
      
 

Depressie, uitbranding, spanning en bekommernis 
is vir duisende mense ’n realiteit. In die donker put 
bied ’n eerlike prentjie van dié groot stryd. 

In die donker put is Johan Smith se persoon-
like verhaal van hoe hy en sy gesin deur sy seun, 
Dirkie, se stryd met depressie geraak is. Johan 
vertel ook hoe sy eie uitbranding hom voor sy 
menslikheid te staan laat kom het. Hiermee saam 
stel hy ander aan die woord wat hulle eie ervaring 
met depressie deel en ook persoonlike raad gee 
aan ander wat ook in dié donker put vasgevang is. 
Dié verhale getuig ook van die genade, hoop en 
vrede wat deur Christus vir elkeen beskikbaar is. 

In die donker put sluit af met feite en statistieke 
oor depressie, en wenke en praktiese raad rondom 
dié siekte. So bied dit hoop terwyl dit ook ’n dieper 
begrip sal skep vir dié wat worstel met depressie.  

 
Spesifikasies: 

 
 

KORT KOPIE 
 
Depressie, bekommernis, spanning en uitbranding is vir duisende mense ’n werklikheid. In die donker put is 
Johan Smith se persoonlike verhaal van hoe hy en sy gesin deur sy seun, Dirkie, se stryd met depressie 
geraak is. Johan vertel ook hoe sy eie uitbranding hom voor sy menslikheid te staan laat kom het. Johan stel 
ook ander aan die woord wat hul verhale deel en raad gee vir ander. Die boek, wat afsluit met praktiese 
wenke om depressie en uitbranding te herken, hanteer en oorkom, sal van onskatbare waarde wees as jy 
self in daardie situasie is óf ’n geliefde moet bystaan. 
 

OOR DIE OUTEUR 
 

Johan Smith bedien ’n wye spektrum mense, wat insluit jeug, ouers, mans en vroue. Hy is ’n 
skrywer van jeugboeke asook boeke vir die gesin. Hy is op ’n weeklikse basis betrokke by die 
bediening van vroue in Pretoria en tree ook as spreker op tydens jeugweke, jeugsaamtrekke, 
ouerskapseminare en Daniël-mannekonferensies landswyd. Johan is tans Leier: Gemeente-
fokus by die Moreletapark-gemeente in Pretoria. 
 

 

UNIEKE VERKOOPPUNTE 
 
- Onderwerp waarmee baie mense worstel 
- Persoonlike vertellings en raad van depressielyers – in hul eie woorde 
- Die boek sluit af met feite en statistieke oor depressie, en wenke en praktiese raad rondom dié siekte 

 

ANDER BOEKE DEUR DIE OUTEUR 

 
- 101 dae van lof 
- 20 dinge waarmee seuns struggle/20 dinge wat 

my seun moet onthou 

- Vrou-wees (saam met Stephan Joubert) 
- Van futloos tot fantasties! (saam met Stephan 

Joubert) 

In die donker put  
’n Eerlike kyk na spanning,  

depressie en uitbranding, en  

hoe om dit te herken en te hanteer  
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