
Personeelkamer Opening

92. My sussie se liedjie

Karen het uitgevind sy is swanger en soos dit enige goeie moeder betaam het sy begin om 
haar 3 jarige seuntjie voor te berei op die koms van die nuwe sussie wat op pad is.Toe hulle 
vir Mike vertel dat die sussie in mamma se magie is het hy so opgewonde geraak en gevra 
of hy vir sy nuwe sussie kan sing.... en sal sy kan hoor as hy vir haar sing. 

Hulle het hom verseker sy sal hoor en so het hy elke aand voor hy aan die slaap geraak het 
aangedring daarop om eers vir haar te sing. Hy was in die Sondagskool en elke aand het hy 
gesing: Jesus loves me this I know... for the Bible tells me so, Little one's to Him belong, 
they are weak... But He is stong, Yes Jesus loves me, The Bible tells me so.

Die swangerskap het normaal verloop. Op die regte tyd het Karen se kraam pyne begin en 
sy is hospitaal toe vir die geboorte van haar lang verwagte dogtertjie. 

Eers was die pyne elke 5 min en toe elke 3 minute en toe die pyne ‘n minuut uitmekaar was
het daar ernstige komplikasies ingetree. Hulle sou ‘n nood keiser doen maar die baba is toe 
gebore maar haar toestand was kritiek en met loeiende sirenes is die baba deurgejaag na 
die St Mary's Hospitaal se baba intensiewe sorg eenheid in Knoxville, Tennessee.

Die dae het verby gesleep en die dogtertjie se toestand het vererger, en eendag het die 
pediatriese spesialis vir die ouers gesê dat hulle alles menslik moontlik vir hulle dogtertjie 
gedoen het, en dat hulle moet begin voorberei op die ergste.

In hulle huis was ‘n pragtige baba kamer ingerig, en nou lyk dit asof hulle ‘n begrafnis sal 
moet reël. 

Sy was al twee weke in die intensiewe sorg eenheid en elke aand as hulle dood moeg na die
dag se waak langs haar bed by die huis kom, het Mike vir hulle gewag en elke dag was sy 
pleidooi dieselfde: “Asseblief mamma, pappa ek wil my sussie sien, ek wil net vir haar gaan 
sing.”

Karen het geweet dat kinders nie toegelaat word nie, maar sy het ook besef dat dit dalk die 
laaste kans sal wees wat hy sy sussie lewend sou sien. Die volgende dag het sy hom goed 
geskrop en hom in ‘n steriele pak klere gestop.

Op pad na sy sussie het die saal suster hulle gesien en in haar strengste stem opdrag gegee 
dat daardie kind onmiddelik uit die saal geneem moet word. 

Karen was van nature ‘n sagte persoon, maar die moeder in haar het oorgeneem en sy het 
die suster stip in die oë gekyk en gesê dat dit heel moontlik die laaste keer sal wees dat hy 



sy sussie sal sien, en sy gaan hom daar inneem, hy sal nie huis toe gaan voor hy sy sussie 
gesien het nie.

Sy het hom aan die handjie geneem en tot voor sy sussie se bedjie geneem. Hy het vol 
verwondering na die klein poppie gekyk en toe met ‘n bewerige stemmetjie begin sing
Jesus loves me this I know,  for the Bible tells me so. Little one's to Him belong, they are 
weak, But He is stong Yes Jesus loves me, The Bible tells me so.

Onmiddelik het die baba se hartklop begin normaliseer. Die monitors het gewys dat die 
suurstof inname verbeter het. Sy het rustig geraak.

Sing nog, hou aan sing het Karen gepleit en weer het die bewerige stemming sy liedjie begin
sing. Nog nog het die baasspelerige suster beveel terwyl trane oor haar wange rol.

Die dokters was verstom oor die verbetering in die dogtertjie se toestand, en ‘n tydskrif -  
Women's day Magazine - het ‘n lang artikel geplaas en dit getitel: The Miracle of a Brother's
song. 

Die verpleeg personeel het dit ‘n wonderwerk genoem, maar Karen het dit die wonderwerk 
van God se liefde genoem.

Moenie opgee net omdat die mediese wetenskap die doods vonnis uitgespreek het nie. Vir 
God is jy een van Sy kinders en soos die boetie so getrou vir sy sussie gesing het,  Jesus het 
jou lief, en as ons swak is is Hy sterk.
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