
Liewe lidmaat, 

Hiermee gee ons net kennis dat wat ons voorskoolse kinders, graad 1 tot 3 kinders en ons graad 4 tot 

6 Paidion groepe betref, ons van Sondag 7 Junie weer terug keer na die ou stelsel waar u die kinders 

van die begin af na die voorskoolse lokaal, die kelder en die saal toe neem. Hulle is dus nie meer saam 

met u as ouer in die erediens nie. U kan die kinders van so kwart oor 9 af by hul onderskeie lokale 

besorg.  

Die gemeente was baie positief oor die kinders wat vir die eerste deel van die erediens saam met ons 

in die kerk kon wees. Die Paidion fasiliteerders was ook bereid om by hierdie reeling in te val, maar 

kon hierdie stelsel net nie prakties laat werk nie. Die wisseling van erediens na lokale het die kinders 

net uit die aanbiddingsatmosfeer uitgehaal en hulle moes weer van nuuts af ingestel word vir die 

Paidion gebeure. Ook was tyd werklik ´n probleem. Daar was net te min tyd om Paidion te laat werk 

soos dit moet. Daarom het die Kerkraad op die vergadering van Donderdag 28 Mei goedgekeur dat 

ons wat Paidion betref, weer terug keer na die ou stelsel.  

Ons wil u tog dringend versoek om asseblief wel saam met u kinders kerk toe te kom tydens 

Familiedienste en met Nagmaal wanneer daar nie Paidion byeenkomste is nie. Hierdie reëling geld net 

vir voorskool tot graad 6 kinders. Die graad 7-11 kinders verdaag na die voorafsang en familiemoment 

uit die erediens na hul onderskeie lokale toe. Die Kerkraad het wel goedgekeur dat ons een maal per 

maand die tieners saam met ons vir die volle duur van die erediens het as grootgroep waar ons die 

erediens tienervriendelik gaan aanbied. 

Baie dankie vir u goeie gesindheid. 

Ds Jan (namens Paidion en Kerkraad) 


