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UIT DIE PEN VAN DIE President
Liewe Vriendinne,
Op 27 Maart kon ek nie anders as om te
dink oor die afgelope jaar nie. Ons het ‘n
algehele grendeltydperk beleef, en ‘n jaar
later verkeer ons steeds in fase 1 daarvan.
Hoe ‘n groot genade is dit nie dat ons nie
een enkele dag vooruit kan sien nie!
Stukkie vir stukkie het ons aangepas by die
sogenaamde nuwe normaal. Soos die tyd
verloop het, het ek vrede gemaak met die
omstandighede en het ek besef dat die
besluit om nog steeds voluit gelukkig te
wees, net by myself berus. Hierdie jaar het
my geleer om al die nuwe positiewe en
negatiewe dinge te aanvaar as deel van die
lewe. Lg. kon alleenlik gebeur met ‘n
kopskuif. Dit is beslis nie altyd maklik nie,
maar tog ook ‘n nuwe lewensreis. Ek kan
myself bv. verlustig in aktiwiteite waaraan
ek wel kan deelneem.

dink en te doen. Onder andere vergader
ons maandeliks virtueel met ons virtuele
lede. Dit is ‘n groot lekkerte en ek glo dat
dié “byeenkomste” se ledetal nog baie sal
groei.
Stellenbosch se taalbeleid is ook weer ‘n
brandende gesprekspunt in die nuus. Ek
wil dit graag noem dat Die Dameskring lid
is van die Afrikaanse Taalraad en
daarom spreek ek my dank uit aan Conrad

Steenkamp

vir
sy
bydrae
en
betrokkenheid namens die lede van die
ATR. Ons opregte dank ook aan die ATR
wat veg vir die behoud van ons geliefde
taal!!
👉Hou asseblief die registrasie vir die

Beraad dop. Om teleurstelling te
voorkom, moet jy gou spring as jy dit wil
bywoon in PE.

Dit is so terapeuties om hier vir jou te sit en
skryf. Dis ‘n groot voorreg en lekkerte om
in hierdie tyd, wat sosialisering maar nog
versigtig is, aan elke leser te kan skryf. Om
woorde op skrif neer te pen, dwing as’t
ware denke om gestalte te kry in dade.

👉Teken die volgende 2 datums aan in
julle dagboeke: 21 April en 26 Mei. Ons

Die tol wat Covid geëis het, is groot en ons
gaan nog lank daarmee saamleef. Die
kultuurwêreld is ook hard getref, soos julle
sekerlik ook gesien en van gelees het in die
media. Die Voortrekkermonument
gaan deur ‘n groot finansiële krisis en daar
moes dringende aanpassings gemaak
word. Ons wens vir Danie Langer en sy

Ek sien daarna uit om julle eersdaags op die
skerm te sien!

gaan dan weer virtueel saamkuier met
2 sprekers wat ons gaan toespreek. Die UB
nooi elkeen van julle hartlik uit om ook deel
daaraan te hê!!

Geniet die laaste stukkie van herfs.
Liefde

Coreen

span sterkte toe. Kom ons as lede vat
hande en ondersteun die Monument waar
moontlik.
Ek is so dankbaar om te kan sê dat dit nog
goed gaan met Die Dameskring. Hierdie
moeilike tyd het tog ook sy voordele
ingehou. Dit het ons gedwing om anders te
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Reisigers na môre
Heymann, Truida
Reis na binne:
van ontnugtering tot sielvolheid

nie die volle waarde daarvan so maklik
raaksien nie.
•
•

•

•

Reis na binne bied die hedendaagse mens
padwysers om sinvolheid en sielvolheid te help
ontdek. Omdat raad gee selde help, word die
boek ‘n verhoog waar vier mense se stories
afspeel. Hulle belewenisse en drome
demonstreer dat die lewe elke heelhartige
soeker wil help met die reis vanaf ontnugtering
na sielvolheid.

•

•

•

Mense wat my goed ken, weet ek hou niks van
die woord middeljarig nie. Dit klink vir my na
iets wat nog vis nog vlees is, sommer net êrens
in die lug tussen jonk en oud. Hierdie boek
verander ‘n mens se perspektief hieroor. Die
middeljare word gesien as ‘n tydperk waarin
baie groei kan plaasvind as jy doelbewus
daarvoor soek. Ons weet almal die lewe boul
vir elke mens maar ‘n paar lelike balle en ‘n
sekere mate van ontnugtering is waarskynlik
onvermydelik. Maar hierdie boek maak die pad
oop om deur die ontnugtering te kom na wat sy
noem sielvolheid. ‘n Mens besef selfs dat ‘n
sekere mate van depressie êrens in jou

Dis beter om emosies te voel as om
hulle met kos te verdoof.
… in die tweede deel van jou lewe moet
jy belangrike ongeleefde, onontdekte
aspekte van jouself in die donker bos
van jou onbewuste vind. Nie net aspekte
van jouself waaroor jy ongemaklik en
selfs bang voel nie, nie net rolle en
verdedigingsmeganismes wat uitgedien
is nie, maar ook potensiaal wat jy nie
eens kan raai nog in jou dieptes
toegesluit lê nie.
Hierdie proses gebeur nie oornag nie.
Dit duur ‘n paar jaar vir die veranderinge
van die middeljare om deur al die fases
te beweeg.
‘n Klein bietjie luiheid nou en dan is ook
nodig.
… om genadig met myself en die lewe te
wees. Ek mag maar dom dinge doen en
ek hoef nie altyd te wen of suksesse te
behaal nie, solank ek uit my foute leer.
… ‘n prentjie van ‘n strenge God wat
mense dwing om dele van hulself te
onderdruk en te haat en onnodige
innerlike konflik veroorsaak.
Hoe ouer ek word, hoe meer ervaar ek
dat die lewe eintlik draai om innige
verhoudings met mense wat vir jou
belangrik is. Ek kom agter dat my lewe
sinloos begin voel sodra ek te veel op
werk fokus en te min tyd en energie aan
geliefdes bestee.

Die titel is gebou op vier fiktiewe karakters se
ervaring, en in elkeen eien jy iets van jouself.
Jy het begrip vir hul onsekerheid oor besluite
van die verlede, die gebrek aan beheer oor hul
omstandighede, hul soeke na troos in werk,
kos of ongeoorloofde verhoudings, hul
onvermoë om alles vir almal te wees en veral
vir hul vrees vir verandering. Hulle belewenisse
en drome demonstreer dat die lewe elke
heelhartige soeker wil help met die reis vanaf
ontnugtering na sielvolheid.

middeljare
amper onvermydelik is en
natuurlik kan ‘n mens maklik daar vassteek,
afhangende
van
jou
omstandighede,
persoonlikheid, ens.
Daar is baie kosbare wyshede in die boek. Ek
haal sommer lukraak ‘n paar aan. Onthou, dis
buite verband aangehaal en ‘n mens kan dus
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Beraadnuus
Hou die datum oop:
1 en 2 Oktober 2021 in Port Elizabeth of
Virtueel.
Vir slegs R50 kan jy hierdie jaar die Beraad
saam met ons geniet – in die gerief van u eie
huis of saam met ‘n groepie hartsvriendinne.

•
•

Alle video opnames van sprekers en
kunstenaars sal aan jou gestuur word.
Jy sal toegang hê tot die lewendige
uitsending van die volle
beraadprogram.
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Grondwetwysigingsprosedure moet deeglik deurgelees word.

Kliek hier vir die

GRONDWET- EN
REGLEMENTWYSIGINGSVORM
wat teen 30 April 2021 by die kantoor moet
wees.
5

Taknuus
Weskus Saldanhatak stel twee nuwe lede in.

vlnr Magriet van der Merwe (wat Margaret gewerf het) Margaret Bester, Sandra Stander, Elize
Marx (wat Sandra gewerf het) en Sonja Hurter.

DK maak geskiedenis
Ons eerste Virtuele lid word
virtueel in Engeland ingestel.
Baie welkom Sonja.

Nuwe lede
❖
❖
❖
❖

7535, Sandra Stander, Weskus Saldanha
7536, Margaret Bester, Weskus Saldanha
7537, Sonja Roth, Virtuele lid Engeland
7538, Gwen Coetzee, Kleinmond
Baie welkom terug aan:

•

Charlotta Malan, Rustenburg Adelpha

Ons het jou gemis.
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Takaktiwiteite
Benoni Proteatak
DK Protea Benoni bedank ER24 se paramedici met heerlike bederfpakkies.

Takvergadering – Maart 2021
Nicole Schluep praat met die dames oor digitale dimensie
met die klem op sosiale diskonneksie wat slimfone ens.
veroorsaak.
Die gevare van verslawing aan hedendaagse tegnologie
word uitgewys en kommunikasie tussen egpare asook ouers
en kinders verswak.
Perke moet gestel word soos bv. geen selfone aan die
etenstafel en skermtyd moet gemonitor word, veral by tieners.

Nicole het die volgende grade verwerf:
Meestersgraad in Kliniese Sielkunde
BA Maatskaplike werk en
B Psigometrie [met onderskeiding]
Behalwe bg. het Nicole 30 werkswinkels bygewoon o.a.oor seksuele mishandeling van kinders,
aktiwiteite en gevare van okkultisme, kreatiewe kinderterapie, ouerleiding, die kinderwet ens.

Voorsitter: Donsie Kruger.
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Alberton Olienhouttak

Dameskring Faerie Glentak
Wat 'n oggend vol opwinding en heerlike
gelag.. 'n Dag vol idiome speletjies..hope
skaterlag, mimiek, die skilder van prentjies om
idioom te beskryf.
Saam het ons ook mekaar vereer vir 'n lange
vriendskapsband met Dameskring.

'n Paasboodskap
geheg aan
paaseiers word
oorhandig aan
elke personeellid
van die
Albertonse
Polisiestasie om
dankie te sê vir
volgehoue
beskerming en
diens aan ons
dorp se publiek.

Welgedaan vriendinne

Virtuele lede
Tydens die virtuele lede se Zoomvergadering,
het Nadia Oberholzer van Bet-Seber Huis
van Hoop haar getuienis gedeel.

Crescitatak
"Groot was die opgewondenheid toe die
Crescita Dameskringvergadering op 25 Maart
2021 plaasgevind het. Dit was ons eerste
kontakvergadering van die jaar en ons het
geskiedenis gemaak want Elphi het via
Zoom ook ons vergadering bygewoon. Soos
duidelik uit die foto's blyk, is daar ernstig na
Elphi Taljaard (UB-lid Gauteng-Suid) se
gesprek rakende waardes geluister.

In 'n tyd van my eie trauma - Fisies en
Emosioneel - terwyl ek in 'n emosionele
woestyn van pyn agtergelaat en opsoek was
na die hulp wat ek so dringend nodig gehad
het, het ek besef dat daar geen plek is
waarheen ek kon gaan sonder om geoordeel,
verkeerd verstaan te word nie, en/of
emosioneel vertrap word nie
Nadia het ons geȉnspireer deur haar passie
om te vertel van God se genade en hoop na
mishandeling.

Ons het hierdie vergadering ook as 'n
werwingsgeleentheid gesien en vier gaste as
besoekers ontvang.

Besoek gerus BetSeber se webblad vir
meer inligting.
http://betseber.co.za/
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PE Suikerbekkietak
PE SUIKERBEKKIE het ‘n baie besondere takbyeenkoms gehou. Hul het weggespring deur ‘n
pragtige kort staproete, Retha's Trail, te doen deur fynbos, terwyl hul die lieflike seelug inadem.
Tema vir die aand: DANKBAARHEID
Elke lid het van die gas vir die aand, Inge Tee, ‘n boekie ontvang waarin hul vir die volgende 365
dae 'n inskrywing moet doen oor dankbaarheid. Dit was werklik ‘n sielsverrykende geleentheid. Die
byeenkoms is afgelsuit met ‘n lekker piekniek terwyl die son in die agtergrond sak.

Pretoria VisiePlustak
VisiePlus se eerste vergadering saam vir 2021. Dit was kosbaar spesiaal.
Ons reis na môre met groot dankbaarheid in ons harte
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Pretoria Grietjietak
Hannelie Wilken, mediese suster by Netcare

Femina hospitaal in Pretoria en ook DK-lid van
Grietjietak, ontvang hier geskenkies vir haar
personeel, van Karien Snyman takvoorsitter. Die
verpleegpersoneel was so dankbaar vir hierdie gebaar
van waardering en omgee, dat hulle ons spontaan
begin toesing het met geestelike liedere.
Wat ‘n ervaring.

Grietjietak is baie trots op ons jong nuwe lid wat in
Maartmaand haar B.Ed Grondslagfase graad met onderskeiding
verwerf het.

Hessie Moldenhauer was ‘n DK Beursstudent in 2020 en
het gewys dat sy met harde werk en deursettingsvermoë haar
studies met lof kon slaag, tenspyte van die omstandighede
gedurende die Covid-19 pandemie.

Kompetisie
HELP DINK AAN ‘N WOORD
Wanneer ’n voëlkyker vir die eerste keer ooit ’n sekere soort voëltjie
sien, noem hulle dit ’n “lifer”.
Skep ’n splinternuwe lekkersê woord vir “lifer” en stuur jou voorstel na
die Granaatredaksie by: 11i@tortilis.co.za
Die skepper van die lekkerste sê-woord kan ’n boekprys wen.
10
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Aktuele sake
daar was geeneen wat in die vernedering en
pyn van Sy kruisdood wou deel nie. Toe Sy
krag Hom begewe het, was daar niemand wat
uit die skare vorentoe getree en gesê het:
“Meester, laat ek dit vir U dra” nie. Niemand.
Die Romeise soldate kommandeer toe
sommer ‘n toeskouer, Simon van Ciréne wat
pas by die skare aangesluit het, op om dit te
dra. God het hierdie daad van soveel belang
geag dat Hy dit in drie Evangelies laat opteken
het. Daarvoor sou Simon sy beloning ontvang.

Jesus se kruisiging;
Luk 23:26 – 56

Die prys om God te verheerlik.
Hier was ‘n wonderlike geleentheid om iets
spesiaals vir Jesus te kon doen. Ons wil ook
soms iets vir die Here doen maar mis die
geleentheid omdat dit op ‘n ongeleë tydstip
kom, of omdat ons te skaam is om iets
vernederends te doen.

JESUS OP PAD NA GOLGOTA (Lees asb
Luk 23:26-32; Matt 27:32).

Jesus het tevore vir Sy dissipels gesê: “As
iemand agter My aan wil kom, moet hy
homself verloën en sy kruis elke dag opneem
en My volg. Want elkeen wat sy lewe wil red,
sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My
ontwil verloor, hy sal dit red. Wat baat dit ‘n
mens tog as hy die hele wêreld win, maar
homself verloor of skade aandoen? Want
elkeen wat hom skaam vir My en my woorde,
vir hom sal die Seun van die mens Hom skaam
wanneer Hy kom in sy heerlikheid en dié van
die Vader en van die heilige engele.” (Luk 9
:23-26)

Sy fisiese toestand.
‘n Persoon wat gekruisig sou word, moes sy
eie kruis dra maar Jesus was baie swak as
gevolg van Sy geestelike konflik in
Getsémané, Sy drie opeenvolgende verhore
en Sy geseling deur die Romeinse soldate.
Hulle het gewoonlik ‘n sweep met drie toue
waarin stukkies lood ingevleg was, gebruik.
Die Joodse Wet het 40 houe toegelaat. So ‘n
geseling het die vleis uit die slagoffer se rug
geskeur en geweldige pyn en bloedverlies tot
gevolg gehad. Sedert sy arrestasie, verhore
en marteling het Hy waarskynlik ook geen kos
of water gehad nie.

LEES HIER VERDER.

Te swak om Sy eie kruis te dra.
Toe Hy uiteindelik weggelei is na Gólgota, was
Hy so swak dat Hy Sy eie kruis nie kon dra nie
en geen vrywilliger het aangebied om dit vir
Hom te doen nie. Gedurende Sy drie jaar van
bediening, het Hy waarskynlik honderde
mense genees. Waar was die lam man wat Hy
by die bad van Betésda genees het nou, of die
een wat deur die dak neergelaat was? Waar
was Jaïrus wie se dogtertjie Hy uit die dood
opgewek het? Waar was sy 11 dissipels?
Waar was Johannes en Jakobus wat gevra het
om in Sy Koninkryk aan Sy regter- en
linkerhand te mag sit? Hulle almal het gedeel
in Sy heerlike oorwinnende bediening, maar

Wanneer ‘n mens aan die einde van die
verhaal van die kruisiging kom, voel jy om
sommer net ‘n tydlank in jou binnekamer op
jou knieë voor God deur te bring, want
voorwaar dit was heilige grond waaroor jy
gestap het. Selfs om kommentaar daarop te
gelewer het, was moeilik, want wanneer jy die
heilige Seun van God so aan die kruis sien
hang, droog jou woorde op en voel jy om
eerder net as ‘n mensekind die ontsettende
onreg wat ons Hom aangedoen het, in
droefheid en skaamte te bely.
Ben en Martie Lubbe (Uit: Die Pottebakker)
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Nasionale Projekte

______________________________________________________

❖Granaat

❖Waardeprojek

❖ Die Granaat verskyn kwartaalliks en takke en
lede kry op 'n deurlopende basis geleentheid
om 'n bladsy van die Granaat te borg. Die
Maartmaand uitgawe is by u takvoorsitter
beskikbaar.
❖ 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.

❖ Waardes vir Woelwaters
is beskikbaar by Die Dameskring Kantoor,
admin@dameskring.co.za
@ slegs R70.00 per boek

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

❖Beursfonds
❖ Is jou kinders of kleinkinders of dalk jyself besig
om te studeer?
Dan weet jy dat die
registrasiegelde, die aankoop van ‘n rekenaar/
skootrekenaar/ tablet asook die aankoop van
boeke en studiemateriaal derduisende rande
beloop!
❖ R10 000 per Beursfondskandidaat is ‘n
noodsaaklike druppel in die emmer, maar
R20 000 registrasiefooi of ‘n rekenaar/
skootrekenaar/ tablet om te gee waar ons
kandidate dit benodig, is ‘n noodkreet wat
aangespreek moet word.
❖ Luister mooi, dalk hoor jy van iemand wat wil
of kan help.
❖ Vra mooi, dalk kry ons meer as waarvan ons
kan droom.
❖ Dankie vir elke tak en elke lid se bydrae tot ons
kinders se toekoms.

13

❖DK Geskenke

Geldsake
Takheffing
1 Maart 2021 tot 28 Februarie 2022
Die Uitvoerende Bestuur
het dit goedgekeur dat takheffings soos
volg verhoog:

70jr en ouer:
•
•
•

Aansluiting Maart 2021 - Mei 2021 = R300.00
Aansluiting van Junie 2021 - Augustus 2021
= R225.00
Aansluiting van September 2021 - November 2021
= R150.00

Jonger as 70 jr:
•
•
•

Aansluiting Maart 2021 - Mei 2021 = R550.00
Aansluiting van Junie 2021 - Augustus 2021
= R415.00
Aansluiting van September 2021 - November 2021
= R275.00

Die
R50
Beraadfooi
is
addisioneel saam met ledegeld
betaalbaar.

Kantoorsake
BETALINGS
Alle betalings word in die DK rekening
inbetaal, deur die taktesourier. Die nodige Tvorm word saam met die betalingsbewys na
die kantoor gestuur.
Indien lede individuele betalings doen is die
verwysing uiters belangrik om fondse korrek
te allokeer.
Verwysing:
Naam en van, lidnommer,
waarvoor
die
deposito
is,
bv.
Ledegeld/Waardeboek/ Beursfonds/Borg ‘n
bladsy
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BANKREKENINGBESONDERHEDE:
Rekeningnaam: Die Dameskring
Bank: ABSA Brooklyn Square,
Takkode: 632 005
Internasionale Takkode: ABSAZAJJ

Lopende Rekeningnommer: 2840 750 062
Verwysing: Naam en van/
Taknaam/Taknommer

Boeke

Ons mag vrae vra, glo ek. Ons mag selfs met
God worstel en vir Hom sê wat ons dink en
voel. Dis beter om vir God self te vra as om vir
mense te vra. Ons lewe in ‘n gebroke wêreld
met beperkte insig. Troos lê in elkgeval nie in
goeie verklarings nie. Al wat ons moet onthou
is dat God God is. Dan kan ek saam met Job
sê: “Ek het oor dinge gepraat waarvan ek niks
weet nie. Hierdie dinge was net te groot vir my
klein verstandjie om te verstaan.” (Job 42:3).

Lina du Plessis se stories

Dankie vir ...
Hemelse troos en sagte salf

Wanneer ek terugkyk na daardie oomblikke
weet ek dat God daar was. In die krisis, was
Hy daar, na die krisis was Hy daar en Hy is
nogsteeds daar, baie, baie naby, in ons, by
ons, om ons. Hy vou ons toe in sy Goddellike
trooskombers, want net Hy kan regtig troos.
Wanneer ons God se teenwoordigheid so
tasbaar ervaar, vervaag al die antwoordlose
vrae. “Ek het vroeër net gehoor wat ander
mense van U sê, maar nou het ek U met my
eie oë gesien. Ek trek alles terug wat ek gesê
het. Om te wys dat ek baie spyt is oor wat ek
gesê het, gooi ek grond en as op my kop.”
Aldus Job (Job 42:5-6).

Troos wat troos …
Ek onthou vaagweg die woorde van ‘n liedjie
waarin ‘n Mamma vir haar grootmens-kind wie
se hart gebreek is, sing ... toe jy klein was, was
dit maklik om jou seerkry weg te soen, maar
hoe troos ek nou ...
Toe klein Ponelopele ‘n paar maande gelede
verdrink en in my hande gesterf het, het ek
besef hoe magteloos en woordeloos mens is
wanneer dit kom by troos. Hoe troos ek
iemand tydens so ‘n tragedie? Kan ek iemand
hoegenaamd troos? Sal troos help? Ons wil
iets sê, want ons voel ons moet iets sê ... Dis
dan wanneer ons gryp na sinnelose
verklarings,
verduidelikings,
en
leë
trooswoorde soos: Dit was die Here se wil; die
Here het besluit om hom te kom haal; dit was
sy tyd; die Here het die mooiste blommetjie
kom pluk vir die hemel; hy was te goed om op
aarde te wees; daar is ‘n doel mee; die Here
weet wat Hy doen; en vele ander.

Dit was onlangs Paasfees, dood en
opstanding. God huil oor sy skepping wat
daagliks sterf, maar Hy skep ook elke dag
nuwe lewe. Ons leef elke dag in die spanning
tussen dood en lewe, maar ons hoop is in die
opstanding nie in leë verklarings wat op die ou
end op niks uitloop nie. Ons moet versigtig
wees met trooswoorde. Dit is God se werk en
Hy weet hoe! Al wat ek opnuut weet is dat ons
enigste troos in lewe en in dood is dat ons aan
Jesus Christus behoort. Dis al en dit is
genoeg.

Dit troos my nie, want dit maak nie sin nie. God
is dan ‘n God van LEWE. Hy het LEWE
geskep, hoe kan Hy dit dan sommer net op ‘n
dag wegneem? Maak Hy onskuldige
kindertjies dood? Dalk is dit beter om net stil
te bly, naby te wees, vas te hou en saam te
huil soos Jesus gehuil het toe sy beste vriend
Lasarus dood is.

Jesus, dankie dat U lewe, vir altyd en altyd en
dat U self sagte salf op ons seerkry kom sit met
U deurboorde hande.
(Uit: Flenters. ©Lina du Plessis. Lux Verbi.
2014)

Ek het weereens besef daar is nie antwoorde
nie, want die hoekom en waarom vrae wat ons
vra, het nie antwoorde nie. Ons verstaan nie,
want ons hoef nie te verstaan nie. Sal verstaan
hoegenaamd die pyn en hartseer wegneem?
Dit laat my aan die Job-storie dink. Sy vriende
het amper 37 hoofstukke vol verklarings gegee
vir die tragedie wat met hom gebeur het. Hulle
het probeer. Ons het nie Jobs-troosters nodig
nie. Ons het goddelike troos nodig.
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Hartswysheid en kopkennis vir vriende is ‘n
persoonlike boek om iemand deur die moeilike
dele van hul lewensreis te help. Dit is ‘n klein
gids vir selfverrykking en groei. In die boek is
daar leiding om moeilike dinge soos
‘deernisvermoeidheid’ en ‘bedrieërsindroom’
te hanteer, sodat jy kan heel word.
Selfhelpvoorstelle, ‘n welstandsmodel en –
vraelys, sowel as ‘n kontrak om die lewe te vier
sal jou dadelik ‘n hupstoot gee na ‘n hoopvolle
2021.

Hartswysheid en kopkennis

is
soms so ver van mekaar verwyderd as die
ooste van die weste. Tog moet ons op die
ingewing van die oomblik talle besluite maak
wat elke deel van ons verhoudinge en
omstandighede beïnvloed. Met die uitdagings

Hartswysheid
en kopkennis vir vriende aan jou
ingedagte stel ek graag
bekend.

Ds Wynand Louw is die voorsitter van
Inter Trauma Nexus en Kailo
Instituut. Sy ondervinding in die sakewerêld
en leierskap in familieberading balanseer
kopkennis en bestuursaangeleenthede.

Dr Barbara Louw is op haar beurt ‘n
kundige op verskillende gebiede soos trauma,
berading en welstand. Deur die jare het sy
toegewyd gewerk om mense te help om
trauma agter die rug te kry en om heel te word.
Hartswysheid en kopkennis vir vriende
bevat 150 bladsy, met illustrasies, praktiese
aktiwiteite en toepassings. Boeke is
beskikbaar by BluEagle elektroniese winkel en
kan
aanlyn
bestel
word
van
bestel@blueagle.co.za.
Die outeurs is ook populêre sprekers en hulle
kan genooi word om by julle volgende funksie
of takvergadering te gesels oor hartswysheid
en kopkennis, of trauma en veerkragtigheid.

Hartswysheid en kopkennis vir vriende is ‘n
uitdrukking van die liefdeswerk wat Wynand
en Barbara Louw oor meer as drie dekades in
die bediening geleer en beleef het. Hierdie
boek is sterk gewortel in die Woord van die
Here en is bedoel vir vriende, familie en
kollegas wat waarde sal vind in praktiese
wenke oor hoe om ander te bemoedig en aan
te moedig.
Dit is ‘n boek vir ons mense wat deur die
grootste veranderinge in die geskiedenis van
Suid-Afrika se geskiedenis leef. Gedurende
die periode het Wynand en Barbara saam
bedien en afsonderlikke mylpale behaal en
voortdurend belê in die welstand van ons
mense. Hierdie twee baanbrekers leef wat
hulle spreek.
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Vriende en Vennote

AANLYN OPVOEDKUNDIGE
PROGRAMME NOU BESKIKBAAR
Ons is trots om aan te kondig dat twee aanlyn
opvoedkundige programme, aanvullend tot die
skole-kurrikulum (KABV), nou beskikbaar is! Dit
is ideaal vir die klaskamer of tuisonderrig. Dit is
tans slegs beskikbaar in Afrikaans.
As deel van Toe en Nou (Gr 1 - 3) kan leerders
uitsien na aktiwiteite soos:
- Storietyd
- Leer broodbak die pioniersmanier!
- Maak 'n klei-baksteen
- Leer hoe om jou troeteldier te versorg
- Asook ander temas soos speelgoed van ouds,
nedersettings, vroeë gemeenskappe, oudhede,
voedselsoorte en grondsoorte.

Dr. Danie Langner

NUWE BD
VIR DIE VOORTREKKERMONUMENT

As deel van Jagter-versamelaar tot moderne
mens (Gr 4 - 6) kan leerders uitsien na
aktiwiteite soos:
- Wat is erfenis?
- Leer broodbak die pioniersmanier!
- Maak 'n klei-os
- Asook ander temas soos nasionale simbole,
voedsel en landbou, nedersettings, die jagterversamelaar en Mapungubwe.

Dr. Danie Langner is die nuwe BD van die
Voortrekkermonument sowel as die
Erfenisstigting. Die direkteure van die
Voortrekkermonument, Erfenisstigting en
die FAK het op 18 Maart in 'n
samewerkingsooreenkoms getree.
Die finansiële posisie van die
Voortrekkermonument het sedert 2017 onder
hewige druk gekom met die afname in
toerisme. Weens die Covid-19 pandemie het

Vir meer inligting besoek gerus die
Voortrekkermonument se webblad.

hierdie omstandighede na die grendeltydperk
verder verswak. Die Voortrekkermonument het

www.vtm.org.za

verskeie fondsinsamelingsinisiatiewe geloods
wat korttermyn finansiële druk verminder het.
Die FAK, met ondersteuning van die
Solidariteit Beweging, het nou die
verantwoording om hande te vat en saam aan
'n volhoubare besigheidsmodel te werk.
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Nelmari Albertse-Oosthuysen beskryf die
simboliek as volg:
Die nuwe spore van ons ploegskaar lê ’n roete van
groei uit –
’n land gereed gemaak, waaruit nuwe lewe spruit.
Daar is opwinding en nuwe geleentheid in ’n
geploegde land se geur.
Vooruit! skree die Trekker, terwyl die ploegskaar die
harde grond ombeur.
In die omkeer van ons geploegde grond ontwortel
onkruid wat sal vergaan,
terwyl ons grondslag-voedingstowwe van diep uit ons
aarde na bo die waardes baan.
Die eweredige bane van ons geploeg simboliseer ons
rigting en ons struktuur.
Daarsonder sou ons ruggraatloos wees, maar
gelukkig nou in ’n ABCD-rigting gestuur.
Vir nege dekades al was die geploeg en geplant deel
van ons Trekker-reis.
Ons lote het gegroei en uitgepruik soos ons vlag;
gehys.
Geken aan ons Vrug, weet ander ook wat ons belofte
sê:
Om ons medemens te dien, maar bo alles die Here lief
te hê.
Met die regte voedingswaarde uit ’n opregte
Voortrekkerhand,
is die toekoms van ons saailinge veilig in ons land.
Mag ons nuwe toekoms bloeisels wees wat vorm tot
die vrug van die Gees,
duidelik sigbaar in ons doen en late om ook lote tot
Sy Naam se groter gaan te wees.

Die spore wat ons los
Maart 3, 2021
Hoofnuus
deur Danie Langner

Die Voortrekkers

is vanjaar 90 jaar jonk.

Met die jaartema:

VOORTREKKERS GAAN GROOT,
gaan
ons
in
2021
groot
feesvier.
Voortrekkerkommando’s, oorde en kampe beplan
reeds GROOT feesgeleenthede en diensprojekte
waar Voortrekkers vrolik saam met Kuifie, Arthur
en Faf, vlaggies, verjaarsdagkoeke, groot pret en
plesier heeljaar feesvier en terselfdertyd
diensbaar in hul gemeenskappe is.
Die bekende Afrikaanse sanger, Adam Tas, gaan
in
Augustus
en
September
landswyd
Voortrekkerkonserte in Suid-Afrika en Namibië
hou. ’n Spesiale feeslied, “Die spore wat ons

los”, se lirieke is geskryf deur Johan Vorster en
Jacomien de Villiers en getoonset deur Johan
Vorster. Johan is een van die top Afrikaanse
liedjieskrywers met treffers soos “De la Rey”, “Ons
vir jou” en “Afrikanerhart”. Die lied is ook deel van
’n nuwe Afrikaanse musiekblyspel oor die Gelofte
en die Groot Trek. Dit gaan ’n GROOT treffer wees.
Met die lied bevestig Die Voortrekkers nie net die
kontinuïteit tussen 2016 se Trap nuwe spore-fees
nie, maar soek ook die verband met die verlede
deur erkenning te gee aan die spore van gister.
Terselfdertyd is die lied toekomsgerig, want ons
storie word steeds in Afrika uitgekerf en die
toekoms wink vir ons. Die lied bevestig Die
Voortrekkers se geloofsgrondslag, maar ook die
Voortrekkerkarakter
soos
integriteit
(’n
Voortrekker se woord is sy eer), dade van durf en
diensbaarheid. Dit is die Voortrekkerspore wat ons
in 2021 wil los.

Dit is ’n jaar om na uit te sien.

Luister hier na die lied van Adam Tas:
DIE SPORE WAT ONS LOS

Hoe lyk die
voetspore
wat jy los in
mense se
lewens?

Die Hoofbestuur het ’n pragtige feeskenteken met
’n besondere simboliek goedgekeur waarmee elke
Voortrekker op sy baadjie kan pronk.
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Die Dameskring

BANKREKENINGBESONDERHEDE:
Rekeningnaam: Die Dameskring

(HOOFKANTOOR)

Bank: ABSA Brooklyn Square,
Takkode: 632 005

Gerard Moerdijk-huis,
Voortrekkermonumentterrei
n,Eeufeesweg, Groenkloof,
PRETORIA

Internasionale Takkode: ABSAZAJJ

Lopende Rekeningnommer: 2840 750 062
Verwysing: Naam en van/
Taknaam/Taknommer

Posbus 2655, Brooklyn
Square, Pretoria, 0075
Besoek asseblief ons

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

Webblad en Sosiale Media
bladsye.

Hou van ons,

Webtuiste:

deel ons met jou vriendinne

www.dameskring.co.za

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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