.

Bl. 3 Met leedwese…
Bl. 4

Reisigers na môre…
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Liewe Vrou van formaat,
Ja, jy het reg gelees! Hierdie maand wil ek vir
elke vrou sê dat jy aan die vereistes vir hierdie
status voldoen. Hierdie jaar het soveel eise aan
die vrou gestel. Daar is soveel rolle wat ons
moet vervul. Jy is kosbaar en onmisbaar daar
waar jy geplant is.
Vandag het ek ‘n behoefte daaraan om net
weer soos ‘n ware dame te voel. Ek verlang
daarna om my mooiste skoene aan te trek, my
langste hangoorbelle te dra en maskerloos met
rooi lippe die wêreld te begroet. Dit voel
behoorlik vir my of sekere aspekte van my
damewees my ontneem is. Skielik moet ek ‘n
ander lyftaal aanleer. Ons het so gou geleer om
ons emosies agter ons maskers weg te steek en
om net vir die wêreld daaroor te loer. Ek kan
nie meer my glimlag vrylik uitdeel nie. ‘n Vrou
se mooiste bate is tog haar pragtige en opregte
glimlag. Miskien moet ek
met die “Royal
wave” begin, en meer met my oë leer praat en
lag.
In hierdie vrouemaand kan ek nie anders as om
twee pragtige, formidabele vroue, Erra Cilliers
en Christi Herholdt, se nagedagtenis te eer nie.
Ek is so jammer dat ek hierdie twee oudpresidente van Die Dameskring nooit
persoonlik geken het nie, maar dit wat ek oor
hulle lees en hoor, motiveer my baie. Ek lees
pragtige huldeblyke en besef net hoe trots en
dankbaar ons kan wees dat sulke vroue ons
organisasie gedien en gelei het.
Ek haal Erra aan wat in Die Granaat van
November 2017 geskryf het: “Wat jy doen
moet jy goed doen, my kind. Strewe is die
geheim van die lewe
- strewe my kind.
Strewe!” (D.F. Malherbe) Hoe toepaslik is
hierdie woorde nie in die jaar wat sy sterf nie.
Ons behoud hierdie jaar gaan wees om te bly
streef. Mag elkeen van ons passievol bly streef
na wysheid! Met Bybelse waardes as riglyn, is
dit ons kosbaarste besitting. Dankie, Erra, vir
hierdie nalatenskap!

deel wees van volksgenote wat ons land en sy
mense sonder skroom dien, juis nou in die tye
van veranderings.” Ons beleef nogstééds tye
van verandering, en Die Dameskring is
nogstééds die tuiste waar ek deel van
volksgenote is wat ander sonder skroom kan
dien.
Christie het in ‘n tyd gedien toe Dameskring
178 takke gehad het. ‘n Honderd takke tans
armer, laat my met baie vrae worstel. Meer as
ooit tevore het ons tog hierdie kosbare vroueorganisasie nodig.
My uitnodiging aan jou is: Kom ons streef na
meer takke landswyd sodat elke vrou die
geleentheid kan kry om te dien binne ons
kosbare Afrikaner-kultuur.

Liefde

Coreen

Christi het weer per geleentheid die volgende
geskryf: “Ek kan hier(DK) nogsteeds aktief
2

Met groot hartseer neem ons afskeid van nog ń
dinamiese oud DK-president, nl. Christi Herholdt. Ons
innige simpatie aan haar eggenoot, familie en vriende.
Die Dameskring sal haar altyd onthou vir haar
toewyding en liefde vir ons organisasie.

Coreen King

Huldeblyk: Christi Herholdt
Christi Heroldt as Die Dameskring President vanaf
1998 tot 2002
Christi was ŉ persoon met `n uitsonderlike liefde vir
haar taal, kultuur en haar land. Sy het hierdie
toegeneentheid met entoesiasme en oorgawe
uitgeleef, derhalwe ook die rede waarom sy hierdie
taak met uitnemende toewyding en energie, asook
dinamika vervul het.
Die gemak waarmee sy omgegaan het met landsleiers
en ander hooggeplaastes was beslis nie net sosiaal van
aard nie, sy het haar ook tussen manne laat geld en
beslis haar stempel afgedruk op die hoogs vroulike
wyse denkbaar. Sy het voorwaar te alle tye die vaandel
van haar geliefde Dameskring hoog laat wapper.
Die rigting waarheen sy die organisasie onder uiters
moeilike omstandighede van ons land se geskiedenis
gestuur het, getuig van vasberadenheid, kreatiewe
denke en ŉ motivering wat van haar ŉ indrukwekkende
leier met ‘n blywende inslag gemaak het.

Vir: Christi Herholdt
deur spesiale verbintenis
word jy DK-vrou
lidnommer 126
knap sterk formidabel
jy lei deur voorbeeld
inspireer met visie
en warm oë
gefokus slim vasberade
vriendin van vele
voorbeeld vir baie
jou weggaan
swaar seer finaal

Christi as Vriendin
Om in haar voetspore as president van Die Dameskring
te volg, was geen maklike taak nie. Maar met die
grootste deernis en onderskraging het sy die pad saam
gestap om sodoende te verseker dat daar nie afgewyk
word van die hoë standaarde wat sy vir haar geliefde
organisasie gestel het nie. Daarvoor sal ek haar altyd
eer.
Dit gesê, Christi was ŉ “wit-swart” persoon wat nie
gehuiwer het om dit wat nié reg was nie aan te spreek.
So wou sy, byvoorbeeld, by geleentheid haar mening
gee, maar kon net nie die regte beskrywende woord
kry nie; haar opdrag aan haar geliefde Albrecht was:
“Maak ‘n woord”.
Liewe vriendin, ons gaan jou mis, maar jou smartlike
lyding in die laaste fase van jou lewe was vir diegene
naby aan jou ‘n bitter kelk en daarom gun ons jou die
verlossing, welwetende dat die dood `n lewe kan
uitwis, maar nóóit die wonderlike herinneringe wat jy
vir ons nagelaat het nie!

Alet Vorster

ons sal onthou
aanhou bou
in jou groot spore volg
gelowig diensbaar aktief
soos jy

Karen Hauman
2 Tim 4 : 7 –8

Ek het die goeie wedloop afgelê; en het die wenstreep
bereik; ek het gelowig end-uit volgehou. Nou wag die
oorwinnaarskroon vir my, my lewe by God. Op die dag
dat Hy weer kom, sal die Here, die regverdige Regter,
dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir
almal wat met verlange uitsien na Sy koms.
Christi Herholdt

15 Okt1939 -17 Jul 2020
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Reisigers na more
(Karen Hauman)

’n Vrou is meestal op pad. Êrens heen. Sy het mos ’n missie: daar is áltyd iets wat moet gebeur. Eintlik al móés gebeur
het. En daarom loop die turbines van haar wees volspoed. Dit gee haar energie. Sy gryp elke minuut, jaag gedissiplineerd
na môre. Asof op ’n flukse fiets teen ’n afdraand, die wind in haar hare, flits die lewe soos ’n uit-fokus video verby.
Om te reis is romanties! Dit maak drome los, nuwe wêrelde oop. Reisgenote is spesiale mense. Saam deel mens
dubbeld, vreugde vermenigvuldig. Gewone frustrasies en skaafplekke word weggebêre, ons word deelgenote van ’n
gemeensame reis. Enjoy the journey! Breinspoel die reisplanne.
My 2020-dagboek loer afgehaal en vergete onder ander leesgoed uit.
In my kop is maande reeds afgeskryf. April, Mei, Junie se gemerkte datums is “tot latere kennisgewing” uitgestel. Drome
van reise het saam met besprekingsbewyse in die drom geland. Dis soos toe my paspoort midde in ’n reis gesteel is.
Vooruitsigte eensklaps uitgevee. Gewone planmaakplanne skielik nutteloos. Helaas, die reis is onderbreek.
Tog nie, kom ek agter. Ek beweeg nog. Ek haal dieper asem, kry tyd vir rondkyk en fokus beter. Ek beleef intenser en
hóór duideliker! Ook dit wat nie gesê word nie.
En ek leer weer om kinderlik te kan waardeer en uitsien. Môre is reeds hier, en in vandag is gister naby. Daarom bly ek
aan’t reis. My aktetas of breimandjie of rugsak of spens, én my hart, dans dankbaar en boordensvol goeie gisters.

Want ek verstaan opnuut dat nét vandag gordyne kan oopmaak na splinternuwe môres.
'Moenie slaap nie, kyk!
Agter die gordyne begin
die dag dans
met 'n pouveer in sy hoed'

Ingrid Jonker

SAAI HANDE VOL SONSKYN
Die HAT beskryf “fluks” as ywerig, vlytig, lewendig, vinnig, rats en knap en “vrolik” as opgeruimd en plesierig!
Hierdie rits woelige woorde laat dit klink asof ‘n flukse mens knap is omdat sy fiks is – geestelik en fisiek!

Die vrou van Spreuke 31 lag oor die dag wat kom, is mal oor haar man en kinders en laat
nooit ‘n geleentheid verbyglip om ander te help en minderbevoorregtes te bederf nie!
Haar leuse was sekerlik: “Hoe fikser, hoe flukser!”
‘n Flukse vrou sien vrolik kans vir baie dinge, want haar Jakobsleer staan altyd gereed in haar binnekamer.
Vroeg in die môre geniet sy vertikale kommunikasie met die Een wat haar gesindhede kleurvol maak, en as
sy daar uitstap, saai sy hande vol sonskyn!

Elise Grey
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Foto 1: Ester Griesel verwelkom
almal teenwoordig.
Sy praat oor die verskillende reise
waarop verskillende mense gaan, en
haal aan uit Spreuke 16:9 - Die
mens beplan sy eie pad, maar die
Here bepaal hoe hy gaan loop.

Foto 2: Maryke van der Westhuizen
lees die erekode.

Boodskap van Stephani Venter (UB-lid N&O Vrystaat) aan die twee takke
EK KYK OP NA DIE BERG.....
WAAR SAL MY HULP VANDAAN KOM?
Ek kyk op na die berg wat so stil-stil in my wêreld kom staan het. Die berg
wat wegkruip in mense se groet & vat & mens-wees. Die berg wat
vingermerke maak op winkeltrollies & die rakke daar binne leeg koop. Die
berg wat angs & paniek & onsekerheid in mense se harte gaan bêre. Die berg
wat wagstaan voor die hospitaal & keer dat geliefdes by 'n hart-se-mens kan
uitkom. Die berg wat 'n wêreld se ekonomie met een hand stop. Die berg wat
skole se deure toemaak & lag-lag voor my kerk se hek gaan sit. Die berg wat
bejaardes weerloos laat & hulle bang in hulle huise laat wegkruip. Die berg
wat besighede sluit & gesinne sonder kos laat. Die berg wat paaie toemaak &
'n hele land se mense in hulle huise injaag. Ek kyk op na die berg wat so stilstil in my wêreld kom staan het. Waar sal my hulp vandaan kom? Wie gaan
my help om verby hierdie berg te kom?
My hulp is van ...

Lees meer...
http://dameskring.co.za/wp-content/uploads/2020/07/Ek-kyk-op-nadie-berg.docx
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Riebeeckstad en Welkom se gespreksartikel word hanteer deur Dr. Ben Joubert van
die Moedergemeente in Riebeeckstad.

WANNEER ALLES TOT STILSTAND KOM
Een ding wat maklik onderskat word is veronderstelling dat alles altyd normaal sal verloop. Ons normale
lewensuitkyk is dat ons planne maak en verwag dat dit net so sal gebeur. Ons dink nie eers daaroor na nie – môre sal
ons opstaan en werk toe gaan; ons sal terugkom, aandete geniet, TV kyk en gaan slaap. More sal die dag net so
verloop! Wanneer daar egter iets gebeur wat hierdie normale gang van sake omvergooi is dit erg ontwrigtend. ‘n
Motorongeluk vind plaas en jy beland in die hospitaal. Dinge by die werk kom tot stilstand. Jy het nog beplan om
hierdie naweek ‘n heerlike wegbreek te geniet en jy het só uitgesien daarna! Nou is alles van die baan en moet jy al
jou planne aanpas. Wanneer so ’n ingrype langer as’n week aanhou is die kanse goed dat mens neerslagtig kan raak
daaroor. As dit egter langer as twee weke aanhou ontaard dit in ‘n krisis wat jou hele toekoms kan herskryf. Dit kan
uitloop op trauma en al die ellende wat daarmee saamgaan.
Mense reaksie wanneer alles tot stilstand kom verskil. Meeste van die tyd dink mense nie oor hulle reaksie daarop as
‘n keuse nie. Dit voel asof alles net gebeur. Aanvanklik kry mens dit reg om slegs op die negatiewe ...
Lees meer...
http://dameskring.co.za/wp-content/uploads/2020/07/WANNEER-ALLES-TOT-STILSTAND-KOM.docx

Senekaltak se bydrae vir Mandeladag
Ons het besluit om in hierdie Grendeltyd vir ons personeel by Westerson
waardering te gaan oorhandig.

Ouetehuis in Senekal ‘n blykie van

Op 15 Julie het ons vir 31 van die personeelhede handeroompies gaan uitdeel vir die droë hande wat so baie moet saniteer in
hierdie COVID-19 tyd!
Groete

Marianne Kotzé
Senekaltak
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Burgersdorptak
het vergader en voorraad is ingesamel vir
gesinne met nood.
Hierdie was hulle uitreiking vir Mandeladag.

Ware DK Vroue met glimlagte in hul oë!

GASSPREKER UIT ROTTERDAM
PE SUIKERBEKKIE tak hou hul maandelikse
byeenkoms vitueel. Die inperking het ons
geleer hoeveel meer ons kan doen d.m.v.
virtuele byeenkomste. Ons het die voorreg
gehad om ons DAMESKRING se Presidente,
Coreen King, van Burgersdorp by ons te hê.
Die onderwerp 4DE INDUSTRIËLE
REWOLUSIE: TEGNOLOGIE is aangebied
deur ‘n gasspreker, Frikkie Snyman.
Frikkie het vanuit ROTTERDAM met
ons gesels.
Groete

Elize Muller (Gebied 3 Oos-Kaap)

Welkom en Riebeeckstadtakke
se gunsteling Afrikaanse woorde of gesegdes.
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Beste Dameskring Vriende

Kleuterskool : Tjokkers vir Jesus
COVID-19 en gepaardgaande inperkings het ons almal onkant betrap en baie mense, besighede en instansies hard
geslaan. Die kleuterskool, Tjokkers vir Jesus, wat ons as Dameskring groep al vir ‘n geruime tyd ondersteun, is ook
swaar getref deur hierdie onvoorsiene gebeure. Tans betaal ons as Dameskring groep een van die onderwyseresse
se salarisse en help om ‘n deel van die huur te betaal.
Tjokkers grens aan `n plakkerskamp in Krugersdorp. Die kinders en ouers van die kleuterskool se nood is dus groot.
Die personeel en bestuur van hierdie klein kleuterskooltjie in Krugersdorp probeer nogtans om, ten spyte van hul eie
uitdagings, Tjokkers se gemeenskap te bedien met die beperkte fondse tot hul beskikking. Bittermin gesinne kan tans
kleuterskoolgelde betaal. Onderwyseresse en personeel wat steeds voltyds werk, maar op nuwe uitdagende wyses
dienste verrig, ontvang steeds salarisse.
Elke dag bedien hulle die volgende aan 60 Tjokker huishoudings:
• Gekookte middagete,vrug, vrugtesap en grondboontjie toebroodjies.
• Gedroogde pap vir die volgende oggend.

• Van die Onderwyseresse besoek daagliks gesinne om kontak met
kleuters en ouers te behou. Baie van hierdie kinders is soms blootgestel aan gesinsgeweld en armoede.
• Onderwysers probeer op verskillende maniere weeklikse pakette by ouers uit te kry sodat hul steeds by die
skoolprogram hou.
Die Tjokkers personeel werk onverpoos voort en niks is ooit te veel nie. Almal daar kan getuig van vele wonderwerke
wat hul hoop en geloof versterk sodat hulle nie moed verloor nie.
Die nood is groot maar die hoop beskaam nie, daarom sal enige bydrae hoog op prys gestel word.
Help so…
• Almal maak nou huis skoon en enige tweedehandse items is welkom. Kontak ons dan maak ons ‘n plan om dit te
kom haal na grendeltydperk verby is.
• Kos kan bestel word by www.kosonline.co.za en dit word dan direk by hulle afgelaai.
Kontak Lizette Grobler vir verdere inligting vir aflewering.
• Geldelike bydraes kan inbetaal word aan : Dameskring Aasvoëlkop
ABSA, Tjekrekening nr 9191158078, Takkkode 632005 . Verwysing: Naam & Tjokkers.
• Ons R100 projek is ‘n maklike manier om ’n maandelikse bydrae te maak. Vra gerus as u meer oor die R100 projek
wil uitvind.
• Indien jy reeds ‘n (anonieme) donateur is, bedank ons jou graag vir jou voortgesetteby bydraes.

“Gratitude - makes sense of our past, brings peace for today and creates a vision for tomorrow.” Melody
Beattie
Vriendelike groete

Dameskring Aasvoëlkop Tak 69 – Johannesburg Gauteng-Suid
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GLENSTANTIA TAK
Ons het gedurende grendeltyd mekaar se geselskap
baie gemis. Dit was die oproep van nood vanuit die
DK tak Sesmylspruit, wat ons aangegryp het om weer
nader kontak met mekaar te kon hê. Die besluit was
om ‘n bydrae te maak aan Kameeldrift

Laerskool in Kameeldrift Wes.

Dis hier waar
die skoolhoof, Marina van Niekerk, met geloof en
deursettingsvermoë die skool vanuit ondergang
gered het. Vandag staan die leerdertal op 700. Ons
taklede se deernisvolle
reaksie was baie spesiaal. ‘n Breiklub het ook ‘n ruim
skenking van voltooide artikels (komberse en
truitjies) gemaak.
Met gebruiksartikels, klere,
komberse en kontantbydraes kon ons as ‘n groepie ‘n
klein verskil maak in ons medemens se lewe Diè
ervaring het ons opnuut weer bewus gemaak van die
nood wat daar heers. Hierdie onbeplande stukkie
“saamwerk“ het ons verryk en sal ons bybly.
Hieronder is die skoolhoof en personeel van die
skool Kameeldrif Wes waar Glenstantia

Tak klere en komberse gaan aflaai het.

Die nood is

groot daar, soos ook elders in die land.

Linda Claassen
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Boodskappies aan vriendinne vanuit die Wes-Kaap
Liewe liewe DK-vriendin,
En so sluip Augustus op ons af, en sou ons heerlik saam met Lenette en Valencia wou kuier vanaand! Dit bly 'n uitdaging om balans
te vind in hierdie tyd waar dit kompleet voel of ons daagliks moet navigeer deur 'n skare - sonder om aan mekaar te raak.

Ek sou graag by jou wou hoor: wat gooi jou die meeste om in jou binneste, en wat doen jy om balans
te kry en weer op jou voete te kom?
Deel gerus jou ervarings met ons.
Liewe vriendinne, ek mis die Maandag bymekaar wees met julle. In 'n sirkel sit en lief en leed deel. Vriende om my tafel op 'n
Sondag. Die koerante se voorblaaie gooi my maklik van balans af. Maar dan is daar altyd die wonderlike sirkels in die natuur om
weer balans te bring. Soos die kern van 'n gousblom en 'n suikerbos.

*OGGENDGEBED*
Wees Stil:
1. Vind ’n stil plek, maak jou oë sagkens/liggies toe en haal ’n paar keer diep asem.
Maak gereed om die Psalm in 5 agtereenvolgende (verminderde) sinne te bid.
2. Sê die woorde, hetsy hard of sag by jouself: “Wees stil en weet Ek is die Heer.”
3. Na ’n paar diep, rustige asemteue, bid: “Wees stil en weet Ek is.”
4. Na ’n paar diep, rustige asemteue, bid: “Wees stil en weet.”
5. Na ’n paar diep, rustige asemteue, bid: “Wees stil.”
6. Na ’n paar diep, rustige asemteue, bid: “Wees.”
7. Wanneer jy gereed is, sê: “Amen.”
Dink vandag na oor wat God in jou losgemaak het tydens hierdie gebedstyd. Lees weer die teks, met 'n bewustheid dat die
Heilige Gees steeds meer aan jou wil openbaar.

*LEES Psalm 46*
Is daar iets anders as gister wat die Gees vandag aan jou openbaar?
Is dit dalk dieselfde wat Hy wil hê jy moet meer op fokus.
Praat met God daaroor, vra vir Sy leiding hiermee.
*GEBED*
Bid dat ons God sal raaksien te midde van die chaos om ons, dat ons sal tyd maak om stil te word voor die Here en ervaar hoe Sy
vrede oor ons vloei.
10

Pretoria Waterkloof Glentak
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BESEMBOS-KIND
Hier waar ons vandag is, Here, lewe ons so koes-koes onder die besembosse deur, nes Elia. Ons weghardloop-wegkruip-oomblikke
lyk net so ‘n klein bietjie anders as die besembos van die Bybel.
Ons vlug vandag onder ons besembos in terwyl ons stil-stil 'n masker dra, en hoop alles gaan sommer net weg. Ons vlug onder
ons besembos in wanneer ons hart se mens 'n lê-plekkie in die hospitaal kry, en ons nie daar naby mag gaan nie. Ons vlug onder
ons besembos in wanneer ons werk sy deure toemaak en ons wonder waar ons geld gaan kry om deur more te kom. Ons vlug
onder ons besembos in wanneer ons ons jongste op die skool se sypaadjie agterlaat, klein en alleen, net met 'n masker en
voetspoortjies wat hom wys waar hy moet staan. Ons vlug onder ons besembos in wanneer die virus sy kloue in ons huwelik
inslaan, wanneer ons baklei, sommer net omdat ons almal bang en onseker is. Ons vlug onder ons besembos in wanneer ons na
ons hartsmense daar ver verlang . . . Ja, Here, ons vlug na ons besembosse toe as ons magteloos staan teen elke plaasaanval, elke
stukkie geweld in hierdie land.
Ons besembosse lyk dalk ‘n klein bietjie anders as die Bybel se besembos. Daardie besembos het blare en takke gehad - ons vlug
na die veiligheid van ons eie hart, daar waar niemand ons kan sien en seermaak nie. Ons raak stil, raak sommer net weg sonder
dat iemand dit agterkom. Ons besembosse lyk dalk ‘n klein bietjie anders, maar dit pla U nie, want U is steeds dieselfde God.
U weet van die plek waar ons wegkruip vir die wêreld. U stap nooit verby ‘n besembos nie. Nee, Here. As een van U kinders
verward en stukkend onder ‘n besembos gaan lê, is U die Een wat stil-versigtig die takke wegskuif, U hand sag op ons skouer lê en
stil vir ons sê: “Kom, eet iets, anders gaan die pad vir jou te lank word.” En wanneer U ons versorg het, vir ‘n rukkie langs ons gesit
het en seker gemaak het ons het genoeg krag vir die pad wat voor ons lê, stap U stil saam met ons verder.
En iewers êrens op hierdie woestynpad, Here, is dit U wat sag vir ons vra: “Wat maak jy hier . . .?” En dan borrel dit so deurmekaar
soos Elia se woorde daar in die besembos-woestyn . . . dan vertel ons vir U van die stukkend nadat ons kind doodgegaan het, van
die onsekerheid en angs oor ons werk wat toemaak, van ons bekommerd-wees oor die finansies, die kinders, die skool, van ons
hartseer oor 'n geliefde wat in ICU lê. Dan vertel ons vir U van die verlang na ons hart se mense, van ons wakker-lê elke nag. En
wanneer ons klaar vir U vertel het, Here, is dit U wat stil langs ons sit en ons rustig maak. Vir ons weer en weer wys dat U groter is
as die bos en die woestyn in ons lewe.
Wanneer ons klaar vir U vertel het, is dit U wat stil weer vir ons die pad wys wat ons moet verder loop, nes destyds vir Elia.
Dankie dat U nie skrik vir ons besembosse nie, Here. Dankie dat U nooit ‘n besembos mis of sommer net ongeërg verbyloop nie.
Dankie dat U kinders se besembosse vir U saakmaak. So baie saakmaak dat U nie omgee hoe lank U by ‘n besembos moet stilstaan
nie. Solank die een wat onder die bos lê, net weet dat U daar is en dat U nie gaan weggaan nie. Nooit gaan weggaan nie. Dis vir
U belangrik, Here. Dankie dat U geduldig is, ook met my, U besembos-kind.

Dit is met groot jammerte dat ons geen nuwe lede hierdie maand byvoeg het nie.
Junie-maand het die Oos-Kaap vir die eerste keer ‘n lid virtueel ingestel.
Wie gaan hul voorbeeld volg?
Wie gaan die volgende lid wees wat virtueel ingestel word;
of waar gaan ons die eerste virtuele tak stig?
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COVID-19 PANDEMIE:
Hoe gaan ons hierdie geskiedkundige gebeurtenis vir ons
kinders, kleinkinders en agterkleinkinders bewaar?
Skryf jou verhaal neer en stuur dit aan Karien by
Die Dameskring se hoofkantoor:

'n Maksimum van 3 x hoë resolusie foto’s (300dpi)JPEGS kan
jou storie vergesel. Die foto’s moet ten minste 2MB groot
wees en wanneer dit per e-pos gestuur word, moet doodseker
gemaak word dat jou program dit nie outomaties verklein
nie. Kies die “original size” foto. Kry toestemming by die
fotograaf indien jy nie die foto’s self geneem het nie en gee
aan hom/haar erkenning.
Hierdie riglyne sal die
verwerkingsproses aansienlik vergemaklik en die eindproduk
vinniger in ons hande plaas.

GRENDELSTORIE UIT
COCKLE CLOSE
DK-lid uit die Wes-Kaap vertel van haar Covid-19
ervaring...

Jou ervaring van die pandemie, jou ervaring toe jy positief
getoets het, jou ervaring om ‘n geliefde alleen in die hospitaal
te laat, jou ervaring toe jy by die graf van ‘n geliefde moes
staan of jou magteloosheid omrede jy nie afskeid kon neem
soos in die verlede nie. Stuur staaltjies van aanpassing van
oud na nuut, asook verhale van die wonderwerke wat jy
beleef. Vertel van die nuwe manier van gradeplegtigheid,
verjaardag, kombuistee, bruilof en ooievaarstee hou. Stuur
verhale van kreatiwiteit om te kan oorleef en te laat leef.
Stuur gebede, gedigte en foto’s.

Merk jou bydrae as GRENDELSTORIES.
Stuur dit in ‘n “Word” dokument, maksimum 600 woorde,
getik in ‘n maklike leesbare “font” soos Arial. Lettergrootte
van 12. Gee erkenning aan die skrywer indien jy dit nie self
geskryf het nie.

Grendeltyd: Cockle Close 5…4…3…, Tergniet
2020.
Februariemaand.
China.
Covid 19?
Wêreldpandemie?
Maartmaand:
Die eerste geval word in Suid-Afrika gediagnoseer.
Daar is sprake van ‘n “total lock down”.
Wat beteken dit? Wat hou dit vir ons in?
26 Maart 2020. My kinders en kleinseuntjie is oppad
van Pretoria af om vir 3 weke lank saam met ons in ons
huis, en vir hulle boonop in hul ouerhuis by die see,
toegesluit te wees. Dis tog immers beter as om elkeen
in sy eie “sel” afsondering te trotseer en die Wes-Kaap,
so is toe gesê en geglo, is die veilige plek om te wees!
Gou was ons huis vol lewe en is daar behoorlik gelééf!!
Boetie kon nie genoeg kry van die ruimtes om hom nie
en het selde geloop – hy was op n drafstap om sy
nuutgevonde vryheid te ontdek en te geniet. (Dit sou ek
veel later besef ‘n lewensles te wees wat ons by ‘n
seuntjie, wat toe nog nie eers 2 jaar oud was nie, kon
leer.) Gerrit en Andriëtte het hul met groot
genoegdoening behoorlik op die leerbanke in die
woonkamer ingenestel, terwyl Oupa en Ouma se rustige
tred in ‘n drafstap agter Boetie aan verander het. “Dis ‘n
groot voorreg!” het ons telkemale, as ons knieë lam en
ons asems kort raak, vir mekaar gesê.
Die president het ons vir 3 weke lank in fase 5 tussen
ons 4 grensdrade ingehok. Dit het aanvanklik na ‘n
doodgewone skoolvakansie gevoel met die kinders om
ons. Daar was genoeg om saans elk aan ‘n glasie wyn
te teug en te ontspan. Dit en die ontspanne gees wat toe
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nog geheers het, het natuurlik die eetlus ook goed
aangewakker en Ouma het haar sif gedink aan wat om
volgende vir die honger mae op te dis. Gerrit se liefde
vir vleisbraai was inderdaad ‘n uitkoms!
Soos die tyd verbygegaan het, het dit egter gou duidelik
geword dat die 3 weke van “lock down” veel langer gaan
word. Gerrit en Andriëtte het opdrag van die skool af
ontvang om lesplanne vir aanlynklasse in te dien en dit
opsigself het ons laat besef: Hier kom ‘n ding wat ons
nie voorsien het nie!! So word ons vermoede dan ook
bevestig toe die president op ‘n Donderdagaand, ‘n
week voordat die aanvanklike 3 weke sou verstryk,
aankondig dat die grendeltyd verleng word. Ons was
stom. Voorsiening is glad nie deur die kinders getref vir
so lank bly nie. Ek meen, somer het begin winter word
en geen leerstof was hier om aanlyn skool te kan hou
nie. Om enigsins te ry, moes ‘n permit by die polisie geky
word en wat hul, helaas, geweier het om uit te reik tensy
jy ‘n begrafnis wou bywoon!! Ons was inderdaad agter
slot en grendel, gevangenes in ons eie huis! (Ouma sien
al hoe sy die ingehoktes moet voed tot September toe.)
Die toesluit in een huis was nou minder lekker. Die
spasie was nou rerig nie meer jou eie nie. ‘n Mens moes
behoorlik suutjies trap, want êrens in die huis het
Andriëtte en Gerrit aanlyn skoolgehou dat hoor en sien
vergaan. Die aanvanklike groot, oop ruimte het selfs vir
klein Daniël te klein geword. Om saam met Oupa na die
bure se vakansiehuise te gaan kyk, het ‘n groot avontuur
geword. Die sandhoop by oom Naude se huis het die
avontuur van Mount Everest klim ingehou en die Lee
Enfield-motorfiets in oom Mario se motorhuis het die 2
seuntjie-ogies soos die blinkste sterretjies laat skitter, in
so ‘n mate dat Ouma ‘n motorfietsstorie moes opdis en
elke aand voor slaaptyd moes vertel. (Wat oom Mario
egter nie weet nie, is dat onse bikertjie sy Lee Enfield
gaan koop met die geldjies in sy spaarvarkie!!)

hou nie. Ek wil nie meer my eie psigiater wees nie. Ek
wil weer die seesand tussen my tone voel.
Tog, as ek eerlik met myself moet wees, het dié toesluit
my oë vir baie oopgesluit: vir die onkoopbaarheid van
gesondheid, vir die onskatbare waarde van ‘n goeie
lewensmaat en kameraad, vir die kosbaarheid van my
kinders en familie, vir die noodsaaklikheid van vriende
en vir hoe min ek nodig het om oor die weg mee te kom.
Terugskouend het ek deur die oop ogies van ‘n
tweejarige seuntjie ook geleer om myself weer te
verwonder aan ‘n swerm duiwe in vlug, ‘n veertjie wat
afwaarts dwarrel om sy lêplek voor my voete te kry, aan
‘n groot, bolronde, pink supermaan, aan die sterretjies
wat vir ‘n mens knipoog as jy vir hulle nagsê – sommer
aan alles in my ganse ruimte. Wat ’n seën was dit nie
dat hy saam met sy pappa en mamma vir ons die hoktyd
korter kom maak het nie!
Ek sien reikhalsend uit na die dag wat my adres weer
net gewoon Cockle Close 2 sal wees, want dan kan
tannie Google Maps jou na my wawyd oop voordeur toe
begelei waar ek jou hartlik, uitgedos en met bloedrooi
lippe, sal ontvang. My beste teekoppies sal gedek staan
– die tyd van gegrendel wees daarvan is ook verby – en
ons sal potte vol tee skink om al die opgepotte geselse
te gesels!!

Week 5 breek aan! Alles is op: geduld met mekaar én
die regering is op, ons gesels is op, almal se senuwees
is op, Oupa en Ouma se lywe is op én die wyn is op!!
Onverwags kondig die kopdoekminister aan dat persone
wat nie by hul huise is nie, ‘n paar dae kans het om by
hul huise te kom. Holderste bolder word daar gepak en
op 1 Mei draai die Ford Eco sy neus in die rigting van
Gauteng. Dit gaan ‘n wonderwerk kos om voor die
aandklokreël om 8 uur die aand in Pretoria te wees…
Oupa en Ouma huil…
“Lock down” het in der waarheid sopas eers vir hulle
twee begin…
Dit is 4 Julie, die honderdste dag van die grendelstaat.
Ons is darem al by “close” 3. Ek wil nie meer iets uitdink
om te doen sodat ek tog net al my varkies op hok kan
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BOEGOEBERG DAM:
In Desember 1938 het die herboude Voortrekkerwa, die
Johanna van der Merwe, naby die teenswoordige
Groblershoop oorgestaan op pad na die groot Geloftefees in
Pretoria.
Saam met hulle Gelofteprogram het die omgewing se mense
van 'n klomp klippe 'n monumentjie opgerig, wat vandag
verlate langs die pad Upington toe staan. Hierdie klippe is
vier jaar vantevore daarheen gedra vir die amptelike opening
van Boegoebergdam en sy kanaal waaruit 4 000 hektaar
besproei word.
Die monumentjie gedenk die armblankes wat met pik en
graaf kom dam bou het vir 'n karige loon en die kans om dalk
een van die besproeiingserwe van sowat ses hektaar te kon
koop.
Dis nie van luiheid, slegtigheid of gebrek aan prestasie wat
die mense arm was nie. 'n Lang rits vernietigende terugslae
het hulle ellende veroorsaak: Die runderpes van 1896, die
Engelse se vernietigingstog van die Tweede Vryheidsoorlog,
die bek-en-klouseeruitbraak, die wêrelddepressie van 1929
en die groot droogte van die vroeë negentien-dertigs.
Armblankes het die kans aangegryp om by Boegoeberg met
uitmergelende werk 'n hongerloon te verdien. Geen
vermetele "we demand" nie; geen neiging na misdaad nie;
geen grype na die vrug op andere se arbeid nie; geen geweld,
bandeloosheid of veragterliking nie.
In die grootste ellende het hulle hulle beskaafdheid, hulle
waardigheid, hulle geloof en hulle strewe na selfverbetering
en hoër waardes behou.

Niks is verniet gekry nie. Hulle moes self skoolmeubels
prakseer van blikke en afvalplanke. Elke dingetjie wat die
staat gegee het is noukeurig aangeteken en van die werkers
se gasie afgetrek. Kinders het hase, tarentale en duiwe gejag
en vis gevang sodat hulle gesinne kon oorleef.
Humor het die verarmde mense met hulle bloeiende hande
help staande bly. Verhonger en met soms skaars genoeg
water om te drink, het hulle die geestige ironieboodskap die
wêreld ingestuur:

Boegoeberg se dam is 'n doodlekker dam.
Dis daar waar die meisies hulle hare was en
kam.
Glasies word geklink as ons vaaljapie drink.
Boegoeberg se dam is 'n doodlekker dam.
'n Volk met so 'n humorsin kán nie verloor nie. 'n Volk met
soveel veerkrag, daadkrag, werkkrag en geloofskrag móét
voortbestaan waar ander eerloos sal vergaan.
Boegoeberg bewys weer: Die Boerevolk se welvaart, waarop
andere vandag so gierig aanspraak maak, het nie uit die lug
geval nie. Dit is verwerf met opoffering en harde werk.
Laat ons dankbaar wees om lede van 'n trotse, eerbare volk
te wees wat homself uit die ellende kan werk en presteer . .
en laat ons die kan-nie-verloorgees van ons voorsate
voortsit.

Hanlie
Seemeeutak

Die magtige Oranjerivier is met die hand getem. Fondasies is
met die hand gegrawe. Dinamietlaaigate van tot twee meter
diep is met die hand in die rots geboor. Koekepanne met
sand en beton is met die hand gestoot.
Skaars, troebel, vuil water is ver met die hand aangedra.
Wanneer die rivier droog was, is gorras in die bedding
gegrawe.
Kinders so jonk as nege jaar het, na 'n dag se harde werk
sonder hoed of skoene in die skroeiende son, saans by
olielampies, gemaak van blikkies met pitte van 8stukkies lap,
geleer. Uit die ellendige omstandighede het een van
Boegoebergdam
se
dogters
die
nasionale
Bybelkenniseksamen gewen.
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BEURSFONDS
… aan al die takke wat alreeds in hierdie moeilike tyd bydraes tot die Beursfonds gemaak het!
Hou asseblief ons studente in julle gebede om daagliks hierdie uitdaging van aanlynstudies en –
‘’studentelewe’’ in geloof aan te pak en ’n sukses, fisies, psigies en emosioneel, daarvan te maak.

BEURSFONDS 2021
Dames ons bydraes tot die Beursfonds gaan in 2021 een van die grootste geskenke aan van
ons lede wees vir hulleself, of om aan hulle kinders of kleinkinders te gee.
Kom ons maak ‘n verskil!

Sluitingsdatum: 30 September 2020.
Aansoekvorms en kriteria is nou op die webblad beskikbaar en ook by die kantoor,
of u kan op die skakels hieronder kliek om dit oop te maak.
Kriteria: http://dameskring.co.za/wp-content/uploads/2020/07/KRITERIA-VIR-AANSOEKE-VIR-DIE-DAMESKRINGBEURSFONDS-HERSIEN-EN-GOEDGEKEUR-JUNIE-2020.pdf

Aansoekvorm vir 2021: http://dameskring.co.za/wp-content/uploads/2020/07/Beursfondsaansoekvorm-hersienen-goedgekeur-Junie-2020.pdf
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HOE GAAN DIT MET ONS BEURSSTUDENTE IN DIE GRENDELTYD?
Hoe ek as eerste jaar student die jaar 2020 ervaar.
Deur Naudine Booyens
As ŉ eerste jaar student was ek bang, maar ook opgewonde vir wat die student lewe vir my inhou, maar nooit
sou ek kon raai dat my grootste droom so sou uitdraai nie. Ek was nog besig om my voete te vind toe die
pandemie op ons afkom. Ek onthou nog die 17de Maart die aand het ek ŉ boodskap ontvang van die
seen17ns1717eit wat sê seen17ns tot verdere kennisgewing eerder moet tuis bly. Ons almal het dit verwag,
maar die realiteit daarvan het seen17 by my kom wakker maak. Daarna was die seen17ns1717eit stil ons het
niks gehoor tot en met April nie. Ek dink nie daar is iets wat my al ooit so oorweldig het, soos die dag toe ek
omtrent ŉ hoop werk ontvang het nie. Ek het alles voor my gehad, behalwe die een ding wat help as jy vasbrand
en jou lei ŉ fasiliteerder. Hier is ek skaars 2 maande op Universiteit en nou moet ek aanlyn alles self doen. Die
eerste paar maande was rof, want dis moeilik om vir ŉ fasiliteerder oor ŉ epos of n boodskap te verduidelik
waarmee jy sukkel en dan moet jy boonop nog twee dag wag vir ŉ antwoord. Wat ek verstaan, want hulle is ook
omkant betrap. Later het dit wel begin beter gaan, omdat ons kon werk wanneer ons produktief voel. Natuurlik
gaan ek as student nie kla oor ek eers 8 uur hoef op te staan in plaas van 5 uur nie. Ek het gewoond geraak om
op my eie te leer seen17n het heel goed begin gaan.
Alhoewel daar goeie sowel as slegte punte is het ek net weereens besef dat aanlyn leer nie eintlik vir my is nie
Hierdie afsondering het my ook laat besef seen17ns daaglikse lewe so gejaag na sukses is seen17n dit net so in
ŉ oogwink kan verander en dan is die enigste ding wat regtig seen17ns17 is die Here en seen17ns niks is sonder
die Hom nie, want dis net Hy wat jou deur die vrees gelaaide dae gaan dra. Ek het opnuut kans gekry of regtig
tyd te maak in my roetiene om tyd saam met die Here te spandeer. So in sommige opsigte is hierdie tydperk ŉ
bedekte seen.

*****

2020 Dié jaar vir die boeke, dié jaar waaroor baie nog gaan praat, vir jare wat kom.
Hierdie jaar sou dié jaar vir my gewees het – die hoogtepunt van my studies. As ŉ finalejaar student sou ons as
studente al die aksies van studentwees vir oulaas met groot gees bygewoon het en waar klas draf die
hoogtepunt van my week was is dit ook kort geknip – ŉ student sonder ander studente is immers nie ŉ student
nie. Toe ons weer kyk toe is ons letterlik in ons huise opgesluit.
Ja ek moet sê ek en my mede student gaan nie die kans kry vir ‘’oulaas’’ nie, maar nie te min moet ons kyk na
die lig in die donker tonnel – ons kan met die hulp van die universiteit se nuwe aksieplanne asook die tegnologie
ons studies voortsit en ons graad suksesvol voltooi. Met dié dat die klas aanlyn is, kan ons maklik voortgaan en
ons werk nou harder as ooit – soms vergeet ek ons is in die middel van ŉ pandemie en vir al die dinge waarvoor
mens dankbaar kan wees.
Hierdie situasie waarin ons onsself bevind laat mens besef, ŉ mens kan sy pad hoe goed beplan, maar dit is God
wat bepaal hoe mens dit stap.
Alle eer aan God.
Hessie Moldenhauer
Finalejaar Student te Aros
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Waardes vir Woelwaters
beskikbaar by Die Dameskring Kantoor, admin@dameskring.co.za
vir slegs R70.00

Indien jy dalk kans sien om een of twee of meer
boeke te borg kan ons net ‘n groter verskil in ons
gemeenskappe maak. Deponeer jou bydrae in DK
se rekening met verwysing: Lidnr./Borg WW boek

Baie dankie aan die ATKV vir die voorlesing uit ons Waardes vir Woelwatersboek.
Vir die van u wat dit gemis het op Facebook: Hieronder is die skakels vir die twee uitsendings.

In Kwarantyn-storietyd lees Chareldine van der Merwe, projekbestuurder van die Vriende van Afrikaans,
voor uit "Waardes vir Woelwaters", 'n projek van Die Dameskring, geskryf en saamgestel deur Belinda
Campher. Hierdie verhaal is onderhewig aan kopiereg. Die skrywer en die uitgewer het albei toestemming
verleen dat hierdie video gedeel mag word.
RESPEK.
https://www.facebook.com/ATKVSA/videos/208022667249927/
FLUKSHEID/SPANWERK.
https://www.facebook.com/ATKVSA/videos/912156692614350/
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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 Oktober beskikbaar wees.
Baie dankie aan elke tak wat borgskappe gegee het. Dit help om
hierdie projek te kan loods.
Vir ‘n bedrag van R150.00 kan ‘n bladsy in die Granaat geborg word.
‘n Advertensie kan dan geplaas word óf ‘n tak of individu kan ‘n
spesiale lyninskrywing maak met ‘n mooi boodskap of gedagte.
Die lyninskrywing (boodskap of gedagte of advertensie) moet nie
langer as 30 woorde wees nie.
Bewys van betaling moet die borg se besonderhede (Naam en
telefoonnommer & dorp) en lyninskrywing vergesel en na
admin@dameskring.co.za gestuur word.
BANKREKENINGBESONDERHEDE:
Bank: ABSA Brooklyn Square
Lopende rekening
Rekeningnaam: Die Dameskring
Takkode: 632 005
Rekeningnommer: 2840 750 062
Bedrag: R150.00
Verwysing: Borg’n Bladsy /Taknaam/Nr.

Dameskring staan vir bemagtiging:
Maak asb. gebruik van die Granaattema’s in jul takvergaderings.
Kliek op die skakel hieronder om die tydskrif oop te maak:
http://dameskring.co.za/wp-content/uploads/2020/06/Granaat-Junie-2020.pdf

In die vorige uitgawe van granaat het Anne-Marie Beukes, hoof van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns, opnuut die
belangrikheid van Afrikaans in ons samelewing beklemtoon: die derde grootste taal in ons land met byna 7 miljoen
sprekers; nagenoeg 24 miljoen mense in die wêreld verstaan Afrikaans.
Kortom: Afrikaans is ‘n dinamiese taal wat vir ‘n groot verskeidenheid mense ‘n “tuiste” bied om in te kommunikeer, om
in te leer, om in te redeneer, om in te verskil, om in te redekawel, ja om in te KUIER.
En as dit dan alles gesê is,duik die allesoorheersende vraag steeds op: Wat van die wonderlike taal môre, oormôre en in
die jare wat kom, in die verre toekoms?
Gaan Afrikaans saam op die reis na môre? ....
Lees verder in die Granaat (Kliek op die skakel hierbo).
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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 vir ‘n reëling.

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
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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.

DIE WAARDE VAN VRIENDSKAP
Baie mense worstel met eensaamheid en ʼn gebrek aan vriende. Jy kan dalk 1 000 vriende op Facebook hê, maar
hoeveel van hulle is ”werklik” vriende? Dit is maklik om ʼn vriend te aanvaar en daarna op alles te reageer met
ʼn Like-knoppie en die meeste van die tyd het jy nie eers die inskrywing gelees nie.
Dis maar selde dat mens saam met ʼn vriend of vriendin sit en koffie drink en gesels oor dinge wat saak maak.
Mense sit meestal en skerts oor onbenullighede. Ek dink nie ons besef altyd hoe baie mense in eensaamheid leef
nie. Vriendskap word as vanselfsprekend aanvaar en eers wanneer jy ʼn vriendskap verloor besef jy julle het eintlik
baie in gemeen gehad.
Dr. ST Potgieter, sielkundige van Bellville, gee die volgende wenke oor vriendskap:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontmoet mense
Wees ‘n goeie luisteraar
Wees betroubaar en lojaal
Behou jou vriendskappe
Wees ‘n aangename persoon
Moenie uitnodigings van die hand wys nie
Behou kontak met jou vriende
Geen vriendsakp is perfek nie
Moenie net ‘n opsie wees nie
Vriende inspireer mekaar
Bid vir mekaar

Waardeer jou vriende, ware en opregte vriende is skaars, baie skaars.
Deur Emsie Martin (6/2/2019)
Bron: https://www.pitkos.co.za
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BOEKRESENSIE
Ons BOEKWENNER van die Lux Verbi boek:
Vreugde vir Larissa geskryf deur Elsa Winckler

SONJA BOTHMA (Pretoria Waterkloof Aandblomtak)

NUUT van LUX VERBI
Anzil Kulsen

Reënboogmelodie
Diané sukkel van jongs af met 'n eetversteuring. Tot sy Robert ontmoet, 'n aantreklike
man wat haar help en aanvaar net soos sy is en met wie se steun sy weer kans sien
vir die lewe. Robert het haar nog altyd lief gehad en onderskraag, maar nou duik
ernstige vrae op: Wie is die vrou wat sê Robert is die pa van haar kind? Het Robert
'n verlede waarvan Diané niks weet nie? Hoekom sal Robert haar nou in die steek
laat? Diané wil haar outistiese seuntjie ook ten alle koste help. Of is sy juis die oorsaak
van haar kind se probleme? Wanneer Diané uitvind wat werklik aan die gang is, kom
sy voor groot besluite te staan.
Met Reënboogmelodie delf gewilde skrywer Anzil Kulsen diep in 'n komplekse
moderne huweliksverhouding. Wat verg dit van jou om in jou huwelik te bly, en is dit
noodwendig die beste vir almal?
Oor die skrywer
Anzil Kulsen is op Upington gebore en word in Keimoes groot. Sy verwerf ’n B Hons.graad en sluit by die ATKV
aan as projekbestuurder. Sy besoek afgeleë gemeenskappe om met mense oor boeke te gesels, bied kreatiewe
skryfkursusse aan en doen spel en narratiewe terapie. Sy is getroud met Heine, hulle het twee kinders en woon
op Upington.

Wedstrydvrae om drie van LUX VERBI se boeke TE WEN hierdie maand:

Reënboogmelodie: Wat is die vraag oor die huweliksverhouding waarna die skrywer
soek in die boek?
Mia: Waarvan is hierdie boek ’n getuienis?
Hooglied: Hoeveel boeke het Marzanne al geskryf in hierdie topverkoperreeks?
E-pos jou Naam, Fisiese adres (vir koerier), selfoonnommer en antwoord na:
admin@dameskring.co.za
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Mariska Robberts

Mia
'n Ma se storie van verlies en hoop
’n Motorongeluk tydens ’n gewone gesinsvakansie verander die Robbertsgesin se
lewe dramaties. Niemand is beseer nie, behalwe klein Mia. Hierdie is ’n eerlike,
hartroerende verhaal van verlies, van ’n ma se diepste hartseer, maar dit is ook ’n
getuienis van God se genade en van die genesing en nuwe lewe wat net God kan
bring. Mia se ma, Mariska, vertel haar verhaal van smart, verwyt, en uiteindelik
aanvaarding en vergifnis. Te midde van ander uitdagings, omskep Mariska
onbeskryflike pyn in werklike hoop. 'n Ouer se pad van rou ná die dood van 'n kind
is vir elkeen anders, maar klein spatsels hoop is oral sigbaar. Dit is veral in die
diepste, donkerste put wanneer lig deurskyn al is dit soms net-net sigbaar.
Wanneer jy terugkyk, besef jy dit was eintlik nog altyd daar. Daar is ook 'n laaste
hoofstuk deur Braam Klopper (pastorale terapeut wat spesialiseer in rou) om hoop
en afsluiting te gee.
Oor die skrywer
Mariska Robberts is gebore en getoë in Pretoria. Sy verwerf haar B.com-graad aan UP. Sy en haar man
hervestig hulself in Bloemfontein waar sy aanvanklik voltyds en deesdae deeltyds in die bemarking en
skakelwese werk. Sy het vier kinders, waarvan een nie meer op aarde is nie.

*****
Marzanne Leroux Van der Boon

Israelreeks
Hooglied
Die Jode het nog altyd ’n lied gehad om te sing: Soms ’n lied van vreugde; soms
’n lied van pyn en lyding. Ook vir die Kriges is daar vreugde liedere en pynliedere.
Yhoshi word dertien en dis tyd vir sy bar mitzvah. Die kleine Chaya is twee en ’n
blye lied vir almal om haar. Mara is in Jerusalem waar haar Joodsheid ’n nuwe lied
vir haar word. Daar is ook ’n pragtige loflied wat gesing word deur Re’uven en
Shlomit. Maar waar sal Marc sy vreugdelied vandaan kry waar hy weereens in die
Haddasahhospitaal pleit vir ’n geliefde se lewe? Hooglied is die elfde titel in
Marzanne Leroux Van der Boon se topverkoperIsraelreeks.
Marzanne besoek Israel gereeld en met haar diepgaande kennis van Israel skryf
sy die Joodse leefwêreld vir haar lesers oop.
Oor die skrywer
Marzanne Leroux Van der Boon is ’n bekende en bekroonde skrywer wat in
Vredehoek, Kaapstad, woon. Sy is veral bekend vir haar liefdesromans – wat
allerhande etiese en aktuele kwessies aansny – en het ook ’n passie vir Israel, wat
die afgelope paar jaar uitgeloop het op elf gewilde romans wat in daardie land
afspeel.
Medianavrae
Kontak: Arleen Stone
Tel: 021 406 3033/2070
Email: arleen.stone@nb.co.za
Lux Verbi is 'n druknaam van NBUitgewers
Tel: +27 (0) 21 406 3033
Webwerf: www.nb.co.za
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VRIENDE EN VENNOTE

Beste Dameskringlede,
Die Voortrekkermonument en Erfenisstigting loods ‘n projek waarvolgens hulle die Monument gaan ‘herbou’. Deur dit
te doen, gaan hulle die hele Monument ‘verkoop’. Deur ‘n stukkie van die Monument te ‘koop’ kry die ‘koper’ dan ‘n
sertifikaat wat aandui wat hy ‘gekoop’ het en sy naam word vir die nageslag aangeteken in die VTM argief as een van dié
wat tydens hierdie ernstige krisis gehelp het om die Monument se kop bo water te hou. Hy word ook ‘n ere ‘eienaar’ van
die Monument.

Ons is almal diep dankbaar dat dit baie goed gaan met hierdie projek. Ons is oorval met versoeke en die
meeste items by die Monument is reeds 'uitverkoop'. Daar is egter nog duisende granietstene 'te koop'.
Sonder hulle, sou die Monument nooit staan nie.
Vir verdere navrae kontak gerus:
Thea Furstenburg
Bemarkingsbeampte/ Marketing Official
Voortrekkermonument en Natuurreservaat / Voortrekker Monument and Nature Reserve
Tel: 012 326 6770 x 2140
Sel / Cell: 072 879 9035
Faks / Fax: 012 326 8374
E-Pos / E-Mail: thea@vtm.org.za
www.vtm.org.za
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Die Dameskring
(HOOFKANTOOR):
Gerard Moerdijk-huis, Voortrekkermonumentterrein,
Eeufeesweg, Groenkloof,
PRETORIA
Posbus 2655, Brooklyn Square, Pretoria, 0075
Tel: 012 301 1761/079 515 0873

Faks: 086 416 4782

admin@dameskring.co.za
Webtuiste: www.dameskring.co.za

Kantoorure: Maandae tot Donderdae – 8h00 tot 16h00
Vrydae – 8h00 tot 14h00

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

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