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Kategete 
Baie welkom by die Kategete groep vir 2022. Jy sal spoedig agterkom dat hierdie ‘n baie 

besondere groep mense is, met een belangrike ding in gemeen: ‘n besondere liefde vir kinders! 

Daarom bestaan hierdie groep uit mense van alle ouderdomme en agtergronde. 

Ons maak ook gebruik van tieners om ons te help. Dit mag wees dat jy gevra word om ‘n tiener 

toe te laat om jou te help in jou klas – so leer hulle en bly hulle betrokke by die “lekker” van 

KiX kerk, selfs al is hulle al groot! 

By KiX kerk maak ons dit vir julle maklik: Al die lesmateriaal en fisiese voorbereiding, bv. 

drukwerk van plakkate ens. word deur my, Ilze, gedoen en voorsien. Jou verantwoordelikheid is 

om die les voor te berei en vir jou klassie aan te bied. Dit beteken jy moet die lesmateriaal van 

2x A4 bladsye deurlees en in jou kop ‘n prentjie vorm van hoe jy dit wil aanbied. 

Sondagoggend, ‘n halfuur voor die erediens, kry ons mekaar in die kombuis vir ‘n informele 

incheck en kry jy alles wat jy mag nodig kry vir die oggend, by my, of by Emsmé, en kan jy dit 

in jou klas gebruik.  

Jy kry Sondagoggend jou mandjie in die stoor. Dis die stoor langs die toonbank in die saal. Jou 

mandjie sal gemerk wees met jou naam en klas-besonderhede daarop. Jy het ‘n lokaal wat jy vir 

jou en jou klassie kan inrig. In jou mandjie is alles wat jy nodig het in die lyn van 

skryfbehoeftes. Ek sit gereeld ook ekstras in: sterretjies, plakkertjies, lekkertjies ens. As jy iets 

spesifiek benodig, laat weet my net! Ek sal sorg dat jy met die minste moeite, die meeste kan 

vermag in jou klas.   

Omdat die kalender vooraf uitgewerk is, kan jy vooruit beplan, nie net t.o.v. voorbereiding nie, 

maar ook vir jou eie gesin se behoeftes. Ons maak maklik ‘n plan en ek kan vinnig ‘n 

aflospersoon reël vir jou klas, mits ek betyds weet van jou afwesigheid. Ek weet dat die lewe 

gebeur, en dat daar soms ‘n krisis is, en daarom waardeer ek dit as jy my gouer eerder as later 

laat weet as jy nie op ‘n Sondagoggend daar gaan wees nie. 

In jou mandjie sal jy ‘n naamlys vind van die kinders in daardie graad. Naamlyste per klas werk 

dikwels moeilik, want ouers woon nie elke Sondag dieselfde tyd die erediens by nie! Merk asb 

af watter kinders in jou klas is – want vir hulle is dit belangrik dat jy hulle op die naam ken, en 

hul verjaarsdae onthou. Wanneer jy nie daar is nie, gaan die mandjie saam met jou klas se 

kinders na die aflospersoon, wat dit dan maklik maak vir daardie persoon om ‘n ekstra klompie 

kids te kan hanteer, want daar sal dan genoeg wees van wat ookal benodig word – of dit nou 

inkleurprentjies of skryfbehoeftes of belonings is! 

Ons het die afgelope 2 jaar sterk op Whatsapp groepe gekonsentreer vir kommunikasie van 

Kategeet en ouers. Dit het goed gewerk. Ek sal jou op jou klas se groep add – jy moet dit net 

op datum hou! Stuur minstens 2x per week ‘n boodskap aan die kinders – sterkte met die 

toets, lekker naweek hou, kyk na die video….wat ookal. Dit gee ook ‘n lekker aanknopingspunt 

op Sondae. En wens sommer die kids geluk met hul verjaarsdae daarop ook! 

Hierdie was ‘n hele mondvol, maar ek wil vir jou baie dankie sê dat jy bereid is om Sondag 

oggende te commit om by die kids te wees. Dit kan ‘n baie bevredigende bediening vir jou 

word. Moenie jou bydrae onderskat nie. Jare later loop jy ‘n kind iewers raak, en sien jy die 

effort wat jy ingesit het. By voorbaat baie dankie daarvoor. 

Ilze 
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Kleuterkerk 
Kleuterkerk werk bietjie anders as KiX eredienste. Uiteraard is dit minder formeel. Maar ook die 

indeling van die Kategete, genoem Groepleiers en helpers, is bietjie anders. 

Hier is ‘n voorbeeld van die indeling: 

  08:00 10:00 

Groep 1 
16 Jan 
6 Feb 

Persoon A (Groepleier) 
Persoon 2 
Persoon 3 

Persoon A (Groepleier) 
Persoon 2 
Persoon 3 

Groep 2 
23 Jan 
13 Feb 

Persoon A (Groepleier) 
Persoon 2 
Persoon 3 

Persoon A (Groepleier) 
Persoon 2 
Persoon 3 

Groep 3 
30 Jan 
23 Feb 

Persoon A (Groepleier) 
Persoon 2 
Persoon 3 

Persoon A (Groepleier) 
Persoon 2 
Persoon 3 

 

Elke Groepleier het 2 helpers (Hoe meer hoe beter!) Dit is dus ideaal as julle vriendinne is, wat bv. 

almal kleuters het, en in elk geval Sondae by die Kleuterkerk is. Daar is 3 groepe per tydgleuf. Hulle 

doen om die beurt diens by Kleuterkerk en werk volgens ‘n vooraf uitgewerkte kalender. Denise is 

die Kleuterkerk organiseerder. Die Groepleier is verantwoordelik vir die aanbieding van die les. Dit 

beteken dat hy/sy die les aanbied of met iemand reël om dit aan te bied. Die groepleier neem leiding 

in die lokaal en kommunikeer ook met die ander lede van die groep gedurende die week voor hul 

diensbeurt.  

Jy is dalk elke Sondag beskikbaar, maar wil nie elke Sondag les aanbied nie. Vul dan jou naam in as 

groepleier by een groep en by Persoon 2 of 3 by die ander groep/e. 

As jy in Groep 1 is, is jy bv. aan diens 16 Jan en eers weer 6 Feb. Wanneer jy nie daar kan wees nie, 

kan jy met enige persoon in die ander groepe uitruil. Jy sal vooraf ‘n volledige lys kry, wat jou 

diensbeurte sal insluit asook die ander mense se kontakbesonderhede. Denise sal jou ook hiermee 

kan help. Oorweeg dit dus gerus om by meer as een groep in te skakel?  

Denise is ook die engel wat weekliks sorg dat die lokaal voorberei is. Sy sit die benodigdhede vir die 

les uit en doen dit alles vooraf, sodat jy kan instap en die les kan aanbied! Dis dus van uiterste belang 

om 1x in die week voor jou diensbeurt, met haar kontak te maak, jou behoeftes te kommunikeer en 

seker te maak dat jy die regte les voorberei. 

Nou vir die lesmateriaal. Ons voorsien alles: ons sorg dat almal weet watter les aangebied word op 

watter Sondag. Jy kry vooraf jou lesmateriaal. Jy gaan ‘n Bybelstorie vertel, en jy gaan die kinders 

laat saam sing. Hulle het ook tyd vir buite speel en ‘n kreatiewe aktiwiteit doen. Ek bied deurlopend 

opleiding aan, en al die media, prentjies, skryfbehoeftes ens. word aan jou voorsien. Ons wil dit vir 

jou so maklik en so lekker as moontlik maak. Dankie dat jy jouself beskikbaar stel om hier ‘n verskil 

te kan maak. 

Ilze 


