
Ek het na alles op die lappe gekom het,  Sondae Die Boodskap op Kyk 
Net geluister, maar het altyd die behoefte gehad om saam met mede- 
Christene na die Woord te luister en my stem te verhef.  Verlede Sondag 
was vir my so ongelooflik lekker om deel van jul gemeente te wees en te 
weet die Here het my nou op die regte plek geplaas. 

Ek moet by sê, die dominee van my vorige dorp, was ook vir my 'n 
steunpilaar.  As ek in 'n gat gevoel het en angstig of bang was of gebed 
nodig gehad het, kon ek net op sy nommer druk. 

Wou maar net hierdie stukkie van my lewe met jul deel. 

Anoniem 
 
*Name is verander 
 
 
 
 
 

 
Stuur asb julle stories na goeienuus@parke.co.za  of skryf of 

tik dit uit en laai dit by die kerkkantoor af– geme rk Parke 
Goeie nuus asb. 

 
God werk elke dag in ons lewens en hierdie forum is  ‘n 

medium om daarvan te kan getuig. 

ONTHOU: Getuienis kan anoniem wees – spesifiseer di t net 
so asb. 

Dankie 
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Wat ek gedoen het was verkeerd en ek het by Jesus se voete gesit en by 
Hom gepleit om vergifnis en Hy het my vergewe. 

Op 28 Jan 2015 het ek opnuut my hart aan Hom gegee. 

Ek moes in 2007 'n historektomie ondergaan, want hulle het 'n gewas op 
my baarmoeder ontdek.  Vanaf die dag wat hul dit ontdek het tot en met 
die operasie was slegs 5 dae en ek het nie regtig kans gekry om myself 
hierop voor te berei nie..  Ons het toe net vir Pieter* gehad.  Ek het egter 
daarna nog die behoefte aan nog ‘n baba gehad en heeltemal in n gat 
van depressie verval. 

In 2010 het ek begin werk by ‘n instansie as Administratiewe Assistent, 
maar kon myself vinnig opwerk tot Finansiële Bestuurder.   Ten spyte van 
die sukses, het ek nie geluk gehad nie.  Ek het gevoel ek wil liefde, 
aanvaarding en geluk koop van ander deur vir hulle materiële goed te 
gee.  

Dit is op hierdie punt in my lewe, wat my stiefbroer se kinders in die 
prentjie en gekom het.  Sy dogter het ‘n baba dogtertjie verwag.  Iets wat 
ek op daardie tydstip so begeer het en nie kon hê nie.  Hulle het egter 
finansieël baie swaar gekry.  Dus het ek kaste vol baba kos, doeke, melk 
en klere gekoop vir die dogtertjie en ook vir hul seuntjie. Boonop raak my 



suster toe ook swanger.  Sy het ook finansieël baie swaar gekry en het 
niks gehad nie.  Ek het dus alles vir haar baba gekoop van klere tot ‘n 
stootwaentjie.  

Hierdie gekoop en weggee vir ander het egter soos ‘n siekte vir my begin 
raak en sodra ek sien dat my rekening leeg raak, dan moes ek dit net 
eenvoudig weer aanvul.   

Op ‘n dag het 'n anonieme persoon egter my werkgewer gebel en hulle 
ingelig oor my situasie.  Ek het nie 'n wrok teen die persoon wat my 
uitgelewer het nie, want waar sou dit gestop het as hy nie gebel het nie, 
maar kon hy nie net met my en my man kom praat het eers of selfs vir die 
dominee gaan sê het, eerder as om my werk te kontak nie?   

Ek is onmiddellik afgedank oor my oortreding.  Ek het die dag toe hulle dit 
agtergekom het, dadelik skuld erken en my samewerking gegee in die 
hele aangeleentheid.  Ek het myself daartoe verbind om die geld terug te 
betaal. 

Ek en my man besluit toe om te skei sodat ek my gedeelte van sy 
pensioen kon kry om die geld terug te betaal en dit is waar alles 
heeltemal teen my gedraai het. My man het toe aan my erken dat hy na 
'n huwelik van 16 jaar, al vir 10 jaar nie weer lief was vir my nie.  Die 
seerste hiervan was dat ons daardie Januarie nog by die opera was en 
dit het soos ‘n tweede wittebrood gevoel.  Hy het erken dat hy en ons 
buurvrou gevoelens vir mekaar het.  Dat sy ook huweliksprobleme het en 
dat hy haar gevra het om nie die Kaap te verlaat wanneer sy en haar 
man skei nie, want na ons egskeiding kan hulle iets probeer.   

My werk het toe ten spyte van my samewerking, 'n saak teen my 
gemaak.  Die Liewe Vader was egter so goed vir my, dat ek nooit fisies 
gearresteer of in 'n sel was nie, net met my eerste verskyning waartydens  
hulle my borgtog gegee het, het die polisie my met 'n motor hof toe 
geneem en moes ek net vir 'n klein tydjie in 'n sel deurgebring het.   Die 
saak het nou tot 'n einde gekom  en ek is gevonnis met huisares van 3 
jaar en ek  moes ek elke Saterdag van 8 tot 12 gemeenskapdiens by die 
polisiestasie doen.  Ek betaal ook elke sent weer terug aan my 
voormalige werkgewer. 

Die Here was verder so goed vir my dat ek nadat ek in Januarie 2015 
afgedank is, ek in die middel van Maart weer 'n werk gekry.  Tydens my 
onderhoud was ek eerlik en openlik en het ek vir die werkgewer die ware 
verhaal vertel.  Hulle het my 'n kans gegee.  Die salaris was baie min en 
ek kon nie 'n plek van my eie bekostig nie en moes by my eksman 
aanbly.  Ons is einde van April geskei.  My seun is in my primêre sorg 
geplaas.  Ek het in hierdie tyd  34 kg verloor en was liggaamlik en 
sielkundig baie uitgeput, maar het naby aan my God gelewe. 

Ek was baie vereensaam.  Al my vriende het teen my gedraai en het met 
my eksman en sy nuwe vrou vriende gebly.  Selfs my stiefbroer se dogter 
het haar rug vir my gedraai.  Maar, my vriende wat ek oor die jare 
afgeskeep het, het kontak met my begin maak en my ondersteun.  Ek en 
my familie het weer ons drade begin optel, want ek was van hul vervreem 
agv my eksman.  Ek het besef dat ek iewers weer 'n mansvriend sal moet 
kry, sodat ek weer voel ek word waardeer. 

Toe stuur die Here vir Danie* op my pad.  Snaaks genoeg ons verjaar op 
dieselfde dag en is dieselfde jaar gebore.  Hy is ook besig om te skei.  Hy 
sukkel al baie jare om te skei en bly al vir 2 jaar nie meer by sy vrou 
nie.  Ons het dadelik aangetrokke tot mekaar begin voel.  Gedurende die 
tyd wat ek by my eksman gebly het, is ek vertrap en van dinge beskuldig 
ens.  My seun kon nie ons egskeiding aanvaar nie.  Danie het toe einde 
Desember vir my 'n dak oor my kop gegee en ek het weggetrek.  Ek is 'n 
heel nuwe mens.  My seun kom een week twee keer en die ander week 3 
keer, asook elke 2 de naweek na my toe. 

Intussen het ek ook bly aansoek doen vir werk en weer het die Here 
voorsien.  Ek het op 1 November by my huidige werkgewer begin werk 
met dubbel my salaris as voorheen.  Hulle het my ook 'n kans gegee 
nadat ek hulle die hele waarheid vertel het.  Ek is ook intussen 
gediagnoseer met bipolêre depressie en verstaan nou beter hoekom ek 
so voel. 

Ek is regtig baie goed in my werk en dit was net hierdie swakheid, wat my 
duur te staan gekom het, maar ek stap nou as 'n baie sterker mens hier 
uit.  Ek gaan 'n lewende getuie vir Christus wees. 


