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Eerlikheid,  respek, l iefde en getrouheid en om God jul
middelpunt in jul  verhouding te maak.  
 
Kies jou man/vrou altyd as jy ‘n kant moet kies en sorg
dat hy/sy dieselfde vir  jou sal  doen. Al  is  die ander een
verkeerd,  kies hom/haar,  jy  kan altyd na die tyd rustig
verduidelik hoekom jy voel  hy/sy was verkeerd,  maar
julle moet saam staan voor ander,  dit  sal  jou baie
hartseer spaar as jul le so span is .  
 
Dis 'n kop besluit  elke dag.  Verl iefdheid vervaag en om
toegewyd aan mekaar te bly is  ‘n besluit .  Hou aan bid
en sluk woorde wat uit  frustrasie gesê wil  word.  
 
Kommunikasie  is  baie belangrik.  As jy iets op die hart
het bespreek dit .  Respek en vertrou mekaar.  Behandel
hom soos n koning en hy sal  jou soos n prinses
behandel .  Moet nooit skaam wees om die hele wêreld
te wys hy is  joune nie.  En spandeer tyd saam en onthou
tegnologie kan al les binne n sekondes verwoes.  
 
Huwelike konstante harde werk vereis.  Die beloning is
lekker groot .   Jy gaan nooit weer n beter vriend hê nie.
Wedersydse is  respek altyd belangrik,  Jou goed en my
goed is nou ons goed is .  



LEWENSLESSE

OOR DIE

HUWELIK VIR

JOU KIND

Vir die INTIEM mense...

Deur die INTIEM mense.

www.intiem.co.za BLADSY 02

Ek sal  graag vir  my kinders sê,  om oneindig l ief  te
wees vir  mekaar,  opreg,  en ook nie neer te praat op of
teenoor mekaar nie.  Laat God julle middelpunt wees
wanneer jul le bid,  Bybel lees en tyd met mekaar
spandeer.  
 
Maak tyd vir mekaar.  Dit nie te sê,  omdat jul  nou
getroud is dat jul  nie meer spesiale goed vir  mekaar
hoef te doen nie.
 
Maak seker dat jy jou maat,  voetstoots,  kan aanvaar  en
met hul dinge en geite kan saam leef,  voordat jy eers
dink aan trou!
 
Die lewe is nie soos die TV ons almal voor sê nie.In
jou huwelik moet jy elke dag aan skaaf om by die mooi
dele uit  te kom
 
Al gaan dit  goed, werk mens aan jou huwelik elke
dag ,  van jou oë oop gaan, tot jy jou oë weer toe maak
as jy gaan slaap.
 
God is al les in jou huwelik.  Respek  teenoor mekaar en
kommunikasie  is  n groot sleutel  tot 'n gesonde
huwelik.
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Stilstuipe  gaan gebeur - Gee dit  tyd. . .almal kan nie
dadelik al les uitspoeg nie,  maar moet eers self
deur al les werk.
 
Maak seker jou toekomstige man is ook jou beste
vriend .
 
Werk saam in jul  huishouding.  Beide moet werk aan n
spaarplan vir  jul  oudag.
 
Kommunikasie  is  baie belangrik.  As dit  nie voor die
huwelik daar is  nie,  sal  dit  ook nie in die huwelik daar
wees nie.
 
As verl iefheid op is  en net ware liefde  oor is ,  is  dit  is
dan wat jou huwelik regtig saak maak
 
Bou dit  op vriendskap en gedeelde belangstel l ings.
Liefde is n leefwyse,  nie n gevoel nie .
 
Hoop, geloof en l iefde is  nie net 'n sinnetj ie is  nie,
maar die fondament vir alles .
 
Die huwelik is soos 'n motor  wat gereeld gediens moet
word.
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Trou jou beste vriend en moenie dat tegnologie
(selfone,  televisie ens.)  in jul le pad staan nie.
 
Moet nooit verleer om te kommunikeer nie ,  want as jy
eers het is  dit  baie moeil ik om weer te begin.  Dit  is
eintl ik skrikwekkend moeil ik om weer te leer gesels as
dit  eers weg is .
 
Praat  om te hoor en  luister om te verstaan.
 
Kies iemand wat soortgelyke waardes en standaarde
met jou deel .  Kies iemand wat God dien.  Kommunikeer
en maak seker dat jul le dieselfde voel  oor intimiteit . .


