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BRIEF VAN DIE REDAKTEUR

Liewe
Vriendin

In hierdie Granaat:
* Lupus-siekte
laat vele mense
swaar leef.
* Geweld en
gebrokenheid met
onrusbarende
statistieke oor
hoeveel vroue
verniel word. Elke mens se
daaglikse bagasie verskil.
* Jou pelgrimsreis deur die lewe.
(Lees van Anys Rossouw se tog
deur Spanje.)
* November Sielskos wys hoe om lig
te leef ongeag beperkings of
chroniese siektes.

Ek wonder hoe dit met jou gaan?

Voel jy asof jy verdrink midde-in:
groot projekte
baie verpligtinge
spertye wat gehaal moet word
Januarie-voornemens waarby jy nog nie
uitgekom het nie?

M

iskien voel jy dat die weke
te vinnig verbygaan en
jy nié opgewonde-bly
uitsien na Vrydag nie.
Nee, eintlik slaak jy ‘n
sug van verligting as jy besef dis nou eers
Donderdag en hoop dat jy dalk vandág ‘n
klompie dinge van jou moet-doenlysie sal
kan afmerk? Die gedagte dat Kersfees net
drie maande ver is bring ‘n beklemming,
omdat daar sommer nog baie water in die
see moet loop alvorens jy 2019 kan groet.
‘n Vriendin stuur ‘n reeks van drie foto’s:
eers grysgrou branders met spierwit skuim
teen ‘n agtergrond van donker wolke, dan
‘n foto van ‘n swympie sonlig wat deurbreek
en op die water blink en volgende ‘n
antwoord op ‘n gebed wanneer ‘n duidelike
reënboog span oor witskuimbranders en
blinkswartrotse in die son. ‘n Duidelike
teken dat ons God groot is: Hy steek sy
hand uit wanneer jy voel jy verdrink.
Net toe flits ‘n boodskap op my
selfoonskerm: Ek besing die grootheid van
die Here, ek juig oor God, my Verlosser,
omdat Hy na my in my geringheid
omgesien het (Luk 1:46 - 48). Toevallig, die
twee boodskappe, kort na mekaar? Nee!

Die jaar is nog ver van klaar - daar is nog
‘n volle derde oor. Uit kurkdroë, “dooie”
stokke bars die bloureën in ons tuine
dag vir dag meer oop met blinkbloupers
blomme. Die vinke baljaar en bou fluks
nes vir die nuwe seisoen - ‘n seisoen met
die vooruitsig van heerlike familiefeeste
en saamkuiergeleenthede met mense
na aan jou hart. Moontlik word nuwe
kleingoed binnekort gebore, kry jy
diepasemhaalkanse om jou beker weer
vol te maak, maak jy daagliks spesiale
herinneringe bymekaar en kom saam met
geliefdes om ‘n kersboom bymekaar om
die geboorte van Christus te herdenk...
Kyk op van jou werkslading, sien die son
blink op die waters, ervaar weer die wonder
van sy Skepping, die seker wete dat Hy in
beheer is!
Mag die laaste klompie maande van
2019 vir jou net die mooiste uit ons Heer
se hand inhou en 2020 gevul wees met net
nóg meer seën en vreugde.
Mooi loop tot volgende keer.

Elphi
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BRIEF VAN DIE PRESIDENT

UIT DIE PEN
VAN DIE

President

Buite is dit stormagtig en winter op sy beste. Ek besef ons
is die halfpadmerk van 2019 verby. Teen die tyd wat jy
hierdie brief lees, is ons amper by Kersfees.

H

ierdie jaar bring vir my en
David op paaie wat ons nog
nooit gery het nie. Dit is ‘n
avontuur en jy besef gou
die waarde van ‘n GPSnavigasietoestel, padkaart of enige ander
betroubare aanwysings.
So het ons die uitdaging – en glo
my vir ons ‘n groot een – om dwarsdeur
Pretoria en Johannesburg te ry om op die
N1 na Bloemfontein te kom. Verrassend
genoeg was dit toe nie so erg nie. Ons
het vroeg begin met ons reis, spoed
gehou, padborde gevolg en in die regte
baan gebly.Meteens tref die volgende my.
Hoekom is dit so moeilik om ons Hemelse
Vader se aanwysigings wat Hy elke dag
deur Sy Woord vir ons gee, te volg? Hoe
dikwels volg ons ons eie koppe en neem
alle aantreklike afritte om net weer met
moeite op die “ N1” te kom.
Dit is ‘n Sondag. Ons ry rustig binne
die spoedbeperking voort. Ons geniet die
natuur, mooi musiek oor die radio, luister
na ‘n erediens en kuier heerlik met mekaar.
Wat ‘n fees!
Hoe lyk jou reis op die stadium
van die jaar? Is jy ‘n spoedvraat, het jy
afgedraai of verdwaal of is jou karretjie
dalk oorlaai? Of is jy deur die genade
‘n gelukkige, vreeslose vrou wat by Sy
padreëls en aanwysings hou? Een ding
weet ek verseker en dit is dat God nooit
doodloopstrate op sy padkaart het nie,
maar wel kruispaaie.
Ek het weer die waarde van God se
uitnodiging om op ‘n Sabbatdag te rus,

besef. Die tsoenami van ‘n oorvol lewe
wat elke dag oor ‘n mens spoel, verblind
jou vir die gedagte om op die sewende dag
te rus. Daar is nie verniet ‘n padteken op
die N1 wat waarsku: “Speed kills” nie!
“Laat die Sabbatdag soos ‘n stadigvloeiende
rivier verloop, dan sal jy weer balans kry en
jouself nie meer sien as ‘n werkesel nie”
- Leeftydskrif 2015
“Leef stadiger en geniet die lewe.
As jy jaag, kyk jy nie net die wêreld
om jou mis nie,
Maar ook waarheen jy oppad is en hoekom”
Eddie Cantor
Mag ons elkeen veilig by ons
eindbestemming van 2019 arriveer. God
bring mense oor jou pad wat vir jou ‘n
goddelike padaanwyser is. Mense wat
jou oplig en inspireer deur hulle lewe en
geloof.
Hou stil op die 25ste Desember en
span uit saam met jou geliefdes. Waardeer
weer jou ouers en familie wat gewoonlik
ons kompasse in die lewe is. Raak bewus
daarvan dat ons Skepper ons betrag
met volmaakte liefde en dat Hy ons
Rigtingaanwyser is.
Mag hoop ons voete lig maak vir ons reis vir
2020. Voorspoedige lewensreis!
Kersfeesgroete.

Coreen
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SIELSKOS: NOVEMBER

Gebrokenheid en geweld
Bydrae: Ds. Daniël Myburgh

“Ek skreeu: ‘Geweld!’ maar kry geen reaksie nie, ek roep om hulp maar daar word
nie aan my reg gedoen nie.” - Job 19:7

B

die kerk word verbreek. Hierdie gebroke
wêreld waarin ons leef, is nie ‘n nuwe
wêreld nie. Die wêreld het al begin breek
toe ons eerste voorouers in sonde geval
het. Maar, al leef ons in ‘n gebroke wêreld
vol geweld, hoef ons nie moedeloos te word
nie. Soos Job, het elke gelowige ook hoop.
“Ek weet dat my Losser leef, uiteindelik sal
Hy op die aarde triomfeer!” - Job 19:25
Al voel dit vir ons asof niemand die
geweld rondom ons raaksien nie, herinner
die Heilige Gees ons daaraan dat ons ‘n
lewendige Verlosser het. Jesus Christus
het op hierdie gebroke aarde kom woon,
want Hy is lief vir God se kinders. Al het die
mense Hom wreed behandel, was dit nooit
vir Hom te veel om te hanteer nie. Soos
Job se vriende, het Jesus se vriende Hom
ook verraai en verloën. Aan die kruis kry
Jesus Christus ook nie ‘n antwoord van God
af nie. Hy sterf in stilte.
‘n Paar dae later staan Hy egter uit die
dood op! Hy vaar na die hemel op met
die doel om hierdie gebroke wêreld van
ons te herskep. Daarom het ons vandag
hoop, al voel dit asof ons in hopelose
omstandighede leef. God sien ál die
geweld rondom ons raak. Net omdat Hy
soms stil is, beteken dit nie dat Hy nie vir
ons omgee nie. Daar kom ‘n dag waarop
ons sal sien dat Hy, hééltyd, in ons lewens
betrokke was. Al is Hy stil, is Hy besig om
alles nuut te maak (Op. 21: 1 – 5). Hou dus
moed! Ons sal Hom sien, met ons eie oë sal
ons Hom sien, Hom en niemand anders nie.
Smag jy ook daarna met jou hele lewe?

aie van ons kan moontlik
met Job assosieer. Hoeveel
keer voel ons nie ook asof
daar soveel geweld rondom
ons plaasvind nie? Ons
kry dikwels die gevoel dat
niemand ons krisis wérklik verstaan nie.
Ons word omring deur geweld en niemand
doen iets daaraan nie – so voel dit vir ons.
Ons kan Job se frustrasie in hierdie
hoofstuk insien: Job het letterlik alles
verloor (Job 1: 1 – 22). Dit wat Job ervaar,
is so erg dat hy eerder wens hy was nooit
gebore nie (Job 3). Dit voel vir hom asof
die Here hom oor iets straf wat hy verkeerd
gedoen het. Die Here voel ver van hom
af weg. Hy verstaan nie waarom hy deur
hierdie moeilike tyd moet gaan nie. Om
alles te kroon, het sy vriende ook nou
teen hom gedraai. Hy smeek: “Kry my tog
jammer, my vriende, kry my tog jammer”
maar hulle bly hom verdink en meen dat hy
hierdie straf verdien.
Job wens iemand wil hom ondersteun,
maar niemand is daar nie. Hy skreeu:
“Geweld!” maar hy kry geen reaksie nie.
Hy roep, maar niemand antwoord nie.
Stilte is al wat Job hoor. Die meeste van
ons kan met Job vereenselwig. Daar is
soveel geweld rondom ons en soms voel
dit vir ons asof dit nie die mense rondom
ons soveel pla nie. Sommige kinders word
by die huis verbaal mishandel en by die
skool geboelie. Meer vroue is deel van
die #MeeToo-veldtog as wat ‘n mens sou
verwag. Niemand voel meer régtig veilig
op hulle plase nie.
Ons lewe in ‘n gebroke wêreld. Gesinne
word verbreek, verhoudings word verbreek,

Daniël Myburgh is predikant aan die
Gereformeerde Kerk Venterstad.
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GESPREKSARTIKEL: NOVEMBER

Gebrokenheid en

GEWELD
Bydrae: Ds. Elmarie Dercksen

STATISTIEKE VAN DIE SUID-AFRIKAANSE MENSEREGTEKOMMISSIE:

•
•
•
•

Die moordsyfer op vroue het tussen
2015 en 2016 met 117% gestyg.
In Suid-Afrika sterf drie vroue per dag
aan die hand van hul huweliks- of
verhoudingsmaat.
‘n Gemiddeld van 109.1 verkragtings
word daagliks in Suid-Afrika aangemeld.
In 2018 wys die statistiek dat 25 uit elke
10 000 vroue in ons land slagoffers van
seksuele misbruik is.

•

•
•

D

DIE REIKWYDTE VAN GEWELD
ie omvang van misdaad in
ons land, veral teen vroue
en kinders, is afgryslik. Die
negatiewe emosies wat
dit by ons wakker maak, is
moeilik om te hanteer en
veroorsaak dat ons ons gedagtes hieroor
eerder wegskuif of projekteer. Dit gebeur
met ander mense, in ander gemeenskappe,

Die aantal vroue wat seksuele aanranding ervaar het, styg in dieselfde
periode met 53%, van 31 665 tot
70 813 per jaar.
In 2018 erken een uit vier mans in ons
land dat hulle al ‘n vrou verkrag het en
40% erken dat hulle hul vrouens slaan.
Seksuele geweld en verkragting het in
die algemeen ‘n lae aanmeldingsyfer.

dink ons. As ons eerlik is, sal ons erken
dat ons ook soms dink dis hulle eie skuld:
‘n gevolg van dwelm-of alkoholmisbruik,
morele verval en swak keuses. Ons voel
magteloos, want wat kan ons hieraan doen?
Dis mos die regering se taak om in te gryp.
Hoewel armoede en maatskaplike
omstandighede die saak versleg, is dit
doodgewoon nie waar dat geweld teen
vroue en kinders net in sekere kringe
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interessante lig op geslagsgebaseerde
geweld (GBV of Gender Based Violence).
Geweld teen vroue het ‘n oorsprong in
gedagtes, vooropgestelde idees en dit wat
mense van mekaar en hulself glo en dink.
Misogynie (vrouehaat) is diep gewortel
in die idee dat vroue swakker is (ook
emosioneel en intellektueel), skuldig is aan
die oersonde en mans verlei.
Geweld begin nie by ‘n vuishou nie,
maar by gedagtes en emosies en vloei dan
uit, dikwels eers in woorde. Emosionele
afpersing en verbale boelie is dalk die
vorm van geweld wat die meeste vroue
ken (en baie mans ook). Wanneer die
magsbalans in ‘n verhouding of situasie
skuif, moet partye kies hoe om dit te
hanteer. Patriargie is aan die kwyn, en die
onsekerheid wat dit meebring, veroorsaak
dat mense selfgeldend optree, soms tot die
uiterste.
Baie Christene wil vashou aan
tradisionele geslagsrolle (mans is blou
en vrouens pienk) en dink dat as almal
net terugkeer daarna, dinge sal regkom.
Navorsing bewys egter dat geslagsrolle
grootliks kultureel bepaal word en
aangeleerde gedrag is. Mense word in ‘n
baie groter verskeidenheid gebore as wat
ons kan bedink. Wil ons regtig terugkeer
na die tyd toe vroue nie stemreg gehad
het, nie gesinsbeplanning kon doen, of
byna geen beroepskeuses gehad het nie?
‘n Verdere probleem is dat hierdie verlange
na die ou manier die verantwoordelikheid
vir die probleem weer eens vierkantig
op die vrou – vanuit die staanspoor die
minder magtige - se skouers plaas. (Sy
was nie onderdanig genoeg nie, sy het te
uitlokkend aangetrek, sy moes hom nie
gelos het vir ‘n nuwe kêrel nie.)

voorkom nie. Dit bereik inderdaad mense
in elke ras en ekonomiese klas. Die oorsake
hiervan is dus meer verreikend as net geld
of etiek.
BEWUS VAN DIE PROBLEEM
Hoewel ons altyd sal beleef dat ons
regering meer moet doen – en ons in
die algemeen vies is oor verkwisting en
wanadministrasie – is dit ook nie waar dat
hulle nie die tendens raaksien of daaroor
bekommerd is nie. Daar is erken dat ‘n
golf van aktivisme nodig is om hierdie
bose tendens te stuit en ‘n oproep
gaan na elke landsburger uit om hom/
haar hiermee te bemoei. Daar is besluit
om die veldtog genaamd Sestien Dae
teen Geweld teen Vroue en Kinders te
ondersteun; ‘n internasionale beweging,
in 1991 deur die Centre for Women’s
Global Leadership geïnisieer. Intussen het
die regering ook wette verskerp, verskeie
bewusmakingsveldtogte geloods en plekke
van veiligheid vir vroue geskep (White Door
Safe Houses).
Dit is dus duidelik dat, ten spyte van ons
gevoel van magteloosheid, ook óns hieroor
behoort te dink en te besluit watter bydrae
ons kan lewer. Verder moet ons ook onthou
dat hierdie ‘n taboe onderwerp is waaroor
slagoffers swyg en dat tussen die vroue wat
jou omring – ook vandag – daar volgens
statistiek ook slagoffers is. Dit raak ons, of
ons dit wil weet of nie.
GEBROKE GESKIEDENIS
Geweld teen vroue en kinders het ‘n
antropologiese geskiedenis (dit kom uit ‘n
tyd waar die fisies sterkeres – gewoonlik
mans – hul wil kon afdwing). Die vraag
bestaan dus waarom dit vandag, selfs in
ontwikkelde lande, steeds soveel probleme
veroorsaak.
Studente van genderstudies hou hul
in die afgelope dekades toenemend
hiermee besig en van hul bevindinge werp

ALMAL IS SLAGOFFERS
‘n Verdere komplikasie is dat streng
geslagsrolle ook manlikheid vergiftig
(lees gerus oor toxic masculinity). Deur te
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verwag dat mans altyd moet sterk wees en
leiding neem, ontneem die samelewing
hulle van emosionele egtheid, meelewing
en gesinsdeelname. Onlangse navorsing
uit Australië wys daarop dat die meeste
mans wat tot gesinsgeweld toetree, dit
doen vanuit ‘n plek van diep vernedering
en skaamte. Dit spruit uit onrealistiese
verwagtings van manlikheid en veroorsaak
‘n brose ego.

Jesus se inklusiewe gedrag, in Paulus se
(vir sy tyd) voorwaartse geskrifte. Vanuit
die Christendom is die idee gebore dat
mense God se liefde werd is en daarom
mekaar se respek verdien. Daardie idee
het in die geskiedenis oorgespoel na elke
lewensterrein en so het ons afstand gedoen
van slawerny, kinderarbeid en poligamie.
Hierin lê die sleutel tot ons almal se
betrokkenheid: op grond van God se
liefde vir mense, behoort ons elke saak wat
menswaardigheid bevorder, heelhartig te
ondersteun. Miskien is jy self ‘n slagoffer,
of miskien het jy nog nooit hiermee te doen
gekry nie. Ons almal behoort egter te kies
vir gedagtes, woorde en dade wat elke
mens se waardigheid ondersteun, of hulle
man of vrou, swart of wit, oud of jonk is.

‘N UITDAGING VIR ONS ALMAL
Christengebaseerde genderstudies sorteer
hierdie uitdaging onder die sambreel van
menswaardigheid. Mense dink soms dat
menswaardigheid ‘n liberale politieke
konsep is, maar die wortels daarvan lê
inderdaad in die Nuwe Testament – in
BESPREKINGSVRAE:
• Beskou jou gedagtes eerlik. Gun
jy dieselfde dinge vir jou seuns en
dogters?
• Gebruik ons taal wat
menswaardigheid onderskraag?
As seuns huil, is hulle ‘sissies’, of
as dogters selfgeldend optree, is
hulle ‘bossy’. Elke persoon is uniek;
ons behoort taal te gebruik wat dit
weerspieël. Taal is magtig.
• As jy self ‘n slagoffer is wat geweld
oorleef het, mag jou storie ander
help. Oorweeg om dit te vertel.
• As jy jou in ‘n gevaarlike of moeilike
situasie bevind, is dit dalk tyd om
hulp te soek. Vertrou ten minste een
persoon voordat jy deel word van die
statistiek. Die nasionale nommer vir
hulp by die GBV oproepsentrum is
0800 428428.

•

•

•

As iemand jou vertrou met hulle
storie, wees ‘n veilige ruimte. As
jou omstandighede stabiel is, kan jy
vir brose vrouens en kinders in jou
gemeenskap baie beteken.
As jy in ‘n veilige huwelik of
verhouding is, gesels met jou man
hieroor. Navorsing bewys dat manlike
vennote in die stryd teen geweld
groot impak maak. Elke man wat
hierteen opstaan, is kosbaar.
Oorweeg dit om die beweging
Thursdays in Black te ondersteun
(www.thursdaysinblack.co.za). Hulle
help geloofsgemeenskappe nasionaal
en internasionaal om intensioneel
op te staan teen geslagsgebaseerde
geweld. Jy kan borsspelde bestel en
op Donderdae swart aantrek om jou
solidariteit te wys.

Bronne:
Die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie
Statistiek Suid-Afrika

Elmarie Dercksen is predikant by die NG
Kerk Bloubergstrand. Sy het ‘n M.Th. in
Gender- en Gesondheidstudies, met die
fokus Ou Testament.
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Bydrae: Marinda Schutte

my nog,
maar dan
gooi ek
dit oor
my skouer.
Wat help dit om heeltyd hartseer te wees
oor iets waaraan jy niks kan doen nie?

Desember is die Verenige
Nasies se internasionale
bewusmakingsdag vir
persone met gestremdhede
en daarom voer ons hierdie
keer ‘n gesprek met Sheri
Brynard. Sheri het Downsindroom,
maar sy is ‘n merkwaardige vrou wat as
motiveringspreker en woordvoerder vir
persone met gestremdhede - en spesifiek
persone met Downsindroom - op nasionale
en internasionale vlak optree.

Daar is sekere eienskappe wat met
Downsindroom gepaard gaan - fisies,
intellektueel en emosioneel. Jy is egter ‘n
jong dame wat alle vooropgestelde idees
van mense van die tafel afvee. Is daar
sekere eienskappe waaraan jy baie moes
werk (en nog steeds aan moet werk)?

Sheri, as ‘n persoon met Downsindroom,
vertel my hoe voel dit vir jou om “anders” as
die meeste mense te wees.

Werk ons almal nie maar aan onsself nie?
Ek kan net vir myself praat, want ons is nie
almal dieselfde nie. Ek is stiller as ek mense
nie goed ken nie en ek is soort van ‘n
introvert. My ma wil hê ek moet vriendeliker
wees, maar ek is nie so laggerig soos sy
en soos my pa was nie. Ek lag net vir iets
snaaks. My ma sê ek kan hardkoppig wees,
maar sy laat my nie toe om my sin te kry as
dit nie reg is nie.

Daar was ‘n tyd, toe ek nog in die skool
was, dat ek baie gekla het omdat ek nie
soos my sussies is nie. Hulle het dit soveel
makliker met alles. Ek en my ma drink altyd
koffie by ŉ plek en dan gesels ons. Sy vat
my toe deur die strate van Bloemfontein en
wys my die mense wat op die strate slaap
en eet. Sy vra my toe of ek eerder een van
hulle wil wees. Daardie dag het ek besluit
om dankbaar te wees vir die mens wat ek
is. Ek sukkel met baie dinge, maar ek kry
soveel liefde en hulp, dis regtig nou vir my
okay om ek te wees.

Sheri, jy is die eerste persoon met
Downsindroom in die wêreld wat ‘n tersiêre
onderwysdiploma ontvang het (sonder
enige spesiale vergunnings). Moes jy baie
hard werk daarvoor? Vertel my ook bietjie
meer van jou werk by die skool elke dag.

Was jy ooit hartseer of rebels of kwaad
omdat jy anders is?

Ek was hartseer, maar dit was lank gelede
en my ma hou nie van mense wat hulleself
te veel jammer kry nie. Partykeer pla dit

Ja, daar is nou ander mense met Downsindroom met diplomas, maar die universiteite
oorsee het spesiale programme ingebring
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Sheri ontvang
haar onderwysdiploma

Sheri het met die hulp
van Colleen Naudé ‘n
boek oor haar lewe
geskryf, wat deur Lux
Verbi uitgegee is. Die
boek was genomineer
vir die Andrew MurrayDesmond Tutu-prys vir
godsdienstige lektuur.

om mense wat ‘n bietjie meer sukkel, te help.
Ek moes hard werk en ek het. Ek wou aan
myself bewys dat ek dit kan doen as ek net
regtig hard werk.
Sjoe, my werk by die skool is heerlik. My
lewe is nou vreeslik lekker en opwindend en
as ek in die oggend opstaan, staan ek op
vir my kinders in Lettie Fouche. Dis ŉ skool
in Bloemfontein vir kinders met verstandelike gestremdhede. Hulle is baie na aan my
hart. Ek verstaan hulle so goed en hulle kom
gereeld na my toe met hulle probleme. Ek
bied lessies aan en help die juffrouens met
die kinders. Die kinders aanvaar my en hulle
weet dat ek hulle verstaan.

Jy is ‘n internasionale ambassadeur vir
persone met Downsindroom en het al ‘n
verstommende hoeveelheid toesprake
dwarsoor die wêreld gelewer. Ek wil graag
vir jou ‘n paar vrae daaroor vra. Ek weet
ma Susette help jou baie. Hoe leer jy al die
inligting en inhoud van die toesprake? Raak
jy nooit deurmekaar nie?

Ek en my ma
gaan drink
koffie en dan
besluit ons
wat in die
toesprake
moet wees
en wat moet
verander van
die vorige
jaar. Sy tik
dit en dan
lees ek dit en
verander waarvan ek nie hou nie. Dan lees
my stiefpa dit en maak die taal bietjie beter.
Ek leer dit kaartjie-vir-kaartjie en ek het nogal
tyd nodig. Dis gewoonlik wat ek deur die
Desembervakansie doen, voor die nuwe jaar
begin. Ek leer die Afrikaans en Engels saamsaam en herhaal maar net baie. Omdat ek
regtig elke ding wil sê, is dit nie so
moeilik nie.
Sheri en haar
ma, Susette

Sheri as openingspreker by die Verenigde Nasies se
Internasionale Downsindroom Dag in New York.

Sheri het die Presidentstoekenning ontvang vir haar
prestasies en die werk wat sy doen vir verstandelik
gestremde persone. (Foto: Lettie Ferreira)
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Raak jy ooit op jou senuwees as jy voor ‘n
vreemde groep mense moet praat?

was daar ŉ vlagseremonie en elke land
se vlag word dan deur iemand met
Downsindroom ingedra. Ek het heel voor
ingeloop en toe ek ingestap het met die
Internasionale Downsindroomvlag, het
die mense daar my aangekondig as: Sheri
Brynard, representing all people with Down
syndrome in the world. Dit sal ek nooit
vergeet nie.

Nee, my ma raak op haar senuwees. Ons
bid altyd voor ek praat. Ons vra altyd die
Here dat die mense ons nie moet raaksien
nie, maar die Here, wat my geseën het.

Jy het al voor ‘n klomp belangrike mense
gepraat, onder andere by Internasionale
Downsindroom-kongresse, onderwyssimposiums in Oxford en Cambridge
en natuurlik by die Verenigde Nasies in
Switserland en New York. Hoe voel jy oor al
die belangrike toesprake wat jy gemaak het?

Ek weet dat jy ook jou lyf al ‘n paar maal
aktrise gehou het. Vertel ons bietjie meer
van jou rol in Binnelanders - wat moes jy
doen en hoe voel dit op ‘n sepiestel?

Ek was Marie, ŉ persoon met
Downsindroom. My TV-ma was Shareen
Swart, wat verlede jaar aan kanker oorlede
is. Ek het ŉ regte praatrol en ook my
eie aantrekkamer, haarstilis en make-up
persoon gehad! Ek het baie bekende
akteurs ontmoet en ek het ŉ klein bietjie
hemel hier op aarde beleef. Dit was
verseker die beste weke van my hele lewe!
Dit was nou hemel op aarde verby!

Ek het die twee toesprake by die VN as
baie belangrik gesien, omdat ek geweet het
ek moet die mense van die VN motiveer
om meer vir mense met verstandelike
inperkinge oor die hele wêreld te doen.
Verder is elke toespraak vir my belangrik,
nie net voor belangrike mense nie. Ek het
eenkeer ŉ groepie parkeerplekaanwysers
toegespreek en dit het vir my ontsettend
baie beteken toe dit vir hulle baie
beteken het. Ons het hierdie naweek in
die kleurlingwoonbuurte in die Wes-Kaap
gewoon en gepraat. Dit was vir my een van
die hoogtepunte van my praterye. Hulle het
dit so waardeer. Elke toespraak gee ek vir
die Here, so elke toespraak is belangrik.

Die stuk “ Xxtra chromosome is nie cool nie”
klink vir my besonder interessant … En
dan het jy ook in die toneelstuk “Hanna”
gespeel?

Ja ek het ook al ŉ hoofrol gespeel in twee
verskillende tweepersoon-teaterproduksies.
Die eerste het gegaan oor hoe die lewe kan
wees nadat ŉ persoon met Downsindroom
se enigste ouer sterf en sy by haar sussie
moet gaan bly. Dit was baie hartseer, maar
ook vol hoop.
Die tweede een was ŉ storie oor
“andersheid”. Dis nie net mense met
gestremdhede wat nie altyd voel hulle pas
nie in nie. Baie mense met net genoeg
chromosome voel ook soms so. Ek was
Libbie, ŉ persoon met Downsindroom en
Ané van den Berg het ŉ tienermeisie wat
nie in haar tienerwêreld inpas nie, gespeel.
Die storie leer jou dis okay om anders te
wees, want ons Hemelse Vader het ons

Watter toespraak op watter plek was vir jou
die spesiaalste en hoekom?
Wat vir my uitstaan, was toe ek in Indië
gepraat het. Die dag met die opening van
die Internasionale Downsindroomkongres
Sheri spreek die
12de Downsindroom
Wêreldkongres in
Indië toe.
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SHERI SE GUNSTELINGE:

elkeen perfek gemaak, presies soos ons is.
Om in Hanna te speel, was nou hemel op
aarde. Ek was deel van ŉ groot groep en
het gevoel ek pas iewers in. Ek hou van
toneelspeel, want dit is super lekker om
iemand anders te speel.

Stokperdjie: Ek gaan fliek graag,
doen blokkiesraaisels, ek kyk TV en
lees baie graag.
Kos: Ek eet meestal vrugte,
groente en slaai. Enige gesonde
kos. Maar braaivleis en boudvleis en
malvapoeding is seker die lekkerste.
Ek eet net nie te veel daarvan nie.
In Londen eet ek en my ma scones
met clotted cream en drink tee vir
middagete as ons die kans kry.
Musiek: Gospel-liedjies, Afrikaanse
liedjies en die meeste van almal is Gé
Korsten se liedere. Wanneer Corneil
Muller (van The Voice-faam) klassieke
liedere sing, raak dit my die meeste
aan.
Land in die wêreld: Daar is baie.
Jerusalem het vir my baie beteken,
maar Switserland en Duitsland was vir
my die twee mooiste lande.

Dit is altyd vir my opvallend hoe jy altyd
perfek versorg is. Is dit vir jou belangrik
om mooi te lyk? Kies jy jou klere en
haarstyle self?

My ma het my geleer om altyd mooi na
myself te kyk. Ek moet respek vir myself hê,
anders sal niemand vir my respek hê nie.
Ek en my ma shop saam, maar sy vra my
altyd waarvan ek die meeste hou. Ek het
ŉ anderste postuur, so my ma help my om
die soort klere te dra wat by my lyf pas. Dis
vir my heerlik om in die oggende te besluit
wat om aan te trek en wanneer ek praat by
plekke, dra ek altyd my mooiste klere. Dan
voel ek trots om ék te wees.

Raak jy ook soms moeg en moedeloos? Wat
doen jy dan om jou beter te laat voel?

Ek word verseker soms moedeloos wanneer
ek sukkel, maar ek moet maar net daaroor
kom. Ek probeer fokus op die dinge wat ek
kán regkry. Ek is opgewonde oor my lewe
en wanneer ek op plekke praat, gee die
Here my energie en ek probeer Sy liefde
uitstraal.

Op die TV-reeks
Binnelanders

Laastens, wat is die een ding wat jy wil hê
iemand van jou moet onthou?

Dit sal lekker wees as die mense my onthou
as iemand wat ŉ verskil gemaak het in
ander mense se lewens. Hulle kan ook
onthou dat ek regtig vir mense wat sukkel
omgee.
Toe ek aangeneem is in die kerk, het my
pa, Jerry Brynard, vir my ŉ Bybel gegee en
daarin was die mooiste vers geskryf:
Ps. 37:5 Laat jou lewe aan die Here oor
en Hy sal sorg.

FOTO’S SHERI BRYNARD
Alle foto’s beskikbaar gestel deur Sheri Brynard op
haar webtuiste www.sheribrynard.co.za
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SIELSKOS: DESEMBER

VREESLOOS VOL

vreugde
Bydrae: Liesel Theron

“soos krismiskinders kom ons huis toe om in
Julie ons familiewees te vier”

D

STORIETYD
Die kinderboekie Frederick deur Leo
Lionnie, vertel die verhaaltjie van ‘n
veldmuisgesin wat met die oog op die
komende winter mielies, neute en strooi
bymekaarmaak.
Almal doen mee,
behalwe Frederick.
Hy versamel
sonstrale vir die
koue winterdae,
asook kleure, want
die winter is grys.
Én woorde sodat
daar genoeg is
om met mekaar
te kan gesels in

it is die verwelkomingswoorde aan ons kinders
toe hulle hul opwagting
vir die wintervakansie
maak. Ononderhandelbaar,
natuurlik, ook die klein
verrassinkies onder elkeen van die
kleinkinders se kopkussings.
Kersfees is immers hééltyd:
storietyd, familietyd, etenstyd, feestyd…
Daarom is dit nie vreemd dat Ellen Chase
beweer dat Kersfees nie ‘n datum is nie, dit
is ‘n ingesteldheid. Ja, dit is om heeltyd as
koningskinders die LEWE te vier in Jesus
Christus, ons Verlosser.
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Onverwoordbaar. Stom. Piekfyn, die
vergestalting van vreugde, dankbaarheid,
vrede, stilte, kloosterkoelte – daar waar
die wind die Kögelbergpieke helder kwas.
Alles houtskoolswart verkool. Ons almal
uitgedun tot stilhuil.
Op 30 Maart vanjaar verrys daar egter
uit hierdie Piekfynpaternosterbedevaart hul
dogter se feniksbruilofsfees onder ‘n tent
wat oor die afgebrande murasies van die
huis gespan is. Uit Piekfyn se verwonding
word verwondering gebore. En om die
bruilofsfeestafel vier ons dié LIEFDE en
GELOOF. Deur water en vuur heen na
oorvloed toe. (Psalm 66:12)
Dit word so raakgevat in wat Wilhelm
Jordaan skryf in Van Alle Kante in die
BEELD van 3 Julie 2019: “Familiewees
het te doen met ‘n dieperliggende
plekbewussyn. Familie is mos jou
beginplek – ‘n geborgenheid waarvandaan
jy uitgaan na ander plekke, die wêreld
in. En waarheen jy weer en weer wil
terugkeer. Om opnuut te weet: dié plek is
onverwoesbaar myne. Só word familie die
mitiese vuurherd van warmte en nabyheid
waar die groot menslike storie van liefde,
sorg, agting, wysheid en respek al eeue
lank oor en oor vertel en geleef word.”

die lang winteraande. En oplaas is dit
Frederick se versamelde woorde wat in die
veldmuisgesin ‘n warmte vir mekaar bring…
Kom ons stook die familiekaggelvure
dwarsdeur die jaar met stories –
tonekrullekkerte. Verál met Kersfees wil
ons almal ‘n kersverhaal hoor, want I.L.
de Villiers het gesê: “Onthou, Kersfees
is dié tyd van die jaar dat ons almal weer
kinders word en iewers ‘n ster sien wat
van ‘n koning vertel.” Dáárom vir ons
almal wat maar weer kinders word met
Kersfees, luister ons as gesin élke jaar na
die juweelstorie van P.J. Cillié, Die Engeltjie
wat agtergebly het. Want die beste stories,
soos Sussie sê, is meestal oues wat nuut
vertel word.
Dana Snyman verwoord hierdie broodnoodhonger as volg: “Stories is soos brood
vir die hart. ‘n Mens het stories nodig soos jy
water nodig het – as jy ‘n betekenisvolle lewe
wil lei. Stories is groter as mense.” George
Louw beaam dit: “Uit stories moet ons leer,
gelykenisse, nié weens gebrek aan verhewe of
vername woorde nié – néé gewoon omdat ons
self storie is.”
Elke jota en tittel van ons lewens is
immers ingebed in God se storie met óns
– en óns kinders – en húlle kinders. Stories
verruim ons hart en torring aan ons siel.

….met familiekuiers om ‘n tafel…

STORIETYD = FAMILIETYD
In Augustus 2013, na ‘n familiekuier
van ons hartsvriendinsussie in hulle
vakansiehuis, Piekfyn, te Bettiesbaai, lui
haar gasteboekinskrywing: “Die Pieks
en die Krugers was daar met 4 uit die 6
kleinkinders. Ons het gekuier en beleef,
gehuil en gelag, gekook en geëet. Gekyk
na verledes en toekomste. Uitgesien na
liefde en geloof.”
Ses jaar later op Vrydag 11 Januarie
2019 met die verwoestende bergbrande,
brand Piekfyn – toevlugsoord, skuilplek,
holte-vir-die voet – in ‘n oogwink tot
in sy fondasies af. “Wie troos soek is
weerloos”, skryf T.T. Cloete. Verslae.

ETENSTYD
Aldus die filosoof, Marthinus Versfeld,
is “kosmaak en eet ‘n geestelike ritueel
waarmee spys en drank ons met die
mensheid én die godheid beklee. Die
eet van ‘n maaltyd is die kern van die
samesyn van mens en mens, en daarby ‘n
intenerarium mentis in Deum – ‘n reis van
die siel na God.”
Ja, ‘n maaltyd is ‘n viering van die
gawes van die lewe wat ons met mekaar
deel. ‘n Maaltyd saam is een van die mees
intieme en gewydste menslike gebeure.
Rondom die tafel word ons kwesbaar, laat
ons toe dat ander vir ons inskep, vir ons

14

FEESTYD
Dáárom “dek” die tafel met blomme, kerse,
kleurvolle servette. Laat elke familie- of
gesinsete geil staan in dankbaarheid,
geborgenheid en – innering … die kartering
van saamweestye, landmerke en emosies.
Kom sit aan by ons feestafel waar
ons gloeiend, blinkoog, met afwagting,
verwondering en ontroering, VOL
VREUGDE vertel:
“Vir ons is ‘n Seun gebore,
aan ons is ‘n Seun gegee;
Hy sal heers, en Hy sal genoem word:
Wonderbare Raadsman,
Magtige God,
Ewige Vader,
Vredevors.” (Jes 9:5)

skink. Vreemd soos dit mag klink, is die
etenstafel die plek waar ons “voedsel” vir
mekaar word. Rondom die tafel word ons
familie, vriende, ‘n groep gelowiges – ja, ‘n
liggaam, ‘n plek waar pragtige herinneringe
gemaak word, daar waar HY die gasheer en
eregas by elke maaltyd is.
In die ROOI ROSE van April 2002 skryf
Mariëtte Crafford in ‘n Ode aan ‘n Tafel:
“Vir my is ‘n tafel ‘n houttablet waarop
die kronieke van ‘n gesin gegrif word. Die
hoogliedere en klaagliedere, die openbaringe
en die psalms. My huistafel is vir my
tuiskoms.”
Vanuit dié verbondenheid kan almal wat
hulself dan familie noem met verwondering
aan die ontdekking van feesviering en
familieskap deelneem.

Bronverwysings:
• 3 MINUTE STILTE OP DIE LEWENSPAD,
Henri Nouwen.
• BEELD: VAN ALLE KANTE, Wilhelm
Jordaan
Aanbevole stories:
• JAFFIE deur Eitemal
• VREDE OP AARDE: ‘n Kersboek
byeengebring deur Linda Rode.
• GOUE LINT, MY STORIE BEGINT:
DAARDIE OGGEND – kerslegende deur
Hester Heese.
• THE CHRISTMAS MYSTERY deur Jostein
Gaarder.

GEBORG DEUR

DOLFYN TAK 329 - PORT ELIZABETH
“Vrouwees beteken dat ek toegang het tot daardie magiese konneksie wat ‘n
vriendskap met ‘n vriendin is. Elke vriendskap het sy eie dinamiek en elke vriendin
vul ‘n mens aan op ‘n eiesoortige manier.”
Laurika Rauch
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GESPREKSARTIKEL: DESEMBER

PELGRIMSTOGTE:

verryking
DIE PAD NA

Bydrae: Anys Rossouw
en Marinda Schutte

Vir my was dit bietjie ‘n reis deur ‘n
vreemde stil landskap buite en binne my...
Na ‘n stuk onbekende,
daar waar tyd gaan staan het...
DIE GESKIEDENIS VAN PELGRIMSTOGTE
‘n Pelgrimstog word beskryf as ‘n reis of ‘n soeke wat van
morele of spirituele belang is. Gewoonlik is dit ‘n reis na
‘n heiligdom of ‘n plek wat belangrik is vir ‘n persoon se
godsdiens of geloof, maar dit kan ook ‘n metaforiese reis
na spirituele verligting of verryking beteken. Die meeste
gelowe of godsdienste oor die wêreld heg waarde aan ‘n
begin- of geboorteplek wat van waarde is vir die spesifieke
godsdiens. Dit kan ‘n landmerk wees, of ‘n stad, of die
geboorte- of sterfplek van ‘n belangrike persoon of heilige.
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C

het tussen die 11de en die 13de eeu ‘n
militêre dimensie aangeneem, hoofsaaklik
om Jerusalem en die heilige simbole
teen die Islamitiese invallers te verdedig.
Dit was die begin van die kruistogte of
heilige oorloë.

hristelike pelgrimstogte
is aanvanklik gemaak na
die plekke wat met Jesus
se geboorte, lewe en
kruisiging geassosieer
word en vanaf die vierde
eeu is pelgrimstogte na die Heilige Land
sterk deur kerkvaders aangemoedig.
Pous Benedict XVI het die volgende
gesê: Om op ‘n pelgrimstog te gaan,
is nie bloot net om ‘n plek te besoek
en die kunsskatte, natuurskoon of
geskiedenis te bewonder nie. Om
op ‘n pelgrimstog te gaan beteken in
werklikheid om uit ons omgewing te tree
om God te ontmoet op die plekke waar
Hy homself bekendgemaak het, waar sy
genade besonder helder geskyn en die
vrugte van bekering en heiligheid onder
gelowiges gedra het. Maar, bowenal,
gaan Christene op pelgrimstogte na die
Heilige Land, na die plekke wat met die
Here se lyding, kruisiging en opstanding
vereenselwig word. Hulle besoek Rome,
die stad waar Petrus en Paulus gely het,
en Compostela, ter herinnering aan St
James, wat pelgrims vanoor die hele
wêreld verwelkom het, alles met die doel
om hul gees te versterk met die apostels
se getuienis van geloof en liefde.
Pelgrimstogte na die Heilige Land
was destyds baie duur, het baie lank
geneem (te voet) en pelgrims het baie
ontberinge verduur. Hulle moes dikwels
al hul besittings verkoop en was jare
weg op hierdie pelgrimstog. Dit is dus
‘n tog wat groot toewyding geverg het
en een maal in ‘n leeftyd aangepak is.
Baie pelgrims het ook gesterf op pad. ‘n
Pelgrimstog was ‘n simbool van uiterste
toewyding en ‘n sterk geloof.
In 1071 het die Islamitiese magte
Palestina ingeval en Jerusalem, wat deel
was van die Bisantynse Ryk, ingeneem.
Die pelgrimstogte na die Heilige land

MODERNE PELGRIMSTOGTE
Een van die bekendste moderne
pelgrimstogte is tegelyk ook een
van die oudste, naamlik die Camino
de Santiago, of ook bekend as die
Pelgrimstog van Compostela. Dit is ‘n
netwerk van pelgrimspaaie wat lei na
die heiligdom van die apostel Jakobus,
gesetel in die katedraal van Compostela
de Santiago in Spanje. Dit is nie net
een van die belangrikste pelgrimsroetes
nie, maar ook ‘n gewilde toeristeroete
en ‘n Wêrelderfenisgebied. Dit het die
afgelope paar jaar ook uiters gewild
onder Suid-Afrikaners geword en
mense pak hierdie pelgrimstog aan om
verskillende persoonlike redes.
‘N PERSOONLIKE ERVARING – GREPE
UIT ‘N PELGRIMSTOG
Die pad na Santiago was ‘n ryk, diverse
pad van kontraste: soveel inspanning
en soveel ontspanning. Heerlike tye van
pret, lag en kuier, maar ook lang stiltes
van alleen wees en dink. Swaarkry en
lekkerkry het so deel van mekaar geword
dat dit nie altyd moontlik was om te weet
waar die een begin en waar die ander
ophou en of dit nie presies dieselfde ding
is nie.
Ons het nie verstaan dat die pelgrim
nie die pad loop nie, maar dat die pad
die pelgrim loop in ‘n soort ritmiese trans
wat een tree op die volgende laat volg
op die maat van oermusiek van ‘n wêreld
en ritme wat ek nie onder klank kan bring
nie. Maar dit maak my deel van die
kosmos, sodat ek sukkel om te weet wat

17

botseltjiegroei, al voel die dag winter
en weet ek daar is vir vandag reën en
sneeu voorspel. Die reën verf met ‘n impressionistiese kwas vir my die hele wêreld
in sagte vaagheid, waar alles gevoelvol hul
punte en harde kantigheid en kwasterigheid
verlaat en in my rus en kalmte laat.
Toe kom ons in Cacabelos. ‘n
Betowerende Middeleeuse prentjie om op
koekblikke of sjokoladebokse te skilder. En
Cacabelos se klipkerk se oop deur nooi my
in. My munte steek kerse brand vir mense
vir wie ek lief is, was en altyd sal wees –
want hier ontmoet die hede en die verlede
in harmonie, kan ek voel anderkant dood
en lewe. Net in hierdie oomblik is ek hier
en nooit weer nie. Nou is die mooi binne
en buite totaal verbind en vloei my lag en
huil maklik saam. Verbind my woordelose
gebed generasies, kontinente en ewighede
in stil heiligheid.
In Cacabelos eet ons ansjovissies
op ingelegde bloedrooi soetrissies met
gekookte eiers, olywe, panbrood, olyfolie
en wyn. En buitekant die vensters vat
die bome hande en groei saam met en in
mekaar verweef in lanings waar die takke
mekaar omhels en koester. Die voëls maak
nes in die kerktoring – onversteurbaar
deur tyd en ewigheid. Hier sit ou tannies
en kuier in die straat. Hul lag en groet
met gesigte vol tyd en lagstrepies van
lééf. Hier staan tyd op ‘n manier stil, raak
deurmekaar of is ingehaal deur ewigheid.
Hier voel dit of nóu nog altyd was en
vir altyd sal aanhou. En vrede is ewig
en ononderhandelbaar deel van ‘n stil,
onverstoorbare gang van oomblikke wat
aanhou...
Ek stap Villafranca binne met ‘n stil lied
op my lippe en vind dadelik plek vir siel en
liggaam: ‘n pragtige klipkerk op die heuwel
met daarnaas die Albergue Ave Fenix wat
uit die 1200’s dateer.
Ons gaan sit in die katedraal. Die
katedraal wat oor eeue vir so baie pelgrims

binne my of waarbinne ek nou eintlik is.
Maar ek kon voel of die hele wêreld aan my
behoort met ‘n soort begrip of wete dat ek
in die wêreld eintlik net soos ‘n doudruppel
aan ‘n takkie hang – wat net vir ‘n oomblik
blink in ‘n helder sonstraal...

Ons begin verstaan dat ons die geel
pyle of die Camino skulpteken wat die
roete aandui, moet soek en volg. Dis op
enige denkbare plek geverf – op bome,
sypaadjies, klippe, agterkant van padtekens
... en dis jou roeteaanduiding. Daar is
altyd iewers ‘n teken om mens op die pad
te hou, maar dan moet ‘n mens daarvoor
kyk. Ons stap na die kasteel op die bult
wat oor die dorp troon. Die kasteel van
die mistieke, geheime – die Templers. Ek
wonder as klippe kon praat? Maar totaal
in karakter wil hul ons nie toelaat nie – dis
onder konstruksie. Die tyd van inkwisisie
is tog seker lankal verby? Tog stap ons stil
deur die grootse poort en sien ons genoeg.
Ons oë soek die geel pyle en skulpe na die
pad wat ons gekom het om te loop. Ek trek
my baadjie stil en stadig vas teen ‘n koue
wind en is dankbaar oor my handskoene.
Ons loop in die koue deur wingerde
in die teer vroeglente en die koue en
reën lê buite my – anderkant my mus en
my handskoene. In klein dorpies stap
ek deur die verweer en verval van ‘n ver
verlede, verby ou dig gegrendelde deure
en sien die nuwe seisoen se skugter teer
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in die mos op klipmure, wat op sigself ‘n
hele mikrokosmos is. Maar hiervoor het ek
‘n oog nodig wat wegkyk van die opdraand
en die pyn. ‘n Oog wat binnetoe kyk na
waar die reis gaan. Waar die treë drome is,
en hoop ... al is die sin die reis en nie die
eindpunt nie, weet ek ook dat die reis nie
sou sin maak as ek nie iewers heen op pad
is nie.
Dit voel of niks my op Santiago se
grootsheid voorberei het nie – en op
my emosionele reaksie daarop nie. Ek
het die laaste deel tot by die katedraal
met ‘n groterwordende, intense, stille
verwondering in my gestap. Vasgevang in
die nou straatjies met die klipgeboue wat
elk op sy manier ‘n gebeeldkapte verhaal
oor eeue vertel. Torings, beelde, deure en
venstertjies, prentjies van mense se leef.
Asof al my sintuie oorweldig is deur wat
ek beleef en ek onmagtig is om op enige
manier woorde of selfs gedagtes te vind
vir dit waarin ek net wegraak, ‘n ervaring
sonder kante of grense, waarop ek nie ‘n
greep kan kry nie.
In Santiago voel dit vir my of die gravitasiekrag van my gees opgehef is – hier
sweef ek – voel my werklikheid onwerklik of
werklikheid en droom dieselfde is. Op die
kerkplein het tyd vergete geraak en gaan
stilstaan. Is en was, lewe en dood het deurmekaar geraak sodat net ewigheid bly...
Die intensiteit van die ervaring hou
dalk verband met my bewustheid van die
verskriklike tydelikheid hiervan. Ek moet
dit alles leef – ek het net nóu. Ek wil nóu
niks mis nie, in harmonie en liefde leef met
alles in en om my. Ek besef dat ek tuis so
dikwels leef asof dit nie ‘n genadegawe is
wat ook maar verskriklik tydelik is nie. En
dít sal ek saam met my neem, want my
fokus om met oorgawe hoop en liefde in
die wêreld waar ek leef méér te maak, dié
reis gaan nog aan... in my!

baie heilig was, want soveel siek pelgrims
het hier hul laaste seën ontvang. In
die katedraal kyk ek met my hart, my oë
onmagtig ... kyk hoe kulture hier flirteer,
hoe die romeinse en gotiese boustyle
en lyne in benewelende harmonie liefde
maak in glorieryke lofprysing wat in klip
hemelwaarts reik. Ek kyk met my siel, met
my ore die stilte en my vingerpunte oor die
tekstuur van klip en houtsnywerk van mense
wat met hul hande biddend geskep het om
siele soos ek in verwondering te herskep ....
en ek wil nie verder loop nie...
Gelukkig is die atmosfeer en die
bekoring ook in die silhoeëtte van die kruis
teen ‘n hemelblou lug en die begraafplaas
in die voortuin. God en heiligheid is oral. In
die grafte - in die bevestiging van geloof,
want oor generasies se lewe en sterwe
staan telkens ‘n kruis en die geloof van
opstanding van mense wat bly glo ... en
ek wonder oor die vae grens tussen my
geloof en ongeloof en ek weet nie meer
of ek aan my geloof of my ongeloof twyfel
nie. Maar ek weet, ek is op ‘n pad waar
die troos en die beloning nie die eindpunt
is nie, maar in die mooi van die reis. In
die ompaaie, die rusplekkies, onverwagte
draaie, fonteine of ‘n kapelletjie – die lewe
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Saamgestel
deur:
Karen Hauman

OP

Afrikaans is die taal waarin
ek leef, beweeg en is.

Professor Elize Botha (1930–2007, née Elizabeth Lindes) ‘n
gerespekteerde Suid-Afrikaanse akademikus
en literêre kritikus

21 Februarie is

INTERNASIONALE MOEDERTAALDAG!
Daarom is dit gepas dat ons mekaar herinner aan van ons
Taalregte, verskans in die Grondwet:
UIT DIE GRONDWET VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA (1996)
HOOFSTUK 2: HANDVES VAN REGTE
TAAL EN KULTUUR

30. Elkeen het die reg om die taal van eie keuse te gebruik en om aan die kulturele lewe
van eie keuse deel te neem, maar niemand wat hierdie regte uitoefen mag dit doen
op ŉ wyse wat met enige bepaling van die Handves van Regte onbestaanbaar is nie.

KULTUUR-, GODSDIENS- EN TAALGEMEENSKAPPE

31. (1) Persone wat aan ŉ kultuur-, godsdiens- of taalgemeenskap behoort, mag nie die 		
reg ontsê word om, saam met ander lede van daardie gemeenskap –
(a) hul kultuur te geniet, hul godsdiens te beoefen en hul taal te gebruik nie; en
(b) kultuur-, godsdiens- en taalverenigings en ander organe van die burgerlike
gemeenskap te vorm, in stand te hou en daarby aan te sluit nie.
(2) Die regte in subartikel (1) mag nie uitgeoefen word op ŉ wyse wat met enige 		
bepaling van die Handves van Regte onbestaanbaar is nie.
Dr. Theuns Eloff, voorsitter van die AON-direksie, sê dat daar volgens Artikel 29 van die
Grondwet plek vir Afrikaans in die openbare skoolstelsel is en dat die AON hom daarop
sal beroep wanneer daar vir die voortbestaan van Afrikaans beywer word. Daar is tans
978 enkelmediumlaerskole en 211 hoërskole in die land. Alhoewel daar nie ‘n duidelike
afname in enkelmediumskole oor die land is nie, is dit ongelukkig wel die geval in
dubbelmediumskole waar al hoe meer skole verengels.
afrikaans.com
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Die voordele van

MOEDERTAAL

as LEERTAAL
Uit: DK-inligtingspamflet
saamgestel deur Lidia Vorster

D

ie taalverwerwingsproses
begin reeds kort ná
geboorte, tydens
die klankfase.
Hierna volg die betekenisfase,
die eerstewoordfase, die
naamhongerfase, die sinboufase.
Indien kinders in ‘n skool
geplaas word waar hulle deur ‘n
ander taal as moedertaal onderrig
ontvang, word die hoeveelheid
taal wat hulle reeds aangeleer het,
misken en moet hulle gewoonlik
‘n ander taal van meet af aanleer.
Sulke leerders het dus ‘n groot
agterstand vergeleke met diegene
wat deur hul huistaal onderrig
ontvang.
Navorsing bewys dat dié
leerders wie se vermoëns deur
beide hulle eerste taal en tweede
taal ontwikkel word, beduidend
beter presteer in die laaste fase van
die skoolloopbaan as diegene wat
slegs deur ‘n tweede taal onderrig
ontvang.
Vir die beste prestasie moet die
huistaal (eerste taal) dus deurgaans
‘n leertaal wees. Anders gestel:
leerders presteer die beste as die
leertaal ‘n taal is wat hulle goed
ken - gewoonlik hulle huistaal.

Verskuiwing van ‘n leerder van die
Afrikaanse laerskool na die

ENGELSE HOËRSKOOLFASE

V

ra ‘n mens oor die wenslikheid
daarvan dat leerders in die
hoërskoolfase na ‘n Engelse skool
skuif, moet die antwoord weer eens
wees dat dit onmoontlik is om te veralgemeen.
Uiteraard kan dieselfde leerprobleme wat
‘n Afrikaanssprekende in die aanvangsfase
van onderrig tref, in die sekondêre skoolfase
voortgesit word.
Kinders vestig egter hul belangrikste sosiale
patrone tydens hul hoërskoolfase en Afrikaanse
kinders, wat in Engelse skole is, maak dikwels
Engelssprekende vriende en vestig uiteindelik
ook dikwels as volwassenes ‘n Engelssprekende
huishouding. Of dit vir die ouers belangrik is, is
‘n hoogs persoonlike saak.
Die aanleer van meer tale hou talle
voordele vir die ontwikkeling van die leerder
se denkvermoë in. Sulke voordele geld mits
die huistaal reeds vasgelê is en die verwerwing
van meer tale nie ten koste van die verdere
verwerwing van die huistaal geskied nie.
•

•
•

•

Marike de Witt
Fakulteit Opvoedkunde UNISA
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Toegevoegde tweetaligheid dui daarop dat
die vaardigheid in die tweede taal verwerf
word nadat die eerste taal vasgelê is en die
twee tale verder saam ontwikkel word.
Wegnemende tweetaligheid dui daarop dat
die tweede taal ten koste van die eerste taal
aangeleer word.
Toegevoegde tweetaligheid sal
konsepvorming, kennisverwerwing
en sosiale ontwikkeling by die kind
bevorder. Daarteenoor sal wegnemende
tweetaligheid dié prosesse tem.
Op grond hiervan kan gesê word dat die
beginsels van wegnemende tweetaligheid
in werking tree waar ‘n leerder in graad
1 of selfs in graad 8, in ‘n skool geplaas
word waar die leertaal nie sy huistaal is nie.
Die leerder se algehele ontwikkeling kan
beïnvloed word.

SIELSKOS: JANUARIE

Leef lig

ONGEAG
BEPERKINGS
OF
CHRONIESE
SIEKTES

Bydrae: Heléne Richter

“Besef dit tog: Ek is die Here! Naas My
is daar geen ander God nie. Ek maak
dood en Ek gee lewe. Ek maak siek en
Ek maak gesond. Uit my mag word
niemand bevry nie.” – Deut 32 : 39
“Dit is nie deur sy eie sonde nie, en ook
nie deur sy ouers s’n nie, maar hy is
blind sodat die werke wat God doen, in
hom gesien sal kan word.” – Joh 9 : 3

S

poedwalle is spoedbrekers.
Orals in die lewe loop jy jou in
allerhande spoedwalle vas. ‘n
Onverwagse siekte gooi jou
lewe skielik uit rat. Spoedwalle
is daardie dinge wat jou
energie tap en jou stres opjaag. Beskou
terugslae as geleenthede om jou ongetelde
seëninge ook raak te sien. Besef in sulke
tye jy leef nog. Daar is nog suurstof in jou
longe oor en die Here is steeds God en in
beheer. Vat sy hand stywer vas. Loop van
nou af slegs een tree op ‘n slag voorwaarts.
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volkome aan die wil van sy Hemelse Vader
onderwerp. Net God se wil maak saak,
al moet dit jou selfs deur die dal van die
doodskaduwee laat stap. Jesus het egter
geweet sy Vader stap saam. Hy kon ‘n kruis
op sy skouers laai wat oortrek was van ons
almal se gemors en sondes. Jesus se roete
vir ons almal is eers ‘n beker, dan ‘n kroon.
As ons ons eie beker tot eer van God
leegdrink, waarmee dit ook al gevul is, dan
doen ons reg. Om ons lewensbeker reg
leeg te drink moet ons onsself onderwerp
aan sy wil. Ons moet soos Jesus bid: “Nie
my wil nie, maar U wil moet geskied”. Dan
verander selfs die donkerste doodsdal
spoedig weer in groen weivelde. As jy na
die Here vra wanneer jy siek is, kan jy seker
wees dat Hy nooit ver van jou af is nie. Hy
is altyd daar om jou te ondersteun en te
help as jy Hom nodig mag kry.

Siekte leer ‘n mens om fyn te luister.
Jy hoor op ‘n nuwe manier hoe mense
praat. Jy luister fyn na woorde, omdat dit
die belangrikste brug tussen jou en ander
mense geword het. En daarom luister jy
ook besonder fyn na God se stem. Eintlik
word sy stem die heel belangrikste een. Hy
is die enigste een wat regtig raad weet met
jou siekte. Hy is ook die enigste een wat
kan genees en lewe kan gee.
Die meeste van die tyd kies jy nie jou
eie krisisse nie. Voordat jy jou kon kry,
het ‘n onverwagse siekte of ramp by jou
lewensdeur aangeklop. Sien jy dit dalk
as ‘n geleentheid om God se lig steeds in
die donker te weerkaats? Dink jy dat jou
lewensvreugde tot ‘n einde gekom het?
Of weet jy in sulke tye dat Hy steeds die
Here is? Jyself bepaal of jou krisisse jou
onderkry, of nie. God los jou in elk geval
nooit alleen in sulke tye nie. Hoe ons in
die vuur van swaarkry reageer, bepaal hoe
ons karakter aan die ander kant uitkom.
Of ons groei agteruit in bitterheid en
selfbejammering, of die Here maak ons
mooier en meer vreugdevolle erdekruike
in sy hand.
Uiteindelik is dit belangriker om deur
die Here gebruik te word as om gesond
en voorspoedig en suksesvol te wees. Dit
is belangriker om baie, baie afhanklik van
die Here te wees as om gesond te wees
en te presteer en die wêreld te verower.
Uiteindelik is jou verhouding met die Here
belangriker as om ‘n spoedige oplossing
vir alle ongerief en probleme te vind.
Uiteindelik gaan gebede in swaarkry en
teenslae oor die verhouding tussen jou en
die Here en nie oor ‘n kitskuur nie. Op ‘n
dag verstaan jy: net mense met probleme
weet hoe nodig hulle die Here het.
Getsemané was Jesus se
bloedsweetplek. Daar tussen die olyfbome
moes Hy kort voor sy kruisiging sy eie wil
finaal aflê op sy lydenspad. In daardie
donker oomblikke het Jesus homself

Kom ons bid saam:
Groot Geneesheer, plaas my
voete in tye van pyn, siekte,
mislukking, verlies en teleurstelling
op die stewige rots van u belofte dat
U altyd by my sal wees, selfs al gaan
ek deur donker dieptes. Leer my die
moeilike les dat elke donker uur ‘n
besondere geleentheid kan wees
om u liefde en genade nog
nader te leer ken.
Amen
Bronverwysings:
Die groot boek van Christelike Aanhalings Nina Smit
Blydskap wat bly - Stephan Joubert
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GESPREKSARTIKEL: JANUARIE

Lupus
OF

SISTEMIESE LUPUS
ERITHEMATOSIS (SLE)
Bydrae: Francis Schoeman

S

WAT IS LUPUS?
istemiese Lupus is ‘n outoimmuunsiekte wat ontstaan
wanneer ‘n persoon se
gesonde immuunstelsel (wat
geprogrammeer is om ‘n mens
teen o.a. siektes en infeksies
te beskerm) se beskermingsfunksie versteur
word en dan gesonde selle, weefsel en
organe aanval. Pleks daarvan dat ‘n
persoon se witbloedselle hom beskerm, val
dit ook sy eie gesonde liggaam aan.
Lupus beteken Wolf in Latyn. Dit is ‘n
skelmsiekte en ‘n wolf (Lupus) is oor die
algemeen ‘n skelm dier. Die benaming
Eritematose (Erythematosus) beteken
“rooi” (n.a.v. die rooi uitslag in die lyer se
gesig). Die benaming Lupus Erythematosus
is reeds in 1851 aan die siekte gegee,
omdat die rooi uitslag wat ‘n Lupuslyer

soms oor sy neus en wange kry, vir medici
gelyk het soos die “byt van ‘n wolf”. Daar
is aanduidings dat Hippocrates reeds in
400 v.C. die siekte beskryf het. Vyftig jaar
gelede was Lupus nog as ‘n terminale
siekte beskou.
HOE ALGEMEEN IS LUPUS?
Volgens dr. Robert Lahita (professor aan die
Columbia Universiteit) en dr. Robert Phillips
(‘n praktiserende sielkundige), word daar
bereken dat tussen 2 miljoen en 2,5 miljoen
Amerikaners aan Lupus ly. 16 000 nuwe
gevalle word jaarliks in Amerika gediagnoseer. Die Lupus Foundation of America
meld dat 1 uit 2000 persone in Amerika
Lupus het. Dit is interessant dat die
verhouding van Lupus tot bevolking in
Asiatiese lande egter 1:400 is. Lupus word
nou meer algemeen in SA gediagnoseer.
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Daar is vier soorte Lupus:
SLE –Sistemiese Lupus
Discoid Lupus – wat hoofsaaklik die
vel aantas
Drug Induced Lupus – dit is tydelik en
word deur sekere medikasie veroorsaak
Neonatal Lupus – tydelik en kom by
pasgebore babas voor.

•
•
•
•
•

OORSAAK
Tot dusver is die oorsaak van Lupus nog
onbekend. Navorsing toon dat daar
moontlik ‘n genetiese verband bestaan.
Navorsers probeer ook om ‘n verband
tussen virusse of bakterieë te vind. Daar
is gevind dat baie Lupuslyers ‘n virus onder
lede gehad voordat hulle begin siek
word het.
Die volgende faktore kan as aktiveerders van die siekte dien: spanning, blootstelling aan sonlig, hormone, infeksies.
Daar is gevind dat te veel sonlig en spanning die grootste aktiveerders van Lupus is.

Gewoonlik ervaar ‘n lyer bogenoemde
simptome in wisselende mate van dag tot
dag. Die aanbeveling is dat ‘n persoon
aantekeninge maak van probleme wanneer
dit ervaar word, sodat dit aan geneeshere
genoem kan word wanneer hulle vir ‘n
besoek gaan.
‘n Volledige ondersoek, urientoets,`n
EKG van die hart en bloedtoetse vir o.a.
bloedarmoede en teenliggaampies (ANA)
word gewoonlik gedoen om Lupus te
diagnoseer.
BEHANDELING
• Lupus is behandelbaar met immunoonderdrukkers, maar daar is geen kuur
of manier om permanent genees te
word nie.
• Dit is noodsaaklik om jouself teen
sonbrand te beskerm, aangesien die
UV-strale die siekte kan vererger.
• Matige oefeninge en gesonde
eetgewoontes is deel van die
behandelingsproses.
• Medikasie soos anti-malariamedikasie,
kortikosteroïede, metrotrekstaat
en immuno-onderdrukkers word
voorgeskryf. Medikasie sal egter
van persoon tot persoon verskil. Die
medikasie word hoofsaaklik gebruik om
te voorkom dat die siekte opvlam en
die erns en duur van die simptome te
verminder.
• Lupus kan vir kort tydjies in remissie
gaan. (Wees versigtig om sommer net
voorgeskrewe medisyne sonder die

SIMPTOME EN DIAGNOSE
Alhoewel Lupus tegelykertyd die hele
liggaam kan aantas, ervaar die meeste
persone slegs simptome m.b.t. enkele
organe. Dit verskil van persoon tot
persoon. Die volgende simptome word
deur geneeshere as kriteria gebruik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abnormale bloedstollingsprobleme en
bloedklontvorming
Raynaud se verskynsel (vingers en tone
verkleur wit en / of blou veral as dit
koud is.)
Floutes
Mond- en neusulkusse, koorsblare
Inflammasie van die binnewand van die
hart (perikarditis),

Pynlike gewrigte
Koorsaanvalle
Artritis
Langdurige moegheid
Veluitslae (sere op enige deel
van liggaam ook)
Bloedarmoede
Nieraantasting
Borskaspyn (Pleurisy)
Uitslag in die vorm van ‘n skoenlapper
oor neus en wange. Dit is die
duidelikste simptoom van Lupus.
Son en ligsensitiwiteit
Haarverlies
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•

•

dokter se goedkeuring te staak, dit kan
lewensgevaarlik wees). Die volgende
waarskuwingstekens en simptome kom
in meeste gevalle voor wanneer die
siekte opvlam: duiseligheid, hoofpyne,
moegheid, koorsigheid, pyn, uitslag,
buikongemak.
Swanger vroue met Lupus behoort
tydens swangerskap en die bevalling
onder streng dokterstoesig te wees.
Hoewel die meeste swangerskappe
sonder probleme verloop, loop vroue
met Lupus ‘n hoë risiko om ‘n miskraam
te hê.
Sorg dat jou dokter en ginekoloog op
hoogte is van die feit dat jy aan Lupus
ly, om sodoende jou medikasie en
behandeling daarvolgens aan te pas.

•

•

RIGLYNE VIR LUPUSLYERS
• Ken die siekte: Maak seker dat u
weet hoe die siekte manifesteer (bv.
seer gewrigte, pyn, swelling, koors,
griepsimptome, longontsteking,
virus- en ander infeksies, blaas- en
nierprobleme).
• Ken jouself as pasiënt: U moet weet
wanneer dit nodig is om onmiddellik
mediese hulp te bekom. Gewone
griepsimptome kan byvoorbeeld tot
ernstige komplikasies lei. Die Lupuslyer
se geestelike- en gemoedstoestand is
belangrik.
• Ken u geneesheer: Die Lupuslyer moet
sy of haar geneesheer vertrou. Maak
seker dat u geneesheer weet wat die
siekte behels: diagnose, manifestasies,
ontwikkeling, behandeling, medikasie,
newe-effekte van medikasie, ens.
Spreek ook ’n internis of ‘n rumatoloog.
• Ken u medikasie: Maak seker dat u
weet waarvoor medikasie voorgeskryf
word en wat die newe-effekte daarvan
kan wees. Medikasie, soos kortisoon
of anti-malariatablette (wat meestal
voorgeskryf word), help vir baie, maar

kan selfs op die korttermyn ernstige
newe-effekte hê. Raadpleeg u apteker
oor medikasie en, indien nodig, kry
’n tweede opinie. Let wel: Dit kan
gevaarlik wees om sekere medikasie
sonder die dokter se goedkeuring
te staak.
Bring uself op hoogte van die
behandelingsmetodes: Dit is belangrik
dat die Lupuslyer op hoogte is van die
verskillende behandelingsmetodes (en
die uitwerking en newe-effekte daarvan).
Behandeling soos chemoterapie kan vir
sekere Lupuslyers van groot waarde en
hulp wees, maar vir sommige kan dit
weer ‘n traumatiese uitwerking hê. Nie
alle pasiënte (lyers) reageer dieselfde
op behandeling nie.
Doen die nodige aanpassings:
Sistemiese Lupus (veral as die siekte
aktief is) gaan noodwendig beperkinge
op die Lupuslyer en die gesinslede
plaas, maar kan deur goeie beplanning
grootliks geneutraliseer word. ‘n
Lupuslyer kan met aanpassings nog ‘n
lewe vol pret en plesier lei.
Hierdie is `n baie verkorte
inligtingstuk en bevat net die
belangrikste inligting oor Lupus.
Dit is dus noodsaaklik dat, indien
jy Lupus het of vermoed dat jy dit
onder lede het, jy meer inligting
moet bekom.

Ek verskaf graag inligting, u is dus welkom
om my te kontak. Ek kan u ook na ander
navorsinginligting verwys.
Francis Schoeman
fschoe83@gmail.com
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BEURSHOUERS

....ingeligte jong dames met
menings van hul eie...

Bydrae: Riana Conradie

S

edert Februarie 2019 is daar
per e-pos onderhoude met ons
beurshouers gevoer. In die
onderhoud is gefokus op veral
twee aspekte: of die studente
weet wat Die Dameskring doen
en of vroue wel ‘n plek in Suid-Afrika het om
‘n verskil te maak. Dit is ‘n riem onder die
hart om te hoor dat 2019 se beurshouers
beslis elke lid se bydrae tot die beursfonds
oneindig baie waardeer. Die Dameskring
poog om jaarliks ten minste ses jongmense
te help in hulle reis om hul groot droom te
bewaarheid. Oor hierdie droom van hulle
kon ek hul borrelende entoesiasme ervaar!

Nagraadse Onderwys Sertifikaat, weet
dat opleiding en fasilitering deel vorm
van haar roeping en definitief ‘n integrale
rol sal speel in haar toekomstige beroep.
Sy wil graag transformasie sien gebeur
in die onderwysdepartement van SuidAfrika en haar hart lê daarin om leerders
wat ekstra hulp nodig het met skoolwerk
(of sukkel om te verstaan wat in die klas
aan hulle verduidelik word), te help.
Het Die Dameskring bestaansreg
op die kampusse?
Meimaand het ons land verkiesing gehad
en al het joernaliste en kenners bevind dat
die persentasie jongmense wat gestem het,
veel minder was as in 2014 se verkiesing, wil
ons dié 2019 beurshouers wat gaan stem
het, gelukwens! Julle leef die waarde van
burgerskap voluit.
• Die een student reken dat dit belangrik
is vir organisasies soos Die Dameskring
en die Voortrekkers om ‘n platform aan
jong volwassenes te bied, sodat hulle
die Afrikaanse kultuur, geskiedenis en
volkstrots kan uitleef en behou.
• Daar moet advies gegee word oor hoe
om ‘n tak te stig, die verloop van ‘n
vergadering, projekte, ensovoorts.
• Behoorlike navorsing moet gedoen word
i.v.m. die behoefte onder jongmense vir
deelname aan Die Dameskring.
• Vir dié wat die vraag in hulle onderhoude gekry het, was dit byna nie eers
‘n kwessie dat Die Dameskring wel
‘n bestaansreg op kampusse het nie.
‘n Wonderlike uitdaging aan ons as
Dameskringlede!

Hier is ‘n paar van die dames se antwoorde
op die twee vrae.
Wat is jou toekomsdrome?
• Ek wil my meestersgraad verwerf en ‘n
dosent in bedryfsingenieurswese by ‘n
universiteit word.
• Ek het tot ‘n besef gekom dat dit regtig
is soos wat Mahatma Ghandi gesê het:
“Wees die verskil wat jy in die wêreld
wil sien.” Deesdae probeer ek regtig
daarop fokus om daardie verskil te wees,
al is dit net om ‘n papier op te tel en weg
te gooi. Ek het onlangs ook ‘n aanhaling
van Nelson Mandela gehoor wat min
of meer sê: “Deur jou eie lig te laat skyn,
gee jy ander onbewustelik toestemming
om dieselfde te doen.” Ek het op die ou
end besef dat ek nie regtig hoef te wag
tot ek in ‘n spesifieke beroep is voordat
ek ‘n verskil kan maak nie, maar dat ek
elke dag in elke situasie ‘n verskil kan
maak. My moeder het my ook al dikwels
herinner dat, al verander jy dalk nie die
hele wêreld nie, verander jy iemand
se wêreld. Ek glo dat die wenresep
hiervoor is om as ‘n geliefde te leef (“to
live loved”) en om elke dag in ‘n reaksie
op God se liefde te leef.
• Dit is wonderlik om te hoor dat ‘n
B.Sc.-student, wat besig is met haar

Hier is ’n geleentheid om ‘n jong generasie
dinamiese dames as lede in te stel. Sal
hierdie takke nie weer vir Die Dameskring
‘n heel nuwe inspuiting gee nie? Dankie,
jonge dames, dat julle julle gedagtes, drome
en standpunte met ons gedeel het.
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Hoe sien ons

GELOOF en
WETENSKAP?
Bydrae: Sophia Herman

D

Wat is WETENSKAP?
Die wetenskap bestudeer dit wat reeds
bestaan. Dit soek inligting en bewyse
om dit wat is, te verstaan en te verklaar.
Hierdie beskrywing van wetenskap sluit
die fisiese en natuurlike omgewing, sowel
as ons geestelike leefwêreld in. Ons
onderskei dus ook tussen verskillende
vorme van wetenskap, soos onder andere
natuurwetenskappe, bestuurswetenskappe
en geesteswetenskappe.
TEOLOGIE is die wetenskap van
godsdiens, naamlik “die wetenskap waarin
alles wat God oor homself en oor sy
verhouding met sy skepping geopenbaar
het, bestudeer word. Die bestaan van
God is dus ‘n geloofswaarheid wat in die
teologie aan die orde kom.” ‘n Tweede
aanname in teologie “is dat kennis van
God deur die Woord van God kom” en
‘n derde “dat geloof tot stand kom deur

Wat is GELOOF?
ie Bybel onderskei tussen
“die ware geloof” aan
die een kant, en “valse
of skyngeloof” aan die
ander kant. Ware geloof
is ‘n seker KENNIS en
aanvaarding van wat in die Bybel staan
en ook ‘n vaste VERTROUE dat die
verlossing wat in die Bybel verkondig en
beloof word, jou deel is. Hierdie kennis
(met bybelstudie) en vertroue vorm ‘n
onlosmaaklike eenheid.
Ons as Christen-Dameskringlede
verklaar: “Ons glo in die albestier van
God-drie-enig…”. Ons aanvaar dus dat die
Bybel deur God geïnspireer en waar is. Ons
geloof dra ons deur die lewe. Ons strewe
is ’n ware geloof wat altyd ‘n lewende of
werkende geloof is wat deur dade bevestig
word. (Jak 2:14-26)
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om direk in gesprek te tree met die
wetenskap en wetenskapsfilosofie van alle
navorsingsvelde.

die getuienis van die Heilige Gees.” ‘n
Voorvereiste vir teologiese studie is dus die
belydenis van geloof in God die Vader, in
Jesus Christus, sy eniggebore Seun en in
die Heilige Gees.

VRAAG: KAN GELOOF EN
WETENSKAP VERSOEN?
Ons as Christene wat in die Drie-enige
God glo, staan midde-in die wêreld van
die wetenskap. Sommige van ons beoefen
wetenskaplike beroepe of het daaraan
deel gehad. Die wetenskap is óm ons
(tegnologie), selfs in ons (medikasie /
prosteses). ‘n Mens kan maar net dink aan
die godswonder van jou swangerskap(pe)
en dan die groot rol wat die mediese
wetenskap daarin gespeel het met sonars,
monitors, medikasie, verdowing, inentings
en nog meer. Daarna: die wonder van
‘n groeiende mensie met ‘n brein en
sintuie wat kan waarneem en leer - God
se menseskepping wat kan leer van
taalwetenskap, wiskunde, natuurwetenskap,
sosiale wetenskap, sterrekunde, teologie.
Die mens hou nooit op leer nie!

WETENSKAP en TEOLOGIE
(Geloofswetenskap)
Kritiek teen die Bybel word dikwels onder
die vaandel van die wetenskap geloots.
Geloof was bedreig omdat die Bybel as
onakkuraat beskou was. Deesdae, deur
die pogings van Christelike wetenskaplikes,
word die konflik tussen die Skrif en die
wetenskap opgelos. Die dialoog tussen
teologie en natuurwetenskap het die
afgelope twee dekades ontwikkel tot een
van die belangrikste diskoerse van ons tyd.
Dit gaan van die standpunt af uit dat ons
werklikheid, naamlik kuns, kultuur, politiek,
etiek, tegnologie en natuurwetenskap, eers
omvattend verstaan kan word wanneer ons
dit teologies direk in verband bring met
God as die skepper van hierdie werklikheid.
Die intense belangstelling in teologie
en wetenskap vind ons oral in die media
oor kosmologie, die ontstaan van die
heelal (sien Februarie se gesprekstuk),
evolusie, geloof, asook komplekse
etiese en genetiese probleme wat
ons christelike geloof raak. Dit het
gelei tot leerstoele aan prominente
universiteite en inrigtings in Amerika,
die Verenigde Koninkryk, Europa, asook
Suid-Afrika. Daar is ook gespesialiseerde
internasionaal-erkende publikasies in die
verband uitgegee. Organisasies soos die
Metanexus Institute en die Templeton
Foundation bied deur die internet
wêreldwye dekking aan die teologie en
die wetenskap. Hopelik sal hierdie debat
geleentheid bied vir die eietydse teologie

Die slotsom waartoe ons kom, is:
“Geloof (teologie) en wetenskap
verteenwoordig in werklikheid komplementêre
perspektiewe op die verskillende aspekte van
die wêreld wat vir ons deur menslike kennis
toeganklik is.“
BRONNELYS:
CHRISTELIKE KERN ENSIKLOPEDIE, Fritz
Gaum, Allan Boesak, Willie Botha
SCIENCE SPEAKS, Peter W Stoner
GELOOF versus WETENSKAP? Louw Alberts
EREKODE, Dameskring

GEBORG DEUR

SALDANHA WESKUS-TAK
“Ons is gemaak om spore te los”
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DIE WETENSKAP
EN DIE

Bybel
Bydrae: Sophia Herman

INLEIDING
Op 11 Februarie word die Verenigde Nasies se Dag vir Dogters en
Vroue in die Wetenskap gevier. Na aanleiding van hierdie dag om
vroue meer bewus te maak van die belang van die wetenskap, hanteer
ons die volgende gespreksartikel.
Die taklid wat hierdie artikel oor die wetenskap en die Bybel deurwerk
en aanbied, sal baat vind daarby om eers Genesis 1 en 2:1 – 8 te lees
(en haar taklede versoek om dit ook te doen).
Die “Oog van God”-nebula
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•
•

‘n Vraag om te bespreek ter inleiding:
Is daar raakpunte tussen die Bybel en
die wetenskap?
Indien ja, waar vind ‘n
mens bewyse van die krag en
betroubaarheid van die Bybel?
In die geskiedenis? In die
argeologie? In ander velde van die
wetenskap?

toets die teorie met meer inligting
ondersoek die voorspellings wat daaruit
voortvloei

GELOOFSDENKRIGTINGS
“Die eerste tree van alle mense in hulle
lewens- en wêreldbeskouing, is ‘n geloofstap.”
- Louw Alberts
Die ontstaan van die heelal en die
beginpunt van die mens is moontlik die
primêre saak waaroor die wetenskap met
die Bybel in konflik kan wees. Op die
vraag hoe die fisiese heelal, insluitend
planeet aarde met sy biologiese lewe, tot
stand gekom het, kry ons onder andere die
volgende antwoorde en uitgangspunte:
Dit het alles per toeval gebeur.
(Ateïsme)
Ons bepaal ons net by wat ons kan
waarneem, sonder ‘n moontlike antwoord
op die vraag. (Agnostisisme)
Dit alles is met ‘n doel geskape deur ‘n
voorafbestaande Wese (God). Sy bestaan
vooraf impliseer sy oorsprong is nie ter
sprake nie. (Monoteïsme: Christendom,
Judaïsme, Islam)

Voor ons aandag aan die
wetenskaplike bewyse vir die
betroubaarheid van die Bybel gee,
kom ons kyk kortliks
• wat die Bybel is,
• wat die wetenskap is en
• hoe verskillende
geloofsdenkrigtings na die
oorsprong van die heelal kyk.

D
DIE BYBEL

ie Bybel is God se
kommunikasie met sy
menslike skepping, Homo
Sapiens Sapiens, met
geestelike, intellektuele en
emosionele komponente,
net soos die outeurs wat Hy geïnspireer het
om dit te skryf. Die Bybel is ongetwyfeld
‘n unieke boek wat betroubaar bewys en
geloofwaardig is. Die Bybel bied sigself
sonder verskoning of verdediging aan as
die Woord van God.

DIE OORSPRONG VAN DIE HEELAL
Die wetenskaplike bewyse vir die
betroubaarheid van die Bybel, veral
ten opsigte van die skeppingsverhaal,
is ‘n deurlopende debat. Vir ons as
moderne gelowiges, wat elke dag met
die wetenskap leef en wat ‘n goeie begrip
en opleiding daaroor het, is dit moontlik
om die raakpunte daarvoor tussen die
skeppingsverhaal en die wetenskaplike
teorieë te sien.

DIE WETENSKAP
Die wetenskap verteenwoordig die
gesamentlike uitdruklike kennis van die
mensdom in terme van feite, verskynsels en
wette. Dit is ontwikkel deur die volgende
prosesse, wat ‘n standaardmetode vir
wetenskaplike navorsing daarstel:
• versamel data en inligting
• sorteer en sistematiseer data
• stel ‘n teorie / konseptuele model daar
om inligting te verduidelik

Die Skepper-God
Gen.1:1 “In die begin het God die hemel
en die aarde geskep.”
130 jaar gelede het skeikundiges die vers
as absurd beskou, aangesien “materie nie
vernietig / geskep kan word nie.” ‘n Eeu
lank is The Nebular Hypothesis aanvaar as

31

noem, ‘n wolk van donker materie, sonder
vorm, leeg en donker. (Sien foto as
een voorbeeld van vele.) Ook sterre is
daaromheen te sien.
Die diep waters van Gen. 1:2 bevestig
geoloë se bevindinge dat die aarde lank
onder water was. Die wetenskap wil dit hê
dat die vroegste vorm van lewe in die see
was.

‘n antwoord op die vraag na die oorsprong
van die aarde. Volgens dié stelling het die
aarde ontstaan uit ’n gasliggaam (plat skyf),
wat baie warm is en al draaiende afkoel en
verklein, met klein deeltjies wat loskom en
die planete vorm om die sentrale ster (son).
Talle teorieë wat daarop gevolg het,
is ook verwerp, soos astrofisici wat sedert
die 1970’s gesimuleer het dat feitlik al
die materie van so ‘n donker gaswolk sal
afkoel om ‘n ster te vorm. Hubble (die man
van die Hubble-teleskoop) en ook ander
sterrekundiges het in 1929 die beweging
van sulke sterre ontdek. Hoe meer teorieë
egter, hoe minder antwoorde, tot vandag
toe.
Sir Martin Ryle beweer dat radioastronomiese data op ‘n definitiewe
“geboorte van die heelal” dui.
Ook Friedman (‘n Rus) het uit Einstein se
relatiwiteitsteorie afgelei dat “die heelal ….
‘n geboorte in tyd gehad” (het). Bring dit
ons al nader aan ons bybelse waarheid?

Die kontinente
Die kontinente is gevorm (Gen.1: 9) toe
die waters skei “sodat die droë grond
sigbaar word.”
Volgens geoloë het inkrimping as gevolg
van afkoeling van die kern van die aarde,
die kontinente oor ‘n baie lang tyd
onreëlmatig bo die waters uitgestoot.
Die droë grond het God “aarde” genoem
en die water, “see.”
Die plantegroei
Groen plante (Gen. 1:12) het uitgespruit
op bevel van God.
Dit was nie soos die vroeëre primitiewe
plante nie, maar chlorofilbevattende groen
plante en bome met sade as voedsel. ‘n
Klomp jaar gelede is grafiet-beddings (van
organiese oorsprong) wat op 2½ biljoen
jaar gedateer is, gevind. In 1962
is stuifmeel in rotse ontdek - 3 biljoen
jaar oud.

Die onbewoonbare aarde
Gen. 1:2 “….dit was donker op die diep
waters, maar die Gees van God het oor die
waters gesweef.”
Dr. Alter beskou hierdie as ‘n beskrywing
wat astronome “a dark Nebula” (netelvlek)

Die twee groot ligte
Kritiek is oor die waarheid in of van die
Bybel uitgespreek, dat God die twee
groot ligte (Gen. 1:16) eers na die plante
geskep het. “The stellar sequence”, wat
die evolusie van sterre (soos ons son)
klassifiseer, word baie gunstig in die
astronomie aanvaar. Dit is ook bekend dat
die sentrale liggaam (die son) net aan die
eenkant van die aarde lig kan gee en dat
die aarde ‘n planeet is wat om die sentrale
liggaam wentel, wat effektief inwerk op dag
en nag, seisoene, dae en jare.

Die “Perdekop-nebula”: nebula in Orion suid van
Zeta Orionis
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Lewende wesens van alle soorte
Visse
Gen. 1:20, 21: “God het die groot seediere
geskep en al die ander lewende wesens
waarvan die waters krioel…”
Die Danoviaanse Ordovician-periode dui
op vis wat 400 miljoen jaar oud is.

tyd bewaarheid is en ook met argeologiese
bewyse gedokumenteer is.
TER AFSLUITING
Stone sê: “We have shown that by very recent
developments of science, Gen 1, 2 agrees
perfectly with all the science concerned.”
Alberts wys daarop dat ‘n wêreldbekende
wetenskaplike, soos Isaac Newton, ‘n
oortuigde gelowige was. Sy ondersoeke
en beskouings oor die kosmologie is
grootliks daardeur beïnvloed. Einstein
het ook geglo, maar met voorbehoude.
James Clark Maxwell was ‘n toegewyde
Christen wat getuig het: “Ek het na die meeste
wysgerige stelsels gekyk en gesien dat nie een
sonder God sal slaag nie.”

Voëls
Gen. 1:22: Toe volg die voëls wat “onder
die hemelgewelf oor die aarde vlieg.”
Diere
Gen. 1:24: God het ook die mak en wilde
diere en alle kruipende diere geskep.
Mense
Gen. 1: 27: God het die man en die vrou
geskep en hulle in die tuin van Eden
geplaas om dit te bewerk en op te pas.
Hulle kos was die saad van plante en die
vrugte wat deur bome gedra word.

Bevat die bybelboeke - slegs 66 - wat
deur die christelike kerkvaders uit vele
geskrifte saamgestel is, wel genoegsame
kommunikasie met ons as moderne
wetenskap-ingeligte mense? In die woorde
van Louw Alberts: “God, die Skepper van
biljoene sterrestelsels, is sekerlik in staat om
die Bybel te laat uitloop soos ons dit het.”

Geoloë dateer die mens op ongeveer
1 miljoen jaar. Usher reken dit op 6,000 jaar.
Met radio-aktiewe koolstof-14 is menslike
oorskot al op 10,000 jaar gedateer. Ten
spyte van teenstrydige berekenings van
aardse bevolkings, voel wetenskaplikes
dat daar sedert die sondvloed (4,300 jaar
gelede), met net 8 oorlewende mense,
genoegsaam tyd was vir die aanwas tot
die amper 8 biljoen van die huidige
aardse bevolking.
Behalwe vir die skeppingsdade van
God, is daar vele ander raakpunte tussen
die wetenskap en die Bybel. Daar is
byvoorbeeld die profetiese voorspellings
in die Ou Testament wat in die loop van

BRONNELYS:
Die Bybel
Geloof versus Wetenskap - Louw Alberts
Science Speaks - Peter W Stone
Google

GEBORG DEUR

ADELPHA -TAK RUSTENBURG

(DIE BETEKENIS VAN ADELPHA IS “BELOVED SISTER”

Omgee beteken dat jy nie oor mense praat nie, maar met hulle!
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– GRANATUS –
(Latyns vir pitterig, korrelrig)

Die wonder van reis

A

Bydrae: Marinda Schutte

of die Dawidsbeeld of die skuins Toring
van Pisa gesien het nie, as jy dit self vir
die eerste keer sien, bly dit ‘n belewenis.
Tweedens is daar die doen-dinge. Gaan
na die dorpie se fees toe as dit plaasvind,
gaan kyk na die stiergeveg (al is dit te
wreed vir jou), betaal jou laaste sente vir
daardie konsert of stap by die katedraal
in en luister na die orreluitvoering. Dis
ervaringe wat jou ryker maak - veral as
jy dit waag om buite jou gemaksone te
beweeg. Dan is daar ook die kosbare
verniet-dinge, dit wat nie in geld gemeet
kan word nie. Die absolute skoonheid en
stilte in die pragtuine en parke, die glans
van die son wat op die sneeu weerkaats,
die boomrykheid en volop water, die ure
se stap in vreemde strate met geboue in
vreemde boustyle, waaraan ‘n mens jou
maar net kan verkyk. Laastens is daar die
mens-dinge. Luister na die taal en kyk
na die mense se liggaamstaal, kyk na die
mense en hul vreemde gewoontes, proe
wat eet hulle en luister na die musiek en
dans die danse.
Die lekkerste van reis, is die terugkom.
Ek waardeer skielik weer alles in my eie
huis, my eie dorp en my eie land, kyk
met nuwe oë na ons mooie land. Ek reis
ook anders in my eie land. Ek jaag nie
op die N1 Kaap toe nie, maar stop in die
dorpies en kyk en beleef. Ek probeer my
indink hoe vreemdelinge dit sou sien en
waardeer dan elke stukkie skoonheid van
die natuur, elke kosbare kultuurerfenis en
elke mens wat ons land so ryk maak. En
ek vat die pad - ook in ons eie land.

s die reisgogga jou eers
gebyt het, kan jy maar
net sowel wieletjies aan
jou boude vasmaak, want
jou lewe gaan nooit weer
dieselfde wees nie. Wat is
bo-aan my emmerskoplysie? Reis. Wat is
bo-aan my wat-sal-jy-doen-as-jy-die-lottowen-lysie? Reis. En wat is bo-aan my
wat-gaan-ons-doen-met-die-kinders-uitdie-huis-tyd? Reis natuurlik!
Ek het as jonggetroude die voorreg
gehad om met ‘n rugsak op die rug die
hele Europa en later weer Engeland,
Skotland, Wallis en Ierland plat te reis
- teen ‘n begroting en teen tyd, natuurlik.
Ons het letterlik op brood en water
geleef, maar as daar iets in die maag is,
maak dit nie saak as dit nie ‘n vyfsterete is
nie. Ons het op treine en stasiebanke en
strande geslaap, maar ons het beleef en
gesien en herinneringe gebou. Intussen
kon ons Thailand, Singapoer, Maleisië en
New York by ons reislysie voeg.
Laat ek vir jou vertel, daar is ‘n verskil
tussen reis en vakansie hou - en dis nie
dieselfde nie. Reis is harde werk, as jy dit
reg wil doen. Slaap en eet is vir die voëls
en dit kom doen ‘n mens weer by die
huis - waar jy dit kan bekostig! Ek begin
by die navorsing oor die geskiedenis
van die omgewing - en dis soos ‘n
tonnel wat vir Alice ingesluk het. Ek raak
intens betrokke by die omgewing, die
geskiedenis, die oorloë, die mense se
kultuur, taal en eetgewoontes, die natuur
en kuns en godsdiens en argitektuur.
Wanneer ‘n mens reis, is daar eerstens
die moet-sien-dinge. Dit maak nie saak
hoeveel miljoene mense al die Eiffeltoring

Want as die reisgogga jou
eers gebyt het …
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ie Granaatkomitee
sal dit verwelkom
indien enige
Dameskringlid ‘n
bydrae vir die tydskrif
wil instuur. Die komitee behou
die reg voor om die bydrae te
plaas - hetsy dadelik of in ‘n
latere uitgawe. Let asseblief
daarop dat dit aan sekere
vereistes moet voldoen en dat
die reg voorbehou word om die
artikel te verkort en die nodige
taalversorging daarvan te doen.
Plagiaat is strafbaar in Suid-Afrika,
en daarom is dit noodsaaklik dat
die vrywaringsklousule ingesluit
is. Skryfstukke wat uit eie
ervaring of belewenis spruit sal
voorkeur geniet.
Bydraes vir die Granaat moet in ‘n
spesiale formaat aangebied word:
* Artikels moet aktueel wees
* Stuur dit in ‘n “word”
dokument, getik in maklike
leesbare “font” soos bv Arial.
Lettergrootte van 12.
* Die lengte van die artikel
moet ongeveer 900-1300
woorde wees.
FOTO’S:
* ‘n Maksimum van 3 x hoë
resolusie foto’s (300dpi)
JPEGS kan die berig vergesel
* Indien jy nie self die foto’s
geneem het nie, maak seker
dat jy die toestemming van

*
*

die fotograaf verkry en gee
erkenning vir die gebruik
daarvan.
Die foto’s moet ten minste
2MB groot wees.
Maak asseblief seker wanneer
jy die foto’s per epos stuur,
dat jou program dit nie
outomaties verklein nie - kies
die “original size” foto.

BORG ‘N BLADSY:
* Vir die bedrag van R150
kan ‘n bladsy in die Granaat
geborg word om te adverteer
of ‘n spesiale boodskap te
plaas. Daar is ‘n spesifieke
vorm hiervoor. Kontak ons
gerus om dit te bekom.
* Dit is ook moontlik om
kwartblad-, halfblad- en
volbladadvertensies te
plaas. Die agterblad is ook
hiervoor beskikbaar. Kontak
ons vir die nodige tariewe en
spesifikasies.
Epos asseblief jou Granaatbydrae
en foto’s na 11i@tortilis.co.za.
Ek sal ontvangs erken van alle
bydraes.
Die Granaatkomitee sien
daarna uit om jou bydrae te
ontvang.

Elphi Taljaard

Marinda Schutte

Heléne Richter

Groete

Elphi Taljaard

Redakteur vir die Uitgawe
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