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Marda skryf……..
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Ons beleef soveel verlies die afgelope
maand. Boonop het ons ‘n wonderlike DKen UB- lid aan die dood afgestaan. Op
Saterdag, 11 April, het ek die oproep dat

Sophia Herman oorlede is, ontvang. Ek
was stom en verslae. Lank nadat ek die
telefoon neergesit het, het ek steeds
gewonder of ek die boodskap reg verstaan
het. Het ek reg gehoor dat dit óns Sophia is
wat nie meer daar is nie?
Ek het so ‘n mooi preek oor trane gehoor en
dit is presies al hoe ek oor Sophia kan skryf.
Wanneer jy gebore word, kan jy net met
trane kommunikeer. Wanneer iemand, wat
diep in jou hart ingekruip het sterf, is dit ook
al taal waarmee jy kan praat. Trane wys
hoe jou hart en siel voel en dit is presies al
manier hoe ek kon wys hoe ek oor Sophia
voel. Sy was ‘n ware staatmaker. Sy het DK
met passie gedien. Sy was iemand na wie ek
kon opkyk en ‘n steunpilaar in die UB. Haar
lewe het getuig van ‘n ware elegante dame.
Sophia het die gawe gehad om jou te laat
lag dat die trane spat. Jy het aan haar lippe
gehang en al die lagspiere is geprikkel as sy
‘n storie vertel het. Sy het nooit gehuiwer
om sommer ‘n danspassie uit te voer as die
voete gejeuk het nie. Sophia, ons gaan jou
voorwaar baie mis. Jou plekkie is leeg en
ons stort trane oor jou! Ek weet egter dat
die hemel elke oomblik vir jou“magic” is presies soos jou profiel gesê het, nl. : “ Elke
oomblik is magic”.
Met die taal van trane groet en salueer ons
jou.

vorm van verlies. Elkeen hanteer dit anders
en verwerk dit op sy/haar eie tyd. Soms
dink ek baie en soms wil ek nie dink nie.
Daar is tye in ‘n mens se lewe dat jy ‘n
Sabbatsjaar verlang, ‘n Jaar wat jy net aan
jouself en diegene naby aan jou wil afstaan.
Ons Vader het aan elkeen van ons, oud en
jonk, ‘n Sabbatjaar kom gee - ‘n geskenk so
onverdiend, net soos Hy dit altyd aan ons
gee. ‘n Jaar om dit te doen waarvoor jy
nooit tyd het nie, is ons gegun. Di’s ‘n tyd
waarin ons net kan wees en naby Hom kan
leef, waartydens jy jou lewe kan orden,
fisies en geestelik. Dit is ‘n jaar om te rus
van die elke dag se gejaag. Dis ‘n jaar om te
bou aan verhoudings. Mag dit ook ‘n jaar
van “bou” wees binne Die Dameskring.
Op
Hier het die Vader net so groot
kom voorsien. Kerke staan toe, maar nou
kan dit in elke huishouding plaasvind. Ek
nooi elkeen uit om hande te vat en saam op
daardie dag te bid vir ons gesinne. Hierdie
jaar is gesinne weer saamgevoeg. Ons loof
Hom daarvoor. Ons dink aan gesinne waar
daar nog in vele opsigte groot nood is. Kom
ons bid ook vir beskerming teen Covid-19,
want gesonde gesinne - geestelik en fisies
gaan die fondament wees waarop SA gaan
bou in die post Covid-19 tydperk.
Kyk mooi na jouself. Al kan ons nie ons hare
laat mooi maak nie…. hou die lippe rooi!!

Liefde

Coreen

Die Here het geneem en ook dadelik
voorsien. Stephani, baie, baie dankie dat
jy bereid is om Sophia se plek op die UB in
te neem. Welkom in die binnekring!
‘n Nuwe Afrikaanse woord is tans op ons
almal se lippe, nl. grendeltyd. ‘n Woord
wat nooit vir ons bestaan het nie, het ons
lewe kom bepaal. Elkeen van ons beleef ‘n
2

REISIGERS na môre
Covid-19!! Ons kan nie reis nie, ons is ingeperk – alle paaie is toegemaak!
Dis presies die regte tyd vir die volgende bestemming: REIS NA BINNE!
Is dit wat jy in jou reistas gepak het, geskik vir dié nuwe bestemming?
Alles het verander, en kenners is van mening dat niks ooit weer dieselfde gaan wees nie, en daarom gaan
ons dalk ‘n ander reistas moet pak. Maak seker dat jy die volgende belangrike ‘artikels’ inpak.
• Selfondersoek: Ons het nou TYD…ons kan bietjie introspeksie hou (om bewus te wees van jou gedagtes
en gevoelens, m.a.w. jou siel te ondersoek). Wat is dit in die lewe wat jou moeg maak, jou apaties laat, jou
lewensvreugde steel of ongeduldig en onvergenoegd laat voel? Miskien het jy in dié tyd ‘n ‘nuwe ek’ ontdek.
Wat sal jy graag wil verander om by die ‘nuwe lewe’ te kan aanpas?
• Lewensvreugde: Miskien het jy al ‘vergeet’ wat hierdie belangrike stukkie ‘bagasie’ vir jou beteken.
Lewensvreugde is soos asem…ons het dit broodnodig. Gooi dit uit jou reistas uit wat jou lewensvreugde
steel, en maak seker dat jy nét dit inpak wat jou laat dans van vreugde.
• Vrede: Die heel belangrikste stukkie bagasie in jou reistas. Ons kan nêrens heen reis sonder vrede
(Shalom-vrede) nie en daarom is dit belangrik om dit in te pak. Dis die vrede wat alle verstand te bowe gaan,
wat nie bang is oor môre nie, wat lag oor die dag wat kom en jou voluit laat leef omdat jy weet wie in beheer
is oor al die môres en nog verder.
• Liefde – waarsonder nie een van ons kan reis nie. Die wêreld is honger daarna en dit sal die reis
aangenaam maak. Pak jou reistas vol van liefde wat vergewe, wat troos, wat aanraak, wat met sagte oë kyk,
nie oordeel of vergelyk nie, wat harte warm laat klop en vreugde gee.
Reis veilig, liewe vriendin
Shalom!

Marda
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Liewe vriendinne,
Met die Covid-19 pandemie wat skielik ons almal – die hele wêreld - se ritme kom versteur het, moes die Uitvoerende
Bestuur van Die Dameskring op Maandag 4 Mei 2020 ‘n spesiale vergadering belê, om ‘n besluit te neem oor die Beraad van
2020.
Sprekers en kunstenaars is reeds bevestig. Die vrou van formaat is reeds aangekondig. Akkommodasie, etes, vervoer,
vermaak, ens. is alles reeds beplan en bevestig. Deposito’s moet eersdaags betaal word, aankope moet gedoen word.
Soveel voorbereiding wat nou reeds in plek moet kom om ‘n hoë kwaliteit Beraad vir ons DK lede te verseker.
Intussen is ons ingeperk – hoe lank nog – weet ons nie. Skooltermyne en -vakansies het geskuif. Mense met ‘n hoë risiko
mag moontlik tot aan die einde van die grendeltyd ingeperk wees. Soveel onsekerhede: wie weet wat vir ons voorlê? Wie
weet waar ons onsself gaan bevind gedurende September 2020?
BESLUIT: Die Uitvoerende Bestuur van Die Dameskring het dus op Maandag 4 Mei 2020 eenparig besluit om die Beraad
2020 te verskuif na 2021.
Die Beraadkomitee het reeds almal betrokke in kennis gestel. Verdere beplanning en voorbereiding sal dus verskuif met die
oog op die Beraad van 2021.
Ons vertrou dat u en u gesin veilig bly.
Groete
Uitvoerende Bestuur

(Aangepas a.g.v. die COVID-19 pandemie)
GRONDWETWYSIGINGSPROSEDURE GEDURENDE DIE BERAADJAAR
DOEL: Elke lid kry hierdeur die geleentheid om ‘n inset te lewer in die voortbestaan en groei van Die
Dameskring. Die Grondwet en Reglement is ons handleiding vir die REIS NA MôRE vir die volgende twee jaar.
BAIE DANKIE aan die takke wat Grondwet- en Reglementwysigings deurgegee het. Hierdie wysigings sal oorgedra
word na 2021 wanneer die Grondwet- en Reglementwysigingsprosedure vir die 2021 Beraad in werking tree.
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Die krag van gebed vir gesinne
Jak. 5:16 “Die vurige gebed van die regverdige het groot krag.”
Toe ons aan die begin van hierdie jaar mekaar die gebruiklike “Voorspoedige Nuwejaar” toegewens het, dink ek
nie een van ons sou kon raai waar ons onsself skaars drie maande later sou bevind nie. Alhoewel die grendeltyd
baie emosies by ons wek van onsekerheid, verwarring en selfs vrees vir die onbekende, het daar tog ‘n paar
positiewe gevolge uitgespruit, veral wat ons deursnee gesinne betref:
1. Ons is tot stilstand geroep en moes noodgedwonge rustiger raak – geen meer gejaag na die volgende hokkie
oefening, vergadering of byeenkomste nie. Dit het ons gelei om meer tyd saam met ons geliefdes deur te bring,
hulle werklik in die oë te kyk en sodoende is dieper gesprekke aangeknoop.
2. Ons huishulpe kon ook nie meer inkom nie, en ons moes maar ‘n roetine uitwerk om die skoonmaaktake self te
doen. Ons moes saam kosmaak, en in baie gevalle selfs fyn beplan om uit te kom met dit wat ons het.
3. Kreatiwiteit is aan die dag gelê om die tyd vir ons so aangenaam as moontlik te maak.
4. Ons het bewus geword van soveel nood rondom ons en het self so baie na ons eie vriende en familie verlang, dat
ons met meer deernis en begrip na al die mense rondom ons begin kyk het.
5. Ons moes met nuwe oë na ons prioriteite kyk.
6. Ek hoop van harte ook dat dit families sover beweeg het om meer tyd rondom die Woord en as gesin saam in
gebed deur te bring. (hoe onbeskryflik was hierdie afgelope Paasfees nie vir baie gesinne gewees nie)
Gebed is die kragtigste hulpmiddel en wapen wat ons het. Dit is soveel meér as die paar afgerammelde woorde
wat ons vinnig uit pligsbesef opsê voor ons eet of voor ons gaan slaap. Om werklik stil te raak voor die Here, is ‘n
kuns wat ons afgeleer het in ons normale gejaagde lewens. Ek praat uit eie ervaring as ek sê dat nou, wanneer
ons stil raak is dit ‘n betekenisvolle stilte waarin God se teenwoordigheid aangevoel kan word. Ons luister na die
preke wat die predikante vir ons aanstuur, ons lees self uit die Woord en ons beleef iets nuuts wanneer ons
vuriglik bid: “Here staan ons asseblief in hierdie vreemde tyd by”
Waarvoor behoort Christen-gesinne te bid:
1. Kom ons bid eerstens vir ons huwelike. Huweliksmaats wat saam met en vir mekaar bid, vorm ‘n hegte eenheid
en harmonie wat nie deur die vyand uitmekaar geskeur of verslind kan word nie. Enkelouers kan bid dat die Here
hulle as vreeslose leiers sal oprig om hulle kinders te help om op die regte koers te bly.
2. Ons wil ook bid vir ons kinders. Terwyl ons dan nou soveel tyd op hande het, kom ons vra hulle self waarvoor ons
vir hulle moet bid. Laat hulle toe om oor hulle emosies en vrese te praat sonder om hulle in die rede te val en
sonder om te oordeel. Hier is vyf dinge waarvoor ons vir ons kinders kan bid:
a. Bid vir wysheid sodat hulle goeie keuses sal maak en altyd sal kies om die regte dinge te doen – veral as die
versoekings daar is om die verkeerde te doen.
b. Vir kalmte en geloofsekerheid sodat hulle weerbaar sal wees teen die aanslae van die vyand.
c. Vir hulle skoolwerk en hulle algemene selfontwikkeling – dat hulle kan volhard en fokus op dit wat werklik
belangrik is.
d. Vir hulle verhoudings – vir vriendskappe en familiebande. Dit is veral nou relevant waar hulle afgesonder voel van
alles en almal.
e. Vir God se guns op hulle lewens en vir ‘n duidelike visie van hulle Godgegewe lewensdoel.
Laastens wil ons ook saam met ons kinders bid vir ander gesinne. Ek wil ons Dameskringlede uitdaag om die
volgende leuse in ons gesinne aan te neem:
Bid, bemoedig, bemagtig!
Lorainne Steyn (Witrivier Koraaltak)
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Tydens die Wêreldbiddag vir Vroue, het die
dames van Gebied 3 die pragtige bedrag van R1,446
ingesamel vir die Helenvale-gemeente in die
Noordelike voorstede van Port Elizabeth. Hierdie
geld is aangewend vir restourasiewerk aan die
kerkgeboutjie. Hierby aangeheg is 'n foto waar hul
besig is om die kerkgebou se dak te herstel.
Elize Muller (UB-lid)
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Olientak van Modimolle het hulle eerste WhatsApp takvergadering gehou. Daar is 'n
koek gebak en vir elkeen wat "opgedaag" het, is daar 'n kersie op die koek gesit. Anni het die tafel gedek met
blomme, hul vergaderingkoek en haar koppie tee.Hulle sing ook almal saam: Nader al nader, nader aan die Vader.
Die tak is ook saam met verskeie instansies deel van Food Drive in Modimolle wat meer as 400 gesinne van
kos voorsien. Hierdie dames skrik nie vir 'n uitdaging nie.
Anni Niewenhuis, Voorsitter van Modimolle Olientak.
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Klerksdorp tak
20 April 2020: Korona Kuber Kunsreis
Die beplande byeenkoms vir hierdie datum was ‘n besoek aan ‘n plaaslike kunsgallery. Siende dat dit
nie kon plaasvind nie het ons toe Plan B ingespan. Almal het vooraf bietjie “huiswerk” ter voorbereiding
van die vergadering gehad. Hulle moes foto’s gereed kry.
Tydens die vergaderingtyd moes elkeen die register “teken” deur ‘n
selfie te stuur.

Ons het kunswerke in drie Afdelings gestuur naamlik:
1. die gunsteling kunswerk in jou huis,
2. ‘n Werk van jou gunsteling plaaslike kunstenaar en
3. ‘n werk van ‘n internasionale kunstenaar wat jou inspireer. ‘n Wye verskeidenheid interessante
kunswerke was gedeel.
Nadat ons elkeen die Erekode gelees het, kon ons saam eet en
drink. Ons gasvroue het hulle puik van hul taak gekwyt.

Algemene aktiwiteite tydens Grendeltyd
Ten einde mekaar te ondersteun tydens die grendeltyd, het ons die
tema “Tuisgemaak” ingestel. Jy mag foto’s plaas van enige iets
wat jy maak/doen daar by jou huis. Annamarie het vertel sy leer
brei en het ‘n foto gestuur van die pantoffels wat sy gebrei het, Barbara vertel van die vyf
babaskilpadjies wat hulle gekry het, Marianne wys hoe haar kinders studeer, Riana wys ‘n heerlike
bord slaai wat sy gemaak het, ens.
Hierdeur het ons mekaar op ‘n heeltmal nuwe manier ontdek
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‘n Trotse DK-lid van Bergsigtak in die Wes-kaap se opstel vir vandag
Dag 34: 29 April ❤ Aan die begin van die jaar sluit ek by Dameskring Bergsig aan. Dié organisasie beywer hulle
vir die Christelike normes en waardes wat in ons gesinne en in die hele land uitgeleef word. Op die heel eerste
byeenkoms ontmoet ek 'n sitkamer vol inspirerende dames, netjies aangetrek en vol entoesiasme. Die jong
voorsitter is 'n dinamiese leier wat ywerig die leisels hanteer. Ek weet dadelik ek gaan gou tuis voel, want dis
my tipe mense.
Die tweede vergadering verloop net so glad, met inspirerende optredes en sprekers. By mý bestaan daar geen
twyfel nie, ons is almal 'on the same page' en ek sien verskriklik daarna uit om saam met hulle te werk.
Daar's selfs 'n damesoggend in Mei om na uit te sien en almal werk al hard daaraan. Ek kan nie wag om betrokke
te raak nie.
En toe tref Corona ons land en die Dameskring word ook nie ontsien nie. Met groot hartseer en emosionele
oorbelading, word ons damesoggend waarna ons almal so uitgesien het, gekanselleer. Wel, die lewe gaan aan
en ons SAL sterker anderkant uitkom. Iemand wat baie slim is, het mos gesê dit maak nie saak hoeveel keer jy
val nie, dit maak saak hoeveel keer jy opstaan. En EK sê sommer by: HOE jy opstaan ook!
En so breek ons volgende vergadering toe gisteraand aan, en gewapen met ons selfone, hou ons vergadering!
Die agenda is netjies getik, die program is keurig opgestel en almal sit gereed. Oneindige dankbaarheid en respek
spoel deur my, vir dié wat die vergadering laat gebeur het, en nie net die maklikste uitweg gevolg en dit afgestel
het nie.
Die voordele van so 'n vergadering is baie: 😷 niemand het gejaag om netjies aan te trek en ‘make up’ aan te
sit nie; 😷 niemand het gestres oor sitplekke of warm koffiewater of 'n tafel vol eetgoed nie; 😷 pantoffels is
okei, niemand sien nie; 😷 as jou glas sherry langs jou staan, is dit okei; 😷 as daar 'n krisis met die kinders is,
is Mamma gou-gou daar; 😷 niemand hoef in die donker strate terug huis toe te ry nie. 😷Baie voordele!
Dalk sal dit die tendens in die toekoms word!🙈 Behoede my! Want.....❤ mense se nabyheid is kosbaar; ❤
mense se lyftaal en gesigsuitdrukkings kan nie gesien word nie; ❤ mense se seer in hulle oë of deernis met 'n
saak kan nie waargeneem word nie; ❤ gelukkige mense praat so graag met lyfbewegings, maar daar's niks;
❤ 'n koppie koffie of tee met lekker fyngebak saam met 'n spul vriendinne, is darem SOVEEL beter as om dit
alleen te eet. ❤ Nee wat, direkte kontak bly maar bobaas in my boek .. en dis kosbare en inspirerende en
stylvolle vroue van die Dameskring Bergsig wat my so laat voel.
Die 'quote' deur Maya Angelou was nog altyd vir my so belangrik vir jou menswees: "I've learned that people
will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them
feel."
Nota aan julle: Hou moed, wees sterk, wees blymoedig!
Nota aan Dameskring Bergsig: ek's 'n trotse lid!
Nota aan myself: koffie en wortelkoek sal nou lekker wees, dankie!☕🍰
Mariëtte Kleinhans
❤
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Lidnr
7515
7516
7517
7518

Naam en Van

Gebied

Tak

Lorraine van Zyl
Mary Koekemoer
Elsje Griesel
Hannetjie Naude

Wes-Kaap 1
Gauteng-Suid
Vrystaat Noord & Oos
Vrystaat Noord & Oos

Oudtshoorn Kannaland
Heidelberg Suikerbosrand
Riebeeckstad
Reitz Sonneblom
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Normes en waardes onder die
vergrootglas
Ons predikant het in een van sy virtuele preke verwys na
‘n “Nuwe normaal” na afloop van die afsonderingstyd.
Vanweë my passie en roeping vir gesinsbediening het ek
dadelik gewonder hoe hierdie nuwe normaal vir gesinne
gaan lyk. Vir ons moderne mense het gejaagdheid,
prestasiedruk, finansiële welvaart, resies na perfeksie en
om darem by te hou by sosiale standaarde ons norm
geword. Dalk het dit inderdaad tyd geword om ons
gesinne se normes en waardes te hersien.
Net ter wille van duidelikheid wil ek ‘n norm definieër
as dit wat binne ‘n bepaalde ruimte – soos die van ‘n
gesin – as normaal beskou word. Jy sal dus besef dat selfs
twee kinders wat langs mekaar in dieselfde klas sit
verskillende normes het. ‘n Goeie voorbeeld is dat een
gesin saam om ‘n tafel eet, ‘n tafelgebed doen voor elke
ete, ‘n gesprek voer terwyl hulle eet en na die tyd saam
opruim. ‘n Ander gesin eet dalk voor die TV, daar vind
geen gesprek plaas nie en die opruimwerk word ook
gelos vir die volgende oggend.
Wat dink jy sou jou kinders antwoord as iemand hulle sou
uitvra oor wat normaal is in julle huis? Is daar
gesinstradisies wat jou kinders sal help om goeie
herinneringe op te bou? Ek wil jou graag uitdaag om die
res van die tyd voor ons vlak een bereik, te gebruik om
aan ons nuwe normaal te werk, nuwe gesinstradisies te
skep en werklik vreugde en sekuriteit te skep.

Waardes is die boustene van karakter. Om nuwe
waardes soos hulpvaardigheid, deursettingsvermoë of
enige ander aan te leer, moet ons nuwe gewoontes
vestig. Volgens dr. Caroline Leaf neem dit een-en
twintig dae om ‘n nuwe gewoonte aan te leer en veertig
dae vir daardie gewoonte om ‘n leefstyl te word. Hier is

‘n paar wenke om kinders nuwe waardes
aan te leer.
✓ Lees saam met hulle Gal.

5:22 oor die Vrug

van die Gees. Verduidelik vir hulle dat wanneer

die Heilige Gees in ons woon, beskik ons outomaties oor
daardie eienskappe wat genoem word. Ons moet dit net
inoefen! Ons kan nie bv. sê dat ons nie geduld het nie,
ons het dit! Ons moet dit ontwikkel en toepas sodat ons
dit kan uitleef.
✓ Maak plekmatjies of fotorame waarop
verskillende waardes geskryf is. Gebruik verskillende
lettertipes en groottes, kleure en skryf dit in verskillende
rigtings om dit interessant en aantreklik te maak. Kinders
sal dan bv. Vra: “Mamma wat beteken
selfrespek ?” Dit skep geleentheid vir ‘n lekker
gesprek om die konsep te verduidelik.
✓ Prys jou kinders wanneer hulle goeie karakter toon
deur hulle waardes uit te leef. Jy mag iets sê soos: “Dit is
vir Mamma lekker om te sien dat jy mense met soveel
respek behandel”
Ons behoort onsself af te vra hoe ons lewe van nou af
gaan verander.
Wat gaan ons weer doen?
Daar is gewoontes wat ons moet behou omdat dit goed
en opbouend is.
Waarmee gaan ons wegdoen?
Watter slegte of tydrowende gewoontes het ons wat ons
eerder moet los. Dit kan bv. Wees om steeds op ons
selfone te kyk terwyl ons met mekaar praat.
Wat gaan ons nuut doen?
Watter nuwe gewoontes gaan ons aanleer? Om weer die
voorbeeld hier bo te gebruik, kan ons dalk leer om ons
selfone neer te sit en mekaar in die oë te kyk voordat ons
met mekaar gesels. Sodoende verseker ons dat ons
boodskap behoorlik ontvang en bespreek is.

Gebed: “Here, help ons asseblief om goeie normes en
waardes deel van ons gesin se identiteit te maak. Help
ons asseblief om nuwe gewoontes aan te leer en
wonderlike herinneringe te skep. Baie dankie dat ons so
baie uit U woord kan leer. Vergewe ons tog vir al ons
slegte gewoontes en help ons om dit af te leer. Here, ons
is feilbare mense en ons weet ons gaan nog baie foute
maak in die toekoms. Leer ons asseblief om genade met
mekaar en met onsself te hê terwyl ons steeds streef om
die lewe te leef wat U vir ons bedoel het. Amen”
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DAMESKRING-GEDENKFEES 2020
Op 18 Februarie het die Kleinmondtak van Dameskring hul maandelikse byeenkoms in die vorm van ‘n
gedenkfees gehou – veral ter ere van die Tak se stigterslede. Dit was by die NG kerk Kleinmond se
gemeentesentrum op Bettysbaai en is deur huidige en voormalige lede bygewoon.
Die bestuurslede het die reëlings getref, wat onder
meer behels het dat interessante items (aandenkings
en gedenkwaardighede) uit die verlede uitgestal is.
Heerlike versnaperinge is ook na afloop van die
formele deel van die program saam met tee en koffie
geniet.
Hoewel die hou van die geleentheid oorspronklik deur
Christi Herholdt, huidige lid en voormalige nasionale
president, voorgestel is, kon sy dit ongelukkig weens
‘n dringende mediese afspraak nie bywoon nie. Die
Tak se voorsitter vir 2020, Marita Grobler, het ‘n
boodskap van Christi voorgelees as deel van die
program (sien elders).
Die geleentheid is deur Marita geopen met ‘n gebed
en Skriflesing uit Psalm 36 vers 8 (sien bl. 3), waarna
Magriet Gresse die Erekode gelees het.

Beau Visser, by wie se huis die stigtingsvergadering op
Kleinmond op 15 Mei 2002 gehou is, het kortliks
daaroor gepraat. Oor die stigting van die Dameskring
het Jakkie Schutte, ‘n oorspronklike stigterslid, meer
vertel (sien elders oor albei geleenthede).
Die Dameskringlied is saam gesing, met begeleiding
deur Eunice de Villiers.
Besoekers by die spesiale geleentheid was
onlangse lede Coréne Lessing, Beau Visser en
Annemarie Stofberg, asook vriendinne Amanda
du Plessis en Tess Bruwer (‘n voormalige
voorsitter), en die Overstrand Herald se
verslaggewer Kobie Coetzee.

‘n Geesdriftige groep Dameskring-vroue en enkele genooide vriendinne by die tak se Gedenkfees wat in Februarie op Bettysbaai
gehou is.

http://dameskring.co.za/wp-content/uploads/2020/05/Dameskring-Kleinmond-Gedenkfees-Album-18Februarie-2020.pdf
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BEURSFONDS

Aan al die takke ’n groot dankie vir bydraes tot die Beursfonds. Dankie vir spesiale fondsinsamelings om by
te dra tot hierdie groot saak. Julle maak gewis ‘n groot verskil in hierdie studente se lewens.

BEURSFONDS 2021
Dames aan die begin van ons Nuwejaar herinner ons dat julle sal spaar vir hierdie baie
belangrike saak. Een of ander dag kan dit jou ook raak! Dan sal ons graag wil seker maak
dat die geld ook vir jou beskikbaar sal wees.

Mag God jou
handewerk seën
en jou elke dag
bewaar.

INTERNASIONALE
VERPLEEGSTERDAG
12 MEI 2020

Wanner jy ‘n verpleegster is,
weet jy dat jy elke dag ‘n lewe gaan aanraak;
of ‘n lewe gaan jou elke dag aanraak.
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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 Junie-maand elektronies aan u versprei word.
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 /Taknaam/Nr.

Dameskring staan vir bemagtiging:
Maak asb. gebruik van die Granaattema’s in jul takvergaderings.
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Waardes vir Woelwaters
is beskikbaar by Die Dameskring Kantoor
admin@dameskring.co.za

Die DK Kantoor is gesluit
op
Hemelvaartdag – 21 Mei 2020.
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Baie dankie aan elkeen wat ten spyte van moeilike ekonomiese toestande nog steeds hul

ledegeld getrou betaal het. Ons is bewus daarvan dat daar wel lede is wat op die oomblik onder
geweldige finansiële druk verkeer. Indien dit nie vir u moontlik is om nou u ledegeld te betaal nie, is u
baie welkom om die kantoor te kontak.

Takheffing
1 Maart 2020 tot 28 Februarie 2021
Die Uitvoerende Bestuur
het dit goedgekeur dat takheffings onveranderd bly.

BO 70:
Lede wat tussen 1 Maart 2020 en 28 Februarie2021 70 jaar en ouer is = R250.00
Glyskaal:
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1 Maart 2020 tot 31 Mei 2020 = R250.00
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1 Junie 2020 tot 30 Augustus 2020 = R190.00
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1 September 2020 tot 31 Oktober 2020 = R125.00
ONDER 70:
Lede wat tussen 1 Maart 2020 en 28 Februarie 2021 onder 70 jaar oud is = R500.00
Glyskaal:
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1 Maart 2020 tot 31 Mei 2020 = R500.00
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1 Junie 2020 tot 30 Augustus 2020 = R375.00
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1 September 2020 tot 31 Oktober 2020 = R250.0

Indien lede individueel ledegeld betaal,
moet dit steeds op die tak se T9-vorm aangedui word met die depositodatum.
Korrekte inligting help ons om gelde korrek te allokeer.

Virtuele lede betaal direk in die bankrekening en stuur asb. bewys van betaling met duidelike
verwysing: Naam en van, Lidnommer

BANKREKENINGBESONDERHEDE:
Bank: ABSA Brooklyn Square, Takkode: 632 005
Rekeningnaam: Die Dameskring
Lopende Rekeningnommer: 2840 750 062
Verwysing: Naam en van/Taknaam/Taknommer
18

op die
Alle nuwe goedgekeurde vorms het ‘n watermerk op.

Korrekte Prosedure
Voltooi die nodige T-vorm volledig met alle korrekte inligting.
Takvoorsitter kontroleer en teken saam met belanghebbendes.

Stuur aan UB-lid vir haar verslag.
UB-lid stuur dit aan die kantoor.

RIGLYNE VIR PLASINGS OP SOSIALE MEDIA
1. Die Uitvoerende Bestuur, takke en kernvennote stuur inligting na die
Hoofkantoor vir plasing.
2. Alle plasings op sosiale media is die verantwoordelikheid van die
Administratiewe Beampte.
3. Die Administratiewe Beampte evalueer die plasings volgens eie
diskresie en in oorleg met die President.
4. Die Administratiewe Beampte erken ontvangs van alle foto’s, videos,
skrywes, aanhalings ensovoorts vir plasing op sosiale media.
5. Die Uitvoerende Bestuur en takke moet die nodige toestemming by die betrokke persoon of instansie kry voordat hulle
hulle foto’s, videos en skrywes mag deurgee vir plasing.
6. Gee erkenning aan die bogenoemde persoon of instansie met die plasing van sy/haar foto’s, videos en skrywes op
sosiale media.
7. Plasings vir sosiale media moet kort en kragtig wees: maksimum 250 woorde en 10 foto’s. Plasings wat NIE hieraan
voldoen nie, sal NIE gebruik word nie.
8. Alle foto’s vir plasing op sosiale media moet ten minste 2MB groot wees.
9. Maak seker wanneer jy die foto’s per e-pos stuur dat jou program dit nie outomaties verklein nie. Kies die “original size”
foto en e-pos dit.
10. Plasings op sosiale media moet 2 tot 3 maal per week geskied om ‘n doeltreffende bemarkingsinstrument te kan wees.
11. Facebook: Plasings deur slegs die Administratiewe Beampte en aangewysde administrateurs. Plasings op facebook
geskied volgens ‘n vasgestelde struktuur soos bepaal deur die Administratiewe Beampte en administrateurs.
12. Takke moet aangemoedig word om bydraes te lewer sodat Die Dameskring kreatief sigbaar is op sosiale media.
Voorstel aan takke: Skep ‘n portefeulje vir sosiale media in jou tak en verseker so dat die tak se aktiwiteite en projekte
sigbaar is vir ander takke asook die wêreld.
HERSIEN EN GOEDGEKEUR JUNIE 2019
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BOEKRESENSIES EN BOEKKOMPETISIE
BOEKWENNER VAN APRIL
Bets Ellis (Alberton Olienhouttak) – Soekmekaar deur Dana Snyman
*****

As gevolg van die inperking kan die uitgewers huidiglik geen boeke aanstuur nie. Ons sal dus nie hierdie
maand ‘n boekkompetisie aanbied nie.
Gaan kyk gerus op CUM Boeke en NB Uitgewers se webblaaie vir e-boeke of kliek op die skakels hieronder.
https://www.cumbooks.co.za/contentpage/ebooks
https://www.nb.co.za/
“’n Hele nuwe era in die Afrikaanse boekebedryf het aangebreek. Lesers kan hul leeslus nou behoorlik
versadig met honderde e-boeke wêreldwyd beskikbaar in Afrikaans. Nooit weer is ’n boek nié beskikbaar nie,”
sê Nèlleke de Jager, NB-Uitgewers se digitale uitgewer.
Die e-boeke is beskikbaar by Leserskring, Kobo, Kalahari én Amazon se Kindle Store en kan op enige eboekleser, tablet, rekenaar of slimfoon gelees word. NB-Uitgewers se volle katalogus van e-boeke word nou
deur Amazon versprei en is dus wêreldwyd op alle platforms beskikbaar. Die verwagting is dat e-boekverkope
sterk sal toeneem.
https://www.litnet.co.za/uitgewery-se-afrikaanse-e-boeke-nou-wereldwyd-beskikbaar/

VRIENDE EN VENNOTE
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Gewond, ja, maar kan ons die pandemie en sy nadraai oorwin?
Om 11:00 op 26 Maart het ons die Voortrekkermonument se kiaat houtdeure toegetrek. Die hoofparkeerterrein
was leeg – slegs ‘n maand tevore was daar nog enkele busse. Maar die nuuskierige, oorsese toeriste-toeloop
het ook reeds opgedroog. Opgewonde, ondersoekende skoolkinders het ook nie meer op die terrein
rondgehardloop en warm brood uit die kleibakoond by die Funda-ontdekkingsentrum geëet nie.
Die wag met die hond het die hoofhek op Eeufeesweg, agter ons gesluit, omgedraai en terug in die rigting van
die Monument gestap… Dit voel soos ‘n leeftyd gelede.
In ‘n kwessie van enkele dae het alle vorme van moontlike inkomste soos mis voor die son verdwyn – geen
voete deur die hek – geen huurinkomste van die restaurant en geskenkwinkel – geen troues of
verjaarsdagherdenkings, geen matriekafskeide of musiekkonserte nie, geen fietryers, drawwers of stappers –
NIKS. Geen navorsers of besoekers by die Erfenissentrum nie en by Bloedrivier is daar ook NIKS…….
Wees Veilig!

Groete
Cecilia Kruger
BESTURENDE DIREKTEUR

Help ons om dié ramp te oorleef
Red die Voortrekkermonument

3D Virtuele Toer van die Voortrekkermonument
Die Voortrekkermonument het 'n 3D Virtuele Toer bekend gemaak wat op die tuisblad van ons webwerf te
sien is. Beweeg deur die Monument op jou tyd en kliek op die gekleurde dotjies vir meer inligting oor
voorwerpe.
Die Voortrekkermonument dek verskeie onderwerpe in Sosiale Wetenskap - van leierskap, pionierslewe,
Groot Trek-geskiedenis tot kuns en Afrikaner Nasionalisme.

Kyk na die Virtuele Toer hier
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Mei 2020

◄ Apr 2020

Ma

Di

Wo

Do

Jun 2020 ►

Vr
1 Werkersdag

Sa

So

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Moedersdag

11

12

13

14

Durbanville
Fynbos
Beplanningsverg.

Internasionale
Verpleegsterdag

Durbanville
Fynbos
Takvergadering

15

Internasionale
Gesinsdag

16

17

Riebeeckstad
Takvergadering

21

22

23

24

29

30

31

Durbanville
Bergsigtak
Takvergadering

18

19

20

Hemelvaartdag

Nasionale
Gebedsdag vir
Gesinne

DK Kantoor
gesluit vir die
dag

25

26

27

28

Durbanville
Fynbos
Beplanningsverg.

Durbanville
Bergsigtak
Funksie

Help die ES deur ons eerste e-boekie te koop
Ons is trots om aan te kondig dat ons eerste e-resepteboekie reeds aanlyn te koop is [kliek hier]. Die
boekie is saamgestel uit gunsteling-familieresepte ingestuur deur ons groot groep Facebookvriende en is
die eerste van 'n beplande reeks wat ons die 'Isolasie-okkasie' noem. Daar word reeds aan die tweede
boekie gewerk. Die boekies word teen R60 elk verkoop, en dit is dus baie bekostigbaar om hierdie stukkie
geskiedenis aan te skaf!

22

Junie 2020

◄ May 2020

Ma

Di

Wo

Do

Jul 2020 ►

Vr

Sa

So

1 Begin van Winter

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Jeugdag

17

18

19

20

21 Vadersdag

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Onderwysmaand

Durbanville
Bergsigtak
Takvergadering

Durbanville
Fynbos
Takvergadering

Die FAK-Kultuurnetwerke en Con Spirito bied ‘n nasionale digitale skryfkompetisie aan. Woeker met die pen
is trots Afrikaans! Dit is nuut! En groter as die vorige pen-en-papier-kompetisies!
As jy in gr.4-12 of ‘n jong volwassene(18-25 jaar) is, kan jy inskryf. Daar is drie kategorieë:
• Opstel
• Poësie
• Kortverhaal
•

Die tema is #Vryheid. Verwoord jou vryheid of gebrek daaraan, en skryf in! Eie keuse werk is ook welkom!
Sluitingsdatums:
10 Mei: Registreer en inskryf
11 Junie: Skryfstukke ingestuur wees
Vir inskrywings en meer inligting besoek www.conspirito.co.za
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Die Dameskring
(HOOFKANTOOR):
Gerard Moerdijk-huis, Voortrekkermonumentterrein,
Eeufeesweg, Groenkloof,
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 nie,
e-pos asseblief ‘Kanselleer’ na admin@dameskring.co.za
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