliek
Natal
Anglikaans

Af
wyking
Dowes
Dowes
Dowes
Totaal
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Getal
220
44
15
279

5.2 SKOLE VJR SEREBRAAL-VERLAMJ3E KINDERS, WAT
ONDER DiE BEHEER VAN DiE KREUPELSORGVERENJ
GINGS AFDELJNGS RESSORTEER:
Naam van skool
Pretoria skool vir
Serebraal verlamdes
Forest Town skool vir
Serebraal verlamdes
Kaapse skool vir
Serebraal verlamdes
Oos-Kaaplandse skool
vir Serebraal verlamdes
Die Brown skool vir
Serebraal verlamdes

Plek

Getal

Pretoria

153

Johannesburg

162

Rondebosch

45

Port Elizabeth

101

Durban

60

—

Totaal 521
5.3 SKOLE VIR GESTREMDE KINDERS WAT DIREK ONDER
DIE DEPARTEMENT VAN ONDERWYS, KUNS EN
WETENSKAP RESSORTEER.
Naam van skool

Plek

Afwyking

Getal

Elizabeth Conradie skool

Kimberley

Serebraal
verlamdes

240

Alexanderfontein skool

Kimberley

Epileptici
Totaal

120
360

5.4 OPMERKJNG: In hierdie skole word ‘n totaal van 1,160 ge
stremde kinders versorg, in sekere gevalle beslis nie sonder gods
dienstige oogmerke nie. Hierdie aangeleentheid verdien die aandag
van die kerk.
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HOOFSTUK X
DIE NED. GEREF. KERK EN GODSDIENSONDERRIG.
1.
INLEIDING
1.1 ‘n Jeugstudiekommissie van die N.G. Kerk in Federale verband,
is op 20 Maart 1957 in Bloemfontein gestig met ‘n afdeling vir
opvoeding en onderwys. ‘n Verdere subkomissie uit die genoemde
afdeling is saamgestel i.s. godsdiensonderrig, en het bestaan uit predi
kante en ‘n verantwoordelike amptenaar van elk van die Onderwys
departemente van die vier provinsies in hul persoonlike hoedanigheid
en as lidmate van die N.G. Kerk, t.w.
Ds. W. J. du Toit (Voorsitter);
Dr. N. F. Sieberhagen (Hoofinspekteur van onderwys in Kaap
land)
later vervang deur mnr. C. R. Venter (Hoofinspek
teur in Kaapland);
Mnr. A. G. S. Meiring (Adjunk-Direkteur van Onderwys in die
Oranje-Vrystaat);
Mnr. J. H. Stander (Adjunk-Direkteur van Onderwys in Natal).
Mnr. P. G. Badenhorst (Omgangsinspekteur in Transvaal);
Mnr. H. C. Castelyn (Hoof van Departement Byblekunde, Op..
leidingskollege Pretoria);
Prof. C. F. Gunter (Fakulteit Opvoedkunde, Stellenbosch);
Ds. R. J. Raath (Voorsitter van Kommissie vir Opvoeding en
Onderwys);
Dr. L. H. Badenhorst (Sekretaris).
—

1.2 Gedagtig aan die algemene opdrag aan die Jeug-Studiekommissie
is aan hierdie sub-kommissie opdrag gegee om aan die hand van
‘n skema van werksaamhede ondersoek in te stel na die godsdiens
onderrig in Laer- en Middelbare Skole.
1.3 Die kommissie het soos voig vergader: Op 25 April 1962 te
Pretoria; op 25 Augustus 1962, 24 November 1962 en 5 en 6
Maart 1965 te Bloemfontein.
1.4 Na aanleiding van die skema van werksaamhede is twee vrae
lyste opgestel, een vir die skoolhoof en een vir die onderwyser wat
godsdiensonderrig waarneem. Nadat die vraelyste deur die Onderwys
departemente (behalwe Natal, waar die Sillabuskomitee vir Godsdiens
onderwys ‘n memorandum opgestel het na aanleiding van die vrae
lyste) goedgekeur is, is dit aan 40% van die Afrikaansgeorienteerde
skole gestuur. Ongeveer 50% van die vraelyste is beantwoord.
1.5 ‘n Studie is gemaak van die belangrikste werke oor godsdiens

onderrig, van die sinodale verslae en besluite oor godsdiensonder
rig en van die gocisdiensleerplanne van al vier die provinsies.
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1.6 Die Kerk het sedert die voiksplanting in 1652 die onderwys, wat
hoofsaaklik uit godsdiensonderrig met die cog op belydenisaflegging
bestaan het, tot ‘n baie greet mate beheer.
In 1803 het De Mist die kerk ondergeskik gemaak aan die neu
trale staat, wat voortaan ook die onderwys beheer het en godsdiens be
geloofsverdeeldheid ingevoer het.
Die Engelse Bewind het sedert 1806 hierdie neutrale skoolstelsel
gehandhaaf en in 1865 selfs die Bybel uit die gewone skoolperiodes
uitgesluit. In 1886 is besluit dat onderrig uit die Bybel en leerstellige
onderrig weer tydens die skoolure gegee mag word.
In 1843 is die Engelse neutrale skoolstelsel in Natal en in 1902
in die Oranje-Vrystaat en die Transvaal ingevoer.
1.7 Die N.G. Kerk het hom deur die jare been daarvoor beywer dat
die Christelike en nasionale beginsels en veral godsdiensonderrig in die
staatskoie tot hul reg moes kom.
Daar is reeds aansienlike vordering gemaak in verband met
godsdiensonderrig wat die leerpianne ens. betref, maar daar is genoeg
saarn rede om aan te neem dat godsdiensonderrig as vae in baie skole,
in al vier die provinsies, dikwels verwaarloos word.
Daar is talle vraagstukke in verband met godsdiensonderrig aan
die openbare skole wat ten nouste saamhang met bierdie toedrag van
sake. Slegs die belangrikste vraagstukke is vir hierdie ondersoek uit
gesonder en bywyse van vraelyste ondersoek.
2.
BEVINDINGS WAT UIT DIE ONDERSOEK VOORTVLOEI:
2.1 DiE DOEL VAN GODSDIENSONDERRIG. Die Onderwys
departemente (sien leerplanne) en die onderwysers (vraelyste A
en B, vraag 9) huldig uiteenlopende beskouinge oor die dccl van gods
diensonderrig; verwarring en koersloosheid is die resultaat hiervan.
2.2 LEERSTELLIGE ONDERRIG OP SKOOL. Voigens die bepa
lings van die Ordonnansies in al vier die provinsies, mag geen
leerstelling of dogma, eie aan enige godsdiens of sekte, gedurende
gewone skoolure in die skole geleer word nie.
2.3 DIE TYD VJR GODSDIENSONDERRIG. Voigens die meerder
beid onderwysers aan laerskole (83.1%) en aan hoërskole (65.1%)
in K.P., O.V.S. en Tvl., en volgens die leerplankomitee van Natal, is
die tyd tot hul beskikking voldoende om die godsdiensonderwysleer
planne van hulle onderskeie kiasse bevredigend te kan dek (vraelyste
A en B, Vraag 10).
Ander getuienis dui egter daarop dat die tyd wat vir godsdiens
onderrig afgestaan word, veral in die hoerskole, nie voldoende is nie
of so nie word dit nie ten voile benut nie deurdat die saalbyeen
komste vir godsdiensoefeninge byvoorbeeld daarby ingereken word, of
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omdat die godsdiensperiode vir alles behaiwe godsdiensonderrig ge
bruik word.
2.4 BESKOUINGE OOR DIE HUIDJGE LEERPLANNE VJR
GODSDIENSQNDERRJG.
Hoewel 73.0% van die laer- en
hoerskoolonderwysers in K.P., O.V.S., en TvL, asook die leer
plankomitee van Natal tevrede is met die huidige godsdiensleerplanne,
is daar egter ook diegene wat ernstige besware geopper en kritiek te
lewer bet teen al die leerplanne (Vraelys B, Vraag 10),
2.5 ‘N GEMEENSKAPLJKE GODSDJENSLEERPLAN VIR AL
DIE PROVINSJES.
Die oorgrote meerderheid onderwysers
(83.8%) is ten gunste van ‘n gemeenskaplike leerplan vir godsdiens
onderrig. Hulle bepleit dit onder meer om die volgende redes:
a. Alle onderwys moet onder sentrale beheer geplaas word en
gemeenskaplike leerplanne vir alle vakke (ook vir godsdiensonderrig)
moet opgestel word.
b. Hulle bepleit dit terwille van eenheid en eenvormigheid vir
een yolk, met een taal en een Bybel.
c. Met die oog op die voortdurende verskuiwings van die skool
bevolking van die een provinsie na die ander, gedurende die ioop van
die jaar.
Die leerplankomitee van Natal betwyfel dit egter of ‘n leerplan op
landswye grondsiag enige waarde sou he.
Sommige van diegene wat teen ‘n gemeenskaplike leerplan is,
wys daarop dat sekere provinsies van hulle beginsels sal moet prysgee
om by die ander se godsdiensleerplanne aan te pas.
2.6 DiE ONDERWYSER VIR GODSD1ENSONDERRJG EN DIE
GEWETENSKLOUSULE.
In die onderwysordonnansies van al vier die provinsies word daar
voorsiening gemaak vir onderwysers wat gewetensbesware het om
godsdiensonderrig te gee. Die gewetensvryheid van die onderwyser
word verseker, maar die kinders van Protestantse ouers word nie be
skerm teen die subtiele beInvloeding van ‘n ongelowige onderwyser
nie.
2.7 KLASONDERWYSERS OF VAKONDERWYSERS.
2.7.1 In die laerskole van al vier provinsies word die godsdiens
onderrig uitsluitlik deur kiasonderwysers waargeneem. In die
hoerskole van K.P., O.V.S. en Tvl. neem 61.1% van die kiasonder
wysers die godsdiensonderrig waar (Vraelys A, Vraag 3).
2.7.2

Van die skoolhoofde van laerskole is 80.4% ten gunste van die
aanstelling van spesialiteitsonderwysers (vakonderwysers) vir
godsdiensonderrig, maar by moet ook vir praktiese redes in staat wees
om as gewone klason&rwyser diens te doen. Veral in die groter
skole sal ‘n vakonderwyser vir godsdiensonderrig aangestel kan word.
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So ‘n ondrewyser sal baie kan beteken vir die beplanning van gods
diensonderrig en om aan onderwysers, wat die yak waarneem, leiding
te gee (Vraelys A, Vrae 4 en 5).
2.8 DIE OPLEJDING VAN ONDERWYSERS VJR GODSDJENS
ONDERRIG
2.8.1 Byna al die onderwysers vir godsdiensonderrig in die laerskole
(85.2%) het opleiding in godsdiensonderrig ontvang as verpligte
yak en as deel van hul onderwysdiploma.
2.8.2

In die hoërskole het 63.6% van die onderwysers wat godsdiens
onderrig waarneem opleiding in die yak ontvang. Die meeste
het dit as keusevak gedurende hul diplomajaar gevoig en slegs enkeles
het Bybelkunde as graadkursus geloop.
2.8.3

Volgens verskillende getuies is die opleiding in godsdiensonder
rig aan die opleidingskolleges en as deel van die onderwys
diplomas aan die universiteite geensins na wens nie.
2.9 ASPEKTE VAN DIE METODE VAN GODSDJENSONDER
RIG. Die beste onderwysmetodes word in die skole gevoig vir
al die vakke waarin onderrig gegee, word, maar in die godsdiensonder
rig word dikwels slegs gebruik gemaak van die vertelmetode, van
opgesmukte Bybelstories, moraliserende bespiegelinge, wetenskaplike
ontleding, vermaninge en prekery.
2.10 HANDLEIDIIVGS.
2.10.1 In die laerskool beskik 62.2% en in die hoërskool 62.1%
onderwysers nie oor genoegsame handleidings vir godsdiens
onderrig nie (vraelys B, vraag 4 (a)).
2.10.2 ‘n Lang lys handboeke is versprei in al die skole; die oorgrote
meerderheid skole beskik oor minder as vyf van die werke .wat
in die lys genoem word. Die werke oor godsdiensonderrig word dus
baie willekeurig gebruik en daar is ‘n gebrek aan eenvormigheid
(Vraelys B, Vraag 4 (b)).
2.10.3 Die handleidings wat die onderwysers gebruik, word aanbeveel
in die leerplanne vir godsdiensonderrig in K.P., O.V.S. en Tvl.
In Natal het eWe skool die vryheid om hul eie handboeke vir gods
diensonderrig te kies. Die aanbevole werke, veral in Kaapland, is
hoofsaaklik van Engelse en nie-gereformeerde skrywers, terwyl ver
dienstelike werke in Afrikaans, Nederlands en selfs Amerikaans ont
breek.
Die onderwysers het ook nie tyd om die handboeke te keur en
dan intensief te bestudeer nie. In die meeste provinsies is geen spesi
fieke en deeglik opgestelde Afrikaanse handboeke vir godsdiensonder
rig (soos vir ander skoolvakke) voorgeskryf nie.
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2.10.4 In die meeste skole word die Kinderbybel in plaas van die
Bybel as ,,handleiding” gebruik. Die taal van die Kinderbybel
wyk te ver af van die van die Bybel en dit maak die kind los van
die Woord van God.
2.11

HULPMIDDELS. Die Onderwysdepartemente voorsien onder
wysers van muurkaarte, prente en ander hulpmiddels as hulle
daarvoor aansoek doen.
2.11.1 Die meerderheid laerskole (73.6%) en hoërskole (75.4%) is
volgens die getuienis van die onderwysers, genoegsaam toçgerus
met hulpmiddels vir godsdiensonderrig (Vraelys B, Vraag 5 (a ).
2.11.2 Die hulpmiddels wat die skole in voorraad het, is hoofsaaklik
die wat deur die Onderwysdepartemente beskikbaar gestel word
(Vraelys B, Vraag 5 (b)).

2.11.3 Slegs ‘n klein minderheid skole verlang bykomende hulpmiddels.
Die rede waarom nie meer ekstra hulpmiddels verlang word nie, is
omdat die tyd vir godsdiensonderrig te mm is om daarvan goeie
gebruik te maak.
2.11.4 Daar bestaan nie definitiewe voorskrifte in verband met die
soort en gehalte van huip- en aanskouingsmiddels wat gebruik
moet word nie. Dit word oorgelaat aan die diskressie van die onder
wyser of hy wel van hulpmiddels gebruik wil maak of nie; indien wel
kan hy volgens eie goeddunke ‘n keuse maak. As hy nie die nodige
opleiding het nie, bestaan die gevaar dat die hulpmiddels wat hy
kies, nie Bybelgetrou sal wees nie.
2.12

GEWYDE SANG. Dit is ‘n algemene kiag dat die sing van
Psalms en Gesange in die openbare skole verwaarloos word.

2.13

DIE EKSAMJNERJNG VAN GODSDJENSONDERRJG.
Godsdiensonderrig is ‘n verpligte yak vir alle skoliere (behalwe
diegene wat gewetensbeswaar het) maar dit is nie ‘n volwaardige
eksamen- en promosievak nie.

2.13.1 Die meerderheid skoolhoofde en onderwysers van laer- en
hoërskole is nie ten gunste van Bybelkennis as ‘n keuse
eksamenvak in die hoërskool (56.0%) en ook nie as ‘n eksamenvak in
die laerskool nie (5 1.6%) (Vraelyste A en B, Vrae 7 en 8). Die
Leerplankomitee van Natal is ook nie ten gunste van godsdiensonder
rig as ‘n eksamenvak met die oog op promosie nie, maar eksamens
word gedoen slegs om vas te stel of die leerplan gedek is en of die
leerlinge by die onderrig gebaat het.
2.13.2 ~Die onderwysers ,blyk egter meer geneë te wees om Bybelkennis
as ‘n volwaardige eksamen promosievak in die laerskool in te
voer.
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2.13.3 Die vernaamste argument teen Bybelkennis as ‘n eksamenvak
is dat dit die kind ‘a afkeer sal gee aan die godsdiens, omdat
eksamen gepaard gaan met dwang en straf en omdat die skool-.
roosters aireeds oorlaai is en dit sal moeilik wees om godsdiens
onderrig as ‘n volwaardige eksamenvak daarby te voeg.
2.13.4 Daar is egter ‘n aansienlike persentasie skoolhoofde en onder
wysers wat ten gunste van godsdiensonderrig as eksamenvak
is en wel om die volgende redes:
2.13.4.1 In Suid-Afrika word daar baie waarde geheg aan die eksa
men-stelsel in die openbare skole. As ‘n nie-eksamenvak
het godsdiensonderrig in teenstelling met ander skoolvakke ‘n stempel
van minderwaardigheid in die kind se gemoed.
2.13.4.2 As ‘a nie-eksamenvak word daar nie met ‘n spesifieke doel
aan godsdiensonderrig gewerk nie.
2.13.4.3 Omdat daar nie eksamen geskryf word in die yak nie, werk
dit belangeloosheid by die leerlinge in die hand en beskou
hulle die godsdiensperiode dikwels as ‘n vry periode wat vir alles en
nog wat gebruik kan word. Godsdiens op sigself word so gedegra
deer.
2.14

JNSPEKTEURS OF INSTRUKTE(JRS VJR GODSDIENS
ONDERRJG. Die meerderheid skoolhoofde aan die laerskole
(52.8%) is nie ten gunste van ‘n organiseerder vir gocisdiensonderrig
nie, terwyl meer skoothoofde aan die hoërskole (65.5%) daarvoor is as

daarteen (Vraelys A, Vraag 6).
2.14.1 Dit is verstaanbaar omdat godsdiensonderrig meer probleme
oplewer in die hoërskool as in die laerskool. Die Leerplan
komitee van Natal is ook nie ten gunste van vakinspekteurs vir gods-.
diensonderrig nie.
2.14.2 Die argumente ten gunste van organiseerders is dat hulle
besonder baie sal kan doen om raad en leiding te gee aan
die onderwysers wie se opleiding in godsdiensonderrjg oor die alge
meen nie na wense is nie.
2.14.3 Diegene wat teen sulke organiseerders is, wys veral daarop dat
daar in Kaapland organiseerders aangestel is, maar dat die
poste weens beleids- en opvoedkundige oorsake weer afgeskaf is.
Elke organiseerder beklemtoon die belangrikheid van sy eie yak ten
koste van die basiese vakke.
2.14.4 Die organiseerders skep die indruk van inspeksie en dit Iaat die
spontanieteit van die godsdiens verlore gaan.
2.15

Uit die standpunte van die skoolhoofde en
assistente blyk dit dus dat die meerderheid oor die algemeen

KONKLUSJE.
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die status quo betreffende die organisasie van godsdiensonderrig in
die openbare skole wil handhaaf. Feit bly egter dat godsdiensonderrig
in talle skole een van die mees afgeskeepte vakke is. Die kerk is dus
genoodsaak om sekere riglyne aan te toon ten einde die huidige stand
van godsdiensonderrig te verbeter.
3.
AANBEVELINGS.
Gedagtig aan die besluite wat in die verlede reeds deur die
sinodes van die N.G. Kerk geneem is oor godsdiensonderrig in die
openbare skole en in die hg van die voor,afgaande ondersoek, wens
die kommissie om die volgende aanbevelings te doen:
3.1 Die kerk sê opnuut sy steun toe aan die openbare skool solank
as wat die staat bereid is om die Christelike beginsels in die
onderwys te handhaaf. Daarmee herbevestig die kerk ook sy besluite
van die verlede aangaande die Christelike en nasionale ideale vir die
onderwys en beywer horn daarvoor om dit sover moontlilc te verwe
senlik. Een van ciaardie ideale is dat godsdiensonderrig ‘n belangrike
plek in die openbare skool moet inneem.
3.2 Die kerk gee voorkeur aan die benaming Godsdiensonderrig, wat
deur die jare heen saam met die onderwysdepartemente gebruik
is. Hierdie godsdiensonderrig sluit nie net Bybelonderrig in nie, maar
ook agtergrondstudie van die Bybel (Bybelse argeologie, aardryks
kunde, ens.) hoofmomente van die kerkgeskiedenis, die Twaalf artikels,
die Tien Gebooie en die Onse Vader.
3.3 DIE DOEL VAN GODSDJENSONDERRIG. Die kerk onder
skryf die stehling dat die hoofdoel van godsdiensonderrig ten nou
ste saamhang met en ‘n integrerende deel vorm van alle opvoeding en
onderwys, naarnhik dat ,,die mens van God volkome kan wees, vir
elke goeie werk volkome toegerus” tot eer van God Drie-enig. (2 Tim.
3:17).
3.3.1

Die hoofdoel van godsdiensonderrig behels dan om op weten
skaplike wyse kennis van die Bybel en aanverwante vakke soos
argeologie, oudheidkunde, kerkgeskiedenis ens., by die leerling tuis te
bring, ten einde horn te lei tot ‘n lewende en praktiese geloof in
Christus ~is Saligmaker, en so tot kennis, liefde en diens aan God en
sy medemens.
3.3.2

Hierdie algemene doelstellinge, behels onder meer die volgende
doelstellinge, naamlik die sedelike, die estetiese, die sosiale, die
liggaamlike en die intellektuele vorming en ontwikkeling van die leer
ling.
3.4 LEERSTELLJGE ONDERRJG OP SKOOL. Die kommissie be
veel ann dat die dogmakiousUle as voig herforrnuleer word: ,,Die
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Godsdiensonderrig sal Protestants-Christelik van aard wees. Die leerplan sal nie die onderskeidende leer of dogma van enige besondere
Protestants-Christelike kerkgenootskap tot uitgangspunt neem en ak
sentueer nie, maar sal die kiem deurgaans laat val op die algemene
geloofswaarhede soos behels in die Tien Gebooie, die Onse Vader en
die Apostoliese Geloofsbelydenis”.
3.5 DiE TYD I/JR GODSDJENSONDERRJG Daar moet duidelik
onderskei word tussen godsdiensoefeninge (Skriflesing, gebed en
gewyde sang) aan die begin van elke skooldag en formele godsdiens
onderrig. Die tyd vir formele godsdiensonderrig in die laerskool
behoort 2 uur per week te wees en in die hoërskool ‘n minimum van
70 minute (2 periodes) per week, met dien verstande dat die tyd wat
aan godsdiensonderrig bestee word nie die tyd wat aan gesamentlike
godsdiensoefeninge of Bybelstudiekringe bestee word, insluit nie.
3.6 DiE ONDERWYSER I/JR GODSDJENSQNDERRJG. Die kerk
vra in alle ems dat besondere aandag tydens die opleiding van
onderwysers gegee word aan die behartiging van godsdiensonderrig op
skool. Eksaminering word aanbeveel.
Die kerk neem ook met genoeë kennis van die instelling van ‘n
graadkursus in Bybelkunde aan sekere universiteite en spreek die
begeerte uit dat in hierdie rigting gewerk sal word aan alle universi
teite.
3.7 LEKTU(JR VJR GODSDJENSONDERRJG Die kerk moet horn
beywer vir die verskaffing van geskikte lektuur vir godsdiens
onderrig en dra dit aan die algemene Jeugstudiekommissie op orn
aandag daaraan te gee.
3.8 DiE EKSAMJNERJNG iN GODSD1ENSQNJ3ERRJG. Die
kommissie bet kennis geneem van verskillende Sinodale besjuite
in hierdie verband in die verlede, maar na beraadslaging met opvoed
kundiges en verteenwoordigers van die onderwysdepartemente en met
inagneming van die standpunte van die georganiseerde onderwyspro
fessie stel die kommissie voor:
3.8.1

Godsdiensonderrig moet nie saam met die gewone vakke in die
kurrikulum tot formele eksamen- en promosievak gemaak word
nie, maar gereelde toetsing behoort ‘n integrerende deel van die
onderwysmetodiek van hierdie yak te wees.
3.8.2

Die N.G. Kerk beveel by die departement van onderwys aan
om die wenslikheid en die moontlikheid te oorweeg om Bybel
kunde as ‘n keusevak vir die Senior Sertifikaat in te voer, as ‘n voor
bereidende yak vir Bybelkunde aan die Universiteit.
3.9 Die kommissie beveel aan dat daar nie gedifferensieerde leerplan
ne in godsdiensonderrig vir Afrikaans- en Engeisprekende leer
Jinge hoef of beboort te wees nie.
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HOOFSTUK XI.
DIE STANDPUNT VAN DIE NED. GEREF. KERK T.O.V.
OPVOEDING EN ONDERWYS.
INLEIDING,
1.1 HJSTORIESE AGTERGROND VAN DIE STUDIE.
Die studie het in werklikheid ‘n aanvang geneem op 20 Maart
1957, maar kry eers vaste beslag na die eerste offisiële vergadering
van die Jeugstudiekommissie op 30 April 1958. Onder leiding van
ds. R. J. Raath, primariuslid vir die Afdeling Opvoeding en Onderwys,
word ‘n amptelike Studiekommissie vir Opvoeding en Onderwys saam
gestel, bestaande uit ds. Raath (voors.), di. W. J. du Toit (o. voors.),
D. S. Snyman (sekr.), proff. D. P. Britz, B. F. Nel en mnr. Theo
Pauw.
Verskeie memoranda word in die ioop van die tyd opgestel en vir
beoordeling en verbetering voorgelê aan sowel predikante as opvoed
kundiges. Op wenk van die voorsitter word nog meer en ook ander
opvoedkundiges as die hierbo genoem, by die studie betrek. Uiteinde
uk stel prof. 0. C. Erasmus op versoek ,,‘n Memorandum oor begin.
selvraagstukke’ op.
Op 8 Oktober hou ‘n aantal deskundiges en predikante ‘n same
spreking te Stellenbosch aan die hand van ‘n reeks vraagstukke. Nadat
hulle ure lank oor slegs twee of drie van die probleme geredeneer het
besluit hulle om die volgende dag ‘n ondertekende versoekskrif aan
die Uitvoerende Komitee, wat te Kaapstad byeen sou kom, voor te
lê waarin hulle ernstig versoek word om toestemming te verleen dat
‘n simposium of ‘n konferensie iewers op ‘n afgesonderde plek gehou
mag word. By so ‘n gelenetheid kan dan saam en deeglik besin word
oor alle vraagstukke en kan ‘n tentatiewe standpunt vir die N.G.
Kerk formuleer word. Hierdie tentatiewe beleidsstandpunt kan die
Jeugstudiekommissie dan via die Algemene Jeugkommissie aan die
Algemene Sinode vir goedkeuring voorlê. Daarna sal dit dan soos
gewysig, as verklaarde standpunt van die Ned. Geref. Kerk dien en
met gesag in die samelewing ingedra word.
Die versoekskrif was onderteken deur proff. dr. F. I. M. Potgie
ter, C. F. Gunther, P. S. du Toit, 0. C. Erasmus en dii. W. J. du
Toit en R. J. Raath. Die versoek is toegestaan met dien verstande
dat dit ‘n verteenwoordigende groep sal wees en uit nie meer as 10
persone sal bestaan nie. Reis- en verblyfkoste moes deur die Jeug~
studiekomitee gedra word.
1.2 ‘N GROOT LEEMTE EN VERLEENTHEJD. Die nadeel van
die Ned. Geref. Kerk in sy optrede in die publieke lewe op die
gebied van opvoeding en onderwys was nog steeds dat ons ver uit
mekaaa’ woon, mm kontak met mekaar het en nog altyd in vier kerke
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of sinodes verdeel was. Opvoedkundiges wat aan ons kerk behoort, en
selfs predikante wat in onderwys belangstel, het in die verlede nooit
die gelenetheid gehad om met mekaar oor opvoedkundige probleme te
beraadslaag nie. Daar was derhaiwe in die verlede nog nooit sprake
van ‘n eenheidsgedagte of ‘n verklaarde standpunt in die Ned. Geref.
Kerk oor vraagstukke en beginsels rakende opvoeding en onderwys
nie. Die ander twee Afrikaanse kerke het steeds die voordeel gehad
van ‘n klein en kompakte kerk te wees, met een kanaal of spreekbuis
vir almal. Hulle kan in kritieke oomblikke met gesag ‘n woord mee
spreek, terwyl die groot N.G. Kerk moes swyg, want wie kon met
gesag namens die Ned. Geref. Kerk praat? Wat ons kerk betref, het
elke provinsie sy eie outonome masjinerie gehad. Wat die deskundiges
betref, het elkeen, behalwe ‘n paar wat by een of ander vrye vereni
ging betrek was, sy eie standpunt oor sake gehad en geeneen kon ooit
vir of namens die ander spreek nie.
In die volgende gebeurtenis het ons ‘n sprekende voorbeeld van
die onvermoë van die N.G. Kerk op onderwysgebied. In 1962 toe die
Nasionale Onderwysadviesraad saamgestel was, wou die Interkerklike
Kommissie vir Opvoeding en Onderwys op uitnodiging van die Advies
raad, getuienis lewer oor die toekomstige beleid vir onderwys in ons
land. Dit was ‘n unieke geleentheid. Die drie komponerende kerke
is gevra om elk sy eie siening oor die beleid op te stel en in te lewer.
Die Dagbestuur van die I.K.K.O. sou dan uit die stukke, indien moont
uk, ‘n beleidstuk opstel en op grond hiervan getuienis lewer. Die
stukke van die Gereformeerde Kerk en van die Hervormde Kerk van
Afrika was spoedig gereed, maar vir die Ned. Geref. Kerk was daar
geen bestaande en deur almal aanvaarde beleid nie en niemand kdn~
die verantwoordelikheid aanvaar om ‘n verteenwoordigende stuk op
te stel nie.
Hierdie uitdagingis gedeeltelik daarvoor verantwoordelik dat ons
studie-metode die huidige patroon aangeneem het. Ons het die nood saak
likheid gevoel dat, met die huip van die beste breinkrag in ons onder
wysgeledere, ‘n verantwoorde stuk opgestel word, wat dan deur die
Algemene Sinode aanvaar en bekragtig kan word as verklaarde beleid
of standpunt van die Ned. Geref. Kerk oor opvoeding en onderwys.
Die Algemene Sinode se Jeugkommissie sal dan die aangewese mond
stuk wees om steeds die beleid of standpunt te stel, en dieselfde kan
dan gedoen word deur ons verteenwoordigers op die Interkerklike
Kommissie van Opvoeding en Onderwys.
Die hele kwessie van Opvoeding en Onderwys in Suid-Afrika
verkeer tans, soos nooit van te yore nie, in ‘n krisistydperk, wat die
barensweë vir ‘n nuwe en grootse toekoms kan wees. Ons verwys
naamlik na die instelling van die Nasionale Onderwysadviesraad, met
die opdrag en funksie om ‘n nasionale onderwysbeleid vir die Repu
bliek uit te werk.
Een metode van werk van genoemde Raad is om getuienisse in
te win van gesaghebbende instansies wat in die onderwys belangstel.
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Ook die kerke is uitgenooi om getuienis te lewer. Dit is ‘n grootse
geleentheid. ook vir die N.G. Kerk, indien hy gesaghebbend en uit
een mond kan spreek.
1.3 DiE NED. GEREF. KERK EN SY OPVOEDKUNDJGES. Dit
het verder ook geblyk dat deskundiges op die gebied van opvoe
ding en opvoedkunde, en wat tot ons kerk behoort, verlore geraak
het in die groot massa. As die Interkerklike Komitee, wat een van die
vernaamste baanbrekers was en wie se bemoeienis op die stigting van
die Nasionale Onderwysadviesraad uitgeloop het, getuienis moes lewer,
dan het hulle altyd van opvoedkundiges gebruik gemaak wat aan een
van die ander kerke behoort. Hoe hierdie manne se bydrae ook
waardeer word, dit het altyd ‘n leemte in ons eie gemoed gelaat dat
geeneen van ons eie deskundiges, lidmate van ons eie kerk, geroep
is om leiding te gee nie.
Ons uitgangspunt is steeds dat hierdie manne, as lede van die
Ned. Geref. Kerk, ‘n deel van die kerk uitmaak en in ‘n sekere sin
in hulle professie optree as deel van die kerk as organisme in aksie,
en daarom juis die elemente in die Ned. Geref. Kerk is wat in
besonder ‘n woord moet meespreek by hierdie studie en telkens wan
neer die kerk horn uitspreek oor Opvoeding en Onderwys.
Sowel die opdrag i.v.rn. die studie as hierdie feitelike situasie,
het die voorsitter van die Afdeling Opvoeding en Onderwys laat gryp
na die besondere geleentheid om deskundiges van die N.G. Kerk te
betrek, met mekaar kontak te laat maak en te aktiveer tot beswil van
die kerk, die yolk en die saak van die onderw~’s in Suid-Afrika. Die
moeite was meer as ryklik beloon deur hierdie warm spontane en
waarderende optrede en die hartlike medewerking wat hulle onmiddel
uk aangebied het. Ons het ontdek dat die N.G. Kerk op die gebied
van Opvoeding en Onderwys ‘n skat van breinkrag bet wat, sover dit
die Kerk betref, nog altyd braak gele bet en in werklikheid begerig
was om deur hulle kerk gebruik te word. Hulle waardeer dit dat
hulle kerk hulle begin raaksien en gebruik. Die kerk behoort dit
moontlik te maak vir hierdie manne om periodiek vir konferensies
bymekaar te kom om oor aktuele onderwysprobleme met mekaar en
met hulle kerk saam te besin. Die vrugte hiervan sal die koste meer
as net regverdig en die moeite meer as net loon.
1.4 SAMESPREKJNGS. Die Sub-Kommissie vir Opvoeding en On.
derwys bet die metode gevoig om aan die hand van sy memoran
da, samesprekings te voer met verskillende opvoeders en opvoedkun
diges. Die volgende samesprekings het plaasgevind:
1.4.1

Prof. Waterink van Nederland, tydens sy besoek in 1959. Dit
het veral .gegaan oor die noodsaak, a! dan nie, van die oprigting
van kerkskole of groepskole, en gepaardgaande hiermee of Christelike
opvoeding en onderwys moontlik is aan sogenaamde ,,neutrale” staats
skole. Prof. Waterink bet ingestem dat die situasie in Suid-Afrika
344

socianig is dat dit nie gerade is dat die kerk kerk- of groepskole sou
stig nie, maar dat die ideaal van christelike beInvloeding van die
openbare skole, met die doel om tot ‘n praktiese christelike opvoeding
en onderwys in die openbare skole te geraak, tog in Suid-Afrika
moontlik blyk te wees, gesien:
Die christelike aard van ons owerheid en opvoedingsinstansieg.
Ons Nasionale en Provinsjale owerhede is beslis christelik
georiënteer; die Grondwet van die Republiek bevestig voorts ook ons
geloof in God en daar is allesins blyke dat die owerhede, ook wat
die skool betref, dit ernstig bedoel dat ons ‘n christelike yolk met ‘n
christelike karakter moet wees. (Vgl. die regulasies i.s. godsdiens
onderwys op skole en die doelstellings wat nagestreef word.) Daarby
maak ons onderwysowerhede, skoolhoofde, inspekteurs en onderwy
sers, oor die algemeen genome, vandag nog ems met die Christelike
en die nasionale karakter van die opvoeding op skool. Ook die Op
leidingsinrigtings vir onderwysers dra ‘n positief christelike karakter.
Die feit dat die christen-ouer nog deur middel van ouersvereni
gings, skoolkommissies, skoolrade, beheerrade ens., die geleentheid en
die reg het om toe te sien dat die gees en rigting van die onderwys
en opvoeding aan die skool van sy kind, gesond bly, en ook die
besondere geleentheid het van medeseggenskap in die aanstelling van
onderwysers aan die skool van sy kind.
Prof. Waterink gee al hierdie dinge toe mits dat dit in beginsel
aanvaar word dat as sake dalk verander, of as daar êrens ‘n groep
gelowige ouers is wat in .‘n omgewing woon wat hoofsaaklik onge
lowig en/of vyandig staan, die gelowige ouers die reg sal he om dan
‘n eie privaatskool te stig, wat wel die uitgesproke standpunt van ons
kerk is.
1.4.2

Tussen prof. F. J. M. Potgieter van die Kweekskool van Stel
lenbosch, prof. 0. C. Erasmus, prof. J. J. Mulder, waarnemen
de Rektor van die Pretoria Onderwyskollege, en dii. D. J. Viljoen en
R. J. Raath in die konsistorie van Bronberg 1959.
1.4.3

Tussen prof. dr. G. 3. Jordaan, Rektor van Pretoria Onderwys
kollege, mnre. F. C. J. Cronje en C. Castelyn, dosente aan die
Onderwyskollege, dii. D. J. Viljoen en R. 3. Raath
1960.
—

1.4.4

Tussen proff. dr. B. F. Nel, 0. C. Erasmus, mnr. P. J. Theron
en ds. Raath
1960.
—

1.4.5

Drie keer is ‘n konferensie gehou met sowat 15 dosente aan die
Onderwyskollege, rondom memorandum No. 2. Die volgende
persone het o.a. hierdie konferensies bygewoon: Prof. J. 3. Mulder,
innr. F C. 3. Cronje, 3. 3. Small, dr. P. van Zyl, dr. P. 3. J. du
Plessis (Universiteit van Pretoria), prof. dr. B. F. Nel (een samespre
king bygewoon), mnr. C. Castelyn, mnr. Swanepoel, dii. G. R. Keet,
D. 3. Viljoen en R. J. Raath.
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1.4.6

Gedurende 1961/62 het verskeie samesprekings plaasgevind
tussen prof. Erasmus en ds. Raath met die oog op die memoran
dum wat prof. Erasmus moes opstel. Verskeie van hierdie samespre
kings, veral die van 4 tot 6 Oktober 1962, is ook deur prof. dr. B. F.
Nel bygewoon.
1.4.7

Op 8 Oktober het ‘n samespreking aan die woning van prof.
Gunther te Stellenbosch plaasgevind tussen proff. F. J. M.
Potgieter, C. F. Gunther, P. S. du Toit, 0. C. Erasmus, dii. W. I.
du Toit en R. I. Raath. Die memorandum wat intussen deur prof.
Erasmus en ds. Raath opgestel is, dien as basis van bespreking.
1.4.8

KonferenSie te Montagu, Junie 1963:
Op grond van die besluit van die Uitvoerende Bestuur (9
Oktober 1962) bet die Studiekomitee vir Opvoeding en Onderwys ‘n
konferensie te Montagu gereel vanaf 18 tot 28 Junie 1963. Daarheen
is uitgenooi: Prof. dr. F. J. M. Potgieter (Kweekskool, Stellenbosch),
prof. dr. C. F. Gunther (U.S.), prof. dr. P. S. du Toit (U.S.).
prof. J. J. Fourie (U.O.V.S.), prof. dr. B. F. Nel (U.P.), dr, P.
J. I. du Plessis (U.P.), dr. J. H. Jooste (Inspekteur van Onderwys,
Transvaal), prof. J. J. Mulder, (Adjunk Direkteur van Onderwys.
Transvaal), prof. dr. 0. C. Erasmus (Universiteit van Suid-Afrika)
en een predikant uit elke Sinode en ~vat namens sy Sinode met
Opvoeding en Onderwys belas is, t.w. ds. W. J. du Toit (Kaap),
ds. D. H. Botes (0.V.S.). dr. J. Celliers (Natal), ds. Henno Cronjé (Suid.
Transvaal), dr. L. H. Badenhorst (Sekretaris van die Studiekomitee vir
Opvoeding en Onderwys) en ds. R. J. Raath (Noord-Transvaal), as
voorsitter.
Die volgende persone kon ongelukkig nie die konferensie bywoon
nie omdat hulle nie daartoe verlof kon kry nie of omdat hulle werks
program oorlaai was: Prof. dr. P. S. du Toit (U.S.). prof. dr. B. F.
Nel, wie kort daarna na Europa moes gaan, en prof. 3. J. Mulder.
1.5 VERDERE AANBEVELJNGS, MONTAGU-KONFERENSIE.
Origens is die volgende besluite by die Montagu-konferensie
geneem wat moet dien as aanbeveling by die Jeugstudiekommissie
en deur hulle aan die Algemene Sinode.
Insake die Voorskoolse kind: Die konferensie beveel die vol
gende aan as beleidsstandpunt van die Ned. Geref. Kerk:
1.5.1

Die Bewaarskool: Die kerk huldig die standpunt dat die
moeder gedurende die suigelingsjare van haar kind tuis hoort.
Niemand kan die moeder vervang, veral nie gedurende die leeftyds
periode van 0 tot 5 of 6 jaar nie. Die kerk kan derhaiwe nie die
oprigting van Bewaarskole ondersteun nie, behaiwe in baie buiten
gewone omstandighede.
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1.5.2 Die Kleuterskool:
1.5.2.1 Die beste-~k1euteropvoeder is die moeder tuis. Onder
buitengewo~e omstandighede is die bestaan van kleuterskole
te regverdig.
1.5.2.2

Dit is nie die taak van die kerk om kleuterskole op te rig
nie, net soos dit nie sy taak is om gewone skole op te

rig nie.
1.5.2.3

Die kerk se uitgangspunt is dat die daarstelling van
Kleuterskole die taak van die Christelike maatskappy is,
in sonderheid het die Christelike vroueverenigings hierin ‘n taak.
1.5.2.4

Daar behoort van owerheidsweë deeglike inspeksie plaas
te vind en strenger toesig gehou te word oor die totstand
koming, organisering, beheer en dissipline van en in die kleuterskole.
1.5.2.5

Die vereiste moet gestel word dat kleuterskole mutatis
mutandis moet beantwoord aan die eise wat aan die gewone
skool gestel word, naamlik dat dit Christelik en nasionaal moet wees
en dat die moedertaal en godsdiens tot hulle reg sal kom.
1 .5.2.6

‘n Ruimer subsidie moet aan goedgekeurde Kleuterskole
gegee word.

1.5.2.7

Kwalifiserende opleiding behoort ‘n voorvereiste vir alle
kleuterskoolonderwyseresse te wees.

1.5.2.8

Stappe behoort geneem te word om te verhoed dat onge
lisensieerde kleuterskole. selfs onder name soos speelsentra,
bloot om finansiele gewin opgerig word.
1.5.3

insake Bybelonderrig en Bybelkunde op skool.
Die konferensie beveel aan as standpunt van die N.G. Kerk:

1.5.3.1

Dat Bybelkunde as volwaardigekeusevak vir Std. IX en X
ingestel sal word.

1.5.3.2

Dat sorg gedra word dat bekwame personeel vir hierdie
yak opgelei word.

1.5.3.3

Dat die Interkerklike Kommissie vir Opvoeding en Onder
wys gevra word om hulle daarvoor te beywer dat ‘n uni
forme leergang in Godsdiensonderrig in die Republiek ingestel sal
word.
1.5.4

Insake Vaderlandse Kerkgeskiedenis:
Die yak moet sterk beklemtoon word.

1.5.5

insake spanwerk binne die N.G. Kerk.
Opvoedkundiges en teoloë behoort in die toekoms in spanne
of ,,werkgemeeriskappe” saam te studeer en te besin oor alle voor
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komende Onderwys- en Opvoedingsprobleme waarmee die Ned. Geref..
Kerk in sy roepingsvervulling in aanraking mag kom.
1.5.6

insake Voltydse werkkrag.
Daar behoort iemand voltyds aangestel te word, of ‘n op
voedkundige Of ‘n onderlegde teoloog, wat horn voltyds kan wy aan:
(a) die belange van die Ned. Geref. Kerk t.o.v. die Opvoeding en
Onderwys in die Republiek.
(b) die organisasie van studiegroepe of werksgerneenskappe.
(c) die opbou van kontakte met die Staat, die Onderwysowerhede,
owerhede, onderwysers-vereniginge, die Sinodes, die ander Afri
kaanse kerke ens., in belang van die kerk se bemoeienis met die
opvoeding en onderwys.
(d) om die kerk deur S~ gemeentes, kerkrade, Ringe en Sinodes op
te wek tot meer daadwerklike belangstelling in die opvoeding
en onderwys van die kind van S~ geboorte af.
(e) om met deskundige advies behulpsaam te wees met die opstel
van die kerk se eie program van godsdiensonderrig.
1.5.7

Insake Kongres oor Opvoeding en
‘n Kerklike kongres oor Opvoeding
hou te word sodra die versiag van
handel en deur die Algemene Sinode
2.

Onderwys.
en Onderwys behoort ge
die Studiekommissie afge
aanvaar is.

DIE STANDPUNT VAN DIE KERK

2.1 PROBLEEMS TELLiNG.
Alle opvoeding geskied op die grondsiag van die wêreld- en
lewensbeskouing van die ouers en deur die ouers van die gemeen
skap. Sodanige wéreld- en lewensbeskouing is altyd ‘n uitvloeisel
uit die religieuse grondoortuiging van die ouers en die gemeenskap.
In die R.S.A. behoort die grootste persentasie van die Afrikaans
sprekende ouers, waaruit die gemeenskap opgebou is, aan die Ned.
Geref. Kerk. Dit impliseer dat die kinders van Protestants-Christe
like Afrikaanssprekende ouers wat tot die Ned. Geref. Kerk behoort,
‘ii opvoeding behoort te ontvang wat gebaseer is op ‘n wêreld- en
lewensbeskouing wat gehuldig word deur hierdie ouers.
Om misverstand te voorkom moet hier heel aan die begin gesê
word dat die Ned. Geref. Kerk met hierdie standpuntstelling nie te
kenne wil gee dat hY afsonderlike skole net vir sy kerk se kinders
gaan opeis nie. Die feit dat die ander twee Afrikaanse kerke, die
Nederduitse Hervormde Kerk van Afrika en die Gereformeerde
Kerk, dieselfde geloofsoortuiging huldig as die Ned. Geref. Kerk,
maak dat die drie Afrikaanse Kerke gemeenskaplike belange by die
opvoeding en onderwys aan skole het. Dit bring mee dat same-
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werking tussen die drie kerke moontlik is. vir ons doel met die
onderwys bevorderlik is en daarom steeds gesoek moet word.
2.2 BEGRIPSBEPA LING.
2.2.1 Vorming (Opvoeding in die breër sin).
Onder vorming word verstaan die bewustelike en onbewuste1i,k~,
die doelbewuste en terloopse beInvloeding, ten goede of ten kwade.
wat ‘n mens ondergaan, van sy geboorte tot sy sterfdag deur aHes
waarmee hy in aanraking kom in sy totale omgewing.
Vorming is dus ‘n bree begrip wat doelbewuste. georganiseerde
en afgebakende opvoedingsbeinvloeding en onderwys omsluit soos ver
volgens sal blyk uit die begrip opvoeding.
2.2.2

Opvoeding:
Opvoeding is ‘n bewuste, doelbewuste, planmatige, georgani
seerde, verantwoordelike bemoeienis, hulpverlening, vermaning en
teregwysing ten goede deur ‘n selfstandige liggaamlik-geestelike (met
inbegrip van die psigiese) voiwassene aan ‘n onselfstandige liggaamlik
geestelik nie-voiwassene, met die doel om sy aangebore moontlikhede,
veral sy wils- en waarderingsfunksies so te rig en te lei dat hy
as voiwassene op alle lewensterreine reg kan en wil kies en handel,
maar dan slegs binne die kader van die algemene genade volgens
die eise van behoorlikheid, 5005 bepaal deur sy religieuse oortuigings.
Opvoeding as onderdeel van vorming, is dus ‘n stelselmatige
verhasing van die totale vormingsproses in ‘n bepaalde rigting, ge
durende ‘n bepaalde fase.
‘n Belangrike kenmerk van opvoeding is dat dit in ‘n groot
mate deur middel van kennis geskied. Kennis speel trouens ‘n groot
rol in die hele vormingsproses, maar georganiseerde kennisoor
draging geskied hoofsaaklik in die skool en meer spesifiek deur
onderwys sodat voorlopig gesê kan word dat onderwys ‘n belang
rike opvoedingsmiddel is. Dit blyk uit ‘n nadere omskrywing van
die begrip onderwys.
2.2.3

Onderwys.
Onderwys is ‘n onderdeel van sowel die vormings- as die
opvoedingsproses. Dit is een van die belangrikste opvoedingsmiddele.
Waar opvoeding veral deur onderwys, persoonlike voorbeeld en tug
teweeggebring word in die menigvuldige grootmens-kind-verhoudinge
met die doel om sy wils- en waarderingsfunksies te rig tot hande
linge waarin die hele kind betrokke is, word onderwys hoofsaaklik
bewerkstellig deur die kennisoordraging, kennisverwerking, die ont
wikkeling van die verstand tot logiese en selfstandige denke, en die
in-oefening en aankweking van vaardighede.
Onderwys is ‘n praktiese saak. (Dit is nie ‘n teorie. soos Onder
wyskunde wat ‘n onderdeel van opvoedkunde is nie.) Dit is ‘a
daadwerklike bemoeienis met kinders waardeur d.m.v. kennisoor
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draging, die kind gehelp word in sy natuurlike voiwasse wordings~
proses.
Aihoewel onderwys ook ontvang kan word na die bereiking
van die voiwasse stadium, word onderwys vir doeleindes van hierdie
standpuntformulering gesien as ‘n afgebakende proses, hoofsaaklik
tydens die skooljare, maar ook gemeet sedert geboorte tot ten minste
die bereiking van voiwassenheid in lewensjare.
2.2.3.1 Onderwys geskied hoofsaaklik in skole. Daar is verskillende
skole vir jonger en ouer kinders soos kleuterskole, Iandbou
en huishoudkundeskole, skole vir buitengewone onderwys, soos skole
vir dowes, blindes, kreupeles serebraalverlamdes, skole vir die lug
mag, die vloot en die leer. ‘n Breë onderskeiding is die tussen
beroepskole en algerneen-vormende akademiese skole. Verder is
daar soortgelyke of dergelyke skole vir die verskillende rasse en
bevolkingsgroepe, vir Bantoes (selfs verskillende skole vir die ver
skillende Bantoestamme), Indiërs en Kleurlinge. Verder is daar
moedertaalmedium-, dubbelmedium- en parallelmediumskole. Som-~
mige van dieselfde soort skole het in verskillende provinsies ver
skillende benaminge soos laerskole, volkskole, sekondére en hoer
skole e.s.m.
2.2.3.2 in breëre skoolverband sluit die begrip onderwys baie
sake in, soos die hele skoolorganisasie i.v.m. die opening
en sluiting van die skool daagliks, kwartaalliks en jaarliks, ook
buitemuurse bedrywighede, skoolfunksies, klassifering van leerlinge,
skoolrapporte, Ed Lab 1-kaarte, sielkundige dienste, skool- en les
roosters. Onderwys in hierdie sin omvat dus ook menslike verhou
d inge tussen skoolhoof en assistente, tussen assistente onderling, tussen
onderwysers en kinders, tussen onderwysers en ouers, ens.
2.2.3.3

In engere skoolverband stuan onderwys hoofsaaklik i.v.m.
die organisering van leersituasies, waardeur leerstof bekom

word tot uitbreiding van die kind se kennis, die ontwikkeling van
sy denke en die inoefening van die kundighede en vaardighede. Die
skool word trouens in die eerste plek geassosieer met leergange,
leerplanne, leerstof-inhoude, leermiddels, leermetodes, onderwys
metodes, onderwystegnieke en -prosedures. Die sentrale gedagte by
onderwys is dat die kind geheip word om te ken wat hy voorheen
nie geken het nie. Die primêre by onderwys is dus kennisverwerwing,
verstandelike vorming en denkontwikkeling.
2.2.3.4 Onderwys is egter nie beperk tot die intellektuele aspek van
die kind nie. Die verstand is slegs die weg waardeur kennis
bygebring word, met medewerking van die hele persoonstruktuur~
Onderwys, hoewel dit primer verstandswerk is, raak die totale hg
gaamlik-geestelilce persoonstruktuur van die kind. Deur middel van
o.a. kennis en denke word sy wilsaktes, keuses, besluite en hande
linge teweeggebring, wat per slot van sake uitinge van sy karakter is.
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2.23.5

Indien onderwys dus bydra tot die motiefkrag agter die
kind se wilsaktes en gedrag, is dit ‘n kragtige opvoedings
middel, want indien onderwys die kind in sy totaliteit raak, moet
dit horn ook geestelik beinvloed. Sonder onderwys is opvoeding
feitlik onmoontlik. Onderwys is dus een van die belangrikste mid
dele wat aangewend word ~m die hele kind op te voed. Daar is
baie instansies soos die ouerhuis, die kerk, vereniginge en talle
instansies en situasies in die breëre samelewingsverbande, wat ge
moeid is met die kind se opvoeding. Hiervan is onderwys maar
een. Onderwys raak nie alleen die kind op geestelike viak nie maar
word ook deur die geeslelike in die kind geraak. Voordat ‘n leer
situasie tot ‘n effektiewe leersituasie kom, d.w.s. voordat die kind
‘n begrypende insig in die leerstof kry. is die hele kind in sodanige
leersituasie betrokke en sodoende is ook die geestelike persoonskern
in horn by doeltreffende leer werksaam. Die geestelike speel dus
‘n rol in die onderwys- en die leerproses, trouens dit beInvloed in
‘n groot mate die doeltreffendheid daarvan.
2.2.3.6

In die onderwysproses is daar altyd twee belanghebbende
partye;: die onderwyser, wat onderwys gee, die leersituasie
bewerkstellig, wat gesagsleier is, wat rigting gee, lei en help en die
kind, wat onderwys ontvang, wat leer, wag. geheip word. Sowel
onderwyser as kind beskik oor bepaalde eienskappe. kwaliteite en
potensialiteite wat onderwys en opvoeding moontlik en wenslik
maak. Onderwys en opvoeding veronderstel samewerking tussen
onderwyser en kind, en die onderwyser aanvaar aanspreeklikheid
vir die onderwys en opvoeding van die kind. Onderwys, net soos
opvoeding, veronderstel dus altyd ‘n olngangsituasie. Die omgang
situasie in’ die onderwysproses geskied hoofsaaklik in groepsverband
waar kinders in kiasse byeen is, aihoewel alle leer en opvoed~g
individuele sake is en van kind tot kind verskil, afhangende van
individuele verskille, milieu-invloede en die mate van aktiewe be.
trokkenheid van individuele kinders in elke leer- en opvoeding.
situasie. Onderwys en opvoeding het nooit eenderse reaksies van
kinderhandelinge tot gevoig nie en alle onderwys en opvoeding is
nie altyd suksesvol nie. Die mag van onderwys en opvoeding is
dus begrens.
2.2.3.7

Onderwys, net soos opvoeding, is altyd ‘n doelbewuste,
bewustelike, planniatige en georganiseerde proses waar daar
na bepaalde oogmerke wat ten goede bedoel word’, gestrewe word.
2.2.3.8

Alhoewel onderwys ‘n aanhoudende en kontinue proses is,
is alle onderwys nie airyd suksesvol en doeltreffend nie en
vind opvoeding deur onderwys nie heeldag en aldag plaas nie. Die
omgangsituasie tussen onderwyser en kind verloop gewoonweg gelyk
rnatig en aanhoudend. Kinders is wel heeldag en aldag in leer
situasies betrokke, maar die leersituasies gaan slegs periodiek oor
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in ‘n opvoedingsiruasie, wanneer die kind van tyd tot tyd in sy
persoonskern, d.i. op geestelike viak, geraak word.
2.2.3.9

‘n Belangrike kenmerk van onderwys- en opvoedingsprak
tyke is dat daar verskille is. Die verskille word teweeg
gebring deur die verskille in doelstelling en meer bepaald die ver
skille in normstelling vir behoorlike voiwassenheid. Die verskille in
norme spruit voort uit verskille in wêreld- en lewensbeskouinge,
wat in Iaaste instansie wortel in verskille in religieuse ingesteidhede.
2.2.4

Opvoedkunde:
Opvoedkunde is die wetenskap wat navorsing doen i.v.m. op
voeding en onderwys. Dit besin oor en eksperimenteer met die
opvoedings. en onderwyspraktyke en beskryf die navorsingsresultate
wat in die praktyk toegepas kan word. Die opvoedkunde aanvaar
die feit dat daar verskillende opvoedings- en onderwyspraktyke met
verskillende doeleindes bestaan wat deur verskillende korresponde
•rende wêreld. en lewensbeskouings onderlê word. In die opvoedkunde
word o.a. ook besin oor die motiewe agter die verskynsel van die
verskille.
2.2.4.1

Wêreld- en lewensbeskouing.
‘n Wêreld. en lewensbeskouing is ‘n beskouing oor die ont
staan, die bestaan, die voortbestaan, die wese en sin, die struktuur,
die doe! en die eindbestemming van die heelal. Dit is ‘n beskouing
oor die oorsprong, die wese en die bestemming van die mens in
die heelal, die bepaalde waardes, in rangorde van voorkeur, oor die
sedelike en dan veral oor die norm vir .‘n goeie karakter, oor die
waarheid en die wese van kennis. ‘n Wêreld- en lewensbeskouing
is dus die aanvaarding en toeëiening van bepaalde opvattinge oor die
heejal, die mens, waardes, deug en ondeug en die waarheid.
Sodanige wêreld- en lewensbeskouing spruit voort uit ‘n geloofs
•oortuiging, wat in laaste instansie berus op ‘n beskouing oor God
of ‘n god of desnoods ‘n afgod.
2.3 DOEL EN METODE VAN FORMULERJNG VAN HJERDIE
STANDPUNT
2.3.1 Die doel met hierdie memorandum is om ‘n eenheidsbeeld
op te bou oor die hele linie van opvoeding en onderwys. Die

doe! is nie om die opvoedkunde te beoefen nie, maar die standpunt
stelling t.o.v. en die eventuele uitbouing en daarstelling van ‘n stelsel
wat bevorderlik sal wees vir Christelike opvoeding en onderwys.
2.3.2 Die metode wat gevolg word, kan eers gestel word nadat
nagegaan is watter rot die wêreld- en lewensbeskouing en
watter rot die opvoedkunde behoort te speel in die formulering van
‘n beleidstandpunt. Dit is ‘n erkende feit dat die wéreld- en lewens
beskouing ‘n belangrike rol speel in die bepaling van die gees en
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rigting van opvoeding en onderwys as praktiese aangeleenthede, As
daaraan gedink word dat die standpunt in hierdie memorandum
handel oor die hele onderwysveld en dus o.a. oor soorte skole, die
medium van onderwys, beroepsonderwys en desentralisasie, leergange
en leerplanne, middele en metodes, onderwyseropleiding, eksamine.~
ring, e.s.m., dan word bepaalde wetenskaplike kennis oor hierdie
en ander probleme ‘n vereiste en is ‘n wéreld- en lewensbeskouing
nie voldoende nie. Die grondsiag vir ‘n beleidsbeskouing moet dus
nie slegs op die wéreld- en lewensbeskouing baseer word nie, maar
ook op gefundeerde opvoedkundige beginsels. In die opvoeding en
onderwys gaan dit om die totale Iiggaainlik-psigies-geesteljke wels viz
van die kind en hooggespesialiseerde wetenskaplike opvoedkundige
kennis behoort van deursiaggewende belang te wees ook by die
formulering van ‘n beleidsstandpunt. Die interpretasie van opvoed
kundige gegewens sal beInvloed word deur die interpreteerder se
bepaalde wêreld- en lewensbeskouing. Die interpretering van op
voedkundige gegewens sal dus baie deeglik in aanmerking geneem
moet word. Vir die doeleindes van die formulering van hierdie
memorandum word ‘n keuse uit die opvoedkundige stand punte ge
inaak en uit die aard van die saak sal daardie opvoedkundige
standpunt ge/des word wat aanklnk vind by die wêreld- en lewens
beskouing en die geloofsoortuiging wat gehuldig word.

Die wêreld- en lewensbeskouing in die opvoeding en onder
wys tree dus eintlik in werking wanneer vir die praktyk beplan
word en wanneer oorgegaan word tot die opvoedings- en onderwys
daad.
Die doel is egter nie die opstelling van ‘n breë handleiding
nie, maar die daarstelling van breë beginsels as riglyne.
Die metode van standpuntformulering sal soos voig wees: voorop
sal oor bepaalde probleme die standpunt van die kerk saaklik gestel
word en dan sal verder ‘n motivering, verduid&iking of verdere
omskrywing daarvan gegee word.
2.4 DiE GRONDE EN PERKE VAN DIE KERK SE BEMOEI
ENIS MET ONDERWYS
Die kerk as instituut se bemoeienis met sy lidmate se optrede op
elke lewensterrein, en derhaiwe ook op die gebied van die opvoeding
en onderwys, is gebaseer op die beginsel van universaliteit in eie kring.
maar dan alleen uit die gesigshoek van sy bepaalde roeping, tw. die ver
kondiging en bevordering van die heil in Christus, die behartiging
van die herderlike sorg volgens die Woord van God, en, waar nodig.
die vermaning orn steeds ooreenkornstig die Woord te leef. Ook die
kind wat opvoeding en onderwys ontvang val onder die herderlike sorg
van die kerk as instituut en dit is die roeping van die kerk oni sorg
te dra dat reg geskied aan die geestelik-godsdienstige belange van die
kind en selfs aan sy tydelike behoeftes en verstandelike ontwikkeling.
vir soverre as hierdie behoeftes en ontwikkeling diensbaar is aan sy
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geestelik-godsdienstige weiwese. Daarom ag die kerk homself geroepe
om toe te sien dat die Woord van God ‘n ereplek in die dagskole
gegee sal word, dat die opvoeding van die jeug deeglik en in ‘n
Christelike gees en rigting behartig sal word en dat, met die oog hierop,
geskikte leerkragte aangestel sal word. Die kerk erken die selfstan
digheid in eie bevoegdheid van die skool. Die optrede van die kerk
is derhaiwe nooit voorskrywend nie, maar alleen vermanend, raad
gewend en beInvloedend. Die kerk sal derhalwe steeds deur afvaar
diging of in geskrif, vertoë tot die betrokke owerhede en instansies
rig wanneer dit nodig geag word.
2.5 GRONDSLAG
Die Ned. Geref. Kerk aanvaar as grondsiag vir sy standpunt ten
opsigte van opvoeding en onderwys, ‘n christelike wêreld- en lewens
beskouing, gegrond op die Heilige Skrif, en wel soos dit deur hierdie
kerk, as ‘n Protestants.christelike kerk, in die Republiek van Suid
Afrika vertolk word. Verder aanvaar die kerk as sy standpunt dat
kragtens die geroepenheid van elke christen in sy yolks- en nasie
verband, die onderwys in sy wese ook nasionaal sal wees.
2.5.1

Motivering.

Ons gb dat slegs vanuit ‘n positief christelike lewenshouding
benader, die opvoeding en onderwys van ons yolk se kinders op ‘n
gesonde grondsiag staan. Verder staan ons op die standpunt dat waar
God die Skepper, as Absolute, in die sentrum van ons opvoedings- en
onderwys teorie en praktyk moet staan, die ,,Teosentrisme” nie nog
‘n ,,isme” is nie. Kragtens ons mensbeeld uit die Skrif, het elke mens
o.a. sy bepaalde yolks- en nasieverbondenheid met sy eie wordings
geskiedenis. Om hierdie rede aanvaar ons dat die opvoeding en onder
wys van ons yolk se kinders nasionaal moet wees. Daar bestaan
natuurlike, soortgelyke verskeidenheid tussen volkere en nasies, elk
met sy besondere nasionale aspirasies en prestasies. Omdat elke yolk
sy nasionale onderwysstelsel het waardeur sy kinders vir sy bepaalde
volkslewe voorberei word ,en omdat geen yolk dit kan bekostig om sy
jeug aan neutrale omstandighede en ‘n neutrale, liberale onderwys
stelsel uit te lewer nie, en omdat ‘n yolk se kultuur, geskiedenis, taal,
ekonomie, tradisies, moraal en godsdiens nie terloops by die jeug
tuisgebring kan word nie, gb ons dat ons onderwys op ‘n nasionale
grondsiag moet berus en dat ons yolk se kinders nie uitgelewer moet
word aan die onsekere ideaal van ‘n on-christelike wereldburgerskap
in ‘n onbestaanbare soort homogene wêreldgemeenskap nie. Maar
bowe-al gb ons dat ‘n bepaalde soort nasionale aspirasie van ‘n yolk
uit ‘n bepaalde wêreld- en lewensbeskouing spruit en dus ‘n religieuse
wortel het. Ons oortuiging is dat christelike en nasionale opvoediRg
noodsaaklik is omdat so baie nasionalisme uit ‘n nie-christelike reli
gieuse motief groei. In ons beskouing word die nasionale nie verabso
luteer nie, maar dit word deur ons christelike grondslag bepaal.
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2.6 CHRJSTEL1KE WERELD- EN LEWENSBESKOIJJNG
2.6.1 Ons christelike wêreld- en lewensbeskouing, veral ten opsigte van
ons siening van die Bybel as die onfeilbare Woord van God,
wat as grondsiag dien van die mens se lewe van keuses en handelinge
op alle terreine, ons siening van God Drieenig, Vader, Seun en Heilige
Gees as Skepper, Onderhouer en Regeerder van Sy geskape wêreld en
die mens en veral ons siening van die mens o.g.v. die Skrif en teen
die agtergrond van die mens se yolks- en nasieverbondenheid. dien as
verdere motivering vir bogenoemde grondslag-aanvaarding en ons ver
dere beskouinge oor opvoeding en onderwys.
2.6.2

Ons aanvaar die Skrifwaarheid van skepping, sondeval, ver
lossing en eindverwagting, die allesnoodwendige mens-God
relasie en dat ons christelike godsdiens allesbepalend en alles-beheersend
is.
2~6.3

Ons sien die mens as liggaarnlik-geestelike eenheid, met insluiting
van die psigiese, met die geestelike as die persoonskern.

2.6.4

Ons gb dat die christenmens in al sy doen en late vanuit sy
christelike geboof lewe, dat dus die liggaamlike en psigiese ver
moens van die mens slegs instrumente is vir die tot stand brenging
van christelike, verantwoordelike keusehandelinge, soos dit bepaal word
deur die christelike godsdiens.
2.6.5

Ons sien die mens as unieke en eiesoortige wese wat horn van
ander mense onderskei op grond van liggaamlik-geestelike ver

skille.
2.6.6

Ons aanvaar alle mense as gelykwaardig voor God rnaar tog
ongelyk en anders, o.a. vanweë die mens se volksverbondenheid,
beskawingsrnond igheid en historiese botsverbondenheid.
2.6.7

Elke mens het dus ‘n eiesoortige yolks- en nasieverbondenheid.
So verskil lede van volkere en nasies ten opsigte van religie,
geloof en sedelikheidsbesef, ten opsigte van die psigiese gevoel, denke,
en wilsuitinge, asook ten opsigte van hul Iiggaarnlikheid. As gevoig
hiervan verskil volkere ten opsigte van bedrywighede, wilshandelinge
en prestasies op able lewensterreine. So is die tipiese van ‘n yolk en
nasie ten opsigte van sy religie, geloof en sedelikheidsbesef, sy wils
handelinge en prestasies op intellektueel-wetenskaplike, juridiese, este
tiese. ekonomiese, sosiale, kulturele e.a. terreine.
2.6.8

As verder in gedagte gehou word dat ons yolk uit ‘n christelik
religieuse grondoortuiging leef en werk dan sien ons die aktes
en prestasies van ons yolk op alle terreine van die lewe as christelike
en nasionale aktes en prestasies.
2.6.9

Ons ideaal is dat ons yolk se kinders so opgevoed sal word dat
hulle betrek sal word in hierdie volksbedrywighede, daarvan
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kennis sal neem, dit hul eie sal rnaak en sal oordra aan die geslagte
wat kom. Teen hierdie beknopte agtergrond stel ons ons standpunt
ten opsigte van opvoeding en onderwys, veral oor die meer praktiese
beleidsaspekte.
2.7 DIE NOODSAAKLJKHEJD VAN CHRJSTELJKE OPVOE
DING OP NASJONALE GRONDSLAG
2.7.1 Christelike opvoeding en onderwys is noodsaaklik omdat dit
‘n opdrag van God is soos voortvloei uit Sy Genadeverbond en
telkens verseël word deur die doopsgelofte.
2.7.2

Aangesien die skool ‘n aanvulling van die ouerplig is en mede
verantwoordelikheid vir Christelike opvoeding aanvaar, is dit
noodsaaklik dat a] die bedrywighede van die skool die christelike
beginsel as uitgangspunt sal he.
2.7.3

Christelike opvoeding en onderwys op nasionale grondsiag is
noodsaaklik omdat elke yolk, en dus ook die Afrikanervolk.
verankerd is in bepaalde nasionale gebiedsgrense met ‘n nasionale
wordingsgeskiedenis, kultuur, beskawingspeil en wêreld- en lewens
opvatting.
2.7.4 Motivering.
2.7.4.1 Die noodsaaklikheid van Christelike opvoeding vloei voort
uit die opdrag van God soos dit spreek uit Sy Genadeverbond
met die mens. Die Genadeverbond staan midde in die sonde en daar
om is Christelike opvoeding noodsaaklik a.g.v. die sondeval. Ook d~e
kind het die beeld van God in enger sin verloor. Hierdie beeld word
mettertyd weer in horn herstel, onder meer deur die Christelike op
voeding, wat God in Sy genade daartoe gebruik.
2.7.4.2

Die geneigdheid tot die verkeerde in al sy dade op elke lewens
terrein, maak dit noodsaaklik dat die kind volgens die Christe~
like beginsels en riglyne gelei sal word in
sy keuses en handelinge
as kind en as voiwassene in wording.
2.7.4.3

By die doop belowe die ouers orn hulle kinders ooreenkornstig
die Verbondsgelofte op te voed en te laat opvoed sod at
wanneer die kind tot voiwassenheid kom, hy voorbereid sal wees. om
vrywilliglik sy verbondsverantwoordelikheid op horn te neern. In ~n
Christeiike maatskappy dra die skool, wat ‘n aanvulling van die ouer
pug is, dus hiervolgens medeverantwoordelilcheid vir die Christelike
opvoeding van die kind. Aangesien die werksaamhede in die skool
uitgebrei het op die oorspronklike opdrag en meer aanbied as onderrig
in die geloofslewe, is die standpunt van die kerk dat alles wat in die
skool gedoen word die Christelike beginsel as basis moet he.
2.7.4.4

Die noodsaaklikheid van Christelike opvoeding vloei dus nie
primer voort uit die kind se liggaamlik-geestelike hulpbehoe
wendheid, of uit die eise van die kultuur, die samelewingsverbande o~
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die beroepswereid nie. Die primêre noodsaak vir Christelike opvoeding
is nie uit wisselende omstandighede en node gebore nie, maar hou
verband met die verhewe oorsprong, die verantwoordelikheid, die taaks
vervuiling en die ewigheidsbestemmjng van die mens.
2.8 DiE DOEL VAN CHR1STELIKE OPVOEDING EN ONDER
WYS OP NASJONALE GRONDSLAG
Die doel van die christelike opvoeding en onderwys op nasionale
grondsiag is die omhoogleiding van die kind in sy totaliteit tot ‘n
voile, nuttige en vrugbare lewe van arbeid en diens saam met en vir
die medemens (in yolks- en internasionale verbande) in die wêreld,
tot eer van God op alle lewensterreine en in aile lewensverbande.
2.8.1 Motivering.
2.8.1.1 As religieuse en geloofswese moet die kind opgevoed word
om onvoorwaardelike geloofsvertroue in God te he, om
Christus aan te neem as sy enigste Saligmaker, om die Wet van
God uit dankbaarhejd te onderhou en om die voile Woord van God
te aanvaar as die absolute waarheid en die hg vir sy lewe van keuses
en handehinge op alle ander lewensterreine. Hy moet geleer word
dat sy yolk sy eie kerkstyl, geloofsverdieping en godsdienstradisie het.
2.8.1.2

Die lewensterreine waarop die Woord van God elke Christen
mens se lewe van keuses en handehinge behoort te bepaal, is
onder andere die volgende: die sedelike, die juridiese, die estetiese, die
ekonomjese, die sosiale, die kutuur, die taal, die denke, die gevoel
e.s.m. Die nasionale opvoeding van ons yolk se kinders is daarin
gelee dat ons yolk op al bogenoemde en ander kwensterreine, nasionale
volksprestasjes gelewer het wat aan die toekomstige geslagte oorgedra
rnoet word.
2.9 DiE WESE VAN CHRISTELJKE OPVOEDJNG EN SY VER
BAND MET DiE NASJONAJLE JDEAAL
2.9.1 Geloof in Christus mag nie gelyk gestel word met geloof in
(d.w.s. met ‘n verstandelike toestemming tot) leerstellings of
dogmas nie. Net so is ‘n Christelike opvoeding nie te identifiseer
met teologiese of dogmatiese onderwys nie; dit sluit dit bepaald nie
uit nie, maar gaan net veel dieper. Met ander woorde dit wil nie sê
dat die Christeljke leerstukke wat as die neerslag van die gelowige
besinning oor die Woord, onder die leiding van die Heilige Gees,
deur die kerk bely word, nie goed is nie. Maar hulie het geen
wesenlike betekenis vir die mens as by hulle nie deur die genade
werking van dieselfde Gees, vir homseif persoonljk toeëien, bely en
beleef nie. Want die ware geloof is veel meer as net ‘n toestemming
van die verstand tot die waarhede wat die kerk (of ‘n kerk) bely:
dit is veei meer as geloof aan ‘n leer of stelsel. Die saligmakende
geloof is nie bloot ‘n verstandelike erkenning dat Jesus Christus die
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sonde van die wêreld op Horn geneem het nie, maar wel ‘n erkenning
met die inset van my hele persoonhikheid, dat Hy my persoonlike
Verlosser geword het deur ‘n daad van oorgawe en vertroue, waardeur
ek my met Christus vereenseiwig het om Sy volgeling te wees. Christe
like opvoeding is dus veel meer as ‘n dogmatiese of leerstellige onder
wys, of die inlywing van die mens by ‘n Christelike beskouing, want
tot ‘n Christelike lewe kom ‘n mens nie deur ‘n geloof aan leerstellings
of ‘n Christelike beskouing nie, maar alleen deur die geloof in Christus
as persoonlike Verlosser, wat nie gelyk gestel mag word met die
toestemming wat die mens gee aan die waarhede wat die kerk bely
nie. Laasgenoemde is ‘n bloot uiterlike opvatting van geloof as jets
innerliks, wat deur die Hervorming gestel is as ‘n deur-en-deur posi
tiewe, persoonlike verhouding van die mens tot God in Jesus Christus.
So gesien, is Christelike opvoeding dus veel meer as dogmatiese
onderwys om by die kind ‘n bepaalde Christelike wêreld- en lewens
beskouing te kweek. Nog meer, dogmatiese onderwys met die doel
om leerlinge tot lidmate van ‘n partikuliere kerk te maak (en hulle by
‘n bepaalde teologiese sisteem in te lyf) is nie die skool se taak nie.
Dit, trouens, is die kerk se funksie. Die oordrag van die tradisie
sonder meer, hoewel noodsaaklik, is nog geen Christelike opvoeding
in die ware sin nie. Aan die ander kant, egter, sou ‘n Christelike
opvoeding sonder enige dogmatiese onderwys, selfs ook op skool,
onmoontlik wees, want ‘n Christelike opvoeding is net ondenkbaar
sonder die oordrag op die kind van minstens die drie fundamentele
dogmas van skepping, sondeval en verlossing.
2.9.2 Om waarlik Christelik te wees, moet die opvoeding uitgaan nie
van die skoue nie maar van die hoor van die Woord, d.i. van
die geloof as ‘n eksistensiële werklikheid: die luisterhouding as die
ware geloofshouding. En die luisterhouding beteken die mens stel
horn oop vir God, hy laat God toe om tot horn te spreek, hy is bereid
om in sy besondere situasie te luister en sy opdrag en roeping van
God te verneern. En in sy verhouding tot sy medemens, en in die
opvoeding veral in sy verhouding tot die kind as sy hulpbehoewende
naaste, beteken hierdie luisterhouding orn horn vir die kind as die
andere oop te stel, horn ook aan die woord te laat, horn toe te laat
orn te vra, sy bedenkinge, besware, probleme en behoeftes uit te spreek
binne redelike perke natuurlik
dit geduldig en met begrypende
simpatie aan te hoor, en bereid te wees om daarna in sy lewe in te
tree en horn as jou hulpbehoewende naaste te help en te lei. Christe
like opvoeding is dus ‘n opvoeding vanuit die hoor van die Woord.
Want hy wat die Woord hoor en beluister, rnoet antwoord. Christelike
opvoeding is die gelowige opvoeder se bestaansantwoord op die Woord,
wat in luisterhouding gehoor word: dit is sy antwoord op die aanspraak
wat in die beluistering van die Woord verneem word en aan horn
(die opvoeder) ‘n opdrag en ‘n roeping gee, naarnlik orn die kind so
te onderrig, te help en te lei dat hy as ,,mens van God volkome kan
wees, vir elke goeie werk volkome toegerus” (2 Tim. 3:17).
—

—
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2.9.3 Uit die beluistering (vanuit sy konkrete situasie) van die Woord
van God wat deur die woorde van die profete en die apostels
in die Heilige Skrif tot horn spreek, ontvang die opvoeder sy opdrag
en deur die vervulling van sy opdrag speel hy middelilk die rol in die
kind se ontwikkeling tot geestelike voiwassenheid en die verwesenliking
van homseif as volwaardige persoon. Daarorn is ‘n Christelike op
voeding ‘n doelbewuste beInvloeding en gesagsleiding van die kind na
ornhoog, rnaar nie ‘n uiterlike dwang deur loutere indoktrinasie van
die leerstellings van die kerk tot ‘n slaafse aanname en navolging nie.
Geestelike opvoeding is nie ‘n uiterlike dwangstelsel in hierdie sin nie
omdat dit onder die gesag van die Woord staan, die Woord beluister
en daaraan gehoorsaarn is; en die Woord wat Liefde is, is ‘n hoer
gesag as die tradisie. ‘n Christelike opvoeding is ‘n opvoeding in,
deur en tot liefde.
2.9.4 Ten slotte dien daarop gewys te word dat ‘n ware Christelike
opvoeding nooit iets anders as die opvoeding van die kind in
sy totaliteit kan beteken nie. Waar menslike bestaan vanuit die openbaring gesien word as ‘n bestaan saarn met die medemens in die
wéreld teenoor die Woord (d.w.s. in relasie tot), is dit onmoontlik om
enige aspek van die lewe van die mens te ontken of te misken en
moet daar voorsiening gemaak word vir die opvoeding van die kind
in sy totaliteit, as ‘n liggaarnlik-geestelike eenheid t.m.v. al sy lewens
en bestaansrelasies.
2.9.5 Nasionale Opvoeding kan kortweg ornskrywe word as ‘n op
voeding van die kinders van ‘n nasie in en deur die medium
van die eie taal en kultuur van die betrokke nasie (soos dit in sy
geskiedenis, letterkunde, aardrykskunde (veral die menslike aspekte
daarvan: kuns, musiek, godsdiens, tradisies en gewoontes beliggaam is
en tot uiting kom) tot liefde vir, en trou aan hul land en hul yolk
met sy geestes-eie, sodat hulle sal word goeie en bekwame nasieburgers
wat op hulle beurt hul eie bydrae tot die uitbouing van die nasionale
kultuur en karakter en die vervulling van die nasionale roeping sal
maak.
2.9.5.1

Dit beteken dat ‘n skool nie vreemd aan die aard en lewe
van die yolk inag wees nie, want dan sou dit vreemd aan die
kind wees. Om nasionaal te wees en nasionaal op te voed, moet ‘n
skool dus midde in die volkslewe staan, die beste en edelste in die
volkslewe belewe en uitlewe, en ‘n volkseie karakter en atmosfeer he.
Dit (die skool) moet in ‘n baie positiewe verhouding tot sy land en
yolk met sy tradisies en aspirasies, sy verlede en sy toekoms staan.
Dit moet sy bydrae lewer tot die lewende voortsetting, vernuwing en
vooruitgang van die goeie in die eie nasionale tradisies en kultuur,
en langs die weg dien as ‘n kultuurdraer, -oordraer en -uitbouer van
sy yolk.
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2.9.5.2

In die Republiek van Suid-Afrika, wat betref ons blankes
wat uit twee verskillende taalgroepe saamgestel is, sou nasionale
onderwys en opvoeding die opvoeding van ons kinders tot bekwame,
goeie en getroue Afrikaanssprekende en Engelssprekende Suid-Afrika
ners beoog, elkeen met liefde vir en behoud van sy onderskeie taal
en geesteseie, maar saarngesnoer tot een Suid-Afrikaanse nasie deur
wedersydse eerhied en waardering vir mekaar en vir die goeie en skone
in mekaar se kultuurbesit. en bo alles deur ‘n gemeenskaplike liefde
vir en trou aan een en dieselfde vaderland. In hierdie bree en goeie
sin, en in hierdie sin alleen, moet ons opvoeding en onderwys nasionaal
wees.
2.9.5.3

Nasionaal moet die opvoeding van elke land wees, want die
opvoeder moet altyd begin met die kind in sy konkrete situasie
in die wêrelcj. Elke mens is nou wel mens, want as lid aan die menseras
deel hy in die algemeen menslikheicl van die ras, en as sodanig. is hy
een met alle mense en ‘n wêreld-burger. Maar hy is ‘n individuele
mens en as sodanig bevind hy horn in ‘n besondere situasie hier en
nou, waarin hy sy rol speel. Hy is en bly hierdie mens in sy individuele
situasie, en sy lidmaatskap aan sy bepaalde land en yolk is deel van
sy besondere situasie in die wêreld en bepaal in geen geringe mate sy
individualiteit nie. Sy in-die-nasie-wees is deel van sy bestaan as ‘n
in-die-wêreld-wees. Hy is in ‘n hoe mate wat hy is kragtens die
nasionale geskiedenis, tradisie en erfnis waarin hy gewortel is en waar
mee hy wesenlik en onlosmaakbaar verbonde is. Die mensekind kan
alleen opgevoed word in en deur die totaal van die relasies waarin by
staan, en een van die apriori relasies waarin hy deur die skeppende
Woord gestel is, is die Ek-Wéreld (Ek.dit) relasie, waarvan sy relasie
tot sy nasie, met sy eie taal.en kultuur, ‘n belangrike bestanddeel vorm.
Want die Woord skep die mens in sy besondersheid na sy algemeenheid.
Na sy algemeenheid is hy lid van die ras, een met alle mense en ‘n
werekl-burger, maar in sy besondersheid is hy individu, d.i. hierdie
besondere mens in sy besondere situasie in die wêreld. Hy is wel lid
van, en een met, die menseras, maar hy is ook lid van ‘n bepaalde
nasie, in ‘n bepaalde land, in ‘n bepaalde historiese tydperk. Hy staan
in, en is verbonde met, die geskiedenis van die ras oor die algemeen,
maar hy staan ook in, en is onlosmaakbaar verbonde met, die geskie
denis van die nasie in die besonder. Sy nasieskap vorm deel van sy
besondere situ asie in die wêreld.
2.9.6

Die Christendom kan dus nie vreemd staan teenoor die nasionale
lewe nie. Want, soos reeds nadruklik gesê is, elke mensekind
kom as ‘n geskapene van God in die wêreld, as lid van ‘n bepaalde
nasie wat saam met ander nasies in die wéreld is. Die Ek-Nasie
relasie is ‘n onlosmaakbare aspek van die Ek-Wêreld relasie waarin
hy gestel is deur die Woord wat horn in die aansyn geroep het. Sy
in-die-nasie-wees en daarmee ook sy relasie tot sy ele nasie (en ook
tot ander nasies) sal deur sy relasie tot God bepaal word. Daarom
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kan sowel ‘n ware nasionalisme as ‘n egte internasionalisme alleen in
die Christendom verwesenlik word. Dit is juis die universele en die
supra-nasionale van die Christendom wat nasionalisme bewaar van
ontaarding. Daarom word die nasionale doelstelling van opvoeding
tot nasie- en staatsburgerskap ingesluit deur die Qwistelike ideaal van
die opvoeding van die kind tot ‘n voile lewe van geroepenheid en diens
saam met en vir die medemens in die wêreld tot die eer van God.
Daarom wil die Christen he dat die opvoeding en onderwys van sy
land Christelik en as sodanig ook nasionaal moet wees en dat elke
kind tot ‘n goeie nasie-burger opgevoed moet word. Maar daarom
stel die Christen ook die nasionale doelsteiling ondergeskik aan die
Christelike ideaai, om te verseker dat nasionaie opvoeding nie op een
sydigheid en bekrompenheid sal afstuur nie, en dat nasionalisme nie
in die verafgoding en aanbidding van die eie nasie, en dus in chauve.
nisme en rassehaat, sal ontaard nie.
29.7 Ten siotte: Wat ons dus in ons skole wil he, en moet he. is ‘n
Christelike opvoeding wat ook nasionaal is; d.i. ‘n onderw~is
en opvoeding wat in sy totaliteit gerig is op die kweek van goele,
bekwame en diensvaardige Christelike nasieburgers. Wat ons dus
nodig het en verlang, is ‘n weideurdagte en noukeurig beplande Christe
like en nasionale opvoeding en onderwys.
2.9.8

Ons gebruik nie die term Christelik-nasionale onderwys nie,
want dit mag ‘n onderwys impliseer wat die Christelike onder
geskik stel aan die nasionale. Daarom verkies ons die term Christelike
en nasionale onderwys wat duidelik uitdrukking gee aan die gedagte
dat die nasionale ondergeskik aan die Christelike is.
2.10

DiE PRAKT1ESE IMPLIKASJES VJR DIE SKOOL VAN
DIE DOEL EN WESE VAN CHRISTELJKE OPVOEDJNG
OP NASIONALE GRONDSLAG.
2.10.1 Uit wat hierbo gesé is, voig dit dat ‘n Christelike opvoeding op
skool alleen moontlik is in soverre sy onderwysers Christene is
wat hul opvoedingsarbeid daagliks vanuit die geloof as ‘n eksistensiële
werkiikheid verrig. Want ‘n Christelike opvoeding is alleen moontlik
in soverre die opvoeder self in die waarheid van die Woord is: dan
alleen kan die Woord in en deur horn die kind tegemoet tree.
2.10.2 Nog rneer, die Christelike godsdiens is die grondslag van alle
waaragtige sedeiikheid en daarom moet alle ware sedelike op.
voeding. trouens die hele opvoeding van die kind. op godsdienstige
opvoeding as basis berus: want die mens se verhouding tot homseif,
sy naaste en die wêreld word bepaai deur sy verhouding tot God.
Daarom moet godsdiensoefening en aanbidding ‘n ereplek op skool
inneem en moet, waar enigsins gepas, die leerstof vanuit ‘n Christelike
gesigspunt benader word; daarsonder sou daar nie van ‘n Christelike
opvoeding en ‘n Christelike skool gepraat kan word ~ic.
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2.10.3 Dit is verder noodsaaklik dat huis, skool en kerk met n1ekaar
sal saamwerk i.v.m. die opvoeding van die kinders van die
gemeenskap, terwille van een en dieselfde ideaal. ‘n Christelike opvoe
ding vereis verder dat daar tussen die onderwysers enersyds en hul
leerlinge andersyds, en so ook tussen die onderwysers onderling en
tussen onderwysers en ouers, ‘n goeie persoonlike verhouding sal
bestaan. Dit is noodsaaklik dat die onderwyser sy leerling as sy huip
behoewende naaste sal sien en dat hy bereid sal wees om horn as huip
gewende naaste te dien.
2.10.4 Van baie groot belang in ‘n Christelike opvoeding is godsdiens
onderrig, want kennis is onmisbaar vir die mens se godsdiens
tige lewe. Die mens het die Bybel nodig want die Bybel alleen bring
vir horn Christus en die Woord van God. Alleen deur die Bybelse
openbaring, d.i. die objektiewe, Skrifgeworde Woord, kan ons Christus
leer ken. Die waarheid, d.i. die algemene en die besondere openbaring
van God in Jesus Christus moet bekend gemaak word en op elke
nuwe opkomende geslag oorgedra word. Die Christelike geloof lewe
deur paradosis, deur die oordrag van die Evangelie-waarheid op elke
nuwe geslag. Daarom is ‘n Christelike opvoeding sonder hierdie oor
handiging van die tradisie onmoontlik, Onderrig in die inhoud van die
Bybel is nou wel nie die enigste in ‘n Christelike opvoeding nie, maar
dit is tog noodsaaklik, en daarsonder sou ‘n Christelike opvoeding nie
moontlik wees nie. Hierdie verstandskennis van die Heilige Skrif is
die onmisbare middel tot die ware doel van die godsdienstige opvoe
ding, t.w. ontmoeting met die lewende Christus en geloof in Horn
as my persoonlike Verlosser. Die spreke van en oor God in die
godsdiensonderwysklas, en die objektiewe kennis van die Skrif wat die
vrug van die Bybelonderwys en -studie is, beteken nog nie ‘n Christe
like lewe van geloof nie, maar dit skep wel die moontlikheid vir die
omkering van die kind na God toe, d.i. vir ‘n intree, met die inset
van sy hele persoonlikheid in ‘n positiewe persoonlike relasie tot Horn.
Maar hierdie omkeer in die lewe van die kind kan alleen plaasvind
deur sy eie beslissing, kragtens die besondere genade van God. In
hierdie hg beskou, behoort godsdiensonderrig ‘n plek te he in die
kurrikulum van ellce skool.
2.10.5 Waar die skool sy bydrae tot die godsdienstige opvoeding van
sy leerlinge rnaak deur gereelde godsdiensoefening (in die kias
kamer en by geleentheid van die samekoms van die skool as ‘n geheel),
godsdiens-onderrig en sy onderwysers se persoonlike belydenis, lewe
en voorbeeld, wat onvermydelik al hul werk sal deursuur en waarsonder
‘n Christelike opvoeidng nie moontlik sal wees nie, moet daar biddend
gestrewe word om jong manne en vroue tot die onderwysberoep te bk
en op te lei, wat die Woord hoor en dit ook voor hul opvoedelinge sal
bely.

2.10.6 Die uitgangspunt van ‘n ware Christelike opvoeding, so het ons
by die begin gesê, is die openbaring van God in Christus. in
362

Wie Hy Homseif uitspreek en waarvan die Skrif die outentieke ge
tuienis is. Christus, as die volkome openbaring van God, as die waar
agtige Woord van God, deur Wie aan die mens sy sonde en ook die
doel van sy lewe geopenbaar word, is vir die Christen-opvoeder sy
norm, want Hy is die Waarheid, die Weg en die Lewe. Die uitgangs
punt van ‘n ware Christelike opvoeding is nie sonder meer enige
bepaalde geInstitueerde kerk met sy besondere leerstukke nie. Die
Christelike ideaal, so gesien, beteken lie dat die skool deur enige
partikuliere kerk en leerstellige onderwys beheer en oorheers moet
word nie, want as onderdeel van die samelewing is die skool soewerein
in eie kring, as .sodanig vry van die kerk en die staat en aanspreeklik
alleen aan die Woord van God.
2.10.7 Ook beteken dit nie dat die skoolopvoeding en .onderwys sy
oog slegs of hoofsaaklik op die lewe hierna gerig moet he en
,,ander wêreldlik” moet wees nie. Inteendeel, ‘n Christelike skool sal
juis in ‘n baie positiewe verhouding tot die wéreld staan en die aller
beste vir sy leerlinge hier op aarde soek, want om Christen te wees,
beteken beslis geen wêreldontvlugting nie, maar impliseer juis ‘n voile
lewe in die wêreld, aangesien mens-wees ‘n in-die~wêre1d-wees is en
bly. Dit beteken ‘n bepaalde lewenswyse, en wel een van oorgawe,
Iiefde, geroepenheid en diens; ‘n lewe van pligsgetroue en toegewyde
arbeid en diens aan die medemens, die samelewing, die eie yolk en
vaderland en sodoende aan die groot wéreld buite die eie grense
en dit ho alles tot eer en verheerliking van God. Hierdie wéreld is
Gods skepping en dit is hier waar Sy Wil gehoorsaam, Sy werk gedoen
en Hy gedien en verheerlik moet word daagliks by herhaling, met die
inset van die mens se hele persoonlikheid. ‘n Christelike opvoeding
is dus ‘n opvoeding van die kind in sy totaliteit tot ‘n voile lewe
saam met die medemens in die wêreld, maar nie tot die wêreld nie,
—

dog tot die eer van God.

2.11

DIE KIND, DiE MOONTLIKHEDE EN DiE GRENSE VAN
OPVOEDING

2.11.1 Die uitgangspunt van ‘n Christelike opvoeding is die openbaring
van God in Christus, waarvan die Skrif die ware getuienis is.
Dus word daar begin met die kind as ‘n geskapene deur die Skeppende
Woord van God na Sy beeld, wat as sodanig ‘n bestaan met die naaste,
in die wêreld, teenoor die Woord is. Daar word begin met die kind
in sy relasie tot God en daardeur ook in sy relasie tot die medemens
en die wêreld; as sodanig het elke kind ‘n onvervangbare waarde en
waardigheid, aihoewel hy ‘n gevalle hestaan het, want as mensekind
herhaal hy die sonde van Adam deur eie keuse sodat hy in wan-relasie
tot God is en daardeur ook in wan-relasie tot sy medemens en die
wéreld verkeer. Deur die genade van God word die Christelike opvoe
ding ‘n middel om die kind weer in die regte verhouding tot God,
die medemens en die wêreld te bring. Hierin lê die kern van die
moontlikheid van Christelike opvoeding en onderwys, want elke mense
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kind word geroep tot ‘n positiewe antwoord op die Woord aan die
naaste en aan die wêreld. Daarom word die kind gebore met sekere
gawes of moontlikhede, wat gawes van God, deur Sy Iiefde, aan horn
is. Met behuip van sy opvoeders word die kind gelei tot die positiewe
en regte antwoorde wat moet spreek uit sy woorde en dade.
2.11.2 Die moontlikheid van opvoeding spreek verder duidelik uit die
behoefte aan opvoeding by die kind wat in ‘n staat van onryp
heid, huipeloosheid, hulpbehoewendheid en vorrnbaarheid verkeer. Die
kind word by die opvoeding betrek in sy totaliteit en as sodanig in
al sy persoonsfasette. Hierbenewens gaan die kind deur ‘n lang voor
bereidingsperiode: hy wil graag begryp word, hy reageer gunstig op
die regte soort gesag, hy is ingestel op aktiwiteit, het ‘n gewete wat
vormbaar is, beskik oor ‘n nuuskierigheidsdrang, ‘n nabootsingsinstink
en ‘n driflewe.
2.11.3 Kragtens die algemene genade van God, is opvoeding ‘a alge
meen menslike moontlikheid en kan die mensekind verstandelik,
sedelik en sosiaal-kultureel gehelp en gelei word orn ‘n beter mens
te word. Maar die verlossing van die mens uit sy sonde, die vervulling
van die groot gebod deur horn, naamlik om God bo alles en jou
naaste soos jouseif lief te he en om sodoende te word die rnens waartoe
God horn geskep het en roep, is geen menslike moontlikheid en dus
ook geen opvoedingsmoontlikheid nie. Want dit is alleen moontlik
vir die mens kragtens die besondere genade van God. Die hoC
christelike ideaal kan in sy voiheid nie deur die mens bereik word
indien hy nie wedergebore word nie en dit is alleen moontlik deur
die besondere genade van God. Aan die anderkant, egter, hoewel die
wedergeboorte van die mensekind en sy verlossing van sy sonde, nie
deur menslike opvoeding bewerkstellig kan word nie, word die ver
antwoordelikheid. aktiwiteit, inspanning en stryd van sowel die op
voeder as opvoedeling tog ook nie deur die genade van God uitgesluit
nie. Die gelowige opvoeder weet dat die ware lewe alleen genade
gawe van God is en dus nie deur enige menslike poging verwerf kan
word nie, dog andersyds weet hy ook dat hierdie hoogste en ware lewe
die mens nie somaar toegewerp kan word nie, maar dat hy deur God
daartoe geroep word, dat Gods genade die verantwoordelikheid en
hoogste aktiwiteit van beide opvoeder en opvoedeling ale uitsluit nie
maar insluit, en dat die opvoeding, wat genadegawe van God aan die
mens as sondaar is, as ‘n belangrike en noodsaaklike hulpmiddel deur
Horn betrek word.
2.12

ONDERWYS DEUR MEDiUM VAN DIE MOEDERTAAL.

Ons staan op die standpunt dat alle onderwys die moedertaal
as medium moet he, omdat dit die standpunt van die kerk is dat
alleenlik langs hierdie weg die onderwys ‘n doeltreffende opvoedings
rniddel is. Ons beskou die moedertaal van die kind as die draer van
‘n volkseie wêreld- en lewensbeskouing. Die taalaktiwiteit van die
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mens is die aktiwiteit van die hele mens. Dis veral die geestelike in
die mens wat die taal voortbring. Die taal en die denke van die
mens gaan saarn. As verder in gedagte gehou word dat opvoeding
die kind in sy geesteskern moet raak, is dit duidelik waarom ons op
die standpunt staan dat hy deur middel van sy rnoedertaal sy onder
wys moet ontvang.
2.13 DIE SKOOL EN VERSKILLENDE SOORTE SKOLE.
2.13.1 Skole word gestig, in stand gehou en beheer deur die Staat,
naamlik deur die Departernent van Onderwys, Kuns en Weten
skap, sowel as deur die provinsiale owerhede, naamiik deur hul onder
wysdepartemente. Daar is dus ‘n verdeelde beheer. So is daar skole
wat ten voile onder die direkte beheer van die sentrale onderwys
departeinent val soos byvoorbeeid hoer handeiskole, tegniese skole,
huishoudskoie, nywerheidskole, verbeteringskole, spesiale skole vir hg
gaamhik afwykende ieerlinge, e.s.rn. Daar is staatsondersteunde onder
wysinrigtinge soos universiteite, universiteitskolieges, en spesiale skole
vir blindes, dowes, epileptici, kreupeles en serebraalverlarndes ens.
Daar is onderwysinrigtinge wat onder die beheer van die provinsies
val soos onderwyskolieges, primêre en sekondêre skoie. Verder is
daar nog onderwysinrigtinge onder ander staatsdepartemente.
2.13.2 Die Minister van die betrokke staatsdeparternent sowel as die
Direkteure van Onderwys in die verskillende provinsies, is ver
antwoordehik vir die onderwysbeleid. Daar is dus ook verdeelde beleid.
Die inspektoraat moet toesig hou oor die uitvoering van die beleid en
die handhawing van die nodige standaarde in die onderwys. Aan die
hoof van elke skool staan ‘n Hoof en onder horn die onderwyser.
2.13.3 In drie provinsies is daar skoolrade en beheerliggame vir skole
in ‘n sekere area en elke skool het ‘n skoolkommissie of beheer
raad, wat rnedeverantwoordeljk is vir die aansteliing van onderwysers,
terwyl in een provinsie die onderwysers direk deur die Onderwys.
departernent aangestel en verplaas word. Die ouers van die provin
siale skooi of skole in ‘n bepaalde area, kies tot ‘n groot mate die
skoolkommissies, beheerhiggame en skoo1r~de wat dan die ouerseggen
skap in die onderwys verteenwoordig. In die geval van sekondére
skole onder die beheer van die Departernent van Onderwys, Kuns en
Wetenskap, word beheerrade deur die betrokke Minister aangestel;
daar is dus geen sprake van ouerseggenskap nie.
2.13.4 Die onderwysers vir die verskiliende skole word aan verskillencle
opleidingsinrigtinge, onder die verskiiiende provinsiale onderwys.
departemente en aan die Fakulteite Opvoedkunde aan die verskillende
universiteite opgelei, aihoewel onderwysers vir beroepskole ook opgelei
word aan die Tegniese Kohleges en elders, direk onder die betrokke

staatsdeparternent van onderwys val.

Aihoewel die kolleges in som

mige provinsies oorwegend onderwysers vir primêre skole en die
universiteite oorw~gend onderwysers vir die sekondêre skole oplei.
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vind beide soorte opleiding by sommige kolleges en universiteite plaas.
Daar is altesaam 28 sulke opleidingsinrigtinge. As in aanme~king
geneem word dat behaiwe die basiese opleiding (wat wissel van inrig
ting tot inrigting volgens die jare en kursusse, om van die atmosfeer,
gees, rigtinge en interpretasie, op grond van lewensopvattinge, nie eers
te praat nie) ook spesialisasie plaasvind, is daar altesaam 101 ver
skillende soorte onderwysersertifikate wat uitgereik word. Ook die
toelatingsvereistes, kursusse, keuserigtinge, keuring, proefonderwys en
eksaminering varieer van inrigting tot inrigting, terwyl die benaminge
sowel as die inhoud van vakke baie verskillend is. By sommige
opleidingsinrigtings val die kiem van die opleiding op die algemeen
akademiese verdieping, terwyl by andere die professionele, en soms die
enge beroepsopleiding, die voorrang geniet.
2.13.5 Aparte skole vir Blank en Nie-blank.
Ons standpunt is dat daar aparte skole moet wees vir blankes
en nie-blankes, onder behêer van die betrokke departemente.
2.13.6 Aparte skole vir die verskillende taalgroepe.
Op grond van ons standpunt van moedertaal medium onderwys,
is ons in beginsel ten gunste van aparte skole vir Afrikaans- en Engels
sprekende kinders, waar prakties moontlik. Indien nie moontlik nie,
word parallelmedium skole bo dubbelmedium skole verkies.
2.13.7 Openbare skole.
Ons is ten gunste van die behoud van die bestaande openbare
skool. Ons sien dit as die taak van die kerk om die christelike en
nasionale ideaal met die onderwys, tot sy reg te laat kom in die openbare skool. Dit is derhaiwe nie die kerk se taak om groeps-, partiku
here- of kerkskole te stig nie. Ons gb dat ons taak die Christelike
beInvloeding van die openbare skool is. Wanneer egter die christelike
opvoeding op skool deur die staat verloën word, moet die kerk sy
standpunt in hierdie verband heroorweeg.
2.13.8 Koëdukasie.
Aangesien ons oortuig is dat koëdukasie doeltreffender opvoe
ding ten gevolge het, is ons standpunt dat seuns en dogters onder
gewone omstandighede na dieselfde skole moet gaan. Koëdukasie
moet gesien word as die voortsetting van die gewone en die gesonde
gesinsverhouding.
2.13.9 Verskillende soorte skole en hul grense.
Die kerk meen dat daar die volgende skole moet bestaan:
2.13.9.1 Primêre skole, waarby ingesluit word alle skole wat vandag
ook bekend staan as primêre- of volkskole.
Duur: Dit sluit in die eerste sewe opeenvolgende jaar-standerds van
die formele skoling van die kind.
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2.13.9.2 A igernene Middelbare skole, waarby ingesluit word akade
miese sekondére skole, Tegniese hoCrskole, hoer Handeiskole
en so meer.
Duur: Vyf jaar na prirnêreskool, ingedeel in verskillende jaarstanderds.
2.13.9.3 Skole vir Buitengewone Onderwys waarby ingesluit word alle
skole vir liggaamlik-, verstandelik- en gecfragsafwykendc
kinders.
2.13.9.4 Kleuterskole:
Aihoewel die kerk horn baie duidelik op die standpunt stel
dat die opvoeding van die voorskoolse kind die taak van die ouer
tuis is, en dat die moeder tuis behoort en nie uithuisig behoort te
werk nie, is die kerk se standpunt dat gesien in die hg van moderne
sosiale omstandighede, die oprigting van kleuterskole tog toegelaat
kan word.
2.13.9.5 Hoer onderwys:
Dit dek alle onderwys na Middelbare skool.
2.13.9.6 Oorskakeling van Middelbare skole na Hoëronderwysinrig
tings:

Dit word as ‘n dringende saak vir studie aan die N.A.O.
opgedra om aandag te gee aan die oorbrugging van die gaping tussen
die Middelbare skool en die Universiteit.
2.14 BELEID EN BEHEER VAN ONDERWYS.
2.14.1 Aparte Departement van Onderwys.
Daar behoort ‘n selfstandige staatsdepartement te bestaan wat
uitsluitlik die belange van die onderwys behartig. Die Minister van
Onderwys, Kuns en Wetenskap, moet uitsluitlik met Onderwys, Kuns
en Wetenskap belas wees.
2.14.2 Die Nasionale Adviserende Onderwysraad (N.A .0) bedien die
Minister van Onderwys en die Administrateurs van professionele
advies rakende die onderwys in al sy fasette ten opsigte van beleid,
beheer ens., soos neergele in die wet.
2.14.3 Eenheidsbeleid vir die onderwys vir die hele land.
Die Ned. Gei~ef. Kerk se standpunt is dat daar ‘n eenheidsbeleid
vir die hele land moet wees rakende ahle onderwys in al sy fasette.
Daar moet ‘n sentrale beleid wees.
2.14.4 Beheer van Onderwys.
Die beheer van alle laer en middelbare onderwys behoort onder
die Provinsie te sorteer.
2.15 ONDERWYSERSOpLEIDJNG.
2.15.1 Die belangrikheid van die strategiese posisie van die onderwyser
word beklemtoon.
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2.15.2 Die noodsaaklikheid van ‘n christelike wêreld- en lewensbe
skouing by die onderwyser word voorop gestel.
2.15.3 Die status van die onderwysprofessie.

Die Ned. Geref. Kerk aanvaar dit as sy standpunt dat afles
moontlik in werking gestel moet word om ‘n status aan die onderwys
professie te besorg wat in ooreenstemming sal wees met die belangrik
heid van die werk wat gedoen word en dat die gehalte van die oplei
ding van die onderwyser in hierdie verband beklemtoon moet word.
2.15.4 Die keuring, werwing en opleiding van aspirant-anderwysers.
Die keuring van onderwysers moet reeds in ons hoërskole begin
en moet in ‘n groot mate ook werwing insluit deur onderwysers en
skoothoofde in samewerking met die kerke. Hoe belangrik die lewens
opvatting en die essensiële persoonlikheids- en karaktereienskappe by
die onderwyser ook al mag wees, stel die kerk horn op die standpunt
dat bo en behalwe hierdie essensiële vereistes, die onderwysers ‘n
opleiding moet ondergaan waaraan hoe akademiese en professionele
vereistes gestel word.
2.15.5 Eenheidsbeleid ten opsigte van alle onderwysersopleiding.
Ons standpunt is dat daar eenvormigheid in die land moet wees
ten opsigte van sekere aspekte van die opleiding van onderwysers. So
moet daar byvoorbeeld ‘n eenheidsbeleid wees ten opsigte van die duw
van die verskillende kursusse, die aantal en soorte kursusse soos byvoor
beeld vir Middelbare skole, hoër-tegniese skole, primêre skole, ens..
sertifisering, toelatingsvereistes, akademiese en professionele vereistes
en so meer.
2.15.6 Hoer akadeniiese vereistes by opleiding.
Onder akademiese vereistes word vir die doeleindes van hierdie
standpuntformulering veral verstaañ ‘n kwalitatiewe verdieping en ver
breding van die studie, met spesiale klem op ‘n intensiewer studie van
die opvoedkunde, met spesiale beklemtoning van die opvoeding en
onderwys soos gesien vanuit Christelike standpunt. Akadeniiese oplei
ding dui dus hier meer aan as die tradisionele opvatting dat dit die
skoolvak-inhoude vir diploma’s en grade raak. Wat onder professionele
opleiding verstaan word, moet ‘n meer diepgaande akademiese kono.
tasie kry. ‘n Hoer akademiese opleiding beteken dus dat die opleiding
dieper moet gaan as blote beroepsafrigting. Die kerk se standpunt
is dat die onderwyser toegerus moet word met breë christelike en
wetenskaplik-pedagogiese beginsels bo en behaiwe die beheersing van
onderwystegnieke, -middelë, -metodes en -prosedure. Die klem moet
val op die vorming van en opvoeding van die onderwyser tot ‘n sedelik
voiwasse, verantwoordelike, professionele mens. Die hoer akademiese
opleiding moet van, so ‘n aard wees dat die student ‘n geestelike en
psigiese reserwe opbou met behulp waarvan hy sal opvoed deur doel
treffende onderwys. Die kerk gb dat sodanige hoer akademiese ver
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eistes op christelike grondsiag, sal bydra tot ‘n hoer aansien en agting
vir die onderwysprofessie.
2.15.7 Toelatingsvereistes.
Ons standpunt is dat die beste mensemateriaal vir die onderwys
getrek moet word ,en as 2.15.6 hierbo in aanmerking geneem word.
impliseer dit verder dat vir die grootste persentasie aspirant-onderwysers
die toelatingsvereistes dieselfde moet wees as vir enige graad aan ‘n
universiteit.
2.15.8 Onderwysgrade en -diplomas.
Ons standpunt is dat dit as ideaal gestel word dat die opleiding
van die grootste persentasie van alle onderwysers moet eindig met ‘n
onderwysgraad.
2.15.9 Duur van die opleidingskursusse.
Op grond van die voorafgaande beskou die Ned. Geref. Kerk
die tydperk vir die opleiding as onvoldoende en stel dit as sy standpunt dat die opleiding van onderwysers vir die sekondêre en die
primêre skool verleng moet word. Die kerk gb dat as die opleidings
vereistes verhoog word, die status van die professie verhoog sal word.
en dat die groter uitdaging daaraan verbonde die grootste aanti~ekkings
krag sal wees by die werwing van rekrute.
2.15.10

Opleidingsinrigtinge.
Op grond van die voorafgaande is dit ons standpunt dat die
opleiding van onderwysers moet geskied aan inrigtings waar voldoen
kan word aan die eise wat gestel word. Die kerk voel beswaard orn
aan te beveel dat die opleiding uitsluitlik aan die universiteite oor
handig moet word (omdat onder andere die ideaal van christelike en
nasionale onderwys nie deur alle outonome universiteite nagestreef
word nie en omdat beplanning deur onderwysdepartemente, byvoorbeeld
ten opsigte van die aantal van bepaalde soorte onderwysers nie moontlik
sal wees nie). Dit is die kerk se standpunt dat onderwysers vir die
huidige by beide Onderwyskolleges en Universiteite opgelei moet word.
Solank hierdie wyse van opleiding voortduur, moet daar ‘n sterk ver
band tussen Kolleges en Universiteite ~bestaan en gehandhaaf word. Die
grade en diplomas moet van hoe kwaliteit wees en gelykwaardig wees
aan die van universiteite.
Die verantwoordelikheid vir die beheer van sodanige opleidings
inrigtinge moet in die eerste plek uitgaan van die provinsiale departe.
mente van onderwys, wat verantwoordeljk is vir die kleuter-, primêre
en sekondêre onderwys bygestaan, in adviserende hoedanigheid deur
‘n Raad waarop belanghebbende instansies, soos die Universiteite, ver
teenwoordig is. Die N.A.O. tree koördinerend op ten opsigte van
algemene beleid. Ons standpunt is dat die opleidingsinrigtinge ‘n groot
mate van selfstandigheid moet he. Dit moet ontwikkel tot institute
met ‘n eie en unieke karakter, ‘n sentrum waarheen ‘n student gaan
met die uitsluitlike doel om as onderwyser opgelei te word. Ons voel
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beswaard omdat baie onderwysers kasueel onderwysers word. Daarom
voel ons dat die kursusse so georganiseer moet word dat diegene wat
hulle aanmeld gedurende voorgeskrewe tydperk van studie, hulle moet
Wy aan ‘n studierigting wat uitloop op ‘n graad in die onderwys.
Nagraadse studie in die opvoedkunde behoor~, soos tans, aan ‘n Fakul
teit Opvoedkunde te geskied.
2.15.11 Diensvoorwaardes.
Ons standpunt is dat die onderwysprofessie in ‘n groter mate
‘n geslote professie moet wees, dat die regte en pligte van onderwysers
in ‘n groter mate beskerm, bevestig en bevorder moet word, en dat die
algemene diensvoorwaardes van onderwysers sodanig sal wees dat die
beste kragte gewerf en benut sal word en dat ‘n tevrede en gelukkige
onderwyskorps verseker sal word.
2.16 DIE VERHOUDING TUSSEN KiND, SKOOL, STAAT EN
KERK.

Ons standpunt in hierdie verband is soos volg:
2.16.1 Kind en ouer.
2.16.1.1 Die ouers ontvang die kind as ‘n gawe van God en hy is aan
hulle verbonde met bande van bloed en liefde. Die ouer
bly verantwoordelik vir die liggaamlike en geestelike versorging van
die kind. Dus moet hulle hul kinders opvoed en laat opvoed.
2.16.1.2 Die ouers moet saam met die staat sorg vir die oprigting
en beheer van skole en saam met die kerk sorg dat die gees
en rigting van die onderwys positief christelik is.
2.16.1.3 Die ouers moet sorg vir die gees en rigting van die opvoeding
van die kinders in die skole.
2.16.1.4 Die kerk se standpunt is dat alle kinders nie vanselfsprekend
alle boeke vry moet ontvang nie omdat dit opvoedkundig
nie reg is nie. Dit is die ouer se plig en voorreg om hiervoor te sorg.
2.16.1.5 Die ouerseggenskap vind plaas veral deur middel van ouer
verkose skoolkommissies, wat ten nouste met ouervereniginge
behoort te skakel.
2.16.1.6 Hierdie skoolkommissies moet ‘n deurslaggewende aandeel he
in die aanstelling van onderwysers, terwyl dit aan die onder
wysowerhede oorgelaat word om ‘n metode uit te werk en in werking
te stel om regmatige erkenning te gee aan die kwalifikasies, prestasies,
dienstyd ens. van applikante sonder om eersgenoemde beginsel te ver
nietig.
2.16.2 Die Skool.
2.16.2.~ Die skool is c~ee1 van die samelewing, met die ouers as die
eerste belanghebbendes, en is ‘n hulpinstituut van die huis
gesin om die kultuurgoedere van die yolk aan die kinders oor te dra.
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2.16.2.2 Die skool moet sorg vir die opvoedende onderwys van die
kind.
2.16.2.3 Die skool, as deel van die samelewing, is in sy uitvoerende
hoedanigheid soewerein met dien verstande dat die algemene
aanvaarde beginsel van die ouerseggenskap gehandhaaf bly.
2.16.3 Die staat (d.w.s. Sentrale en/of Provinsjale Owerhede.
2.16.3.1 Omdat die staat moet sorg dat reg en geregtigheid aan almal
geskied, en daarby beskik oor die nodige finansies, moet hy
in samewerking met die ouers sorg vir die oprigting, instandhouding
en beheer van skole.
2.16.3.2 Die staat moet sorg dat die behoorlikc peil van die onderwys
gehandhaaf word en dat dit goed vergelyk met die onderwys
st&sels van ander lande.
2.16.3.3 Die staat moet in sy beplanning van die onderwys die nodige
grondslae lê waarop ‘n Christelike en nasionale opvoeding
uitgebou kan word, om sodoende te beantwoord aan die spesifieke
behoeftes van hierdie christelike yolk se kinders.
2.16.3.4 Die staat moet sorg vir die welsyn van al sy burgers. Hy
moet aan kinders van minderbevoorregtes finansiële huip ver
leen om onderwys te kan geniet en die onwilliges met leerplig dwing
om die skole by te woon.
2.16.3.5 Die staat mag nie die skole gebruilc om party-politieke oog

merke of bepaalde ideologie te bevorder nie.
2.16.3.6 Die staat mag nooit die skool as sy eiendom opeis nie, omdat
(lit deel is van die samelewing.
2.16.3.7 Die staat moet sorg dat die skool of skole sodanig ingerig en
administreer word dat daar die voiste geleentheid vir elke
kind is om homself volgens eie aanleg, belangstelling en lewenskeuse
voor te berei vir sy lewenstaajc.
2.16.4 Die Kerk.
2.16.4.1 Die kerk rig alleenlik skole op in buitengewone omstandig
hede, byvoorbeeld as die staat die onderwys van sy burgers
verwaarjoos, in sendingvelde of as die staat die christelike godsdiens
verloën.
2.16.4.2 Die kerk moet saamwerk om die gees en rigting van die
onderwys aan hulle dooplidmate te bepaal.
2.16.4.3 Die kerk mag nie die staatskole vir kerkistiese oogmerke
gebruik nie.
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2.16.4.4 Omdat die skole opkom uit ‘n bepaalde samelewing en skool
en samelewing mekaar wedersyds beInvloed, moet die kerk
die ganse samelewing met die Christelike beginsel deursuur.
2.17

DiE LEERPLAN EN LEERSTOFINHOUDE (KURRJKU
LUM EN SILLABUS).

Aangesien die leerstof- en leerplaninhoude hoofsaaklik die mid
dele is waardeur die opvoedingsideale verwesenlik moet word, is die
standpunt van die Ned. Geref. Kerk soos voig:
2.17.1 Die Christelike en nasionale gedagte nioer in die leerstof opge
sluit word want die primêre taak van die skool is om die kind
doeltreffend te laat leer en daarvoor is ook nodig doeltreffende leer
stofinhoude. Die vakinhoude moet dus sodanig beskryf word dat dit
aansluiting vind by ons christelike en nasionale wêreld- en lewensbeskou
ing en opvoedingsoogmerke. Dit beteken egter nie dat universele basiese
leerstoffeite so beskryf moet word dat dit aanpas by ons christelike
en nasionale beskouing nie, inteendeel, dit moet so vanuit ‘n christelik
religieuse grondhouding beskryf word dat God as die Skepper agter
alle wetenskaplike feite gesien word, dat die kind uit die leerstofgegewe
die wonderbaarlike in die skepping van God erken, en dat die kind
die handelinge en prestasies van die yolk waaraan hy behoort duidel.ik
sal verstaan en beleef soos dit op elke vakgebied tot uiting kom. In
die vakinhoude moet opgesluit lê ons yolk se gemeenskaplike sedes en
gewoontes, regsstelsel, etiese siening, kultuur, ekonomie, sosiale instel
linge, denke en wetenskaplike prestasies, volksgevoel, bodem en werk
spel, taal (moedertaal en tweede taal) en so meer.
2.17.2 Die leerplanne moet so georganiseer word dat elke kind in die
Republiek van Suid-Afrika ‘n gebalanseerde siening kry van
elke faset van die ganse skepping, met die mens daarin.
2.17.3 Beroepsoriëntering.

Aangesien ons beswaard voel oor die toedrag van sake in die
huidige voorligtingskursus, onder andere omdat dit in baie gevalle
in ‘n sedeles ontaard en die moralisering daarvan die idee mag laat
posvat dat die Bybel nie genoegsaam is nie en omdat die idee geskep
mag word dat die voorligter nou eintlik die opvoedingswerk doen. en
so meer, is ons standpunt dat deeglike beroepsorientering sal plaasvind
as voorbereiding vir die kind se beroeps- en kultuurmilieu (o.a. vader
en moederskap), waarin die leerling gelei sal word om ‘n beroep te
aanvaar onder die leiding van God. Sodanige beroepsoriëntering sluit
onder andere in die ontwikkeling van ‘n gesonde arbeidsbeskouing
by die kind, sodat hy sal besef dat ‘n beroep verwerf moet word met
geroepenheid en prestasie as bekwaamheid, onder simpatieke leid ing
maar met self-evaluering. Die voorligter moet ‘n deeglik pedagogies
opgeleide persoon wees wat die kind personologies en eties-christelik
benader en nie bloot statisties en psigies nie. Spesiale aandag behoort
aan die deeglike beroepsorientering van die toekomstige onderwyser
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gegee te word. Die voorligters behoort met die predikant saam te
werk. Skoolkomitees moet voortdurend noukeurig toesig hou oor
die aanstelling van voorligters.
2.17.4 Bantoetale en landbou.

Die leerplan moet gedurig aangepas word by die behoeftes, en
ornstandighede van die yolk. Ons standpunt is in hierdie verband dat
die tyd aangebreek het dat tot ‘n groter mate aandag gegee word aan
Bantoetale en landbou in ons skole.
2.17.5 Seksvoorligting.

Ons standpunt is dat seksvoorligting die taak van die ouers is
en dat di~ kerk die ouers daartoe moet aanspoor. Waar dit op skool
gegee word, moet dit nie georganiseerd wees nie, maar moet spontaan
aansluit by vakke wat hulle daartoe leen, soos byvoorbeeld Moeder..
kunde, Biologie, Fisiologie, ens.
2.17.6 Geskiedenjs en sosiale studie.
Ons standpunt is dat alles moontlik in die werk gestel moet
word om geskiedenis, met die kiem op die Vaderlandse geskiedenis,
in ons skole tot sy reg te laat kom.
2.17.7 Biologie en Nie-christelike Evolusionistiese denke in leerplanne.
Dit is ons standpunt dat die verantwoordelike instansies in ‘n
christelilce yolk verplig is om a.andag te gee aan die Biologie-leerplan
met die oog op die moontlike insypeling van nie-christelike evolusionis
tiese gedagtes. Verder is dit die standpunt dat die kerk gedurig moet
waak oor die moontlike insypeling van liberalistiese en evolusionistiese
gedagtes in alle ~koo1vakke.
2.17.8 Bybelkunde en Godsdiensonderrig op skool.
Sien versiag van sub-kommissie vir Godsdiensonderrig wat later
voig nadat die betrokke subkQmitee die stuk goedgekeur bet. Hierdie
komitee bestaan uit deskundiges.
2.17.9 Gedifferensieerde kurrikulun2 en sillabus vjr Sekondêre Skole.
Ons is ten gunste van gedifferensieerde kurrikula en sillabusse
vir sekondêre skole, want op grond van individuele verskille moet in
die skool ‘n geestelike en psigiese tuiste vir elke kind geskep word.
Ons standpunt in hierdie verband is verder dat aangesien die prirnêre
ykool, as volkskool, en die akadernjese iniddel/,are skool in die eerste
plek algeineen-vor~nend van aard iSç die gedagte van individualisering
nie verabsoluteer inoet word nie en dat dit nie moet lei tot gedifferen
sieerde kurrikula in die primêre skool of ‘n te vroeë spesialisering
in die sekondére skool nie. Ons voel dat ook die implimentering van
die beginsel van differensiasie op christelike basis moet geskied en
daarom is dit ons standpunt dat die geroepenheid, taak en mens
waardigheid van die kind nie d.m.v. die onoordeelkundige toepassing
van die differensiasie-beginsel oor die hoof gesien moet word nie.
Daarom is ons daarteen dat die kind op ‘n jeugdige leeftyd in vaste
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bane geplaas word, hoofsaaklik op grond van metinginstrumente waar
van die betroubaarheid nie bewys is nie. Die kind as individu moet
tot ‘n groter mate in sy waardeperspektief gesien word. Differensiasie
moet nie op ‘n blote psigologies-statistiese kindgerigtheid gebaseer
word nie, maar in ‘n groter mate op ‘n christelike, personologies-etiese,
pedologies-antropologiese siening van die kind as mens van God en
as verbondskind, met inagneming van die onvoorspelbaarheid van
menslike moontlikhede en die genadewerking van God.
2.17.10 Hand boeke.
Ons standpunt is dat skoolhandboeke op grond van ons
christelilce en nasionale opvoedingsoogmerke streng gekeur moet word
en dat alles in die werk gestel moet word om deskundiges, met die
regte ideologiese ingesteidheid, te verkry om handboeke te skryf wat
die christelike en nasionale gedagte positief sal stel as onderbou en
deel van die leerstofinhoud.
2.18

OPVOEDJNGSMETODES.

Ons standpunt is dat alle opvoedings- en onderwysmiddele gekies
en aangewend moet word met inagneming van ons Christelike siening
oar die doel en wese van opvoeding op nasionale grondsiag, aangesien
die hele proses van doelverwesenliking ‘n belangrike deel is van op
voedings- en onderwysbedrywighede.
2.18.1 Opvoedings- en Onderwymetodes.
Aihoewel ons ons nie wil inmeng in die metodes van individuele
onderwysers nie en ons ook nie wil aanmatig om metodes voor te skryf
nie, stel ons tog die volgende prinsipiële standpunt: Aangesien Christe
like opvoeding en onderwys op nasionale grondsiag ten nouste verband
hou, nie alleen met wat die kind leer nie, maar ook hoe hy dit leer,
en aangesien al die leervakke en die metodes van oordraging daarvan
‘n bydrae moet maak tot die totale opvoeding van die hele kind, is
ons standpunt dat die kiem moet val op die metodes wat aansluit
by ons siening van die kind. Byvoorbeeld, aangesien ons die kind in
sy afhanklikheid sien as ‘n ander wese as die voiwassene (en nie as
‘n miniatuur-grootmens nie), sal voorkeur gegee word aan metodes
wat horn wil help, rig en lei, soos mondelinge vertelling en kennis
oordraging op so ‘n manier dat die gesagsposisie van die onderwyser
behoue bly; metodes soos self-uitvinding, eie-ervaring en eksperimen
tering sal gevolglik nie as hoofmetodes gesien word nie, hoe belangrik
hulle ookal as hulpmetodes mag wees. Voorts stel ons ons op die
standpunt dat toegesien moet word dat kinders effektief, d.w.s. met
insig en begrip, leer volgens wetenskaplik-didaktiese beginsels en
metodes.
2.18.2 Buitemuurse Aktiwiteite.
Die buitemuurse aktiwiteite van die skool moet net soos al die
ander aktiwiteite, op die Christelike beginsels en nasionale grondsiag
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gebaseer wees en daarom behoort geen aktiwiteite in die skool toegelaat
te word wat strydig hiermee is nie.
Ons sou dit verwelkom indien een agtermiddag per week, of ‘n
gedeelte daarvan, tot beskikking gestel kan word van die kerk om op
een of ander manier sy invloed in die skool te laat geld.
2.18.3 Gesag, Vryheid, Tug en Straf.
2.18.3.1 Gesag is ‘n mag waaraan die mens uit ontsag en eerbied,
bewuste en vrywillige onderwerping verskuldigis. Gesag dring
tot onvoorwaardelike gehoorsaamheid. God is die hoogste en absolute
gesag en is die enigste bron van gesag vir die Christen. Alle mense
is gesagsonderdane onder God, maar God verleen aan mense tydelike
gesag oor die kneg, die ouer en die onderwyser oor die kind, e.s.m.
2.18.3.2 Vryheid is die vermoë van die mens om sy Godgegewe aanleg
uit genade te gebruik, ten einde in verantwoordelikheid teen
oor God en sy medemens aan sy roeping as Christenmens te voldoen.
2.18.3.3 Vryheid en gesag staan dus in betrekking tot mekaar. Vry
heid ontleen sy karakter aan gesag en gesag is alleen eg indien
dit vryheid, in die sin van vrywillige onderwerping, ontlok en die
gesags-onderdaan beskerm. Gesag wat vryheid vernietig is valse en
heidense gesag, en vryheid wat die gesagsnorme verontagsaam, is valse
vryheid en losbandigheid. Die weg tot vryheid lei deur die poort
van gehoorsaamheid. Die mens kan dus sy hoogste vryheid alleen
deur ‘n lewe van vrywillige gehoorsaamheid en diens aan God ver
wesenlik.
2.18.3.4 Een van die uitstaande kenmerke van opvoeding is dat daar
‘n gesagsverhouding is tussen opvoeder en kind. Die gesag
van die opvoeder is die voorwaarde van opvoeding wat verantwoorde
likheid en dus ook vryheid insluit.
2.18.3.5 God verleen gesag aan die ouer oor die kind. Dit is die
ouers se plig om hulle gesag oor die kind uit te oefen, trouens
strenge gesagshandhawing gepaard met liefde is een van die belang
rikste opvoedingsmiddels.
2.18.3.6 Die ouer dra ‘n sekere mate van gesag oor aan die onderwyser,
veral opvoedingsverantwoordeljkhejd en daarmee saam ‘n
mate van ouerlike gesag. Die onderwyser se gesag oor die leerlinge
is dus ook van God afkomstig. Die kind is verplig om sy ouers en
sy onderwysers te gehoorsaam. Die ouers en onderwysers moet besef
dat hulle gesag altyd begrensd en relatief is, want hulle dra verant~~
woordelikheid voor God ten opsigte van die uitoefening van hierdie
verleende gesag. Aan die anderkant staan elke kind (tot ‘n mindere
of meerdere mate, na gelang van sy stadium van ontwikkeling op die
pad na verantwoordelike volwassenheid) ook in direkte verhouding
en gesagsonderdanigheid tot God.
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2.18.3.7 Die kind se reg tot vryheid word in Christelike opvoeding
horn nie ontneem nie. Die geestelik onvoiwasse kind word
egter nie gebore met die vermoë om korrekte onderskeiding, keuses
en beslissings te maak nie en sonder meer sy voile verantwoordelik
heid te besef nie. Hiertoe moet hy opgevoed word. Trouens hy moet
opgevoed word om sy vryheid in verantwoordelikheid teenoor God, sy
medemens en die wêreld reg te gebruik, en daartoe is o.a. tug en straf
nodig.
2.18.3.8 Die uitoefening van tug en straf in die opvoedings- en onder
wysproses is dus ‘n eg-Bybeise beginsel. Die Christelike tug.
uitoefening van die onderwyser moet egter altyd gekenmerk en gedra
word deur die liefde en die besef van eie verantwoordelikheid en
gesagsonderdanigheid teenoor God en die gemeenskap. Tug, gesag
en straf word alleen uitgeoefen ter wille van die eer en die reg van
God en ter wille ~‘an die kind se welsyn, en nooit ter wilie van die
opvoeder se belange, gerief, begeertes, drifte of uit wraak nie. Tug
uitoefening is dus absoluut essensieel vir Christelike opvoeding.
2.19 SKOOLORGANISATORJESE SAKE.
2.19.1 Skoolaanvangsouderdon7.
Ons is nie ten gunste van 5 plus as aanvangsouderdom nie
orndat skoolrypheid dan nog nie bereik is nie. On stel voor dat
ongeveer 6 die aanvangsouderdom sal wees en dat skoolgereedheid as
‘n bykomende norm vir toelating sal geld.
2.19.2 Skoolvakansies moet deur opvoedkundige beginsels en nasionale
oorwegings bepaal word en nie deur kommersiële oorweginge
nie.
2.19.3 Kleredrag.
Ons beskou uniforme skooldrag vir ‘n skool as wenslik. Alle
kieredrag op skool moet welvoeglik wees. Die skaamtegevoel mag
op geen wyse afgestomp word nie want hierdeur word losse sedes
gekweek.
3.

DIE GEWETENSKLOUSULE

In hierdie verband moet onderskei word tussen die gewetensklou
sule soos. dit betrekking het op inrigtings vir hoer onderwys, t.w.
Universiteite en Opleidingskolleges, en die klousules wat betrekking
bet op godsdiensonderrig op ons laer- en hoërskole.
3.1 DiE GEWETENSKLOUSULE T.O.V. ~UNiVERSiTEiTE.
By die stigting van al ons universiteite, behaiwe in die geval van
die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer-Onderwys, is
die volgende klousule in die stigtings-alites neergelê, t.w.:
(i) Art. 25 van Wet No. 12/1916 vir die Universiteit van S.A.
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(ii) Art. 24 van Wet No. 13/1916 vir die Universiteit van Stellen
bosch.
(in) Art 26 van Wet No 15/1921 vir die Universiteit van die
Witwatersrand.
(iv) Art. 26 van Wet No. 13/1930 vir die Universiteit van Pretoria.
(v) Art. 31 van Wet No. 4/1948 vir die Universiteit van Natal.
(vi) Art. 30 van Wet No. 15/1948 vir die Rhodes Universiteit.
(vii) Art. 31 van Wet No. 21/1948 vir die Universiteit van O.V.S.
(viii) Art. 21 van Wet No. 1/1964 vir die Universiteit van Port
Elizabeth.
Die inhoud van al die kiousules is in hoofsaak dieselfde:
Verbod op godsdienstoets:
Niemand mag op enigerlei wyse aangaande sy godsdiens getoets
word nie as voorwaarde om ‘n graad aan die Universiteit te verkry
of te behou, of orn ‘n professor, lektor, dosent of student aan die
Universiteit te word of te bly, of om daarin ‘n amp te beklee of
besoldiging te ontvang of ‘n voorreg uit te oefen en niemand mag op
grond van sy godsdiens bevoorreg of tekort gedoen word nie
Hierdie kiousule wat godsdienstige toetsing van leerkragte belet,
staan bekend as die Gewetensklousule.
Onderskeie van hierdie gewetensklousule bepaal die Statuut van
die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër-Onderwys die
volgende:
POTCHEFSTROQMSE UN! VERSITEJT VJR CHRISTELJKE
HOER ONDERWYS, WET NO. 19 VAN 1950
ARTJKEL 31.
Handhawing van die Christelike karakter van die Universiteit sonder
toepassing van ‘n denorninasionale toets:
31(1) Die Raad moet by die benoeming van doserende, navorsende en
administratiewe personeel sorgdra dat die Christelike historiese
karakter van die Universiteit gehandhaaf word: Met dien ver.
stande dat geen denominasionale toets toegepas word nie as
voorwaarde om ‘n graad aan die Universiteit te verkry of te
behou of om ‘n professor, navorser, lektor, dosent of lid van
die administratiewe personeel aan die Universiteite te word of
te bly, of om daarin ‘n amp te beklee .jf besoldiging te ontvang
of ‘n voorreg uit te oefen.
(2) Niemand word op grond van sy geloolfsoortuiging verhinder om
‘n student aan die Universiteit te word of te bly of ‘n graad
daarin te verkry of behou nie.
—

3.2 DIE STANDPUNT VAN DiE NED. GEREF. KERK T.O.V.
DIE GEWETENSKLOUSULE.
3.2.1 In verskillende Sinodes van die Ned. Geref. Kerk is van tyd tot
tyd besluite geneem in verband met die skraping of wysiging
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van die Gewetensklousule. Die Ned. Geref. Kerk is beslis gekant
teen enige vorm van dogmatistiese en/of kerklike verknegting, soos
ook teen enige vorm van ongeloofsverknegting van die wetenskaps
beoefening. In hierdie sin het die Ned. Geref. Kerk begrip van die
motief wat blykbaar in sy beste sin agter die Gewetensklousule skuil.
3.2.2 Die kerk’ se standpunt is aan die anderkant ewe beslis dat
daar van ‘n absolute vryheid nêrens sprake kan wees nie, ook
nie op die gebied van die hoer-onderwys aan universiteite nie. Elke
wetenskaplike en alle wetenskapsbeoefening is gebonde onder andere
deur:
(a) die beperktheid van die menslike verstand;
(b) die apriori of geloofsoorutiging van die wetenskapsbeoefenaar;
(c) die feit dat die taak van die Universiteit, naas wetenskaplike
navorsing, primer die voorbereiding van studente behe!s vir
die vervulling van hulle lewenstaak, in ‘n bepaalde lewens
situasie, met alle implikasies wat daaruit voortvloei vanweë
sy voile verbondenheid en sy Godgeroepenheid.
3.2.3 Die kritiek wat die kerk op die Gewetensklousule het, is dat
die klousule
—

(a) sy beslag gekry het met die koms van die liberalistiese
Rasionalisme, wat alle bindinge wou verwerp en aan die
mens ‘n onbeperkte oppergesag wou toeken;
(b) dat die klousule wel die wetenskaplike, en veral die ongelo
wige wetenskaplike, beskerm terwyl dit geen beskerming bied
aan die student in .die loop van sy opleiding nie, wat neerkom
op ‘n negering van die opvoedingstaak van die universiteit in
‘n Christelike land, waarvan die geloofsgrondslag as voig in
sy Grondwet neergelê is (vgl. Wet No. 32 van 1961): ,,Die
wet om die Republiek van Suid-Afrika tot stand te bring en
om vir aangeleenthede wat daarmee in verband staan voor
siening te maak:
Deel I, Kiousule 2:
Die yolk van die Republiek van Suid-Afrika erken die Opper
gesag en leiding van die Almagtige God.”
As daarop aanspraak gemaak word dat die universiteit outonoom
is ,gee ons dit geredelik toe, maar dit moet vir almal duidelik wees
dat hierdie outonomiteit nie grensloos is nie, maar in Suid-Afrika
begrens word minstens deur die beginsel wat neergele is in die Grond
wet van die yolk wat die universiteit veronderstel is om te dien.
3.2.4 Wat die wetenskapsbeoefening betref, stel die Ned. Geref. Kerk
horn op die standpunt dat die teoloog, die wetenskaplike en die
wysgeer saarn orn die waarheid worstel. Die vakwetenskaplike, letter.
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kundige of wysgeer wat die invloed van die kerk en die teologie wil
beperk, uit vrees vir die stremmende uitwerking daarvan op hul yak
gebied, is self nie meer vry van vooroordeel nie en skakel ‘n deel van
Gods waarheid uit wat juis op hulle vakgebied nie gernis kan word nie.
Maar dan is dit net so waar dat die teoloog nie sy oë mag sluit vir
waarhede wat die wysbegeerte en ander vakwetenskap horn bied as
deel van God se wysheid, waarheid of wetenskap nie, maar hy moet
dit irnplementeer t.w.v. ‘n duideliker en juister interpretasie van die
Skrifwoord. As voorbeeld hiervan geld onder andere die opvatting
dat die aarde Of plat Of rond is en die uitwerking wat hierdie siening
op die Skrif-interpretasie van byvoorbeeld Ps. 104:5 gehad het.
Om hierdie rede sal dit vir sowel die wetenskaplike navorser as
vir die teoloog bevorderlik wees t.o.v. hulle wetenskapsbeoefening om
wederkerig en onbevooroordeeld kennis te neern van die waarhede wat
uit sowel die algernene openbaring as uit die besondere openbaring
tot die mens kom.
3.2.5 Die wetenskaplike en sy bydrae aan die Universiteit.
3.2.5.i Die kerk huldig die standpunt dat ware wetenskap en suiwere
teologie in die laaste instansie mekaar sal steun in hul bevin
dinge omdat hulle albei opkom uit die openbaring van God, Lw. Sy
algemene openbaring in die natuur en Sy besondere openbaring in die
Skriftuur, en daarom kan hulle in wese nooit antiteties teenoor mekaar
staan nie. Om hierdie rede erken die kerk ook die historiese feit
dat daar vanuit die buite-kerklike wêreld van tyd tot tyd wetenskaplikes
en wysgere na yore gekom het wat, onder Gods algemene genade,
groot en blywende bydraes gelewer het in die navorsing van die waar
heid. Daarom aanvaar die kerk die feit dat selfs ongelowige weten
skaplikes, hulle ongeloof ten spyt, deur God gebruik word om die
waarheid te ontworstel en daarom kan hulle ook ‘n wesenlike bydrae
aan universiteite lewer.
3.2.5.2

Die feit mag egter nooit uit die oog verloor word nie da~t
die universitejt midde in die volkslewe staan en ‘n wesenlike
taak te vervul het, onder andere om in en vir die volkshuishouding
jong kragte op te lei en voor te berei vir hulle dienswerk in die yolks
lewe. Dit gaan by die universiteit derhalwe nie bloot om ‘n beoefening
van die wetenskap ter wille van die wetenskap nie. Sy roeping is
ook om karakters te bou, persoonlikhede te vorm en om lewens
beskouinge in te skerp benewens sy taak om kennis en vaardighede
mee te deel. Hierdie jong kragte rnoet verder ook voorberei word
om self op hulle beurt bouers te wees aan die volksbestaan met sy
eiendomlike en tradisionele wêreld- en lewensbeskouing, gebruike,
gewoontes en kultuur en verder alle geestelike goedere. Die universiteit
is daarom altyd volksverbonde en tradisieverbonde en het ‘n besliste
verantwoordeljkhejd t.o.v. die yolk en rnoet daarom so beheer word
dat hy sy roeping en verantwoordelikhejd kan vervul.
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3.3 DiE PRAKTIESE uIvIPLJKASIES VAN DiE STANDPUNT
VAN DiE NED. GEREF. KERK

3.3.1 Die Ned. Geref. Kerk beywer horn vir die skraping van die
klousules bekend as die Gewetensklousule uit die Statute van
die verskillende Universiteite.
3.3.2 Die Ned. Geref. Kerk stel voor dat in die plek hiervan die
volgende bepalinge in die statute van die universiteite in die
Republiek van Suid-Afrika opgeneem sal word:
(i) Die Raad van die Universiteit dra sorg dat aan die universi
teit deeglike en onbevange wetenskapsbeoefening en weten
skaplike navorsing Sal plaasvind;
tii) Die Raad moet sorgdra dat daar nie deur sy personeel, of
deur wie ookal, afbreuk gedoen word aan die Christelike
geloofsoortuiging en aan die volksverbondenheid van studente
nie;
(iii) Die Raad moet toesien dat geen denominasionale toets toe
gepas sal word as voorwaarde vir die verwerwing van ‘n
graad of die benoeming tot professor, navorser, lektor, dosent
of lid van die administratiewe personeel nie of die behoud
van sodanige betrekking nie;
(iv) Niemancl sal op grond van sy geloofsoortuiging verhinder
word om ‘n student aan die universiteit te word of te bly of
‘n graad daarin te verwerf. te verkry of te behou nie.
3.4 DiE GEWETENSKLOUSULE

BY GODSDJENSONDERRIG
AAN LAER- EN MJDDELBARE SKOLE IN DiE REPUBLIEK
VAN SU1D-AFRIKA.
3.4.1 Die Gewetensklousule op skool en die aanlê van ‘n geloofstoets.

Die ,,Gewetensklousule” vir laer- en hoerskole in die Republiek
hët slegs betrekking op die gee of bywoning van Godsdiensonderrig
in laer- en hoërskole en het hoegenaamd nie enige betrekking op die
verbod op ‘n geloofstoets aan die Hoof en ‘n onderwyser(es) by sy
aanstelling in of by sy behoud van ‘n pos of betrekking nie.
Daar is derhaiwe geen regulasie wat ‘n beherende liggaam verbied
om navraag te doen na ‘n applikant se geloofsoortuiging of godsdiens
nie en hoegenaamd geen regulasie wat verhinder dat dit godsdiens of
geloofsoortuiging as sodanig in aanmerking geneem sal word by die
aanstelling van ‘n ieerkrag of beeindiging van ‘n leerkrag se dienste nie.
Wat die beeindiging betref, bestaan daar ander regulasies, of geld die
gernene reg, wat mag verhinder dat ‘n onderwyser afgedank of geskors
sou word, maar dan is dit nie omdat geen geloofs- of godsdienstoets
aangelê mag word nie.
3.4.2 Die kiousule in die skoolregulasies wat bekend staan ,,as die
gewetensklousule”. het in al die provinsies te doen met die
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bywoning van Godsdiensonderrigklasse deur kinders of die gee van
Godsdiensonderriglesse deur onderwysers.
Die betrokke regulasie vir die verskillende provinsies, met kommen
taar een aanbevelings daarby, is die volgende:
3.4.2.1

Kaapland (Ord. 20 van 1956).

(a) Godsdiensonderrig:
187. Elke onsektariese skool word daagliks geopen met die Onse
Vader of ‘n ander gebed, of met ‘n ander gebed en die Onse
Vader, en met die lees van ‘n gedeelte uit die Bybel; met dien ver
stande dat geen leerling wat so ‘n skool besoek, verplig is om aanwesig
te wees wanneer dit gedoen word as die ouer van so ‘n leerling skrif
telik te kenne gee dat hy dit nie verlang nie.
188(1) In elke onsektariese skool word godsdiensonderrig deur een of
•
meer van die onderwysers gegee ooreenkomstig die leerplan
deur die Administrateur by regulasie voorgeskryf.
(2) In ellce onsektariese skool word godsdiensonderrig sonder op
merking of kommentaar deur een of meer van die onderwysers
gegee ooreenkomstig die kategismus deur die Administrateur by regu
lasie voorgeskryf, maar nie voordat die meerderheid van die ouers van
die leerlinge wat kragtens subartikel (1) godsdiensonderrig ontvang
skriftelik versoek Jat onderrig ooreenkomstig sodanige kategismus gegee
word nie.
(3) Onderrig kragten subartikels (1) en (2) word gedurende skool
ure gegee en sover moontlik aan die begin van die skooldag
en word gegee in die onderskeie standerds gedurende periodes wat die
Administrateur by regulasie voorskryf.
(4) Ondanks enige bepalings van die vorafgaande subartikels
(a) is geen leerling wat so ‘n skool soos vermeld beskou.
verplig om by die godsdiensonderrig aanwesig te wees as
die ouer van so ‘n leerling skriftelik enige gewetens
beswaar teen sodanige onderrig te kenne geen nie; en
(b) is geen onderwyser verplig om godsdiensonderrig te gee
of daarby aanwesig te wees as hy enige gewetensbeswaar
daarteen te kenne gee nie, en word geen onderwyser op
enige wyse benadeel omrede hy sodanige beswaar te
kenne gegee het nie.
(5) Die voorafgaande subartikels is nie op opleidingskolleges of
opleidingskole van toepassing nie; met dien verstande dat in
sodanige kolleges en skole opleiding gegee word in die metodiek van
godsdiensonderrig gegrond op die voornoemde leerplan en kategismus.
—

3.4.2.2 Natal (Ord. 23 van 1942).
13 (1) In alle staatskole begin die skooldag met gebed en die voorlees
van ‘n gedeelte uit die Bybel, en behalwe soos later hierin
anders bepaal maak die lees van die Bybel en ‘n verduidelildng van
die grondbeginsels van godsdiens en sedelikheid wat daarin vervat is,
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‘n erkende deel van die skoolkursus uit en moet in alle standerds en.
sover moontlik gedurende die eerste lesuur van die dag gegee word:
met dien verstande dat die voorafgaande bepalings hiervan nie op
skole wat in die eerste plek vir die kinders van nie-christelike ouers
gestig is of instandgehou word of wat hoofsaaklik deur sulke kinders
besoek word van toepassing is nie tensy kinders van Christelike ouers
so n skool besoek. In so ‘n geval moet daar op skriftelike versoek
van die ouers van laasgenoemde kinders voorsiening gemaak word
vir hul godsdiensonderrig, maar so ‘n reeling hang daarvan af of daar
cen of meer christelike onderwysers aan sodanige skool verbonde is.
(2) Geen kind wie se ouer die prinsipaal skriftelik verwittig het
van sy begeerte dat daardie kind nie godsdiensonderrig moet
ontvang nie, word verplig om sulke onderrig te ontvang nie en hy
word ook nie verplig om aan die godsdiensoefeninge in die more deel
te neem nie en geen aldus vrygestelde kind mag op enige wyse as
gevoig van vermelde vrystelling strafbaar gestel word nie.
(3) Geen leerstelling of dogma wat aan enige godsdiens of sekte
eie is mag gedurende skoolure in ‘n staatskool gedoseer word
n ie.
(4) Alleen ‘n onderwyser wat aan die skool verbonde is, kan
gedurende skoolure godsdiensonderrig gee.
(5) Die tyd wat aan godsdiensonderrig in die verskillende standerds
van staatskole bestee moet word, word by regulasie voor
geskryf.
3.4.2.3

Oranje-Vrystaat (Ord. 16 van 1954).

{a) Godsdiensonderrig.
48 (1) In elke openbare skool begin die skooldag met gebed, sang
en die voorlees van ‘n gedeelte uit die Bybel.
(2) Behoudens die bepalinge van subartikel (5), word godsdiens
onderrig as ‘n verpligte skoolvak beskou en word onderrig
daarin gegee
(a) aan elke leerling op ‘n volkskool, vir hoogstens een en minstens
‘n half uur op elke skooldag; en
(b) aan elke leerling op ‘n middelbare skool, vir minstens een uur
en gedurende minstens twee aparte periodes elke week;
met dien verstande dat
(i) indien moontlik, sodanige onderrig aan die begin van die
skooldag gegee word;
(ii) die tyd wat aan godsdiensonderrig aan ‘n volkskool bestee
word, deur die kommissie of beherende liggaam van die skool,
na oorlegpleging met die hoofonderwyser, bepaal word; en
(iii) in die geval van enige sodanige bepaling wat betrekking het
op ‘n skool wat onder die toesig van ‘n raad is, sodanige raad
die bepàling kan wysig, indien die ouers wat daarby betrokke
is, skriftelik daarteen beswaar aangeteken het.
—

—
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(3) Geen leerling of dogma wat aan ‘n besondere godsdiensge
sindte of sekte eie is, word gedurende gewone skoolure aan ‘n
openbare skool gedoseer nie.
(4) In ‘n openbare skool word godsdiensonderrig gedurende die
gewone skoolure net deur ‘n lid van die onderwyserspersoneel
van die skool gegee.
(5) Geen kind wie se ouer die hoofonderwyser van ‘n openbare
skool skriftelik meegedeel het van sy begeerte dat die kind
nie godsdiensonderrig moet ontvang nie, is verplig om die gewone gods
diensofening of ‘n kias in godsdiensonderrig aan die skool by te woon
nie, en sodanige kind ly, as gevoig van die nie-bywoning, geen nadeel
by die skooleksamens of inspeksies nie.
(6) Geen onderwyser wat vir die algemene welsyn van ‘n kias,
afdelirig of departement van ‘n openbare skool verantwoorde
uk is, word as ‘n lid van die onderwyserspersoneel van die skool aan
gestel of aangehou nie, tensy hy bereid is om sonder gewetensbeswaar
godsdiensonderrig, soos by hierdie artikel vereis. te gee. of tensy hy
van sodanige verpligting deur die Direkteur vrygestel is.
3.4.2.4 Transvaal (Ord. No. 29 van 1953).
(a) Godsdiensonderrig (Artikel 53).
(1) In elke openbare skool begin die skooldag met gebed en die
lees van ‘n gedeelte uit die Bybel.
(2) Behoudens die bepalings van hierdie hoofstuk word godsdiens
inderrig in elke openbare skool vir en op sodanige tye gegee
as wat die Direkteur mag voorskryf: Met dien verstande dat die onder
rigtyd in laerskole minstens twee uur per week en in middelbareskole
minstens een uur per week moet wees; Voorts met dien verstande dat
niks in hierdie subartikel of subartikel (1) vervat van toepassing is
nie op ‘n openbare skool wat hoofsaaklik ingestel is en onderhou
word vir of grotendeels besoek word deur kinders van nie-Christen
ouers tensy sodanige skool deur kinders van Christen-ouers besoek
word, en in hierdie geval moet daar op skriftelike aansoek van die
Christen-ouers voorsiening gemaak word vir hul kinders ob gods
diensonderrig te ontvang.
(3) Indien die ouer van ‘n leerling wat enige openbare skool
bywoon die hoofonderwyser daarvan skriftelik versoek dat
die leerling vrygestel word van godsdiensonderrig, moet die leerling
aldus vrygestel word totdat die versoek teruggetrek word.
(4) Geen bepaalde leer of dogma wat onderskeidend is van ‘n
besondere godsdienstige gesinde of sekte, mag in enige openbare skool gedoseer word nie.
(5) Geen onderrig in Bybelgeskiedenis mag in enige openbare
skool gedurende skoolure gegee word nie deur enigiemand
anders as ‘n onderwyser wat lid is van die personeel van sodanige
skool.
(6) Geen hoofonderwyser of enige assistent-onderwyser wat vir
die algemene welsyn van ‘n kias of groep of afdeling ver
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antwoordelik is, word as lid van die personeel van ‘n openbare skool
toegelaat of gehou nie, tensy hy of bereid is om sonder gewetens
beswaar godsdiensonderrig te gee soos by hierdie artikel vereis. of
aan die Direkteur enige beswaar voorlê wat hy daarteen mag he orn
sodanige onderrig te gee.
3.5 KOMMENTAAR OP HIERDJE REGULASIES.
3.5.1 Die kiousules in die regulasies wat as gewetensklousule bekend
staan, en wat te doen het met die vrystelling van kinders en
onderwysers met betrekking tot die bywoning van die opening van
skole by wyse van Godsdiensoefening, of die bywoon of gee van lesse
in godsdiensonderrig. berus, sover dit die kinders raak, op die gewe
tensvryheid van ouers wat hulle geloofsoortuiging betref en hulle ouer
reg om oor (lie godsdiensleiding aan hulle kinders te beslis, en wat die
leerkragte aangaan op die gewetensvryheid van die onderwyser wat sy
persoonlike godsd iens of geloofsoortuiging betref.
3.5.2

Die Ned. Geref. Kerk eerbiedig hierdie beginsel van gewetens
vryheid by ouers, kinders en onderwysers en onderskryf dus
die algemene beginsel waarop hierdie regulasies berus, egter binne
sekere perke waarna ons in ons kritiek oor die besondere klousules
hieronder verwys.
3.5.3

‘n Vergelykende kritiek op die bogemelde regulasies en hulle
kiousules.
3.5.3.1 In die kiousule dat elke skooldag met gebed en Bybellees
geopen moet word, word by Kaapland, kiousule 187, bepaal
dat kinders op versoek van ouers hiervan vrygestel kan word. Die
Ned. Geref. Kerk onderskryf hierdie beginsel behaiwe in gevalle waar
die ouers geheel-en-al ongelowig is en tot geen godsdiens, kerk of
gesinte behoort nie, in welke geval geen regmatige gewetensbeswaar
aanvaar of gehandhaaf kan word nie en die kinders nie van die gods
diensoefening vrygestel behoort te word nie. (Sien 3.5.3.2.)
3.5.3;2

Vrystelling van leerlinge van godsdiensonderrig op versoek
van ouers.
(Kaapland, klousule 188, 4(a); Natal, klousule 13(2); O.V.S.,
klousule 48(5); Transvaal, art. 53(3).)

3.5.3.2.1 Die Ned. Geref. Kerk onderskryf die beginsel wat betref
ouers wat aan een of ander godsdiens, kerk of gesinte behoort.
3.5.3.2.2 In die geval egter van ouers wat aan geen godsdiens, kerk of
gesinte behoort nie en bloot ,,ongelowig” is, oordeel die
kerk
(a) dat sodanige ouers geen regmatige gewetensbeswaar het nie;
(b) dat sulke kinders, wat toekomstige burgers van ‘n Christelike yolk
moet word, minstens die geleentheid behoort te kry om kennis te
—
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maak met die Woord van God en die leer van die saligheid in
Christus;
(c) dat niemand die reg het om sulke kinders van hierdie voorreg te
weerhou nie;
(d) dat die Christelike staat en skool hierin God meer gehoorsam
moet wees as die mense;
(e) dat derhaiwe by genoemde kiousules mutcitis mutandis die vol
gende kwalifikasies in die betrokke klousules ingevoeg behoort te
word: .,Behalwe in die geval van ouers wat aan geen godsdiens.
kerk of gesinte behoort nie en geen godsdienstige geloof bely nie.”
3.5.3.3

Die leerinhoucj van die Onderrig.
Die Ned. Geref. Kerk huldig die volgende kritiek ten opsigte
van die onderstaande kiousules:
3.5.3.3.1 Kaapland, Kiousule 188(2) bepaal
(a) Dat elke Administrateur die reg bet om die kategismus
vir onderrig per regulasie voor te skryf.
Hierdie kiousule niaak die onderrig in die kategismus en
die inhoud daarvan afhanklik van die Administrateur via
die Pro vinsiale Raad, terwyl dit in die Ianste instansie
pruner tuis hoort by die onderwysedepartement met sy
onderwysdeskundiges.
(b) Dat sodanige leerinhoud gegee mag word slegs wanneer
die ,.meerderheid van ouers van leerlinge
wat gods
diensonderrig ontvang, skriftelik versoek dat onderrig oor
eenkomstig sodanige kategismus gegee word”.
(i) Die Kerk vind Art. 2 onhoudbaar, en verklaar dat
dit onmoontlik en meer as onwenslik is dat gods
diensonderrig ,,sonder oprnerking en kommentaar”
deur ‘n onderwyser gegee kan word.
(ii) Die Kerk begryp nie dat dit selfs eers inag plaasvind
nadat ,die ,neerderheid van die ouers van die leertinge skriftelik daarom versoek het”.
...

,

3.5.3.3.2 Natal, Klousule 13(3):

Die bepaling dat ,,geen dogma wat aan enige godsdiens eie
is”, maak godsdiensonderrig geheel en al onmoontlik. Dit sou op die
letter af so gelees kon word dat die Bybel wel onderrig word maar
sonder enigiets wat eie is aan die Christelike godsdiens, wat nie alleen
onmoontljk is nie, maar wat op sigself ‘n kontradiksie is.
3.5.3.3.3 O.V.S., Klousule 48(3); Transvaal, Art. 53(4):

Die Ned. Geref. Kerk onderskryf hierdie kiousules dog stel
dit as ‘n vereiste dat die volgende kiousule bygevoeg sal word:
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Die inhoud van die lesse sal positief Protestants-Christelik wees
en behels onder meer die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Wet
van God en die Onse Vader.
Môtivering:
Dit is gepas dat ‘n onderwyser belet sal word om tydens die gods
diensonderrigklasse vir sy gesinte of sekte propaganda te maak, maar
dit is onmoontlik om Bybelonderrig sonder enige dogmatiese inslag te
gee orndat niemand van ,,Die Drie Enige God”, van ,,Jesus Christus”,
van ..Die Skepping”. van ..Die Sondeval” ens. kan spreek sonder orn
daarin ‘n dogma voor te dra nie.
3.5.3.4

Die reg van die onderwyser oni, indien hy gewetenshesware
het, vrygestel te word oni godsdiensonderrig te gee.
(Kaapland. Kiousule I 18(3)(b); O.V.S., Klousule 48(b); Trans
vaal, art. 53(b).)
Die beginsel word onderskryf dat ‘n onderwyser, as hy gewetens
beswaar het om godsdiensonderrig te gee, by die Direkteur vrystelling
kan verkry.
Die Ned. Geref. Kerk verkies die formule van die Transvaal
omdat:
(a) Kaapland dit i.e veel stel asof dit in die eerste plek oor die gewete
van die onderwyser by godsdiensonderrig gaan en asof sy aan
stelling in die skool nie veel saak maak nie.
(b) Transvaal en O.V.S. laat blyk dat die algemene welsyn van die
skool van betekenis is.
(c) Transvaal se formulering word veral verkies omdat die hoof van
‘n skool ook betrek word.
Standpunt:
Die beginsel dat ‘n onderwyser onder die omstandighede in die
laaste instansie vrystelling mag vra van godsdiensonderrig, en ~,el
van die Direkteur, word onderskryf. Die Ned. Geref. Kerk verkies
egter Transvaal se formulering.
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HOOFSTUK XII
DIE NED. GEREF. KERK EN SAMEWERKING MET DIE NED.
HERV. KERK EN DIE GEREF. KERK
DIE INTERKERKLIKE KOMMISSIE VIR OPVOEDING
EN ONDERWYS.
l.~ DIE ONTSTAAN VAN DIE INTERKERKLIKE KOMMISSIE
VIR OPVOEDING EN ONDERWYS
Op die Sinode van April 1951 rapporteer die Sinodale Kommissie
vir Opvoeding en Onderwys van die Ned. Herv. of Geref. Kerk,
Transvaal (Acta bi. 223) insake ,,Bybelonderrig in Normaalkollege”,
dat genoemde kommissie, in samewerking met die twee Susterskerke
gaan optree oor beter opleiding van onderwysers in godsdiensonderrig,
vakspesialiste in godsdiensonderrig op middelbare skole, en ander
aangeleenthede oor godsdiensonderrig op skole.
1.2 DIE ,,/NTERKERKL/KE KOMMISSIE VIR GODSDIENS
ONDERRIG” vergader die eerste maal in Augustus 1951 en
bestaan uit die volgende lede: Ned. Geref. Kerk: Di. G. D. Worst,
D. S. Snyman; Gereformeerde Kerk: Prof. H. J. J. Bingle, di. B. R.
Kruger, H. V. F. Kruger; Ned. Herv. Kerk: Di. S. Vermooten en
C. K. Oberhoizer; Afwesig: Prof. J. Chris Coetzee (Geref. Kerk).
Hierdie komissie besluit om ‘n konferensie te hou wat die Rek
tore van die Universiteite van Pretoria en Potchefstroom en die
Direkteur van Onderwys in Transvaal oor die volgende sake:
Die doseer van godsdiensonderrig aan die Normaalkollege;
Die instel van ‘n kursus in godsdiensonderwys aan die Universi
teit;
Die inhoud van die kursus vir godsdiensonderrig aan die middel
bare skool; en
Die eksaminering van godsdiensonderrig aan die middelbare skool.
1.3 DIE VOORGESTELDE KONFERENSIE V/ND OP 6 NOVEM
BER 1961 PLAAS met prof. C. H. Rautenbach, Rektor van die
Universiteit van Pretoria. Prof. J. Chris Coetzee, Rektor van die
Universiteit van Potchefstroom, en Dr. A. H. du P. van Wyk, Direk
teur van Onderwys van Transvaal.
1.4 OP 24 MAART 1953 VERGADER DIE INTERKERK[JKE
KOMMISS1E weereens op versoek van die Transvaalse Onderwys
departement en ontmoet ‘n afvaardiging van die Onderwysdeparte
ment na aanleiding van ‘n artikel in die Onderwysblad van 1 Nov.
1951 oor ,,Skadelike Inmenging van Kerkmanne”. Dit handel veral
oor die beweerde optrede van predikante by die aanstelling van onder
wysers. ‘n Lang en openhartige samespreking vind plaas.
Ds. G. D. Worst vra terselfdertyd dat as uitvoering van ‘n besluit
van die S.K.O.O. ‘n ,,Interkerklike Interimkommissie” gevorm word
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met die oog op die reeling van ‘n volkskongres oor onderwysaange
leenthede.
1.5 DiE KERKLJKE INTERIMKOMM1SSIE vergader op 23 Febru
arie 1954. Die Kommissie bestaan uit: Di. G. D. Worst, C. F. B.
Naude, J. H. du Plessis (Ned. Geref. Kerk); ds. S. Vermooten en
prof. C. K. Oberhoizer (Ned. Herv. Kerk) en ds. H. V. F. Kruger en
prof. H. J. J. Bingle (Geref. Kerk) tesame met mnre. J. C. Pauw en
P. J. Theron, op uitnodiging.
Daar word besluit dat die voorgenome kongres sal handel oor die
daarstelling van ‘n Nasionale Onderwysbeleid en oor die beeindiging
van verdeelde beheer oor onderwys.
Ook word besluit om die Ned. Geref. Kerke van Kaapland, Natal
en O.V.S. uit te nooi om verteenwoordigers te stuur om op die Inter
kerklike-Interimkommissie te dien om sodoende breër drakrag aan
die voorgestelde kongres te gee.
1.5.1

Op ii Augustus 1954 vergader die Interkerklike-Interimkom
missie, aangevul deur verteenwoordigers van die Ned. Geref.
Kerke in die ander Provinsies en word besluit dat ,,die ou naam van
die kommissie verval en die kommissie word ‘n permanente kommissie
met die naam Die Interkerklike kommissie vir Opvoeding en Onder

wys.
1.5.2

Al die lede moes van tyd tot tyd verslag doen sodra hulle
offisiële goedkeuring van hulle betrokke kerk verkry het om hul
kerk op hierdie kommissie te verteenwoordig, wat dan ook mettertyd
gebeur bet.
1.5.3

So het die kommissie wat aanvanklik as ‘n Ad-hoc komitee
opgetree het om ten opsigte van sekere voorkomende behoeftes
gesamentlike optrede tussen die drie Afrikaanse kerke te bewerk
stellig uiteindelik gegroei tot die offisiële en bekende Interkerklike
Konimissie vir Opvoeding en Onderwys.
1.6 SAKE WAAROOR DiE 1NTERKERKLIKE KOMMJSSIE GEHANDEL HET
Die volgende sake is deur die I.K.K. behandel:
a. Die verkryging van die daarstelling van ‘n nasionale Onderwys
beleid vir Suid-Afrika.
b. Die aanstelling van ‘n Nasionale Onderwysraad.
c. Die beeindiging van verdeelde beheer oor die middelbare onder

wys.

d.
e.
f.

Die hou van ‘n volkskongres om hierdie doelwit te bereik.
Die daarstelling van ‘n doeltreffende leerplan vir godsdiensonder
wys vir middelbare skole en die propagering van hierdie leer
planne by al die provinsies.
Aandag is ook geskenk aan ‘n doeltreffende leerplan vir gods
diensonderrig aan laerskole.
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1.7 DIE DAARSTELL1NG VAN ‘N NASJONALE ONDERWYS
BELE1D EN DIE BELJNDJGING VAN DiE VERDEELDE
BEHEER OOR ONDERWYS

Hierdie saak het die meeste die aandag van die I.K.K.O. geniet.
Die volgende stappe is geneem:
1.7.1 ‘n Deeglike memorandum ,,Insake die behoefte aan ‘n Uniale
Onderwysbeleid en die Beeindiging van die huidige stelsel van
verdeelde beheer ten opsigte van middelbare onderwys” is opgestel,
wat 40 gedrukte bladsye beslaan en handel oor:
Deel I: ‘n Geskiedkundige oorsig, 1909-1954.
Deel II: Die Nadelige Gevolge van Verdeelde Beheer oor Sekondêre
Onderwys.
Deel III: Voorgestelde Oplossing van die Onderwysvraagstuk.
Hierdie stuk is aangevul deur ‘n stuk ,,Aanvullende Toeligting”
(11 bladsye), en wat handel oor:
A. Algemeen—Opvoedkundige beskouinge.
B. Motivering van die voorgestelde maatreëls.
5,000 eksemplare van die memoranda is gedruk en aan al die
belanghebbende instansies, sowel as aan die medewerkende kerke ge
stuur.
1.7.2 Aan die hand van hierdie stukke is baie korrespondensie en ‘n
aantal onderhoude gevoer:
(a) deur die I.K.K. met die Minister van Onderwys, mnr. J. Viljoen,
21 Februarie 1955;
(b) deur vier lede van die I.K.K., tesame met die moderature van al
die lede kerke;
(i) Met die Minister van Onderwys, Kuns en Wetenskap, mm.
3. Viljoen, op 1 November 1956,
(ii) met die Eerste Minister, adv. 3. G. Strydom, 21 Augustus
1957,
(c) ‘n Lewendige korrespondensie vmd plaas met verskeie ministers,
o.a. mnr. Nel, mm. van Onderwys, Kuns en Wetenskap, die
Eerste Minister dr. Verwoerd, Mm. 3. J. Serfontein en adjunk
minister B. 3. Vorster.
(d) Tussen Februarie 1955 en November 1962, is sowat 48 briewe
gewissel en onderhoude gevoer tussen die I.K.K. en die betrokke
ministers oor die verkryging van die gewenste wetgewing.
1.7.3 In 1960 het die groot oomblik aangebreek toe die ,,Wetsont
werp om vir die instelling van ‘n Uniale Onderwysadviesraad
voorsiening te maak en sy werksaamhede te bepaal” opgestel is en vir
kommentaar o.a. ook aan die I.K.K. gestuur is.
Op 20 Mei 1960 hou die Adjunk-minister van Onderwys, Kuns
en Wetenskap, mnr. B. 3. Vorster ‘n informele samespreking met lede
van die I.K.K. in die Bronberg se konsistorie, waar die voorgestelde
wet bespreek word.
389

Verdere samesprekings met mm. Serfontein en Adjunk-minister
Vorster het in November 1960 plaasgevind.
1.7.3.1

Die wetsontwerp word in 1962 by die parlement ingedien
en na ‘n Gekose Komitee, met mnr. Dirk Mostert as voor
sitter, verwys.
1.7.3.2

Die LK.K. het ‘n deeglike memorandum oor die wet opge
stel en by bogenoemde komitee ingedien. Aansoek is gedoen
om persoonlike getuienis af te lê.
1.7.3.3

Op 23 Februarie 1962 het die dagbestuur van die I.K.K..
di. R. J. Raath, P. M. Smith en H. V. F. Kruger, namens
die I.K.K. te Kaapstad voor die Gekose Komitee getuienis gelewer
en is die I.K.K. deur sowel die voorsitter as die leier va ndie Oppo
sisielede, dr. Louis Steenkamp, gelukgewens met hul deeglike memo
randum en getuienis.
1.7.4

Die Wetsontwerp op die instelling van ‘n Nasionale Onderwys
adviesraad is in 1962 aanvaar en volgens proklamasie in die
Staatskoerant, op 1 Januarie 1963, in werking gestel en is die Raad
aangestel met prof. dr. C. H. Rautenbach, rektor van die Universiteit
van Pretoria, as voorsitter.
1.7.5

Sedert sy aanstelling is die Nasionale Onderwys-Adviesraad
besig om die nodige wetgewing vir die daarstelling van ‘n
Nasionale Onderwys-beleid op te stel en om die Minister o.a. oor die
beheer van laer- en middelbare onderwys te adviseer. Die konsep
wetsontwerp in hierdie verband is reeds opgestel en sal vermoedelik
weer na die eerste lesing in 1966 na ‘n Gekose-komitee verwys word
om getuienis en kommentaar in te win en finale aanbevelings te maak.
1.8 VOLKSKONGRES OOR OPVOED1NG EN ONDERWYS
1.8.1 Die Sinodes van die Kaap, O.V.S. en Transvaal het reeds sedert
1948 besluit dat ‘n volkskongres oor onderwys gehou moet
word.
1.8.2

Op die stigtingsvergadering van die I.K.K. word besluit om
stappe te neem om so ‘n kongres te hou. By al die onderhoude
met die Ministers van Onderwys, Kuns en Wetenskap, is dit aan
hulle gestel dat die kerke voornemens is om so ‘n kongres te hou.
Omdat die kongres o.a. oor die delikate kwessie van Onderwys
beheer sou handel, is die afgevaardigdes telkens vriendelik versoek
om eers met die kongres te wag. Op sy vergadering van 18 Maart
1959 te Bloemfontein, besluit die I.K.K. om onmiddellik oor te gaan
om die kongres te hou, medewerkende liggame word genoem, ‘n tenta
tiewe program word opgestel en oor ‘n lys van sprekers word besluit.
Die dagbestuur sou die Eerste Minister, dr. Verwoerd, spreek.
Op die volgende vergadering rapporteer die voorsitter dat die
dagbestuur deur die Eerste Minister oorreed is om nie onmiddellik
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voort te gaan met die reelings van die kongres nie. Volgens die
Eerste Minister sou ‘n kongres op daardie tydstip verwarring kan skep.
Na die wet op Onderwys eers aanvaar is, sou ‘n baie vrugbaarder
Kongres deur die kerk gehou kan word.
1.8.3 In 1963 bet die I.K.K. verneem dat die F.A.K. feitlik opdrag
gekry het om ‘n Volkskongres oor Onderwys te hou, met verbygang
van die I.K.K. Die kongres sou op 2-3 April 1964 gehou word.
Onderhandelinge is gevoer tussen die dagbesture van die F.A.K. en
die I.K.K. Dit het geblyk dat die F.A.K. adamant was en nie instaat
was om die kongres formeel ,,Tn medewerking met die 1.K.K.” te
hou nie. Die lede van die Ned. Geref. Kerk op die 1.K.K. het gevoel
dat dit onmoontlik was om die saak daar te laat veral omdat dit wou
voorkom asof die kerke doelbewus uitgestoot was, nie deur die
F.A.K. nie, maar deur ander instansies. Die raad en leiding van die
Breë-Moderatuur is in Oktober 1963 gevra. Die hele aangeleentheid is
aan die moderatuur gestel; die moderatuur besluit om die dagbestuur
van die F.A.K. te ontmoet, wat ook plaasgevind bet op 22 Oktober
1963, waar ‘n bevredigende oplossing bereik is. In elk geval bet
omstandighede dit meegebring dat die F.A.K. dit gerade geag het om
die kongres af te las.
Intussen is dit die taak en geleentheid van die Nasionale Advi
serende Onderwysraad om alle delikate vraagstukke versigtig en tyd
saam te hanteer en om voorkomende probleme op te los. Na die
wetgewing deurgevoer is, sal ‘n volkskongres beslis ‘n goeie geleent
heid bied om die Onderwys en Opvoeding van die volkskind onder
die aandag van die breë publiek te bring.
Die dagbestuur van die I,K.K. het die versekering dat die hoof
gedagtes van die 1955 memorandum in hoofsaak in die wet ver
wesenlik sal word.
1.9 ‘N LEERPLAN VIR GODSDJENSONDERRIG AAN MJDDEL
BARE SKOLE

1.9.1

Een van die eerste take wat die I.K.K. aangepak het, was om

‘n deeglike leerplan vir godsdiensonderrig aan middelbare skole
op te stel. (Vgl. XIII, 3.1.1).
1.9.2

Hierdie leerplan is by alle onderwys-instansies voorgedra met
die volgende resultate:
(a) Die Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap het die
leerplan in sy geheel aanvaar vir sy sekondére skole.
(b) Die Transvaalse Onderwys-Departement het die stuk onder
oë gehad by die hersiening van sy leerplan vir middelbare skole in
1963, en verskeie onderhoude is met die dagbestuur van die I.K.K.
gevoer.
(c) Die kommissie vir die hersiening van die leerplan vir die
Kaaplandse middelbare skole het vermoedelik ook die leerplan onder
oë gehad.
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(d) By alle instansies is aanbeveel dat die leerplanne van die
verskillende Provinsies ooreenstemmend moet wees. in die verband
is die leerplan van die LK.K. as leidraad aangebied aan alle instan
sies om na goeddunke daarvan gebruik te maak.
1.10

ANDER SAKE WAT DiE AANDAG VAN DiE i.K.K. GE
NIET HET

Die gedifferensieerde onderwysstelsel; die skool en sy verbande, prin
sipieel gesien; desentralisasie van hoerskole; skool-handboeke en Evo
lusionistiese leerstellings; ‘n graad kursus in Bybelkunde aan ons uni
versiteite t.w.v. Onderwyserstudente; samewerking in verband met
skoolraadsverkiesing.
2.
DIE INTERKERKLIKE HANDBOEKKOMMISSIE.
2.1 DiE DOEL VAN DiE JNTERKERKLJKE KOMM1SS1E

Die doel van die Kommissie is om ter bevordering van Gods
diensonderrig op skool, deeglike Handboeke vir Onderwysers en daar
na, aan die hand hiervan, leerboeke vir skoliere op te stel.
2.2 ONTSTAAN VAN DIE JNTERKERKLIKE KOMMJSSIE
2.2.1 In 1944 besluit die Sinode van die Ned. Herv. of Geref. Kerk
(bi. 9, 175, 327), en daarna beywer die Sinodale Kommissie vir
Opvoeding en Onderwys horn daarvoor, dat bevoegde voltydse dosen
te in godsdiensonderrig aan alle Onderwyskolleges aangestel moet
word, en verder dat ‘n deeglike godsdiensonderrig leerplan vir die hele
hoërskool opgestel sal word en dat ‘n handleiding vir onderwysers
dienooreenkomstig opgestel moet word (bI. 327).
In 1951 word gerapporteer dat ‘n gesamentlike afvaardiging van
die drie Afrikaanse kerke by die Administrateur gepleit bet vir die
aanstelling van ‘n voltydse dosent vir Godsdiensonderrig aan alle op.
leidingskolleges en vir ‘n hersiene leerplan.
Hier bet ons feitlik die aanvangspunt vir die latere lnterkerklike
Handboekkommissie, hoewel dit op daardie stadium slegs ‘n eenmalige
samewerking was om ‘n dosent in Bybelonderrig aan elke onderwysers
kollege aangestel te kry.
2.2.2 Stappe deur die N.G. of H. Kerk.
2.2.2.1 Intussen stel die S.K.O.O. ‘n ,,Onderkommissie vir Hand
boek” aan: hierdie kommissie ontmoet die Inspekteur, dr. A.
J. Smuts, op 18 September 1951, om by horn te pleit dat ,,‘n Hand
bqek vir Bybelonderrig op Skole” daargestel sal word.
2.2.2.2 Op 25 Augustus 1952 vergader die ,.Subkommissie i/s. Hand
boek vir Bybelonderrig”, ds. A. Stegman en ds. G. R. Keet
(sekr.), en bespreek voorlopige stappe vir die daarstelling van ‘n Hand
boek vir Godsdiensonderrig.
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2.2.2.3

Op 25 Augustus 1953 doen hierdie kommissie versiag aari
die S.K.O.O. en

(a) Meld dat die Departement ingestem het om ‘n nuwe leerplan vir
Godsdiensonderrig te laat opstel en dat predikante uit die drie
Afrikaanse kerke benoem is om behulpsaam te wees.
(b) Stel andermaal die noodsaaklikheid dat Handboeke geskryf moet
word en beveel aan dat die S.K.O.O. ,,vyf predikante” sou be
noem orn die handboeke te skrywe.
2.2.2.4

Op die Sinode van 1954 word dit goedgekeur dat vyf predi
kante hiervoor aangestel sal word, en word ann die hand
gedoen dat met die twee susterskerke geskakel sal word om hulle
medewerking te verkry om saam die handboeke te skrywe.

2.2.3

In Junie 1955 kom die lnterkerklike Handboekkoinniissie tot
stand. Die volgende lede word daarop deur hulle onderskeie
kerke benoem:
N.H. of G. Kerk
di. 3. C. du Plessis, J. E. Potgieter en
C. R. Keet. N.H. Kerk van Afrika
di. S. P. Viljoen en L. M. le
Roux. Geref. Kerk
ds. S. I. van der Walt en dr. H. 3. J. Bingle.
—

—

—

2.3 DIE WERK VAN DiE JNTERKERKL1KE HANDBOEKKOM
M1SSJE
2.3.1 Hand boeke vir Onderwysers.
Die kommissie bet onmiddellik met ems sy werk aangepak.
2.3.1.1

Die Leerplan van die Interkerklike Kommissie vir Opvoeding
en Onderwys sou as leidraad gevoig word wat in hooftrekke
die volgende is:
Std. 6 Agtergrond vir Godsdiensonderrig, Opgrawings, Oudheid
kunde, Bybelse Aardrykskunde.
Std. 7 Ou Testament.
Std. 8 Nuwe Testament.
Std. 9 Kerkgeskiedenis.
Std. 10 Geloofs- en Sedeleer, wat handel oor die Twaalf Artikels
van Geloof, die Tien Gebooie, die Gebed van die Here,
die mens in sy samelewing.
2.3.1.2

Metode van skrywe.
Die metode wat gevolg sou word, is die volgende:
(a) Vir elke standerd sou drie teoloë as skrywers optree, een uit
elke kerk deur daardie kerk se verteenwoordigers genomineer.
(b) Moderatore:
Elkeen van die skrywers se werk sou deur moderatore, deur
elke kerk aangewys, gekeur word.
(c) Pedagoe:
Die handboeke sal dan daarna ook deur pedagoë een uit

elke kerk, gekontroleer word.
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(d) ‘n Redaksiekommjssje is aangestel waarop al drie die kerke
dien.
2.3.1.3 Die volgende teoloe is tans, na ‘n paar veranderinge in die
loop van die tyd, verantwoordeljk vir die volgende gedeeltes
van die handboek vir elke standerd.
Standerd Vi

Bybelse agtergrond:

—

Bybelse Aardrykskunde; prof. dr. F. C. Fensham (N.G.K.).
Bybelse Oudheidkunde: Dr. J. P. Oberholzer (N.H.K.).
Opgrawings: Prof. 3. G. Helberg (Geref.).
St anderd
Deel
Deel
Deel

Vii

Ou Testament:

I: Dr. S. J. du Plessis (Geref.).
II: Dr. B. 3. van der Merwe (N.H.K.).
III: Dr. F. C. Fensham (N.G.K.).

Standerd Viii

—

Nuwe Testament:

Deel I: Dr. P. van der Walt (Geref.).
Deel II: Dr. 3. L. de Villiers (N.G.K.).
Deel III: Prof. dr. S. P. 3. van Rensburg (N.HK.).
Standerd IX

—

Kerkgeskiedenis:

Deel I: Die Ou Geskiedenis: Dr. J. A. Stoop (N.H.K.).
Deel II: Die Middeleeue: Dr. Spoelstra (Geref.).
Deel III: Moderne Kerkgeskiedenis: Prof. dr. T. N. Hanekom
(N.G.K.).
Deel IV
Vaderlandse kerkgeskiedenis.
Na lange beraad is besluit om tog ‘n emstige poging aan te
wend om die handboek vir vaderlandse kerkgeskiedenis te
skrywe. Uit elke kerk is drie persone benoem om met me
kaar te raadpleeg om, as dit kan, ‘n vergelyk te tref tussen
die drie kerke. Wat die N.G. Kerk betref, is die lede prof.
dr. T. N. Hanekom, ds. F. G. M. du Toit (Argivaris) en
ds. R. 3. Raath. In Oktober 1965 sal hierdie kommissie
van nege ontmoet.
—

Standerd X

—

Gelooifs- en Sedeleer:

Geloofsleer: Prof. dr. S. 3. van der Walt (Geref.).
Die Wet van die Here: Prof. B. Engelbrecht (N.H.K.).
Die Onse Vader: (wyle) Prof. dr. D. 3. Keet (N.G.K.).
Die Mens in sy Samelewing: Dr. A. C. Barnard (N.G.K.).
2.3.1.4 Hoe ver met die Handboeke gevorder is..
(i) Die handboek vir std. X Geloofs- en Sedeleer, is reeds
‘n jaar in gebruik.
(ii) Die Handboek vir std. VI, Bybelse agtergrond, is tins
in die pers.
(iii) Die handboek vir Std. VII en VIII en Deel i, ii en iii
van die Kerkgeskiedenis (Std. IX) sal hopelik teen die
einde van die jaar (1965) afgehandel wees.
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2.3.2 Leerboek vir Kinders.
2.3.2.1

Die aanvaarde metode is hier:
(a) Die leerboeke word deur pedagoe uit al drie kerke ge
kontroleer.
(b) Die leesboeke sal op die handboeke gebaseer wees, maar
sal geskryf word vir die leerplan in elke provinsie.

2.3.2.2

‘n Leeshoek-kommissie aangestel:
(a) Daar is ‘n Leesboekkommissie, as onderkomitee van die
Interkerklike Handboekkommissie, aangestel.
(b) Die benoemde lede is almal uit die Transvaal. Stappe
word geneem om sub-komitees in elke provinsie aan te
stel.

2.3.3 Hand- en leerboeke vir al die Provinsies.
2.3.3.1 Die einddoel is dat dieselfde handboek vir al die Provinsies
sal dien.
leerplane sal dek.

Die opset is so dat die boeke die stof van al die

2.3.3.2

Die Kàapse Onderwysdepartement het pas ‘n T~eergangkom
missie vir Godsdiensonderrig aangestel, met die opdrag om
die Kaapse leergang vir hoërskole te hersien.

2.3.3.3

As dit nodig bly deurdat die leerplanne te veel van mekaar
verskil, sal ‘n subkommissie vir leerboeke, bestaande uit
pedagoe, in elke provinsie aangestel word om die leesboeke vir kinders
vir daardie bepaalde leergang op te stel.

2.3.4 Toekornstige planne.
2.3.4.1 Hand- en leesboeke vir Laerskole:
Die Tnterkerklike Handboekkommissie stel horn ten doel om

uiteindelik ook handboeke vir Godsdiensonderrig aan Laersko)e op
te stel.
2.3.4.2

Hand- en leerhoeke vir ander skoolvakke:
Dit word selfs in vooruitsig gestel dat die Kommissie horn
later sal beywer vir die opstel van Hand- en leerboeke ook in ander
vakke, veral in die vakke waarin die gevaar van ‘n evolusionistiese

uitgangspunt wesenlik is.

3.

DIE INTERKERKLIKE UITGEWERSTRUST
Met die oog op die uitgee van sy Hand- en Leerboeke het die
Interkerklike Handboekkomrnissie geskakel met die uitgewers en
boekhandels wat aan die drie Afrikaanse kerke verb~nde is, naamlik
die N.G. Boekhandel, H.A.U.M. en Pro Rege.
Na beraadslaging onderling het hulle besluit om die Jnterkerklike
lJitgewerstrust daar te stel. Hierdie uitgewerstrust sal dan die uitgee
van die Hand- en Leerboeke waarneem.
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AFDELING D
HOOFSTUK XIII
GEMEENSKAPLJKE STUDJE DEUR DIE SONDAGSKQOL
KOMMJSSJE EN DiE JEUG-STUDJEKOMMJSSJE
In die hg van verskeie sinodale uitsprake oor die wenslikheid dat:
(a) Die studie die hele jeugwerk van die kerk moes dek;
(b) Dat die twee kommjssjes wee en middele vind om uiteindelik.
een samevattende versiag uit te bring;
bet die Jeug-Studiekommissie sedert 1958 alle pogings in die werk
gestel ten einde met die Sondagskoolkommjssie hieroor te onderhandel,
saam te studeer en om wel uiteindehik een versiag voor die Sinode te lé.
Na baie onderhandelinge met die Sondagskoolkommissie, veel tyd
en koste, kon daar egter nie verder gevorder word nie as dat die
Sondagskoolkommissie:
(a) ‘n Skakelkommjssie benoem bet om met ‘n Skakelkommissie
van die Jeug-Studiekommissie saam te studeer oor ‘n beperkte
veld, en dan ook nog sonder enige status om die resultaat van
die gesamentlike studie te beoordeel;
(b) Ingestem het om ‘a aantal sake as van gemeenskaplike belang
en studieverantwoordeljkhejd van die twee Skakelkornjtees aan
te dui,
Aan die ideaal van die kerk, naamlik dat die studie die hele jeug~
werk van die kerk moes dek en dat een samevattende versiag uitgebring
moes word kon daar egter nie voldoen word nie.
In die studie oor 14 sake wat as van gemeenskaplike belang aan
gedui is het die twee studiekommissie eenstemmigheid bereik oor die
volgende 9 sake, waaroor daar nou hier, na ‘n kort motivering, een
en ander aanbevelings aan die Sinode gedoen word.
1. Die Einddoel van Alle Godsdiensonderwys.
1.1 Aanbevelings:
Die H.E. Sinode besluit:
(a) dat die einddoel en naderbyhiggende doeleindes van die arbeid
van die Ned. Geref. Kerk aan die kind en jongmens bepaal
word deur die Woord van God en die Drie Formuhiere van
Enigheid;
(b) dat hiervolgens die einddoel is om God-Drieenig te ken en te
eer (vgl. Job. 17:3; Rom. 11:36; 1 Kor. 2:2; 1 Kor. 8:6; 1 Kor.
10:31; Filip. 3:8-11; Openb. 4:11 en die Heidelbergse Kate
gismus, 6, 94, 122) en dat die naderbyliggende doeleindes o.a.
is kennis van God-Drieenig en die heilsplan, ware geloof,
ware bekering, opregte dankbaarheid en dat by, ni. die kind
en jongmens, as lewende lidmaat aan die instelling van die
geloofslewe, t.w. die Kerk van Christus, en by name die
Ned. Geref. Kerk, lojaal sal wees.
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2

Kennis van die Kindersiel en Ontwikkeling deur at die Fases.

2.1 Motivering.
(a) ‘n Deeglike Kennis van die Sielkunde Noodsaaklik:
‘n Grondige kennis van die natuur van die kind en jongrnens
is vandag een van die eerste vereistes terwille van ‘n deeglike gods
~dienstige onderwys en opvoeding. Voordat iemand byvoorbeeld ‘n
leerplan kan opstel, die metode van onderwys kan kies of die organi
sasie kan vaslê, ens., moet hy te rade gaan met die opvoedkundige
sielkunde. Die natuur van die kind en jongmens is sekerlik nie die
enigste faktor wat genoemde dinge bepaal nie, rnaar tog ‘n belangrike.
Die onderwys moet horn byvoorbeeld aanpas by die ontwikkelingstadia
van die kind en die jongmens; by hul belangstelling en lewenservaring;
dit moet in terme van die kind en jongrnens se gemoedsaandoeninge
en drange gemotiveer wees; dit moet direkte en indirekte doelstellinge
beoog; dit moet aanpas by individuele verskille tussen kind en kind
en tussen jongrnens en jongmens.
(b) Die Sielkunde soos beoefen deur die Betydende Christen:
Ongelukkig is daar nog geen ooreensternrning deur die be
oefenaars van sielkunde onder mekaar bereik nie omtrent die objek
wat bestudeer rnoet word, die begrensing of afbakening van die onder
werp nie, die metodes wat behoort gevoig te word, en die verskillencje
hipoteses of beginsels wat en grondsiag van die onderwerp 18 en die
eindresultaat.
Wanneer die belydende Christen die sielkunde beoefen dan kan
by nie anders nie as om met die volgende i.v.m. die mens rekening te
hou, terwyl hy horn vrywaar van die negatiewe grondstellings van die
verskillende rigtinge in die meganistiese, materialistjese sielkunde:
Die mens het ‘n lewende siel. God het by die skepping die asern
van die lewe in die mens geplaas en ,,so het die mens dan ‘n lewende
siel geword” (Gen. 2:7). Teenoor diegene wat die noodsaaklikheid
van ‘n siel of persoonlike verantwoordeljke ,,ek” ontken hou hy vas
aan die waarheid dat God in die mens ‘n lewende, aktiewe, selfverant
woordelike, self bewuste, doelstrewende, onsterflike prinsiepe gele het,
wat deur die Bybel ,,siel van die mens” genoem word.
Die rnens bet in sonde geval. Oorspronklik bet God die mens
gaaf en goed na Sy beeld geskape, ,,dit is in ware regverdigheid en
heiligheid, sodat hy God sy Skepper reg kan ken”. Die mens as
sedelike wese het egter gekies om aan God ongehoorsaam te wees en
in die sonde geval. Die Bybel leer ook dat die versinsels van die mens
sleg is van sy jeug af aan, dat deur die oorerflikheid e]keen in ongereg
tigheid gebore en in sonde deur sy moeder ontvang is. Die mens
staan skuldig voor God weens oortreding van al Sy gebooie.
Die sondeleer het ‘n groot invloed op die onderwys. En dit maak
a] die onderskeid of ‘n kind sondeloos of ‘n sondaar is. As by sonde.
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loos is dan is die natuur altyd reg en is onderwys niks anders as
dressuur, afrigting nie. Daarenteen as sy natuur vol sonde, is dan
moet die onderwys daarop afstuur om prikkels en toestande te skep
om daardie natuur te verander na die goeie en die veranderinge te
bestendig.
Die verbondskind en jongmens lewe ook in ‘n verbondsstaat. As
dit duidelik is dat God die sonde besoek tot in die derde en die vierde
geslag. dan is dit net so duidelik dat Ky sy verbond oprig in die
geslagte. Dit is van die grootste belang vir die opvoeder om te besef
dat as hy aan iemand van gelowige ouers onderwys gee, hy besig is
met iemand in wie se natuur God die genadesaad geplant bet en nie
met ‘n heiden nie.
(c) Beperkinge van die Sielkunde in die Onderwys:
Aihoewel die sielkunde ‘n mens veel kan leer omtrent die
organisasie, leerplan, klasmetode, ens., byvoorbeeld hoe lank die kias
moet duur, hoe nuwe leerstof by die oue moet aangeknoop word, hoe
iernand selfstandig moet leer dink, ens., nogtans kan dit ons baie mm
sê byvoorbeeld omtrent die saaklike inhoud van die doel en die leer~
plan. Dit word bepaal deur faktore buitekant die sielkunde, naamlik
deur geloofs- en sedelike norme soos ons hulle vind in die Bybel van
die Formuliere van Enigheid.
2.2 Aanbevelings:
Die H.E. Sinode besluit:
(a) dat kennis van die kindersiel in sy huislike, kerklike, skool en
samelewingsmilieu noodsaaklik is en dat dit nooit doel op
sigself nie, maar altyd middel tot ‘n doel moet wees;
(b) dat dit altyd moet uitgaan van die Skriftuurlike beginsels in
hierdie verband en steeds daardeur genormeer word en dat
dit altyd rekening moet hou met die invloed van die sonde
aan die eenkant en die genadewerking aan die anderkant;
(c) dat sodanige kennis van die kindersiel in elke lewensstadium
en by alle lewenservaring van die ontwikkelde kind en jong
mens in die godsdiensonderrig en hul godsdienstige vorming,
gebruik moet word;
(d) dat in die godsdiensonderrig en -vorming daar terdeë met die
verskille tussen die ouderdomsgroepe by die kinders en jong
mense rekening gehou moet word;
(e) dat daarteen gewaak moet word om die kind as ‘n klein
grootmens te beskou en gevolglik dieselfde behandeling in
,,klein” op horn toe te pas as wat die jongmens of die vol
wassene ontvang.
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3. Die Voorskoolse Kinders.
3.1 Motivering:
(a) Die Prinsipiele Standpunt o,rn’rent die geestelike versorging van
die Voorskoolse Kind.
Die verantwoordelikhejd vir die geestelike versorging van die
voorskoolse kind is in die eerste plek die van die verbondsouers kragtcns
die doopgelofte: om hierdie kind as dit tot sy verstand gekom het in
die voorgenoemde leerstellinge te onderwys. Hierdie verpligting mag
nie van die verbondsouer ontvreem word nie.
In die tweede plek is die voorskoolse kind voorwerp van die
kategese van die kerk volgens Artikel 50 van die Kerkorde waarin
die volgende bepaal is: ,,Die kinders van die gemeente
moet onder
rig word in die Woord van God”, ens. Dit beteken dat die gods
dienstige onderwys van die kerk aan die voorskoc,lse kind moet geskied
deur die instelling wat deur die kerk daar geplaas is, naamlik die
Sondagskool.
(b) Wat beoog word dear die god sdienstige onderwys van die
Kerk aan die Voorskoolse Kind.
Weens die feit dat onder teenswoordige omstandighede baie
ouers verbondsverbrekers is en nie hul gelofte nakom nie, is dit nodig
vir die kerk om sodanige ouers op te skerp en op allerlei wyse hulle
daartoe te bring om hul pug na te kom. Onder die teenswoordige
ontwrigte toestande van die huisgesin sal die kerk dit in baie gevalle
wel nodig vind om self in te tree om die toestand te red of te oorbrug.
Wat hy dan beoog deur sy onderwys aan die voorskoolse kind is kortliks
die volgende: Om die voorskoolse kind (deur middel van Bybelverhale
en die Christeljke lied) te laat kennis maak met God die Vader en
Onse Here Jesus, met hul liefde, sorg, almag en beskerming ens. en
om deur kinder-gebedjies God te leer aanbid en om hulle te help
om die kerk en Sondagskool op ‘n vroeë lewensstadium te leer liefkry.
Dit is noodsaaklik om die band tussen die kind en die kerk so vroeg
moontlik te lé. In sommige gevalle sal die kind ook weer die ver
dwaalde ouer aan die kerk bind.
...

3,2 Aanbevelings:
Die H.E. Sinode besluit:
(a) dat die roeping en verantwoordelikheid van die verbondsouer
in ooreenstemming met Christen-ouerskap en die doopgelofte,
in hierdie arbeid streng gehandhaaf moet word;
(b) dat die kerk voortdurend ems moet maak met die besinning
en betragting van sy verantwoordeljkheid t.o.v. hierdie kinders;
(c) dat die kerk deur sy ampte alles in sy vermoë moet doen om
deur prediking, huisbesoek, doopkategese en Sondagskool, die
Christelike huisgesin instand te hou en waar nodig te herstel
en om die ouer te onderrig in en te bring tot die uitvoering
van sy doopgelofte;
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(d) dat die kerk deur sy Sondagskool ter aanvulling van die gods
diensonderwys deur die ouers moet intree met ‘n wieg- en
kleuterafdeling, ter versterking van die ouer in sy pligte en
om soddende samewerking en gehegtheid aan die kerk, van
die ouer en sy kind, te verseker.
4.

Praktiese Dienswerk deur die Kind en Jongmens voor ajiegging
van Belydenis.
4.1 Motivering:
Die ideaal wat beoog word kan die beste beskryf word deur die
uitsprake in die Bybel, byvoorbeeld die van Christus o.a. in: Joh. 13:17.
As julie hierdie dinge weet, salig is julie as julie dit doen; Matt. 7:24.
Elkeen wat dan na hierdie woorde van My luister en dit doen, horn
sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou
het; Matt. 7:21. Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in
die Koninkryk van die herneie nie, maar by wat die wil doen van My
vader wat in die hemele is; en die van Jakobus in Jak. 2:17. So is die
geloof as dit geen werke het nie in sigself dood. Hiermee moet ook
genoem word die derde deel van die Heidelbergse Kategismus, naarniik
die dankbaarheid.
Die noodsaakiikheid ‘dat die kind van jongs af in die onderwys
seifwerksaam moet wees en dat hy geoefen moet word in die uitlewing
van sy godsdiens in alle goeie werk~, word allerweë erken. Veral is
dit nodig dat hy voorgelig en geoefen moet word om deel te neern
in die werksaamhede van die gemeente sodat hy ‘n goedtoegeruste vol.
waardige, lewende en lojale lidmaat kan wees. So byvoorbeeld word
daar onder ieiding van die kerkraad, deur die Sondagskool, kinder
dankofferinsameling en insamelinge vir die sending, die armes. vir ‘n
doopvont, ‘n preekstoel, ens. gemaak en o.a. deur die Kinderkrans en
A.C.S.V. insamelinge vir die sending gedoen. Ook word deur onder
wysers in die Sondagskooi in die toepassing van die les opdragte aan
kinders gegee om wat die les hulle geleer bet, waar die tyd en geleent
heid gedurende die week daar is, prakties te gaan toepas. Maar dis
nie genoeg nie.
Wat beoog word is ‘n sistematiese en voortdurende beoefening
van hierdie beginsel, met die Woord en Belydenis as grondsiag, deur
al die instansies wat met die kind te doen bet.
4.2 Aanbevelings:
Die H.E. Sinode besluit:
(a) dat geloofskennis uit die Woord en Belydenis steeds die grond
slag en uitgangspunt moet wees om die kind en jongmens
in die drieledige amp van geiowige op te lei om goeie werke
tot eer van God te verrig;
(b)~ dat die selfwerjcsaamheid van die leerlinge en die praktiese
dienswerk deur huile verrig ‘n grondbeginsel van die Christe
like opvoedkunde is, en voor die aflegging van belydenis
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gebruik moet word om kennis uit die Woord en belydenis te
bekom en in leer en lewe in beoefening te bring:
(c) dat die kerkraad, en almal wat onder sy leiding verantwoor
delik is vir die onderwysing en toerusting van die kind en
jongmens, van bogenoemde beginsel sal gebruik maak o.a.
deur die beklemtoning, leiding, onderwysing en beoefening
daarvan op alle lewensterreine soos die huisgesin, kerk, skool
en maatskappy:
(d) dat hierdie leiding en vorming moet aanpas by die kennis,
vermoë en karaktereie van die kind en jongmens terwyl hy
geleer word om dit op stelselmatige en gedissiplineerde wyse
te doen;
(e) dat die Sondagskool en ander jeuginstansies deur middel van
die Kerkraad ten nouste moet saamwerk ten einde die kind
en jongmens so goed as moontlik vir die toekoms toe te rus,
en by name wat sy aktiewe aandeel aan die Kerk se werk
betref.
5. Gronde en Ouderdorn vir Aflegging van Belydenis.
5.1 Motivering:
Die teenwoordige beleid in al die Ned. Geref. Kerke is dat i6
jaar die minimum ouderdom is waarop beide seuns en dogters belydenis
van geloof mag aflê.
Van verskillende kante is in die laaste aantal jare aangedring op
die verhoging van die minimum ouderdom selfs tot 18 jaar en ouer,
vera! weens die gebrek aan kennis by die kandidate en omdat na
aflegging van belydenis die jong lidmate hulseif nie betoon as lewende
aktiewe lede van die gemeente nie.
Dit word egter aanbeveel dat 16 jaar sal dien as die minimum
ouderdom vir aflegging van belydenis vir beide seuns en dogters. Die
rede hiervoor is o.a. die volgende:
(a) Die beginselstandpunt: Daar is geen neergelegde beginsel in die
Skrif van hoe oud ‘n katkisant moet wees by aflegging van bely
denis nie;
(b) Die teologiese’ standpunt: Daar is geen eenstemmigheid onder
teoloe van naam oor die ouderdom vir aflegging van belydenis
nie. Van die ouere teoloë staan selfs ‘n vroeër ouderdom as 16
jaar voor;
(c) Die Geskiedenisargument: In 1824 is besluit dat 15 jaar vir dogters
en 16 jaar vir seuns die ouderdom moet wees vir aflegging van
belydenis. In 1908 en daarna is die ouderdom verhoog tot 16
jaar vir dogters en 17 jaar vir seuns. In 1936 en daarna is 16
jaar bepaal vir beide seuns en dogters:
(d) Die Praktiese Argument: Na ondersoek in ‘n groot aantal ge
meentes is gevind dat die meerderheid 16 jaar verkies; ouers
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verlang dat hul kind belydenis moet aflê voordat hulle die ouer
huis verlaat; dit word verder beweer dat dit moeilik is orn die
kind weer in die katkisasieklas te kry nadat hy die ouerhuis veriaat
het; na verlating van die ouerhuis en skoolverlating en sonder
aflegging van belydenis is die jongmens nie meer in die bepaalde
trefkring van die Kerk nie; met sterk nadruk word ook beweer
dat die sektes en ander kerke ‘n ryk oes sal insamel as die ouder
dom verhoog word.
Maar weens die feit dat daar geen beginselstandpunt omtrent ‘n
bepaalde ouderdom in die Skrif is nie en teoloe met mekaar verskil
word tog aangevoer dat nie ouderdom nie maar geloofsrypheid saarn
met n minimum ouderdom as norm vir leraars en kerkrade moet dien
vir die toelating tot aflegging van belydenis.
Deur geloofsrypheid word verstaan die nodige geloofskennis uit
ci ie Skrif en die leerstukke en die nodige geestelike oortuiging. ervaring
en ‘n voorbeeldige lewenswandel wat daarmee saamgaan, ooreenkomstig
die .,Formule vir die Bevestiging van Lidmate”. Katkisante wat nie
aan die vereiste voldoen nie moet teruggehou word.
Dit word ook veronderstel dat ‘n katkisant drie jaar in die voor~
bereidende katkisasieklas moet deurbring •en behoorlike aandag aan
sy onderrig gegee moet word en daarna vir ‘n tydlank onder die
direkte sorg van die leraar in die belydeniskias moet deurbring voor
dat hy toegelaat kan word tot die aflegging van belydenis. Indien die
kerkraad horn dan nog nie toelaatbaar vind nie word hy teruggehou.
Urn frustrasie en verwydering by sodanige katkisant te voorkom word
aanbeveel dat daar nie net een maai in die jaar nie, maar minstens elke
sese maande geleentheid vir die aflegging van belydenis sal wees.
5.2 Aanbe”elings:

Die H.E. Sinode besluit:
(a) dat leraars en kerkrade die norm van geloofsrypheid sal toe
pas, naamlik die nodige geioofskennis uit die Skrif en die
leerstukke en die nodige geestelike oortuiging en ervaring en
voorbeeldige lewenswandel wat daarmee saamgaan, ooreen
komstig die ,,Formule vir die Bevestiging van Lidmate”, en
dat katkisante wat nie aan die vereistes voldoen nie, terug
gehou sal word;
(b) dat 16 jaar sal dien as minimum ouderdom vir die aflé van
belydenis beide in die geval van seuns en dogters;
(c) dat aihoewel 16 jaar die minimum ouderdom is, behoort die
kiem beslis nie te val op die minimum ouderdom nie, maar
waar dit moontlik is moet die katkisant daartoe gelei word
om so lank as moontlik in die katkisasieklas te bly;
(d) dat normaalweg~, katkisante drie voile jare in die voorberei
dende katkisasieklas onderrig moet word voordat hulle in die
beiydenisklas opgeneem word;
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(e) dat die aandag van kerkrade daarop gevestig sal word dat
dit hulle vrystaan om kandidate wat nie geskik is nie terug
te hou;
(f) dat om frustrasie en moontlike verwydering van die wat
teruggehou word te voorkom daar minstens elke ses maande
geleentheid sal wees vir die aflegging van belydenis, verkieslik
voor Nagmaal.
6. Kerklike Kampe vir Kinders en Jongmense.
6.1 Motivering:
(a) Sedert 1908 reel die C.S.V. reeds kampe vir kinders, sedert
1946 sekere kerkrade, na sy stigting in 1951, die Kerkjeug
vereniging, en in die jongste tyd die Junior Kerkjeugvereniging en
Sondagskole. Allerlei kampe word gereel vir jongmense en vir kinders:
gemeentelike- en Ringskampe; kampe vir geestelike vorming en ver~
dieping; werkskampe op sendingstasies; kampe vir katkisante; kampe
vir kinders wat op die drumpel staan om die skool te verlaat en kampe
vir jeugleiers, ens.
(b) Dat die aantal kampe en kampers jaar na jaar toeneern en dat
hierdie metode van godsdienstige bearbeiding van die jeug
maar net steeds groter afmetinge aanneem, lewer die bewys van die
waarde daarvan. Die kerk het in goed georganiseerde, doelgerigte
kampe met ‘n duidelike godsdienstige program en onder die gewensde
geestelike leiding, ‘n doeltreffende metode om die jeug op alle stadiums
te bereik en positief vir Christus en sy kerk te help vorm.
(c) Die groot waarde van kerklike kampe word nog lank nie
alom besef en benut nie. Die kerk kan hiervan nog met
veel meer vrug gebruik maak. Veel van die sukses sal egter afhang
van die mate waarin sulke kampe aan die hand van handleidings deur
die kerk goedgekeur, gereel word.
6.2 Aanbevelings:
Die H.E. Sinode besluit:
(a) dat kampe vir kinders en jongmense cleeglik georganiseer moet
word onder die regte leiding en toesig van die betrokke kerk
like liggame in gemeentelike, Rings en wyere kerklike verband:
(b) dat die plaaslike leraar of ‘n leraar cleur horn versoek. die
kamp moet bywoon, en waar moontlik self die leiding van
die kamp moet waarneem;
(c) dat kampe georganiseer moet word volgens die eise en ouder
domme van die onderskeie jeuggroepe;
(d) dat die program van die kamp ewewigtig moet wees met klern
op die geestelike en die gesamentlike handelinge;
(e) dat afgesien van die noodsaaklikheid dat kennis van die Skrif.
van die belydenis en van die Christelike lewe onderrig moet
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word, beiioort die vormingsaspek tot praktiese Christelike
diensbaarheid in aansluiting by die werk van die kerk, ‘n
sentrale plek in die program van kerklike jeugkampe in te
neem;
(f) dat waar moontlik, kampterreine so gekies en kampreelings sO
getref moet word, dat kampeerders die oggenddiens op Sondag
in die plaaslike kerk kan bywoon;
(g) dat kampe gehou moet word volgens reels deur die kerk as
leidraad neergelê.
7. Die Evangelisasie van Verwaarloosde Kinders.
7.1 Motivering:
Die Studiekommissies het tot die slotsom geraak dat geestelike
verwaarlosing van kinders deur hulle ouers gevaarlike afmetings aan
neem. Daarby kom ook nog groot getalle kinders van buite-kerkliice
immigrante wat met byna geen geestelike onderrig en toerusting opgroei
en baie moeilik bereilc kan word.
7.2 Aanbevelings:
Die HE. Sinode besluit:
(a) dat dit in die eerste plek die taak en roeping van die kerk en
veral van die besondere ampte is en bly om die evangelisasie
taak t.o.v. die godsdienstig verwaarloosde kind waaronder ook
die kind van die buite-kerklike immigrant, te behartig. (VgL
Art. 50):
(b) dat in die uitvoering van sy taak, die kerkraad met groot seen
gebruik kan maak van instansies soos die ouers, Sondagskool,
katkisasie (leerlinge en personeel), kerklike jeugorganisasies.
ens. en dit belangrik en noodsaaklik is dat tussen genoenide
instansies die nouste samewerking sal bestaan;
(c) dat die band tussen ouer en kerk, en kind en kerk reeds direk
na geboorte van die kind gesoek en gebind moet word;
(d) dat doelgerigte leiding met die nodige praktiese wenke. in
die eerste plek van die kerkraad en sy Sondagskool- en/of
Jeugkommissies moet kom;
(e) dat die Ring-Sondagskool- en/of Jeugkommissie noukeurig
aandag aan die gemeentelike en Ring.statistiek moet gee i.v.m.
die vrae rakende kinders ses jaar oud en bokant wat nie in
die Sondagskool is nie en diegene 16 jaar en ouer wat nog
nie belydenis afgelê het nie;
dat die kerklike werksaamhede, soos o.a. prediking, huisbesoek,
kategese, Jeugdrganisasies, voortdurend met hierdie besondere
taak rekening moet hou.
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8. Een Kerklike Jeugblad.
8.1 Motivering:
(a) Die Omskrywing van die probleern:
Hier is dit net te doen met blaaie vir kinders en jongmense
in die Ned. Geref. Kerk. Dit het nie te doen met ander kerklike gods
dienstige blaaie vir voiwassenes in die kerk nie. Ook het die probleem
nie te doen met sekulêre blaaie of byvoegsels vir kinders en jongmense
nie.
Ook nie met blaaie van ander Afrikaanse susterskerke vir kinders
en jongmense nie.
Die ondersoek gaan hier daaroor of daar net een gesamentlike
bJac~ van en in die Ned. Geref. Kerk vir sy kinders en jongmense
behoort te wees wat al hulle belange gesamentlik behartig en of daar
meer as een blad behoort te wees wat die belange apart dien.
(b) Die Teenwoordige stand van Sake:
Die Sondagskool het twee blaaie, Die Kindervriend vir onder
wysers, katkiseermeesters en leraars om die lesse vir hulle te behandel
en die arbeid van die kategese met al sy belange voor die aandag van
alle belanghebbendes te bring. Dit is ook die Sondagskool-onderwysers
blad vir die Ned. Geref. Sendingkerk in S.A. (Kleurlingkerk). Die
sirkulasie was aan die einde van April 1965, 27,900. Hierdie blad is
die draer van al die Sondagskoolwerksaamhede waarop alle belange
daarvan rus. Dan is daar ook die Môrelig, ‘n blad vir kinders. Veral
stel die kind in die Laerskool belang in die blad en dit is ingerig na
hul bevatlikheid en belangstelling met o.a. ‘n eenvoudige verklaring
van die Sondagskoollesse vir elke Sondag, verhaaltjies en talle kinder
briefies. Sonder laasgenoemde sou die sirkulasie nie gehandhaaf word
nie wat aan die einde van April 1965 op 19,000 gestaan het.
Die Kinderkransvereniging in die verskillende provinsies het nie
‘n algemene bestuur vir almal nie, en ook nie een blad nie, maar
verskillendes. In die Kaapprovinsie is dit die Touleiertjie en word
claar gebruik gemaak van Môrelig waarin onderwerp uiteensettinge vir
elke week voorkom; sover nagegaan is, het Natal nie ‘n eie Kindrekrans
blad nie; in die O.V.S. is dit Rigting; in Transvaal is dit Saadkorrels
en in S.W.A. is dit Visnet. Die sirkulasie van hierdie blaaie is onbe
kend, buiten die van Rigting met ‘n omvang van 650 eksemplare.
Saadkorrels het moontlik die grootste sirkulasie.
Die Kerkjeugvereniging se blad is Otis Jeug met o.a. onderwerp
behandeling en van die belange van die KJV. Die onderwerpe wat
behandel word is vir die naskoolse jeug; die sirkulasie is 12,000.
Die A.C.S.V. het ‘n blad Wekroep vir studente en Ons Bou vir
leerlinge. Daarin kom die onderwerp-behandeling voor eli behandeling
van geestelike onderwerpe, asook van die belange van die C.S.V. Die
sirkulasie is onbekend.
Daar is dus twee blaaie van die Sondagskool, vier van die Kinder
krans, een van die KJV. en twee van die C.S.V.
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(c) Beweegredes vir een blad vir Kinders en Jongmense:
Dit word beweer dat as daar een gesamentlike blad is, kerk
rade dan die blad aan elke kind en jongmens kan besorg. Hierdie
beweegrede word nie gestaaf deur die werklikheid nie. As voorbeeki
dien hier genoem te word dat kerkrade groot beswaar maak teen gratis
verspreiding. Nie eers al die kerkraadslede kry sodanige blaaie nie
ten spyte daarvan dat dit van die beste en besgeredigeerde blaaie is,
Dit word gesê dat een blad besparing van redaksionele en druk
koste sal meebring. Hierdie bewering kan ook nie staan nie, want as
al die belange gedien moet word en al die les-uiteensettinge en onder
werpstudies (wat noodsaaklik daarin moet wees ter wille van die
sirkulasie van die blad) daarin moet verskyn asook artikels oor die
besondere aspekte van die werk in die Sondagskool en jeugarbeid, dan
is meer as een redakteur of ten minste bykomende besoldigde redakteurs
nodig en sal die bladsyomvang van die blad grootliks moet vermeerder.
Die onkoste sal sodanig styg dat daar nie voor ingeteken sal word nie
en hoe laer die sirkulasie, hoe groter die verliese.
Dit word beweer dat een blad die geleentheid skep om ‘n werklike
goeie biad daar te stel. Die veronderstelling is hier dat die teen
woordige blaaie nie goeie blaaie is nie dit ten spyte daarvan dat die
verskillende redakteurs en belanghebbendes elk op hul ele gebied meer
tyd, geleenthede en kennis het vir werklike deegilke werk as wat een
redakteur het, wat hoe ookal, maar beperk is in sy studie, ondervinding
en omgewing. Al word hy voltyds, met salaris en uitgawes aan die
pos verbonde, afgesonder sal hy nog nie iets beter kan lewer nie.
Daar word beweer dat so ‘n gesamentlike, een blad ‘n weekblad
kan word. Hier is nie in rekening gebring wat die onkoste verbonde
aan een ordentlike weekblad is nie, veral ook as dit al die bogenoemde
belange van die verskillende instansies deeglik moet behartig nie en
dus noodwendig ‘a aansienlike pagina-omvang moet he nie.
Daar word beweer dat die kind gaandeweg deur een blad ongemerk
oorgeskakel sal word met ‘n lojaliteitsgevoel teenoor die blad van
die kindergroep na die jeuggroep. Hierdie bewering hou nie steek nie
omdat die kind nie belang sal stel in ‘n gesamentlike blad nie en dit
nie sal lees nie, omdat daar te veel leesstof in is waarin hy geen
behoefte het nie. Net ‘n minderheid mag op die manier oorgeskakel
word.
Dit word beweer dat een algemene gekoordineerde ieugbeleid,
onder een algemene Jeugkommissie een kerklike jeugblad blykbaar ‘n
vanselfsprekendheid maalc, en dat alleen daarin die kerk uit een mond
oor sy jeugwerk sal praat en in een rigting met sy ieugwerk beweeg.
En tog moet die voor- en nadele van so ‘n blad deeglik oorweeg word.
(d) Beweegredes vir Afsonderlike Blaaie:
Afgesien van wat reeds in bostaande in die verbygaan gesC
is, moet op die volgende gelet word vir die wenslikheid van afsonder
like blaaie:
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Die werk i.v.m. die redaksie van een gesamentlike blad vir kinders
en jongmense is ‘n uiters rnoeilike so nie onmoontlike nie. Die redaksie
werk aan verskillende blaaie met afsonderlike redak~eurs wat hulle
inleef en hulself op hoogte stel van die werk en die behoeftes van die
betrokke groepe, kan veel meer, uit die aard van dinge, ter sake en
doeltreffend wees en kan ook sodoende vaagheid en oppervlakkigheid
vermy.
In een gesamentlike blad sal dit intens moeilik wees om die
balans tussen die verskillende belange te bewaar, wat die verwaarlosing
van belange ten gevolge mag he met die daarbykomende belangeloos
heid en moontlike ontevredenheid.
Een gesamentlike blad sal minder gelees word en minder aan
trekkingskrag he as aparte blaaie. Die leser sal voel dat dit nie n
blad vir horn persoonlik is nie wat direk aan horn in verband met sy
lewe en werk gerig is nie.
Waar daar in dieselfde huis kinders en jongrnense is wat gelyktydig
die een blad wil he, byvoorbee!d op ‘n Sondagmiddag, is die bekom
daarvan om dit te lees ‘n wesenlike probleem wat gebrek aan belang
stelling kan meebring.
Daar is te veel leesstof in een gesarnentlike blad wat nie betrekking
het op die afsonderlike lesers nie.
Vir die kind is dit ‘n saak van trots om sy ele blad wat net vir
horn bedoel is, te ontvang.
Daar moet op gewys word dat die sirkulasie van ‘n blad, hoe
uitstekend ookal. afhang van sy intekenprys. Hoe hoer die intekenprys,
hoe rninder sal ouers, kinders, onderwysers en jongmense daarop
inteken.
Die intekenprys ‘ian een gesamentlike blad sal noodwendig hoog
wees want die ondervinding het geleer dat daar weinig advertensies,
waarop ander blaaie leef, in kinder- en jongmensblaaie verskyn. Die
adverteerders beweer dat hierdie lesers geen koopkrag het nie en
daarom geen advertensies nie. Hier word nie gepraat van liefdadig
heids- en welwillendheids-advertensies nie. Ben gesamentlike blad sal
noodwendig op ‘n verlies uitloop. Ben gesarnentlike blad sal nie ‘n
verryking van die geestelike lewe van die kind en jongrnens beteken nie,
maar ‘n verarming.
Die Afrikanerkerk en yolk is in vergelyking met ander, nie ryk
aan geestelike blaaie nie, veral wat die Sondagskool en jeugwerk betref.
8.2 Aanbeveling:
Die HE. Sinode besluit:
Dat daar volstaan word by die posisie dat daar nie net een
nie, maar wel ‘n aantal godsdienstige kinder- en jeugblaaie
sal bestaan.
9.

Betere Opleiding en Toerusting van Predikante:

9.1 Motivering:
(a) Gesien die feit dat 53% van die lidmate van die Ned. Geref.
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Kerk jonger is as 30 jaar; gesien die feit dat daar ‘n groot
aantal gemeentes is waarvan kinders ‘n groot deel uitmaak en soms
die grootste deel van die ampswerk opeis; gesien die feit dat daar
gemeentes is (veral stadsgemeentes) waar die jong-lidmate (onder 30
jaar) die grootste gedeelte van die lidmate van die gemeente vorm;
gesien die besondere eise wat die kind en die jongmens, sowel t.o.v. die
prediking, die kategetiese onderwys, die pastorale werk en ook evan
gelisasie, aan die leraar in ons tyd stel, is die Studiekommissie van
mening:
(b) dat die huidige curriculum vir die opleiding en toerusting van
die predikante nie voliedig is nie;
(c) dat die geleentheid tot opleiding en voorbereiding met die oog
op die besondere omstandighede waarin kinders en jongmense
huile bevind, nie genoegsaam is nie;
(d) dat die geleentheid tot spesialisasie t.o.v. kinder- en jeugwerk,
asook die praktiese toerusting vir die werk, nie voldoende is
nie.
9.2 Aanbeveling:
Die H.E. Sinode besluit:
(a) dat die noodsaaklikheid van meerdere aandag en bykomende
leerkragte vir die amptelike vakke voortdurend by die kerklike
instansies beklemtoon moet word;
(b) dat die Eksamenkommissie saam met die Kuratorium van
sowel Steilenbosch as Pretoria, die beginsel van vakkeuse vir
studente o.a. in die Departement Praktiese Teologie sal aan
vaar ten einde studente die geleentheid te gee om te spesialiseer
in die een of ander rigting met die oog op die praktyk van sy
bediening. Sodanige spesialisasie moet in sy proponentsjaar
tot voile ontpiooiing kom en die proponents-eksamen moet
ingerig word om daarmee rekening te hou.

408

AFDELING E
JEUGBELEID.
HOOFSTUK XIV.
BEVINDINGS I.S. BELEID EN AANBEVELINGS
(VIR KENNISNAME).
1.
INLEIDING.
Die opdrag van die Sinodes aan die Jeugstudiekommissie was
,,orn ‘n kerklike ondersoek in te stel aangaande die jeugarbeid van die
kerk met al sy verwante gesigspunte en vertakkings, ten einde ‘n
omvattende, gefundeerde en gekoördineerde jeugbeleid vir die kerk
op te stel, asook om middele en metodes aan te dui van hoe om die
jeug te lei tot volwaardige lidmate van die gemeente van Christus.”
Aan die hand van die studie wat plaasgevind het en wat in
Afdelings A, B en C van hierdie versiag aangebied word, en in die
hg van die bevindings wat voortvloei uit elke hoofstuk en onder
afdehing (en wat aan die einde van die hoofstukke en onderafdehings
gevind word); het die Studiekommissie ‘n aantal grondhiggende bevin
dings geformuleer wat bepalend is vir ‘n ,,omvattende, gefundeerde en
gekoordineerde jeugbeleid.” In ooreenstemming met die opdrag aan
die Studiekommissie word dan vervolgens ,,middele en metodes” aan
gedui hoe die beleid prakties uitgevoer kan word. In die hg hiervan
word sekere aanbevelings aan die Sinode gedoen.
Die Studiekommissie bied naas ‘n algemene beleid ook leiding ten
opsigte van beleid soos dit bepaalde aspekte van die jeugarbeid van
die kerk raak, met meegaande aanbevelings.
Uiteindelilc voig ‘n aantal aanbevehings wat ook op een of ander
tyd die aandag van die Sinode(s) moet geniet.
2.
ALGEMENE BEVINDINGS VAN FUNDAMENTELE BELANG.
Die volgende beginsels is die basis waarop die Kerk se Jeug
beleid gebou moet word:
2.1 Tot die jeug word gereken die kind vanaf geboorte, deur ahle
stadia van groei en ontwikkehing totdat voiwassenheid bereik is
en die stadium van die jeug ontgroei is Of vanweë ouderdom Of
vanweë die huweliksstaat.
2.2 Die jeug is ‘n wesenlike en onlosmaaklike dee! van die gesin en
van die gemeente.
2.3 Die kerk het ‘n besondere verantwoordehikheid teenoor die jeug.
Hierdie verantwoordelikheid strek vanaf die geboorte van die
kind deur al die stadia van groei en ontwikkeling tot met voiwassen
heid, en verder tot aan die einde van sy lewe.
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2.4 Die kerk se verantwoordelikheid omvat herderlike sorg deur die
besondere ampte, geesteiik-godsdienstige onderrig en opvoeding.
toesig en begeleiding op elke lewensterrein en tydens elke lewensfase,
toesig oor en bemoeienis met die sekulêre opvoeding en onderwys
wat die kind ontvang, en huip en leiding aan die jeug in al sy ver
skillende iewensverbande.
2.5 Die kerk mag sy verantwoordeiikheid t.o.v. sy (jeug-) lidmate op
geen stadium aan enigiemand anders of aan enige organisasie,
liggaam of instelling oordra nie, maar is te alle tye ten voile verant
woordelik vir die geestelike versorging en opbou van sy (jeug-) lid
mate.
2.6 Die kerk kan wel in sy bereiking en bearbeiding van sy (jeusi-)
lidmate gebruik maak van hulpdienste ohder die direkte toesig
en leiding van die besondere ampte.
2.7 In sy uitreiking tot en sy bearbeiding van die jeug moet die kerk
ten voile rekening hou met die groei en ontwikkeiing van die
kind, vanaf geboorte tot voiwassenheid, deur verskiilende stadia, elk
een met sy eie onderskeidende eiendomlikhede, sowel as met die
besondere omstandighede waaronder die jeug ieef en werk en ontspan.
2.8 Die arbeid aan die jeug kom tot die voiste ontplooiing indien
dit geskied binne die primére bindinge van geloof, gemeente en
kerk, onderskeie van ‘n breë, oorkoepelende en kunsmatige benade
ring.
3.
DIE PRAKTIESE IMPLIKASIES VAN HIERDIE
BEVINDINGS.
3.1 Die jeug moet gesien en benader word as ‘n integrale en onaf
skeidbare deel van die kerk en die plaaslike gemeente en moet
ten voile geken, aanvaar en betrek word by alle kerklike en gemeente
like werksaamhede, in die huisbesoek en in die erediens; hulle mag
nie ge-ignoreer, verbygegaan en afsonderlik behandel word nie.
3.2 Die jeug self moet as ‘a eenheid gesien, behandel en bearbei
word en terwyl verskiilende groepe en verskillende stadia van
ontwikkeling noodwendig onderskei word, mag die jeug nogtans nie
geskei en kompartementeel ingedeel en onafhanklik bearbei word nie,
aangesien alle fasette van die arbeid aan die jeug verband hou met
mekaar en daar ‘n spontane en geleidelike oorgang van die een na
die ander is.
3.3 KontinuIteit in bearbeiding en koördinasie van alle arbeid aan
die jeug moet ten aile koste en te alle tye nagestreef word.
KontinuIteit in bearbeiding veronderstel en vereis koördinasie van
alle werksaamhede op die terrein van jeugbearbeiding.
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3.4 KoOrdinasie van alle werksaamhede vereis prakties dat alle jeug
werk onder een liggaam moet ressorteer, en dit vereis voort
gesette, grondige en selfs gespesialiseerde studie en beplanning t.o.v.
die totale terrein van die arbeid aan die jeug.
3.5 Die kerk se program van arbeid aan die jeug moet deurlopend

van aard wees en moet elke lewensfase of stadium van ontwik
keling en elke lewensterrein dek; die kerk se arbeid aan die jeug mag
nie fragmentaries wees nie, en daar mag op geen stadium van die
jeug se ontwikkeling tot voiwassenheid ‘n onderbreking kom in die
kerk se program van bearbeiding nie. Die kerk mag op geen stadium
sy jeug aan hulseif of aan ander (sekulêre, Christelike, godsdienstige)
instansies oorlaat nie.
3.6 Die kerk moet in sy uitreiking tot en bearbeiding van die jeug
steeds rekening hou met die hele mens, met al sy behoeftes,
tendense, eiendomlikhede, belangstellings ens. en mag geen faset vah
die jeuglidmaat se lewe, behoeftes, belangstellings ens. ignoreer en
verbygaan nie. Die kerk moet ten voile rekening hou met a! die
omstandighede van sy jeuglidmate, omstandighede wat tot meerdere of
inindere mate inwerk op die gees en vorming van die jeuglidmate.
Sulke omstandighede is om die volgende: huislike omstandighede,
ouer-kind verhoudinge, vriendskapsverhoudinge, skool- en hoer opvoe•
ding en onderwys, verblyfs- en werksomstandighede, vryetydsbesteding,
ieesstof en die invloede van die moderne wêreld~ en lewensbeskouing.
3.7 Naas die godsdiensonderrig wat die Kerk self aan sy jeug bied
moet die Kerk horn ook interesseer in en bemoei met die opvoe
ding en onderwys wat sy jeug ontvang aan Bewaarskole, Kleuterskole,
Primêre en Sekondêre skole, Universiteite en Opleidingskolleges en
aan skole vir buitengewone onderwys. Die kerk rig onder gewone
omstandighede nie self sulke inrigtings op nie maar beywer horn
daarvoor dat al sulke opvoedkundige inrigtings ‘n positief Christelik
godsdienstige atmosfeer sal adem, wat heilsaam kan inwerk op die
geestelike groei en vorming van die jeuglidmate.
4.

DIE PRAKTIESE UITVOER1NG VAN HIERDIE BELEID.
Ten einde hierdie beleid prakties uit te voer moet die volgende
modus operandi gevoig word:
4.1 Een Kommissie op Algemene Sinodale, Sinodale, Rings- en ge
meentelike viak word benoem en verantwoordelik gestel vir alle
aspekte van die arbeid aan die jeug.
4.2 Die Jeugkornmissie beplan, ondersoek en koördineer alle aspekte
van die arbeid aan die jeug, adviseer die Algemene Sinode,
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Sinode, Ringe en gemeentes en ~gee leiding t.o.v. jeugbearbeiding en
jeugsake deur geskrif en andersins, en behartig alle sake en opdragte
wat aan hulle opgedra word deur die Sinodes, Ringe en Kerkrade.
4.3 Die terrein of werksaamhede van die Jeugkommissie word onder
verdeel in soveel onderafdelings as wat daar afdelings van arbeid
aan die jeug is, by. die Voorskoolse Kind, Sondagskool-Kategese,
Opvoeding en Onderwys, Studente, Naskoolse Jeug, Opleidingsgroepe.
Vir elke onderafdeling word daar ‘n subkommissie benoem met die
oog op intensiewe studie, beplanning en deskundige leiding.
4.4 Elke subkommissie het waar die meriete dit regverdig, sy eie
voltydse sekretaris op Algemene Sinodale (en desverkiesend op
Sinodale) viak en die aanstelling van ‘n voltydse Algemene Sekretàris
vir Jeugarbeid word gunstig oorweeg.
4.5 Subkommissies vergader en werk selfstandig maar alle beplan

ning en alle werksaamhede moet aan die voile Jeugkommissie
voorge1~ word en die rapporte van die subkommissies word as ‘n
eenheidsverslag deur die Jeugkommissie aan die betrokke kerklike
vergadering voorgele.
4.6 DiE SAMESTELLING VAN DiE JEUGKOMMJSS1E
VOLG:

is soos

4.6.1

Die Algemene Sinodale Jeugkommissie bestaan uit twee ver
teenwoordigers uit elke Sinode benoem vanuit die S.J.K.’s; die
Sekretaris van die A.S.J.K. en die sekertarisse van die A.S.J.K se
subkomissies.

4.6.2 Die S.J.K: word volgens Ringsverteenwoordiging saamgestel
plus die voltydse Sekretarisse van die onderskeie onderafdelings
op Sinodale vlak.
4.6.3 Die R.J.K. word saamgestel ooreenkomstig die besluit van
die afsonderlike Ringe. Lede word deur die Ring benoem
o.g.v. hul besondere kennis van en belangstelling in jeugwerk,
Sondagskoolwese, Opvoeding en Onderwys en in die kind en die
jongmens in die algemeen. Gemeentelike verteenwoordiging moet
ernstig oorweeg word.
4.6.4 Die Gemeentelike Jeugkommissie word saamgestel uit die
leraar(s) en ‘n aantal ouderlinge en diakens met besondere
kennis van en belangstelling in die kind en die jongmens, in die
Sondagskool, in opvoeding en onderwys en in jeugwerk in die alge
meen, plus die hoof(de) van die Sondagskool en die voorsitters of
leiers/leidsters van die verskillende jeugwerksaamhede.
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4.7 DiE WERKSAAMHEDE, PLIGTE, BEVOEGDHEDE EN
GRENSE VAN DiE VERSKILLENDE JEFJGKOMMISSIES
EN SIJBKOMMISSIES SLUIT O.A. DIE VOLGENDE IN:
4.7.1

Die A.S.J.K.

4.7.1.1

Die A.S.J.K. is die Iiggaam deur wie alle verslae en aan
geleenthede rakende jeugwerk voor die Algemene Sinode
gebring word. Die A.S.J.K. neem alle verslae oor die verskillende
werksaamhede op die jeugakker in ontvangs, verwerk dit in een
omvattende jeugverslag, met aanbevelings oor elke afdeling daarvan.
en lê dit aan die Sinode voor. Die A.S.J.K. gee ook uitvoering aan
alle besluite en opdragte van die Sinode i.v.m. die jeug en jeugwerk.
4.7.1.2

Die A.S.J.K. gee aan die Sinode leiding t.o.v. al die ver
skillende aspekte van die kerk se jeugwerk.

4.7.1.3

Die A.S.J.K. tree op as die permanente Studiekommissie
van die Sinode i.v.m. alle aspekte van jeugwerk en is ver
antwoordelik vir voortgesette studie en navorsing i.v.m. enige sake
rakende die jeug self, die jeugwerk van die kerk en die beleid van
die kerk t.o.v. jeugwerk. ‘n Beperkte getal deskundiges
sielkun
diges, sosioloë, opvoedkundiges, teoloe e.s.m.
mag gekoopteer
word.
—

—

4.7.1.4

Die A.S.J.K. is verantwordelik vir die koördinasie van al
die onderafdelings van die kerk se jeugwerk, waak teen
enige vorm van oorvleueling en teen leemtes wat mag bestaan of
ontstaan; en beywer hulle, langs die weg van studie en navorsing.
om ‘n deurlopende program van jeugarbeid daar te stel wat die
hele veld dek van geboorte tot voiwassenheid en wat ‘n spontane
en geleidelike oorgang van die een fase na die ander moontlik maak.
4.7.1.5

Die A.S.J.K. gee leiding aan S.J.K.’s, deur geskrif (inligting
stukke) en andersins t.o.v. jeugwerk.

4.7.2 Die SJ.K.
4.7.2.1 Die S.J.K. is die liggaam deur wie alle verslae en aange
leenthede i.v.m. jeugwerk op Sinodale viak voor die onder
skeie Sinodes gebring word. Die S.J.K. ontvang a! die verslae van
die verskillende subkommissies, verwerk dit tot een versiag en lê
dit met aanbevelings aan die Sinode voor. Die S.J.K. is ook ver
antwoordelik vir die uitvoering van alle besluite en opdragte van
die Sinode rakende die jeug en die verskillende aspekte van die
kerk se jeugwerk.
4.7.2.2

Die S.J.K. vorm uit eie geledere en met die koopsie van
deskundiges, asook die voltydse arbeiders met spesiale op
drag, subkommissjes vir die verskillende onderafdelings van die kerk
se jeugarbeid, by. Sondagskool, Opvoeding en Onderwys, Studente
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bearbeiding en die bearbeiding van Opieidingsgroepe, die Voor
skoolse kind en die Naskoolse jeug.
4.7.2.3

Die subkommissies vergader ook seifstandig en behartig alie
opdragte en werksaarnhede wat hulle terrein raak en verder
ftiIe sake wat noodsaakiik aandag verdien t.o.v. hulle besondere
lerrein. Elke subkommissie beplan sy eie werksaarnhede in ooreen~
stemming met die algemeen aanvaarde beleid van die Sinode en gee
oak leiding aan die voile S.J.K. t.o.v. beleid ens. rakende daardie
hesondere terrein van die kerk se jeugarbeid.
4.7.2.4

Die S.J.K. gee leiding aan die Ringe t.o.v. die verskillende
jeugwerksaamhede en sien toe dat uitvoering gegee word
aan Sinodale besluite i.v.rn. jeugwerk.
4.7.3 Die R.J.K.
4.7.3.1 Die R.J.K. neern leiding t.o.v. alie aspekte van jeugwerk
binne die Ringsgebied: hulie gee leiding en beywer huiie
vir die uitvoering van die jeugbeleid van die Sinode in en deur die
verskillende ringsgemeentes.
4.7.3.2

Die R.J.K. doen aan die Ring en deur die Ring aan die
S.J.K. versiag van aile aspekte van jeugwerk binne die

Ring.
4.7.3.3 Die R.J.K. gee leiding aan die gemeentes binne sy gebied
en beywer horn vir die getroue nakoming van alie besluite t.o.v.
jeugwerk.
4.7.4 Die Gemeentetike (Kerkraads-) Jeugkoniinissie.
4.7.4.1 Die Jeugkommissie gee aandag aan alle jeugaangeleenthede
en gee uitvoering aan aile Kerkraads-, Rings- en Sinodale
be.sluite i.v.m. jeugwerk, en lewer gereeld versiag aan die Kerkraad
van sy werksaamhede.
4.7.4.2

Die Jeugkommissie skakel direk met al die verskillende
jeugwerksaamhede, -verenigings en -organisasies in. die ge
meente, hou toesig daaroor en gee leiding daaraan namens die
Kerkraad.
4.7.4.3 Die Jeugkommissie gee leiding aan die Kerkraad t.o.v. al
die aspekte van jeugwerk en besiel die Kerkraad tot aktiewe en
daadwerkiike beiangsteliing in die jeug en alle sake wat huile raak.
5.

BELEID T.O.V. VERSKILLENDE ASPEKTE VAN
JEUGARBEID

Naas die beleid ~at aireeds in 2 en 3 hierbo vasgeie is, geld
die onderstaande stellings as aanvuliende beleidsforrnuleringe t.o.v.
bepaalde aspekte van jeugbearbeiding:
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5.1 TEl, OPSIGTE vAN DIE VQORSKOOLSE KiND.
5.1.1 Die kerk aanvaar dat die kind vanaf sy geboorte tot en met
sy 5e of 6e lewensjaar sy grondliggende ontwikke]ingsfase
deurmaak en dat die kerk beslis bemoeienis moet maak met die
vorming en opvoeding van die kind gedurende daardie lewensfase
5.1.2

Die bemoeienis van die kerk met die voorskoolse kind neem
veral die vorm aan van intensiewe pastorale sorg, en doe!
bewuste en da~dwerk1ike voorligting, aanmoediging en leiding aan
die ouers self orn te verseker dat die regte atmosfeer geskep word
vir die ontwikkeling en vorming van die baie jong kind.
5.1.3

Deskundige advies en leiding deur geskrif. samesprekings en
persoonlike onderhoude met die ouers, moet deur die kerk
beskikbaar gestel word. Die kerk moet hierin gebruik maak van die
dienste van gelowige en toegewyde deskuncliges en van Christelike
Afrikaanse instansies wat hiermee besig mag wees.
5.1.4

Besondere aandag moet gewy word aan die voorskoolse kind
in die erediens. in die Sondagskool en op huisbesoek omdat
die kind, as verbondskind, gesien en aanvaar moet word as dee! van
die gemeente. met ‘n werklike behoefte om aanvaar en tuis te wees.

5.1.5

Die Sondagskool moet aan die kleuter ‘n aantreklike en sim~
patieke plek gee en sy program so inrig dat van die siel
kundige onderbou van die kindersiel, die beste gebruik gemaak sal
word om naamlik deur spel en met behulp van geoorloofde huip
middels, die kind tot God en Christus te trek en ‘n liefde by hulle
te kweek vir Jesus en Sy kerk.

52 TEN OPSIGTE VAN DIE SKOOLGAANDE K/Nt).
Naas die godsdienstige opvoeding en onderwys wat die kerk
aan die kind gee deur die Sondagskool, omvat die beleid van die
kerk t.o.v. die skoolgaande kind die volgende:
5.2.. 1

Die geestelike arbeid van die kerk aan die kind vervang nie
die ouer se verantwoordelikheid t.o.v. die geestelike vorming
en opvoeding van die kind kragtens die doopsgelofte nie, maar die
kerk vul aan wat ont1~reek en sien ook toe dat die ouers huUe
verantwoordelikheid na die beste van hul vermoë nakom.
5.2.2 Die Sondagskool vervang flog die ouer nôg die kerk (ere
diens) t,o.v. die geestelik-godsdienstige onderrig aan die kind, rnaar
verrig ‘n aanvullende funksie t.o.v. beide en moet steeds ten nouste
skakel en verband hou met a! die ander geestelik-godsdienstige arbeid
wat deur die kerk aan en t.o.v. die skoolgaande kind verrig word.
5.2,3

Ter wille van ‘n grondiger kennis van en insig in die Bybel
geskiedenis, en t.w.v. die voorkoming van oorvleueling en
verwarring, moet koördinasie gesoek en bewerkstellig word t.o.v.
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aile Bybeistudie en godsdiens-onderrig soos dit plaasvind en aange
bied word in die Sondagskool, dagskool, jeugbyeenkomste, die huis
godsdiens en die persoonlike Bybelstudie (-lees).
5.2.4

Verenigings met ‘n geestelike en godsdienstige opset bet reg
van bestaan en voorsien in ‘n werklike behoefte wat die
skoolgaande kind aanbetref. Sulke verenigings moet egter te alle
tye onder die toesig en leiding van die besondere ampte staan en
moet Christus-, Woord-, Kerk- en gemeente gerig wees ten einde ‘n
positiewe bydrae te lewer in belang van die geestelike vorming en
verdieping van die skoolgaande kind.
5.3 TEN OPSIGTE VAN STUDENTE EN OPLEJDINGSGROEPE
5.3.1

Studentebearbeiding en die bearbeiding van alie opleidings
groepe (waarby groot getalle jongmense/jeuglidmate betrokke
is) vorm ‘n integrale deel van die kerk se jeugarbeid en moet dus
onder die Jeugkommissie ressorteer.
5.3.2 Studente en opieidingsgroepe ressorteer onder die gemeente
binne wie se grense hulle woonagtig is en moet ook hulle bewys
van iidmaatskap daar inlewer. Die plaaslike gemeente is verant
woordelik vir hul geestelike bearbeiding, maar aangesien so ‘n
sametrekking ‘n buitengewone verskynsel t.o.v. die gemeentelike
lewe verteenwoordig en besondere eise aan die plaaslike gemeente
stel, moet die kerk in wyere verband rnede-verantwoordelikheid aan
vaar vir hulle bearbeiding.
5.3.3 Die Kerk sien studente en opleidingsgroepe as ‘n wesenlike
deel van die plaaslike gemeente, wat ten voile in die gemeente (in
die erediens, bidure en gemeentelike werksaamhede) opgeneem moet
word. Daarom onderskryf die kerk nie die stigting van kategoriale
gemeentes t.o.v. hierdie groepe nie, maar onderskryf wel die vorming
van wyksgemeentes, waar plaasiike en praktiese omstandighede so
danige stigting noodsaaklik maak.
5.3.4

Waar die getalle dit regverdig en omstandighede dit vereis,
word ‘n predikant(e) beroep en afgesonder met die oog op
die bearbeiding van die studente en opleidingsgroepe, maar met dien
verstande dat so ‘n leraar(s) altyd medeleraar(s) van die plaaslike
gemeente is met opdrag die bearbeiding van daardie groep. Die
plaaslike kerkraad beroep sulke leraars. In die geval waar die Sinode
so ‘n leraarspos ten voile of gedeeltelik dra, sal die plaaslike kerk
raad die Sinodale Jeugkommissie toelaat om die eerste drie name
op die groslys te plaas. In die geval van veldpredikers en kapelane
(welke poste ten voile deur die Staat gedra word), word ‘n be
paaide aantal name aan die betrokke Minister voorgele vir goed
keuring voordat die betrokke kerkraad oorgaan tot ‘n beroep.
416

5.3.5

Leraars wat beroep word met die oog op die bearbeiding
van studente en opleidingsgroepe, is aan die plaaslike kerk
raad verantwoording verskuldig ten opsigte van hulle arbeid; die
kerkraad moet aan die Ring en Sinode (Sinodale Kommissie) ver
slag van die werk lewer, selfs al word geen subsidie aan die
betrokke gemeente betaal nie.
5.3.6

Gebiedskapelane van die Polisie, wat nog nie by gemeentes
ingeskakel is nie. moet so spoedig moontlik wel by gerneentes,
binne wie se grense daar groot kasernes is. ingeskakel word as
medejeraars, met dien verstande dat hulle ook kasernes wat in ander
gemeentes binne hul gebied val, asook polisie-stasies binne hulle
gebied, van tyd tot tyd mag besoek.
5.3.7

Kwekelinge en lotelinge wat vir rnilitêre diens in kampe saam
geroep word en tydelik daar vertoef, behou hul lidrnaatskap
in die gemeente waar hulle permanent wonagtig is. Die Kerkraad
binne wie se grense so ‘n militére sametrekking plaasvind, is ver
antwoordelik vir die geestelike bearbeiding van die jongmanne. Die
plaaslike Kerkraad, in samewerking met die R.J.K. en die S.J.K.,
kan wel met die Verdedigingsmag onderhandel ten einde genoeg
same arbeidskragte te voorsien met die oog op die geestelike ver
sorging van die jongmanne wat so saamgetrek word.
5.4 TEN OPSIGTE VAN DiE JEUGVEREN,G/NG
DING EN JEUG-KQNTAKBURO

JEUGLE!

5.4.1

Die kerk aanvaar dat in die kerk as Organisme die vereniging
reg van bestaan het. ‘n Vereniging met bepaalde geestelik
godsdienstige doelstellings het die vryheid tot uitlewing van die amp
van die gelowige op die terrein van die organisme, met dien ver
stande dat by nie op die terrein van die Instituut (wat steeds
arnptelik is) oorskry nie. Hy kan horn egter aan die Jnstituut ten
dienste stel, en moet dan:
steeds in ooreenstemming met die Skrif handel, soos uitgedruk
in die belydenisskrifte van die kerk, in die geval van die Ned. Geref
Kerk die Drie Formuliere van Enigheid;
En moet horn onder die regstreekse toesig en leiding van die
Instituut stel.
5.4.2

Die Kerk beskou dit as wenslik dat die jeug van die kerk
ook op Rings- en Sinodale viak met mekaar sal skakel en
saarn sal besin oor hul roeping en die vervulling van hul roeping
as lewende lidmate van die gemeente van Jesus Christus, en om
oor aangeleenthede te beraadslaag wat van aktuele belang vir die
j~ug van die kerk is. Alle kontak en samekomste op Rings- en
Sinodale viak staan egter altyd onder toesig en leiding van die
Kerk en wel onder toesig en leiding van die Rings- of Sinodale
Jeu~kornmissje.
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5.4.3

..Besture” wat gekies word op Gemeentelike, Rings- en Sino
dale viak moet deur die Kerkraad, Ring en Sinode (deur hul
Jeugkornrnissies) goedgekeur en bekragtig word.
5.4.4

Die werksaamhede van Jeugvereniging(s) mag nooit los en
onafhanklik staan van die Kerk (en die plaaslike gerneente)
se program van werksaamhede op die verskillende terreine nie, maar
deur die jeugvereniging(S) moet die jeug van die kerk/gemeente ‘n
aandeel neem aan die werksaamhede van die kerk/gemeente.
5.4.5

Die opleiding van kerklike jeugleiers met die oog op positiewe
en intensiewe leiding aan die groot aantal jeuglidmate in die
kerk is gebiedend noodsaaklik en die opleiding en aanstelling van
voltydse jeugleiers moet daadwerklik ondersoek word, en die kur
susse vir die opleiding van predikante en maatskaplike werkers(-sters)
moet aangepas word om hierdie persone deegliker voor te berei met
die oog op jeugleiding en jeugbearbeiding.
.5.4.6

Die
met
wat na en
bewus teen

Kerk moet wee en middele in werking stel om vera!
die spoedige opsporing en inskakeling van jeuglidmate
in die stede verhuis, ten einde kerkvervreemding doe!
te werk.

5.4.7

Die Kerk onderskryf die besondere waarde van jeugkampe en
jeugtoere as ‘n belangrike bydrae tot die geestelike vorming
en toerusting van jeuglidmate, maar dring daarop aan dat sulke
kampe en toere altyd ‘n spesifieke kerklike en geestelike karakter
en atmosfeer moet he en altyd onder leiding en toesig van die kerk
moet staan.
5.5 TEN OPSJGTE VAN OPVOEDJNG EN ONDERWYS.
5.5.1 Die Kerk se beleid t.o.v. opvoeding en onderwys is in sy
geheel geformuleer in Hoofstuk XI, vera! in 2.4
2.20. Dit
is egter van die grootste belang om van XI 2.1 —2.3 goedkeurend
kennis te neem omdat die begripsbepaling onderliggend is aan die
beleid.
—

5.5.2

Die kerk se beleidstandpunt t.o.v. die voorskoolse kind is in
sy geheel geformuleer in Hoofstuk IV 1:2.

5.5.3

Ten opsigte van Koshuise.
Aangesien ‘n belangrike deel van die opvoeding binne die
koshuise plaasvind, stel die kerk belang in die oprigting en beheer
van koshuise. Ouerseggenskap is t.o.v. koshuise ‘n bale belangrike
beginsel.

5.5.4 Ten opsigte van die Sorgbehoewende Kind.
5.5.4.1

Die Kerk verklaar dat dit sy ernstige roeping is om sorg
te drä vir die versorging en opvoeding van die sorgbehoe

wende kind.
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5.5.4.2

Hoewel die inrigtings vir wese ‘n wesensverandering onder
gaan het deurdat tans meer gekommiteerde kinders opge
neern moet word, behou die kerk sy verantwoordelikheid vir die
versorging van hierdie kinders.
5.5.4.3

Die Sinode is van oortuiging dat dit oor die algemeen
beter is orn verweesde en verwaarloosde kinders in pleeg
sorg te plaas in plaas van in inrigtings. omdat dit die kind Iaat deel in
opvoeding en gesinsverband. Lidmate van die Kerk moet opgeskerp
word orn sulke kinders in pleegsorg te ontvang.
5.5.5

Die Gestren?de Kind.
Dit bly deel van die taak van die kerk om die gestremde
kind, soos blindes, dowes, epeleptici ens.. te versorg en op te voed.
Die diepste grondsiag van hierdie bernoeienis is orn deur middel
van spesiale onderwys die blinde die Woord van God te laat lees
(Brailleskrif), om aan die dowes die nodige kommunikasiemiddel te
gee orn die Evangelie te verneem en om in spesiale skole en kos
inrigtings die epileptiese kind en ander liggaamlik gestremdes in
hulle nood by te staan. van vereensaming en vertwyfeling te red
en om hulle op aanpassing in die normale lewe voor te berei.

5.5.6

Ten opsigre van God,cdiensonderrig.
Die Algemene Sinode aanvaar hoofstuk X 3 as sy geformu
leerde beleidstandpunt ten opsigte van godsdiensonderrig en bekiem
loon die volgende beleidstell inge:

5.5.6.1

Godsdiensonderrig in die openbare skool moet meer insluit
as net blote Bybelonderrig en moet in oorwegend protes
Iantse skole deur belydende lidmate van ‘n erkende protestantse

kerk doseer word.
5.5.6.2 Godsdiensonderrig aan die openbare skole nioet Protestants
Christelik van aard wees; dit neem nie die onderskeidende
leer of dogma van ‘n bepaalde kerkgenootskap tot uitgangspunt nie,
maar laat die kiem val op algemene geloofswaarhede soos beliels
in die Tien Gebooie, die Onse Vader en die Apostoliese Geloofs
belydenis.
5.5.6.3 Ten minste 2 uur of 2 periodes per week behoort toege
staan te word vir Godsdiensonderrig aan openbare skole,
afgesien van die tyd wat bestee word aan godsdiensoefening tydens
die daaglikse opening of aanvang van die skool.
5.5.6.4 Godsdiensonderrig moet op hoërskool Of deur gespesiali
seerde vakonderwysers Of deur onderwysers met ‘n deeg
like opleiding vir godsdiensonderrig, gegee word”.
5.5.6.5 Die Kerk bepleit die instelling van ‘n graadkursus in Bybel
kunde aan alle universiteite (met die cog op die opleiding
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van onderwysers(esse) vir Godsdiensonderrig) en van Bybelkunde as
‘n keusevak vir die Senior Sertifikaat.
5.5.6.6

Godsdiensonderrig (as dit nie n keusevak op skool is nie)
moet nie tot ‘n gewone eksarnen- of promosievak gemaak
word nie. nogtans moet gereelde toetsing deel van die kursus wees.
5.5.6.7

Daar behoort nie gedifferensieerde leerplanne in Godsdiens
onderrig vir Afrikaans- en Engelssprekende leerlinge te wees

n ie.
5.5.7

Gewetensklousule.
Die Sinode aanvaar Hoofstuk XI 3.2 en 3.3 as sy standpunt
t.o.v. die Gewetensklousule.
5.5.8

Die Sinode aanvaar die volgende beperkings wat ten opsigte
van Godsdiensonderrig op skool ingestel mag word:

5.5.8.1
Vrystelling van leerlinge van godsdiensonderrig:
5.5.~.l.1 Die Sinode aanvaar die reg van ouers wat aan ‘n ander
geloof behoort om te versoek dat hulle kinders van bywoning
van Godsdiensonderrig vrygestel moet word.
5.5.8.1.2 In die geval van ouers wat aan geen kerk of geloof be
hoort nie behoort hierdie beperking nie te geld nie (sien
Hoofstuk XI 3.5.3.2.2).
5.5.8.2 Die leerinhoud van die onderrig:
5.5.8.2.1 Geen bepaalde leer of dogma wat onderskeidend is van ‘n
besondere gesindte of sekte mag voorgedra word nie.
5.5.8.2.2 Vir die inhoud van die leerplan, sien Hoofstuk X 3.4.
5.5.8.3

Die reg van ‘n onderwyser(es) om van godsdiensonderrig vry
gestel te word:
5.5.8.3.1 Geen hoofonderwyser of enige assistent-onderwyser, wat vir
die algemene welsyn van ‘n kias of groep of afdeling ver
antwoordelik is, word as lid van die personeel van ‘n openbare
skool toegelaat of gehou nie, tensy hy bereid is om sonder gewetens
beswaar godsdiensonderrig te gee nie.
5.5.8.3.2 In uitsonderlike gevalle mag die Direkteure van Onderwys
(die S.G.O.) ‘n onderwyser wat gewetensbesware mag voodê,
vrystel van die verpligting om godsdiensonderrig te gee.
6.

AANBEVELINGS RAKENDE DIE JEUGBELEID

Ten opsigte van die beleid wat hierbo aanvaar is en t.w.v. die
praktiese en eenvormi~ge toepassing daarvan, word die volgende aan
bevelings aan die Sinode gedoen:
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6.1 Die Sinode dra dit aan sy Jeugkommissie op om praktiese uit
voering te gee aan die Jeugbeleid wat hierbo aanvaar is en
om in die uitvoering van die beleid die samewerking te verkry
van die onderskeie Sinodale Jeugkommissies.
6.2 Die Sinode versoek die samestellende Sinodes om t.w.v. een
vormigheid die beleid soos hierbo aanvaar na die eis van plaas
like omstandighede ten uitvoer te bring.
6.3 Die Sinode dra dit aan sy Jeugkommissie op om die versiag
van die Jeugstudiekommjssie, soos dit deur die Sinode aanvaar
is, met die wysigings en aanpassings wat voortvloei uit die besluite
van die Sinode, as ‘n Handboek oor Jeugwerk in die Ned. Geref.
Kerk aan die gemeentes en kerklike publiek beskikbaar te stel.
6.4 Die Sinode dra dit aan sy Jeugkommissie op om alle implikasies
i.v.m. die benoeming van ‘n voltydse Aigemene Sekretaris vir
Jeugarbeid te ondersoek en om ‘n volledige versiag met aanbevelings
aan die volgende Sinode voor te lê.
6.5 Die Sinode doen ‘n beroep op die A.C.S.V. om homseif onder
die direkte toesig en leiding van die Ned. Geref. Kerk te stel
en om die grondwet dienooreenkomstig te wysig, en die Sinode dra
dit op aan sy Jeugkommissie om in hierdie verband met die A.C.S.V.
te onderhandel en, indien moontlik, om die inskakeling te finaliseer.
7.

AANBEVELJNGS TEN OPSIGTE VAN VERSKILLENDE
SAKE VOORTVLOEIENDE UIT DIE VERSLAG VAN
DIE JEUGSTUDJEKOMMJSSIE
7.1 Die Sinode aanvaar die noodsaaklikheid van voortgaande studie
en navorsing t.o.v. die jeug, hul behoeftes en tendense, hul om
standighede, die invloede en faktore wat op hulle inwerk en die
beste metodes met betrekking tot hul geestelike bearbeiding, en dra
dit aan sy Jeugkornmissie op om met behuip van deskundiges so
‘n studiekommissje in die lewe te roep, om ‘n program van na
vorsing te loods en om van tyd tot tyd leidihg te gee aan Jeug
kommissies en Kerkrade toy, die bereiking en bearbeiding van die
jeug.
7.2 Die Algemene Sinode stel fondse beskikbaar vir die werksaam
hede van so ‘n studiekommissje en vir die publikasie van in
ligtingstukke.
7.3 Die A.S.J.K. ontvang opdrag om met alle organisasies wat op
die jeug gerig is, te skakel ten einde hul samewerking te verkry
met die oog daarop om aan die jeug alle moontlike huip en leiding
te bied in hul besondere situasie en om vervreemding en verval teen
te werk.
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7.4 Die Aigernene Sinode gee opdrag aan sy Jeugkommissie om ‘n
inligtingstuk op te stel, met behuip van deskundige advies en
samewerking, oor die belangrikheid van die voorskoolse jare vir die
ontwikkeling en vorming van die persoonlikheid en geestelik-gods
dienstige lewe van die kind en waarin positiewe leiding aan ouers
gebied word.
7.5 ‘n Beroep word op ouers en kerkrade gedoen om hul doelbewus
daarop toe te lê om die voorskoolse sowel as die skoolgaande
kind by die gemeentelike lewe
die erediens sowel as die gemeente
like werksaamhede
in te skakel op ‘n wyse wat die kind sal
bevredig en horn blywend sal bind aan Christus en Sy Kerk.
—

—

7.6 Die Jeugkommissies op Algemene Sinodale en Sinodale viak
word versoek om saam te werk ten einde alle arbeid aan die
jeug sO te beplan dat daar ‘n geleidelike en spontane oorgang van
die een fase na die volgende sal wees, en orn koördinasie te verseker
tussen die programme en werksaamhede van die verskillende instati
sies wat geestelik-godsdienstige werk t.o.v. die kind verrig.
7.7 Die A.S.J.K. word versoek om hulle doelbewus te beywer om
koözdinasie te verkry t.o.v. alle Bybeistudie en godsdiensonder
rig soos dit plaasvind en aangebied word in die Sondagskool, dagskool,
jeugbyeenkomste, die huisgodsdiens en persoonlike Bybeistudie.
7.8 Verenigings wat hulle bemoei met die geestelik-godsdienstige
lewe van doop- en belydende lidmate van die kerk, en wat die
steun en samewerking van die kerk verlang, moet benewens Christus
en Woordgerig ook Kerk- en gemeente gerig wees en hul stel onder
die toesig van die plaaslike Kerkraad.
7.9 Sinodale Jeugkommissies word versoek om aandag te gee aan
die moontlike aanstelling van dameshulpkragte m.d.o. die gees
telike bearbeiding van damesstudente in koshuise aan die Universiteite
en Opleidingskolleges.
7.10

Die Sinode versoek die Breë Moderatuur om in oorleg met die
Veldpredikers van tyd tot tyd uit hulle eie geledere iemand
aan te wys om as skakel te dien tussen die Kerk en die Departement
van Verdediging in sake rakende die bearbeiding van die magte.
7.11 ‘n Dringende beroep word gedoen op die kerk as geheel orn
besondere aandag te gee aan jeuglidmate onmiddellik na hul
belydenis van geloof afgelê het ten einde ‘n volledige, gelukkige en
blywende inskakeling by die gemeentelike en kerkhke lewe te ver
seker, en hul bewus te laat ondervind dat hulle onn~.: .~are mede
werkers is in die belangrike roeping en taak van die K~rk.
7.12

Gemeentelike, Rings- en Sinodale Jeugkommissies word versoek
om hulle daadwerklik te beywer met die oog op in bereiking
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en inskakethig van aile jeuglidmate by die gemeentelike en kerkilke
lewe, as daadwerklike medewerkers in diens van Christus.
7.13

Die benoeming van jeug-ouderlinge en -diakens word flie aafl
beveel nie en ‘h dringende beroep word gedoen op elke ouder
ling en diaken om huile doelbewus toe te lê op die bereiking en
bearbeiding van jeuglidmate, by name deur huile in te skakel •as
medewerkers.
7.14 Die voorstelie i.v.m. die aanpassing van die teologiese en prak.
tiese opleiding van predikante met die cog op hul arbeid aan
die jeug (VI 2.2.5), word deurgestuur aan die betrokke Sinodale kom
missies met die cog op moontlike toevoeging tot of aanpassing by
die bestaande kurrikulum.
7.15 Jeuglidmate moet langs die weg van intensiewe kategese voor
berei word cm ten voile hul plek in te neem in die gemeente
like en kerklike lewe ten einde hui amp as gelowige getrou te vervul.
7.16

‘n Beroep word op aile Kerkrade gedoen om die Kerkjeug
vereniging daadwerldik te gebruik in hul uitreiking tot en hul
bearbeiding van die jeuglidmate en om in die verband doelbewuste
leiding nan die Kerkjeugvereniging te gee.

7.16.1 Die Aigemene Sinode gee opdrag aan sy Jeugkomissie om die
behoefte aaa en die moontiike opleiding en aanwending van
deeltydse en/of voltydse jeugleiers te ondersoek en voliedige versiag te
doen, met aanbevelings, aan die volgende vergadering van die Sinode.
7.16.2 Sinodaie Jeugkommissies word gevra om doelbewuste poging~
aan te wend cm Jeug-Kontakburo’s in al die groter sentras op
te rig oni die nodige koördinasie te verkry tussen die verskiliende
buro’s of liggame wat in die hoedanigheid optree.
7.17

Dat Sinodaie Jeugkommissies opdrag ontvang om leiding te
neem en om in samewerking met die Gebieds-Uniebesture van
die KJV., besondere aandag te gee aan die uitbouing van kerklike
jeugkampe en -toere en cm in die verband voorligting te gee aan
Rings- en gemeentelike jeugkommissies.
7.18 Dat VI 5.3-7 as ‘n Inhigtingstuk in brosjurevorm beskikbaar
gestel word aan alle Kerkrade en Jeugkommissies.
7.19 Dat die Kerk in die hg van die gunstige resultate van en
reaksie op kerklike jeugsentrums, die oprigting van nog meer
sulke sentrums gunstig sal oorweeg in gebiede waar daar ‘n groot
sametrekking van jongmense is en waar daar ‘n werkiike behoefte
aan geskikte losies ondervind word.
7.20 Doelbewus voorsiening moet in die kerk se jeugaksie gemaak
word vir die benutting waartoe Jeugsentrums hul leen. In die
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bepianning, oprigting en beheer van Jeugsentrums moet die betrokke
instansies die bepaalde Sinodale Jeugkommissie raadpieeg.
7.21

Dat ‘n beroep gedoen word op Afrikaanse skrywers, teoloë
ingeslote, om ineer te skrywe en om werke met ‘n positiewe
Christelike strekking en van opvoedkundige waarde te lewer met die
oog op die leesbehoeftes van die jeug.

7.22

Dat die kerk horn d.rn.v. ‘n geskrif en andersins ten voile
verantwoord teenoor die jong getroude lidmate t.o.v. die gods
dienstige, sedelike, sielkundige en mediese implikasies van die doel
bewuste vermyding van ouerskap en gesinsbou.
7.23

Die Algemene Sinode gee verder opdrag aan sy Jeugkomrnissie
orn, met behuip van deskundiges, ‘n inligtingstuk op te stel
oor die liefdesverhouding tussen ‘n jong man en ‘n jong dame, die
verlowing, die huwelik en die gesin.
7.24 Die kerk moet doelbewus te werk gaan om die aard en om
yang van jeugontsporing, -vervreemding en -buite-kerkliklieid
vas te stel. Naas die ondersoek wat deur en onder leiding van die
plaaslike kerkraad ingestel sal word, moet daar ook gebruik gemaak
word van die dienste van kerklike maatskaplike werkers/sters om
deskundige ondersoek te doen na gesins-, arbeids-, verblyfs-, ekono
miese- en ontspanningsfaktore. Opdrag word gegee aan die Jeug
koinmissie van die Algemene Sinode om in samewerking met die
Sinodale Jeugkommissies en die Sinodale Kommissies vir Diens van
Barmhartigheid en Arnpsbediening en Evangelisasie sodanige onder
soek te loods.
7.25 ‘n Beroep word gedoen op Kerkrade om hulle doelbewus in
te stel op die bereiking en bearbeiding van alle ontspoorde,
vervreemde en buite-kerklike jongmense. Naas herderlike sorg moet
aandag ook gegee word aan die prediking en die inkleding van die
erediens sodat dit die (jong-) mens in waarheid kan aanspreek in sy
besondere lewenssituasie en na die nood van sy soekende siel in ‘n
taal wat hy kan verstaan, sodat dit (jong-) mense kan aangryp,
besiel en betrek in die kerklike gemeenskap. In hierdie evangelisasie—
arbeid sal die besondere ampte gebruik moet maak van ander ge!o
wiges en veral van die jeugvereniging.
7.26 Die kerk in die algemeen en die plaaslike gemeente in sonder
heid word versoek om wee en middele te vind en in werking
te stel wat ‘n snelle en gelukkige inskakeling en aanpassing van die
jeug in die stad in die hand sal werk. Dringende oorweging moet
geskenk word aan die instelling van ‘n Jeug-koniakburo.
7.27 Herderlike sorg moet doelbewus daarop afstuur om die hele
huisgesin te betrek en om veral aandag te gee aan en huip te
verleen t.o.v. gesinsprobleme, ten einde te verseker dat die moontlik
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heid van ontsporing en vervreemding tot ‘n minimum beperk word.
Persoonlike konfrontasie van die ouers sowel as die kinders met Jesus
Christus, moet steeds die oogmerk en uiteinde van herderlike sorg
wees.
7.28

Die nouste skakeling tussen Sondagskool, katkisasie, jeugvere
niging en kerkraad moet bewerkstellig word ten einde te voor
kom dat jongmense uit die kerklike engemeentelike lewe wegval, en
om jongmense al die moontlike sorg en huip te bied wat daartoe kan
meewerk om te voorkom dat hulle vervreemd raak.
7.29

Die Sinode aanvaar Hoofstuk XI 2.1-19 as sy standpunt t.o.v.
Opvoeding en Onderwys.

7.30

Die Sinode aanvaar Hoofstuk IV 1.2 as sy standpunt t.o.v. die
voorskoolse kind.

7.31

Die Sorgbehoewende kind.

Die Sinode spreek dit as sy oortuiging uit dat die kerk moet
voortgaan om met die huip van staatstoelaes:
7.31.1 Koshuise vir verweesde en verwaarloosde kinders op te rig en
te beheer.
7.31.2 Spesiale skole en koshuise vir gestremde kinders te bou en te
beheer.
7.32 Ten opsigte van die sorgbehoewende kind besluit die Sinode:
7.32.1 Om horn steeds te bemoei met die beheer van koshuise vir
hulpbehoewende kinders en waar omstandighede dit mag ge
noodsaak, self sodanige koshuise daar te stel en te beheer.
7.32.2 Om kerkrade in wie se gemeentes nywerheidsskole en verbe
teringsinrigtings resorteer, aan te moedig en op te skerp om
voortdurend en toegewyd hulle aandag te gee aan die geestelike
versorging en opbou van kinders in sodanige skole en inrigtings.
7.32.3 Om kerkrade op te roep om hulle ernstige aandag te gee aan
ouers wat lidmate van ons kerk is en wat die opvoeding van
hulle kinders der mate verwaarloos het dat hulle gekommiteer moes
word en om sulke ouers te vermaan, en hulle terug te lei tot Christus
en die getroue nakoming van hulle doopsgelofte.
7.32.4 Die Sinode gee opdrag aan die Algemene Jeugkommissie om
van hierdie aangeleentheid ‘n deurtastende studie te maak en
aan die volgende Algemene Sinode versiag, met aanbevelings, te doen
met die oog op toekomstige optrede in hierdie verband.
7.33 Onder omstandighede waar die Kerk genoodsaak word om kerk
koshuise op te rig en te beheer behoort die kerk daarmee
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voor te gaan, aangesien ‘n belangrike dee! van die opvoeding van die
skoolgaande kind in die koshuis piaasvind.
7.34 Die Kerk moet onder alle omstandighede toesien dat skool
koshuise, oak die onder beheer van die Staat, ‘n Christelike
karakter dra en dat godsdiens ‘n regmatige plek in die program van
die koshuis inneem.
7.35 Die beginsel van ouerseggenskap behoort in die beheer van
koshuise gehandhaaf te word en die kerk behoort regmatige
verteenwoordiging in die beheer van koshuise te verkry en te behou
7.36 Die Interkerklike Kommissie word gevra om hulle daarvoor te
beywer dat ‘n uniforme leergang in Godsdiensonderrig in die
Republiek ingestel sal word.
7.37 Die Jeugkommissie van die Aigemene Sinode word opgedra
om vir opvoedkundiges en teoloe die geleentheid te skep am as
,,werksgemeenskappe” saam te studeer en te besin oor alle probleme
en vraagstukke wat opduik i.s. Opvoeding en Onderwys en waarby
die Ned. Geref, Kerk betrokke is. Die Sinode neem siappe am die
nodige fondse hiervoor te voorsien.
7.38 Kongres.
7.38.1 Die Algemene Sinode gee opdrag aan die Jeugkomrnissie van
die Algemene Sinode orn ‘n kongres oor die Kerk en sy j~ug
arbeid te hou.
7.38.2 Die Algemene Sinode versoek die Interkerklike Kommissie, vir
Opvoeding en Onderwys om sodra die wet op Onderwys deur
die parlement aanvaar is, ‘n Volkskongres oor Onderwys te reel.
indien moontlik in medewerking met die F.A.K. Onderwysvereniginge
en Qiristelike vroueverenigings.
7.39 Waardering teenoor l.K.KO.:
Die Algemene Sinode spreek sy opregte waardering uit vir die
bydrae wat die I.K.K.O. gelewer het ten opsigte van die ver
kryging van ‘n Nasionale Adviserende Onderwysraad tesame met Na
sionale Onderwyswetgewing en ‘n Nasionale Onderwysbeleid.
7.40 Waardering lnterkerklike Handboekkomrnissie:
Die Algemene Sinode spreek sy dank en waardering uit teen
oor die Interkerklike Handboekkommissie vir die daarstelling
van deeglike Handboeke vir Godsdiensonderrig aan middelbare skole
7.41 Voltydse sekretaris insake Opvoeding en Onderwys:
Die Algemene Sinode besluit am ‘n voltydse sekretaris vir
opvoeding en onderwys aan te stel am onder andere, deur die Alge
mene Jeugkommissie—
(i) Die Onderwysaksie. van die verskillende Sinodes te koordineer
met die oog op meer doeltreffende optrede,
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(ii) ‘n Eenheidsfront in die Ned. Geref. 1<erk se optrede in
belang van die onderwys na buite te bevorder,
(iii) Studie oor die opvoeding en onderwys in die Kerk te orga..
niseer,
(iv) Die belange van die Ned. Gerçf. Kerk met betrekking tot
Onderwys by owerhede en ander instansies te behartig,
(v) Die Algernene Sinode op die I.K.K.O. en ander instansies te
verteenwoordig,
Die Algemene Sinode voorsien fondse hiervoor.
7.42

Die Sinode dra dit aan sy Algemene Jeugkommissie op om in
medewerking met die Sinodale Jeugkommissies van die verskil
lende Sinodes, die Interkerklike Kommissie vir Opvoeding en Onder
wys en ander simpatieke instansies horn te beywer orn die voorgestelde
verandering van die statute rn.b.t. die Gewetensklousuie (XI 3.3.2)
by minstens die Afrikanase Universiteite te bewerkstellig.
7.43

Die Gewetensklousule by laer en ,n~ddelbare skole.

Die Algemene Sinode neem kennis van die feit dat geen Pro
vinsie in sy reglement of ordonnansie bepaal dat ‘n onderwyser(es)
nie met betrekking tot sy aanstelling in, of bekieding van ‘n pos
godsdienstig getoets mag word nie.
Die Algernene Sinode dra dit op aan sy Jeugkommissie om
horn te beywer vir die verkryging en handhawing van ouer
seggenskap in die onderwys van die kind d.m.v. ouerverenigings,
skoolkomrnissjes, koshuiskomitees, beheerrade en d.rn.v. streekkomitees
vir Opleidingskolleges.
7.44

Die kerk roep sy kerkrade en ouers op om ernstig en voihar
dend belang te stel in die stigting en suksesvolle funksionering
van ouerverenigings by skole, en in die verkiesing van skoolkommis
sies, koshuiskomitees en beheerrade.
7.45

7.46

Die Kerk verklaar dat dit die pug van kerkrade is orn te sorg
dat ‘a Christelike en nasionale gees en rigting aan alle skole
gehandhaaf word, deurmiddel van skoolkommjssjes en beheerrade.

7.47

Die Sinode verwelkom die toenemende bewussyn by ons Kerk
dat besondere aandag aan jeugarbeid verleen behoort te word,
aan~esien die hele linie van kerklike arbeid bevrug en gestimuleer
sal word wanneer jeugarbeid tot sy voile reg kom in gemeentelike-,
rings, en sinodale verband.
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HOOFSTUK XV
OMVATTENDE, GEFUNDEERDE EN GEKOORDINEERDE
JEUGBELE1D VIR DIE KERK
AANBEVELJNGS VAN JEUG-STUDJEKOMMJSSIE SOOS
VER VAT iN DiE VERSLAG VAN DIE JEUGKOMMJSSJE
VAN DiE A LGEMENE SJNODE (VJR GOEDKEURING’).

1. Resultaat van die Studie: Jeugbeleid.
Op grond van die Heilige Skrif en in die hg van die bevindinge
van die Jeug-Studiekommissie, aanvaar die Sinode die volgende as
basiese beginsels waarop die jeugbeleid van die kerk moet rus ten
einde ‘n omvattende, gefundeerde en gekoordineerde program daar te
stel wat die jeug sal lei tot volwaardige lidmate van die gemeente van
Christus:
Basiese Beginsels:

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

Die jeug is ‘n wesenlike dee! van die gemeente.
Die jeug is die besondere verantwoordelikheid van die Kerk en
hierdie verantwoordehikheid is onvervreembaar en onoordraagbaar.
Die jeug is die kind en jongmens vanaf geboorte tot voiwassen
heid en vorm deur alle stadia van groei en ontwikkeling ‘n een
heid.
Die verantwoordehikheid van die Kerk t.o.v. jeugarbeid omvat
herderlike sorg, geestelik-godsdienstige onderrig en opvoeding,
toesig en leiding op elke lewensterrein, tydens elke lewensfase,
toesig oor en bemoeienis met die opvoeding en onderwys wat die
jeug ontvang, en huip en voorligting aan die jeug in al sy lewens
verbande.
Die Kerk kan in sy jeugarbeid gebruik maak van hulpdienste
onder direkte toesig en leiding van die besondere ampte.
KontinuIteit in die Kerk se arbeid aan die jeug is ‘n basiese ver
eiste; dit is ‘n deurlopende werksprogram waarvan die onderdele
en die geheel doelbewus meewerk tot die verwesenhiking van die
één einddoel ,,om die jeug te lei tot volwaardige hidmate van die
gemeente van Christus”.
Koordinasie van die Kerk se arbeid aan die jeug is essensieel;
dit beteken dat elke vertakking van die jeugarbeid wat doelstelling,
werksprogram en organisasie betref, heg ineengeskakel is.

Prakties iinplikasies:

1.8

Ten einde die essensië!e beginsels van kontinuIteit en koördinasie
in die jeugarbeid prakties deur te voer, moet daar een jeug
kommissie op gemeentehike, rings,sinodale en algemene sinodale
viak wees.
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1.9

Hierdie een jeugkommissie (gemeentelik, rings-, sinodaal en alge
mene sidonaal) is verantwoordelik vir alle aspekte van die arbeid
aan die jeug en behartig dit waar nodig deur sub-kommissies.
1.10 Die Algemene Jeugkommissie word saamgestel uit twee verteen
woordigers van elkeen van die samêstellende sinodes, benoem
vanuit hulle onderskeie Sinodale Jeugkomniissies, en. die voltydse
sekretarisse in diens van die Jeugkommissie van die Algemene
Sinode.
1.11 Die Jeugkommissie (gemeentelik, rings-, sinodaal en algemene
sinodaal) mag vir sy werksaamhede en vir sy sub-kommissies ‘n
beperkte getal deskundiges, in raadgewende hoedanigheid, koop
teer.
Praktiese Iiitvoering:

1.12 Die bestaande afsonderlike reglemente vir die Sondagskoolkom
missie en die Jeugkommissie (sien Hand. 1962, pp. 188-190),
word deur die volgende reglemente vervang:
Reglement van die Jeugkomrnissie van die Algemene Sinode:

ARTIKEL I.
Daar sal ‘n Jeugkommissie wees wat by elke gewone vergadering
van die Sinode benoem word.
Samestelling:

ARTIKEL Ii.

Hierdie Kommissie sal soos volg saamgestel word:
1. Uit twee verteenwoordigers (met secundi) van elkeen van die
samestellende Sinodes, benoem vanuit die onderskeie Sinodale
Jeugkonimissies.
2. Die voltydse sekretarisse in diens van die Jeugkommissie van
die Algemene Sinode, dien ampshalwe as lede.
3. Drie lede met vakkundige kennis van jeug-aangeleenthede mag
gekoopteer word met raadgewende stem.
Vakatures:

ARTIKEL III.

Vakatures (op die Kommissie) wat gedurende die reses ontstaan,
word deur die Breë Moderatuur aangevul, vanuit die betrokke
Sinodale Jeugkommissie.
Opdragte en Magte:

ARTIKEL IV.

Die Kommissie sal:
1. Die Algemene Sinode met raad dien i.v.m. die beleid wat.
gevolg moet word t.o.v. alle aspekte van die jeugarbeid.
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2. Praktiese uitvoering gee aan enige werksaamhede aan horn
opgedra.
3. Daadwerklike uitvoering gee aan die beginsels van kontinulteit
en koördinasie in die jeugarbeid van die Kerk, soos deur die
Sinode onderskryf.
4. Optree as die permahente Jeug-Studiekommissie van die Sinode
in belang van alle vertakkinge van die arbeid aan die jeug.
opvoeding en onderwys ingeslote.
5. Sy eie sekretarisse benoem of beroep vir poste soos deur die
Algemene Sinode goedgekeur en sal tussentydse vakatures
aanvul in oorleg met die Breë Moderatuur.
6. Aan die Algernene Sinode versiag doen van sy werksaamhede.
ARTIKEL V.
•Sub-Kommissies:
Die Kommissie sal:

1. Sub-kommissies vir die onderskeie vertakkinge van die jeug
arbeid benoem.
2. ‘n Beperkte aantal deskundiges in raadgewende hoedanigheid
kan benoem op die onderskeie sub-kommissies of vir werk
saamhede van die sub-kommissies.
ARTIKEL VI.
Die Kommissie sal:
1. Die reg he om eie huishoudelike reglernente op te stel mits
dit nie strydig is met die Kerkorde nie.
2. Tweekeer per jaar vergader.
3. By sy konstituering na elke gewone sitting van die Algemene
Sinode sy eie Uitvoerende Bëstuur saarnstel.
1.13 Die H.E. Sinode dra die uitvoering van genoemde besluite op
aan die nuwe Jeugkommissie onder leiding van die Actuarius
van die Algemene Sinode, met inagneming van die volgende:
a) Dat alle instansies wat op een of ander wyse betrokke is by
die arbeid aan die jeug, deur die Jeugkommissie geken sal
word.

b) Dat alleenlik werksaamhede behartig sal word wat tuishoort
by die taak van die Algemene Sinode, ooreenkomstig die
V

Kerkorde.
c) Dat werksaamhede wat in eerste instansie tuishoort by die

samestelleride Sinodes oorgedra sal word aan die betrokke
$inodes, en dat sekretarisse of amptenare wat in Sinodale
verband werk, beroep sal word om onder die toesig van die
betrokke Sinode te werk.

430

d) Dat volledige versiag van her-organisasie en vordering aan die
Breë Moderatuur voor die einde van 1967 vir goedkeuring
voorgelê sal word.
1.14 Die Sinode gee opdrag aan die Aigemene Jeugkommissie en ver
soek die Jeugkommissies van die samestellende Sinodes om aan
dag te gee aan die bevindings en aanbevelings wat vervat is in
Hoofstuk •XIV.4 (Versiag Jeug-Studiekommissie) en om dit na
die eis van plaaslike omstandighede toe te pas.
Skoolgaande Kind:

1.15 Die geestelike arbeid van die Kerk aan die kind vervang nie die
ouer Se verantwoordelikheid t.o.v. die geestelike vorming en
opvoeding van kind kragtens die doopsgeiofte nie, maar die
Kerk vu! aan wat ontbreék en sien ook toe dat die ouers hulle
verantwoordeljkhejd na die beste van hul vermoë nakom.
1.16 Die Sondagskoo! vervang nOg die ouer nOg die Kerk (erediens)
t.O.v. die geestelik-godsdienstige onderrig aan die kind, maar
skakel ten nouste en hou direkte verband met die geestelike
arbeid wat deur die Kerk aan en t.o.v. die skoolgaande kind
verrig word.
1.17 Ter wilie van ‘n grondiger kennis van en insig in die Bybel
geskiedenis, en t.w.v. die voorkoming van oorvieueling en ver
warring, moet koördinasie gesoek en bewerkstellig word t.o.v.
aile Bybeistudie en godsdiensonderrig soos dit plaasvind en aan
gebied word in die Sondagskooi, jeugbyeenkomste, die huisgods
diens, die persoonlike Bybeistudie (-lees) en selfs die dagskooi.
Studente en Opleidingsgroepe~

1.18 Die bearbeiding van studente en ander opleidingsgroepe (byvoor
beeld verpieegsters, !otelinge, ens.) maak ‘n integrale deel uit van
die Kerk se jeugarbeid en die verantwoordelikheid vir die bearbei
ding van hierdie groepe berus in die eerste instansie by di~
piaaslike gemeente, waar die betrokke jongmense ook ten voile
moet inskakel as gewone lidmate.
1.19 Aangesien so ‘n sametrekking ‘n buitengewone verskynsel is t.o.v.
die gemeentelike lewe en ook besondere eise aan die plaaslike
kerkraad stel, moet die kerk in wyere verband mede-verant
woordelikheid aanvaar vir die bearheiding van studente en oplei
dingsgroepe.
1.20 Die Ned. Geref. Kerk handhaaf die parogiale steisel en verwerp
op prinsipiele en praktiese gronde die beginsel van kategoriale
gemeentes m.d.o. op bepaalde groepe, soos studente, verpieegsters,
opleidingsgroepe, ens
1.21 Waar plaaslike omstandighede dit vereis, kan gemeentes of wyks
gemeentes op territoriale grondsiag gestig word, bestaande hoof
saaklik ult s~udente, verpieegsters, opleidingsgroepe, ens.
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1.22 Waar omstandighede dit vereis, kan predikante beroep of aan~
gestel word met die oog op die bearbeiding van studente en
opleidingsgroepe, maar met dien verstande dat:
1.22.1 die plaaslike kerkraad beroep;
1.22.2 so ‘n predikant medeleraar(s) van die plaaslike gerneente
is;
1.22.3 waar die Sinode so ‘n pos geheel of gedeeltelik dra, die
Sinodale Jeugkommissie deur die betrokke kerkraad toe
gelaat sal word om die eerste drie name op die groslys
te plaas.
1.23 Gebiedskapelane van die Polisie moet by gemeentes ingeskakel
word met dien verstande egter dat hulle ook kasernes wat in
ander gemeentes binne hul arbeidsgebied val, asook Polisiestasies
binne hul gebied, van tyd tot tyd mag besoek, na raadpleging
met en met die toestemming van die betrokke kerkrade.
1.24 Verpleegsters-bearbeiding ressorteer onder die Sinodale Jeug
kommissie.
Naskoolse Jeug:

1.25 Jeuglidmate moet individueel en gesamentlilc, saarn met en naas
die volwasse lidmate, hulle regmatige aandeel aan die werksaam—
hede van die Kerk neem, met behoud van selfstandigheid en eie
inisiatief.
1.26 Wee en middele moet gevind en in werking gestel word om veral
stedelike gemeentes behulpsaam te wees met die spoedige op
sporing en die inskakeling van jeuglidmate wat na en in die stad
verhuis ten einde kerkvervreemding te voorkom en teen te werk.
Spesiale aandag moet gegee word aan die instelling van Jeug
kontakburo’s.
Jeugleiers en Jeugleiding:

1.27 Goed toegeruste Christelike jeugleiers, wat help om die jeug van
die Ned. Geref. Kerk, gedurende alle stadia van groei en ont
wikkeling, te vorm tot volwaardige lidmate van die Kerk~ is
dringend noodsaaklik.
1.28 Ter voorsiening van jeugleiers, wat doeltreffende leiding aan die
jeug en die jeugwerk van die Kerk kan gee, moet die Kerk horn
beywer, in raadpleging en samewerking met die betrokke instan~
sies, om toe te sien dat o.a. evangeliedienaars, kerklike maatskap
like werkers/sters en onderwysers/esse tydens hulle opleiding
voldoende toegerus word met die oog op jeugleiding.
1.29 Gesien die goeie reg van en die uitnemende dienste gelewer en
vrugte afgewerk, deur kerklike jeugleierskursusse en leierskampe,
moet hiermee voortgegaan word en wel op veel omvangryker
skaal.
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1.30 Die behoefte aan en die moontlike opleiding en aanwending van
besoldigde deeltydse en/of voltydse jeugleiers moet ondersoek
word.
Kerk, Hulpdiens en Vereniging:
1.31 Hulpdienste, onder opsig en leiding van die besondere ampte,
kan kosbare hulp aan die kerk as instituut lewer in sy doel
treffende bearbeiding en aktivering van sy jeug en is vir die
huidige onontbeerlik.
1.32 Dit is wenslik dat Hulpdienste op Rings- en Sinodale viak georga.
niseer moet word, altyd egter onder toesig van en met verant
woording aan die betrokke kerklike vergaderings.
1.33 Besture wat gekies word op gemeentelike, Rings- en Sinodale viak
moet deur die kerkraad, Ring en Sinode (of deur hulle Jeug
kommissies) goedgekeur word.
1.34 ‘n Vereniging met bepaalde geestelik-godsdienstige doelstellings
het die vryheid tot uitlewing van die amp van die gelowige op
die terrein van die organisme, met dien verstande dat hy nie op
die terrein van die instituut (wat steeds amptelik is) oorskry nie.
Hy kan homself egter aan die instituut ten dienste stel, en moet
dan:
steeds in ooreenstemming met die Skrif handel, soos uitgedruk
in die belydenisskrifte van die Kerk, in die geval van die
Ned. Geref. Kerk, die Drie Formuliere van Enigheid; en
horn onder die regstreekse toesig en leiding van die instituut
stel.
1.35 Dat die Ned. Geref. Kerk op die terrein van die Kerk as Instituut.
onder opsig en leiding van die besondere ampte van die kerkraad.
Ring en Sinode, één omvattende, gekoordineerde jeugaksie, met
verskillende afdelings vir die laerskoolkind, die hoërskoolkind, die
student en die werkende jongmens, in die lewe roep, ten einde
die dooplidmaat deur al die stadia van groei en ontwikkeling tot
volwaardige lidmaatskap te lei.
1.36 Tot tyd en wyl ‘n omvattende jeugaksie tot stand gekorn het,
maak die Kerk voorsiening vir die bearbeiding van die hoerskool
kinders in en deur die plaaslike gemeente deur die uitbouing
van die Kerkjeugvereniging op gemeentelike viak om ook ‘n
Junior-afdeling in te sluit. Deurgaans sal rekening gehou word
met die werksaamhede van die A.C.S.V. in die skool waar daar
wel ‘n tak van die A.C.S.V. bestaan.
Opvoeding en Onderwys:
1.37 Die Sinode neem Hoofstuk IV, punte 1.2.2 tot 1.2.2.3.6 (Verslag.
Jeug-Studiekommissie) in behandeling en aanvaar dit as sy beleid
ten opsigte van die opvoeding van die voorskoolse kind.
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1.38 Die Sinode neem Hoofstuk XL 21 tot 2.19.3 (Verslag van die
Jeug-Studiekommissie) in behandeling en aanvaar dit as die Ned.
Geref. Kerk se beleid ten opsigte van die opvoeding en onderwys
aan ons skole.
1.39 Ouerseggenskap in die beheer van skole en koshuise sowel as by
die aanstelling van onderwysers, is ‘n onvervreembare Gerefor
meerde beginsel wat onverbiddelik deurgevoer en gehandhaaf
moet word.
1.40 Op kerkrade rus ‘n verantwoordelikheid om toe te sien dat ‘n
Christelike en nasionale gees en rigting in skole gehandhaaf word.
1 .41 Gesien die verantwoordelikheid van die Kerk in belang van die
opvoeding en onderwys van sy lidmate, en die noodsaaklikheid
dat die Kerk in hierdie opsig sy roeping ten beste en gekoordineerd
sal vervul, moet daar ingegaan word op die moontlikheid orn ‘n
voltydse amptenaar hiervoor af te sonder.
Godsdiensonderrig op skole:
1.42 Godsdiensonderrig moet ‘n besondere plek en die Woord van
God ‘n ereplek, in ons Christelike skole inneem. (K.O. Art. 67.)
1 .43 Die Sinode aanvaar Hoofstuk X.3 (Verslag, Jeug.Studiekommissie~
as sy geformuleerde standpunt met betrekking tot vraagstukke
rondom godsdiensonderrig op skool.
1.44 Godsdiensonderrig in die openbare skool moet meer insluit as
net blote Bybelonderrig en moet in oorwegend Prostestantse skole
deur belydende lidmate van erkende Protestantse kerke doseer
word.
1 .45 Godsdiensonderrig op Hoërskole moet of deur gespesialiscerde yak
onderwysers of deur onderwysers met ‘n deeglike opleiding in
godsdiensonderrig, gegee word.
1.46 ‘n Graadkursus in Bybelkunde behoort aan alle universiteite inge
stel te word met die oog op die opleiding van onderwysers(esse)
vir Godsdiensonderrig.
1.47 ‘n Uniforme leergang in Godsdiensonderrig behoort in die Repu
bliek ingestel te word.
1.48 Die volgende beperkings mag ten opsigte van Godsdiensonderrig
op skool ingestel word:
Vrystelling van leerlinge van Godsdiensonderrig:
Ouers wat aan ‘n ander geloof behoort, het die reg om te versoek
dat hulle kinders van bywoning van godsdiensonderrig vrygestel
sal word.
In die geval van ouers wat aan geen kerk of geloof behoort nie,
behoort hierdie vrysteiling nie te geld nie (sien XI.3, 5.3.2.2).
Die leer-inhoud van die onderrig:
Geen bepaalde leer of dogma wat onderskeidend is van ‘n beson
dere gesindte of sekte mag voorgedra word nie.
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Vir die inhoud van die leerplan, sien Hoofstuk X, 3.4.
Die reg van ‘ii onderwyser(es) oni van godsdiensonderrig vrygestel
te word:

Geen hoofonderwyser of enige assistent onderwyser wat vir die
algemene welsyn van ‘n kias of groep of afdeling verantwoordelik
is, behoort as lid van die personeel van ‘n openbare skool toe•
gelaat of gehou te word nie, tensy hy bereid is om sonder
gewetensbeswaar, godsdiensonderrig te gee nie.
In uitsonderlike gevalle mag die Direkteur van Onderwys/S.G.O.
‘n onderwyser wat gewetensbesware mag voorlê, vrystel van die
verpligting om godsdiensonderrig te gee.
Gewetensklousule:

1.49 Die Algemene Sinode aanvaar Hoofstuk XI. 3.2 tot 3.3.2 (Verslag
Jeug-Studiekommissie) as sy standpunt ten opsigte van die
Gewetensklousule in die Statute van ons Universiteite.
Sorgbehoewende kind:

1.50 Die Kerk behou sy verantwoordelikheid vir die versorging sowel
as die o~voeding van die sorgbehoewende kind ten spyte daarvan
dat die inrigtings vir wese ‘n karakterverandering ondergaan het
deurdat meer gekommiteerde kinders tans in hierdie inrigtings
opgeneem word.
1.51 Dit bly deel van die taak van die Kerk om die gestremde kind,
soos blindes, dowes, epileptici, ens., te versorg en op te voed. Die
diepste grondsiag van hierdie bemoeienis is om deur middel van
spesiale onderwys die blinde die Woord van God te laat lees
(Braille-skrif), om aan die dowes die nodige kommunikasiemiddel
te gee om die Evangelie te verneem en om in spesiale skole en
kos-inrigtings die epileptiesë kind en ander liggaamlik gestremdes
in hulle nood by te staan, van vereensaming en vertwyfeling te
red en om hulle op aanpassing in die normale lewe voor te berei.
1.52 Dit is oor die algemeen beter om verweesde en verwaarloosde
kinders in pleegsorg te plaas i.p.v. in inrigtings, omdat dit die
kind laat deel in die opvoeding in gesinsverband. Lidmate van die
Kerk moet opgeskerp word om sulke kinders in pleegsorg te
ontvang.
A Igetnene besluit insake Jeugbeleid:

1.53 Die Sinode gee opd rag aan sy Jeugkommissie om aandag te gee
aan alle bevindings en aanbevelings vervat in Hoofstuk XIV (Ver
slag Jeug-Studiekommissie) en daaraan uitvoering te gee in oor
eenstemming met die aanvaarde Jeugbeleid van die Sinode, of
om daaromtrent beskrywingspunte voor te berei vir voorlegging
aan die samestellende Sinodes.
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BASIESE BEGINSELS
Die volgende sewe basiese beginsels waarop die jeugbeleid van die Kerk rus
ten einde ‘n omvattende, gefundeerde en gekoördineerde program daar te stel
om die jeug te lei tot volwaardige lidmate van die gemeente van Cluistus, is
aanvaar.
1.1 Die jeug is ‘n wesenlike deel van die gemeente.
1.2 Die jeug is die besondere verantwoordelikheid van die Kerk en hierdie
woordelikheid is onvervreembaar en onoordraagbaar.
1.3 Die jeug is die kind en jongmens vanaf geboorte tot voiwassenheid en
vorm deur alle stadia van groei en ontwikkeling ‘n eenheid.
1.4 Die verantwoordelikheid van die kerk t.o.v. jeugarbeid omvat herderlike
sorg, geestelik-godsdienstige onderrig en opvoeding, toesig en leiding op
elke lewensterrein, tydens elke lewensfase, toesig oor en bemoeienis met
die opvoedingen onderwys wat die jeug ontvang, en huip en voorligting
aan die jeug in al sy lewensverbande.
1.5 Die kerk kan in sy jeugarbeid gebruik maak van hulpdienste onder
direkte toesig en leiding van die besondere ampte.
1.6 Kontinufteit in die Kerk se arbeid ann die jeug is ‘n basiese vereiste; dit
is ‘n deurlopende werksprograin waarvan die onderdele en die geheel
doelbewus meewerk tot die verwesenliking van die één einddoel,, om die
jeug te lei tot volwaardige lidmate van die gemeente van Christus.”
1.7 Koördinasie van die Kerk se arbeid ann die jeug is essensieel; dit beteken
dat elke vertakking van die jeugarbeid wat doelstelling, werksprogram en
organisasie betref, heg ineengeskakel is.
PRAKTIESE IMPLIKASIES EN UITVOERING
Om hierdie beleid in die praktyk te verwesenlik in ooreenstemming met
die basiese beginsels, het die Algemene Sinode die nodige masjinerie daar
gestel en soos voig besluit;
1.8 Die Sinode besluit dat ten einde die essensi~lebeginse1svan kontinuiteit
en koördenasie in die jeugarbeid prakties deur te voer, daar een jeug
kommissie op gemeentelik, rings, sinodaal en algemeen sinodale viak,
moet wees.
1.9 Hierdie een jeugkommissie (gemeentelik, rings, sinodaal en algemeen
sinodaal) is vir alie aspekte van die arbeid aan die jeug verantwoordelik
en behartig dit waar nodig deur subkommissies.
1.10 Die Algemene Sinodale Jeugkommissie sal deur die Algemene Sinode
soos voig saamgestel word:
(a) Twee verteenwoordigers (met secundi) van wie minstens een pri
marius benoem word vanuit die onderskeie Sinodale Jeugkommis
sies. In die benoeming sal deegific rekernng gehou word met perso
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1.11

1.12
1.13

1.14

ne wat besondere kennis van een of ander van die verskilende ver
takkinge van die jeugwerk het.
(b) Die voltydse sekretarisse vir diens van die Jeugkommissie van die
Algemene Sinode, dien ampshalwe as lede.
(c) Persone met vakkundige kennis van jeugaangeleenthede mag ge
koopteer word met raadgewende stem.
Subkommissies sal deur die Algemene Jeugkommissie benoem word vir
die onderskeie vertakkinge van die jeugarbeid en sal bestaan nit persone
met besondere kennis van die spesifieke afdeling van die jeugwerk watso
‘n subkommissie behels.
(Is die reglement wat die vir Jeugkommissie van die Algemene Sinode
aanvaar is.)
Die Algemene Jeugkommissie onder leiding van die Actuarius, sal die
volgende punte uitmaak:
(a) die instansies wat almal betrokke is by die Algemene Jeugkommis
sie;
(b) die werksaamhede wat tuishoort by die Algemene Jeugkommissie
volgens die Kerkorde:
(c) die verhouding van die sekretarisse tot die Sinode;
(d) die Algemene Jeugkommissie sal volledige verslag van herorganisa
sie en vordering ann die Breë Moderatuur voor die einde van 1967
voorlê.
Die Sinode gee opdrag ann die Algemene Jeugkommissie en versoekdie
Jeugkommissies van die samestellende Sinodes om aandag te gee ann die
bevindings en aanbevelings wat vervat is in Hoofstuk X1V4. (Versiag
Jeug-Studiekommissie) en om dit na die ‘eisvanplaaslike omstandighede
toe te pas.

AANVULLENDE BESLUITE
Voorts het die Algemene Sinode ‘n aantal uiters belangrike besluite t.o.v.
die bearbeiding van die onderskeie ouderdomsgroepe geneem. Hufle is:—
Skoolgaande Kind:
1.15 Die geestelike arbeid van die Kerk aan die kind vervang ale die ouer se
verantwoordelikheid t.o.v. die geestelike vorming en opvoeding van die
kind kragtens die doopsgelofte ale, maar die Kerk vul aan wat ontbreek
en sien ook toe dat die ouers huile verantwoordelikheid na die beste van
hul vermoë nakom.
1.16 Die Sondagskool vervang nôg die ouer flog die Kerk (erediens) t.o.v. die
geestelik-godsdienstige onderrig ann die kind, maar skakel ten nouste en
hon direkte verband met die geestelike arbeid wat deur die Kerk aan en
t.o.v. die skoolgaande kind verrig word.
1.17 Ter wifie van ‘n grondiger kennis van en insig in die Bybelgeskiedenis, en
t.w.v. die voorkoming van oorvleueling en verwarring, moet koördinasie
gesoek en bewerkstellig word t.o.v. alle Bybelstudieengodsdiensonderrig
soosditplaasvind en aangebied word in die Sondagskool, jeugbyeenkom
ste, die huisgodsdiens, die persoonlike Bybelstudie (-lees) en selfs die
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dagskool.
Studente en Opleidingsgroepe:
1.18 Die bearbeiding van studente en ander opleidingsgroepe (byvoorbeeld
verpleegsters, lotelinge, ens.) maak ‘n integrale deel uit van die Kerk se
jeugarbeid en die verantwoordelikiieid vir die bearbeiding van hierdie
groepe berus in die eerste instansie by die plaaslike gemeente, waar die
betrokke jongmense ook ten voile moet inskakel as gewone iidmate.
1.19 Aangesien so ‘n sametrekking ‘n buitengewone verskynsel is t.o.v. die ge
meentelike lewe en ook besondere else aan die piaaslike kerkraad stel,
moet die kerk in wyere verband mede-verantwoordeiikheid aanvaar vir
die bearbeiding van studente en opleidingsgroepe.
1.20 Die Ned. Geref. Kerk handhaaf die parogiale stelsel en verwerp op prin
sipiële en praktiese gronde die beginsel van kategoriaie gemeentes m.d.o.
op bepaaide groepe, soos studente, verpleegsters, opleidingsgroepe, ens.
1.21 Waar plaasiike omstandighede dit vereis, kan gemeentes of wyksgemeen
tes op territoriale grondsiag gestig word, bestaande hoofsaaklik uit
studente, verpleegsters, opieidingsgroepe, ens.
1.22 Waar omstandighede dit vereis, kan predikante beroep of aangestel word
met die oog op die bearbeiding van studente en opieidingsgroepe, maar
met dien verstande dat:
1.22.1 die piaaslike kerkraad beroep:
1.22.2 so ‘n predikant medeieaar(s) van die piaaslike gemeente is;
1.22.3 waar die Sinode so ‘n ~05 geheei of gedeeltelik dra, die SinodaleJeug
kommissie deur die betrokke kerkraad toegelaat sal word om drie
name op die grosiys te piaas.
1.23 Verwys
1.24 Verpieegsters-bearbeiding ressorteer onder die Sinodale Jeugkommissie.
1.25 Geskrap.
Naskoolse Jeug:
1.26 Wee en middele moet gevind en in werking gestei word om veral stede
like gerneentes behuipsaam te wees met die spoedige opsporing en die
inskakeling van jeuglidmate wat na en in die stad verhuis ten einde kerk
vervreemding te voorkom en teen te werk. Spesiale aandag moet gegee
word aan die instelling van Jeugkontakburo’s. (Hierdie punt is verwys
na die sewe samestellende sinodes.)
Jeugleiers en Jeugleiding:
1.27 Goed toegeruste Christeiike jeugleiers wat help om die jeug van die Ned.
Geref. Kerk gedurende alie stadia van groei en ontwikkeling, te vorm tot
voiwaardige lidmate van die Kerk, is dringend noodsaaklik. (Van hierdie
punt is siegs kennis geneem)
1.28 Ter voorsiening van jeugleiers, wat doeltreffende leiding aan die jeug en
die jeugwerk van die Kerk kan gee, moet die Kerk horn beywer, in rand
pleging en samewerking met die betrokke instansies, orn toe te sien dat
o.a. evangeiiedienaars, kerklike maatskapiike werkers/sters en onderwy
sers/esse tydens hulle opleiding voldoende toegèrus word met die oog op
jeugleiding.
1.29 Gesien die goeie reg van en die uitnemende dienste gelewer en vrugte
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afgewerp deur kerklike jeugleierskursusse en leierskampe, moet hiermee
voortgegaan word en wel op veel omvangryker skaal.
1.30 Die behoefte aan en die moontlike opleiding en aanwending van beso1~
digde deeltydse en/of voltydse jeugleiers moet ondersoek word.
1.32- 1.36 Verwys.
Opvoeding en Onderwys:
Punte 1.37 tot en met 1.48 word aanvaar as tentatiewe leidraad waarvol
gens intussen gewerk kan word, met then verstande dat dit vatbaar bly vir
wysiging deur die volgende Algemene Sinode in die lig van ondervinding opge
doen en van verder studie deur die nuwe Jeugkommissie.
Hierdie punte is soos voig geformuleer:
1.37 Die Sinode neem Hoofstuk IV, punte 1.2.2 tot 1.2.2.3.6 (Verslag Jeug
Studiekommissie) in behandeling en aanvaar dit as sy beleid ten opsigte
van die opvoeding van die voorskoolse kind.
1.38 Die Sinode neem Hoofstuk XI, 2.1 tot2.19.3 (Versiag van die Jeug-Stu
diekommissie) in behandeling en aanvaar dit as die Ned. Geref. Kerk se
beleid ten opsigte van die opvoeding en onderwys ann ons skole.
1.39 Ouerseggenskap in die beheer van skole en koshuise sowel as by die
aanstelling van onderwysers, is ‘n onvervreembare Gereformeerde begin
sel wat onverbiddelik deurgevoer en gehandhaaf moet word.
1.40 Op kerkrade rus ‘n verantwoordelikheid om toe te sien dat ‘n Christelike
en nasionale gees en rigting in skole gehandhaaf word.
1.41 Gesien die verantwoordelikheid van die Kerk in belang van die opvoeding
en onderwys van sy lidmate, en die noodsaaklikheid dat die Kerk in
hierdie opsig sy roeping ten beste en gekoordineerd sal vervul, moet daar
ingegaan word op die moontlikheid om ‘n voltydse amptenaar hiervoor
af te sonder.
Godsdiensondderrig op skole:
1.42 Godsdiensonderrig moet ‘n besondere plek en die Woord van God ‘n
ereplek, in ons Christelike skole inneem. (K.O. Art. 67.)
1.43 Die Sinode aanvaar Hoofstuk X.3 (Versiag, Jeug-Studiekomrnissie)as sy
geformuleerde standpunt met betrekking tot vraagstukke rondom gods
diensonderrig op skool.
1.44 Godsdiensonderrig in die openbare skool moet ineer insluit as net blote
Bybelonderrig en moet in oorwegend Protestantse skole deur belydende
lidmate van erkende Protestantse kerke doseer word.
1.45 GodsdiensonderrigopHoërskole moet deur gespesialiseerde vakonder
wysers deuronderwysersmet ‘n deeglike opleiding in Godsdiensonder
rig gegee word.
1.46 ‘n Graadkursus in Bybelkunde behoort aan alle universiteite ingestel te
word met die oog op die opleiding van onderwysers (esse) vir Godsdiens
onderrig.
1.47 ‘n Uniforme leergang in Godsdiensonderrig behoort in die Republiek in
gestel te word.
1.48 Die volgende beperkings magtenopsigtevan Godsdiensonderrig op skool

of

of
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ingestel word.
Vrysteiing van leerlinge van Godsdiensonderrjg:
Ouers wat aan ‘n ander geloof behoort, het die reg om te versoek dat hulie
kinders van bywoning van godsdiensonderrig vrygestel sal word.
In die geval van ouers wat aan geen kerk of geloof behoort nie, behoort
hierdie beperking nie te geld nie (sien XI.3,5.3.2.2)
Die leer-inhoud van die onderrig:
Geen bepaalde leer ofdogma wat onderskeidend is van ‘n besondere gesind
te of sekte mag voorgedra word nie.
Vir die inhoud van die leerplan, sien Hoofstuk X, 3.4.
Die reg van ‘n onderwyser(es) om van godsdiensonderrig vrygestel te word:
Geen hoofonderwyser of enige assistent-onderwyser wat vir die algen~ne
welsyn van ‘n kias of groep of afdeling verantwoordelik is, behoort as lid van
die personeel van ‘n openbare skool toegelaat of gehou te word nie, tensy hy
bereid is om sonder gewetensbeswaar, godsdiensonderrig te gee me.
In uitsonderlike gevalle mag die Direkteur van Onderwys/S.G.O. ‘n onder
wyser wat gewetensbesware mag voorlé, vrystel van die verpligting om gods
diensonderrig te gee.
(Volgens die notule is 1.48 geskrap, maar dit kom ook we! voor in die be
sluit hierbo wat punte 1.37 tot 1.48 insluit).
1.49 Gewetensklousule (Hand. Fag. 545)
Die Sinode besluit eenparig orn—
(a)
van punte 3.2 tot 3.3.2 Verslag Jeug-Studiekomrnjssie (bi. 377
380) kennis te neern;
(b)
sy standpunt om horn vir die skrapping van die gewetensklousule
te beywer, te bevestig;
(c)
die regering te versoek om dit as sy beleid te aanvaar dat elke urn
versiteit wat verkies om die gewetensklousulein sy statute deur ‘n
positief Protestants-Christelike bepaling te vervang, dit mag doen
sodat hy die reg sal he orn inooreenstemming daarmee navraag
te doen na die standpunt van waaruit elke dosent sy wetenskap
gaan beoefen.
Dieuitvoenng van die besluit word aan die lede van die huidige Moderatuur
opgedra.
(Sien ook Hand. Sinode Pag. 261 punt 9 en Pag. 538)
Die Gewetensklousule wat geld ten opsigte van godsdiensonderrig in laer-en
hoerskole:
Die Sinode neem kennis dat die enigste sogenaamde Gewetensklousule wat
geld i.v.rn. laer-en hoërskole in die Republiek slegs te doen het met die inhoud
van die onderwys en die bywoning van godsdiensonderrig in hierdie skole en
behels geen verbod teen die aanlê van ‘n geloofstoets by die aanstelling en die
bevordering van skoolhoofde of onderwysers me of om die beëindiging van
hulle dienste te belet nie.)
Sorgbehoewende kind:
1.50 Die Kerk behou sy verantwoordelikhejd vir die versorging sowel as die
opvoeding van die sorgbehoewende kind ten spyte daarvan dat die inrig
-

441

tingsvirwese ‘nkarakterverandering ondergaanhet deur dat n~eer gekom
miteerde kinders tans in hierdie inrigtings opgeneem word.
1.51 Dit bly deel van die taak van die kerk om die gestremde kind, soos
blindes, dowes, epileptici, ens., te versorg en op te voed. Die diepste
grondsiag van hierdie bemoeienis is om deur middel van spesiale onder
wys die blinde die Woord van God te laat lees (Braileskrif,) om aan die
dowes die nodige kommunikasiemiddel te gee om die Evangelie te ver
neem en om in spesiale skole en kos-inrigtings die epileptiese kind en
ander liggamlik gestremdes in hulle nood by te staan, van vereensaming
en vertwyfeling te red en om hulie op aanpassing in die nórmale lewe
voor te berei.
1.52 Dit is oor die algemeen beter om verweesde en verwaarloosde kinders in
pleegsorg te plaas i.p.v. in inrigtings, omdat dit die kind laat dee! in die
opvoeding in gesinsverband. Lidmate van die Kerk moet opgeskerp word
om suike kinders in pleegsorg te ontvang. (Van hierdie punt is slegs
kennis geneem).
Algemene besluit insake Jeugbeleid:
1.53 Die Algemene Sinode gee opdrag aan sy Jeugkommissie om aandag te
gee aangoedgekeurde bevindings en aanbevelings vervat in Hoofstuk XIV
(Versiag Jeug-Studiekommissie) en daaraan uitvoering te gee in ooreen
stemming met die aanvaarde Jeugbeleid van die Sinode, of om daarom
trent beskrywingspunte voor te bereivir voorlegging aan die samestellende
Sinodes.
Inskakeling van Jeug sien ook Hand. bI. 262, punt 10.1 en bI. 538.
,,Dat besondere voorsorg getref sal word om die oorskakeling van die jong
mens van die skoollokaal na die werkslokaal, van die ouerhuis na die losies
huis,envan die platteland na die stad, so onopvallend en gelykmatigas moont
ilk te laat verloop vera! wat betref sy verbondenheid ann die Kerk en sy daad
werklike en aktiewe deelname nan die werksaamhede van die Kerk.”
—
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