
 

 

The World Needs a Father 

’n Vaderskap-kursus vir pa’s in enige lewensfase 

Kursusdatum: 20 April – 22 Junie 2022 

Sluitingsdatum: 17 April 2022 

 

Inleiding 

Die kursus is bedoel vir pa’s wat graag meer doelbewus wil wees in die rol wat hul speel om 

hul kinders voor te berei vir die lewe.  

Dit loop oor agt sessies en word deur die pa’s alleen bygewoon.  

 

Wie is die teikengroep? 

Pa’s met kinders in enige lewensfase 

 

Hoe lank is die kursus?  

8 sessies (weekliks).  Dit moet verkieslik sonder onderbreking gedoen word. 

 

Hoe lank is ‘n sessie en wat gebeur tydens elke sessie? 

Sessie duur 90 min 

  Aankoms 15 min 

  Terugvoer oor afgelope week en leeswerk 15 min 

  Aanbieding 30 min 

  Individuele refleksie oor inhoud 5 min 

  Groepbespreking 25 min 

  Uitdaging vir die week en Afsluiting     

 

  



Kursusinhoud 

20 April Sessie 1:  Die Vaderskapskrisis en seisoene in ŉ kind se lewe 

4 Mei  Sessie 2: “Father Wounds” 

11 Mei Sessie 3:  Herstel die skade 

18 Mei Sessie 4:  ’n Pa dra morele gesag (waardes, roeping) 

25 Mei Sessie 5:  Hoe ontwikkel ek morele gesag? 

8 Junie Sessie 6:  ’n Pa vestig identiteit (mentorskap en die ‘table of support’) 

15 Junie Sessie 7: ’n Pa voorsien sekuriteit 

22 Junie Sessie 8:  ’n Pa bevestig potensiaal 

 

Hoe lyk die skedule? 

Die kursus loop vanaf 20 April tot 22 Junie op Woensdagaande om 19:00. Daar sal 

onderbrekings vir Vryheidsdag en Pinkster wees. 

 

Wat is die formaat? 

Ons sit rondom tafels, kyk op die groot skerm en gesels met mekaar. Pa's wat belangstel, 

word aangeraai om saam in te skryf met vriende waarmee hulle vorentoe saam 'n pad met 

hul kinders kan stap – dis egter nie noodsaaklik nie. 

 

Avontuurkamp - Dad’s Commitment naweek – 3de Kwartaal 

Die kamp is in die vorm van ŉ avontuur-naweek wat ŉ unieke “bonding experience“ tussen 

pa’s en kinders is. Die naweek is ŉ aparte begrotingsitem en sal gefinaliseer word tydens die 

kursus. 

 

Wat kan ek verwag na die kursus? 

Vertrou die Here vir kinders wat geanker is tydens hul grootword in hul pa se liefde en wat 

voorbereid is vir elke volgende fase van die lewe. 

 

Die kursus word deur Christi Thirion en Derek Kahts gefasiliteer. 

082 728 9762 | christi@ngkenridge.co.za 

 

Koste: R50 p.p. vir kursusmateriaal. (Avontuurkamp is ekstra.) 

Bespreek by Teresa Visser, 021 913 4206 of ontvangs@ngkenridge.co.za  

  

Ter wille van die kursusmateriaal, bespreek asb. voor 17 April 2022.  



 
 

 

 

SEISOEN VAN LEER INSKRYWINGSVORM 

The World Needs A Father 

 

Jou inligting: 

Naam & van:    

  

Selnommer:   

  

E-posadres:   

 

 

Kinders se inligting:  

Hoeveel kinders het jy?   

Ouderdom van jou kinders?  

Watter skole is jou kinders?  

 

 

 

 

  

 


