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Die Here sal jou soos 'n sierlike kroon in Sy hand hou - Jesaja 62:3
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In hierdie uitgawe...
deur Ilze Lammers - Voorsitster

Wat ‘n wonderlike voorreg en seën is dit nie vir my om hierdie spesiale uitgawe te mag saamstel

nie!  Hoe pen ek die gevoel van geborgenheid, behoort en verskilmaker neer.  Dit is 'n absolute

voorreg om met hierdie groep dinamiese vroue saam te kan waak en werk.  DK Bergsig het my

geleer oor my unieke self asook vroue wat gewaak het oor my/ons taal en kultuur.    

Vir meer as 50 jaar bestaan Die Dameskring as gevolg van een so 'n vrou wat opgestaan het toe God

haar vra...   Jesaja 6 vers 8: “Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê: Wie sal Ek stuur? En wie

sal vir ons gaan? Toe antwoord ek: Hier is ek, stuur my.”  Vandag dank ons Marthella Pretorius vir

haar inisiatief  vir ons eie unieke vroue-organisasie in SA.  Oor 'n tydperk van 30 jaar het Bergsig

gekruip, geloop en gehardloop.  Daar was wel struikelblokke, maar met God se genade kon ons weer

opstaan en aanbeweeg.  Met 'n doel om te gee, ontvang ek soveel meer vanaf Die Dameskring.  Soos

'n vriendin dit stel: "Die Dameskring gee ons vlerke!" 

DK Bergsig span die kroon
met...

Hanlie Retief

DK 
Beursfonds



"In 2020 sluit ek by
Dameskring Bergsig aan.  
Ek bestudeer die logo, die
erekode en die Klits Klets

nuusblad.  Alles maak
sin, want vir my beteken

Dameskring die
volgende..."

 



"Die Dameskring
inspireer en bemagtig

Afrikaanse
Christenvroue om as

leiers en positiewe
verskilmakers die

Afrikaanse kultuur uit
te leef, hul gemeenskap
dinamies te dien en te
help bou aan ons land,

Suid-Afrika."

30 jaar van Waak & Werk
Die Dameskring Bergsigtak doen dit weer!  

‘Knap Vroue’ wat ‘n verskil maak, inderdaad! 



BLUE MOUNTAIN PRIMÊR
Kinders lê ons na aan die hart.  Bergsigtak is al jare betrokke by

Blue Mountain Primêr waar ons gereeld boeke skenk vir die
skoliere met die beste vordering in Afrikaans.  Ons vra graag jul
voorbidding vir hierdie skool.  Tans is daar sprake dat die skool

moet sluit einde 2021.  Hulle is steeds besig met onderhandelinge.



13 JAAR VAN  BERGSIG-
FUNKSIES

Na 'n lang wag, vanaf 2019, vier ons hierdie jaar ons 13de funksie
onder leiding van Hannatjie Lammers as ko-ordineerder.  Wat 'n

goedvoel inspuiting om 'n verskil te kan maak in en om ons
onmiddellike omgewing.  Oor die jare was dit nie net Die

Dameskring Beursfonds wat by hierdie funksies gebaat het nie,
maar talle ander.  Onder meer Helpende Hand, Die Engelprojek en

vele meer.

Oor die jare spog ons met sprekers & kunstenaars soos:
 

Benescke Janse van Rensburg – Radio-persoonlikheid
Hannes van Wyk – Onder andere akteur en skrywer

Dine van Zyl – Bekroonde skrywer & vryskutjoernalis 
Dave Pepler – 'Vreemde Plekke, Vreemde Lewe'

Koos van der Merwe – Sang en verse
Marion Holm – Aktrise

Navy Red – Sang 
Martelize Brink – Radio-persoonlikheid

Melanie Vosloo – Skrywer, spreker
EKM Dido

 
Dié jaar doen ons dit weer met HANLIE RETIEF!



VROU VAN FORMAAT 2020:  
DR. LIANA ROODT



In die jaar wat ek sestig word,
kom wys Abba Vader opnuut my
doel in my familie. Op jou knieë,
Freda, nee, nog laer! Hy kom
wys my om te bly lewe spreek
oor my man en seuns,
onophoudelik. Hy kom wys my
hoe my gebede oor toekomstige
skoondogters en kleinkinders
gaan hang tot die bruilofsmaal
van die Lam in ‘n pragtige tuin
met welige plantegroei, wit
rose, by ‘n waterstroom.

TER HERINNERING AAN

Adri-Louise van Renen-Fourie het diep spore in die harte
van Bergsig-vriendinne gelaat. 

Sy het ook as voorsitter gedien by die tak.
 

Wat, dink jy, was die mooiste eienskap van Adri-Louise?
Ongetwyfeld haar innemende persoonlikheid. Sy sou met

haar volle aandag na iemand luister, uitvra, saamdink,
meeleef. Haar liefdestaal was om te gee. Sy was ’n gewer

van geskenke, nommerpas uitgesoek en kunstig opgemaak
en toegedraai. Sy was ook ’n gewer van haarself. Haar

kundigheid en kennis het sy met haar redaksie gedeel en
met enigiemand wat daarna gevra het. En saam daarmee

haar ondubbelsinnige lojaliteit en sin vir wat reg en
verkeerd is. En dan kon sy natuurlik lag dat jy haar doer

hoor!  (Danny Fourie)

DANKBAARHEID
D E U R  F R E D A  D U  P L E S S I S  ( L I D )

Ps. 23: '...na waters waar rus is
lei Hy my heen...'
In die jaar waarin ek 60 word,
leer die Here my deur ‘n
vriendin 'to live in the moment'.
Elke oomblik is belangrik en
kosbaar. Elke gesprek dalk jou
laaste. Elke gebaar dalk dit wat
iemand in hul doodsangs sal
koester. Elke gebed dalk dit wat
iemand moed gee in die
ongekende tyd. Elke oomblik
dalk die laaste met jou geliefdes
en elke dankie-sê dit wat jou lei
na rustige waters.
In die jaar wat ek 60 word,
ontmoet ek nuwe vriendinne by
die Dameskring. Here, U lei my
na waters waar ek inspirasie,
nuwe kennis en onbeskryflike
gasvryheid ontmoet. ‘Classy’
vrouens met interessante
stories en wyshede. Vrouens
wat mekaar dra en ondersteun.
Sterk vrouens wat al troebel
waters gesien het, maar nie
skrik nie. Vrouens wat U ken en
vrouens wat weet waar die
‘groen weivelde’ is.

Londen vir twee minute, in ‘n
groen tuin langs ‘n
waterstroom, om so Lewende
water te ontvang. 
In die jaar wat ek 60 word neem
my God my deur Sy Woord en
sit ek soos ‘n kindjie by my Abba
se voete en verstaan ek ‘n
bietjie meer van Hom. Ek leer
om my wapenrusting konstant
af te stof en my olie in my lamp
gereed te hou vir U koms. Ek
leer hoe om my swaard te
gebruik, maar ook hoe om my
skild te lig vir die pyle. Ek leer
oor skoene van waarheid en 
 om my masker van 
 geregtigheid met eer te dra. Ek
leer om meer Tzelem Elohim/na
U beeld en minder van my.  So
neem U my na daai tuin van
rustigheid.
Abba, in die jaar wat ek 60
word,  leer U my van
dankbaarheid!  
'U goedheid en liefde sal my
lewe lank by my bly en ek sal
tuis wees in die huis van die
Here tot in lengte van dae.'

Liewe Bergsigtak
 

Wat 'n wonderlike geleentheid is
dit nie om 'n 30ste verjaarsdag te

vier nie!
Ek glo dit is jare wat gevul was
met wonderlike herinneringe en

ook leed langs die pad.
Jesus wil hê ons moet fees vier. 
 Skryf groot feesviering oor jul

dag.  Klou vas aan Hom wat die
water in wyn verander het.  Hy
wil net die beste 'wyn' vir julle

tak voorsit.
Ek klink saam met julle 'n glasie!
Baie geluk & seënwense vir die

toekoms.
 

Liefde Coreen King
DK Presidente

In die jaar wat ek 60 word leer
ek hoeveel liefde mense bereid
is om te gee. Vriende, familie
wat onophoudelik moed inpraat
met ons seun se troue deur
gaste nooi, ontnooi, net ‘n
bietjie nooi... Ons kom al is dit
vir twee minute; Ons reis uit
Johannesburg, Tanzanië,



BORGE

Dankie aan een en elk vir jul bydraes vandag!
#Verskilmakers


