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UIT DIE PEN VAN DIE PRESIDENT

UITVOERENDE BESTUUR SE SEëNWENSE
Die jaar 2020. ‘n Jaar wat ons nooit sal vergeet nie. ‘n Jaar
wat vir ons nageslag opgeteken sal word as die COVID-19
pandemie jaar.
Hoe vier ‘n mens kersfees in so jaar?
November/Desember is vir my sinoniem met kersmusiek en
dit is asof die woorde tot my spreek. Die volgende tref my
asof van nuuts:
Juanita Du Plessis se Koningskind sê so duidelik dat God
vir elkeen van ons lief is en oor elkeen van ons sing. Ek en jy
is die Koning se kind, ‘n Koningskind!
Riana Nel en Retief Burger se lied, Die Seën, vra dat Hy
vir ons elkeen vrede gee.
Johan C. Venter se Daarom vier ons Kersfees vat dit so
mooi saam met die volgende woorde:
“As familie vier ons kersfees
Vier ons nie haat nie, maar hoop
As ‘n gesin vier ons ons geloof!”

https://www.youtube.com/watch?v=-psRaXmBrnE
Kersboodskap 2020 van:
Elphi Taljaard (Visie-President)
UB-lid Gebied 12 – Gauteng-Suid
Aan die einde van hierdie annus horribilis bid ek elke
Dameskringvriendin van dwarsoor die land seënwense toe in
die woorde van die lied "Seëngebed":
Mag die Heer jou seën en
beskerm
Sy aangesig oor jou laat skyn
Mag genade jou in sy liefde hou
Mag sy vrede oor jou wees
Mag die Heer jou seën en
beskerm
Met die kruis vir altyd voor jou
Mag jy vra na sy weë met elke
tree
Mag sy vrede oor jou wees
Mag die Heer jou seën en
beskerm
Tot die aarde nuut en vry is
Mag sy hart jou lei tot in ewigheid
Mag sy vrede oor jou wees
Halleluja! Amen.

My wens vir elke DK vriendin in hierdie 2020 feesseisoen lê
in die spesiale woorde van André Schwartz se pragtige
lied, Ek wens vir jou ‘n Kersfees, vasgevang:
“Ek wens vir jou ‘n Kersfees vol vrede soos dit hoort
Ek stuur vir jou geskenke, toegedraai in hoop.
Ek wens vir jou genade, ‘n seëning elke dag
Ek bid jy slaap in liefde, elke nag
Ek wens vir jou ‘n kersfees
Vol vrede soos dit hoort.”
Luister en geniet hierdie pragtige lied saam met my deur op
die skakel te druk:
https://youtu.be/Gco-cKZU1g0
‘n Geseënde feesseisoen vol liefde en geloof vir elkeen van
julle!

Helena Gregory
Uitvoerende Bestuurslid
Noord-Kaap,
Stella
en Klerksdorp

Mag 2021 'n annus mirabilis wees!
https://www.youtube.com/watch?v=MUS2fQHbHVQ
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Kersboodskap 2020
Een woord wat hierdie jaar vir my uitstaan is anders –
Jesus was ook anders!
Liewe Dameskringvriendin kom ons wees anders
hierdie Kersfees en hou ons op met die anderse mense
van ons samelewing soos wat Jesus gedoen het.
Prof. Nico Botha het in die Burger van 15 Desember 2018 die
volgende geskryf
Wek die ietwat stadige en gemoedelike pre-moderne storie oor
’n bevryder wat in haglike omstandighede gebore word, nog
verwondering op? Daar loop oral mense met hol oë rond met
maer kinders en ewe maer honde wat skaars kan blaf en vroue
wat in sinkbaddens wasgoed was. Dis dalk uiteindelik tog die
plekke waar die God-mens, die lig uit lig, eerder gebore sou
word.
Versoening vereis dat mense aandag aan mekaar gee. In die
wêreldgeskiedenis was daar geen groter belangstelling in wat
met mense gebeur as toe God in ons vlees sy verskyning
gemaak het nie.
Aartsbiskop Óscar Romero – wat met sy lewe moes betaal oor
sy onwrikbare solidariteit met die verskoptes – het in een van
sy laaste Kersboodskappe gepraat van die saad wat met die
koms van Jesus Christus in die wêreldgeskiedenis gesaai is.
Hy het gesê dat mense slegs met mekaar kan versoen as hulle
op dieselfde vlak met mekaar kommunikeer. Nie uit die
hoogte nie, nie op grond van uitsonderlikheid nie, maar soos
die sentrale figuur van Advent – om die honger en die dors, die
uitputting, die naaktheid, kwesbaarheid, weerloosheid,
broosheid en onopgesmuktheid van die ander te verstaan.

Riana Conradie – Wes-Kaap Gebied 2

Die liefde wat tydens Kerstyd in die lug is, kom in baie
gestaltes. Dit kom as welwillendheid en vriendelikheid,
dikwels so afwesig die res van die jaar. Dit kom as omgee en
mededeelsaamheid, offervaardigheid, van bydraes tot
geskenke aan wie nie het nie. As tyd-maak en beskikbaarwees vir gesinslede en familie. As ontspanne saam-wees met
vriende. ‘n Soort sentimentele stemming beleef ons by die
aanhoor van vergange dae se Kersliedere in ons huise en op
straat. As ‘n gevoel wat in ons hart inkruip en ons instem op
die atmosfeer van die Kersseisoen. Dit maak die wêreld ‘n
beter plek. Daar is slegs een goeie rede waarom ons vir
mekaar sê: “Geseënde Kersfees”. Dit is Jesus! Net Hy en Hy
alleen. Kersfeestyd is feesviertyd oor Jesus se aankoms hier
tussen ons. Tans is ons in daardie tyd van die jaar dat ons
doelbewus sing en bly is oor die koms van die ware Lig na ons
wêreld toe.
My gebed vir jou is: Mag God vir jou die lig van Kersfees gee
wat geloof is; die warmte van Kersfees wat liefde is; die luister
van Kersfees wat reinheid is; die geregtigheid van Kersfees
wat regverdigheid is; die geloof in Kersfees wat waarheid is
en die volheid van Kersfees wat Christus is.
Amen”
Groete,
Heléne Richter
Gebied 11 – Gauteng-Noord

***
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MARINDA SCHUTTE - OOS-KAAP 13
TOE DIE WêRELD STIL GAAN STAAN
“En toe sien ek weer die berge
En toe sien ek weer die maan
Daar was geen ridders op wit perde
Geen manne op die maan
Vissies in Venesië en maskers in Wuhan
Daar was panic daar was vrede
Toe die wêreld stil gaan staan.” - Karen Zoid
Hierdie jaar het die wêreld stil gaan staan - op ‘n
ongelooflike en dramatiese manier. Geen menslike
helde of tegnologiese wonderwerke kon ons daarvan red
nie. Ons het paniekerig geskarrel om agter slot en
grendel te kom en vir maande was ons afgesluit van
geliefdes, vriende en familie. Maar daar was ook vrede.
Daar was sekere dinge wat herstel het. Mense se
persepsie van wat werklik belangrik is, het blitsvinnig
verander. Familiebande was belangrik, om te kon werk
vir jou daaglikse brood was belangrik, om in die buitelug
te kon stap was belangrik, om nog ‘n dag te kon lewe was
belangrik. Politiek was nie belangrik nie, materiële dinge
was nie belangrik nie, naweke in winkelsentrums
deurbring was nie belangrik nie.

‘n Mens kan nie glo dat die warrelwindjaar waarin 2020
ontaard het op sy rug lê nie. Met die aanvang van 2020 was
dit aanvanklik rustig en toe gebeur alles gelyk. Ons is deur
vreemde tye van ingegrendel wees in vlak 5 tot eindelik ‘n
vryer vlak 1… en nou is ons verlig dat die einde van 2020 hier
is.
Ek wens vir elke DK-lid en haar geliefdes ‘n wonderlike
feesgety toe waarin elkeen die liefde en beskerming van Jesus
sal beleef. Mag julle ‘n geseënde Christusfees geniet met ‘n
blink 2021 wat wag.
Liefdegroete

Daar was nog ‘n dag 2020 jaar gelede wat die wêreld stil Stephani Venter
laat staan het. Eenvoudige skaapwagters het daarvan Gebied 6: Vrystaat Noord en Oos
kennis geneem. Konings, goewerneurs en geleerde
sterrekykers het daarvan kennis geneem.
Jesus
Christus se koms was ook in kontroversie gehul in die
wêreld waarin Hy gebore was. Skrifgeleerdes en Joodse
politici het dit probeer ontken, maar die engele het sy
koms besing.
My wens vir elke Dameskringvriendin en haar gesin
hierdie Kersfees is dat die wêreld stil gaan staan. Mag
die dinge wat werklik belangrik is hierdie Kersgety deur
julle en die engele besing word. Mag julle die vreugde
en vryheid van familiebande en naasteliefde ervaar. Mag
julle deur die
twyfel en paniek
van die wêreldse
chaos die ware
sterlig sien brand.
Mag julle die
nabyheid
van
Christus in julle
lewens
ervaar.
En mag julle
vrede hê as die
wêreld stil gaan
staan.

Liewe Vriendin,
Mag jy hierdie Kersfees werklik ervaar dat God jou so liefhet
dat Hy Sy eniggebore Seun net vir jou aarde toe gestuur het.
Mag Sy goedheid en guns jou toevou al die dae van jou lewe,
mag Hy jou lei en beskerm. Mag Hy jou troos as jy hartseer is.
Liefde in Christus

Hanlie Visser
Gebied 1: Wes-Kaap
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ŉ Kersverhaal
Vroeg vanjaar kom my man by die huis. Hy sê een van sy
kollegas sê ŉ derdeklas vakansie is saam met jou familie, ŉ
tweedeklas vakansie is jy en jou vrou en ŉ eersteklas
vakansie is jy alleen. Ek lag. Ek ken ŉ derdeklas vakansie.
Elke jaar Desember is ons hele familie by die seehuis.
Vroeër was dit makliker toe al die nefies en niggies kleiner
was. Hulle kon maklik ŉ slaapvertrek deel. Nou is dit
moeiliker. Jy kan nie meer ŉ 18 jarige niggie in dieselfde
kamer as haar 21 jarige nefie laat slaap nie. Dan is daar die
probleem met die soldervertrek met die grasdak. Die een
niggie kry asma en ŉ ander nefie kry hooikoors. Hulle kan
nie daar slaap nie. Die oudste nefie is getroud. Hy en sy
vroutjie kan ook nie meer ŉ slaapvertrek met ander deel nie.
Die soldervertrek moes noodgedwonge afskortings kry vir
aparte kamers (nie klankdig nie). Jy kan dus nie skinder van
familie of baklei nie, dit is hoorbaar. Die slaapplekke is
darem nou al uitgesorteer, eindelik danksy ŉ ingewikkelde
algoritme.
Alles is so effens van ŉ uitdaging. Ek stap byvoorbeeld
stilletjies na die gasstoof en sit ŉ keteltjie water vir my op.
Ek is lus vir ŉ beker koffie. “Maak jy koffie?” “Ja”, antwoord
ek saggies. “Kan jy vir my ook maak, asb.? Ek hou van lekker
koffie - Plunger-koffie, asb.” Toe die volgende familielid:
“Maak jy koffie? Kan jy vir my asb. Riccofy maak, ek is nie so
grênd soos julle nie”. My skoonsus: “Kan jy dalk vir my tee
maak, gewoon en flouerig, asb.” “Kan tannie vir my warm
sjokolade maak?” Ek pak rye bekers uit en neem almal se
bestellings. Uiteindelik kook ek drie ketels water, waarvan
ek met die laaste ketel vir my ŉ beker koffie ingooi.
Die enkele yskas is probleem nommer 2. Ek probeer plek vir
die slaai kry en begin van die bier en wyn rondskuif. Nee
antwoord my swaer, jy kan dit nie uithaal nie. Die bier is vir
netnou op die strand en die wyn is vir vanaand.
Die volgende uitdaging is die kos. Ons gesin is byvoorbeeld
die pap-, sous- en worstipe en ander weer die enchiladas-,
guacamole- of taco’s-soort. Soos een familied tereg opmerk
dat hy eet nie iets wat hy nie kan uitspreek nie. Almal is in
kookspanne ingedeel en natuurlik is daar reëls. As jy
kosmaak, ruim jy op. Een ding is verseker – ons eet baie
lekker. Die probleem is maar altyd die ekstra kilo’s na die
vakansie. ŉ Groot versoeking is ook die houers met koekies
en beskuit wat almal bring. Ek meen, wie kan nee sê vir
lekker koffie- of vlakoekies!
Waarskynlik die “pynlikste” probleem is die drein. Ek ken ŉ
paar woorde in Frans, maar verstaan nie waarom dit ŉ
“French drain” genoem word nie. Mens begin ruik daar is ŉ
probleem en dan word dit diplomaties gestel: “Ons trek net
wanneer dit nodig is.” Dit is gewoonlik so op Kersdag wat
die probleem ŉ hoogtepunt bereik en ons professionele
hulp moet inroep.

En dan is dit Kersfees. Oukersaand word die kersverhaal uit
Lukas gelees. “… Ek bring vir julle goeie nuus wat groot
blydskap vir almal inhou! ……”. Ons sing die een na die ander
kerslied. Ek kyk na my skoonpa, die trane rol oor sy wange.
Wat ŉ voorreg om familie te hê, om saam met mense
Kersfees te vier. Dit is ŉ eersteklas vakansie.
Mag julle elkeen ŉ Christusfees vol liefde, vrede en vreugde
ervaar saam met familie, vriende en al die spesiale mense in
julle lewens. Geseënde Kersfees.

Karin Stoffberg (Gekoöpteerde UB-lid)

KERSBOODSKAP VAN:

Karn Botha
Gebied 5: Vrystaat Suid en Sentraal
Ten spyte van ‘n jaar wat gekenmerk was deur onsekerheid,
bly die geboorte van Christus ‘n vaste hoop waaraan ons deur
al die eeue kon vashou.
Liewe vriendin, mag Kersfees 2020 vir jou en jou geliefdes ‘n
ware Christusfees wees, julle harte gevul met Sy liefde, vrede,
vreugde en hoop! Geseënde Kersfees!!
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Psalm 96:11-13
Die hemele moet bly wees en die aarde moet juig, die
see en alles daarin moet druis, die veld en alles daarop
moet jubel, al die bome en die bos moet hulle verheug
voor die Here, want Hy kom, Hy kom om oor die aarde
te heers. Hy sal oor die wêreld heers met
regverdigheid, oor die volk met billikheid.
Aan die einde van die jaar is die behoefte om te rus,
om uit te reik na familie en vriende. Mag u elkeen die
seën van die Here ervaar en daardie vrede en rus
uitdra na u buurman, na u familie, waar u u ook mag
bevind.
Geseënde Christusfees.
Susan le Roux
Limpopo gebied

Nog ‘n jaar is verby! Ons nader alweer die
Feesseisoen.
‘n Tyd wat ons herinner word aan die Kind
wat vir ons gebore is.
‘n Kindjie wat vir ons Hoop bring.
Mag jy en jou geliefdes hierdie Kersgety
vier met liefde en blydskap;
met omgee en mededeelsaamheid.
Beste wense vir ‘n baie Geseënde en
Vreugdevolle Kersfees.
Voorspoed en genade word jou toegewens
vir 2021!
Groete in Jesus Naam
Elize Muller
UB lid: Oos-Kaap Gebied 3

UB-LEDE OPPAD NA MOSSELBAAI VIR
DIE DK VROU VAN FORMAAT
TOEKENNINGSGELEENTHEID
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VROU VAN FORMAAT

DK-vriendinne kuier saam by ‘n
glansgeleentheid in die Kaap, waar DK se
Vrou van Formaat haar toekenning ontvang.

Bo links en onder: DK-vriendinne staan voor die
asemrowende Bygracealone, waar die dinee aangebied
was.
Bo regs en onder: Coreen King, DK-president stap oor die
rooitapyt. Coreen en haar man, David King.

KONTAK BESONDERHEDE
NPO besonderhede:
amaBele Project Flamingo Non Profit Company
Reg. No: 2007/002115/08
Bankbesonderhede:
Project Flamingo
Nedbank Lopende rekening nr. 1088 254 950
Takkode: 102-297
PBO nommer: 930 042 344
KONTAK:
E-pos: info@projectflamingo.co.za
Webblad: https://www.projectflamingo.co.za/

Bo links: UB-lede saam met Dr. Liana Roodt.
Bo regs: Coreen en Karien
Onder links: Huidige en vorige DK-presidente
Onder regs: Petronel Baard vermaak ons met haar
musiek en sang.
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TAKNUUS

Die lede van Protea Benoni het hulle jaar
afgesluit met 'n baie vrolike en suksesvolle funksie by een van
ons plaaslike kwekerye. Die bestuur, onder die bekwame
leiding van Linda Giliomee, het gesorg vir die pragtige
gedekte tafels waar die dames 'n heerlike oggend omgekuier
het en probeer vergeet het van 2020 met al sy dinge.
Ons was bevoorreg om vanjaar baie vreugdes te kon deel [o.a.
het 6 lede nuwe kleinkinders ryker geword] maar het ook
mekaar ondersteun in die hartseertye.
Protea se lede wil vir Elphi Taljaard, ons UB lid, hartlik
bedank vir haar leiding en ondersteuning dwarsdeur die jaar.
Dit was nie altyd maklik om al die voorsitters op dieselfde tyd
vir 'n Zoom-vergadering bymekaar te kry nie.
Ons wens vir Karien en al die DK-vriendinne oor die land
heen 'n Geseënde Feesgety toe.

Klerksdorptak kuier gesellig om ‘n pragtige
gedekte tafel in hulle plaaslike kunsateljee.

Mag die Here almal toevou in Sy genade en Sy hand van
beskerming oor al ons lede en hul gesinne hou.
Lydia Jankowitz
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Bergsig Durbanville

Wat ‘n voorreg was dit nie om vir hierdie kinders van
Blue Mountain Primary School te kon seën met
Afrikaanse kinderboeke nie.
Hierdie kinders het die beste vordering getoon in
Afrikaans, uit hul graad/groep. Dus beloon ons hul graag
met hierdie geskenk! Voorwaar ‘n trotse prestasie.
Die dames van Bergsig is trots op julle.

Burgersdorp

se takafsluiting op ń plaas in die
Witkop distrik. Die mooiste berge en pragtige tuin.
Coreen King, president van DK en taklid in Burgersdorp
sê: “Ons is so bevoorreg om in die mooi natuur saam
pragtige vriendinne te kon kuier.
Berge maak my altyd bewus van God se almagtiheid.

Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp
vandaan kom.? ......Dit kom van Hom wat
hemel en aarde gemaak het.
Hy bewaar jou....
Hy beskerm jou....
Ps 121
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Na 'n moeilike en onvoorspelbare jaar sluit

Faerie Glentak in Pretoria af vir die jaar.
Wat 'n ongelooflike samekoms van Dameskring
vriendinne wat omring is deur 'n vrolike atmosfeer,
gesels en gelag van vriendin stemme.
Ons afsluitingsfunksie by Goddess Restaurant in
Waterkloof is omring deur vrolike pienk koffie en pienk
eethappies....definitief iets om te onthou!!!
.

NUWE LEDE
BAIE WELKOM
AAN DIE VOLGENDE NUWE
DK-LID
7528 Carina Smit Mosselbaai Seemeeukring
Wes-Kaap 1

***

Kuruman Die Oog

afsluiting: "Afternoon Tea"
Gehoed en bekrans kuier DK-vriendinne heerlik saam vir die
laaste keer in 2020.
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PE Suikerbekkie se 2020 afsluiting met ‘n
Afrika tema. Coreen King, DK-president kuier
saam.

PROJEKTE

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 Februarie 2021 beskikbaar wees.
Baie dankie aan elke tak wat borgskappe gegee
het. Dit help om hierdie projek te kan loods.

BEURSFONDS

… aan al die takke en lede wat in hierdie
moeilike tyd bydraes tot die Beursfonds
gemaak het!
Dames, julle maak beslis ’n verskil in van ons lede,
hulle kinders of kleinkinders se lewens in 2021!

GELDSAKE
BAIE DANKIE vir elkeen wie reeds ledegeld
betaal het.

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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KANTOORSAKE

beskikbaar by Die Dameskring Kantoor,
admin@dameskring.co.za

Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid
gebore, Christus die Here.
Lukas 2:11

Vir eeue het die Jode die Messias verwag,
waaroor
Joodse
profete
gepraat
het.
Uiteindelik...Jesus Christus, die Verlosser, die
Seun van God word in Bethlehem gebore. Die
afwagting is verby... en dan die onverwagse.
Die grootste koning word in ‘n stal gevind. Geen
vertoon, geen weelde, geen prag.
Kan dit waarlik die Verlosser wees waarvoor
almal so lank al wag?
Ja, dit is Hy... Al is Hy so onverwags anders. Hy
kom om Sy vader se wil op aarde uit te voer en
ons te leer hoe om Hom te volg. Hy is die groot
dienskneg, wat Sy lewe aflê sodat ek en jy kan
leef.
Dit is hierdie Verlosser wat my en jou roep:
“Neem jou kruis op en volg My!”
Mag elkeen van u hierdie Kersfeestyd
aangeraak word deur hierdie onverwagse
Heerser. Mag u geraak word deur die genadige
hart van God ons Vader. Mag u troos en vrede
vind in Sy nabyheid. Mag u op Sy roepstem
reageer en van Hom getuig deur u lewe!
.com/
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Oor die skrywer

BOEKRESENSIES
Ons BOEKWENNER van die Lux Verbi boek:
Adri Burger

Blokraaiantwoorde
Pharos Blokraaiantwoorde

Ilze Lammers van Durbanville, Wes-Kaap

NUUT van Lux Verbi
Na oorweldigende belangstel plaas ons die
volgende boek weer as boekprys.
Adri Burger

Blokraaiantwoorde
Pharos Blokraaiantwoorde is die vierde hersiene
uitgawe van die gewilde naslaanbron vir liefhebbers
van Afrikaanse blokraaisels, Moeggesoek. Hierdie
splinternuwe gids is omvattend bygewerk en
uitgebrei, en verskaf al die antwoorde om jou
Afrikaanse blokraaisel suksesvol te voltooi.

Adri Burger is as die jongste van nege kinders op
Meyerton gebore. Sy het in die Cullinandistrik
grootgeword en in Bronkhorstspruit en Pretoria
skoolgegaan. Sy is nog altyd versot op blokraaie en
lees en wou net een naslaanbron hê waarmee sy haar
blokraaie kon voltooi.
Pharos Blokraaiantwoorde is haar nuutste gids
(2020).

Medianavrae:
Kontak: Arleen Stone
Tel: 021 406 3033/2070
E-pos: arleen.stone@nb.co.za
Lux Verbi is 'n druknaam van NB-Uitgewers
Tel: +27 (0) 21 406 3033
Webwerf: www.nb.co.za

Wedstrydvraag om LUX VERBI se boek TE
WEN hierdie maand:

Wie is Adri Burger?
E-pos jou Naam, Fisiese adres (vir koerier),
selfoonnommer
en
antwoord
na:
admin@dameskring.co.za
***

Sedert die publikasie van die vorige uitgawe het outeur
Adri Burger nog meer plaaslike en internasionale feite
oor
verskeie
kategorieë
wat
relevant
vir
blokraailiefhebbers is, versamel.
Pharos Blokraaiantwoorde dek sewe temas:
Algemene kennis, Bybelkennis, geografie, kunste en
vermaak, politiek, skoonhede en sport. Elke tema
bestaan uit 'n aantal kategorieë wat jou sal help om die
regte antwoord op te spoor.
Die gids is in 'n handige
formaat,
gebruikersvriendelik
boonop 'n ideale geskenk!
So, as jy die naam van 'n
vulkaan in Antartika, ’n
sanger wat deel was van
die Beatles, die vorige
staatshoof van Viëtnam of
een van die maangode wil
weet, het jy die Pharos
Blokraaiantwoorde nodig.

Die 16 dae van aktivisme-veldtog is ’n
internasionale veldtog wat ontstaan het by die
eerste Women’s Global Leadership Institute, wat
tydens 1991 deur die Centre for Women’s Global
Leadership geborg is. Alhoewel die wêreldwye
veldtog slegs op geweld teenoor vroue fokus, het
Suid-Afrika as gevolg van die hoë vlak van
kindermishandeling, kinders onder die vaandel
van dié veldtog bygevoeg.
Die wit strikkie word jaarliks as ’n simbool van
persoonlike en organisatoriese verbintenis tot die
uitwissing van geweld teen vroue en kinders benut.
Dit simboliseer die verbintenis van die draers om
nooit geweld teen die weerloses te pleeg of goed te
keur nie, en om standpunt in te neem teen geweld
waar hulle dit teëkom.
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VRIENDE EN VENNOTE
Die FAK-Kultuurnetwerke het ’n projek van stapel
gestuur om vroue te vereer wat in hul eie gemeenskap ’n
verskil maak. Lede van die gemeenskap benoem vroue in
hulle eie omgewing of gemeenskap wat elke dag ’n
verskil maak.
Die FAK (as die oudste kultuurorganisasie in die land) wil
vanjaar vroue landwyd vir hulle rol in hul onderskeie
gemeenskappe vereer. Die projek word deur die FAKKultuurnetwerke regoor die land bekend gestel.
Die FAK-Kultuurnetwerke, wat verlede jaar as deel van
die FAK se 90ste bestaansjaar weer op die been gebring
is, het dié projek wat in Vrouemaand bekendgestel is,
gedryf. Tans is daar 15 Kultuurnetwerke regoor SuidAfrika. Die Kultuurnetwerke het verskeie projekte regoor
die land, in gemeenskappe waar ons werk. Die FAKKultuurnetwerke is aktief betrokke om monumente en
gedenktekens te beskerm en bewaar, en erkenning te
gee aan gemeenskapsleiers wat Afrikaans uitbou en
bewaar en organisasies bymekaarbring.
Daar is landswyd 41 vroue genomineer wat elkeen ’n
toekenning van die FAK ontvang vir hulle bydrae in die
gemeenskap.

Nerine Radley, DK-virtuele lid in Malelane
het vir Mariëtte Preddy voorgestel en haar
toekenning aan haar oorhandig.
Mariëtte Preddy is DA-lid in Malelane – ‘n gewone
mens, wat ‘n groot verskil in ‘n haar gemeenskap maak.
‘n
Onbaatsugtige
toegewyde vrou
wat alles wat sy
aanpak
met
oorgawe doen.
Die
opheffingswerk
wat sy in die
gemeenskap
doen
word
raakgesien.
Hiervoor
verdien sy ‘n
toekenning.
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Die Dameskring
(HOOFKANTOOR)

Gerard Moerdijk-huis,
Voortrekkermonumentterrein,
Eeufeesweg, Groenkloof,
PRETORIA
Posbus 2655, Brooklyn Square,
Pretoria, 0075

Raak deel van die
Facebook vriendinne!
Vertel ons wat jy dink...
https://youtu.be/OIv2_0QuUQc

Hier wys Wilmien Wilmeerweet ons
hoe ...
https://youtu.be/VDenh0_VBHY

Tel: 012 301 1761 / 079 515 0873
Faks: 086 416 4782
E-pos: admin@dameskring.co.za

Besoek asseblief ons
Sosiale Media bladsye.

Webtuiste: www.dameskring.co.za

Hou van ons,
deel ons met jou vriendinne
en hou die spasies dop.

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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