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Klippie in my skoen….. 

         Mari-lizé Beukes 

Ons ken almal daardie spreekwoordelike “klippie in my skoen” wat daagliks aan ons kom knaag 
of iets wat haak of pla. Dit is die “klippie” wat jou laat rondrol in die nag en dit lei jou aandag af 
van belangriker dinge waarop jy moet fokus. Soms is daar net ‘n bietjie sand in jou skoene – hulle 
gaan sit tussen jou tone en irriteer jou. Al wikkel jy jou tone, bly die sand daar en word die 
frustrasie net erger hoe verder jy loop. Jy kan partykeer ‘n los klippie of twee in jou skoen hê, wat 
jy so nou en dan voel – dit pla jou nie die hele tyd nie, maar jy is deurentyd daarvan bewus. 
 
Maar wanneer daardie “klippie” so groot raak dat dit lank nie meer in jou skoen pas nie, is die 
situasie ernstiger en word dit ‘n rots wat jy op jou skouers moet dra. Jy is dalk bekommerd oor 
jou gesondheid, jou kinders se toekoms of ‘n vriendskap of huwelik wat eenvoudig nie uitwerk 
nie. Hierdie rots van bekommernisse maal in jou kop rond en neem later jou hele bestaan oor. 
Dan het dit tyd geword vir stilword en om daadwerklik ‘n bestekopname te neem van die 
probleem in totaliteit, dit te verwerk en op te los. 

Het jy al daaraan gedink dat jy dalk die “klippie” in iemand anders se skoen is? Jy het dalk ‘n paar 
gewoontes wat ander mense pla, of dalk sit jy nie ‘n wag voor jou mond nie? Is jy dan eerlik 
genoeg om jou foute te erken en jammer te sê. In 
ons gejaagde lewe moet ‘n mens tyd maak om stil 
te gaan sit en die klippies uit te haal. Dit wat aan 
jou knaag moet jy oplos voordat dit momentum 
kry. Dikwels wil ons nie hê dat ander moet sien ons 
gooi die klippies uit nie. Ons probeer dit wegsteek, 
maar die klippies sal weer hulle opwagting maak. 

Jy kan natuurlik besluit om van jou skoene ontslae 
te raak en liewer kaalvoet te loop. Dit kan vir ‘n rukkie werk, maar dan is daar dorings op die pad 
van die lewe waaroor jy nie kaalvoet kan loop nie, al probeer jy. Een of ander tyd sal jy weer jou 
skoene moet aantrek en van die klippies in jou skoene ontslae moet raak. 

Hoe verseker jy dat probleme, irritasies en die “klippie in jou skoen” jou nie uiteindelik onderkry 
nie? 

 Raak ontslae van perfeksionisme – dit is die vyand van geluk. Dit veroorsaak baie druk op 
jou as persoon in elke aspek van jou lewe. Jy kan nie alles perfek doen nie en jy hoef ook 
nie skuldig daaroor te voel nie! 

 “Dink in ink” – maak ‘n lys van jou prioriteite op papier – dit help om dit in perspektief te 
sien en te besluit wat is belangrik en wat nie. Spandeer jou energie op dit wat saak maak! 

 Daaglikse gewoontes bepaal ons lewe – bou voort op jou goeie gewoontes en raak ontslae 
van die slegtes of verander hulle om positief vir jou te werk! 

 Moenie jouself vergelyk met ander nie – “Comparison is the death of joy”, as they say in 
the classics – wees jou unieke self – daar is immers net een soos jy! 

 Maak jouself ‘n prioriteit in jou eie lewe – wanneer jy gesond is, genoeg slaap, reg eet en 
tyd maak vir oefening, kan jy jou beste gee vir jou gesin, familie en jou werk. Gun jouself 
tyd vir ontspanning en herlaai jou batterye – jy verdien dit! 
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“Plaas jou ‘n bietjie in my skoene?” 

       Ds Johan Bezuidenhout – Welstandskomitee 
       M.Th. Pastorale Terapie 

 

Soms, is dit nodig om myself in ‘n ander persoon se skoene te 
plaas. Eers wanneer dit gebeur, kan ek verstaan waardeur sy gaan, 
wat haar behoeftes is en hoe ekself haar kan bystaan en 
ondersteun. ‘n Hele klomp vroue van predikante was bereid om 
hul ervarings en emosies in hul skoene met ons te deel.  
 
Duidelik ‘n groot verskeidenheid van skoene. Skoene in 
verskillende groottes, sommige is kunsleer, ander in egte leer, 
eksentrieke skoene of meer konserwatiewe skoene. Skoene in ‘n 
wye palet van kleure vir verskillende geleenthede of natuurlike en 
aardse. Skoene nog nuut, styf, knap, skaars gebruik of behoorlik 
en gemaklik ingeloop of wat oud is. Party eenvoudig – nét 
gemaklik sodat ek my pad kan stap. Maar, jou skoene moet jy 
dra……… 
 

Wat meen hierdie vrouens het sy nodig om haar skoene volwaardig, gemaklik en suksesvol 
langs haar man vol te staan? 

 
i. Geloofslewe: 

 Aanvaarding van myself as ‘n unieke meesterstuk van God. 

 Geloofsvolwassenheid en ‘n vaste en daaglikse groeiende verhouding met God Drie-enig, 
geanker in die begrip en besef van my sonde, verlossing en dankbaarheid.  

 Die gesindheid van Maria, die moeder van Jesus: “Ek is tot beskikking van die Here” maar 
ook die besef “ek is die kroon van God se skepping.” Daarom moet en mag ek besluite neem 
en ’n verandering en bydrae lewer in die samelewing en my omgewing na gelang van my 
persoonlikheid en gawes. 

 Dankbaarheid wil betoon en ‘n meelewende lidmaat van die kerk van Christus wil wees 
waartoe ek my verbind het tydens my eie openbare belydenis van geloof. 

 Bid vir my en bid saam met my. 
 
     ii. Vir haar huweliksmaat: 

 Ek moet verstaan dat die roeping as predikant ‘n lewenstyl is. Aanvaar die bediening as ‘n 
lewenswyse – dit het soos alle ander beroepe voor-en nadele en dat planne dikwels moet 
verander en onvoorsiene krisishantering opduik. 

 Respekteer my lewens- en spanmaat, die predikant se roeping en wees sy beste en mees 
eerlike ondersteuner in die uitlewing hiervan. 

 Besef en maak vrede met die werklikheid dat ek nié deel van alles in my man se kop en 
wêreld kan wees nie.  Dat hy dikwels agter toe deure en vertroulik met manlike en vroulike 
lidmate moet wees en werk. 

 Wees sy geloofsgenoot, hawe, steunpilaar, vertroueling, mentor, beste vriend en minnares. 
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    iii. Van haar huweliksmaat: 

 Om nét te kan wees wie God my gemaak het, onvoorwaardelike aanvaarding vir my as mens, 
vrou, eggenote, minnares en moeder en ‘n steeds groeiende liefde vir my as jou kosbare 
trougeskenk uit God se hand. 

 Dit is nie nét vir jou wie die lewenskoen dikwels druk nie, maar ook vir my en dikwels 
verswyg ek myne ter wille van jou. 

 Beskikbaarheid van my man vir my en ons gesin – kwaliteittyd sonder onderbrekings!! 

 Erkenning en respek vir my as mens en vir die ondersteuning wat ek aan hom probeer gee, 
my rol in ons kinders se lewens en my positiewe gesindheid, bydraes en pogings in ons 
gemeente en my basiese behoeftes op alle terreine.  

 ‘n Klankbord en mentor vir mekaar 
wat insluit eerlike komplimente en 
kritiek. 

 My man se daarwees vir ons kinders 
tydens geleenthede en mylpale en 
volle ondersteuning in my en ons 
kinders se gesinstyd en krisistye. Daar 
kom tye dat dit vir my onmoontlik is 
om die kinders te ondersteun. In sulke 
omstandighede verwag ek van jou 
begrip en die opoffering in belang van 
ons kinders en hul persoonlike 

ontwikkeling. Laat dan die gemeente verstaan dat jy ook ‘n plig, verantwoordelikheid en 
roeping as ouer het. Dra jy die boodskap oor dat ek soms nie kán werk of betrokke kán wees 
nie, omdat een ouer daar moet wees vir die kinders sodat pa ‘n effektiewe en suksesvolle 
pastor kan wees. 

 Dat hy homself eie-tyd sal gun. Ek besef dit herlaai sy batterye vir sy uitdaging, maar ook vir 
sy eie gesondheid en sy rol in my en ons kinders se lewens. 

 Ek wil nét saam met jou en elke lidmaat dien en nie met enige iemand in die gemeente 
kompeteer nie. 

 Ek beplan nie om die predikant se rol te probeer neem nie. Ek is nie jou opponent nie, maar 
jou beste maat en spanspeler en my beste sal gee omdat ek my deel ag van jou 
lewensroeping. 

 Sien om en versorg my en ons gesin asseblief nie nét stoflik nie, maar ook geestelik en belê 
in die verbetering van ons lewenskwaliteit, gesondheid en intellektuele ontwikkeling. 

 
    iv. Van ons twee saam as huweliksmaats: 

 Volle vertroue in my huweliksmaat – wees geloofwaardig en bid vir mekaar. 

 Voortdurend werk en belê in ‘n unieke, goeie huweliks- en gesinsverhouding. 

 Jy ken my agtergrond, opvoeding, opleiding en gesondheid die beste – aanvaar my 
uniekheid en wees realisties tov my rol in die gemeente.  

 Erkenning van mekaar se behoeftes: geestelik, fisies en psigies en respekteer mekaar as 
mens in eie reg met drome en ideale. Stel wedersyds daarin belang, ondersteun mekaar en 
moedig mekaar daarin aan.  
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 Onvoorwaardelike liefde en lojaliteit vir mekaar! Erken en waardeer samewerking en 
bystand. 

 Beskerm my as dit nodig is en moenie toelaat dat gemeente verpligtinge my geheel en al 
opslurp of van my verwag om te verander in wie ek nie is nie of ons kinders af te skeep nie. 

 Empatie en geduld met mekaar en elke lid van die gesin se menswees en omstandighede. 

 Ons, ek en jy, mag soms hartseer, onvergenoegd, gefrustreerd en ontevrede wees en dit 
teenoor mekaar uitspreek. Teenoor wie anders kan ons? 

 Verstaan dat ek as vrou alleen by die huis of alleen met die kinders soms ‘n redelik eensame 
lewe leef. 

 Besef dat hy self weer dikwels 
eensaam is en voel en met vertroulike 
sake of ‘n krisis worstel, wat hy nie 
mag deel nie. 

 Skep alleentyd met mekaar. Onthou 
die kinders gaan uit die huis uit en dan 
is dit nét ek en jy wat agterbly.  

 Doen moeite om vriendskappe in 
stand te hou - bou ‘n wêreld buite die 
gemeente op. 

 Waak teen kliekvorming of té intieme 
vriendskappe in die gemeente wat ander lidmate minderwaardig of bedreigd kan laat voel. 

 Kommunikeer gereeld oor watter rol wie van ons twee op watter terrein en by watter 
aktiwiteit inneem. Ken jouself en jou maat - maak seker wat is sy/haar verwagtinge van jou. 

 Spanbenadering - deel mekaar se entoesiasme, teleurstellings, seerkry, mislukte pogings, 
onsekerhede en vrese. Poog om moeilike omstandighede na positief te verander. 

 Hê ‘n sin vir humor en lag gereeld saam. Tel jou seëninge en wees dankbaar! 

 Bou en besef die waarde van ‘n gesonde en betroubare ondersteuningsnetwerk. 

 Indien klippe op die huwelikspad voorkom, sê as iets jou pla en onthou: “voorkoming is 
beter as genesing”. Soek professionele hulp by ‘n objektiewe persoon. 

 Gun jou maat ontspanning, ‘n stokperdjie op sy eie of saam met ander. 

 Jou aanpasbaarheid in elke gemeente is belangrik, maar nie ten koste van jouself nie - skep 
‘n eie profiel volgens jou menswees, belangstellings, vermoëns en omstandighede. 

 Benader elke gemeente as ‘n unieke ekspedisie en sien elke lidmaat as ‘n uitdaging. Die 
gemeente en beroep is ‘n voorreg as deel van God se raadsplan. 

 Maak vrede daarmee dat almal nié by jou en jou wederhelfte gaan aanklank vind nie en só 
ook weer julle nie by hulle nie. Respekteer egter mekaar. 

 Wanneer lidmate die vorige predikantspaar se lof besing, sing saam. Onthou hul het ‘n lang 
pad saam gestap en emosionele dinge gedeel wat dalk nog nie die geval is met julle nie. 
Moet dit nie as aantygings of kritiek teen julle beleef nie. 

 Wanneer jy/julle ‘n voorganger raakloop of nuus omtrent hul lief en leed ontvang, deel dit 
met die gemeente. Jy wen respek deur die respek wat jy betoon aan ‘n kollega. 

 Raak entoesiasties betrokke by gemeente aktiwiteite as lid van die liggaam van Christus en 
gebind deur julle liefde vir God. Soek en vra voortdurend na die wil van God en die leiding 
van die Heilige Gees. 
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    v. Van haar familie en vriende: 

 Empatie en geduld met my, my eggenoot en ons gesin.  

 Respek vir en akkommodering van ons gesinstyd. 

 Deel met ons wat in die familie of vriendekring gebeur. Onthou, ons kan nie altyd deel van 
almal se wel en weë wees nie, kan nie altyd by familiebyeenkomste uitkom nie, maar bly 
verbonde en wil graag gebonde wees. 

 Verstaan dat ons soms ‘n redelik eensame lewe leef.  

 Aanvaar dat ons sekere uitnodigings van die hand moet wys agv ons omstandighede in die 
gemeente.  

 Bid vir ons. 
 
    vi. Van haar kinders: 

 Weet en glo dat al is ons baie betrokke by die gemeentelike aktiwiteite, julle ons eerste 
prioriteit is en sal wees. Jul is ons kosbaarste besittings. 

 Praat met ons. Ons wil en sal na julle luister, help en raadgee. Ons wil julle heel beste vriende 
en vertrouelinge wees. Respekteer mekaar se drome/ideale en moedig mekaar daarin aan. 

 Besef dat ons agv pa se werks- 
omstandighede nie altyd soos ander gesinne 
kan uitkom by familiebyeenkomste, troues of 
begrafnisse nie. 

 Begrip en geduld as julle soms alleen dinge 
moet doen of aktiwiteite en geleenthede 
bywoon sonder ouers of met nét ma of nét pa 
teenwoordig. Dit is nié ons keuse of 
argeloosheid nie, maar omstandighede van 
die pastorielewe.  

 Vertrou ons dat ons altyd teenwoordig sal wees waar dit saak maak en soms dinge sal afstel 
of alleen hanteer sodat ten minste een van ons daar kan wees ter wille van julle. 

 Respek vir en akkommodering van ons gesinstyd. Probeer om nie ander afsprake te maak 
of onnodig maats gedurende hierdie tye huistoe te bring of nooi nie.  

 Ons wil ook ons belangstellings uitleef - gun elkeen sy/haar eie-tyd om batterye te herlaai. 

 Weet dat jul soms geïrriteerd, onvergenoegd, gefrustreerd en ontevrede mag wees met ons 
lewenstyl. 

 Verstaan dat ons soms ‘n redelik eensame lewe leef agv pa se afwesigheid terwyl hy werk. 

 Aanvaar dat pa dikwels ure agter ‘n geslote studeerkamerdeur sit met mense en jul hom nie 
sien nie. Deel julle frustrasie met my. Praat met my as daar iets belangrik is wat hy moet 
weet of oor besluit. ’n Gelukkige gesin leef die “liefde” van God - dit is ’n “werkwoord.” 

 Hê ‘n sin vir humor en lag gereeld saam – wees net jouself! 

 Weet en verstaan die noodsaaklikheid van vertroulikheid in die werk van ‘n predikant en 
dat jul nie mag uitpraat oor wie gereeld skakel of vir pa in die studeerkamer kom sien nie. 

 Weet pastoriekinders is nie anders as ander kinders nie, maar julle pa se roeping bring julle 
soms in ander omstandighede. Wees altyd gereed vir onvoorspelbaarheid. 

 Probeer om nie ons aardse besittings en lewenstandaard met maats s’n te vergelyk nie. 
Predikante se vergoeding kan nie vergelyk word met dié van ander beroepe nie. 
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 Dink daaraan dat julle eintlik baie bevoorreg is dat daar baie mense in die gemeente is wat 
opreg in jul belangstel, vir jul omgee en vir jul lief is. 

 Groet gemeentelede op julle eie manier en wees altyd beleefd – goeie maniere getuig van 
‘n mens se karakter. 

 Ons ontmoet graag jou maats en sal hulle laat tuisvoel, want ons is ook ‘n gewone oom en 
tannie soos hulle ouers. 

 Al lyk dit dalk soms of pappa swaar kry, onthou dit is die lewe wat hy gekies het. Dit is 
waarvoor God hom geroep het en dit waarmee hy sy lewe lank mee wil besig wees. In geen 
werk is dit nét lekker en gaan dinge altyd nét goed nie. Poog saam met ons om negatiewe 
en moeilike omstandighede positief te verander. 
 

    vii. Van die gemeentelede: 

 Bid vir ons – ons bid vir julle. Ek beskou dit as ’n voorreg om ’n pad saam met julle te loop. 

 Aanvaar en respekteer my as ’n mens en vrou uit eie reg met my swakpunte en sterkpunte.  

 Begrip, geduld en respek vir ons gesin se unieke omstandighede in die pastorie. 

 Moenie té veel, onrealistiese of onbillike 
verwagtinge van my hê tov my rol in die 
gemeente nie. Ek gaan betrokke wees en 
my man ondersteun soos wat my 
omstandighede dit toelaat. 

 Hou in gedagte dat ek ‘n gesinsprogram, 
skoolprogram, huwelik, moontlik eie 
werksprogram en die gemeentelike 
program moet kombineer en na die beste 
van ons omstandighede en vermoë die 
nodige aandag, samewerking en tyd gee 
aan elkeen. 

 Respek vir gesinstyd - soms wil ek of ons gesin ook net in ‘n winkel of sentrum rondloop 
sonder om voorgekeer te word en inligting rakende die gemeente te deel of navrae van 
gemeentesake te moet hanteer. 

 Besef dat ek baie opofferings maak tov tyd, styl, geld, kinders en nie altyd by alles kan 
uitkom nie. Moenie onnodige druk op my of ons gesin plaas wat onrealisties in nie. 

 Respekteer tye wanneer ons besoeke van familielede of vriende ontvang. Onthou ons kom 
nie altyd by familie, vriende en normale byeenkomste van ons mense uit nie. 

 Weet ek wil nie altyd by NHSV-kongresse as groepleier optree en die terugvoerder wees nie. 
Dink ‘n bietjie daaraan of ekself gemaklik is om voor honderde mense of ‘n groot groep op 
te staan, te praat of te open met Skriflesing en gebed. 

 Verstaan die predikant se vrou hoef nie voorsitter of op die bestuur van die NHSV te wees 
nie. Daar is dalk veel meer bekwame persone. Ek sal dalk veel eerder ‘n meelewende en 
hardwerkende lid wil wees sonder die verantwoordelikhede van lei en beplan. 

 Ek het ‘n positiewe ingesteldheid teenoor die NHSV en respek vir dames met ‘n passie 
daarvoor maar dikwels agv my eie werk of die kinders nie die tyd om betrokke te wees nie. 

 Ek is ‘n lidmaat en kind van God nét soos julle en wil my eie dankbaarheid uitleef soos 
omstandighede my dit toelaat. Ek wil met niemand kompeteer nie. 
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 Gemeentelike aktiwiteite is ‘n goeie geleentheid om as dames mekaar te leer ken, verstaan 
en by mekaar te leer, daarom probeer ek betrokke wees sover moontlik. 

 In geval van ‘n kombinasie van standplase is dit soms onmoontlik om tegelykertyd in drie of 
vier gemeentes ewe betrokke te wees. Selfs een gemeente se aktiwiteite kan soms vir my 
té veel word. 

 Neem in ag en verstaan dat ek daar moet wees vir ons kinders indien hul pa nie kan nie. Die 
pastorie is ‘n rustige hawe vir ons kinders en ons gesin – respekteer ons gesinstyd. Julle is 
welkom maar nie ten koste van ons kinders nie. Kom ons respekteer mekaar se tyd, 
omstandighede en persoonlike ruimte. Aanvaar dat my kinders kom eerste. 

 Onthou, ek hanteer alles vertroulik en breek nie vertroulikheid met enige lidmaat nie. 

 Moet asseblief nie teenoor my skinder van ‘n ander lidmaat of my mening van ‘n ander 
lidmaat verwag nie. Wees nét jou 
spontane self teenoor my. 

 Dit is onmoontlik om elke 
geleentheid van elke lidmaat, skool, 
buurgemeente of die kerk by te woon. 
Soms sal ons sekere uitnodigings 
beleefd van die hand moet wys. 

 Besef dat ons finansiële versorging 
nie vergelykbaar is met die in die 
privaat sektor nie. 

 Behoefte aan ‘n lewe buite die kerk. Wil belangstellings uitleef en oor ander dinge as net 
kerkwerk ontwikkel, ingelig wees en gesels. 

 Begrip en verstaan van ons onsekerheid oor die toekoms: Moontlike finansiële probleme in 
gemeente, opheffing van ‘n standplaas, teenspoed met jou man se gesondheid, afsterwe 
van my eggenoot en onvoldoende voorsiening vir aftrede. 

 Begryp ons gebrek aan sekuriteit tov behuising aangesien ons in ‘n pastorie woon en die 
traktement alleen dit nie moontlik maak om ‘n eie eiendom te besit nie. 

 Met die afsterwe van ‘n predikant word kerkordelik voorsiening gemaak vir nét 3 maande 
se aanbly in die gemeente se huis. Dus kan dood ’n skielike verhuising binne ’n kort 
tydsbestek teweegbring.  

 Die vrou kan soms nie werk nie, alhoewel dit finansieel nodig is, omdat een ouer daar moet 
wees vir die kinders sodat pa ‘n effektiewe en suksesvolle pastor kan wees. 

 Verstaan en aanvaar dat verhuising en verandering van omgewing en gemeente verg 
aanpassing van elke gesinslid. ‘n Nuwe gemeente beteken ’n nuwe omgewing en die 
agterlaat van ’n vertroude ondersteuningsnetwerk soos skole, vriende, dokters ens. 

 Verstaan dat ek as vrou alleen by die huis of alleen met die kinders soms ‘n redelik eensame 
lewe leef. Besef dat hy self weer dikwels eensaam is en voel met vertroulike sake of ‘n krisis 
waarmee hy worstel en nie mag deel nie. 

 ’n Predikant se ure, werkvereistes en omstandighede is anders as ander werke. ‘n 
Telefoonoproep kan my man se program verander. Dit beteken dat ek/ons soms planne 
moet wysig of afstel. Weet egter ons probeer die beste daarvan maak, ook in julle belang. 

 Dit is vir ons ‘n voorreg en ‘n luukse om die predikant in ons gesin langs of saam met ons in 
die kerkbank te hê en nie op die kansel nie en om na iemand anders se preek te luister. 
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    viii. Vir haar eie menswees: 

 ’n Mentor en vertroueling is van onskatbare waarde. ’n Persoon waar jy sommer nét kan 
ontlaai, kop skoonmaak en batterye herlaai. 

 Wees jouself, hartlik, spontaan, eerlik en opreg en getrou aan jou menswees. 

 Aanvaar jou uniekheid as mens, wie en wat jy is – wees wie God jou gemaak het. 

 Genoeg eie-tyd om dinge te doen wat jy geniet - dit gee jou brandstof vir jou uitdagings. 

 Belê in die verbetering van jou eie lewenskwaliteit en gesondheid en erken jou behoeftes. 

 Ek gaan nie my man se droom verydel nie, maar opreg poog om hom te ondersteun. 

 Jy moet aanpas om soms alleen dinge te doen of aktiwiteite en geleenthede by te woon. 

 Per geleentheid met vrymoedigheid te kan delegeer en ander mense te vertrou om dinge 
te doen. Wees realisties en akkommoderend tov jou rol en eie ingesteldheid asook die van 
gemeentedames teenoor die NHSV en damesaangeleenthede. Dit is ‘n goeie geleentheid 
om as dames mekaar te leer ken, verstaan en by mekaar te leer. 

 Wees ‘n positiewe persoon met ‘n dankbare hart teenoor die lewe en die kerk. Gee jouself 
ten volle vir gemeentesake waarvoor jy kans sien en jou omstandighede toelaat. 

 Jy moet kritiek kan hanteer. Dit is deel van die lewe. Onthou, net mense wat niks doen nie, 
word nooit gekritiseer nie. Leer om te onderskei tussen kritiek op die predikant se ampswerk 
en werkswyse en hom as persoon. Waak om kritiek teenoor die predikant ook as kritiek op 
jou gemik te beskou.  

 Gee inligting, wat jou pad kruis, objektief deur aan jou man - in belang van die kerk. Dit kan 
dikwels sy werk vergemaklik indien hy voorbereid is op ‘n situasie. 

 Vertroulikheid handhaaf, basiese sosiale vaardighede ken en dienooreenkomstige optrede. 

 Gemaklik wees met kommunikasievaardighede en basiese vergaderingprosedures. 

 Maak aantekeninge in ‘n dagboek - dit maak onthou makliker. ‘n Dagboek en paar penne by 
die telefoon vir korrekte boodskappe met telefoonnommers. ’n Notabordjie in die 
slaapkamer, waar dit nie misgekyk kan word nie, maak onthou ook makliker.   

 Die gemeente is baie trots op hul pastorie en fasiliteite en verwag dat jy dit in dieselfde lig 
sal sien. Gewoonlik het die bou daarvan gepaard gegaan met baie liefde, opoffering en 
harde werk en heg hulle sentimentele waarde aan sekere bydraes - almal kyk nou wat jy 
daarmee maak bv of julle die tuin verander. Moet jou egter nie laat intimideer en domineer 
deur die voorkeure en smake van lidmate indien 
jy gemaklik met jou eie smaak en styl is nie. 

 Die mees vooraanstaande, gemiddelde en 
behoeftige lidmaat moet tuis voel in die 
pastorie. 

 Groei saam met mede-gelowiges en vind 
vreugde in diens van die Here – leef jou 
dankbaarheid en word gereeld stil voor God 
dmv persoonlike stiltetyd. 

 
Onthou in alles, mét alles en deur alles – jy mag en moet self jou eie skoene kies. Laat die 
styl en kleur jou ware menswees weerspieël. Die belangrikste vir hierdie staptog - wees 
gemaklik in jou eie skoene en jy gaan baie makliker, met ’n lied in jou hart en huppel in jou 
stap hierdie pad as maat van die predikant stap. Voorwaarts mars! 


