
  

 

ST PAULUS NUUS 
                #17 St Paulus Pre-Primêre en Primêre Skool 2 Augustus 2019                                    #23 

Beste Ouers 
St Dominikus-Dag 

Ons gaan op 8 Augustus St Dominikus- Dag vier. Dit is die Fees van die Heilige wie 
die oorspronklike Orde, aan wie die Cabra Dominikaanse Susters behoort, gestig 
het. As ‘n Dominikaanse Skool is ons trots op ons erfenis en ons unieke etos en 
Dominikaanse charisma, waarvoor ons vir albei hard werk om dit in ons gemeenskap 
tasbaar te maak. 
Dominic Guzman, wat in 1170 in Caleguera in Spanje gebore is, en wie op die 
ouderdom van 51 in 1221 in Rome van pure uitputting oorlede is, wou God na 
mense bring en hy wou dit doen deur ‘n duideliker begrip van die inkarnasie - dat God gekies het om 
mens te word in die persoon van Jesus Christus - dus die klem te plaas op die waardigheid van 
menswees. Hierdie belangrike boodskap wat deur Dominikus gepreek is, is gedoen teen die 
agtergrond van die groeiende geloof in die tweeledigheid van humaniteit en ‘n geloof dat, om die 
ewige lewe te bereik, ons die bestaan van die liggaam moet verwerp en ontken, en slegs vir die 
redding van die siel moet lewe. 
Dominikus se oorheersende passie was om ‘n Orde van Priesters te vestig. Hy wou hê dat sy volgelinge 
moes stap en tussen mense beweeg - praat en preek met vreugde en passie - sodat dit hulle 
voorbeeld en liefde was waarmee hulle mense kon oortuig van God se reuse liefde. Ons moet 
Dominikus se doel sien teen die agtergrond van die gemeenskap en die tyd waarin hy gelewe het. In 
die 13de eeu het mense min of geen betrokkenheid by die kerk se hiërargie gehad nie en daar is van 
hulle verwag om gehoorsaam te wees en sonder twyfel te glo. Ook in hierdie tyd was dit die Biskoppe 
wat gepreek het, so dit was ‘n revolusionêre konsep om ‘n Orde van mans en vrouens te stig wat 
tussen mense beweeg en onderrig en gepreek het, aangesien die klerklikes geglo het in hulle eie 
belangrikheid en hulle nie met die gepeupel gemeng het nie. 
Dominikus het aangedring op die behoefte om te stap sodat ‘n mens oop kon wees met mense langs 
die pad en sodat ‘n mens maklik toeganklik kon wees. Hy het selfs in die taverns gepreek en onderrig 
gegee, deur sy dialoë met passie, vreugde en liefde te lewer - en hy het baie volgelinge op hierdie 
manier gewen. Hy het alles vir ander prysgegee en dit was uiteindelik hierdie vlak van self-opoffering 
wat tot sy vroeë dood gelei het aangesien hy totaal uitgeput was as gevolg van sy onverbiddelike 
toewyding om teenwoordig te wees by mense. Toe hy geweet het dat hy besig is om te sterf, was dit 
die boodskap wat hy aan sy volgelinge nagelaat het: 
“'Wees liefdadig, beskerm nederigheid en maak [jou] skat uit armoede.” 
Waarheid is ons Dominkaanse leuse en St Dominikus was passievol oor die strewe na waarheid. Maar 
in hierdie verbintenis het hy nooit sy sin van hoop en vreugde verloor nie, en hy het deur sy voorbeeld 
gewys dat hy ‘n vurige passie vir waarheid en deernis vir mense gehad het, en intuïtief geweet het 
dat die een sonder die ander ‘n wanbalans veroorsaak. 
St Dominikus sal die toonbeeld bly van wat dit beteken om ten volle mens en ten volle heilige te 
wees. Hy het nooit in die strik getrap van hoogmoedigheid nie en het mense met wysheid en deernis 
behandel - deur sy voorbeeld gewys wat dit beteken om werklik te werk vir God se heersing op 
Aarde. 
As ‘n skool wat die voorbeeld van St Dominikus volg, moet ons volhou om ons jongmense aan te 
moedig om aktiviste vir positiewe verandering te wees, jongmense wat sal veg vir geregtigheid - eko- 
en sosiale geregtigheid. 
Mag ons almal ook die WAARHEID in al sy manifestasies omhels en ons daartoe verbind om: 
Passie vir Waarheid en Deernis vir Mense te hê.  
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Deurlopende Mandela-Dag Aktiwiteite 

Ons Intersenfase het deur die loop van hierdie week ons 
kampus opgeruim en ons seniors het rommel langs 
Cussonia Rylaan getakel, en 20 swart vullissakke vol nie-
herwinbare rommel, teruggebring. Ons Graad 7’s het ook 
‘n aantal warm klere items geskenk:  mussies, sokkies, 
serpe en truie. Dit is by die sement pilare wat aan 
Cussonia Laan grens opgehang, met tekens om hulleself 
te help vir diegene wat ‘n warm kledingstuk nodig het.  

Sport Uitslae 

Me Annika Taylor het op 1 Augustus as 
klasonderwyser en Engelse spesialis by die 
Graad 6-span aangesluit.  

Me Taylor sal op Woensdag, 7 Augustus van 
16:30 - 18:00 beskikbaar wees om enige 
Graad 6 ouers wie graag hulle kind se 
klasonderwyser wil ontmoet, te sien. 

Graad 6 Nuus 

Thandeka (G2F) en Tapiwa 
(G6B) Tandi, se ouma is 
verlede week oorlede. Ons 
gedagtes en gebede is met 
die familie in hierdie tyd. 

Medelye 

Maandag, 29 Julie: 
Seuns Hokkiewedstryde vs ElardusPark: 
St Paulus O13A vs Elarduspark O13A – 
St Paulus wen 3-0 
St Paulus O12A vs Elarduspark O12A – 
St Paulus wen 8-0 
Dinsdag, 30 Julie: 
Seuns Hokkiewedstryde vs Die Poort: 
St Paulus O10A vs Die Poort O10A – 
St Paulus speel gelykop 1-1 
St Paulus O11A vs Die Poort O11A – 
St Paulus wen 2-0 
Donderdag, 1 Augustus: 
Seuns Hokkiewedstryde vs Die Poort: 
St Paulus O13A vs Die Poort O13 A – 
St Paulus wen 4-0 
St Paulus O12A vs Die Poort O12A – 
St Paulus wen 3-0  
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Dogters Sokker Kamp 26 - 28 Julie 

Wat voorlê 

Landloop 17 Julie 

Mini-atletiek (massa deelname 
by Copperleaf) 31 Julie 

Vrydag, 2 Augustus: 
Landloop by L/S Queenswood 
Hokkie Liga Seuns O13B vs Springvale O13A by St Paulus 
Saterdag, 3 Augustus: 
Mini-Sokker by Paulus 07:30 – 10:30 
Maandag, 5 Augustus: 
Eerste Heilige Kommunie Ouer Inligtingsaand 18:30 
Tennis Liga 
Seuns Ope A vs Crawford by St Paulus 
Seuns Ope B vs L/S Queenswood by L/S Queenswood 
O11 Seuns vs Rietondale by Rietondale 
Dinsdag, 6 Augustus: 
Landloop by Motheong 
Dogters Sokker by PCS O10 – O13 
Woensdag, 7 Augustus: 
Atletiek by St Paulus 
Baan en Aflos O7 - Ope 
[KS Hoofde Forum] 
Donderdag, 8 Augustus: 
St Dominikus-Dag 
Skool sluit om 12:30 
Vrydag, 9 Augustus: 
Vroue-Dag [Publieke Vakansiedag] 
Maandag, 12 Augustus: 
Skool heropen 
Hokkie Liga Seuns 
St Paulus O13 B vs Die Krans O13A by St Alban’s 
St Paulus O11B vs O10A Die Krans by St Paulus 
Seuns Ope A vs Anton Van Wouw by St Paulus 
Seuns Ope B vs Loreto Queenswood by Loreto 
Queenswood 
Dogters Ope vs Glenstantia by St Paulus 
EHK Ouer Inligtingsaand   

Mag u almal gevul word met die vreugde en hoop van St Dominikus soos ons saamkom 

om op Donderdag St Dominikus-Dag te vier, tesame met die baie Dominikaanse vroue 

wat by die ontwikkeling van ons skool betrokke was en wie oor baie dekades heen, gedien en 

as priesters en onderwysers gewerk het. Soos hulle ouer word, beweeg hulle nie meer 

daagliks fisies tussen ons nie, maar hulle bly skitterende voorbeelde van die Dominikaanse 

charisma - vrouens van krag en moed wat altyd deur hulle voorbeeld gelei het. 

Mag ons hulle en hulle bydrae onthou, en al die wonderlike vrouens wat in ons eie land se 

geskiedenis deur hulle voorbeeld gelei het, in die viering van Vroue-Dag.  


