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ABSTRACT
A PASTORAL NARRATIVE GROUP DEVELOPMENTAL MODEL FOR VOLUNTEERS OF THE
CANCER ASSOCIATION
The caregivers of the Cancer Association of South Africa (CANSA), Bloemfontein expressed their need to develop lay-counselling skills in order to assist the patient to cope
with life during illness. Ten out of twelve caregivers indicated that they had a nursing
background whilst two previously attended courses in lay-counselling. In order to offer
assistance to a person acquiring coping skills, a caregiver should have a clear perspective on his/her own life story. Guiding the caregivers in achieving lay-counselling skills
in caring for the sick, the group method was chosen. The first aim was to facilitate growth
in understanding that every person was born in the “Narrative of God” (Ps. 139) and
baptised in the name of God, Jesus Christ and the Holy Spirit (Matthew 28:19). Each
person therefore has value in Jesus Christ. A second aim was to facilitate the developing
of lay-counselling skills by means of sharing narratives. Group dynamics underpinned
the developing of these skills by interaction. The achievement resulted in an enriching
spiritual capacity of acknowledging the work of the Holy Spirit in the life and work
of the caregivers.

1. INLEIDING
Ek weet nie wat om te doen as ’n pasiënt begin uitvaar teen God en
al wat dokter is om haar nie. Ek hardloop skoon weg as dit gebeur.
Ek kan nie leiding gee aan ’n persoon wat vrae vra oor die Bybel
nie. So iemand moet maar liefs met ’n predikant praat ... Ek wil ook
nie ’n uitspraak maak oor iemand wat sukkel met emosies nie ...
netnou gee ek die verkeerde advies.
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Volgens Kotler (1994:147) beweeg groepwerk deur ’n aantal fases
wat voorspelbaar is, maar tog nie altyd duidelik onderskeibaar nie. Die
fases wat bespreek sal word, is die ontmoetingsfase, benuttingsfase en die afsluitingsfase. Kommunikasie is die sleutel in die ontwikkeling van die
fases en kan beweeg vanaf die oordra van “inligting of boodskappe”
aan mekaar tot die ontsluiting van ’n dinamiese groepsinteraksie.
Dinamiese groepsinteraksie vind plaas wanneer inter-, en kruisdinamika ontwikkel. Interdinamika verwys na die kommunikasie tussen
twee persone in die groep. Wanneer hulle die “debat” na die volle groep
bring, vind daar kruisdinamika plaas (Toseland & Rivas 1998:107).
Die hantering van die groepsessies in fases sal telkens in die eerste
paragraaf van ’n fase uiteengesit word, waarna die fases bespreek sal word.
Ná elke fase sal ’n samevatting gegee word. Laastens sal unieke uitkomste, aanbevelings en ’n finale samevatting gegee word. ’n Unieke
uitkoms is ’n hoeksteen van die narratiewe benadering en dui op waardevolle opvolgmeganismes of goue oomblikke wat uit ’n narratief na
vore kom en wat nog nie voorheen raakgesien is nie (Freedman & Combs
1996:67). Volgens die pastoraal-narratiewe benadering word geloofsbakens deur elke mens se lewe onderskei wat weer ’n anker tydens lewensmomente vorm. Na hierdie geloofsbakens word ook as unieke uitkomste verwys.
’n Verdere metode van navorsing wat ook na vore sal kom, is kwalitatiewe navorsing (Miles & Huberman 1984:211-213). Daar is veral
gebruik gemaak van die kwalitatiewe metode van verslagdoening by
die afsluitingsfase in hierdie artikel.
Die volgende vernaamste beginsels van die pastoraal-narratiewe
benadering is in die groepwerk gebruik (White & Epston 1990; Anderson & Goolishian 1992; Müller 1996; Gerkin 1997:25; Kotzé &
Kotzé 2001:124; Van den Berg 1998; Müller & Human 2004; Steyn
2004):
• Elke persoon het sy/haar eie storie en elke persoon is geregtig om
te ontwikkel soos wat sy/haar storie bepaal.
• Daar word nie direktief te werk gegaan nie; elke gesprek is niedirektief gelei en die groep besluit self wat in die gesprek aandag
moet kry.
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patrone van organisasie beklemtoon, ten einde toegang tot die betekenis van ’n verskynsel te verkry.”
Die sisteem wat deur Kotler (1994) en Cawood (2004) in groepwerk gebruik word, kom ooreen met die self-kontrolerende beheersiklus of kubernetiese sisteemteorie. Stappe van dié beheersiklus is: die
situasie-analise, doelwitte, strategie/beplanning en terugvoering of
evaluasie. Ook Becvar en Becvar (1996) sien die sisteemdenke as ’n benaderingswyse in terapie en dan veral gesinsterapie, wat ook ’n vorm
van groepsterapie is. Die aandag word verskuif vanaf ’n oorsaaklike en
objektiewe kwantitatiewe siening na ’n interverwantskap wat ’n subjektiewe deelnemende fokus aanmoedig — ’n metode wat Deelnemende
Aksienavorsing onderskryf. Die metode van vraagstelling in so ’n groep
dui weer op die navorsing van Tomm (1987:10) wat sirkulering, hipotetisering, strategisering en neutralisering as sisteem in aksie en
terugwerkende aksie in ’n terapeutiese sessie gebruik. Sirkulering in
vraagstelling word in die narratiewe benadering met groot vrug aangewend (Müller 1996:143).
Müller, Van Deventer en Human (2001:76-97) beskryf die ABDCEmodel as ’n wyse om verhale in narratiewe navorsing te verwoord. In
die pastoraal-narratiewe benadering is daar ook duidelik aanwysbare
sistemiese denkskemas (of modelle) wat aangewend kan word in die
hantering van inligting. Die pastoraal-narratiewe benadering is onder
andere ’n model of sisteem wat deur middel van die verhaal van die
kliënt selfondersoekend en begeleidend waarheidsmomente “raakhoor”
om die onlosmaaklike verhouding (koinonia) tussen God en mens te
ontbloot, ontwikkel en herstel (Steyn 2004:27).
As die terapeutiese situasie verder ontleed word, kan die behoefte
van ’n kliënt in sy/haar verhaal bepaal word. Verder kan albei (terapeut
en kliënt) doelwitte tydens die terapeutiese gesprek bepaal. Werksmetodes kan saam uitgewerk word in die hantering van die probleem
terwyl evaluering voortdurend plaasvind om te bepaal of daar sinvolle
vordering gemaak word.
Onderliggend aan bogemelde sistematiese denkskemas en modelle
is daar ook bepaalde paradigmas of uitgangspunte. Op basis hiervan
ontwikkel elke wetenskaplike sy/haar eie raamwerk van wetenskapsbeoefening. Om dus die narratiewe benadering in groepwerk te kan
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wikkeling in die groep die bemagtiging van gespreksgenote tot
gevolg (Pienaar & Van den Berg 2005:68).
’n Moontlike nadelige verband tussen die narratiewe benadering en
groepwerk is die oop einde van die narratief, waar die kliënt se mondige posisie ten opsigte van ’n eie verhaal die gestruktureerdheid
van groepwerk verlore kan laat gaan.
Elkeen se eie waardebepaling of roeping in Christus sluit direk aan
by die aaneenskakeling met die pastoraal-narratiewe benadering.

4. HANTERING VAN GROEPSESSIES
Die groepwerk het oor vyf sessies van ’n uur elk verloop. Die aanvanklike beplanningsessie was volledig deelnemend van aard waarin nie
net die res van die sessies beplan is nie, maar ook besluit is oor die
doel van elk. Die tweede en derde sessie is aaneengeskakel aangesien
die groep besluit het dat al agt lede se emosies, gekoppel aan die hantering van luistervaardighede, in dieselfde sessie “uitgespeel” moes word.
In die vierde sessie is daar gekyk na verhoudinge waarin ons staan en
selfs die betekenis van verhoudinge in die groep. In die laaste sessie
is daar ’n oorsig oor die betekenis van die groepwerk vir elke lid uitgesif en ook ’n skriftelike evaluering gelewer.
Elke sessie is so benoem dat dit pas by die storietema van die narratiewe benadering: Sprokie, Speurverhaal, Outobiografie en Slot. Daar is
ooreengekom op Sprokie, aangesien die mening was dat elke verhaal
’n sprokiedeel het, soms weggesteek as ’n droom vir “eendag”. Daar
is op Speurverhaal as tweede sessie besluit aangesien daar in hierdie
sessie veral na emosies en die hantering van emosies gekyk is. Elke vrywilliger het haar vaardighede om te luister soos ’n speurder gebruik
om elke “leidraad” met “fyn aanvoeling” (Fil. 1:9) op te volg sodat
uniekhede en alternatiewe verhale nagespeur kon word. Outobiografie
lei weer tot die uitrafel van verhoudinge waarin elke mens staan. Nog
van voor sy/haar geboorte af is hy/sy reeds deur God beplan (Ps. 139);
dit dui reeds die eerste verhouding aan waarin die mens staan. Laastens
word die Slot van die verhaal ’n nuwe verhaal, wat nie ’n toe deur (graf)
voorstel nie, maar die begin van ’n nuwe verhaal, ’n belofte van hoop
en oorwinning (Heb. 10:36 en 11:6).
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Die uitnodigingskaartjie is ’n week voor die eerste sessie aan twaalf
vrywilligers van KANSA gerig. Die kaartjie het die storietema onderstreep, naamlik: “Kom deel in vandag se stories...” Agt van die twaalf
vrywilligers, almal dames, het positief op die uitnodiging gereageer.
’n Storieboektema met ’n teddiebeer en boeke wat die verhaal van
die fasiliteerder uitbeeld, is as uitstalling gebruik. Die tema het die
groeplede met die intrapslag uitgelok om van hulle voorkeure van
boeke en stories te vertel.
Die groepwerk is tydens elke sessie met Skriflesing en gebed geopen.
Verskeie groeplede is gevra om hierin voor te gaan. Die noodsaaklikheid om toegerus te word om God se werk te doen, die evaring om die
liefde van Christus uit te deel, om hoop te bedien (Ef. 1:18-19) en die
leiding van die Heilige Gees is temas wat deurlopend na vore gekom het.
Tydens die Sprokiesessie moes elke lid van die groep op twee vrae
antwoord, naamlik waarom sy graag die groep wil bywoon en ook
waaraan die begrip “storie” die persoon laat dink. Dié vrae het ten doel
gehad om die ontmoetingsfase van spanning te ontneem, aan te sluit
by die narratiewe benadering en ook die groep hul sprokies te laat deel,
naamlik dit wat elke mens die verbeeldingsnarratief (Müller & Human
2004) laat ervaar. Die volgende reaksies het die groep spontaan laat
besluit dat hierdie sessie die Sprokiesessie sal heet: “Ek is hier om ’n
pot goud te ontdek”, “die prentjies van stories is vir my die mooiste”,
“deur reisverhale word ek verplaas na ’n wêreld wat ek nooit self kan
besoek nie”, “ek gryp die geleentheid aan om na nuwe stories te luister”, “ek hou daarvan dat daar ontwikkeling in ’n storie plaasvind”, “ek
is ’n sprokiemens, ek wil ander mense gelukkig maak”, “ons het grense
waarbinne ons leef, ons kan nie uitskink as ons nie vol is nie”, “ek
hanteer my eie hartseer beter as ek stories lees” en “ek is deur ’n moeilike tyd, ek het stories van liefde nodig”.
In die Speurverhaalsessie is die ontmoetingsfase duideliker gebind aan
die vorige sessie deur ’n eerste oefening in luistervaardighede te gee,
naamlik geheueoefening. Die lede moes herroep wat die ander lede
oor ’n storie gesê het. Daarmee het die groeplede besef dat die vrywilligers (en die meeste mense) so besig is met hul eie storie, dat hulle
selde kan onthou wat ’n ander persoon se vreugde/probleem is. Dit het

128

Steyn & Van den Berg

’n Groepsontwikkelingsmodel

6. DIE BENUTTINGSFASE
Die benuttingsfase sluit verkenning en benutting in. Daar moet voortdurend verkenning, evaluering, strukturering en doelwitbepaling deur
die fasiliteerder gedoen word om te bepaal of die groepsgesprek nog
doelgerig plaasvind. Verder moet verkenning en benutting hand aan
hand loop. Met “benutting” word bedoel dat groepsdinamika in die
gesprek ontwikkel en die doelbereiking ondersteun (Cawood 2004:77).
Tydens die benuttingsfases van die groepsessies het verkenning,
evaluering en terugvoer gelyktydig plaasgevind. Die fasiliteerder moes
deurentyd die groep aan die doel herinner, veral wanneer die groep
se fokus verskuif van die oomblikverhaal na dwaalverhale. Sodanige
“afdwaling” het voorgekom wanneer ’n groeplid met ’n verhaal besig
was en ’n “ongemaklikheid” onder die groeplede ingeskuif het. Wanneer
groepskohesie sterk was, het die interaksie die afdwaling gekorrigeer.
Tydens die Sprokiesessie is deur die metode van Deelnemende Aksienavorsing ’n tema bepaal en die oorhoofse doel van die groepwerk,
gestel. Die slot van die verhaal is ook neergeskryf om sodoende die
uiteindelike doel van die groepwerk te fokus. Die volgende hoofstukke
van die groepverhaal is bepaal:
• Luistervaardighede: die speurverhaal, die raak luister van leidrade wat
opgevolg moet word “om myself beter te verstaan en dan in staat
te wees om die pasiënt te ondersteun”.
• Verhoudinge: die outobiografie, die lostorring van elkeen se verhaal
en verhoudinge waarin elkeen staan, “sodat ek myself beter kan
verstaan en dan in staat kan wees om die pasiënt in sy verhoudingskrisisse te ondersteun”.
• Hanteringsmeganismes: die slot, “om die waarde van myself in Christus
te leer ken en daardie waarde as lewenshanteringsmeganisme aan
te wend in my lewe”, ook in die ondersteuning van pasiënte.
’n Oefening in luistervaardighede (Bruwer & Simpson 2004:24)
gekoppel aan die vertel van ’n emosie, is in rolspel gebruik. Groeplede het in pare ’n verhaal vertel waarin ’n bepaalde emosie (of emosies)
volgens eie keuse, na vore sou kom. Die ander groeplid moes die verhaal aan die groep vertolk. Die groep moes daaruit leidrade opvolg en
lostorring. Daarna is die narratiewe konsepte opgesom en ook ’n han130
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Die leidrade het verskeie waardes na vore gebring wat verder opgevolg kan word om “my waarde in Christus” (roeping, doel en gawes)
te versterk.
Tydens die Outobiografiesessie is daar eers ’n dinkskrum gehou oor die
verskillende verhoudings waarin die vrywilliger se storie elke dag geskryf
word. Deelname hieraan het van motivering getuig, veral toe besef is
dat die groepsinteraksie ’n nuwe positiewe ontwikkeling by elke groeplid na vore bring. Elkeen het spontaan met mekaar die voordele van die
groep bespreek en selfs die terughoudendste groeplid het erken dat die
groep haar tot sover geleer het om haar emosies te hanteer en dat sy
dieselfde beginsels teenoor die pasiënt kan toepas. Die groep het ook
spontaan oorgeskuif na verhoudinge waarin pasiënte staan en die feit dat
sodanige negatiewe verhoudinge op die vrywilliger oorgedra word. Selfs
’n pasiënt se besluit om te sterf met steeds onopgeloste negatiewe
gevoelens teenoor naasbestaandes, bring spanning by ’n vrywilliger mee.
Die uitpak van ’n soortgelyke probleem het die groep geïnspireer om
moontlike hanteringsmeganismes te bespreek.
Die samevatting van die Outobiografiesessie is die volgende:
• Elke mens se storie word vanuit bepaalde verhoudings geformuleer.
• Groepskohesie en -interaksie het ’n bepaalde diepgang in selfverstaan en emosionele ontwikkeling bereik.
• Die hantering van verhoudinge by die pasiënt het positief gegroei,
hoewel daar ook duidelike groepsbindinge en -beskerming was
wat nie sondermeer deurgebreek kon word nie.
• Die voorstel om na ’n soortgelyke verhaal te kyk, het groeplede
weer laat ontspan en interkommunikasie (Cawood 2004: 84) het
kreatiewe hanteringsmeganismes na vore gebring.
• Om Christus se liefde aan die pasiënt te gee, is veel belangriker
as om lang verduidelikings oor die siekte aan die pasiënt te gee.
Die ou slagspreuk van KANSA is aangehaal: “I don’t care what you
know, until I know that you care!” Hiermee is geïllustreer dat die
belofte van die teenwoordigheid van Christus in elke mens se lyding
(die vrywilliger is verteenwoordiger van Christus se liefde) geestelike hantering vergemaklik in plaas daarvan dat probeer word om te
verduidelik hoe die siekte lyk waarmee die persoon worstel.
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hoogde empatie, minder bedreigdheid oor eie emosies, beter verstaan
en diepte van verstaan. Dié ontwikkeling het groter selfversekerdheid
om na die pasiënt te kon oordra, meegebring. Daar was egter een groeplid wat steeds nie gemaklik gevoel het in die verwoording van haar
eie emosies nie.
Vraag 3: Waarom is die leidrade van luister, waardes en hanteringsmeganismes belangrik?
Afleiding uit rapportering: Die triple of drievoudige aksie van luister,
naamlik om te onthou, leidrade raak te hoor en ’n waardebepaling te
doen, is waardeer. Die groep het na inoefening van sessie twee en drie
hierdie aksie maklik bemeester. In sessie vier is die aksie weer herhaal.
Volgens die evaluering is daar waardering daarvoor uitgespreek, veral
ook vir die opsomming (sessies se afsluitingsfase) wat telkens in die
groep gegee is. Een lid se reaksie gee ’n samevatting van die ander se
reaksies op hierdie vraag:
It all helps us in our walk with the patient. They are the most important
people and in our meeting God is first and our patients is second.
It helps us to open up much better.

Vraag 4: Lewer kommentaar op die Sprokie en drome (wat is die betekenis van
die verbeeldingsnarratief?).
Afleiding uit rapportering: Die groep is dit eens dat die verbeeldingsnarratief nuwe horisonne oopmaak en motivering en hoop gee in die
lewe, asook ’n hanteringsmeganisme lewer om die pasiënt by te staan.
Volgens een persoon is die verbeeldingsnarratief belangrik omdat jy
daaruit sal weet wat die Here se wil is en deur sy genade kan dit kan
bereik.
Vraag 5: Watter waarde het die sessie oor verhoudinge vir jou gehad? (Outobiografie).
Afleiding uit rapportering: Die waardering in die betekenis van verhoudinge is dat daar van mekaar geleer is hoe om verskillende verhoudinge te hanteer en dat ander se verhale ’n waardevolle hulpbron
van hanteringsmeganismes na vore bring. Verwondering is ook uitgespreek oor die feit dat elkeen ’n eie storie het wat ’n mens kan help
om ’n ander se storie te hanteer.
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3. “The more you want to help the patient, the more you should love
the comforter (caregiver).”
4. Die voorveronderstelling oor die vraag of die moeder wie se kinders
skoolgaande is, buitenshuis moet werk al dan nie, is uitgedaag.
Die groep het empatie getoon (groepskohesie) met die standpuntkeuse van ’n groeplid om in hierdie tydperk nie buitenshuis te werk
nie — wat ruimte gelaat het vir ander verhale om te ontwikkel.
5. Die heersende tendens dat ’n mens nie opstandig teenoor God kan
wees nie (wat deur die kerklike tradisie versterk word), is in die
groep bevraagteken. Die groep ontdek egter die unieke uitkoms
dat ook Jakob met God geworstel het. Dit is dus beter om die
saak met God te hanteer as om gevoelens te onderdruk.
6. Skuldgevoelens kan ook goeie gevolge inhou, veral om te leer hoe
om dit te hanteer. Die hantering daarvan blyk ’n waardevolle lewensfilosofie te wees, in plaas daarvan om dit weg te steek of te
ignoreer.
7. Een groeplid het albei haar ouers deur kanker verloor. ’n Unieke
uitkoms wat daaruit na vore getree het, is dat sy weer van haar
liefde aan ander kankerlyers kan gee en dat sy soveel kon leer deur
veral haar vader se siekte — ’n alternatiewe storielyn het die uniekheid verdiep.
8. Die veronderstelling dat kennis noodwendig belangriker is as ervaring, is teenoor mekaar verwoord. Die unieke uitkoms is dat selfs
in die lewe van die vrywilliger gereëlde groepsgesprek en/of berading noodsaaklik is omdat kennis nie altyd oplossings meebring
nie. In geval van moeiliker probleme by pasiënte is supervisie en/of
verwysing noodsaaklik.
9. Persoonlikheidsgroei: Tydens sessie vyf het groeplede die alternatiewe en ook verdiepende storie teenoor die dun storielyn ervaar.
Moontlikhede van benadering tot ’n enkelvoudige storie is bespreek
en hanteringsmeganismes na vore gebring.
10. Die bespreking oor die begrip “lewenshanteringsmeganismes” het
die unieke uitkoms na vore gebring dat die kanker nie noodwendig
die standaard is waaraan die lewe gemeet behoort te word nie. Die
hantering van emosies, skuldgevoelens, geloofskrisisse en nog meer
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