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Briefie van Coreen...

Liewe DK Vriendin,
Na ‘n besige paar weke is my lewe weer
terug na normaal en kan ek rustig agter my
rekenaar inskuif. Dit was egter heerlik om
saam in elke gebied te kuier en gesigte en
name by mekaar te bring!
Ek lees en dink oor die volgende:
Die droogte is nog steeds nie gebreek nie.
Dorpe en stede brand. Paaie word versper
deur opstandige inwoners. Geweld teen
vroue en kinders is besig om alledaagse
nuus te word asook huisinbrake en wrede
moorde. Leierskap is nodig om kalmte te
bring!
In die Buiteland het orkaan Dorian gewoed.
Brande verwoes dele van die Amesone
reënwoud. ‘n Handelsoorlog tussen
Amerika
en
China
dwing
kommoditeitspryse afwaarts. Die Engelse
baklei oor Brexit en Trump wil Groenland
koop.
Intussen gaan die lewe sy normale gang en
kan elkeen van ons op grondvlak net doen
wat die beste is en wat elkeen goed kan
doen. Ons geniet die geskenk van elke dag
en ondersteun ons Bokke tot in die finaal
teen Engeland. Die lewe is een groot,
kosbare fees!!
Tydens my kuiers by elke konferensie het
ek ‘n groot, oeroue lewensles opnuut
geleer en dit is die waarde van gasvryheid.
Gasvryheid na ‘n lang dag op die pad, maak
elke kilometer die moeite werd. Dankie,
en nogmaals dankie, dat ek dit kon beleef
het.

Ek begin wonder hoe lyk my gasvryheid
teenoor elkeen wat oor my drumpel tree.
Hoe gasvry is ek teenoor lede by ‘n DKvergadering en, nog belangriker, teenoor
‘n besoeker of by ‘n DK geleentheid?
Kom ons stof weer ons gasvryheid af en
leef so met ‘n openheid teenoor ander. In
die tyd waarin ons leef, het ons hierdie
waarde afgeskeep. Ek kom tot die besef
dat gasvryheid die Bybel in praktyk is.
Baie geluk aan elkeeen wat tot die bestuur
vir 2020 verkies is. Jy is kosbaar en ons
waardeer jou. Jou leierskap gaan ‘n verskil
maak en mag jy dit sien as ‘n voorreg om
die geleentheid te hê om ook Sy koninkryk
deur DK te dien.
Mag hierdie ‘n
aansporing wees om jou potensiaal te
ontwikkel en uit te leef.
Ek kan darem nie nalaat om ons Bokke baie
geluk te wens nie!!! Baie dankie aan ons
Bokkies wat nie net ‘n beker gewen het nie,
maar ons nasie weer iets gegee het om te vier
en sommer net te vergeet van alles wat sleg is.
Ons land het hierdie beker soooo nodig!
Geniet hierdie besonderse tyd van die jaar!
Groetnis tot ons laaste Klitsklets wat vroeg in
Desember gaan verskyn.

Coreen

Die Dameskring
steun die
16 dae van aktivisme veldtog:
GEEN GEWELD TEEN VROUE EN
KINDERS NIE!
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Coreen King, President van Die Dameskring
inspireer met haar visie en oorhandig omgeeruikers aan drie dames wat op verskillende terreine
in hul omgewing 'n groot impak én verskil maak.

Lynette de Jongh (Johannesburg
Aasvoëlkop-tak), Melette Els
(Vaaldriehoek Crescita-tak) en aan
Mariechen Janse van Vuuren
(genomineer deur Heidelberg
Suikerbosrandtak).
Jacqui January, omroeper van RSG en
Dameskringlid, was die op-en-wakker
programleier en Coert Grobbelaar, bekende
tenoor (begelei deur Rudolf Geldenhuis) het
'n musiekuitvoering gelewer van
verwerkinge van S le Roux Marais.
'n Heerlike oggend is afgesluit met
saamkuier om tafels met keurige gepakte
piekniekmandjies.

En almal kon geïnspireerd - en
slimmer! - huis toe gaan.
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KONFERENSIE GAUTENG-NOORD EN NOORDWES
Katherine van Schalkwyk, DK-lid by Glenstantia tak,
is op die onlangse DK Gebied 11 en Noord Wes
Konferensie aangewys en vereer as “Vrou van
Formaat”
Katherine is 83 jaar gelede in die Delareyville distrik
gebore en groei op aan die oewers van Baberspan,
in die Noord Wes Provinsie. Sy matrikuleer aan die
Hoër Volkskool, Heidelberg, Gauteng. In Durban
kwalifiseer sy en haar man, Frans, as aptekers.
Ná n jaar in Engeland as hospitaal aptekers, en n
drie maande lange kampeertoer, keer hulle terug na
Durban.
In 1967 koop hulle n apteek in Glencoe, Kwazulu
Natal. Hulle kinders, Bertus, Marietha en Hannlie
groei hier in die platteland op.
Tydens Katherine se studente dae, sluit sy by die Natalse Christelike Vrouevereniging aan. Vanaf 1978-2002 tree sy
as presidente van die organisasie op. As gevolg hiervan raak sy ook betrokke by die Federale Vroueraad en
Gesinsstigting (oorkoepelend van die vier afrikaanse organisasies) nl. ACVV, OVV, SACF en NCVV.
Onder haar leiding en medewerking van lede en personeel, word n aantal kleuterskole en behuising vir bejaardes, in
verskeie dorpe opgerig. Daarmee saam word maatskaplike dienste ook oor n wye spektrum aangebied. Op haar
inisiatief en aansporing skakel die NCVV by die SAVF in, gedurende 2003.
Op 18 April 1991, sluit sy en 15 vrouens by die DK tak aan, wat op Dundee gestig word. Sy het ook klavierlesse aan
n groot aantal studente aangebied.
Op 20 April 1997 word Katherine se lewe totaal omgekeer. Sy en haar man word in hul huis op Glencoe, wreed met
n spies aangeval. Haar man sterf, en sy het veelvuldige steekwonde.
Met die geloof in haar Skepper, die ondersteuning van haar kinders en die gemeenskap, herstel sy in so n mate dat
sy kan aangaan met haar lewe.
Sy is nou in beheer van die apteek. Ook staar sy die onteiening sonder vergoeding van hul steenkoolregte en myn in
die gesig. Verder moet sy ook n grondeis op n plasie wat hulle besit en n kankerdiagnose hanteer. Sy moes ook die
trauma om alles agter te laat om na Pretoria toe te verhuis, verwerk.
Die aanvaller is eers na 11jaar gearresteer. Hy word egter as gevolg van sy pleidooi dat hy die daad in opdrag van sy
voorvaders gepleeg het, deur mnr Jacob Zuma, presidensiële vrystelling gegee.
Alhoewel Katherine van baie voorregte waarvoor sy hard gewerk het, ontneem is, het sy besluit om nie bitter te
wees nie, en geen haat te koester nie. Sy probeer om elke dag vergewingsgesind te lewe.
Volgens Stella van Rooyen, is al die lede van Glenstantia tak, baie trots om haar as lid van die tak te hê! Sy is wyd
belese en altyd op hoogte van die politieke verwikkelinge in die land. Sy het al n
praatjie oor DNA by die tak aangebied. Sy behoort aan n tuinbouklub, n omgeegroep
en senior aksie van haar kerk.
DK sê: Baie dankie Katherine, vir die wonderlike voorbeeld wat jy vandag nog stel as
“Vreesloos Vrou” binne en buite die Dameskring. Ons eer jou en beskou dit as n groot
voorreg om jou in ons geledere te hê!
Saamgestel deur Heléne Richter en Stella van Rooyen
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Deur Dik en Dun Kuier by die Dameskring se Streekskonferensie
Riana Mulder het saam met Estel Terblanche van Pretoria FM die Dameskring se Gauteng-Noord
Gebiedskonferensie op Saterdag 19 Oktober bygewoon en toegespreek oor die boek Deur Dik en Dun
- lekker kos en stories uit ou Pretoria. Nege Dameskringtakke was verteenwoordig en elke tak het ‘n
gereg uit die boek voorberei. Daar is toekennings gemaak, heerlik gekuier en geëet en gaste is ook
met volkspele en prystrekkings vermaak.

DROOGTE DIAMANTE
Die son kom op. Die skroeiende sonstrale val oor my pa se lam liggaam
wat reeds in die veld wroeg, maar hy skitter.
‘n Diamand wat versigtig trap oor ‘n dooie Kapokbos en vaal Silwerkaroo.
Droogte
‘n Springbok trippel lusteloos oor die warm klipbanke terwyl ‘n akkedis
angtig skarrel op soek na ‘n skaars skaduwee kolletjie
Die Boesmangras gee hulself finaal oor aan die warm wind en hul val
van kant tot kant.
Leweloos en genadeloos lê die klippe blootgestel aan die kragtige ligvuur
wat als so vretend wegskroei.
Die ooi strompel voort, nog net een tree. Sy beur vorentoe vir haar lam, vir haar wêreld.
Maar sy sak neer op haar benerige knieë onder ‘n helder son en haar kop hang.
Geel oë vol vrae, vol seer en vol angstigheid val toe, teen gravitasie.
Haar lam kom blêr-blêr aangeloop. Stom. Dors. Swak.
Droogte
Ek sien dit in my pa se loop, al krommer. Ek sien dit in my ma se sprankel, al stommer.
Ek sien dit in my eie knieë, deur gebid onder ‘n donker volmaan as ek God dank
vir dit wat ons nog het, as ek God dank, want diamante word gevorm onder druk.
As ek God smeek om verlossing uit hierdie verwurging.
Droogte
Die son sag sugtend en my pa lê sy harde, stukkende hande in myne.
En ek weet, ons is die diamante van hierdie wêreld omdat ons sterk genoeg is.
Droogte Diamante.
Uit die pen van Liezl Jordaan
‘n Jong dogter wat haar belewenis op ‘n plaas in die droogte rampgebied verwoord.
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Die Centurion-Kultuurnetwerk van die FAK het die voorreg gehad om erkenning te gee aan
onderwyseresse wat kultuur in die skool en gemeenskap bevorder. Amanda Snyman, Annemarie van Rensburg
en Lizette du Preez is genomineer deur ouers van die skool, asook kultuurnetwerklede, vir hulle reusebydrae tot
die kultuur by Laerskool Louis Leipoldt.
Juffrou Amanda Snyman is die kultuurhoof en sy rig meer as 300 items af, onder meer prosa, groepprosa en
redenaars. Onder haar leiding ontvang Laerskool Louis Leipoldt ook reeds die afgelope ses jaar die meeste
toekennings by die Centurion kunstefees. Sy ontvang die erkenning vir haar rol in die bevordering van kultuur in die
skool en ons gemeenskap.
Juffrou Annemarie van Rensburg rig ook etlike items af, en is die taalversorger en die redakteur van die skoolkoerant.
Sy lei jeugleiers op om hul plek in die gemeenskap vol te staan. Sy kry erkenning vir haar rol in Die Voortrekkers en
die skool se kultuur.
Juffrou Lizette du Preez is ook betrokke by Die Voortrekkers in die skool, asook fondsinsamelings vir kinders in nood.
In samewerking met die ander personeel het sy meer as 300 blikkies ingesamel vir die K9-projek van Die Voortrekkers.
Sy kry erkenning vir haar rol om kultuur in die skool te bevorder.
Een van die doelstellings van die Kultuurnetwerke is
om erkenning te gee aan plaaslike kultuurleiers vir hulle
dienswerk. En soos een van die onderwyseresse
vanoggend opgemerk het: “Jy doen maar wat jy doen, en
as jy ’n erkenning soos hierdie kry, is dit soos ’n reuseklop
op die skouer. En dan gaan jy met groot ywer aan, want dit
wat jy elke dag doen, word raakgesien. Baie dankie
hiervoor – ons is dankbaar en trots.”
Indien daar kultuurleiers in jou gemeenskap is wat
erkenning verdien, stuur gerus ’n e-pos met die
agtergrond en hoekom hulle erkenning verdien aan
marianda@fak.org.za
V.l.nr. Marianda Schlebusch (FAK), Juffe Annemarie van
Rensburg, Amanda Snyman, Lizette du Preez van
Laerskool Louis Leipoldt.

NUWE LEDE
Lidnr

Naam en Van

Gebied

Tak

7489

Melané McIntyre

Vrystaat Noord & Oos

Welkom

7490

Marlé Zastron

Vrystaat Noord & Oos

Welkom

7491

Elsabé Maritz

Vrystaat Noord & Oos

Welkom

7492

Lienki Deacon

Vrystaat Noord & Oos

Welkom

Baie welkom by Die Dameskring.
Mag jy hope seën en vervulling ervaar met elke DK aktiwiteit.
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GLENSTANTIA TAK
Dit was n helder sonskyn oggend, 10Sept, toe lede van Glenstantia tak mekaar voor d hekke van die Pretoriase
Botaniese Tuine ontmoet het.
Die doel was n borgstap deur die Tuine - waar d takfonds n gesonde hupstoot gekry het.
Later is oefeninge deur Rozelle v Rensburg (n biokenetikus) aangebied.
Dit was groot pret om te sien hoe n lid n hoepel tussen haar knieë vasdruk, of n bal onder haar ken vasdruk en dan
nog op een been probeer staan! Dít alles terwille van n beter postuur gedurende die senior jare!
Daarna is die dag afgesluit met n gesellige piekniek onder die groot koeltebome.
Die inkomste van d borgstap is aan “droogte hulp” vir die gemeenskap van Steytlerville oorbetaal.
Geskryf deur Stella v Rooyen

Taklede saam met Rozelle v Rensburg

Pikkie du Toit (85)

Linda claassen, Bessie Mostert

en Wilma v Rensburg

Die Dameskring wat bekend staan daarvoor om om te gee se harte was opnuut aangegryp oor die boervroue se
nood in droogte geteisterde gebiede.

Bloemfontein-Suid het dit as ‘n geleentheid gesien om deel te hê om hierdie vroue te bemoedig met ‘n
bederfboks waarin bederfgoedjies en persoonlike benodighede gepak is. Daar is ook ‘n Granaat tydskrif, DK pamflet
en ‘n bemoedigende boodskap gestuur.
Ons vertrou dat
hierdie klein gebaar
hierdie vroue se
geloof opnuut sal
versterk om te
weet dat daar vir
hulle gebid word in
hierdie baie
moeilike tye wat
hulle beleef.
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Port Elizabeth Hoogland-gemeente

het op 6 Oktober hul matriekerediens gehad tydens die
oggenddiens. Die 7 dames van DK in die gemeente het
dit goedgedink om vir die 18 matrieks in Hoogland elkeen
'n bederfboksie te gee. Die boksie was gevul met verskeie
snoepitems, 'n sterkte boodskappie, asook 'n
DK liniaaltjie.

Die Dameskring Despatch Mosaiek, het in Oktober hul polisiemanne op die dorp bederf met 'n lekker
eetdingetjie saam met hul tee/koffie. Daar is ook voorsiening gemaak om vir die personeel op nagskof hul eie bordjie
eetgoed te neem.

DAMESKRING DUNDEE TAK WENS GRAAD 12-LEERDERS SUKSES TOE MET EINDEKSAMEN
Op Donderdag, 31 Oktober 2019, het al 150 matriekleerders van 2019 by H/S Sarel Cilliers(KZN)
bymekaar gekom vir die finale eindeksamens vir die jaar.
Aangesien niemand in die eksamenlokaal mag ingaan nie, het Mev. Ansophie Maree (Adjunkhoof)
namens die ATKV en DK Dundee, aan elke matriekleerder ‘n kaartjie oorhandig, hetsy Afrikaans of
Engels, waarop mooi woorde geskryf is om hulle te steun in hulle toekomsdrome en
toekomsplanne en hulle sukses toe te wens met hulle
planne vir die toekoms.
FOTO: ‘n Foto van die matriekleerders van H/S Sarel
Cilliers (KZN) wat alreeds met hulle eksamens begin het,
en hul dankbaarheid wys vir hierdie mooi gebaar.
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DAMESKRING – DUNDEE TAK,
GEE ERKENNING AAN DIE ONDERWYSERS VAN ICHTUS CHRISTELIK SKOOL – Oktober 2019
Op 18 Oktober 2019 het lede van die Dameskring tak van Dundee saam met die ATKV die Onderwysers
van Ichtus Christelike Skool heerlik bederf met geskenkies om erkenning te gee aan hulle wonderlike werk
met die jeug wat die volwassenes van die toekoms sal wees.
Daar is vir elke onderwyser ‘n geskenkpakkie gemaak wat die volgende items insluit:
‘n Pakkie met ‘n notaboek ‘n boodskappie op die eerste bladsy wat aantoon dat ons waardeer wat hulle
doen vir die Onderwys en die kinders van Suid-Afrika, en ‘n spesiale pen.
Geskenkies is aan 16 Afrikaanse onderwysers (Onderwyspersoneel sowel as kantoorpersoneel) oorhandig.
Daar is ook penne en ‘n sjokolade aan die 3 swart werkers oorhandig.
Die Dameskring waardeer dit opreg dat ons onderwysers die jeug van die toekoms op die regte pad hou.
Die skoolhoof, Mev Helena Viljoen het gevra dat ons ‘n bietjie moet vertel wat alles gedoen word in die
gemeenskap.. Mev Dorea Coetzee het vertel van die projekte wat elke maand plaasvind en hoe die
Dameskring teruggee aan die gemeenskap.
Mev Coetzee het ook aan die onderwysers verduidelik dat ons aan die verskillende skole en organisasies
gereeld erkenning gee om te wys dat ons hulle werksaamhede waardeer in die gemeenskap.
Mev Viljoen het ook ‘n paar woorde van dank aan die Dameskring uitgespreek dat hulle ook hulle skool
hierdie jaar onthou het. Sy het ook genoem dat dit die eerste keer is dat die Dameskring hulle onderwysers
besoek het.
Elke onderwyser het dit opreg waardeer dat ons hulle hierdie jaar besoek het en raaksien wat hule vermag
en daarvoor erkenning gee.
Dit was ‘n wonderlike gevoel om aan ons onderwysers geskenkies te kon gee sodat hulle weet daar is mense
wat hulle werk opreg waardeer.
Die Dameskring tak van Dundee is baie betrokke in die gemeenskap om hulle waardering aan elke instansie
te gee.
FOTO 1: Mev Helena Viljoen (Skoolhoof van Ichtus Christelike Skool) saam met Dorea Coetzee (Voorsitter
Dameskring van Dundee Tak)
FOTO 2: Een van die onderwyseresse van Ichtus Christelike Skool
(Mev Liezl de Jager) saam met Dorea Coetzee (Voorsitter van Dameskring Dundee Tak)

Die ATKV en Dameskring wens al die personeel
van Ichtus Christelike Skool ‘n gelukkige
Onderwysersdag toe.
Baie dankie vir julle toewyding en
professionalisme.
Die ATKV-Glencoe,
Die Dameskring – Dundee,
Salueer julle.
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Taknuus: Dameskring Ladybrand Lelie
Die Ladybranders is ‘n klein groepie vroue wat projekte, take en vergaderings met entoesiasme en ywer aanpak.
Ons doen soms projekte wat skeppend en verrykend vir onsself is, maar dikwels ook projekte waar ons uitreik na die
gemeenskap en minderbevoorregtes.
Hier volg paar voorbeelde van ons aktiwiteite die afgelope jaar.
Gedink Macramè sterf uit….. o, nee! Wat ‘n heerlike oggend met vernuftige
vingers en vindingryke
planne.

Bo v.l.n.r.: Engela vd Berg, Marie Bosch, Ronel Fourie

Van links om die tafel tot voor: Ronel Fourie, Marietjie v
Zyl, Sonja Verster, Engela vd Berg, Annemarie vd Berg,
Hannetjie Steyn
Bo: Paasprojek – Vir oud en jonk kan die Paashaas
steeds pret verskaf terwyl ons altyd onthou waaroor
Paasfees regtig gaan. Paaspakkies word gemaak en
aan bejaardes uitgedeel.

Tydens Karn Botha, ons UB-lid se besoek aan ons tak, maak elke dame ‘n
laphouertjie waarin al daai lastige/nodige papiersakke op ‘n mooi manier
gebêre kan word.
Heel agter: Vlnr: Engela vd Berg, Marie Bosch, Juanita du Toit Karn Botha,
Sonja Verster, Ronel Fourie, Marietjie v Zyl, Hannetjie Steyn, Carlien
Oberholzer. Voor (staan agter stoel) Lou-Ancy, Sittend: Annemarie vd Berg,
Helene Crous.
NOG UITREIK AKSIES
Sanitêre doekies vir die Hoërskool
Boekmerkies vir
matrieks
Skoenboks vir 'n
boervrou
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Studiestukke

•

Studiestukke wat behandel word is aktueel, interessant en dames is oorspronklik met hul aanbieding en oordra van
waardevolle inligting. Temas wat behandel is, sluit in: Die digitale era, Natuurregte, Kinderregte en Helikopter Ouerskap!
So ietsie oor ons laaste studiestuk: Helikopter Ouerskap.
Het jy geweet dat die term helikopter ouers so gewild geraak het, dat dit in 2011 in die woordeboek opgeneem is?
Die term word eintlik gebruik om te verwys na ouers van Hoërskool kinders of naskoolse kinders, byvoorbeeld op
Universiteit, waar ouers take namens kinders doen wat hul self kan doen en behoort te doen. Dit kan egter ook op ouers
van toepassing wees met jonger kinders.

Die probleme met helikopter ouerskap
Helikopter ouerskap het ‘n paar nadele. Potensiële probleme sluit in:
▪

▪

▪

▪

▪

Kinders het nie probleemoplossingsvaardighede nie : kinders van alle ouderdomme het
probleemoplossingsvaardighede nodig. Of jy nou 'n 5-jarige het wat moet leer hoe om woorde te skryf, of 'n 25-jarige
wat nie werk kan kry nie, moet kinders weet hoe om hul eie probleme op te los. Wanneer ouers al hul kind se probleme
oplos, leer kinders nie hierdie waardevolle probleemoplossingsvaardighede nie
Helikopter ouerskap lei tot afhanklikheid : Helikopter ouers doen soveel vir hul kinders dat dit hul kinders afhanklik kan
maak van hulle. As 'n ma haar 19-jarige bel om hom elke oggend wakker te maak om te verseker dat hy betyds by die
klas kom, sal hy nie leer hoe om dit self te doen nie. Ouers behoort kinders te help leer om sonder hulle te oorleef.
Kinders leer nie om vir hulself op te staan of te vra nie : Helikopter ouers praat/vra gewoonlik namens hul kinders,
eerder as om hul kinders te leer om vir hulself te vra. Dit is belangrik vir kinders om vrae te vra, om duidelikheid te kry
en te vra wanneer hulle iets nodig het. In die werksmag sal hierdie kinders nie ‘n mamma of pa beskikbaar hê om hulle
te help om 'n gemene baas of uitdagende beleid by die kantoor te hanteer nie.
Helikopter ouerskap beskerm kinders van natuurlike gevolge Ouers is vreeslik bang vir ernstige gevolge wat sekere
situasies vir hul kinders kan inhou. Maaaaar……….. baie van die gevolge wat die ouers probeer vermy of
voorkom soos ongelukkigheid, sukkel, nie uitblink nie, harde werk, nie gewaarborgde resultate ens………… is
eintlik uitstekende leermeesters vir kinders en is NIE LEWENSBEDREIGEND nie, al voel dit so .
Swak selfbeeld en gebrek aan selfvertroue Jy probeer jou kind beskerm teen iets wat sy /haar selfbeeld dalk
kan skaad maar die boodskap wat jy EINTLIK aan jou kind stuur is ‘ek vertrou jou nie genoeg om hierdie op jou
eie te hanteer nie’ En dit lei JUIS tot gebrek aan selfvertroue.
Bronne:
https://af.drafare.com/help-helikopter-ouers-help-of-kinders/
https://www.inc.com/amy-morin/long-term-studies-say-kids-of-helicopterparents-struggle-with-these-5-issues-in-adulthood.html
https://www.inc.com/amy-morin/long-term-studies-say-kids-of-helicopterparents-struggle-with-these-5-issues-in-adulthood.html
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VIERING VAN ONS VOORGANGERS - KLERKSDORP

TAK

September is Erfenismaand maar dit is ook ons verjaarsdag maand. Hierdie tak is gestig op 22 September 1983 en is dus
vanjaar 36 jaar oud. ‘n Kosbare kleinood is ons oorspronklike presensieboek wat vandag steeds gebruik word. Wat ‘n
kosbare deel van ons geskiedenis.
Die DK was 15 jaar oud toe ons tak gestig was. Mev. Marthella Pretorius was self teenwoordig en het ons takstigting
waargeneem. Sy het ook vertel van haar beginjare hier in ons omgewing. Van die oorspronklike lede is slegs drie oor:
*617 Hilda van Eeden Tans in Hartbeespoort
*638 Ilse Pretorius Tans in Pretoria
*578 Lena Brink Tans in Klerksdorp
Ongelukkig kon nie een die viering bywoon nie maar het boodskappe gestuur.
Spesiale toekennings in die vorm van klein ruikertjies was oorhandig aan die volgende dames:
* 787 Amanda Lotz - 10 jaar lank lid en ook Voorsitter.
*1061 Hettie Cunningham - Ingestel 18/08/1986, 12 jaar lid, Voorsitter 1990-1994. Vier jaar op UB.
*2192 Leona Laubscher - Ingestel 24/01/1991, 6 jaar lid en Voorsitter vanaf 21/11/1994.
*3001 Ria van Staden - Ingestel 15/3/1993, Voorsitter vanaf 18/11/1998 en UB-lid waar sy ook vise-president was.
10 jaar lid van hierdie tak waarna sy die Nuutgevonden tak stig.
*2815 Annatjie Haasbroek - Ingestel 20/08/1992. Annatjie het vanuit ons tak die Leeudoringstad tak gestig.
Foto links onder: Ma en dogter, Annatjie Haasbroek en Surina
* 569 Lente Wilkens - Sy was in verskillende takke en het ook baie nuwe takke gestig. Ingestel 4/12/1983 en lid tot
14/11/2016. Dus ‘n enorme 33 jaar waarvan sy 6 jaar op die UB gedien het .
Foto middel: Mientjie oorhandig aan Lente Wilkens
* 71 Charlotte van Zyl - Ingestel op 28 Junie 1976!!! Dus 40 jaar lid. Nou dit wil gedoen wees. Charlotte kuier vandag
spesiaal vanaf Wolmaransstad waar sy tans bly. Charlotte ons eer jou.
Foto regs onder: Surina oorhandig ‘n ruikertjie aan Charlotte van Zyl
ONS EIE TAK
Terwyl ons erkenning gee aan ons
voorgangers, het dit ook tyd
geword om na ons huidige lede te
kyk
*2635 Marleese Lemmer - Ingestel
Maart 1992.
*2683 Liesel Theron - Ingestel 21
Mei 1992. Tesourier vanaf Nov.
1993 en eerste termyn as
voorsitter Nov 1999. Dus 27 jaar
lank reeds lid van hierdie tak en
steeds staan sy sterk. Vir my
verteenwoordig Liesel die
tradisies en kennis van die DK en
inspireer sy ons vandag nog.

20 JAAR TOEKENNINGS:
Surina
Aug. 1999
Annamarie
Feb 1999
Riana
Feb 1999
Renate
Feb 1999

10 JAAR TOEKENNINGS:
Marianne Maart 2007 12 jaar
Mientjie Oktober 2005 14 jaar
Anna September 2003 16 jaar
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Riana ontvang haar sertifikaat van Liesel
Ons huidige lede ontvang almal die nuwe sertifikate.
PAAR PUNTE UIT ONS NOTULE BOEKE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
o
o
o
•
•
•
•

• Die oorspronklike DK embleem was ontwerp deur een van ons stigterslede, Vena
Marais. Ongelukkig word die embleem nie meer vandag gebruik nie maar ons is
steeds trots daarop.
• Daar was nooit kennis gegee van vergaderings nie, almal het geweet wanneer dit
plaasvind. Verskonings was slegs skriftelik en met ‘n grondige rede aanvaar.
• Op die komitee was ‘n portefeulje vir ledewerwing.
• Daar sal met elke vergadering rapporteer word oor gevalle van taalmisbruik wat lede
teëgekom het en wat die lid daaromtrent gedoen het.
• 1984, Cilla van Rensburg voltooi ‘n eenbedryf “Die verhouding tussen Vader en
dogter”. Dit was ingestuur na Hoofkantoor.
Die dames doen oor verskeie maande ‘n steekproef om uit te vind waarom mense Die Huisgenoot koop.
Projek Afrikaans: Kyk na die advertensies van winkels. Die groep het dan ook ‘n brief gerig aan SPAR om uit te vind waarom
hulle advertensies oorwegend in Engels is.
By elke vergadering was daar nuwe woorde bekendgestel .
Feb 1989 - Tas gekoop vir die sekretaresse teen R33.
1990 Dr Thelma de Kock lewer ‘n verslag oor die invloed van drank op die ongebore baba. Hierdie verslag is deurgegee
na Amie Venter (plaaslike LP) en hy het dit aan Dr Rina Venter (minister) oorhandig.
22/11/1990 Aanhaling “ Die aand word op luimige wyse afgesluit met speletjies en ‘n heerlike ete”.
21/2/1991 Hoofkantoor gaan rekenariseer.
24/10/1991 Ons museum maak ‘n winkeltjie oop en benodig items en ondersteuning.
21/5/1992 Telegramme aan Staatspresident en Amie Venter met voorbidding vir die Kodesa
onderhandelinge.
Briewe: Hierdie dames het gewoeker met briewe maar op ‘n goed georganiseerde wyse- Maart
1990.
Morele verval: Rekord - Lettie; Beeld - Vlerkies; Vaderland - Hestertjie; Huisgenoot - Vena
Interpersoonlike verhoudings: Rekord - Ilse; Beeld - Susan; Vaderland - Amanda; Huisgenoot Ena; Sarie – Hestertjie.
Waardering vir leersame inhoud: Radio - Hilda en Katie; TV - Amanda en Lena.
Plain Truth: Tel ‘n paar kopieë op en gaan vernietig
17/05/1993
DK Studiefonds gestig
20/09/1993
Belketting ingestel
Aug 1994
“Sing van Nkosi verloop heel prettig. Vlerkies sal volgende keer die uitspraak vir
ons leer”.
Ons pragtige oggend was afgesluit deur Hettie wat
vir ons die Erekode voorgehou het (Foto regs).
‘n Verrykende ervaring vir ons voorgangers sowel as ons huidige lede.
Dameskring Klerksdorp was deel van die BOKS VIR ‘N BOERVROU projek
wat landwyd geloods was. Ons het besluit om ook ‘n Granaat in elke boks
te pak as deel van die bederf.
Hier is van die dames saam met ‘n klompie van die bokse wat ingesamel is.
Wat ‘n voorreg om saam te staan as dames.
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op die

Korrekte Prosedure
Voltooi die nodige T-vorm volledig met alle korrekte inligting.
Tak Voorsitter kontroleer en teken saam met belanghebbendes.
Stuur aan UB-lid vir haar verslag.
UB-lid stuur dit aan die kantoor.

Korrekte inligting help ons om gelde korrek te allokeer.
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PROJEK
TE:

BEURSFONDS

Dit is vir ons aangenaam om u mee te deel dat Die Dameskring Uitvoerende Bestuur ses aansoeke vir die
Beursfonds goedgekeur het, waarvan een kandidaat ‘n gestremde is.
Baie geluk aan die volgende studente:
Hessie Moldenhauer
Lara burger
Lizamari Fuhri
Naudine Booens
Ruan Gerber
Tharien Kruger
Die kandidate sal in die volgende Granaat aan u voorgestel word.

aan al die takke wat reeds bydraes tot die Beursfonds gemaak het. Dankie vir spesiale fondsinsamelings om by
te dra tot hierdie groot saak. Julle gaan gewis ‘n groot verskil maak in hierdie studente se lewens.

DK Geskenke
Dameskring Borsspeld

BORSSPELD
Daar het ‘n behoefte ontstaan om as DK sigbaar te wees sonder om jou naam
aan die wêreld te vertoon. Lede voel dat hulle om veiligheidsredes met aksies of
wanneer hulle vlieg eerder ‘n borsspeld verkies as hulle naambalkies. Dit kan ook
dien as ‘n mooi geskenk vir lede. Aangeheg is ‘n foto van die borsspeld.
Kostes: R50 elk
Plaas asseblief julle bestellings by Hoofkantoor.

Dameskring Liniaal Boekmerk vir matrieks, asook as ‘n geskenk
LINIAAL/BOEKMERK
Die liniaal/boekmerk kan gebruik word vir die matrieks of slegs as geskenk vir
byvoorbeeld sprekers in jou tak of om saam met boekpryse te gee aan die einde
van die jaar.
Kostes: R15 elk as dit vir matrieks gaan en R30 as geskenke.
Plaas asseblief julle bestellings by Hoofkantoor.
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Fondsinsamelings moontlikhede
DIE DAMESKRING GESKENKPROJEK
Dameskring Vriendinne,
Na vele navorsing m.b.t. ‘n behoefte aan Dameskringgeskenke vir byvoorbeeld lede wat
na jare as lojale lid
bedank, geskenke vir verjaarsdae, of geskenke vir sprekers ensovoorts het ons besluit om ‘n projekgeleentheid vir ons
takke te skep. Daar het al soveel kreatiewe idees in die verlede vanuit ons takke gekom dat ons nie slegs vanuit ‘n finansiële
oogpunt nie, maar oorwegend vanuit ‘n unieke, iets spesiaal en kreatief vanuit ons takke-oogpunt, hierdie besluit geneem
het. Ons is uniek en wil dus ons geskenke uniek hê!
Dit is ‘n vrywillige projek en behels die volgende:
10 items van een soort per tak.
Items moet bekostigbaar wees vir die aankoop en verkoop daarvan deur Hoofkantoor.
Hou asseblief koerierkostes in gedagte met die vasstelling van die verkoopprys.
Hierdie dien dus as ‘n takfondsinsamelingsprojek.
Dit moet ‘n nie-bederfbare produk wees.
Dit moet ‘n selfvervaardigde, bruikbare produk wees.
Die embleem moet vanaf hoofkantoor verkry word indien dit deur die tak op die produk gedruk, borduur of geplak
gaan word. Dit is egter opsioneel.
Elke produk sal in elk geval met ‘n eenvormige gedrukte Dameskringkaartjie gemerk word vir verkope wat verkrygbaar
sal wees vanaf die Hoofkantoor.
Elke tak moet vooraf ‘n voorbeeld of foto van hulle idee tesame met hulle vasgestelde verkoopprys aan Hoofkantoor
deurgee om duplisering van geskenke te voorkom asook om die finansiële bekostisbaarheid van die produk te bepaal.
Sodra die tak kennis van Hoofkantoor ontvang om voort te gaan met die vervaardiging van hulle geskenk moet: ‘n Foto
van die goedgekeurde, finale vervaardigde produk aan Hoofkantoor gestuur word.
Hierdie foto sal op ons webblad onder Dameskring geskenke of iets soortgelyks geplaas word vir die aankoop daarvan
deur lede of takke.
Takke moet asseblief vir ons die volgende inligting aan Hoofkantoor deurgee:
Dorp, Taknaam en nommer wat aan projek wil deelneem
Deelname in 2019 of 2020 of in beide jare
Beskikbaarheid van die produk teen watter datum: byvoorbeeld 30 November 2019, 31 Maart 2020, 31 Julie 2020 en 30
November 2020.
Ons sien uit om van julle te hoor met die ondersteuning van hierdie projek!
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Die Granaat verskyn kwartaalliks en takke en lede kry
op 'n deurlopende basis geleentheid om 'n bladsy van
die Granaat te borg. Die volgende uitgawe sal weer
in Februarie 2020 beskikbaar wees.
Baie dankie aan elke tak wat borgskappe gegee het.
Dit help om hierdie projek te kan loods.
Vir ‘n bedrag van R150.00 kan ‘n bladsy in die Granaat
geborg word. ‘n Advertensie kan dan geplaas word
óf ‘n tak of individu kan ‘n spesiale lyninskrywing maak
met ‘n mooi boodskap of gedagte.
Die lyninskrywing (boodskap of gedagte of advertensie) moet nie langer as 30
woorde wees nie.
Bewys van betaling moet die borg se besonderhede (Naam en telefoonnommer &
dorp) en lyninskrywing vergesel en na admin@dameskring.co.za gestuur word.
BANKREKENINGBESONDERHEDE:
Bank: ABSA Brooklyn Square
Lopende rekening
Rekeningnaam: Die Dameskring
Takkode: 632 005
Rekeningnommer: 2840 750 062
Bedrag: R150.00
Verwysing: Borg’n Bladsy

Dameskring staan vir bemagtiging:
Maak asb. gebruik van die Granaattema’s in jul takvergaderings.

Wonder jy
oor ‘n Kerskeskenk vir
jou Kinders of Kleinkinders?
Waardes vir Woelwaters
is net die regte geskenk!!!
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Waardes vir Woelwaters
is beskikbaar by Die Dameskring Kantoor.
Bestel gerus jul kopie(ë) by

admin@dameskring.co.za

Werkswinkel aangebied deur:
Marda Oosthuysen
as ‘n PROJEK van Die Dameskring.
U gaan leer, en toegerus word hoe om
etiese WAARDES soos:
geloof, eerlikheid, respek, omgee, gehoorsaamheid, burgerskap, fluksheid en dankbaarheid
by die voorskoolse kind vas te lê.
INHOUD van die Werkwinkel
• Fisiese- kognitiewe-, sosiale- en emosionele ontwikkeling
• Dissipline;
* Verhoudings;
• Moraliteit;
* Geestelike erflating
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2019/20 Takheffing
(vanaf 1 Maart 2019 tot 28 Februarie 2020)
Die Uitvoerende Bestuur
het die verhoging van Takheffings soos volg goedgekeur:
BO 70:
Lede wat tussen 1-3-2018 en 28-2-2020 70 jaar en ouer is = R250.00
Glyskaal:
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1-3-2019 tot 31-05-2019 = R250.00
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1-06-2019 tot 30-08-2019 = R190.00
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1-9-2019 tot 31-10-2019 = R125.00
ONDER 70:
Lede wat tussen 1-3-2018 en 28-2-2020 onder 70 jaar oud is = R500.00
Glyskaal:
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1-3-2019 tot 31-05-2019 = R500.00
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1-06-2019 tot 30-08-2019 = R375.00
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1-9-2019 tot 31-10-2019 = R250.0

83 % van Takheffings is ingevorder - Baie dankie.
Onthou asseblief om die T9 vorm saam met jou bewys van betaling deur te stuur na
admin@dameskring.co.za
Verwysing: Taknommer/Taknaam/Lidnommer/(Waarvoor die geld is)
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BOEKRESENSIES EN BOEKWENNERS...
BOEKWENNERS VAN
Wenner van die NB Uitgewers (Lux Verbi ) boek: Twee kinders later deur: Charmé Kriel

Adele Snyman, Aliwal Noord
Wedstrydvraag om die CUM boek TE WEN: Vanuit die Hart deur: Rolene Strauss

Anita Venter, Kliprugpad, Paarl
BOEKRESENSIE – BOEKE-UITDAGING
In die eerste Klitsklets-resensie van die jaar het ek gesê dat ek so ‘n klein bietjie gaan afwyk van die gewone resensie
en die jaar begin met ‘n interessante uitdaging. Ons is bevoorreg om geskenkboeke van NB-uitgewers te kan ontvang
(wat CUM-boeke insluit) en is dankbaar om lees en boeke so te kan bevorder. Die boeke wat geresenseer gaan word,
is dus nuwe boeke wat deur hulle deur die jaar uitgegee word. Ek gaan my resensies egter ‘n bietjie van ‘n kinkel in
die kabel gee met ‘n uitdaging aan elke leser.
DIE UITDAGING
Die resensies gaan volgens ‘n bepaalde “tema” gedoen word, wat ek hierna gaan uiteensit. Julle uitdaging is om by
hierdie tien temas te hou en moontlik ekstra of ander boeke volgens hierdie temas te lees. Die doel hiervan is om
ons te dwing om bietjie wyer te lees en ‘n verskeidenheid genres te lees. Dit verryk jou leeservaring om ‘n bietjie uit
jou gemaksone te beweeg.
TEMAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

‘n Boek geskryf deur ‘n vroulike skrywer
‘n Boek wat in ‘n ander land afspeel
‘n Nie-fiksie boek
‘n Boek gebaseer op ‘n ware verhaal
‘n Boek wat ‘n vriend/in aanbeveel het
‘n Bekende skrywer se eerste boek
‘n Boek met net een woord as titel
‘n Boek geskryf deur ‘n skrywer jonger as 30 jaar
‘n Boek met ‘n skrywer wie se voorletters (enige voorletters)
dieselfde as jou naam se eerste letter is.
‘n Boek gekies net vir die treffende voorblad

Hierdie temas gaan nie noodwendig in hierdie volgorde gedoen word nie, maar al tien gaan in die volgende tien
Klitskletse geresenseer word. Ek hoop al die lesers aanvaar die uitdaging - en lekker lees vir die volgende jaar!
Marinda Schutte (DK UB-lid Oos-Kaap 2)
BAIE DANKIE AAN
CUM- BOEKE EN NB- UITGEWERS (Lux Verbi)
VIR DIE PRAGTIGE BOEKE WAT ELKE MAAND DEUR HULLE GEBORG WORD
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NUUT | CUM BOEKE
WIE GOD Sê JY IS
Wat sal jou antwoord wees as iemand vir jou die vraag vra: “Wie is
jy?” Antwoord jy eerste deur te vertel wat jou beroep is, hoe oud jy is of meet
jy jouself aan jou suksesse en mislukkings?
Wat ’n mens van jou eie doel en waarde glo, bepaal byna elke area van jou
lewe. Dit beïnvloed hoe jy dink en voel, hoe jy op omstandighede reageer en
hoe jy jou verhouding met God en ander mense hanteer.
Wat bepaal egter jou kern-oortuiging en is dit gegrond op die waarheid? Of
verander dit voortdurend na gelang van ander se opinies of jou eie emosies?
Die boek Identiteit Wie God sê jy is, deur die Stephen en Alex Kendrick,
skrywers van Waag dit om lief te hê en Strategie vir gebed, sal jou help om
jou identiteit in God te ontdek en die wonder van wie jy geskep is om te wees,
heelhartig te aanvaar. Dit is gebaseer op kragtige insigte in die Bybelboek
Efesiërs wat gekomplimenteer word met persoonlike verhale en praktiese wysheid. Hierdie boek daag lesers uit
om die Een wat elke mens deur en deur ken toe te laat om jou hart te rig.
Dit is geïnspireer deur die fliek Overcomer wat onlangs in Suid-Afrika vertoon het en vanaf 17 Desember 2019
ook op DVD beskikbaar is.
OOR DIE OUTEURS
Stephen Kendrick is ’n senior medeleraar in prediking by Sherwood Baptist Church in Albany, Georgia, en ook
’n ervare draaiboekskrywer en vervaardiger. Hy en sy vrou het drie kinders
Alex Kendrick is mede-medialeraar by Sherwood Baptist Church in Albany, Georgia. Hy is ook ’n akteur,
skrywer en regisseur van onder andere Facing the Giants. Alex en sy vrou het vyf kinders.

Vir Media Navrae:
Retha Potgieter
retha.potgieter@christianart.co.za
016 440 7106

Wedstrydvraag om die CUM boek TE WEN:
Watter ander twee boeke het die Kendrick skrywers geskryf?
E-pos jou Naam, Fisiese adres (vir koerier), selfoonnommer en antwoord na:
admin@dameskring.co.za
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DIE NOSTALGIE VAN WEGWEES
RESENSIE: IN MY VEL deur AZILLE COETZEE
Hierdie boek deur Azille Coetzee lyk op die oog af na ‘n biografie of ‘n reisverhaal, maar dit kan moeilik
geklassifiseer word. Dit is die besinning en terugkyk deur die skrywer na ‘n kort tydperk in haar lewe. Sy het ‘n
geleentheid gekry om ‘n PhD aan die Vrije Universiteit in Amsterdam te doen en saam met haar Suid-Afrikaanse
kêrel pak sy die lewe in Amsterdam met oorgawe aan. Maar dis juis die oorgawe aan hierdie nuwe lewe wat
haar op hierdie reis neem en draaie laat loop wat nooit voorspel kon word nie.
Aanvanklik is die verwondering met alles wat nuut en opwindend is, die brandstof van hul lewe. Later begin sy
egter onvergenoeg in haar vel voel en droom om volledig in hierdie nuwe land te kan inskakel. Sy besluit dat sy
vir ewig daar wil bly, in hierdie land waar alles werk, almal altyd betyds en produktief is. Sy skud haar ou vel (en
daarmee saam haar Suid-Afrikaanse kêrel) af en integreer haar in hierdie nuwe lewe. Die boek is ‘n heerlike
leeservaring waar al hierdie wedervaringe in ons sogenaamde land van herkoms vir wit Suid-Afrikaners gedeel
word. Sy stel dit feitelik, maar sy bedink ook die betekenis van haar waarnemings, gevoelens en denkprosesse
uit oogpunt van haar eie grootwordwêreld en hierdie nuwe leefwêreld waarin sy haar bevind. Sy bedink die
voor- en nadele van elke situasie en gee ‘n eerlike weergawe van haar belewenis van haar situasie as ‘n
middelklas wit bevoorregte Afrikaner. Sy beleef wat dit beteken om Europees te wees en skielik in ‘n land te
wees waar wit die norm of meerderheid is. Maar sy bedink ook die feit dat sy, as wit vrou uit Afrika, nie die land
en kontinent uit haar bloed kan kry nie en nie werklik in Europa tuishoort nie. Sy is eerlik oor haar gevoelens en
die dinge waaroor sy skuldig voel en trots is. Dis werklik verfrissende eerlikheid en ‘n genot om te lees.
Hierdie boek, as persoonlike weergawe van ‘n wedervaring, is ook op ‘n manier ‘n liefdesverhaal. Haar
veranderinge in haar gemoed en die hoogte- en laagtepunte wat sy ervaar, vind neerslag in haar persoonlike
liefdeslewe en ‘n mens sien haar reis ook in die lig - as ‘n reis wat sy ook saam met iemand aanpak. Nadat sy
haar Suid-Afrikaanse kêrel verlaat het, raak sy mettertyd betrokke by ‘n ouer Nederlandse man, by wie sy later
intrek. Sy beleef die lewe van ‘n wêreldwyse Europeër saam met hom en reis na stede soos Parys. Dit klink na
enige iemand se droom en vir ‘n rukkie is dit ook so. Maar die hardkoppige ongemak wat in haar posvat, laat
haar besef dat sy nie werklik daar hoort nie. Sy verlaat die Nederlander en gee haar verblyfpermit op en keer
terug na Suid-Afrika. Hier moet sy weer van nuuts af aan alles gewoond raak en sy moet alleen haar pad vind.
Tog, teen die einde, is daar die brief wat sy skryf aan haar eerste liefde en sy vra hom: kom terug. Hier in SuidAfrika is dit nie vervelig en egalig nie, maar ‘n mens voel of jy leef. En hy is terug. Sy noem dit nie ‘n gelukkige
einde nie - want Suid-Afrikaners weet van beter as om daaraan te glo - maar dit is ‘n gelukkige begin en ‘n
hoopvolle pad wat in ‘n onstuimige land uitgekap word.
Hierdie boek is eerlik, sonder fieterjasies en deurspek van heerlike vertellings, waarnemings en interpretasies.
Dis ‘n heerlike boek om die vakansie saam te vat.

Wedstrydvraag om die NB Uitgewers (Lux Verbi) boek TE WEN:
Hoe beskryf die skrywer Suid-Afrika nadat sy terug is en ‘n brief aan haar eerste liefde
geskryf het?

E-pos jou Naam, Fisiese adres (vir koerier), selfoonnommer en antwoord na:
admin@dameskring.co.za
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BOEKE VIR DIE VAKANSIE
‘n Heerlike lang Desember lê voor en CUM Boeke en Lux Verbi se rakke is vol heerlike
leesstof. Baie dankie aan hierdie uitgewers vir die jaar se wonderlike boeke en prysboeke
wat hulle aan ons verskaf het.
Die volgende paar boeke is nuut op die rakke:
Granate bloei in Jerusalem. Marc, ’n Suid-Afrikaanse kunstenaar, gaan na Jerusalem om
sy Joodse ouma te ontmoet. Terug in Suid-Afrika moet hy besluit: Is hy Christen of Jood?
Sien hy kans om sy aan sy met geweld en onrus in Israel te leef – al is dit saam met
Rivkah? Is daar vir hulle ’n toekoms saam?
Hatikvah Rivkah verloor haar ongebore baba in ’n miskraam. Onbeantwoorde vrae tussen Marc en Rivkah lei
tot huwelikspanning tussen hulle twee. Sal Rivkah weer kans sien om swanger te word?

Laat u Naam geheilig word
Esté Geldenhuys
CHRISTEN-LEEFSTYL
Dit is vir ons onmoontlik om God te verstaan, ons kan slegs klein glimpsies van sy
karakter kry. Een manier is om God se Name te bestudeer. Esté Geldenhuys het
breedvoerige navorsing gedoen oor God se Name, en in hierdie boek belig sy die
belangrikstes, van Elohim (Drie in een) tot El Roi (die Een wat sien). Sy bespreek die
Naam self in Hebreeus, waar dit in die Bybel voorkom, die betekenis daarvan, wat dit
in ons alledaagse lewe beteken en ook hoe om dit te gebruik in gebed.

Die seders van Libanon
Adriana Faling
FIKSIE

Dit is 2014 in Sirië, elke dag vrees Ilizabith vir haar lewe, die man wat haar ontvoer en
sy vrou gemaak het is onvoorspelbaar en boos. Sy probeer hom gelukkig hou sover sy
kan, tot daar eendag twee vroue aan haar deur kom klop. Hierdie vroue is anders,
onverskrokke en sal alles in die die verloop van haar hele lewe omverwerp.
In Libanon probeer Pascale haar roeping uitleef soos sy dit sien, maar sal haar ouers dit
ook insien?
Hoewel hulle in dieselfde skool is in Pretoria verskil Talitha Pretorius en Yasmine Essop se wêrelde
hemelsbreed. Talitha probeer vreesloos veg vir wat reg is, en Yasmine probeer net oorleef, probeer deel raak,
maar voel nooit of sy behoort nie.
Deur 'n Goddelike saamloop kruis Ilizabith, Pascale en Talitha en Yasmine se paaie, en elkeen moet besluit of
hulle gehoorsaam sal wees aan hul roeping en dit wat God van hulle vra.
Adriana Faling neem ons op 'n opwindende reis deur die realiteit van die vervolgde kerk, die vervolging van
Christene in die Arabiese wêreld, vlugtelingkampe en mensehandel.
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Ons vriende en vennote...
ATKV
Solidariteit – Helpende Hand
VRA
ACWW
Tiaan van Dyk
Erfenisstigting
Maroela Media
Erfenisstigting

Rapportryersbeweging
CUM BOEKE
Afrikaanse Taalraad
Stafie Pelser
Marekyn Kruger-Evert
FAK
LIG

Die Voortrekkers
NB UITGEWERS
Afrikanerbond
Johan van Zyl
Mentorvennoot
Afrikaans.com
Voortrekker Monument

Mentorvennoot
Snapspel en Entrepreneur 2019
Mentorvennoot se programme van 2019 het op `n hoogtepunt geeïndig waar die Snapspel Kampioen en Entrepreneur
van die jaar aangewys is. Die finaal het Saterdag 12 Oktober in die Burgersentum in Kaapstad plaasgevind.
Drie top skole en 12 Finalis Entrepreneurs het met mekaar mee geding.



SNAPSPEL
• Die Wenskool is: Paulus Joubert Sekondêr (Paarl)

• 2e is: Hoërskool Oos-Moot (Pretoria)
• 3e is: Hoërskool Oudtshoorn
Entrepeneur van die jaar
• GJ Swart (Hoërskool Ermelo)
• Stefan van Wyk (Hoërskool Outeniqua)
Opkomende Entrepreneur van die jaar
• Melinda Groenewald (Hoërskool Fochville)
• Owen Blauw (Hoërskool Oos-Moot)
Gemeenskapsdiens Entrepreneur van die jaar
• Lungile Mpika (Hoërskool Ligbron)
Entrepreneur Finaliste is:
• El-Marie Wilken (Hoërskool Diamantveld)
• Edwill van Rooyen (Hoërskool Kylemore)
• Hanna Loubser (Hoërskool Outeniqua)
• Edmund Watson (Hoërskool Outeniqua)
• Ruan Fourie (Hoërskool Outeniqua)
• Christopher van Zyl (Hoërskool Oos-Moot)
• Ruan Klopper (Hoërskool Oos-Moot)
o Die wenner van ons gelukkige trekking van al die inskrywings is;
Marize Mulder van Hoërskool Outeniqua.
o Die totale prysgeld van al die verskillende toekennings beloop vanjaar R 44000.
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November 2019

◄ October

Son

3

Maan

4

Dins

5

Woens

6

December ►

Don

7

Vry

Sat

1

2

8

9

Durbanville
Fynbos
Takvergadering

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Rustenburg
Adelpha Afsluiting
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25
16 Dae van
Aktivisme

26

27

28

Grietjietak
Afsluiting

29

30

Inligting vir
Durbanville
Fynbos Afsluiting Desember KlitsKlets
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Desember 2019

◄ November

Son

Maan

Dins

Woens
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Don

Vry

Sat

1
2
Wêreld Vigsdag

3

4
Skole sluit

5

6

7
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9

10

11

12

13

14
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16
Dag van
Rekonsiliasie
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20

21
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23
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Kersdag

26
Familiedag
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28

29

30

31
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Die Dameskring

(HOOFKANTOOR):

Gerard Moerdijk-huis, Voortrekkermonumentterrein,
Eeufeesweg, PRETORIA
Tel: 012 301 1761

Faks: 086 416 4782

admin@dameskring.co.za
Webtuiste: www.dameskring.co.za
Kantoorure: Maandae tot Donderdae – 8h00 tot 16h00
Vrydae – 8h00 tot 14h00

U ontvang hierdie e-pos omdat u geregistreer is as ‘n lid op

Die Dameskring-databasis. Indien u dit nie wil ontvang, e-pos
asseblief ‘Kanselleer’ na admin@dameskring.co.za
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