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UIT DIE PEN VAN DIE PRESIDENT

Geliefde DK- lid,
Ons is in ‘n nuwe seisoen en ‘n nuwe vlak van
grendeltyd! Lente bring altyd ‘n gevoel van vreugde en
opgewondenheid. Dis asof nuwe hoop in ‘n mens
gebore word. Die son wat vroeër sy kop uitsteek, gee
aan ‘n mens sommer meer energie om die dag te
begin. Die wisseling van seisoene is so ‘n bekragtiging
dat God in beheer is. Dis net HY wat die dae korter of
langer kan maak. Dis asof ‘n Kersfeesgevoel ‘n mens
sommer wil beetpak...
Vir my is lentetyd uitdoptyd. Dit voel of ek my hele
huis se meubels wil uitdra. Ek wil uitvee, afwas en
skoonskrop. Alles wat nes gemaak het, moet sy moses
teëkom.
So wil ek ook ontslae raak van alle onnodige bagasie –
Covid-bagasie. Raak ontslae van alles wat swaar op jou
hart lê! Stof ou en goeie herinneringe af. Maak vrede
met dit wat jy nie kan verander nie en pak dan net dit
wat regtig belangrik is, en wat ewigheidswaarde het,
terug. So maak ons sommer ook vir 2020 se Kersfees
plek.
Tydens vlak 2 van die inperking wil ek met alle geweld
my motor pak en net ry en ry. Ek wil die lekkerste
padkos pak en dit op die oop vlaktes onder ‘n boom
geniet. Geen “take-aways” mag êrens langs die pad
gekoop word nie. Ek wil ook die selfoon vir 2 weke
afskakel en net ‘n ware reisiger wees wat in die
oomblik leef. Ek wil alle “onthou” agterlaat en net die
ware ek terugbring. Voel jy ook so?
Ek wil dit wat ‘n skrywer in die Leeftydskrif geskryf het,
beaam. “Ek is moeg vir geesteskos wat so dikwels net
in “take away”- formaat gestuur word - SMS’e, videoopnames van vreemde predikers, ‘n oordenking van ‘n
paar woorde, ens.” Daar is seker niks verkeerd met
“take-aways” nie, maar ‘n mens kan vir seker nie net
daarvan alleen lewe nie. “Take aways“ word deur
vreemde kombuise gemaak. Dit neem nie werklik die
smaak en behoeftes van die eter in ag nie.
Ek verlang regtig na die gemeenskap van gelowiges en
lofprysing uit volle bors. Ek verlang daarna om ons

erekode te kan sing en ‘n gevoel van samehorigheid te
beleef.
Mag hierdie seisoen vir ons almal die nuwe lewe
waarna ons verlang, bring!
Vlak 2 van die grendeltyd maak dit moontlik om weer
binne regulasies vergadering te hou. Elke tak kan self
hieroor besluit, maar ek wil tog vriendelik versoek dat
ons begin moeite doen om weer die balans te herstel.
Baie dankie aan elke bestuur wat soveel moeite met
vergaderings in hierdie abnormale tye doen.
Seënwense vir jou en jou geliefdes!

Coreen
Padteken 3
Heilige Gees
Die Heilige Gees is nie net ons Trooster nie, maar ook
ons Gids in die lewe. Leer om te luister en sensitief te
wees vir die stem van die Heilige Gees! Jes. 11:2
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Nuwe maand
REISIGERS NA MôRE
‘n REIS PSALM
Here, my bene kan nie meer nie! My hele lyf swik.
My siel ploeg ‘n sloot deur die grond agter my aan.
Ek verdrink in vassit-sand. My asem wat lewe gee, is vlak,
vlakker …
En ek is dors … tot die dood toe, dors!
Hoe lank is hierdie reis na hoop, na môre dan?
Geen borde langs die pad wat sê hoe ver nog nie.
Net die meedoënlose sleep van my lood-voete, tree vir tree.
Ek weet U is ‘n lig vir my pad … dis dan stikdonker nag?
Ek weet U is die pad, die weg, het ek verdwaal?
Ek roep, en roep en roep na U met my laaste bietjie asem.
Waar is U? Sien U my? Hoor U my?
Ek steek my hand op en sê: “Hier is ek Here, ‘n stukkie stof,
maar ek is.”
Máár U hou U besig met elke tree wat ek gee.
U is nog steeds die pad, die weg, my lig en die hele Lewe.
Dis ek wat vasgedraai, vasgekoek het in ‘n vreemde,
agterstevoor wêreld.
Draai my reg, Here. Kom klop weer lewe in my hart, in my lyf,
siel en gees.
Dis by U waar ek wil wees.
Ek wil saggies, geruisloos so ‘n veertjie in U hande kom land.
Ek kyk op, soek na U daar ver bo alles, maar U is hier.
So naby.
Ek kan U proe!
U les my dors ... vir altyd en altyd en ewig.
(Lina du Plessis 2020), Durbanville Bergsigtak)

‘n Maand van winde en
stof.
‘n
Maand
van
gevoelens van die
reën-en-seën, wat oor
ons land kom neerdaal.
Augustus is die maand van pragtige tulpe so skoon, so rein,
so uniek. ‘n Blom wat nie weke mooi bly nie, maar ‘n
skoonheid so onaangeraak, so broos.
Voel ons almal nie een of ander keer so nie? Die onbekende,
die onseker wat vir ons loer aan die einde van elke hoek van
ons lewens.
Hoekom wil ons so alles beplan, vooruit hardloop? Miskien
vergeet ons om NOU te leef.
Sonder enige verwagtinge wat kan en moet gebeur.
Wanneer het ons begin stilstaan by wat die wil van die Here
vir ons …… jou lewe is?
Nee, ons hardloop ONS wedloop met ons pas en verwagting.
Die vasgevangde drie maande het alles weer in persektief
geplaas.
Soos ‘n legkaart wat jou verwar met 1 000 stukke.
MAAR,
Die prentjie lyk perfek sodra hy klaar gebou is………
Die gevoel wat jy ervaar sodra jy die legkaartstukke uit die
boks gooi. Dis ongelooflik, maar sodra jy die raamwerk
gebou het soos die ingenieurs jou bevel; voor jy die prentjie
(stukke) in mekaar pas, raak jy angstig en wil net moed opgee
!!!!! Stukke wegpak!!!! Gedink jy was mal om die projek aan
te pak…………….
Die onsekerheid dat jy nie kan beplan nie. Jy kon nie weet
wat die volgende legkaartstuk sal wees nie. Daar is nie ‘n
wit of swart manier hoe jy die legkaart kan voltooi nie.
Dit is die hoeveelheid tyd, passie, liefde, geloof in jouself en
Onse Here wat jou oortuig het om aan te hou en deur te
druk.
Jy sal en kan oorwinnaar wees uit die waarboel van angs,
onsekerheid en dat jy geen beheer het oor enige iets in die
toekoms. Jy is menslik. Jy is fantasties na die beeld van God
geskape. Jy is nie perfek nie. Jy is ‘n unieke dame van onse
God se GROOT skepping.

Liezel Loock
Pretoria Faerie Glentak
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IN HERINNERING

GOEIE NUUS
Stephan Joubert
Leer ‘n ander taal aan: Jesus s’n.

CHRISTI HERHOLDT
Ek eer haar nagedagtenis… sy was ‘n dinamiese leier.
John Maxwell skryf oor die eienskappe van ‘n goeie leier en
as ek aan Christi dink, het sy aan al die eienskappe van ‘n
goeie leier voldoen. Ek het die grootste RESPEK vir haar as
leier gehad, en daarom was dit vir my maklik om in haar
voetspore te loop. Sy het oor die vermoë beskik om ander
te bemagtig… en daarom kon ek so baie by haar leer.
Christi het toekomsgerig gelei, sy het voorgeloop, sy het die
pas aangegee. Ek kon haar volg oor wie sy was en wat sy
verteenwoordig het.
Christi se liefde en toewyding aan Die Dameskring het nooit
verslap nie. Sy het betrokke gebly tot die einde. Christi se
weggaan laat ‘n groot leemte in ons organisasie en in die
harte van menige Dameskringlede.
Dit was vir my ‘n spesiale voorreg om saam met haar te
werk, haar te leer ken, en van haar te kon leer.
Rus sag liewe vriendin!
Vriendelike groete

Die taal wat jy gebruik om die werklikheid mee te beskryf,
verander spoedig in jou eie werklikheid. Vat maar ‘n
uitdrukking soos: “Corona gaan die ekonomie vernietig.”
OF “Ons land sit op ‘n tydbom.” As jy dit as hoofopskrifte
gebruik om jou eie idees of ervarings mee te omskryf, dan
dwing dit jou om gedurig nuwe probleme te identifiseer
wat hiermee verband hou.
Sê nou jy sou egter kies vir taal wat eie is aan navolgers van
Jesus? Sê nou jy sou vra of sulke tydbom-taal jouself en
ander mense bemagtig, of ontmagtig? Sê nou jy sou vra
wat is jou rol op sosiale media, asook in ander gesprekke
wat oorheers word deur negatiwiteit.
Wat sou gebeur as jy sou kies om sulke “saamstem-spirale”
te deurbreek met iets soos: “Dit mag dalk waar wees, maar
ekself het gekies om deel te wees van die hemel se
brandweerspan.” OF “Daar is orals tydbomme, maar ek kies
om ‘n bomontlonter te wees.”
Verseker sal al wat ‘n realis is uitroep: “Naief!” “Nonsens!”
Wel toe nie… Nie as jy Jesus navolg nie. Jy is nou deel van
‘n ander verhaal – Syne! Jy volg Hom.
Hy is water vir die vuur. Hy is lewe.
Daarom leer jy Jesus se soort taal aan.
Die vraag is nie meer of dit genoeg help dat jy lonte probeer
doodtrap nie, maar of dit die regte manier is om te praat?
En as dit is, dan doen jy dit, selfs al doen jy dit alleen!
Jy doen reg, en jy praat reg – op die Jesus manier.
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GRENDELSTORIE UIT PORT ELIZABETH

GRENDELSTORIES

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:
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 250
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.
'n Maksimum van 3 x hoë resolusie foto’s
(minimum 1080 x 1080 pixels) kan jou storie
vergesel. Wanneer die foto’s 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.

Ek en my man, Roelof, was bevoorreg om gedurende Maart
2020 op ‘n bootreis te wees vanaf Suid-Afrika na Spanje.
Daar was onder andere, 168 Suid-Afrikaners op die Costa
Pacifica.
Die Coronavirus het kop uitgesteek toe ons die Atlantiese
Oseaan oorgesteek het. Die Spaanse regering het besluit om
a.g.v. die virus, die Spaanse landsgrense te sluit. Dit was baie
slegte nuus, want ons toer kon nie voortgaan soos
oorspronklik beplan was nie. Ons toer was besig om in ‘n
nagmerrie te ontaard!
Aanvanklik was ons passasiers in die duister gehou oor die
verdere verloop van die toer.
Gelukkig het die
kommunikasie darem effe verbeter. Op Maandag, 16 Maart
het ons na Marseille (Frankryk), daarna na Genoa (Italië), en
daarvan na Civittavecchia (Italië) vertrek. Die grootste
uitbreek van die virus was in die noorde van Italië en ons was
tevrede om op die boot te bly om sodoende nie blootgestel
te word aan die infeksie nie.
Op Maandag, 23 Maart het 148 Suid-Afrikaners die boot
verlaat en terug gevlieg na SA toe. Ongeveer 20 van ons het
in die slag gebly! Die Costa bestuur het belowe dat ons die
volgende dag via Ethiopië sou terugvlieg na Johannesburg.
En daar steek die Italiaanse regering ‘n stokkie voor ons
vertrek!!! Ons geloof is omtrent getoets. Elke keer wat ek
op ‘n hopie wou gaan sit en huil, moes ek net weer onthou,
onse Here weet die beste.
Veertien van ons is na ‘n hotel in Rome oorgelaas. Ons het
die volgende dag (baie opgewonde) na Rome lughawe
vertrek, om via Londen na Johannesburg te vlieg. Die
geleentheid het weer soos mis voor die son verdwyn, a.g.v.
Britse visas wat ons nie gehad het nie. Italië het hulle
lughawens daardie dag gesluit en alle deure het voor ons
toegeklap!
Ons het oor ‘n tydperk van 23 dae in afsondering in hotelle
gebly, want die virus het Rome toe in ‘n gevaarsone
verander. Die hotel (Bed en Ontbyt) se kamer was baie klein,
maar die geriewe was netjies. Ons is ook van nodige
medikasie voorsien. Ons kon nie die hotelkamer sonder
toestemming verlaat nie – daar was ‘n binnehof waar ons
een maal per dag (ongeveer 7 op ‘n slag) kon gaan son soek.
Ons MOES eenvoudig ons geloof behou! Gelukkig was ons
temperatuurlesings elkde dag normaal.
Op 17 April het ons met SAL na Johannesburg vertrek. Daar
moes ons weer 10 dae in afsondering bly.
Na ‘n gespook oor die nodige permit, kon ons seun ons op 27
April in Johannesburg kom haal. Nog nooit was Port
Elizabeth vir ons so mooi nie! Die Here het Sy hand oor ons
gehou, want al ons Covidtoetse was sover negatief. Ons loof
en prys Hom daarvoor!

Malinda Campher
PE LAVENTEL
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TAKNUUS
Klerksdorp Tak
Gedurende Julie 2020 het ons ‘n handsak projek
van stapel gestuur. Elkeen het ‘n handsak gepak
met troetel goedjies vir ‘n behoeftige vrou. Gesig
en handerome, naelversorging, naald en gare,
eetgoed en ‘n rooi lipstiffie ☺
Die organisasie Mosterdsaad bediening was vir
hierdie doel gekies. Die handsakke was met groot
vreugde en dankbaarheid ontvang
Voortaan kon elkeen ‘n foto stuur van iets waarmee
sy haar besig gehou het die afgelope maande.
Hoe wonderlik om te ontdek watter voorslag vroue
daar in ons tak is.

In Augustus het ons weereens virtueel
“bymekaargekom”. Dit was ‘n vertel en wys
geleentheid.
Elkeen kon ‘n foto stuur van iets wat vir haar mooi
of interessant was tydens die grendelstaat.

AFRIKAANS
•
•
•
•
•
•
•

Gehoorgestoord - as doof bedoel word.
Herorganisasie - wanneer daar van massa
afleggings sprake is.
Die houtjas aantrek - sterwe.
Ongewenste besoek - wanneer inbraak bedoel
word.
Prysaanpassing - beteken meestal dat die prys
styg, dus prysverhoging.
Tussen werke - klink beter as werkloos.
Transformasie - as rewolusie of omverwerping
van die huidige bestel bedoel word.
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Oos-Kaap
NUWE LEDE
Albei van Oos-Kaap Gebied 13, Port Elizabeth Carpe
Diemtak:

Junita (Nita) Koeberg, Lidnr 7522
Martie Postma-Botha, Lidnr. 7523
Baie welkom by Die Dameskring.
Mag jy hope seën en vervulling ervaar met elke
DK aktiwiteit.
Die
Gereformeerde
Kerk
Venterstad
het
‘n
hulpsentrum begin om behoeftige kinders te help met
huiswerk. By een van die afdelings word die Waardeboek as
hulpmiddel gebruik. Hulle gaan deur elke afdeling en pas dit
aan vir die ouderdom. Marinda Schutte (UB-lid Oos-Kaap 13)
bied die kursus stukkie vir stukkie vir onderwyseresse by
afstandsonderrig aan. Een keer per maand word dit gebruik
vir die Bybelles na die sopkombuis vir die hele gemeenskap
se kinders. Die hele program vir 2021 word dus op ons
Waardeboek geskoei.
Eerste les vir verrykende klas: eerlikheid - verhaal van Gehasi
Kinders het navorsing gedoen oor toneelstukke en moes die
verhaal gebruik om hul eie toneelstuk te skryf: dialoog,
verhoogverwysings, kostuums, ens. Dan gaan hulle dit later
opvoer.

Port Elizabeth Carpe Diemtak

se nuwe lede,

Junita Koeberg en Martie Postma-Botha word ingestel by ‘n
takvergadering.

***
Wêreld Selfdood Voorkomingsdag
10 September 2020
Stres is een van vele faktore soos trauma en
geestesgesondeheidskwessies
wat
bydra
tot
selfdoodneigings, volgens die SA Depressie en Angs Groep
(Sadag). Selfdood is ‘n baie sensitiewe en moeilike
onderwerp om oor te gesels, veral wanneer dit by
jongmense kom. Dit is sonder twyfel enige ouer se grootste
vrees dat hul kind so iets sal oorweeg. In SA is daar ongeveer
een selfdood per uur, en dan dink ons nog nie eers aan al die
selfdoodpogings nie. Daar is talle organisasies soos Sadag
asook die Internasionale Vereniging vir Selfdoodvoorkoming
wat hulle daarvoor beywer om diegene by te staan wat
hulself in so ‘n moeilike situasie bevind.
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Simfonie-tak (Wes-Kaap 1)
Augustus-kuier
Grendeltyd begrens nie hierdie vrolike note nie,
maar natuurlik moet elkeen haar noot ken en op die
regte plek inval om ‘n skone wysie te laat opklink!
Die opdrag is net, bring iets vir ‘n tafelrangskikking..
En soos ‘n goedgeoefende koorstuk is die groen,
pienk, blou en ‘n skerfie oranje bydraes ‘n wenner
– groen vir ruimte, pienk vir ontluiking, blou vir
kalmte en oranje vir opwinding. En hiermee wens
ons al ons mede DK-grendelaars wye ruimtes vir
opwindende groei toe!
Groete
Karien van Huÿssteen-Kleynscheldt
Voorsitter

P.E.

SUIKERBEKKIETAK

het hul eerste fisiese
bymekaarkom sedert die grendelgreep tydperk in 'n
koffiewinkel gehou.
Almal het bygedra om 'n geskenkpak met lekkernye
bymekaar te sit. Hierdie geskenkpak is by 'n plaaslike

verswakte versorgingstehuis, Lavender
Lodge, afgegee om die lente te vier.

***

***

Johannes 16:33
Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in
My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar
hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.”
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Wes-Kaap, Durbanville Bergsigtak

maak al

Erfenisdag (Suid-Afrika)

weer so:
Virtuele Takvergadering
Dinsdag 11 Augustus om 19h30 vergader ons vir die
sesde keer die jaar! Hierdie maand fokus ons op
VROUE, ja onsself! Hoekom dan nou nie?

Marriëtte Kleinhans kuier met

Margit Meyer-Rodenbeck en vier vrouwees.

Erfenisdag is 'n publieke vakansiedag wat jaarliks op 24
September in Suid-Afrika gedenk word. Voor 1994 was
die dag as Shakadag bekend, waartydens Zoeloes hulle
koning herdenk het. Ná demokrasie-wording is dit
omskep in 'n dag waarop alle kulture hulle eie erfenis kan
herdenk. Dit het egter gou as Braaidag bekend geraak.
Met die oorgang na 'n nuwe Suid-Afrika het
die kabinet besluit dat daar 'n dag (24 September) moes
wees
waarop
Suid-Afrikaners,
van
watter
bevolkingsgroepe ook al, hul eie erfenis moes gedenk.
Dit het beteken dat niemand moes vergeet wie en wat hy
is en waar hy vandaan gekom het nie. Elkeen moes op dié
dag sy eie kultuur, geskiedenis en kultuurgeskiedenis in
ere hou. Dit is toe Erfenisdag genoem.

Jy kan hierdie onderhoud saam met hulle geniet deur
op die onderstaande skakel te kliek.

Oud-president Nelson Mandela het self die woord
"reënboognasie"
bedink
om
Suid-Afrika
se
uiteenlopende
kulture,
gebruike,
tradisies,
geskiedenisse en tale te beskryf. Erfenisdag moes ’n
viering van daardie kleurryke verskeidenheid wees.

https://drive.google.com/file/d/1KioHzlitoVNefv2WuB_ALhpepwc2g0A0/view

Ilze Lammers (Voorsitter)

Die naam PYNAPPEL het uit ’n misverstand ontstaan.
Christopher Columbus het in 1493 op die Karibiese eiland
Guadeloupe aangekom. Daar het hy vir die eerste keer
pynappels teëgekom en hom toe misgis en gedink dis ’n
dennebol omdat albei ’n stekelrige voorkoms het. Daarom
noem hy toe die vrug ’n piña, die Spaanse woord vir
dennebol. Eers later het die Spanjaarde die onderskeid
tussen ’n piña en die ware jakob getref.
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PROJEKTE

BEURSFONDS

… aan al die takke wat alreeds in hierdie moeilike
tyd bydraes tot die Beursfonds gemaak het!

BEURSFONDS 2021
Ons sou bitter graag vir ten minste 3 studente in
2021 wou help, maar beskik huidiglik nog nie oor
genoeg fondse nie. Indien ons teen begin Januarie
ons huidige bedrag kan verdubbel, sal ons ons
doelwit kan verwesenlik.
Dames, kom ons neem die uitdaging ter harte en
maak ’n verskil in van ons lede, hulle kinders of
kleinkinders se lewens met ons Beursfonds!

GRANAAT
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.
Dameskring staan vir bemagtiging:
Maak asb. gebruik van die Granaattemas in jul
takvergaderings.
Kliek op die skakel hieronder om die tydskrif oop te
maak:

Aansoekvorms en kriteria is 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/wpcontent/uploads/2020/07/KRITERIA-VIR-AANSOEKEVIR-DIE-DAMESKRING-BEURSFONDS-HERSIEN-ENGOEDGEKEUR-JUNIE-2020.pdf

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.

http://dameskring.co.za/wpcontent/uploads/2020/06/Granaat-Junie2020.pdf

Aansoekvorm vir 2021:
http://dameskring.co.za/wpcontent/uploads/2020/07/Beursfondsaansoekvormhersien-en-goedgekeur-Junie-2020.pdf
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WAARDEPROJEK

GELDSAKE
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.

beskikbaar by Die Dameskring Kantoor,
admin@dameskring.co.za
vir slegs R70.00

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
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KANTOORSAKE
op die

Alle nuwe goedgekeurde
watermerk op.

vorms

het

‘n

Korrekte Prosedure

Indien lede individueel ledegeld betaal,
moet dit steeds op die tak se T9-vorm aangedui
word met die depositodatum.

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.

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

***

Woordeboek van die Afrikaanse Taal
“Woorde is kosbaar. Borg of koop ’n woord wat vir
jou van besondere waarde is en help so om die
toekoms van ons lieflike taal te verseker. Laat die
woord jou lei!”
Laurika Rauch
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BOEKRESENSIES
Ons BOEKWENNERS van die Lux Verbi
boeke:
Reënboogmelodie deur Anzil Kulsen
Kara Pellissier (Port Elizabeth)
Mia - 'n Ma se storie van verlies en
hoop deur Mariska Robberts
Ester Griesel (Riebeeckstad)
Israelreeks - Hooglied

deur Marzanne

Stephan Joubert

Emigreer of bly
Is die gras werklik groener aan
die ander kant?
Moet ek hier bly of is dit dalk beter om te emigreer?
Wat is die Here se wil vir my?
Vir Suid-Afrika?
Vir my ín Suid-Afrika?
Hierdie is vrae waarmee menige Suid-Afrikaner
worstel. Die bekende en geliefde teoloog Stephan
Joubert bekyk dié netelige kwessie van albei kante.
Hy skets die werklikhede van emigrasie, maar ook
die werklikheid van bly. Hy betrek ook ander stemme
– blyers of ryers – om jou toe te rus om ’n sinvolle
besluit te neem.

Leroux Van der Boon

Susan le Roux (Nylstroom)

“Ons lewe is nie net ’n inoefening nie. Ons wil hê dat
dit iewers moet tel. Daarom maak ons gedurig goeie
keuses. Ons maak morele keuses – ook wanneer
ons reis-en-verblyf keuses maak.”

NUUT van LUX VERBI
Oor die skrywer
Stephan Joubert is ’n teoloog, bekroonde
skrywer, prediker en ’n gesinsman. Hy is hoof van ekerk en ’n buitengewone professor by verskeie
universiteite. Hy skryf rubrieke in Beeld en JUIG! Die
Boodskap, saam met Jan van der Watt, is een van
die mylpale in sy lewe. Stephan het al meer as 55
titels uitgegee en meer as 200 000 boeke verkoop.

*******************************************

Wedstrydvraag om LUX VERBI se
boek TE WEN hierdie maand:
Wie is Stephan Joubert?
E-pos jou Naam, Fisiese adres (vir
koerier), selfoonnommer en antwoord
na:
admin@dameskring.co.za
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Bonus: ’n CD met 20 van die gedigte wat deur
Aletté Johanni en haar man, Heinz, getoonset is.
Elke gediggie word ook deur kleurvolle illustrasies
deur WessLee de Klerk vergesel.

Oor die skrywers

Aletté het ’n graad in joernalistiek en is ’n
gepubliseerde skrywer, motiveringspreker,
liedjieskrywer, Tv-aanbieder en stylkonsultant.
Aletté en Heinz is die trotse ouers van vier pragtige
kinders. Hulle woon in Somerset-Wes, Wes-Kaap.

Wesslee
is gebore en getoë in die Vrystaat. Sy het kuns
studeer by UP, as 'n aanbieder van Christelike
kinderprogramme gewerk, en 'n suksesvolle
musiekloopbaan gehad. Wesslee werk met die
hand en kleur dan met “chalk pastels” in. Wesslee
is nou weer 'n Vrystater, tans woonagtig in die
rivierdorpie, Parys.

Medianavrae

Aletté Johanni Winckler, Wesslee de
Klerk

Contact: 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

Gediggies vir vrolike gesiggies
“Om ’n huis vol kinders te hê is ’n voorreg, ’n seën,
’n roeping, maar ook báie bedrywig en deurmekaar.
In kinders se eerste vormingsjare is dit soms
moeilik om al die balle in die lug te hou. En ’n ma
en ’n pa moet ontdek: Ons elkeen het net twee
hande.”

Aletté Johanni Winckler
In Gediggies vir vrolike gesiggies pen Aletté
Johanni 49 gediggies met verskuilde lesse neer,
wat ouers kan help om lewenswaarhede speelspeel en op ’n ligte trant (eerder as met ’n preek in
die kombuis) aan hul kinders oor te dra. Leer jou
kind oor onderwerpe soos God die Vader, Seun en
Heilige Gees, die Skepping, familie, vrese, respek,
boelies, spanwerk en waar elkeen van ons inpas in
God se plan en die wêreld.

Wedstrydvraag om LUX VERBI se
boek TE WEN hierdie maand:
Voltooi: Leer jou kind oor onderwerpe
soos…
E-pos jou Naam, Fisiese adres (vir
koerier), selfoonnommer en antwoord
na:
admin@dameskring.co.za
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BESKUT TEEN VRESE
Beskut teen vrese is heg gekomponeer en ryk aan vars
en verrassende beelde. Dit is ’n eiesoortige bydrae tot
die Afrikaanse poësie. Die bundel is méér as aktueel.
Dit is in en vir hierdie tyd van vrese waarin ons leef
geskryf. Dit word ingelei deur Verse teen vrese.
Corona het ons almal se insigte, vooruitsigte en
drome oorgeneem. Daarom kan ons ons
vereenselwig met die bedreigdes. Ons hede en
toekoms word deur Corona bedreig. Alles is onseker.
Die vraag is: hoe kan en moet ons leef in die tyd van
Corona? Is daar nie tog sprankies hoop nie? Hoe lyk
en waarheen lei die omweë van die liefde ons? Waar
Corona is, is daar ook elegieë – uit die antieke en
huidige wêrelde. Kan die towerfluit ons help teen
Corona? Is die mens (ons) nie net ’n waagstuk nie?
Hierdie bundel wemel van ontroerende verse in die
tyd van Corona. Met die verse in die hand en hart
mag ons Corona in die gesig kyk, al sien ons niks nie.
Die gedigte laat ons die onsienlike van Corona sien.
Eindig alles net met die lied
Who wants to live forever?
Wees stil, wag maar, alles word nuut.

Cas Vos het reeds 11 digbundels die lig laat sien.
Daar het ook sy vertalings van Homerus se
Ilias en Odusseia uit Grieks verskyn.
In 2017 het hy grepe uit Dante se La Divina
Commedia uit Italiaans vertaal in sy publikasie Die
Goddelike komedie en in 2018 verskyn sy vertaling
van Dante se Il Paradiso. Dit is deur Ernst Kotzé met
“Magnifico!” begroet. In 2019 verskyn sy
elfde digbundel, Vlug van die gees. Johan Myburg,
digter en resensent, skryf oor die bundel:
“Die bundel” getuig van harmoniese bedrewendheid
én van verse wat ontwrigtend lyk en
gestroop voorkom van poëtiese eienskappe. In die
vertalings van Dante is “soepel omskrywings waarin
sy eie poëtiese hand seëvier”. Hy woon in Pretoria.
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Spel Terapie Opleiding
Professional Development:

VRIENDE EN VENNOTE

Play as a means to emotional wellbeing
Aanlynkursus d.m.v. Zoom: 21-25 September 2020

I2WE TOYS
Leer saam Lerato is 'n nuwe inisiatief van i2we, waar
ons gebruik maak van 'n pop met die naam "Lerato" en
Sotho woorde, om vir klein kindertjies ontwikkelings
aktiwiteite aan te bied op 'n lekker prettige manier.

Kontak gerus vir Marnie Wilken by Sel. 082-887-4377
of E-pos: admin@i2we.co.za
www.i2we.co.za

Marnie Wilken, 'n arbeidsterapeut deel saam Lerato
idees en aktiwiteite wat 'n mamma maklik by die huis
ook kan doen. Hulle videos gaan beoog om as
ouerleiding te dien en mammas bewus te maak van al
die lekker hulpmiddels wat beskikbaar is om die tyd
saam kinders spesiaal te maak.
Indien jy 'n mamma van jong kindertjies is en graag
maandeliks van hierdie "Leer saam Lerato" videos wil
kry via whatsapp, laat jou naam, email adres en
selnommer vir ons of stuur dit vir ons direk na
i2wetoys@yahoo.com en ons stuur dit gratis vir jou
aan!
I2we Toys maak ook van

Die Dameskring

se

Waardes vir Woelwaters gebruik vir hulle stories.

***

Kliek op die skakel hieronder vir die eerste les en storie
uit die Waardeboek oor Eerlikheid.
https://www.facebook.com/103896598005255/posts/1
33058251755756/?vh=e
NUUS EN INLIGTING OOR ONS AANGEPASTE
PROGRAMME VIR 2020
1. Soos reeds in `n vorige epos genoem, word die
Snapspel in sy huidige formaat opgeskort en al die 2020
afsprake gekanselleer.
2. Die Entreneurskompetisie
is uiters noodsaaklik en het sekerlik nou nog belangriker
geword. Ons gaan dus daarmee voort!
• Die Burgersentrum in Kaapstad is weer tot ons
beskikking gestel en reeds bespreek vir die finaal.
• Die nuwe datum is Saterdag 28 November 2020.
3. Die funksionering van entrepreneurklubs is elke skool
se eie inisiatief.
4. Die Ambassadeurs is `n nuwe aksie wat vanjaar
gebore is.
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Daar is reeds 10 Ambassadeurs. Hulle kon natuurlik ook
nie funksioneer soos hulle wou/moes nie.
Mentorvennoot sien die Ambassadeurs as leerders met
entrepreneuriese eienskappe en behoort `n leier rol te
speel in die ontwikkeling van entrepreneurskap.
5. Daar is tans vyf Verenigings in die land. Die virus het
ook die groei hiervan belemmer.
Die doel van so Vereniging is om die ooms en tannies in
`n dorp se kundigheid te gebruik om jong entrepreneurs
te help. Hulle moet net identifiseer en gevra word om te
help. Ons gaan ook hier `n ekstra komponent byvoeg in
die vorm ouers of volwassenes wat as Ambassadeurs die
skoolklubs/leerders kan help. Sulke persone kan
individueel hulp verleen of ook deel word van `n
Mentorvenoot Vereniging.
6.
Die Onderwysersforum se hoofdoel is om
onderwysers die geleentheid te bied om met ander
kollegas te skakel en inligting uit te ruil oor
entrepreneurskap en ander verwante sake. Dit kan as `n
ekstra bron van inligting dien oor Entrepreneur
aktiwiteite en selfs Besigheidstudies en Ekonomiese en
Bestuurswetenskappe.
7. NUWE MENTORVENNOOT KURSUSSE !!
• Mentorvennoot het intussen begin om nuwe en
alternatiewe metodes te ontwikkel vir inligting en
opleiding van jong entrepreneurs.
• Daar gaan uiteindelik verskillende kursusse wees en
word digitaal met sosiale media aangebied. Die
beplanning en ontwikkeling is tans in proses.
• Ons beoog om die begin van Oktober 2020 met die
eerste van 5 kursusse af te skop.
• Meer inligting hieroor is net om die draai!
Indien daar enige navrae oor enige program is, kontak
ons by info@mentorvennoot.co.za

ATKV
VRA
ACWW
FAK
LIG
ATKV
CUM-Boeke
Afrikanerbond
I2we Toys
Afrikaanse Taalraad

Solidariteit
Helpende Hand
Erfenisstigting
Maroela Media
Rapportryersbeweging
Mentorvennoot
NB-Uitgewers
LAPA Uitgewers
Voortrekkers
Voortrekker Monument

Internasionale Geletterdheidsdag

word jaarliks op 8 September gevier om die
noodsaaklikheid van geletterdheid vir persoonlike,
ekonomiese en politieke bemagtiging van individue
en gemeenskappe onder die aandag van die wêreld
te bring. Dié Unesco gedenkdag is op 17 November
1965 geproklameer in opvolging van 'n aanbeveling
deur die Wêreldkongres van Ministers van
Onderwys oor die Uitwissing van Ongeletterdheid
in Teheran om 'n gekoördineerde program van
aksie teen ongeletterdheid van stapel te stuur. Op
daardie stadium was 44% van die wêreldbevolking
ongeletterd.
Vyftig jaar later is die getal ongeletterdes gehalveer.
In 2016 is ongeveer 758 miljoen persone van 15
jaar en ouer, 20% van alle volwassenes, basies
ongeletterd. Twee derdes van die getal is vroue.
Geletterdheid onder die jeug (15 tot 24 jaar) staan
tans op 91% danksy beter toegang tot skole en
verpligte onderwys in die meeste lande. In SubSahara Afrika is die syfer slegs 71% en onder jong
vroue slegs 65%.[3] Volgens 'n verslag van Unesco
was daar in 2013 124 miljoen kinders wat nie skool
bygewoon het nie, meer as die helfte hiervan in
Afrika.
Volgens Statistieke Suid-Afrika se Algemene
huishoudelike opname in 2014 het 93,4% van die
volwasse bevolking (20 jaar en ouer) primêre skool
voltooi en kan dus as geletterd beskou word. 73,8%
van die kinder- en jeugbevolking (7-24 jaar) het een
of ander onderwysinstelling bygewoon.
Die dag word wêreldwyd gevier deur regerings,
internasionale
organisasies,
nieregeringsorganisasies,
die
privaatsektor,
gemeenskappe en skole. Suksesvolle projekte en
beduidende vordering word erken. Unesco het twee
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Geletterdheidspryse wat jaarliks tydens die
hoofviering toegeken word vir buitengewone
oplossings wat kan lei tot die bereiking van die 2030
Education Agenda. Die Unesco King Sejong
Geletterdheidsprys word toegeken aan regerings,
regeringsorganisasies en nie-regeringsorganisasies
vir effektiewe geletterdheidsinisiatiewe. Spesiale
aandag word gegee aan die bevordering van
moedertale in ontwikkelende lande. Die Unesco
Confucius Geletterdheidsprys gee erkenning aan
individue, regerings, regeringsorganisasies en nieregeringsorganisasies vir programme gemik op
plattelandse volwassenes en die na-skoolse jeug, in
besonder vroue en meisies. In 2016 het die SuidAfrikaanse Departement van Basiese Onderwys die
Unesco Confucius Geletterdheidsprys ontvang vir
Kha ri Gude (Tshivenda vir 'kom ons leer'), 'n
geletterdheidsprogram wat tussen 2008 en 2015
meer as 4 miljoen plattelandse mense gehelp het om
basies geletterd te word. Nagenoeg 40,000
vrywilligers het daaraan deelgeneem by 35,000
sentra dwarsdeur die land.
'n Tema wat by die tydsgees pas, word jaarliks
gekies vir die viering. Vir die halfeeuviering in 2016
is dit Lees die verlede, skryf die toekoms. Vorige
temas soos Geletterdheid en gesondheid,
Bemagtiging deur geletterdheid, Geletterdheid en
vrede (2011 en 20112 ), Geletterdheid vir die 21ste
eeu (2013), Geletterdheid vir volhoubare
ontwikkeling en gemeenskappe (2014 en 2015) dui
op die beduidende rol wat geletterdheid speel in
vooruitgang en lewenskwaliteit.

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
E-pos: admin@dameskring.co.za
Webtuiste: www.dameskring.co.za
Kantoorure:
Maandae tot Donderdae – 8h00 tot 16h00

Vrydae – 8h00 tot 14h00

Tema vir 2020: Paspoort tot môre.

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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