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Spesiale boodskap van Coreen...

Om na Coreen se boodskap te luister
op Youtube kliek hier
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Mag God vir jou die lig van Kersfees
gee wat geloof is, die warmte van
Kersfees wat liefde is; die luister van
Kersfees wat reinheid is; die
geregtigheid van Kersfees wat
regverdigheid is; die geloof in
Kersfees wat waarheid is en die
volheid van Kersfees wat Christus is.
Groete,
Heléne

Ek lees hierdie raak in my soeke na iets spesiaal vir my kersboodskap en besef dat hierdie my boodskap
van HOOP aan elke Dameskringvriendin is.
Karl Barth (1886 – 1968) skryf: “ Geseënd wees” beteken nie noodwendig “voorspoedig wees” nie, maar
dit beteken wel ‘n geseënde mens KAN uithou en aanhou ten spyte van teëspoed … In die oomblik wan
neer alles padgee en beswyk; op daardie oomblik wanneer die wêreld ineenstort, weet ons wat in ons
verloren heid in HOM glo, dat Christus gebore is en by ons is.
Sy geboorte is ons HOOP, want ons is geseënd met deursettingvermoë in swaar tye, deur ons geloof in
Christus ons Verlosser.
Mag HOOP julle elkeen vergesel in hierdie tyd in hierdie land en mag ons Sy HOOP en LIEFDE uitstraal!
‘n Geseënde Kerstyd met julle geliefdes.
Helena Gregory
Uitvoerende Bestuurslid
Noord-Kaap, Stella en Klerksdorp
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Liewe DK Vroue
Die kalenderjaar van 2019 is nou besig om vinning uit te loop! Om my voel ek die haas, die besig-wees, die tyd
wat te min is. Elkeen wat jy raakloop vertel ook hoe besig hulle is om gereed te maak vir die vakansieseisoen wat
op hande is.
Daar is ‘n versugting na die rustyd wat voorlê, want dit was ‘n lang en moeilike jaar vir baie. Die droogte, die
ekonomie, die verval van waardes, die afwesigheid van drome en hoop – Al die dinge wat die mens afrem en moeg
maak.
Sekerlik was hierdie moegheid nooit deel van God se plan vir die mens nie – nee, reeds in Genises 2:3 seën God
die
sewende dag en sonder dit af as ‘n rusdag, ‘n dag van seëning, ‘n herdenking van die skepping en die Skepper.
Deurgaans vermaan God ons om versigtig te wees om Sy rusdag te onderhou. Markus 2:27 ”Hy sê vir hulle:
“Shabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Shabbat nie; 28 daarom is die Seun van die mens ook
Meester
van die Shabbat. ” Jesus het ook Sy Vader se Rusdag onderhou – ‘n feesdag waarop ons Skepper God aanbid en
geëer kan word –‘n Herdenking van ons vryheid van slawerny en sonde. Esegiel 20:12 bevestig God “Ek het ook
vir
hulle my Shabbatte gegee om ‘n teken te wees tussen My en hulle sodat hulle kan weet dat Ek hulle God is.”
Ons Vader God nooi elkeen van ons om met Hom te verkeer, hulself aan Hom toe te wei en af te sonder sodat ons
gedurig Sy rus en vrede en vreugde kan herstel in ons verstand, wil en emosie.
Shalom
Thea Janse van Rensburg
Gebied 8 - Mpumalanga
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“Welkom, o stille nag van vrede,
Onder die Suiderkruis,
Wyl stemme uit die ou verlede
Oor sterrevelde ruis”
Hierdie lied geskryf deur Koos du Plessis herinner my altyd dat ons hier in
pragtige Suid-Afrika geplant is om te groei.
Liewe DK vriendin mag jy en jou gesin hierdie feestyd groei in Jesus gebore vir
jou en my!
Dankie, vir jou dra, elke liewe boodskap, elke liewe tree wat jy hierdie jaar vir
DK gegee het.
Feesgroete
Riana Conradie
Wes-Kaap streek 2

Waar ons aan die einde van ‘n jaar
staan, herinner die Kerstyd ons
aan ‘n nuwe begin.
Sien in rooi en groen versierings
Christus se Bloed en die Lewe.
Mag die vrede en seën van
Ons Vader met jul wees,
oral waar jul ook mag gaan.
Susan le Roux
UB-lid Limpopo
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Toe die eerste “Swart Vrydag”-advertensies oor die radio weergalm, het my geduld met kommersiële kersfees
breekpunt bereik. Dalk is dit die-einde-van-die-jaar-moegheid of die stres oor die droogte en eksamens, maar
genoeg is genoeg! Ek oorweeg om sommer al wat ‘n kerstradisie is te ignoreer. Tot die boodskappe van my
kinders (almal nou ver) begin instroom: Ma, ons kan nie wag vir die vakansie nie! En elkeen begin sy
gunsteling geregte bestel en planne maak vir die kuier by die see en om die speletjiesborde en etenstafel. Toe
weet ek: dit is wat kersfees vir ons gewone gesinne is: doodeenvoudig saamkomtyd. En die prentjie moet
voltooi word met die klein kerstradisies van ons eie gesin en familie - ‘n bietjie blinkgoed en baie rus en kuier.
Mag elkeen van julle vreeslose vroue hierdie kerstyd die klein tradisies en saamkomtyd koester, geniet en
waardeer. En mag julle, net soos ek, in dié gedig van Lina Spies waarheid en vrede vind:
Ek gaan my koes hou hierdie Kersfees
horende doof vir “Stille Nag” in supermarkte,
siende blind vir wattesneeu teen vensterrame.
Die sluipende ou heer met sy rooi mantel en wit baard gaan ek vermy.
Ek gaan na ons nagtelike somerhemel kyk
en my voorstel hoe het die ster bokant die stal gelyk.
Ek gaan my ore toestop vir die geklingel van sleeklokkies
om te kan luister hoe die engele sing.
Ek wil my vasklem aan die krip
omdat ek só kan vasgryp aan die kruis:
koningshulde - wierook, mirre, goud uiteindelik geselslae, doringkroon, vloekhout.

MARINDA SCHUTTE, OOS-KAAP 13

VREUGDEWENSE VANAF DAMESKRING

DUNDEE TAK
Mag God aan Dameskring, oorvloedig Sy seën skenk.
Dankie Here vir al die genade deur U Seun Jesus, wat na die aarde gekom het,
in U tyd om ons almal te leer en te lei tot U eer- deur U Woord.
Mag elkeen van u ‘n wonderlike Kersfees saam met u families deurbring en
God u veilig in Sy Hand hou tot ons weer in 2020 bymekaar sal kom.
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CENTURION KAREE
Tania Smit, die skrywer van Hekelwoorde van my Hart, besoek ons al die pad van
Oudtshoorn af om in lewende lywe vir ons voor te lees uit haar aangrypende
bundel met lewenswaarhede.
UIT HEKELWOORDE VAN MY HART
TANIA SMIT
STAAN OP
SOOO, dit het gebeur...
Jou vrou is weg, jou man is dood, jou geld is op, jou been is af, sy’t jou verneuk, hy’t jou verniel, hulle het jou besteel,
vergeet gelos. En jy’s finish en klaar, gedaan, op, stukkend, moertoe. Jy sien jouself oud word, voel jou hart vasgroei, hoor
jouself weghol. Jy bid vir doodgaan, weggaan, wegkwyn - enigiets, solank die seer net kan ophou.
STOP
Die realiteit is, dit maak nie saak of dit onregverdig is nie, al is dit.
Al wat saak maak is die real en jy’s nog hier. Punt.
En as jy nog hier is, het jy werk om te doen, ’n verskil om te maak, ’n les om te leer, ’n voorbeeld om te wees. Want as jou
werk klaar was, sou die fluitjie geblaas en die trompetgeskal jou kom haal het, maar dit het nie. So, tot daardie dag is jy
in die wedloop om ’n rede, nie vir opgee nie. En jy gaan hol, op jou beste.
So vee af jou trane, tel op jou kop, gaan haal daardie asem, wapper jou vlag en begin weer. Vir die twintigste keer, die
dertigste keer, honderdste keer. Maki saki.
Net vir vandag en môre en oormôre. Warrior, kind van die Lig, jy is nie alleen nie. Ons cheer jou aan.
STAAN OP!
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‘n Briefie aan DK Durbanville Bergsig-tak….
Ons lewensreise is soms vol draaie en sluwe kinkels, soos 2019 ons kom wys het. Soms voel ons of ons die pad heel byster
geraak het en soos ‘n blinde rondtas in die donker. In daardie donker tye is dit maklik om te verdwaal en benodig ons ‘n
Hand wat ons geduldig teruglei na ons beplande roetes.
Gelukkig stap ons hierdie lewenspaadjie nie alleen nie. Ons het ‘n keuse om reisgenote saam te nooi.
Dit was die beste besluit wat ek in my lewe gemaak het om die Dameskring as my reisgenoot saam te nooi, op my
lewenspad. Dis JY liewe vriendin! Jy met jou unieke lidnommer op vlug DK193.
Di’s te danke aan ons God dat ons vandag kan terugkyk en in dankbaarheid kan buig oor al Sy liefde, trou en genade. Daar
was en is steeds baie ‘einas’, maar ons klou vas aan die goeie wat 2019 vir ons gebring het. Ons het so baie geleer, is
verreik en sterker. Soos die nuwe slagspreuk wat die rondte doen: #STERKERSAAM. Dr. Pieter het ons leer lag, lag vir
alles en nog meer. Dink jouself gelukkig, het hy gemaan. Ons deel ons harte met mekaar en koester mekaar as
hartsvriendinne. Dankie ook vir die geleentheid wat jul as DK Bergsig vroue my bied om van hart tot hart te reis.
Met opgewondenheid nooi ek jul om volgende jaar saam te kom reis via DK193. Ons bestemming: Die dag van môre…
Ilze Lammers
Voorsitter: Durbanville Bergsig-tak

Foto 1: 'n Sleutelhouers/Geskenk vanaf Ilze, voorsitter, aan lede. Ons is almal deel van die
Dameskring hart, ons pas soos 'n legkaart in mekaar se lewenspaaie, sonder mekaar is ons
onvolmaak. Ek bedank hul dat hul my die geleentheid bied om 'van hart tot hart' te reis...
Foto 2: Hannatjie Lammers oorhandig ons jaarlikse
wisseltrofee oor aan Magdaleen Joubert. 'n
Waardige Wenner! Ons leuse op die trofee: 'Jy
inspireer en is 'n positiewe verskilmaker! DKBergsig is trots op jou.'
Foto 3: Magdaleen Joubert - Ontvanger van die
wisseltrofee.

Foto 4: Foto van takbestuur asook Magdaleen
Joubert en Sunette Smith. Ons oorhandig die
woord vir haar gekoop deur 'borg 'n woord WAT'. Die woord wat ons aan haar opdra is
KOSBAAR. Van links na regs: Ilze Lammers,
voorsitter; Sunette Smith, ontvanger van die
woord: Kosbaar; Magdaleen Joubert,
ontvanger van die wisseltrofee; Janeke van
der Merwe, sekretaris; Hannatjie Lammers,
onder-voorsitter & tesourier.
Foto 5: DK193 - Van links na regs: Magdaleen Joubert; Hannatjie Lammers, Benita
Stassen, Renate Pieterse, Lina du Plessis, Hannetjie van der Westhuizen, Sunette
Smith, Janeke van der Merwe, Danélle Joubert-Scheepers
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Eersteling Tak

het hierdie jaar
positief bygedra tot Mandeladag. Ons
dames het pakke boekies gekoop
vanaf Penreach. Elke pak het uit 67
boekies bestaan - Afrikaans, Engels en
Siswati. Ons het dit toe onder ons
kinders, kleinkinders en die mense wat
vir ons werk versprei. Die doel hiervan
is dat ons ŉ liefde vir lees daardeur wil
kweek.
Leneé Stapelberg

Heuwelsig, Bloemfontein, alweer wenners!
Die Heuwelsig-tak van Bloemfontein het op 12 September
vanjaar vir die sewende keer uit 10 jaar die Oranje
Rapportryerskorps se jaarlikse Vasvra-kompetisie gewen.
Hierdie kompetisie is vanjaar vir die 26ste
agtereenvolgende jaar aangebied met agt Bloemfonteinse
Afrikanerkultuurorganisasies wat daaraan deelgeneem
het. Die Vasvrae word op dieselfde resep as die destydse
Flink-Dink-program aangebied en elke span bestaan uit
vier lede van ‘n organisasie.
Die vier dames wat Heuwelsig vanjaar verteenwoordig het
was Magda Frey, Gertraud Groenewald, Bettie du Preez en
Marietjie Cilliers. Hulle het reeds vroeg vanjaar begin om
vir die Vasvrae voor te berei deur elke beskikbare
Volksblad en Rapport deeglik te lees en name van sportlui
en ander nuusmakers neer te skryf. Elke jaar moet daar ook hoofstukke uit die Bybel bestudeer word. Al die voorbereiding
en harde dinkwerk voor die tyd was nie verniet nie en kon hulle weer stof in al die ander deelnemers se oë skop.

DIE DAMESKRING takke van
Port Elizabeth het
saamgespan en goedere
ingesamel om pakkies op te
maak met die noodsaaklike
items in vir slagoffers van
geweld wat ‘n saak gaan
aanmeld en dan hulp ontvang
by die polisiekantore.
Baie dankie aan elke DK lid
wat so ruim bygedra het vir hierdie saak.
Elize Muller - UB lid Oos-Kaap gebied 3
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Durbanville Bersig-tak
Met trots ontvang die leerders van

Blue Mountain Primêr te
Durbanville hul skenking. Die
uitblinkers, Gr. R - Gr. 6, word beloon
met ‘n boekprys t.o.v. 'die beste
vordering getoon in Afrikaans'.

Suikerbekkie tak in PE het vir hul jaarafsluiting die skilderkwas opgeneem.
Eers het ons geskenkies uitgeruil, heerlik gesmul aan ‘n feesmaal en toe ons plek agter die leë doek op ‘n esel
ingeneem. Met ‘n gesweet agter die doek en baie lag is ons almal baie trots op ons eindproduk.
Suikerbekkie wens almal ‘n Geseënde Kersfees toe.
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Projek Alberton Poskantoor skoon was.
Op Saterdag 2 November het Die Dameskring Alberton
Olienhout-tak besluit om die huisvesting van die posbusse te was en te
skrop! Dit was so vuil dat ons nie anders kon as om met glimlagte en met
industriële skoonmaakseep in te spring
nie. Wat ’n gemors: Stof, modder, vuil
water ........
Na dié oggend is

ons sommer weer lus
om die poskantoor te besoek.

Dameskring se Afrikaanse Makietie
Eerstelingtak (Nelspruit) het hul laaste vergadering op ‘n jolige noot afgesluit.
Vreesloos Afrikaans was ons tema.
Die skone kunste was verteenwoordig deur ‘n kunsuitstalling van ons lede se pragtige skilderye.
Ander uitstallings het bestaan uit boeke, lepels en Afrikaanse kultuurartikels.
Ons het heerlik saamgesing, na prosa, nuwe spreekwoorde en voorlesings geluister. Die ontstaan
van Afrikaans en die vertaling van die Bybel in Afrikaans is ook bespreek.
Die dames het soos die stigterslede van ouds aangetrek – “gehoed en gekous”.
Ons het die gesellige aand afgesluit met ‘n tradisionele ete – bobotie met geelrys, pampoenkoekies,
koesisters en heerlike gemmerbier. Te lekker!
Ons is Afrikaans en trots daarop.
Groete uit die Laeveld!
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NUWE LEDE
Lidnr

Naam en Van

Gebied

Tak

7493

Sucarme Elliott

Vrystaat Sentraal en Suid

Senekal Junior groep

7494

Ansie Heyns

Vrystaat Sentraal en Suid

Senekal Junior groep

7495

Danette Beukes

Wes-Kaap 1

Mosselbaai Seeumeeukring

Baie welkom by Die Dameskring.
Mag jy hope seën en vervulling ervaar met elke DK aktiwiteit.

op die

Korrekte inligting help ons om gelde korrek te allokeer.

My gebed vir elke DK vriendin en haar gesin is dat Christus se liefde
en Sy teenwoordigheid julle sal saambind in hierdie feestyd, sodat ons
die lig kan wees in die donker wêreld; sodat ons mense kan nader trek
aan Hom en lewens so getransformeer kan word deur God se groot
genade.
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BOEKWENNERS...
BOEKWENNERS VAN
Wenner van die NB Uitgewers (Lux Verbi ) boek: DIE NOSTALGIE VAN WEGWEES: IN MY VEL deur Azille
Coetzee.
Liezel Loock van Pretoria
Wenner van die CUM Uitgewers boek: : Identiteit: Wie God sê jy is,deur Stephen en Alex Kendrick.

Desiree Korb van Riebeeckstad
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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Desember 2019

◄ November

Son

Maan

Dins

Woens

January ►

Don

Vry

Sat

1
Wêreld
Vigsdag

2

3

4
Skole sluit
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7
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9

10

11

12

13

14

15

16
17
Dag van Rekonsiliasie
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22

23

24

25
Kersdag

26
27
Familiedag

28

29

30

31
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Die Dameskring

(HOOFKANTOOR):

Gerard Moerdijk-huis, Voortrekkermonumentterrein,
Eeufeesweg, Groenkloof, PRETORIA
Tel: 012 301 1761 / 079 515 0873
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 nie, e-pos asseblief ‘Kanselleer’ na
admin@dameskring.co.za
BANKBESONDERHEDE:
Bank: ABSA Brooklyn Square
Lopende rekening
Rekeningnaam: Die Dameskring
Takkode: 632 005
Rekeningnommer: 2840 750 062
Bedrag: R150.00
Verwysing: Borg’n Bladsy
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