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Van die

Redakteur
W

In hierdie
uitgawe wil ek saam
met elke vriendin
van Die Dameskring
feesvier! Hierdie
uitgawe, anders as altyd, is vir terugkyk en
onthou met diepe dankbaarheid.
Die Dameskring is 50 jaar oud. ‘n
Halwe eeu waarin sy ons vergesel het as
‘n geesgenoot. Bedagsaam, simpatiek
en verdraagsaam. Sy het gewaak oor ons
belange – ons hoop gegee in ons stryd om
ons geloof, taal en kultuur se voortbestaan
te verseker. Sy het ons sonder oordeel
omhels – saam met ons gelag en saam met
ons gehuil. Sy het ons unieke vermoëns
erken en ons vertrou om in haar diens, deel
van ‘n grootse droom te wees. Vir 50 jaar
het sy ons gëinspireer om sy aan sy met
haar te waak en werk onder die albestier
van God Drie-enig.
Ek wil soos Jabes van ouds bid vir ons
organisasie, elke DK-lid en haar geliefdes.
En soos hy, sal ek vertrou dat God my
gebed hoor en dat Hy mildelik sal voorsien.

at ‘n wonderlike voorreg
en seën is dit nie vir my
om redakteur van hierdie
spesiale uitgawe te mag
wees nie! Ek het die
afgelope weke op reis gegaan saam met
‘n kosbare vriendin. Ek het vertoef by haar
geboorte in 1967. Ek het deur die fotoalbums van haar babajare geblaai en saam
met haar leer sit, toe kruip en uiteindelik
saam gejuig oor haar eerste paar treë. Ek
het saam met haar sorgeloos gesing en
dans en my verwonder aan elke nuwe fase
wat sy betree het. Ek het ook saam met
haar onthou van die groeipyne, nerf-af
knieë en soms selfs ‘n stukkende hart. Ek
het haar vergésel deur die skool van die
lewe. Daar was soveel goeie tye waarna
ek saam met haar kon terugkyk met groot
dankbaarheid teenoor ons Vader, sy Seun
en sy Gees wat in ons albei se hartklop sy
stem bekend maak. Daar was ook tye van
beproewing, bekommernis, onsekerheid,
verandering en groot aanpassing. Maar
vandag is sy mooier, wyser en meer
vasberade as ooit om God se droom vir
haar te LEEF.

“Here, seën ons asseblief in die jare
wat kom. Maak ons grondgebied
groter. Hou U hand oor ons en keer
onheil van ons af weg, sodat geen
hartseer ons tref nie.”

God het op die rand van ‘n afgrond
gestaan...
Hy het ons genooi: “Kom na My toe!”
Ons het geantwoord: “Dit is te hoog!”
Hy het weer genooi: “Kom na My toe!”
Ons het geantwoord: “Wat as ons val?!”
God het aangehou: “Kom na My toe!”
Ons het gehoorsaam…
Hy het ons oor die rand gestoot –
En ons het GEVLIEG!

Liefdegroete

Belinda
Bronverwysings:
Die Bybel (1 Kronieke 4:10), DK – Erekode
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President
Uit die pen van die

Liewe Vriendin

My verbintenis met Dameskring het begin op 21 Julie
1992. Ek was genader deur Mevrou Lubbe en sy het
my versoek om ‘mooi’ daaroor te gaan nadink. Ek het!!!
As Mevrou Lubbe (Tannie Hanna) soos ek haar vandag
ken, gedink het ek is ‘waardig’ om enigsins oorweeg te
word, wil ek baie graag ‘n lid word. En vandag, 25 jaar
later, is dit nog steeds vir my ‘n baie spesiale voorreg.

O

m ‘n Dameskringlid te
wees is steeds vir my ‘n
‘roeping’. Ek het so gevoel
vanaf die dag dat ek DK
se geskiedenis gelees
het...die ontstaan en hoe
dit begin het. Ek het toe ook vir die Here
gesê...”Hier is ek, stuur my!” Ek is van
mening as DK vir jou ‘n roeping is, beleef
jy jou lidmaatskap ‘anders’...sien jy elke
uitdaging as ‘n geleentheid om ‘n verskil te
maak. Daarom ook my boodskap aan DKlede tydens ons feesvieringe: “Wees die
verandering wat jy so graag in die wêreld
wil sien.” (Ghandi)
Daar is soveel dinge wat
wetsgehoorsame, belastingbetalende
burgers in Suid-Afrika omkrap en frustreer.
Elke dag is korrupsie, swak dienslewering,
rommelstatus, stakings, geweld in die
ergste vorme, barbaarsheid, leë beloftes,
werkloosheid, rassehaat en hongersnood
‘in ons gesig’. Twaalf miljoen mense in

Suid-Afrika het nie kos om te eet nie en
12,000 kinders gaan honger skool toe.
Ek noem hierdie dinge, nie om jou nog
verder moedeloos en negatief te laat
nie, inteendeel...ek noem dit omdat
hierdie toestand vir my en jou ‘n gulde
geleentheid bied om ‘n verskil te maak.
Wonder jy of EEN mens ‘n verskil kan
maak? Ek wéét van baie wat dit reggekry
het...één van hulle was ons eie Marthella
Pretorius. Sy stig Dameskring in 1967 en
met slegs 5 ander vroue gebeur ‘n verskil.
Hierdie handjievol vroue het hul passie
en roeping geleef en andere geïnspireer.
Alhoewel hulle min was, het hulle nooit
teruggedeins vir die uitdagings op hul
pad nie.
In kort...as EEN mens dit in die verlede
kon regkry, kán ek en jy ook. Ek en jy KAN
die verandering wees wat ons so graag wil
beleef deur die volgende paar riglyne te
volg.
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1. Neem ‘n doelbewuste besluit of jy gaan
SAAI en of jy gaan oes. Wanneer ‘n
mens saai is daar by jou ‘n verwagting
dat daar iets goeds van sal kom. Dit is
selfsugtige mense wat net oes.
2. Besluit self waarby jy betrokke wil wees.
Marthella het ‘n leemte geïdentifiseer
en die geleentheid aangegryp. In
ons tyd het ons die leemte gesien
van kinders wat sonder sterk waardes
grootword, en daarom het ons die
Waardeprojek begin.
3. Kom tot die besef dat jy geskape is
met ‘n doel. Jy kan verandering teweeg
bring. Leef doelgerig sodat jou tyd,
vaardighede en passie saam iets tot
gevolg sal hê wat groter is as jyself.
4. Ken jouself, jou talente en vermoëns.
Gebruik dit om ‘n verskil teweeg te bring.
5. Glo in jouself...want God glo in jou! Hy
het ‘gewone mense’ geroep om Hom te
volg omdat Sy krag hulle ‘sterk’ gemaak
het.
6. Kry klarigheid oor jou doel en intensies.
Baie keer is dit ons intensies en eie ego
wat ons pootjie. Vergeet van jouself. Al
sou die wêreld nooit van jou weet nie,
mag daar dalk iemand wees wat jou
inset nooit sal vergeet nie.
7. Kweek geduld en verdraagsaamheid.
Die pad na verandering begin klein, dis
‘n uitdagende en moeisame pad wat
baie geduld verg.
8. Verander jou denke want dit bepaal wat
jy sê en doen.
9. Wees lief vir jouself, want dan is omgee vir
andere ‘n natuurlike uitvloeisel.
10. Deel jou droom om ‘n verandering te
maak met ander mense. Hulle help jou
om gefokus te bly en sal jou inspireer as
jy moed verloor.
11. Wees bereid om voortdurend
aanpassings te maak want die
uitdagings kan daagliks verander.
12. Bid gedurig en wees dapper genoeg
om op te staan vir dit waarin jy glo.
Leef ‘stroom-op’!

Ons leef in ‘n hoë eise-wêreld! In ‘n wêreld
waar menslikheid en omgee nie ‘n gegewe
is nie, waar dit bietjie meer van my en jou
gaan vra. Daardie bietjie kan wees deur
mense met ‘n glimlag te groet, te luister
met ‘tyd’, die vullis in die sypaadjie op
te tel, jou vaardigheid by ‘n skool aan te
bied, spesiale tyd saam met jou gesin te
spandeer...die lys is oneindig.
Iemand het gesê: “The world suffers a
lot. Not because of the violence of bad
people, but because of the silence of
good people.”
Vrou vir nou...ek en jy HET ‘n keuse!
Omdat ek die keuse kan maak, kan ek ook
kies om te droom...en spesifiek oor Die
Dameskring in Suid-Afrika.
In 2002,15 jaar gelede, was ek gevra om
my droom vir Die Dameskring neer te skryf.
Ek het dit ‘ontdek’ toe ek die kantoor help
oppak het om te skuif na die nuwe kantoor.
Ek deel dit graag met jou.
Ek droom...
1. Dat DK sal groei tot ‘n getal van 10,000
of meer lede sodat ons regtig ‘n verskil
in ons land sal kan maak. Vandag
droom ek steeds daaroor.
2. Dat DK sal meewerk daaraan dat
gesinne in ons land weer op vaste
fondamente sal bou sodat kinders
sonder emosionele onstabiliteit kan
opgroei. Met ons waardeprojek glo ek
ons gaan ‘n verskil in baie kinders se
lewens maak.
3. Dat DK-lede so sal uitreik dat ALLE
mense weer opnuut bewus sal word
van wat dit beteken wanneer ons
hoor “soek allereers die koninkryk van
God...” Mag ons lewe dit weerspieël.
4. Dat ons insette so sal wees dat geen
jongmens die land sal wil verlaat nie.
Hulle moet sonder huiwering hier
wil bly om saam te bou aan ‘n beter
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toekoms. Wat ‘n heuglike dag sal dit nie
wees nie?
5. Dat ARMOEDE nie net in gesprekke
genoem sal word nie, maar dat
Christene regtig ‘hand in die sak’ sal
steek en nie net sal bly praat nie. Tyd vir
praat is daar nie meer nie!
6. Dat DK onthou sal word – oor jare
vorentoe – soos ‘n Emily Hobhouse sal
uitstaan. Mag dit waarmee ons onsself
besig hou ewigheidswaarde hê.
7, Dat DK vrede sal kan bewerkstellig
tussen alle bevolkingsgroepe in ons
mooi land. Ek dink dit is nou méér
nodig as ooit tevore.
8. Dat DK-lede sal uitstaan as vroue wat ‘n
WERKLIKE VERSKIL maak. Die oproep
bly dieselfde!!
9. DK moet gehoor word in die pers,
dat ons ons mening sal uitspreek oor
die dinge wat vir ons as Christene
onaanvaarbaar is. Dit het al bietjie
verander...DK is nié meer ‘n organisasie
waarvan ander nie weet nie.
10. Dat DK nie net vir ons eie kultuurerfenis
sal ‘veg’ nie, maar ook vir dié van
andere sodat ons as Christene EEN
kan word. Is die tyd daarvoor nie juis
NOU nie?

11. Dat DK teen 2002 ‘n ‘nuwe’ voorkoms
sal hê waarin NIEMAND meer sal wil
huiwer om te sê dat sy aan hierdie
organisasie behoort nie...dit het waar
geword...ons hoef nie te huiwer nie,
ons kan trots wees om ‘n Dameskringlid
te wees...en net omdat dit in ons harte
moet groei dat ons ‘n Godgegewe taak
het en dat dit NOOIT oor onsself moet
gaan nie. Mag DK steeds in jou hart
groei sodat jy jou ROEPING sal uitleef.
12. En dan voeg ek vandag by:
Ek droom dat elkeen wat hierdie lees
‘n verandering teweeg sal bring.
Liefde

Marda

GEBORG DEUR:

OLIENHOUT PORT ELIZABETH
Gelukkige 50ste verjaarsdag aan Die Dameskring!!!!!!
“Om DK te laat groei, moet ons dit in Geloof en Liefde doen. Ons gebed is dat
elke lid ‘n positiewe bydrae sal lewer vir Die Dameskring se toekoms.”
GEBORG DEUR:

SALDANHA WESKUSTAK
Die lewe moet vorentoe geleef word, maar agtertoe verstaan word. – Kierkegaard
GEBORG DEUR:

PAARL WYNLANDTAK
“Moenie weghardloop van jou visie nie. Moenie die vuur van idealisme wat in jou brand
met bedeesdheid blus nie. Beweeg moedig in die rigting van jou drome.”- Walter Rinder
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“Hier is ek
Here...”
Mathella Pretorius
TERMYN: 1976 - 1984

STIGTER EN EERSTE PRESIDENT
VAN DIE DAMESKRING
17 MAART 2010
* Die Dameskring gestig 18 Oktober 1967
* 12 April 1983: Kantoor skuif vanaf
die Laeveld na Aucklandpark.

I

n Augustus 1967 het Marthella
Pretorius en haar man gewonder of
daar ‘n Afrikaanse vroueorganisasie
bestaan, met as doelbewuste strewe
die uitbou van die Afrikanersaak.
Nadat hulle al die bestaande
vroueorganisasies bespreek het, het
Marthella toenemend besin oor hoe so ‘n
organisasie tot stand kon kom en wie die
inisiatief kon neem. Sy hoor ‘n preek oor
Jesaja 6:8 “Daarop hoor ek die stem van die
Here wat sê: ‘Wie sal ek stuur? en wie sal
vir ons gaan?’ Toe antwoord ek: ‘Hier is ek,
stuur my’”.
En: Die Dameskring word op 18 Oktober
1967 gestig!

Marthella besef dat net een mens wat van ‘n
saak oortuig is, ‘n groot taak kan aanpak...
Sy was bereid om “gestuur” te word!
Elke suksesverhaal in die geskiedenis
van ‘n organisasie is voorafgegaan deur die
gehoorsaamheid van ‘n individu. Vir Die
Dameskring was Marthella Pretorius so ‘n
individu!
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Sy het in moeilike omstandighede ‘n
groot en edel taak met merkwaardige
onderskeiding verrig. Met haar dinamiese,
maar nederige voorbeeld, het sy vure in
mense se harte aangesteek.
Haar vermoë om ‘n droom in ‘n
werklikheid te omskep, was ‘n inspirerende
boodskap vir haar volgelinge.
Die Dameskring het haar stigter
verloor, maar die organisasie waarvoor
sy só lief was en wat aan soveel vroue ’n
nuwe visie, dinamika en betrokkenheid
gebring het, leef voort! Ons huldig haar
vir die inisiatief en daadkrag wat sy
geopenbaar het om aan Suid-Afrikaanse
vroue ‘n eie staanplek in die Afrikaanse
Kultuurhuishouding te gee.

Die
Dameskring

Die Dameskring inspireer en bemagtig Afrikaanse Christenvroue om as
leiers en positiewe verskilmakers die Afrikaanse kultuur uit te leef, hul
gemeenskappe dinamies te dien, en te help bou aan ons land, Suid-Afrika.
Gestig:
Die Dameskring:
Waak en Werk:
Embleem (1988):
Embleem(2014):
Erekode(1977)
Eerste vergadering:
Stigterslede:

Marthella Pretorius
Jakkie Malan
Jakkie Schutte
Ester Fölscher
Marietjie Radley
Cecilia van Wyk

18 Oktober 1967
Naam (voorgestel deur Jakkie Schutte)
Leuse (voorgestel deur Esther Fölscher)
(ontwerp deur Vena Marais)
(ontwerp deur Sarina Engelbrecht)
(opgestel deur Helgard Coertze aangepas deur sy vrou, Cato)
18 Oktober 1967
(Voorsitter)
(Onder-voorsitter)
(Sekretaresse 1967 – ±1977)
(Tesourier)

Ander taklede later:
Marié Potgieter
Helen Malherbe
Lucy Badenhorst

Presidente

Marthella Pretorius
Marié Herholdt		
Erra Cilliers		
Ansie Rall		
Christi Herholdt		
Alet Vorster		
Karen Hauman		
Mignon Smit		
Marda Oosthuizen

Uitvoerende/administratiewe personeel

1976 - 1984
1984 - 1988
1988 - 1994
1994 - 1998
1998 - 2002
2002 - 2006
2006 - 2010
2010 - 2014
2014 - 2018

Riëtte van der Merwe
Ria Breed		
Elsa Greyling		
Elria du Toit		
Magdie de Kock		
Lynn Kruger		
Lizanne Groenewald
Charmaine Brümmer
Sonja Bothma		
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1991 - 1999
1999 - 2005
2000 - 2011
2007 - 2008
2008 - 2011
2011 - 2014
2014 - 2016
2016 - 2017
2017 -		
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Vir 50 jaar ons hartklop…
GRONDSLAG

Die Dameskring tree op volgens die
riglyne van die Woord van God-Drie-enig
en in belang van die Republiek van
Suid-Afrika.

DOELSTELLINGS

Die Dameskring het die volgende doelstellings:
Praktiese uitlewing van Christenskap; Behoud en
versterking van die gesin; Bevordering van die
belange van die Afrikaanssprekende gemeenskap,
sy kultuur, waardestelsel, taal, geskiedenis en
tradisies; Toerusting en bemagtiging van die
Afrikaanssprekende vrou op geestelike, ekonomiese,
politieke, fisiese en opvoedkundige terreine;
Aktiewe bevordering van goeie menseverhoudings
en die sinvolle naasbestaan van alle inwoners van die
Republiek van Suid-Afrika.

LEUSE

Die leuse van Die Dameskring is:

ONS WAAK EN WERK

GEBORG DEUR:

DIE OOG – KURUMAN
DK-lede in Kuruman is trots om deel te wees van ‘n dinamiese organisasie wat oor
die afgelope 50 jaar, en vir nog baie jare vorentoe ‘n verskil sal maak in ons dorp.
9

SIELSKOS VIR BESPREKING: NOVEMBER

gehoorsaam
te wees...

Geroep om

In Jak 5:16b,17 lees ons: “Die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige
uitwerking.” Elia was ‘n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie
moet reën nie, en in die land het dit drie jaar en ses maande nie gereën nie
(Boodskap: God luister graag na mense wie se saak met God reg is. Elia is ‘n
goeie voorbeeld daarvan. Hy was ‘n mens net soos ons. Hy het God egter
mooi en ernstig gevra dat dit nie moes reën nie. Drie en ‘n half jaar lank het
die reën toe heeltemal weggebly).
Bydrae: Belinda Campher

‘E

lia was ‘n gewone mens
soos ons. Hy het op ‘n
dag ernstig begin bid
dat dit nie moet reën
nie. God het sy gebed
verhoor. Hoekom bid
Elia vir iets wat niks anders as ‘n ekonomiese
ramp vir sy eie land sou wees nie, wat baie
sterftes (mens en dier), ellende en swaarkry
sou veroorsaak? Onder leiding van die
konings, het die volk afvallig van God
geword en begin om die Baäls te aanbid.
Veral koning Agab, beïnvloed deur sy vrou
Isébel, het tot uiterstes gegaan.
Altare van die Here is afgebreek, ‘n
tempel vir Baäl is in die hoofstad Samaria
gebou en gewyde pale is opgerig. Die
profete van die Here is deur Isébel vervolg.
Berigte hiervan het Elia bereik waar hy in

die wildernis van Gilead aan die oostekant
van die Jordaan was. Die volk se verval het
hom aan die hart gegryp en hy het ernstig
begin bid. Elia moes groot geword het in
‘n huis waar sy ouers die Here gedien het.
Die naam Elia wat hulle vir hom gegee het
beteken: Die Here is my God.
Elia het ‘n passie gehad om God se
wil te doen. Baäl was ‘n natuurgod en
sy volgelinge het geglo dat hy reën en
voorspoed bring. Elia het besef dat ‘n
droogte die enigste manier sou wees
om die volk te oortuig dat God alleen
voorspoed en reën kan gee.
Elia begin bid dat die reën en die
dou moet wegbly (Elia het goeie Skrif ook
daarvoor gehad: Deut 11:16,17; Lev 26:3,4
teenoor 18v). Vir hoe lank Elia gebid het,
weet ons nie. God gee vir Elia die sekerheid
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Vrae vir bespreking/Om oor na te dink:
*Lees saam deur ons Erekode, asook die
grondslag, doelstellings en leuse van Die
Dameskring.

dat hy sy gebed verhoor en Hy gee ook
aan hom die volmag om voor Agab en sy
hooggeplaastes te verklaar:
“So seker as die Here leef, die God van
Israel in wie se diens ek staan, daar sal die
volgende paar jaar geen dou of reën val
nie, behalwe as ek so sê”. (1 Konings 17:1)

Vir ons as organisasie/DK-tak:
1. Watter soort gehoorsaamheid verwag
God van sy aanbidders en waarom is dit
vir ons eie beswil? (Deutronomium 28-33)
2. Hoe ernstig is dit vir God dat ons
aan Hom gehoorsaam is? (1 Samuel
15:22,23)
3. Watter les kan ons leer uit Jesus se
gesindheid teenoor gehoorsaamheid
aan God? (Johannes 8:29)
4. Hou ‘n dinkskrum om die volgende vrae
te beantwoord:
* Op watter wyse gaan ons in 2018
moeite doen om SAAM die Here
se woord oop te breek om sy
roepstem te kan hoor?
* Is daar dalk reeds plekke/dinge
wat die Here op ons hart gelê
het? Plekke waar Hy ons nodig het
om ‘n verskil te maak? Hoe gaan
ons onsself mobiliseer om aan sy
roepstem gehoorsaam te wees?
* Kan ons reeds vandag die praktiese
uitvoering van dit wat op ons harte
gelê is, insluit in ons beplanning vir
2018 as konkrete bewys van ons
bereidwilligheid om Sy hande en
voete hier op aarde te wees?

Die Here roep, die Here stuur en Elia
gehoorsaam.
Hy doen wat die Here beveel, hy is waar
die Here hom wil hê. Maar wat nou verder?
Sy lewe is in gevaar! Weer sorg die Here…
Hy moet ooswaarts na ‘n sytak van die
Jordaan, waar die Kritspruit is, ‘n eensame
plek. Die Here sorg vir Elia deur elke
oggend en aand kraaie te stuur wat vir hom
vleis en brood bring. Die Here wys nie altyd
vir ons die presiese pad nie. Ons moet net
gehoorsaam, en in geloof, tree vir tree saam
met God stap.

•

•

•
•

Wanneer God se wil vir ons belangrik
is, sal Sy Woord vir ons duidelik die pad
wys. As ons beskikbaar is, sal ons God
se stem hoor. Hy gebruik onvolmaakte
mense om Sy wil op aarde te doen.
God sorg vir ons sodat ons weer vir
ander kan sorg. Hy wil ons tot seën vir
ander maak. Wanneer mense in nood
ons pad kruis en ons hulle help, word
onsself ook dikwels daardeur geseën.
God gebruik ons net soos ons is. Ons
roeping lê juis in gebrokenheid, sodat
ons deur God, van die wêreld ‘n beter
plek kan maak.
Ten diepste gaan dit oor ons
afhanklikheid van God en die besef dat
ons Hom kan vertrou..

Bronverwysing
Geskryf deur Carel Lotz (Verkort)
http://toringkerk.co.za/index.php?option

Ons as lede van Die Dameskring verklaar
in ons erekode dat ons op die albestier van
God Drie-enig vertrou. Ons verklaar dat ons
geroep, gestuur en gehoorsaam wil wees.
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Here

dissipel my!
Ek staan met my wese na U gerig;
betoog tot U vir nuwe sig.
Hélp my om U stem te hoor skriftuurlik, droom of engelekoor.
Ek’s desperaat vir leiding deur U Gees;
om daagliks hand-aan-hand met U te wees!

- Here, dissipel my!
Ek wil verlorenes kan bereik;
hul vertel van die koms van U Koninkryk.
Ek wil vir al wat siek en krankig is
genesing bring deur U Lig en verlossing roep vir dié in duisternis,
hul vertel dat U die Ewige Koning is!

- Here, dissipel my!
Weduwees en wesies sal ek versorg,
- U het hul reeds aan die Kruis geborg.
Leer my in die volheid van U Krag;
stuur my dan uit in U Gesag.
Wys my die pad deur voor te loop,
Jesus, U Naam bring nuwe hoop!

- Here, dissipel my!

Bron: http://www.woes.co.za/bydrae/gedig/here-dissipel-my (Stix)

GEBORG DEUR:

GROENBERG WELLINGTONTAK
“Die ware vriendskap, nou, is nie te koop nie, want vriendskap vind nie sy lus in neem
nie, maar gee.” –12
CJ Langenhoven

Erekode
Ons erken mekaar as geesgenote.
In ons omgang met mekaar is
ons bedagsaam, simpatiek en verdraagsaam.
Ons waardeer mekaar en is te
alle tye gereed om mekaar by te staan.
Ons waak oor mekaar se belange
en deel mekaar se vreugde en leed.
Ons erken mekaar se vermoëns.
Ons vertrou mekaar onder alle omstandighede.
Ons is bereid tot diensbaarheid
en aktiewe deelname in ons gemeenskap.
Ons tree met selfdissipline op.
Ons glo in die albestier van
God-drie-enig en soek bo alles
die verheerliking van Sy Naam.
Ons waak en werk.

GEBORG DEUR:

LOUISA MYBURGHTAK
“Trap jou spore diep en duidelik en indien jy eendag MOET omdraai…sal hulle NOG daar wees!!!
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SIMBOLIEK VAN DIE

ou embleem:

Die embleem is goedgekeur by die Damesberaad van 1988.
Mevrou Vena Marais het die ontwerp gedoen:
1. Die pyl wat van bo na onder loop, stel die lyn van die
Skepper na ons as DK-lede voor. Hy is die bron waaruit
ons leef.
2. In die lyn wat na onder loop, is twee W’s merkbaar.
Dit staan vir ons leuse: WAAK EN WERK.
3. Die pyl loop reguit na die kol in die middel, want die lede
van Die Dameskring moet in die kol bly - met aktuele sake
besig wees, die behoeftes van die dag aanspreek en ons
doelstellings uitleef.
4. Die sirkels wat al wyer uitkring, stel die rimpels voor wat
uitkring na buite: Vanuit Die Dameskring, moet ons as lede
immer ons boodskap na buite uitdra. Ons invloedsfeer
kring uit vanaf ons as lede na ons gesinne, ons volk, ons
gemeenskap en die breër samelewing
(Tydens die ontwerp van die embleem is daar nog verder
gedink aan Die Dameskring-takke, die Gebiedskonferensies
en die Damesberade wat ook in al groterwordende sirkels
uitkring.)

GEBORG DEUR:

SENEKAL KWV-TAK:
“Saai ‘n gedagte - oes ‘n aksie; Saai ‘n aksie - oes ‘n gewoonte; Saai ‘n gewoonte - oes ‘n
karakter; Saai ‘n karakter - oes ‘n lotsbestemming.” Joyce Meyer
14

Roeping
Die

Geroep is ek, ja God roep na my
Geroep is ek deur God tot samesyn met Hom
Geroep is ek nie vir posisie of faam
Geroep is ek vir ‘n verhouding met Hom
En tot eer van Sy naam.

Geroep tot ‘n pad teenstrydig met die wêreld
So anders en vreemd van my idee van dink en doen,
Dit gaan my verstand te bowe
Die wette van God, liefde vir Hom eerste en bowenal
Dan my naaste soos myself, daarin is die hele wet vervul.
Dankie my God dat U my geroep het, vir ‘n lewe buitengewoon
Waarin ek in U my volle vertroue moet toon
My hand in U sin, my geloof, hoop en vertroue in U, my vreug in U
Sterf moet ek tot my wil en vlees, sterf moet ek tot my begeertes
Maar onderworpe aan U wil en weë gee my ‘n ervaring van U
Dis ‘n heerlike pad, dis ‘n vreugdevolle pad
‘n verwonderingspad, ‘n ontdekkingspad,
Gesaai met Sy liefde wat wys Hy gee om vir my
Van God se plan en en liefde, Sy betrokkenheid in en met my
Ek is vol afwagting, my God wat is die volgende stap vir my ?
Hierdie roeping bring ‘n vreugde in my
O die vreugde en geluk, die ervaring vir my
Dat God soek ‘n verhouding met my
Hierdie roeping vind ‘n antwoord in my
My God hier is ek en het samesyn met my
Geroep is jy, ja God roep na jou
Geroep is jy deur God vir samesyn met jou
Geroep is jy nie vir posisie of faam
Geroep is jy vir ‘n verhouding met Hom
En tot eer van Sy naam.
Kinnear Shirley

GEBORG DEUR:

WAMAKERSVALLEITAK
“Ware leiers is gewone mense met buitengewone vasberadenheid.” - Anoniem

50ste Herdenking

Verjaardaglied

GEBORG DEUR:

HELDERBERG STRAND
Elke ster vertel van God se liefde…. Elke sandkorrel van Sy genade… Elke grashalmweerspieël Sy voorsiening… Mag julle Sy omgee geniet, en in Sy liefde baljaar.
Hartlik geluk met die16groot verjaardag!

Verjaardaggedig soos aangepas en
getoonset deur Anton Esterhuyse

GEBORG DEUR:

OLIENTAK MODIMOLLE
Ons saamwees en opregte belangstelling in mekaar, kring uit na die gemeenskap en
so maak vroue van Die Dameskring al vir 50 jaar ‘n verskil. Wat ‘n voorreg om deel
te wees van so unieke
17 groep vriendinne!

GEROEP OM TE LEI...

Presidente
Bydrae: Karen Hauman

Marié Herholdt
TERMYN: 1984 - 1988

19 JUNIE 2002
Marié neem ná 17 jaar in 1984 by Marthella
Pretorius oor as die tweede president van Die
Dameskring. Die ledetal het toe uit 665 lede en
61 takke bestaan.
Marié was 'n waardige opvolger vir haar
voorganger en ‘n inspirasie vir die dames wat
in daardie tyd in DK saamgetrek was. Met
haar leiereienskappe het sy gedurende haar
termyn vroue motiveer om daarna te streef om
die dinamiese damesorganisasie uit te bou en
aktueel “in die kol” te laat bly.

Marié
GEBORG DEUR:

SENEKALTAK
Baie geluk liewe hartsvriendin! Oor 50 jaar heen het jy terugslae die hoof gebied en
elke oorwinning gevier! “Ons sou nooit leer om dapper en geduldig te wees as daar
net vreugde in die lewe
18was nie.” Helen Keller

Erra Cilliers

TERMYN: 1988 - 1994

“Ons is elkeen gevorm deur ons lidmaatskap aan DK.
Van my mooiste herinneringe is die
toegewydheid van almal betrokke en
ongelooflike groei van die organisasie - van
‘n paar vroue in ‘n sitkamer tot ‘n beweging
met takke en lede oor die lengte en
breedte van ons land en selfs oorsee.
Fantastiese Berade by die
Hartebeespoortdam was van die
hoogtepunte. Dit was so lekker om
omring te wees van vriendinne en te weet
hulle is almal geesgenote. Elkeen met

hulle eie gawes, talente, vermoëns en
persoonlikhede! Ek het ook die voorreg
gehad om saam met Riëtte, my suster, as
sekretaresse te werk.
In Hans-die-Skipper (D.F. Malherbe) sê
Meester vir Johan: ‘Wat jy doen, moet jy
goed doen, my kind. Strewe is die geheim
van die lewe – strewe my kind. Strewe.’
Ek glo in die albestier van God-Drieenig en soek bo alles die verheerliking van
Sy naam. Ons waak en werk.”

Erra
GEBORG DEUR:

BURGERSDORPTAK
“Vrouens met karakter is die gewete van die samelewing.”- Ralph Waldo Emerson
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Ansie Rall

TERMYN: 1994-1998

1 JULIE 2009

1994: Die woorde “blanke” word geskrap by lidmaatskapvereistes.
1995: Die Dameskring word ‘n organisasie met “’n gesig na buite”.
“In my termyn was dit in Die Dameskring
‘n tyd van woelinge, van herevaluering,
van verliese, maar ook groot winste. ‘n Tyd
van ongelooflike harde werk deur veral ons
uitvoerende beampte en hoofbestuurslede.
Ek wil aan hulle hulde hiervoor bring.
Dit was ‘n tyd waarin ons organisasie
uit die skuil-hoekie van geheimhouding
gekom het na ‘n trotse eie plek en ‘n

meewerk met ander. Dit was ‘n tyd waarin
daar aan ons lede kwaliteit-inligting, maar
meer nog, bemagtiging gegee is. Dit was
‘n tyd waarin struktuur in ons organisasie
gevestig is - so kon ons sinvol werk in
belang van ons vaderland. Die Dameskring
het in hierdie tyd waarlik gewaak en
gewerk.”

Ansie
GEBORG DEUR:

PRETORIA AANDBLOMTAK
Wees ‘n skenker en red 8 lewens. Maak ‘n verskil! – Orgaanskenking Trust
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Christi Herholdt
TERMYN: 1998-2002

* ‘n Onderhoud met
DK-president verskyn
in Finesse.
* Sy tree op as voorsitter
by ‘n parlementêre
gesprek oor hoe
Afrikaanssprekende
gemeenskappe ‘n
betekenisvolle rol in die
toekoms van Suid-Afrika
kan speel.
* Dien op die Direksie
van die FAK.
* 178 DK-takke, 2000 lede.

“ Ek het beleef hoe Dameskring-vroue, altyd
verankerd en in afhanklikheid van God-Drie-enig,
gevestig in ‘n gesonde struktuur, gemotiveer deur
voortgesette strategiese beplanning, sigbaar
dinamiese aksies in gemeenskappe loods. Hierdeur
word Die Dameskring uitgelig as onmisbaar binne
die Afrikaner-kultuurgeledere. Dit het die vier jaar
van my termyn vir my onvergeetlik gemaak en my
inspireer om net my beste te lewer.
En nou, na 39 jaar van DK-lid wees, voel ek steeds
tuis en trots om as Dameskringlid in te skakel op
Kleinmond en my positiewe deel by te dra. Ek kan
hier nog steeds aktief deel wees van volksgenote
wat ons land en sy mense sonder skroom dien, juis
nou in die tye van verandering.”

Christi
GEBORG DEUR:

EERSTELINGTAK

Ons Waak en Werk!
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Alet Vorster

TERMYN: 2002-2006

*
*
*

*
*

Mediadekking deur ‘n amptelike bekendstelling op RSG tydens Vrouedag.
Toenemend geleentheid om DK op
openbare verhoë te verteenwoordig.
Verteenwoordig as President Die
Dameskring (een van slegs twee
Afrikaanse organisasies) op die
President’s Working Group for
Women.
Dien op President Thabo Mbeki se
Afrikaanse Gespreksgroep.
Noue skakeling met die
Afrikanerbond en sitting op van hulle
taakgroepe was vir die betrokke tyd.
‘n nuwe avontuur.

“Wie ken die ekstase en vreugde, maar
ook die onsekerheid en vrese wat volg
op jou verkiesing as president van ‘n
nasionale organisasie? Bewus van die groot
verantwoordelikheid, kan jy maar net in diepe
afhanklikheid sê: Hier is ek Here, stuur my!
Dit is vreemd hoe, met die terugkyk, die
moeite en die swaarkry-tye vervaag en hoe
die blydskap en mylpale helder uitstaan!
Ek besef opnuut wat ‘n ongelooflike
geleentheid tot persoonlike groei en ontwikkeling die dienstermyn my gebied het. Alle
eer aan Hom wat ‘n mens die krag, genade
en geleenthede skenk om ‘n diens aan so ‘n
besonderse organisasie te kon lewer.”

Alet
GEBORG DEUR:

KORAALTAK
Ons glo in die albestier van God-Drie-enig en soek bo alles die verheerliking van Sy naam.
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Karen Hauman
TERMYN: 2006-2010

* Die “waagstuk” om die 24ste
Damesberaad in Port Elizabeth aan
te bied oortref alle verwagtinge 350 beraadgangers!
* Die Dameskring betaal R350 000
oor aan die Rapport Onderwysfonds.
Volgens ‘n Beraadsbesluit in 2010
word ‘n eie DK-beurs vir
Afrikaansprekendes gestig.
* UB word saam gehuisves tydens
vergaderings. Dit vervul in ‘n groot
behoefte en produktiwiteit en onderlinge
geborgenheid baat beslis hierby.
“Ek is dankbaar oor ‘n uitstekende nuusbrief
waarmee tot in die binnekring van elke DK-tak
geskakel kon word. Nougesette beplanning
en baie, baie harde werk deur hierdie komitee
was vir my ‘n inspirasie. Die inisiatief wat in
hierdie verband van hierdie komitee-voorsitters
uitgegaan het, was beslis ‘n hoogtepunt van
my termyn.
Die aanwend van tegnologiese hulpmiddels
om Die Dameskring uit te bou én in stand
te hou, was ‘n uitdaging. Woorde soos
“webbladsy” en “Facebook” was vreemd,
elektroniese kommunikasie ‘n nuutjie aanpassing in dié verband was opwindend.
Lojale UB-lede wat dinamies en
entoesiasties “ingekoop” het in ons groot taak,
en DK-lede wat ‘n PASSIE vir Die Dameskring
met my gedeel het, het die voorreg om as
President te kon dien vir my ‘n ongelooflike
belewenis gemaak.

My Heer het vir my - deur Die
Dameskring - ’n onbeskryflike
“deel” afgemeet:

Here, U is my lewe,
U sorg vir my.
Wat ek ontvang,
kom alles van U af.
’n Pragtige deel
is vir my afgemeet,
ja, wat ek ontvang het,
is vir my mooi.

Karen
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Mignon Smit
TERMYN: 2010-2014

* Maart 2011 verskuif die kantoor na
die Northcliff Atrium, Beyers Naudé
Rylaan 189, Northcliff.
* In 2013 is R73 000 en in 2014
R78 000 vanuit die DK Beursfonds
aan studente uitbetaal.
* Die eerste Granaat-tydskrif verskyn
in 2013.

gelaat - in my gemoed, in my siel en wese.
Uitdagings - sommige groot, sommige
klein, ander onbenullig - was daar elke dag.
Die volgende woorde het my gedra:
“O Heer help my om altyd so te leef, om
ander hoër as myself te ag.
Ja om lief te hê, ander bo myself, en om
eerder te gee as te verwag.”

My termyn as President was ‘n tydperk in
my lewe wat so ver verwyderd is van my
huidige bestaan... Tog was dit vier jaar
wat onlosmaaklik deel geword het van
my wese.
Ek dink met liefde aan elke vriendin
gevind, sommige vir kort, ander vir ‘n
ewigheid. Maar elkeen het ‘n spoor

Ek het geleer:

Jy is wat jy dink. Jy is wat jy toelaat in jou
lewe. Jy is wat jy glo. JY IS … maak nie
saak wie, waar of wat nie. Op die ou einde
is elkeen van ons maar net mens, maar ‘n
perfekte mens soos God ons gemaak het
- na SY beeld..

Mignon
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Marda Oosthuysen
TERMYN: 2014 -

•
•
•

22 Februarie 2016 sluit Dameskring en die FAK ‘n kernvennootskap.
1 Maart 2016 skuif Die Dameskring kantoor na die Gerhard Moerdijkhuis op die
Voortrekkermonumentterrein in Pretoria.
2017 is die Feesjaar en geslaagde 50ste verjaarsdagvieringe word landswyd gehou.

Toe ek ‘ja’ gesê het vir dié groot taak om as President van Die Dameskring te dien,
het die Here dié belofte vir my gegee en daaraan hou ek elke dag vas:

“Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die
van ‘,n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop.”

Marda
GEBORG DEUR:

MELKBAAITAK – STRAND
Ons wens ons organisasie van harte geluk met die mylpaalverjaardag! Ons geniet die
voorreg van vrou-wees en om ander vrouens te kan bemoedig, bemagtig met kennis
en lojaal, trots Suid-Afrikaans
te kan wees.
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SIELSKOS VIR BESPREKING: DESEMBER

Eer…
Geroep om
Hom te

Bydrae: Belinda Campher

Dit is al weer dáárdie tyd van die
jaar. Hopeloos te veel inkopies,
te min tyd en báie, báie min
geld. Die dorp is ‘n miernes van
bedrywighede, almal skarrel van
die bank, na President Hyper en
sommiges wéér terug na die bank.
Is dit hoe ons Kersfees moet vier?
Was dit die bedoeling van Jesus
Christus dat ons sy verjaardag op
‘n wêreldse manier moet vier en
onsself te buite gaan met wat ons
alles koop en doen?

A

s ons weer stil raak en
luister, sal ons die veld en
die sterre hoor sing van
die grootsheid van Jesus
Christus. Ons sal weer
die suiwer note van die
engelekoor hoor soos die skaapwagters
van ouds. Sal ons weer wyse manne sien

wat in nederigheid voor die hemelse
Koning kniel. Dít is hoe ons Kersfees
moet vier!
Ons het so besig geraak met Kersfees
en die hou van Kersfees, dat ons vergeet
het waaroor dit werklik gaan. Ons moet
ons oë en ore oopmaak sodat ons weer
Kersfees deur die oë van skaapwagters
en wyse manne kan beleef. Voor dit nie
gebeur nie, sal ons nooit die ware Kersfeesvreugde beleef waarvan die engele gesing
het nie. “Eer aan God in die hoogste
hemel, en vrede op aarde vir die mense in
wie Hy ‘n welbehae het”. (Lukas 2:14)
Dit is nie toevallig dat hierdie lied juis
deur skaapwagters gehoor is nie. Hulle
het uit die veld geleef en was oor niks
aanstellerig nie. Hulle het in eenvoud en
nederigheid gelewe. Daarom kon hulle die
engele se lied so duidelik hoor. “Eer aan
God in die hoogste hemel”. Wat beteken
hierdie eer?
Eerstens moet ons sê dat God se eer
nooit van mense afhang nie. ‘n Bekende
teoloog, Johan Cilliers vertel die verhaal

GEBORG DEUR:

EERSTEGOUDTAK
Deur twee dinge is my lewe vir my leefbaar gemaak: die liefde wat ek gegee het,
en die liefde wat
26 ek gekry het.

misstap kan weer die lont aan die brand
steek. Maar wanneer God betrokke is by
vrede, duur dit ewig.
Ware vrede kan alleenlik plaasvind
waar God teenwoordig is. Wat is die
teenoorgestelde van vrede? As jy gedink
het dit is oorlog, is jy verkeerd! Die
teenoorgestelde van vrede is ontevrede.
Dit wil sê, as ek met die persoon langs my
verskil oor ‘n saak en ek is kwaad vir hom
en hy vir my, is daar nie vrede tussen ons
nie. En wanneer ons saam met die engele
oor vrede wil sing, moet ons eers al die
onvrede uit ons eie lewe verwyder.
Wanneer ons mooi luister wat die
engele sing, dan hoor ons ook die
slotreëls: “vir die mense in wie God ‘n
welbehae het!” Ons moet ons koppe in
skaamte laat sak wanneer ons hierdie
slotwoorde hoor. Ons wat so gereeld
ongehoorsaam is aan God. Ons wat so
gereeld ons eie belang bo God stel. Ons
wat so gereeld vir mekaar kwaad word, wat
so gereeld sonder God die pad wil stap, in
óns, het God ‘n welbehae.
Direk uit die Grieks vertaal staan daar:
“Eer aan die hoogste God en vrede op
aarde vir mense in wie Hy groot blydskap
het” Gewone, sondige mense soos ek
en jy. Wat ‘n groot genade dat God, die
Skepper van alles en almal, ‘n blydskap in
ons het, selfs al stel ons Hom steeds teleur.
Mag ons as DK vriendinne se
vreugdelied ook die hele wêreld aanspoor
om saam die lof en dank aan God te bring

van sy ervaringe terwyl hy in Heidelberg in
Duitsland studeer het. Op ‘n Sondagmôre
het hy by die eeue-oue Heilig Geist
Kirche ingestap. Wat hom veral opgeval
het was die stalletjies wat rondom die
kerk hulle ware uitstal en verkoop, - onder
andere ook pornografiese materiaal. Op
een van die gebrandskilderde vensters
staan daar Soli Deo Gloria- “Aan God
alleen die eer”.
Hy het toe by homself gedink dat
kerkleiers hulle al lankal teen hierdie
straatverkope moes uitspreek, om God se
kerk, selfs God se naam, in ere te herstel.
Maar nadat hy op Kersoggend die preek
daar in die kerk bygewoon het en die
prediker juis uit Lukas 2:14 gepreek het,
het hy besef: God is die Here, Hy het die
eer en sal dit vir ewig hê. Dit maak nie saak
wat die wêreld sê, of wat die wêreld doen
nie, God hét al die eer.
Kersfees is nie maar net ‘n heerlike
familiebyeen-koms of ‘n tyd om ou vriende
weer op te soek nie. Kersfees is ‘n tyd om
soos die engele God se eer raak te sien en
dit te besing. Om Jesus Christus te erken
as ewige God en nie maar bloot ‘n kindjie
in ‘n stal in Betlehem wat wonders gedoen
het nie.
In die tweede plek moet ons onsself
afvra: Wat het geword van die vrede
waarvan die engele gesing het? Waar kan
ons daardie vrede vind in ‘n wêreld wat lyk
soos ons eie? Waar is die vrede wanneer
klein kindertjies verkrag en aangerand
word? Waar is die vrede wanneer mense
onskuldig op hulle plase uitgemoor word?
Sing die engele dan ook van vrede?
Wanneer mense, wit en swart, daagliks
aangerand en beroof word, sing die engele
dan ook van vrede?
Mensgemaakte vrede is gewoonlik net
‘n wapenstilstand soos wat ons gereeld
in die Midde-Ooste sien. Die geringste

Geseënde Kersfees!
Vir bespreking/Om oor na te dink:

“God draai nie doekies om nie. Sy EER is
op die spel. Sien die prentjie: In vrome
godsdienstigheid stap iemand by al sy
mooiste kalwers verby en gaan haal dan
die siekste een, die oorskiet. Met moeite
en half geïrriteerd, gaan hy tempel toe om

GEBORG DEUR:

LELIETAK LADYBRAND

50 Jaar! Baie geluk – Beste Wense!
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*

dit as offer vir die Here te bring. Hoor hoe
God vir hom sê: ‘Moenie eers die moeite
doen om die vuur aan te steek nie. As jy
nie jou beste vir My wil bring nie, moet jy
liewer niks bring nie…’
Wanneer ek en jy ALLES gee met
ALLES wat ons doen en uitnemendheid
najaag, bring ons daardeur eer aan God”
(Retief Burger – Oorgegee)

*

1. Ons verklaar in ons erekode: “Ons
waak en werk.” Hoe toegewyd is jy ten
opsigte van jou taak as dameskringlid?
Of is jy slegs bereid om jou oorskiet
tyd,- geld en– talente as bydrae te gee?
2. Woon jy getrou vergaderings by en
ondersteun jy voorstelle, idees en
projekte met entoesiasme?
3. Op watter praktiese wyses kan julle
as tak EER aan God bring in hierdie
feesseisoen?

Vertoef as tak vir ‘n wyle êrens waar
julle die gees van Kersfees met
ander kan deel. Dalk ‘n besoek aan
die plaaslike ouetehuis, hospitaal of
jeugsorgsentrum.
Deel God se seën, deur elkeen ‘n
kruidenierspakkie op te maak en
versprei dit dan waar God julle
heen lei.

4. Wanneer julle besluit het op watter
unieke wyse julle as tak eer aan God
kan bring – gaan dan uit en DOEN dit.
Bronverwysing:
Nederduits Hervormde Kerk van Afrika
(http://www.nhka.org)

Enkele gedagtes….
* Hou ‘n fees van dankbaarheid en
deel met mekaar die seën wat
julle as tak, maar ook jy as individu
die afgelope jaar uit God se hand
ontvang het.
* Reël vreugdevolle samesyn en eer
God met lofprysing deur saam
kersliedere te sing.

GEBORG DEUR:

VAALDRIEHOEK CRESCITA
“Vertrou die verlede toe aan God se genade, die hede aan God se liefde, en die
toekoms aan God se voorsiening.”- Augustinus
GEBORG DEUR:

HUGUENOTETAK PAARL
“Duisend jaar is vir U soos gister as dit verby is... Leer ons ons dae so te gebruik dat
ons wysheid bekom.” Ps 90: 4, 12
GEBORG DEUR:

PROTEATAK BENONI
Mag die Protea Tak Benoni se bydrae help om Granaat te laat groei en vrugdra.
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Verjaarsdag
VERJAARSDAGGEDIG

Vyftig goue jare vlieg soos `n droom verby
Die kleine saadjie het tot `n boom gedy
Wie sou ooit kon dink dat vroue so sterk
Dit tot hier kon bring met waak en werk
Vroue van toe word vroue vir nou
Steeds vasberade om te behou en te bou
Die beste uit die verlede saam te neem
Dog dinamies en gelowig die toekoms te bejeën
Regoor ons geliefde land vorm vroue `n kring
Aanmekaar gebind met passie en bewondering
Vir die skepping, vir God en vir mekaar
om vir ons kinders iets kosbaars te bewaar
Ons ag ons gesinne, wil ander dit ook leer
En so wil ons die wanorde en chaos help keer
ons leef en laat leef, maak mooi en maak bly
Ons stoot ons oordeel en grootheidswaan opsy
Ons gun ander `n plek onder die son van God
Ons waardes bou ons op Sy gebod
Ons draai pienk lappe oral om bome
En vleg in elke handeling ons drome
Afrikaans is die taal van ons hart en so sal dit bly
Al verander ook ons taal soos die jare vergly
Ons bid en ons dink, ons hoop, ons raas en ons delf
in hierdie taal, so deel van Afrika soos al elf
Wat is vyftig jaar dan werd as jy na `n eeu kyk?
Dis vyftig jare wat elkeen wie se lewe geraak is, verryk
Dis `n mylpaal, `n wonderlike gebeurtenis om te vier
Want oor nog vyftig jaar is Dameskring steeds hier!
Geskryf deur Anita Venter van Welgemoed, Rooipypie. Weskaap 1
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Diensbaar te wees...
Geroep om

Ons is verras met enkele bydraes uit die DK-kantoor. Baie dankie vir hierdie kosbare insette!!
‘n Sekretaresse of uitvoerende beampte
werk dikwels ongesiens agter die skerms.
Tog is haar insette onmisbaar. Sy is die
President se regterhand, Die Dameskring
stem vir ons lede en dit is danksy haar
organisasievermoë dat ‘n uitvoerende
bestuur op geoliede wiele hulle taak
kan verrig.

teleurstellinge van die sestigerjare, goed
en helder en akkuraat dink.
Vir baie jare is daar hard gewerk om
Die Dameskring gevestig te kry. Met groei
en die stigting van takke in ander dorpe en
provinsies is nuwe eise gestel. Finansies
was min en dit was ‘n handvol vroue wat
die grootse saak van ‘n kultuur-organisasie
vir vroue geroepe en toegewyd gedien
het.
In daardie jare is die grondslag gelê
vir ‘n unieke vroue-organisasie wat
vandag steeds trots ‘n verskil maak in die
gemeenskap en in die breër Suid-Afrika.

Jakkie Schutte

Met die aanvanklike samesprekings en
stigting van Dameskring in 1967, het
Jakkie Schutte pas 29 jaar oud geword.
Die eerste 9 jaar van Die Dameskring
was sy sekretaresse van die tak gestig
op Nelspruit.
Ten opsigte van verenigingslewe
was daar vir die vrou die VLU, die SAVF,
en verder die Vrouediens van die 3
susterkerke. Daar was dus geen kultuurorganisasie uitsluitlik vir die vrou nie.
Met die stigting van Die Dameskring
op 18 Oktober 1967 is daar ‘n vlammetjie
aangesteek! Op die platteland kon
‘n groepie vroue te midde van al
die woelinge, prestasies, maar ook

Saamgestel uit ‘n bydrae van
JWC Schutte (28 Julie 2007)

Elsa Greyling

Dit was vir my ‘n
wonderlike voorreg
om vir, en saam met
Die Dameskringdames te kon werk,
want ek het hulle
ervaar as uitmuntende,
vriendelike, omgeevroue!
My 17 jaar as DK-lid het my as mens
laat groei. Ek was nie so selfversekerd
en ekstrovert soos nou nie - daarvoor is
ek Die Dameskring dankbaar. Ek het 15
wonderlike jare in die DK-kantoor gehad
en sal altyd met heimwee dink aan die
ervaring.
Oor die jare het ek wonderlike
vriendinne gemaak en toe ek Nylstroom
toe gekom het is ek dadelik opgeneem
in die gemeenskap. Ek is tans lid by
Nylstroom Olienhout Tak. Na ses maande

Christie Herholdt, Marda
Oosthuizen, Jakkie Schutte
en Magdie de Kock
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hier, het my kleindogter eendag vir my
gesê: “Ouma ken al meer mense op die
dorp as ons wat al 11 jaar hier bly!”...
Dit is net Dameskring wat só vir ‘n mens
deure oopmaak.

Riëtte van der Merwe (1991 - 1999)

*

Hoe wonderlik om te besef dat Die
Dameskring telkens weer die uitdaging
aanvaar om strategies te beplan en
vir sy lede te bied wat nodig is vir die
veranderde tyd. En om daardeur relevant
en in die kol te bly! Voortdurende
besinning en aanpassing was nog altyd
deel van die sukses van DK en is dit steeds.
Lewenslange vriendskappe is gesluit.
Ek is elke keer verwonderd oor die lekker
gevoel wat ek kry wanneer ek by ‘n groep
DK-dames instap en besef dat ek tuis
is. God se liefde vir ons, ons liefde vir
Afrikaans en die Afrikaanse kultuur, ons
gesinne, ons land en sy mense smee ons
saam. Tussen DK-lede kan ek my eerlike
mening gee, want ons is volwasse vroue
wat nie bedreig voel nie. Ek salueer elkeen
wat my menswees deur Die Dameskring
gevorm het!

Magdie de Kock (2008 - 2011)
*

*

*

Internasionale fondse is bekom vir ‘n
projek wat DK-Takke in staat gestel het
om meer as 2000 mense te bereik en
hul lewens op te hef.
Volhoubare donasies/borge (2008 2016) verlig die finansiële druk op die
bedryfkostes van Die Dameskring.

“Dit was ‘n voorreg om as DKverteenwoordiger op Direksies te dien
en die DK-doelstellings te bevorder: Die
FAK, die Voortrekkermonument, die
Erfenisstigting, die Afrikaanse Taalraad, die
Rapport-Onderwysfonds en die Scenariobeplanningskomitee van Solidariteit.
My taak as Uitvoerende Beampte het
unieke geleenthede gebied om ons
organisasie met passie en entoesiasme te
dien. Tans kan ek as lid van Heidelberg
Suikerbosrandtak op plaaslike vlak steeds
probeer om - met dieselfde passie en
entoesiasme - ‘n verskil te maak.”

Ria Breed (1999 - 2005)
*

Rapport Onderwysfonds lei tot
die oorhandiging van ‘n eerste
bedrag van R 20 000 aan mnr. Tim
du Plessis, destydse redakteur van
Rapport en voorsitter van die Rapport
Onderwysfonds.
Baanbrekerwerk word gedoen om
interaksie met kultuur-vennote na nuwe
hoogtes te neem.

Noue skakeling met mnr. Flip Buys,
Uitvoerende Hoof van Solidariteit,
lei tot die vestiging van goeie
samewerking tussen Die Dameskring
en Solidariteit.
Deelname aan insameling vir die

UITVOERENDE/ADMINISTRATIEWE
Jakkie Schutte		
1967 - 1977
Riette van der Merwe
1991 - 1999
Ria Breedt		
1999 - 2005
Elsa Greyling		
2000 - 2011
Elria du Toit		
2007 - 2008
Magdie de Kock		
2008 - 2011
Lynn Kruger		
2011 - 2014
Lizanne Groenewald
2014 - 2016
Charmaine Brümmer
2016 - 2017
Sonja Bothma		
2017 -

Ria Breed, Riëtte van der Merwe
en Magdie de Kock

Bydrae: Karen Hauman
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Vreugdevolle samesyn

Berade oor die jare heen

JAAR
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016

TEMA

PLEK

Ons regverdig ons bestaan
Ons werksmetodes
Beraad
Beraad
Beraad
Beraad
Beraad
Beraad
Beraad
Beraad
Beraad
Beraad
Beraad
Beraad
Beraad
Beraad
Beraad
Beraad
Beraad
Beraad - Hoor die Reënboog
GROEI: Geborgenheid, Reik uit,
Ontwikkel, Entoesiasme, Inligting
Beraad - Geborge binne vernuwing
Beraad - Plant vir Môre
Beraad - Deel uit jou Oorvloed
Beraad - Vier die Hooggety
Op ons spoor terug na môre
LEEF
Vroue vir nou

Pretoria
Pretoria
Pretoria - Palms Hotel - Silverton
Marthella Pretorius - Plaas Killarney, Schagen
ATKV Saal in Johannesburg
Palms Hotel - Silverton
Ned Hev Kerk Kampterrein - Roodeplaatdam
Ned Hev Kerk Kampterrein - Roodeplaatdam
Hartbeesjeugterrein Hartbeespoortdam
Hartbeesjeugterrein Hartbeespoortdam
Hartbeesjeugterrein Hartbeespoortdam
Hawekwa, Wellington
Hawekwa, Wellington
Hartbeesjeugterrein Hartbeespoortdam
Hartbeesjeugterrein Hartbeespoortdam
Hartbeesjeugterrein Hartbeespoortdam
Sinodesaal, Pretoria
Buffelspoort
Aldam Aventura - Vrystaat
Aldam Aventura - Vrystaat
Wellington
Pretoria
Bloemfontein
Pretoria
Mentorskraal - Jeffreysbaai
Nelspruit
Wellington
Bloemfontein

GEBORG DEUR:

FAERIE GLENTAK PRETORIA
Die lewe begin aan die einde van jou gemaksone. Jou krag lê nie in jou besige
program nie, maar in die32stilword by jou Vader.

SIELSKOS VIR BESPREKING: JANUARIE

Geroep om ‘n

verskil
verskil te maak…
Bydrae: Annelize Kay

“E

endag het die bome gegaan om
‘n koning oor hulle te salf en aan
die olyfboom gesê: Wees koning
oor ons! Maar die olyfboom het
vir hulle gesê:
Sou ek my vettigheid opgee wat God en die mense in
my prys en oor die bome gaan swewe?
Toe sê die bome vir die vyeboom:
Kom jy, wees koning oor ons.
Maar die vyeboom het vir hulle gesê: Sou ek my
soetigheid en my goeie vrugte opgee en oor die
bome gaan swewe?
Toe sê die bome vir die wingerdstok:
Kom jy, wees koning oor ons.
Maar die wingerdstok het vir hulle gesê: Sou ek my
mos opgee wat God en die mens vrolik maak en oor
die bome gaan swewe?
Toe sê al die bome vir die steekdoring: Kom jy,
wees koning oor ons.
En die steekdoring het vir die bome gesê: As
julle in waarheid my as koning oor julle salf, kom dan,
skuil in my skaduwee; maar so nie, laat daar dan vuur
uitgaan uit die steekdoring en die seders van die
Libanon verteer.” Rigters 9: 8 – 15.

Ons en bome

Saam met berge en die oseane, is bome baie groter
as ons. Hulle staan wanneer ons val en hou uit
wanneer ons nie meer hier is nie.

GEBORG DEUR:

DURBANVILLE BERGSIGTAK
Hartlik geluk Hartsvriendin! Ons deel in die vreugde van jou 50ste verjaardag.
Ons bid God se oorvloedige seën toe
33 op jou voortbestaan en goeie werk..

Om met ‘n dankbare hart te lééf maak
Sy goedheid wyd bekend. Laat elkeen wat
jou besoek, verryk weggaan met die wete
dat Christus tussen julle was.

Ons kan aan bome raak en hulle ruik.
Ons kan ook bome proe. Shel Silverstein
se boek “The Giving Tree” is reg, want
bome gee skadu, hout, vrugte en prag.
Dit het my laat wonder: Is om te
gee steeds ingebou, ingeweef in ons
menswees?
Dit gaan nie oor titel of posisie nie,
maar oor ‘n bepaalde verantwoordelikheid
wat ons teenoor ander het. Die
“demokratiese verkiesing” in Rigters 9
maak dit baie duidelik dat daar vanaf
die hoogste tot die laagste vlak in ons
samelewing dié is wat gee en dié wat
neem; dié wat bou en dié wat brand. . . .
‘n Olyfboom-mens is iemand wat die
geregtigheid van God soos ‘n welriekende
olie kan aangee – wat lig kan aangee soos
wat die olie die minora in die tabernakel
laat brand en skyn het.
Die olyfolie wat ook ‘n teken was van
die “teruggee van selfwaarde en vreugde”
by melaatses wanneer hulle gesond
geword het, deur die priester gesalf en
terug verwelkom is in die samelewing!

“’n Wyse van hart word verstandig
genoem en soetheid van lippe
vermeerder die lering.”
Spreuke 16:21

Kind van God het aan eie belang gesterf.
Sy dien ander, rol moue op en raak
betrokke. . . .dra ander se laste saam
met hulle.
Vertoef by mekaar. Soms met raad.
Soms met gebede. Soms sommer net met
ons dáárwees.
DK vroue het oor die afgelope 50
jaar op vele terreine mense se lewens
aangeraak. Ons staan aan die begin van
nog ‘n Godgegewe nuwe jaar. Gaan dan
uit, dra vrugte van Sy Gees en maak ‘n
ewige verskil in iemand se lewe.
“Elke loot aan My wat nie vrugte dra nie,
sny Hy af; maar elkeen wat vrugte dra,
snoei Hy reg, sodat dit nog meer
vrugte kan dra.”
Johannes 15:2

“Die HERE is God en Hy het
vir ons lig gegee.”
Psalm 118:27

Bronne:
Die Bybel
Redemptive Gifts – Kursus deur Arthur Burk

“Julle is die lig van die wêreld. ‘
n Stad wat bo-op ‘n berg lê, kan nie
weggesteek word nie en ‘n mens steek
ook nie ‘n lamp op en sit dit onder die
maatemmer nie, maar op die staander en
dit skyn vir almal wat in die huis is.”
Matt. 5 : 14, 15

Vyeboom-mense se verbintenis met God
is een van vreugde en daardie diepgaande
vreugde kan met almal gedeel word soos
vyebome se vrugte met soetvleis, wat
by feeste en vreugdevolle geleenthede
bedien en geniet word!

GEBORG DEUR:

HEIDELBERGTAK GAUTENG
“Kom besoek ons boomryke groen dorp waar ons waak en werk.”
34

SIMBOLIEK VAN DIE

nuwe embleem:
DIE VROU:

Die dameskring is ‘n vroueorganisasie wat ‘n verskil wil maak. In eie
gemeenskappe, maar ook oor grense heen.

KLEURE:
-

Rooi: Die hart, warmte en liefde wat alles deel vorm van die DK vrou.
Turkoois: Simbool van lewe. Ons vestig ons hoop op Hom wat lewe gee.

PYLPUNTE:
–
–

Na bo: Simboliek van ons biddende afhanklikheid van God.
Na onder: Ons as Christenvroue is
Doelgerig
Relevant
In die kol
Vir NOU en vir die toekoms.

SIRKELS:
-

Sirkels wat al wyer uitkring.
Rimpels wat uitkring na buite.
Ons het ‘n boodskap om uit te dra.
Ons invloedsfeer kring wyd uit vanaf onsself na ons gesinne, ons
gemeenskap en breër samelewing…

Die nuwe embleem is ontwerp deur Sarina Engelbrecht.

GEBORG DEUR:

AASVOËLKOPTAK
Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop
al hoe sterker kan word deur35
die krag van die Heilige Gees.

Droomland
Johannes van der Merwe

Ek droom van ‘n land, ‘n Pragtige land
‘n land gegewe uit God se hand!
Waar die mens en die dier, kleur en kultuur
Genade beleef in rustige natuur

Ek droom van ‘n land, waar die son altyd skyn
‘n land bewaar deur ‘n Meesterbrein
Waar geloof die Skepper se kinders laat leef
Met dank vir genade en sonde vergeef!
Ek droom van ‘n land, waar ek ‘n tuiste kan skep
‘n land met moraal, vry van die duiwel se web
Waar met hoed in die hand, leiers van die land
Die Here nog eer vir Sy behoedende hand
Ek droom van ‘n land, waar die liefde gedy
‘n land van aansien, deur die hemel bevry
Geskenk uit Gods hand, deur christen gewy
En oral op aarde deur heiden beny!

Ek droom van ‘n land, waar die leiers dan nog
Deur te staan vir wat reg is, en sonder bedrog
Die sonde trotseer en die land laat bloei
Deur Godvresende leiding met vrede bemoei
Ek droom van ‘n land, waar die satan sal wyk
Wie se nommer op heiden se voorkop pryk
Teen wil en verset die aftog moet blaas
En die Here se wil dan seëvier, oplaas!
Met die eindtyd in sig wat God’s kind voor leef
Armagedon profesie van berge wat beef
So nader die dag wat die Skepper, Sy wil
Oor eeue vir mensdom beskryf, sal vervul

Ek droom van ‘n land waar die eb en die vloed
Van heiden na christen, vernuwe in moed
Die land sal braak, soos die Here dit wil
Met vryheid en voorspoed om Sy naam ontwil
Ek droom van ‘n land waar ek christen kan wees
Met oorgawe die Skepper van liggaam en gees
Kan loof en kan prys, sonder dwang of in vrees
Tot my Here kan bid, waarlik Sy kind kan wees

Maar te lank het die mens sy sondige natuur
Laat heers oor die skepping van Goddelik statuur
En hewig die helse droefheid en vrees
Wat wêreldse mens se einde sal wees!
Ek droom van ‘n hemel sò mooi, en ek’s bly
Van geswoeg en gesweet op aarde bevry
Vir ewig by Hom wat vir ons kan sê:
Glo in My as jy die ewige lewe wil hê…

GEBORG DEUR:

SALDANHA WESKUSTAK
“Dit help nie jy kan sien, maar het nie visie nie” – Helen Keller
36

SIELSKOS VIR BESPREKING: FEBRUARIE

Geroep
om Hom lief te he
Bydrae: Annelize Kay

S

oos so baie oggende
gedurende die vakansie, word
ek wakker van die sagte en
rustige geruis van stemme.
Die warmte van die
komberse en wete dat ek altyd
hier welkom sal wees, vou my toe, maar die
lus vir tee en beskuit laat my uit die bed gly
en kombuis toe stap.
Daar sit hulle langs die kombuistafel:
oupa en ouma. Hulle sagte gesels laat my
stilstaan, want ek besef hulle gesels nog
nie met mekaar nie, hulle gesels met die
Here. Dis wat ouma ‘n paar dae gelede
gesê het toe ek haar versigtig daaroor
gevra het.
Vandag het ek my eie kinders en het
al deur ‘n paar donker valleie gegaan.
Flenters, maar sterker aan die anderkant
uitgekom... danksy die gewaarwordinge en
waarnemings wat as klein kind ‘n onuitwisbare stempel op en in my gelaat het.

U is my lewe!
Hy sal my dek met sy vlerke en onder sy
vleuels sal ek skuil; sy trou is ‘n skild en ‘n
pantser. Ps. 91: 4
“Maar ek sal jou lewe bewaar
waar jy ookal is.” Jer. 5:5b

Sonder Hom wil ek nooit my dag ingaan
nie. Ek het geleer dat dit beter is as Hy die
begin en einde van my doen en dink is.
Ek het die vrede beleef van grootword
in die teenwoordigheid van mense met
God reeds in hulle vroegoggendgedagtes
teenwoordig. Mense wat met Hom kon
gesels op die wyse wat hulle het, omdat Hy
vir hulle ‘n werklikheid was.
“My doel is God, net Hy alleen
nie vrede, vreugde of selfs Sy seën,
maar net Homself, ja Hy alleen.”
Oswald Chambers

Spontane liefde...
“Sy liefde is daar slegs omdat dit... in ons
harte uitgestort is deur die Heilige Gees.”
Romeine 5:5

Toe my oupa nog geleef het, het hy
die allermooiste tuin gemaak: “Yesterday,
Today & Tomorrow”, vygies, leeubekkies,
gesiggies en natuurlik rose. Ouma het
gereeld haar een enkele roos gekry en in ‘n
piepklein vasie, op haar spieëlkas gesit.
Twee weke voor Kersfees het hy en
ek en my twee sussies gewoonlik na die
dennebos agter hulle huis gestap. Ons het
na die “perfekte” kersboom gesoek. Oupa

GEBORG DEUR:

UITVOERENDE BESTUUR 2006 – 2010
Rina, Susan, Brenda, Erika, Chrissie, Mignon, Ria, Elize, Lizette, Nita, Barbara, Helen,
Retha, Magdie, Elsa, Elria, Elize, Karola, Lizzy, Hilde, Hanlie, Lorraine, Karen
DANKIE vir kosbare
37 herinneringe!

God WIL ons Vader wees . . .

het dan die uitgesoekte tak met sy byl
afgekap en dan sleep ons vier dit huistoe
terwyl ons Kersliedere sing! Van “Rudolph
the red nose reindeer” tot “Stille Nag”.
Tuisgekom, is die boom ge”plant” in ‘n
blik en dan met ons eie handgemaakte
kersversierings opgetooi!
Gedurende die winter, het pappa altyd
vuur in die kaggel gemaak en het ons op
sy skoot gesit. Niemand en niks kon jou so
deeglik toevou soos sy lang en sterk arms
nie…By hom het ek veilig gevoel, was ek
aanvaar vir wie ek was, is ek in die fynste
besonderhede versorg en het ek erkenning
mildelik geniet.

“Ek is baie bly oor die Here, ek juig oor
my God, want Hy het my gered, vir my
oorwinnaarsklere aangetrek. Ek is… soos
‘n bruid met haar juwele aan. Jesaja 61:10

Ps. 9: 2,3: ”Ek wil die HERE loof
met my hele hart; ek wil al u wonders
vertel. In U wil ek bly wees en juig;
ek wil psalm sing tot eer van u Naam,
O Allerhoogste...”
Ware liefde vir God behels veel meer as
om net te sê: Ek het die Here lief.
“Dit is wat die liefde vir God beteken,
dat ons sy gebooie bewaar; en tog is sy
gebooie nie swaar nie” – 1 JOHANNES 5:3

“Ek het jou nog altyd liefgehad.” Jer. 31:3
“God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat
Christus vir ons gesterf het toe ons nog
sondaars was.” Rom. 5:8

Gesels met mekaar oor die volgende
vrae/stellings:
1. Hoe word opregte liefde geopenbaar
en wat het liefde vir God jou beweeg
om te DOEN? (Jakobus 2:26)
2. Wat is ‘n paar gebooie en wat beteken
dit om dit te bewaar?
3. Wanneer maak ons gehoorsaamheid
God bly? (Spreuke 27:11)
4. Waarom kan ons sê dat God se gebooie
nie swaar is nie? (Deutr 30:11-14)
5. Waarom kan ons vol vertroue wees dat
God se gebooie vir ons beswil is?
Jes 48:17)
6. Waarom kan ons ‘n weg van
gehoorsaamheid volg ten spyte van die
invloede van hierdie verdorwe wêreld
en die neigings van die onvolmaakte
vlees? (Handelinge 5:32)
7. Dink aan praktiese wyses waarop ons
ons liefde aan God kan bewys in ons
dag tot dag bestaan.

Toe my pa oorlede is, was dit half normaal
dat hy moes gaan, want wat ons betref het,
hy na sy Vriend toe gegaan. God was sy
beste vriend.
Romeine 5:5 word dan vir mens ‘n
werklikheid.
Oswald Chambers sê dit verskaf God
diepe vreugde wanneer ons in ‘n
liefdesverhouding met hom leef…

Nuwe lewe . . .
“U leer my hoe om te lewe. By U is daar
oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net
wat mooi is.” Psalm 16:11

Daar is ‘n ketting van gelowiges wat ons
deur geslagte heen saambind. Dié wat
reeds lankal oorlede is en dié wat nog
tussen ons is. Daar is reeds soveel gebede
ingeweef in elkeen van ons se lewens.
Gebede vir ‘n veilige lewensreis en dat
ons as Verbondskinders nooit uit sy veilige
omarming sal wil wegloop nie.

Bronne:
Die Bybel
In die ligkring van Sy teenwoordigheid - Lizette Murray
My allerbeste vir sy Hoogste - Oswald Chambers
Wanneer ma’s vir hulle kinders bid - Stormie O’ Martian
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DIE
REDAKSIE
SPAN

Dameskring lied

Belinda Campher

Karen Hauman

Annelize Kay

Alita Rose
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‘n

Jirre, stier tog nou U se wolklikheit,
en goi U se drippelse op onse koppe yt.
Gjee onse weidingse meerderder gras
en hou ons tog oener U se vlerkense vas.
Keer die beerlou van onse lyfte af weg
en draai tog net onse lewe wee bietjie reg;
lattie hyl ons nie innie nagte so matlik slattie,
ennie trane ons nie oppie mirrag skierlik vattie.
Hans du Plessis se gedig oor Jabes se gebed
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