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Kleingroepe kuier saam 
Die Bring&Deelaand van die Kleingroepe,  vind jaarliks 

gedurende die eerste week van die vierde kwartaal plaas. Op 
Woensdag 11 Oktober,  het die groepe weer in ons kerksaal 

saamgekuier. 
 

Méér persone as waarvoor voorsiening gemaak is,  het vir 
hierdie mooi geleentheid opgedaag!  Dit was baie verblydend - 

hoe meer siele,  hoe meer vreugde. 
 

Die spreker van die aand,   was dr. Frederick Marais van   
Stellenbosch.  Hy is vir die afgelope 8 jaar verantwoordelik vir 
die   begeleiding van gemeenteprosesse,   eers by Buvton en 
nou binne die Communitas Netwerk.  Hy gee ook klas by die 

Universiteit. 
 

Dr. Marais het vóór sy praatjie,  studiemateriaal aan alle 
aanwesiges laat uitdeel.  Dit het gehandel oor 10 stellings oor 
missionale - of dissipelskap-geloofsvorming.  “ Gaan dan na al 
die nasies toe en maak die mense my dissipels (wat my volg) 

….doop hulle in die naam van die Vader,  die Seun en die 
Heilige Gees en leer  

(didaskoo instruct….hoe om te…. ) hulle alles te onderhou wat 
Ek   julle beveel het.   En onthou,   Ek is met julle tot aan die 

voleinding   van die wêreld“   Matt. 28 : 19 - 20 
 

“Dissipelskap is om leerders te wees van Jesus Christus wat 
Sy   leefstyl aanleer of  in–oefen totdat ‘n getransformeerde 

leefstyl   gevestig is.  Dissipelskap is nie kennis oor die nuwe 
leefstyl   nie.”   Die praatjie is aan die hand van die 10 stellings 

aangebied. 
 

‘n “Nuutjie”  by hierdie byeenkoms,   was ‘n baie eenvoudige   
blokkiesraaisel,   wat die inisiatief van  dr. Chris Malan was.   
Die paar vrae was geskoei op die Reformasie.   Tydens die 

ete, kon die groepe by wyse van ‘n “dinkskrum,”  die 

antwoorde invul.   Dr. Chris het die blokkiesraaisels vinnig 
nagesien en aan die wenner en naaswenner,  elk ‘n stel 
boekies oor die “Perspektiewe op die Koninkryksreeks,”   

oorhandig.  Hierdie gespreksgidse is bykomstige materiaal   
wat met vrug in Kleingroepe behandel kan word.   Lede van   

ander groepe,   gaan ook die geleentheid kry om die   
studiegidse te gebruik,  aangesien dit ná gebruik,  gesirkuleer   

moet word. 
 

Elke jaar tydens hierdie byeenkoms,  kry 1 of 2 persone   
die geleentheid om iets oor hulle Kleingroepe te vertel.  
Jacqueline Leuvennink het kortliks iets oor haar groep   

gedeel,   terwyl Johan Matthee van “Huis Madalitso,” van   
hul werksaamhede vertel het.   Laasgenoemde het   

Kleingroepe uitgenooi om betrokke te raak.  Hy het ook 
groepe bedank wat reeds by hierdie projek help. 

 
Laastens wil die Kleingroep–komitee almal bedank wat   

positiewe terugvoeri oor die aand gegee het. 
 

Volgende jaar maak ons weer so met oorgenoeg sitplek! 
 

Om oor te glimlag 
“Wie was die eerste vrou op aarde?” vra die juffrou vir die 
klassie in die Sondagskool.  Nie een van die kinders steek 

hand op nie. 
 

“Kom nou”,  sê die juffrou,  “julle weet tog wie was Adam se 
vrou?” Steeds geen reaksie nie 

 
“Kom ek gee julle ‘n wenk.  Die eerste vrou op aarde het iets 

met appels te doen gehad.” 
 

Skaam-skaam gaan daar ‘n handjie op.  “Juffrou,  ek dink dit 
was Granny Smith.  

 

 


