IN HIERDIE UITGAWE:

•

Reisigers na môre…

•

Grendelstories
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UIT DIE PEN VAN DIE PRESIDENT
Liewe DK- lid,
Hierdie was ‘n jaar van geskiedenis maak. Ons het sopas ons
2de UB-vergadering d.m.v. zoom gehou. Lede kon inskakel
om saam met ons na die spreker te luister. Dit was so lekker
om julle gesigte te sien en dit het sommer so ‘n lekker gevoel
aan ons vergadering gegee.

“Rivers do not drink their own water; trees do not
eat their own fruit; the sun does not shine on itself
and flowers do not spread their fragrance for
themselves.
Living for others is a rule of nature. We are all born
to help each other. No matter how difficult it is…Life
is good when you are happy; but much better when
others are happy because of you.”
Pope Francis
Liefde

Ek is so dankbaar dat ons, ten spyte van omstandighede, ons
organisasie op hierdie manier kan bestuur. Tegnologie het
beslis sy uitdagings, maar ons as span het vining geleer en
ons voel heel trots op onsself. Ons gaan beslis in die
toekoms steeds gebruik maak van zoom vir gereelde
kommunikasie en komitee- vergaderings.
Ek wil my span bedank wat elke keer goed voorbereid na die
zoomvergaderings kom. Dit is so belangrik, varal wanneer
jy belangrike besluite moet neem. Hierdie uitdaging het net
weer vir my gewys dat die Dameskringvrou ‘n vrou is wat
haarself bemagtig en aanpas by verandering.
Inligting oor ons projekte vir 2021 sal aan voorsitters deur
die UB- lid gestuur word. Ek wil dit regtig op elkeen se hart
druk om ons nasionale projekte te ondersteun. Op hierdie
wyse maak ons saam ‘n groot verskil en streef ons na
dieselfde doelwit.
Baie dankie weereens vir elke bydrae tot die beursfonds in
hierdie moeilike jaar. Ons droom om 3 studente met
R10 000 elk te kan borg. Ons het nog nie ons mylpaal gehaal
nie. Enige bydrae, hoe gering ookal, is nog baie welkom.

Coreen
Padteken 4:
Omstandighede:
In Op. 3:8 sê die Here: ”Kyk ek het ‘n deur voor julle
oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie.”
Die Here praat met ons ook deur omstandighede. In
Handelinge 16: 6-10 lees ons van Paulus wat in ‘n sekere
gebied wou sendingwerk doen, maar die Here het hom
verhinder om dit te doen en ‘n ander deur oopgemaak.
Stap dus met geloofsvertroue deur ‘n oop deur en moenie
‘n toe deur oopforseer nie.
Ds. Kloppers

Op ‘n ligter noot…
‘n Sondagskoolonderwyseres behandel die tien gebooie
en spesifiek “Jy mag nie steel nie”. Sy vra vir die klas:
“Wat sou die koekblik in die spens vir jou sê as hy kon
praat?” Pietie steek sy hand op en sê: “Laat die
kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie.”

2020-Vrou van
Formaattoekenning aan dr. Liana Roodt oorhandig.
Op
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Desember

word

die

Slegs 60 persone sal die geleentheid kan bywoon en daarom
sal
besprekings beperk wees. Dit sal naby George

plaasvind. Hou dus u e-posse dop vir inligting.
Die afgelope jaar het ‘n mens nogal regtig laat besin oor
die sin van die lewe en oor dit wat regtig saakmaak.
Ek deel die volgende met julle, want dit sê eintlik alles:
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REISIGERS NA MôRE
REISIGERS NA MôRE
In vergete tye, waarvan ons in geskiedenisboeke lees, moes
reisigers goed voorbereid wees. Onbegaanbare paaie wat
gelei het na onbekende bestemmings het opwinding, maar
ook gevaar ingehou.
Vandag is dit tot ‘n groot mate steeds waar – behalwe dat
ons oor baie moderne toerusting beskik om ons reise na
onbekende bestemmings, te vergemaklik. Google Earth
maak dit maklik om ‘n eindbestemming vooraf te besigtig,
geografiese inligtingstelsels help ons om die roete te volg,
aanlyn-besprekingsdienste
verseker
gerieflike
akkommodasie en die eetgoed by kitsklaarkosplekke
vervang die mandjie padkos.
Tenspyte van al die geriewe wat vir ‘n hedendaagse reisiger
beskikbaar is, het ons oor die afgelope tyd kennis gemaak
met onvoorsiene omstandighede wat reisplanne
gekniehalter het en die woorde in Jakobus 4 het my opnuut
opgeval:
Verse 13 en 14: Kom nou, julle wat vandag sê: “Vandag of
môre sal ons na die en die stad toe gaan en ‘n jaar lank
daar bly, ons sal sake doen en wins maak.” Julle weet nie
eens wat die lewe môre vir julle inhou nie! Vers 15: Julle
moet eerder sê: “As die Here dit so beskik, sal ons lewe en
sal ons dit of dat doen”.
Die tema ‘Reisigers na Môre,
geestelike reisplanne te kyk:

dwing my om na my

Is my eindbestemming bepaal? As kind van die Lewende
God is ek verseker van ‘n Ewige Lewe deur Jesus Christus se
Verlossing.
Beskik ek oor genoegsame en betroubare inligting om die
roete te volg? My roete vir die reis na die Ewige Lewe word
woordeliks vir my aangedui in die Bybel wat as lig op my pad
skyn.
Wat van fisiese en geestelike versorging totdat ek die
eindbestemming bereik? Dit ontvang ek elke dag in
oormaat deur Sy Liefde en Genade wat vir my as daaglikse
bron van Hulp beskikbaar is. Dit gee aan my die nodige krag
om die reis sorgeloos en entoesiasties aan te pak en om ook
in Hom rus te vind sodat ek, met Sy genade, die reis na môre
kan voltooi.

Ek moet myself net weerhou om dit nie in my eie krag aan
te pak nie! Ek weet verseker dat wanneer ek binne my Vader
se Wil beweeg en nie my planne sonder Hom probeer maak
nie, sal ek my bestemming veilig bereik en my reis daarheen
onbevange kan geniet omdat Hy my liefhet en lei.
Magdie de Kock
Heidelberg Suikerbosrand-tak

***
Gespreksdokument uit Kleinmondtak
(Lidia Vorster)

AFRIKAANS: REISIGERS NA MôRE/OP REIS MET
AFRIKAANS
As reisigers na môre moet ons dink aan die taal wat ons
praat en waarin ons kommunikeer.
Paul Kruger het gesê: ”wat goed en edel uit die verlede is,
moet as inspirasie vir die toekoms dien.”
Op die webtuiste van Netwerk24 lys Dr. Mulder, in ‘n artikel
op 7 April 2016, 12 leuens oor ons taal.
SAL AFRIKAANS UITSTERF?
HOE KAN ONS AANDEEL DIE PAD VORENTOE MINDER
GLIBBERIG EN GEVAARLIK MAAK?
KOM ONS DINK OOR DIE VOGENDE:
1. Is dit deel van ouers se primêre opvoedingstaak om
hulle taal suiwer voor hulle kinders te besig?
2. Wat dan in die geval waar pa Afrikaans- en ma ‘n
Engelsprekende is?
3. Hoe voel julle oor Afrikaanse privaatskole?
4. Hoe voel julle oor liedjieskrywers wat hulle liedjies met
Engels deurspek?
5. Speel respek ‘n rol in die gebruik van ‘n taal?
HOERA!!! VIR AFRIKAANS EN ONS REIS NA MôRE!!!!!
U kan die volledige artikel lees deur op die skakel hieronder
te kliek.
http://dameskring.co.za/2020/10/07/gespreksartikel-vankleinmondtak-oor-afrikaans/
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GRENDELSTORIES

TAKNUUS
Port Elizabeth Dolfyntak
Voorsitter: Carine Steyn

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:

Die Dolfyntak het deur die grendeltyd bietjie hulle kaste
uitgesorteer en uitgegooi. Ons het alles bymekaargemaak
om dit vir die ACVV in Poplarlaan te skenk.
Die wat wou kon ook lekker saamkuier. Karen en Pierre
Hauman het heerlik wors gebraai en ons het gesmul aan ‘n
lekker worsbroodjie, terwyl ons op kampstoele buite in die
son gesit en kuier het. Ons het ons mooi met ‘n goeie 1,5m
tussen die stoele versprei en met groot moeite onsself
daarvan weerhou om mekaar ‘n lekker drukkie te gee. Dit
was egter so lekker om net weer bo-oor die maskers in
mekaar se oë te kon kyk. Die saamkuier was net baie
informeel en almal het hulle grendeltydstories en
kosgewoontes uitgeruil.

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.

In Juliemaand het ons nie bymekaar gekom nie, maar baie
van ons lede het die bietjie kouer dae gebruik om brei
prokjekte op hulle eie aan te pak vir verskillende instansies.

Baba truie vir Dora
Speelgoed

Nginza,

beertjies

en

bedsokkies vir Maranatha.
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JOHANNESBURG AASVOëLKOPTAK
As jy GELUKKIG is,
geniet jy die MUSIEK.
As jy HARTSEER is,
verstaan jy die LIRIEKE.

***

As deel van ons

Mandeladag-inisiatief

reël een van

ons lede, Lynette de Jongh, soos in die verlede 'n

Pannekoekdag vir Tjokkers. Lede bak pannekoek en gee
dit af by haar huis. Sy neem dit na die kleuterskool en bederf
hulle. Dit lig sommer hul gemoedere baie en so word Die

Dameskring se liefde en omgee uitgedeel aan ons kinders

Sesmylspruittak was gedurende die grendeltyd

en personeel by Tjokkers.

deurgaans betrokke by die Sweethearts Foundation,
waar plastiekitems ingehandig word en rystoele aangekoop
word vir mense wat bedlêend, of immobiel is.
Ons tak het ook steeds klere en beddegoed geneem na die
Laerskool Kameeldrift wat hulp verskaf aan die
plakkerskamp, wat langs die skool lê. Petro du Plessis het
ook kort na ons besoek, nog skenkers geneem om aan hulle
eerstehands die nood van die mense te wys. Babaklere is
gedurende die besoek oorhandig.
Klere

en

boeke

is

ook
aan
die
Grace Valley gemeenskap, wat bestaan uit oumense,
oorhandig.

'n Onlangse brand het hulle gemeenskaplike
kombuis vernietig. Indien daar enigiemand
naby Pretoria is wat kan help met die
behoefte aan kombuisitems, sal ons tak dit
hoog op prys stel. Ons kan dit kom afhaal, of
van die Grace Valley personeel sal dit self kom
afhaal. By voorbaat dank.
Sesmylspruit-groete

Lede van Aasvoëlkoptak ondersteun Boomplantweek

Susan O'Kennedy

deur Geelhout bome te plant in ‘n parkie.
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PE, LOUISA MEYBURGTAK

PE, MOSAIEK DESPATCH

Voorsitter: Suzette Fourie

Voorsitter: Annatjie Kemp

Ons het ondanks die grendeltyd voortdurend met mekaar in
kontak gebly via whatsupp en in mekaar se vreugde en leed
gedeel.

Ons September vergadering het ‘n Lente-tema gehad. Elke
dame het ‘n bederfboksie ontvang.
Binne-in was
tuisgemaakte items wat elke lid bygedra het. Elkeen het hul
bydrae by Annatjie afgegee en sy het dit vir ons bymekaar
gesit en die boksies versier. Daar was heerlike 6o moor6e,
fudge, wortelkoek, blomsaad, ens. In.
Daar was ook ‘n boekmerkie met ‘n spesiale ‘roeping’-versie
uit God se Woord. Op ons whatsapp-groepie het ons
‘n openingsvideo gestuur en daarna moes hulle die speletjie/
ysbrekervideo kyk (‘n blokraaisel met Lente-tema) 6o moo
invul. Die leë blokraaisel was in die boksie- gereed om
ingevul te word.
Ons het ‘n ekstra bederfboksie gemaak en by ‘n vriendin wat
nog nie ‘n lid is nie, afgegee en haar so betrek. Sy is gretig om
deel te raak van ons 6o moor.

Ons het wel ‘n virtuele vergadering gehou. Elkeen het ‘n
koekie ontvang wat ons tuis geverf het. Ons het toe elkeen
haar eie mooi skinkbord gedek en ons het saam tee gedrink.

Die dames het afsonderlik bottels JIK by Huis Louisa

Meyburgh gaan afgee vir gebruik daar.

NUWE LEDE
7524 Wilna Ehlers, Gauteng-Suid, Vaaldriehoek
Crescitatak
Baie welkom by Die Dameskring. Mag jy hope seën
en vervulling ervaar met elke DK aktiwiteit.
Dameskring-lede, ons moedig julle aan:
nooi jou familie, nooi jou vriendinne, nooi jou
kennisse, nooi vrouens na jou DK takvergaderings
en maak dit vir hulle spesiaal en onweerstaanbaar
om aan te sluit.
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Wes-Kaap 2: Welgemoed Rooipypie
(Amanda )
Bybel in Praktyk: “eendag was daar `n man…….
Hy was `n mediese dokter wat meer as tweeduisend jaar
gelede gebore is. As Griekse kind word hy deur `n Romeinse
egpaar aangeneem. Hy was `n slim kind en kwalifiseer by die
Universiteit van Alexandrië as medikus. Behalwe slim, is hy
kunssinng- hy skilder-, en aantreklik.

❖ `n engel verskyn aan die skaapwagters en sê vir hulle
waar om die Kindjie te 7o moor ‘n engelekoor uit die
hemel prys God.
❖ Die Kindjie word Jesus genoem, `n naam wat deur
die engel genoem is.

Hy wou nie ryk mense gesond maak nie en besluit om ‘n
skeepsdokter te word. Sodoende kon 7o moo na die slawe
omsien. As filantroop moes Jesus se leerstellinge so reg in sy
kraal geval het, so moes ook die verhale van
wondergenesings hom as medikus geïnteresseer het.

So ook word daar baie klem gelê op die rol van die Heilige
Gees. O.a.
❖ Die Heilige Gees 7o moor Elisabet
❖ Oor Sagaria
❖ Oor Simeon
❖ Johannes die Doper
❖ Jesus word “sterk deur die Gees”.
❖ Jesus word gedoop met die Heilige Gees
❖ 40 dae in die woestyn, vervul met die Heilige Gees
❖ Twee manne in blink klere (engele) by die leë graf
wat sê dat Hy lewe.

As nie-Jood was hy egter ongewild onder die Jode. Hy was
van getuienisse en verhale afhanklik om sy evangelie oor
Jesus saam te stel, want op sy eerste besoek aan Israel, was
Jesus reeds die vorige jaar gekruisig.

Evangelis Lukas se belangrikste bydrae tot die Christendom
is die klem wat hy daarop gelê het dat Jesus Christus vir Jood
sowel as nie-Jood gesterf het, trouens vir almal wat in Hom
glo

Vanweë sy feitelike instelling het hy bv. self na Maria, Jesus
se 7o moo gegaan om haar verhaal te hoor. Lukas sê self in
Lukas 1:3 …. Ek het dit goedgedink om self alles stap vir stap
van vooraf te ondersoek en die verhaal noukeurig in die regte
volgorde neer te skryf.

Bronne vir die studiestuk:
1. Dear and Glorious Physician- Taylor Caldwell.
2. In the footsteps of Jesus- Bruce Marciano.
3. Unlocking the Bible- David Pauson.

Ons vind die loflied van Maria: Macnificat, die loflied van
Sagaria: Benedictus en die loflied van Simeon, Nunc Dimitus
in diè evangelie. So ook die woorde aan Maria: “en `n 7o mo
sal deur jou siel gaan”. So word die geboorte, lewe, leringe,
lyding, 7 o moor opstanding en hemelvaart in volgorde
neergeskryf van Luk 1 tot 24.

***

Jesus se 7 o moor van weerlose groepe en onderdruktes
word regdeur die evangelie beklemtoon: Samaritane,
tollenaars, melaatses, prostitute, armes, sondaars 7o moo
nie-Jode. Lukas het verstaan dat die gesondes nie `n dokter
nodig het nie, maar die siekes.
`n Ander groep aan wie Lukas baie prominensie verleen, is
die engele:
❖ `n engel verskyn aan die priester Sagaria waar hy die
wierookoffer in die tempel bring en voorspel die
geboorte van Johannes die Doper as 7o moor7er van
Jesus 7 o moo hy vervul sal wees met die Heilige
Gees.
❖ Die engel Gabriël verskyn aan Maria en voorspel dat
7o moor7er sal word deur die Heilige Gees en `n
Seun sal baar wat die Allerhoogste genoem sal word.
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PROJEKTE

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 binnekort 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.

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

BEURSFONDS 2021
Ons kort nog fondse om ten minste 3 studente
in 2021 te kan help en sien die nood by ons
lede in die hoeveelheid aansoeke wat ons
ontvang het. Dit sal dus 'n ongelooflike groot
bonus wees indien ons meer as 3 studente sal
kan help!

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!

Dameskring staan vir bemagtiging:
Maak asb. gebruik van die Granaattemas in jul
takvergaderings.
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WAARDEPROJEK

KANTOORSAKE

op die

Alle nuwe goedgekeurde
watermerk op.

vorms

het

‘n

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.

beskikbaar by Die Dameskring Kantoor,
admin@dameskring.co.za
vir slegs R70.00
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GELDSAKE
/www.facebook.com/ATKVSA/ideos/9121562614350/

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.

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.

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

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

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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Ivor Swartz

Die verlore seun vannie Gaatjie

BOEKRESENSIES
Ons BOEKWENNERS van die Lux Verbi
boeke:
Emigreer of bly
Is die gras werklik groener aan die ander kant?
(Stephan Joubert)

Ansa van Rensburg van Stella
Gediggies vir vrolike gesiggies (Aletté Johanni
Winckler, Wesslee de Klerk)

Tarina van der Merwe van Benoni

***
NUUT van LUX VERBI

Ivor Swartz kom van die Gaatjie in Grabouw, ‘n plek
dikwels sonder hoop. Sy pa is reeds vroeg dood en sy
ma maak die kinders alleen groot. Sy oudste broer,
hulle selfaangestelde “oppasser”, terroriseer die gesin.
Een aand kan Ivor net nie meer nie. Hy en sy vriend
neem ‘n vreeslike besluit wat hul lewe ingrypend
verander. Hierdie aangrypende verhaal, eerlik vertel
deur Ivor self, sal jou aan die hart ruk en met
verwondering oor God se genade los.
Ivor is deesdae ‘n jeugdominee in Pretoria met 'n
passie vir die Here wat sy storie gebruik om ander te
inspireer.
’n Storie van die verlore seun wat huis toe kom.
“Vanaf gesoek tot gevind: Welkom in die
lewensveranderende verhaal van Ivor Swartz,
energieke navolger van Jesus en kreatiewe
storieverteller!” – Stephan Joubert
“Ivor wy sy lewe toe aan God se hart en liefde vir
mense.” – Bouwer Bosch

Oor die skrywer
Ivor Swarz is gebore en het skoolgegaan in Grabouw.
Hy behaal sy honneursgraad in teologie by UP in 2019.
Hy is jeugleraar by Pretoria Oosterlig en bly in
Constantiapark, Pretoria. Hy is getroud met Nadine.
Ivor is deel van #imagine se beplanningskomittee, het
'n blog en skryf vir e-kerk. Hy hou van boetiekbier
en aweregse klere.

Medianavrae:
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

Wedstrydvraag om LUX VERBI se
boek TE WEN hierdie maand:
Waarvoor gebruik Ivor sy storie?
E-pos jou Naam, Fisiese adres (vir
koerier), selfoonnommer en antwoord
na:
admin@dameskring.co.za
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Elsa Joubert en Antjie Krog
“As mens fisies reis moet jy beplan. Jy moet besluit
waarheen en hoe jy wil reis en daarvolgens sal jou
bagasie, voorbereidings en voorsorgmaatreëls verskil.
Hoe ookal, reis verander jou sienswyses van jouself, die
wêreld en ander mense wat anders lyk, praat en doen as
jy. Want jy steek letterlik en figuurlik, grense oor.
Gebeur Covid-19 of as gevolg van enige ander inperking,
doen mens iemand anders se reis mee: in`n boek, `n fliek
of vertelling.

Elsa Joubert en Antjie Krog was albei hulle tyd ver
vooruit; albei is bereid om hulle stemme te laat hoor;
albei steek grense oor; albei is woordkunstenaars by
uitstek en hartstogtelik lief vir Afrikaans; altwee kom
anders terug van hulle reis, kyk met nuwe oë na mense
wat anders is; albei voel geanker in en onlosmakend deel
van Afrika, verwys daarna met pyn en liefde.

Joubert verander van “was ek blind en doof dat ek nooit
Bruinmense gesien en gehoor het nie” na `n kampvegter
wat `n grensverskuiwende boek soos Poppie Nongena
kon skryf.
Sy skryf: Ek het in die herfs van 1948 van Kaapstad
uitgevaar: “nie die winter binne nie, maar ‘n onbekende
somer.”

niemand die woorde nie. Daar ontwikkel ‘n klaarblyklike
oorgawe aan mekaar se onverstaanbare maar
aangrypende geluide.
Op die laaste aand in die Sahara, trek sy `n spierwit
hemp, wye woestynbroek, donker baadjie en stewels
aan en sit ‘n goud-en oranje sydas om haar nek. Die aand
is sy bewus van hoe ver sy gekom het. Later sê sy: `n
woud gaan oop in haar bors. Haar hande ruik na kos en
haar hart na vrede. En sy weet dat sy van nêrens elders
wil kom nie en nêrens elders wil wees nie. Hierdie
kontinent wat haar so vervul met pyn en liefde - hierdie
swart, gehawende maar lieflike hart.
Op`n mens se lewensreis, verander jy ook: trouens ons
begin almal ons reis verskillend en elkeen se pad verskil.
Maar almal moet grense oor. In die Bybel het Jesus alle
grense oorskry. Soms stoot hartseer en lyding jou oor
grense. Soms gebeur die onverwagte. Soms is die lewe
soos n skepratboot; Joubert sê “ons vaar soek-soek en
stamp-stamp”. Mens moet jouself leer ken, die wêreld
leer ken en mense wat anders is, leer ken. Ten einde
moet die grens tussen lewe en dood oorgesteek word
en Joubert sê: “net een treetjie uit die donker na die lig.”

(Hanlie Visser – UB-lid Wes-Kaap 2)

Haar dubbele verhouding met haar latere man Klaas, en
`n mooie Indiërman Mahmoed, het `n groot rol gespeel.
Sy verlaat Afrika en sê: “Ek skud swaar en met pyn die
houvas van Afrika van my af’.’’ Dit was egter in die naoorlogse Duitsland, tussen die puin en verwoesting, dat
sy besef het sy wil geanker wees - met `n diep anker in
Afrika.” Ek wil huis toe gaan. Ek wil wat ek kan doen,
daar gaan doen.”

Krog voel as Witmens vreemd in Afrika. As stereotipe
swerm swart kinders om haar: “dollar, dollar!” terwyl
die swart Belgiese digter insmelt.
As deel van tien digters uit Afrika wat op reis is na Mali,
lees almal (of dra) hulle gedigte in hulle eie taal voor en
die meeste kan mekaar se woorde glad nie verstaan nie.
Geleidelik begin hulle egter verstaan dat almal mekaar se
emosies deel en toe bokblêr `n motorfiets en Afrikaans
alles deel van haar gedig. Vir die eerstekeer raak sy
minder verlore. Sy leer inpas omdat sy haar oopstel
‘’tussen lug en silwer skaats ek geluidloos lig in taal” en
op die twaalfde dag word sy toegejuig na haar gedig oor
klip in die bergwoestyn van die Richtersveld, al verstaan
12

VRIENDE EN VENNOTE
Veels geluk, liewe ATKV!
2020 is ’n jaar wat ons vir altyd sal bybly. Die lewe soos ons dit
geken het, het handomkeer verander. Die Covid-19-pandemie
het veroorsaak dat die skerp reuk van ontsmettingsmiddels en
die anonimiteit wat gesigmaskers verskaf die nuwe normaal
geword het.
2020 sal ook onthou word as die jaar waarin die ATKV
nege dekades van opbou, uitbou en voortbou van die
Afrikaanse taal vier. Op 19 Augustus vier dié organisasie sy
90ste bestaansjaar en klink die woorde van NP van Wyk
Louw al te bekend:

“Sosiale afstand was nog nooit ’n term wat ons sou gebruik om
die ATKV se projekte te beskryf nie. Ek dink aan verhoë vol
singende Applous-deelnemers, jong akteurs en aktrises wat
hul slag op die verhoog wys en werkswinkels en feeste waar
ons kon skouers skuur,” sê Sonél.
“ATKV-DigiProjekte gee aan Afrikaanssprekendes – jonk en
oud, oor landgrense heen – steeds die geleentheid om deel te
neem. Covid-19 het weer bewys dat die ATKV het die vermoë
om in ’n kortertydperk produkte van gehalte in die mark te
posisioneer. “Vaardigheidsontwikkeling lê ons nog altyd na
aan die hart. Met DigiProjekte skep ons geleenthede vir ’n
verskeidenheid van mense om te bou aan hul toekoms. Net
daar waar hulle nou is. Dit geld ook vir Afrikaans se
tweedetaalsprekers. Dit is die ATKV se visie om die Afrikaanse
taal, kultuur, kennis en kreatiwiteit onmisbaar deel te maak
van nasiebou, versoening en ’n suksesvolle Suid-Afrika.”

“Heer, gee ons reg, ons eis met diep ontsag ... dat ons
daad in hierdie land moet bly ’n lig wat wink, ’n vlam wat
skroei.”
Amper ’n eeu later is die ATKV sinoniem met die Afrikaanse
taal en woeker die organisasie en sy takke om die taal te laat
voortleef en ook ’n verskil in Afrikaans te maak. Uitsonderlike
projekte gee vir deelnemers die nodige platforms om hulle
vaardighede te verbeter en hul talente te ontgin en te
ontwikkel. Tydens die jubileumjaar in 1980 was die woorde ‘n
monument van lewende diensbaarheid” deel van die ATKV se
leuse. In ’n SAUK-program wat indertyd gehandel het oor die
ATKV het die programaanbieder, Nic de Jager, ter afsluiting
opgemerk: “Klein was die begin. Gering die krag wat

Van links na regs: Tommy Truscott, finansiële direkteur:
ATKVgroep; Sonél Brits, besturende direkteur: ATKVMSW; Schalk Cilliers, besturende direkteur: ATKV-Sake

gemonster kon word.’’
Monumentaal die bouwerke wat opgerig is. Volgens Sonél
Brits, besturende direkteur van ATKVMSW (maatskappy
sonder winsoogmerk), is die ATKV 90 jaar terug gestig juis met
die doel om die Afrikaanse taal en kultuur te bemark en te
steun.
“Die eerste vakansieoord is ses jaar daarna aangekoop en só
het die belange en bedrywighede van die ATKV gegroei tot die
grootste taal-en kultuurorganisasie in Suid-Afrika.”
Weens die streng maatreëls wat die inperking gebring
het, moes die ATKV ook aanpas en hulle projekte op ’n
vindingryke manier aanbied.
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