
Toe die skrywer begin het met hierdie uitgawe van 
die Bos-Bulletin, was die kategese van die NG 
Kerk Hartenbos in ‘n onseker tyd. 

Dit was steeds Vlak 2 van die landswye grendel-
tyd, wat beteken dat groot samekomste verbode tyd, wat beteken dat groot samekomste verbode 
was en baie van die kerk se bedrywighede meestal 
stilgestaan het. Kategese was dus ook vir lank nie 
‘n opsie nie. 

Gelukkig het president Cyril Gelukkig het president Cyril Ramaphosa laas 
Donderdag aangekondig dat ons nou na Vlak 1 
beweeg het. Met ander woorde, ons kan weer 
eredienste in lewende lywe hou soos wat ons dit 
ken en gemis het, en ons kinders kan weer 
kategese bywoon. 

Kinders het ‘n groot behoefte aan hierdie Kinders het ‘n groot behoefte aan hierdie 
weeklikse lesse wat hulle nader bring aan God, en 
ook aan mekaar en die kerk. 

VVolgens Barry Oosthuizen, ons hoof van kategese, 
het die opvoeders alles in hulle vermoë gedoen 
om kontak met die kinders te behou. Maar, nog 
belangriker, hulle het seker gemaak dat hulle 
aanhou om elke kind by te staan en te bemoedig, 
selfs al kon hulle nie meer in persoon ontmoet 
nie. 

WWat kategese vir kinders beteken
Die geleentheid om kategese by te woon dien ‘n Die geleentheid om kategese by te woon dien ‘n 
veelvuldige doel by kinders. Eerstens, hulle kry die 
geleentheid om meer oor God te leer, met ‘n 
opvoeder wat vir hulle die moeilike vrae en 
konsepte rondom Christenskap, geloof en Jesus 
Christus kan verduidelik. Die kategese is ‘n 
integrale deel van ons kinders se opvoeding, op 
byna gelyke vlak met hul akademiese skoolwerk. byna gelyke vlak met hul akademiese skoolwerk. 

Behalwe vir hierdie interaktiewe studie oor die 
Bybel en die evangelie, is die weeklikse 
samekomste ook ‘n gleentheid om met ander 
leerders te sosialiseer en mekaar buite die 
skoolomgewing te leer ken. 
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Hierdie samesyn, volgens Barry, is ook iets wat die 
kinders tydens die maande van ‘lockdown’ gemis 
het. “Daar is baie leerders waarmee die kategete 
kontak gemaak het, en wat vertel het hoe hulle 
daarna verlang om weer bymekaar te kom.” 

Hoewel al die opvoeders via WhatsApp, Zoom Hoewel al die opvoeders via WhatsApp, Zoom 
en ander digitale platforms met hulle leerders 
probeer kontak hou het, het dit nie dieselfde 
impak as die in-persoon klasse op ‘n Sondag ná 
kerk nie.

KKategese gee kinders die geleentheid om openlik 
oor die Here te praat saam met jongmense wat 
hul ouderdom en denkwyse deel. Barry sê dat 
daar reeds vooraf beplan is om die klasse teen 4 
Oktober te begin, en nou dat die land na Vlak 1 
van die inperking beweeg het, is hierdie planne 
nou volstoom in werking. 

UUit die belydenisklas
Vir die 17-jariges was die grendeltyd ‘n Vir die 17-jariges was die grendeltyd ‘n 
frustrerende tyd. Ds. Johan, hulle leier, het hulle 
op verskeie maniere oor WhatsApp probeer 
bemoedig en hulle gemotiveer om in kontak te 
bly. Hulle het byvoorbeeld al ‘n speletjie van “21 
Questions” gehad, met vrae soos, onder andere: 
“Wat is jou gunsteling oorsese bestemming?” of 
“W“Wat mis jy die meeste in die ‘lockdown’-tyd?” 
Die leerders het hierdie kontaksessies terdeë 
geniet en met ywer deelgeneem - selfs toe ds. 
Johan hulle gevra het om foto’s en herinneringe 
uit hulle kinderdae met hul belydenisklasmaats te 

deel! Een van die leerders, Lané Bezuidenhout, sê 
dat sy die persoonlike interaksie met die res van 
die belydenisklas die meeste gemis het. 

““Om oor WhatsApp te werk is baie beter as om 
dit net vir selfstudie te doen of self te probeer 
uitwerk,” sê Lané. “Maar oor WhatsApp is steeds 
nie dieselfde as om fisies daar te wees en in-diepte 
in die gesprek in te gaan en almal se menings te 
hoor, en te hoor hoe almal voel en wat hulle dink 
nie.”

Die groep het die beste van hul omstandighede Die groep het die beste van hul omstandighede 
gemaak, Hulle het deurlopend digitaal met mekaar 
gekommunikeer en ook ‘n toets by die huis geskryf 
oor die lesse. Nadat die inperkingsreëls effens 
verlig is, het hulle selfs al twee byeenkomste gehad 
waartydens hulle mekaar darem weer in die oë 
kon kyk en in persoon gesels. Hulle is nou weer 
op ’n breek, maar sien uit om voluit weer met op ’n breek, maar sien uit om voluit weer met 
weeklikse ontmoetings te begin.

Die pad vorentoe
Die uiteinde van hierdie reis is dat die grendeltyd 
baie langer geduur het as wat enige iemand in die 
land verwag het. Hoewel dit soos ‘n lekker 
vakansie aan die begin gevoel het, is die kinders in 
die kategeseklasse gereed om weer gereeld terug 
te kom en mekaar te sien. 

Barry is positief dat die kinders baie bly sal wees Barry is positief dat die kinders baie bly sal wees 
om vanaf die 4de Oktober die kategese by te 
woon en sodoende weer ‘n sin van normaliteit te 
ervaar. 

Die Die Kuikenkerk, wat dienste hou vir kinders van 8 
jaar en jonger is, sal ook weer hervat, en daar is 
selfs ‘n moontlikheid van ‘n diens in die amfiteater 
wat almal saam sal kan bywoon. 

Ons gemeente het die grendeltyd oorwin, en Ons gemeente het die grendeltyd oorwin, en 
vorentoe wag daar slegs groei en positiewe 
ervaringe vir ons kinders in hul kategese-paadjie, 
asook vir ons kategete.

Kategese en die Grendeltyd

“...Oor WhatsApp is 
steeds nie dieselfde 
as om fisies daar te 
wees en in-diepte in 
die gesprek in te 
gaan nie.”


