
VANOGGEND SE BOODSKAP  

DEUR Ds Anton Duvenhage 
Hoe lyk ‘n gelowige?! 
Wat is volgens u goeie karkatereienskappe van iemand 
wat al ‘n ontmoeting met Jesus gehad het (m.a.w. ‘n 
gelowige)? Ek dink dadelik aan dinge soos lojaliteit, 
diensbaarheid, self-opoffering, vasberadenheid ens. 
Vandag sien ons dat dit nie juis altyd so is nie. Dit is 
miskien die ideaal, maar in die realiteit val ons dikwels 
kort van dit wat ‘n Christen eintlik ‘’veronderstel’’ is 

om te wees. 
 

Die ‘’eie ek’’ bots voortdurend teen ons besluit om   
Jesus te volg en los ons dikwels verlam voor groot 
besluite: Besluit ek nou om in hierdie situasie myself 
te verloën, my kruis op te tel en vir Jesus te volg; of 
kry ek maar koue voete en hardloop in die rigting wat 
die mees gemaklikste VIR MY is?  
 

In vanoggend se diens kyk ons na ‘n jongman wat ook in 
hierdie tweestryd vasgevang was. Die stryd binne hom 
het gelei na ‘n paar dom foute wat hom uiteindelik die 
swartskaap in die geloofsgesin gemaak het.  Hy was 
gesien as nutteloos en niemand wou hom juis as deel 
van hulle span in die verkondiging van die Goeie Nuus 
gehad het nie… 
 

Dis egter nie waar sy verhaal eindig nie, want . . . 
‘’Nuttelose’’ mense is God se oogappel. 

HARTLIK WELKOM! 
 

Is die Kerk ‘manlik’ of ‘vroulik’ ....? 
 

Die Bybel is ‘n manlike boek – patriargaal en 
androsentries (dws. gesentreer op die man). In die OT 
beklee die vrou gewoonlik ‘n onderhorige plek. Sy is 
huisvrou en sy is moeder. Sy staan in diens van haar 
man. Sy moet vir hom kinders (veral seuns) in die lewe 
bring. Sy het ook nie veel van ‘n regsposisie nie. 
 

Ons het Vrydag Vrouedag gevier en ons moes weer nuut 
kyk en nadink oor die vrou. Ons moes (en het ook) die 
vrou erken as ‘n gawe van God en daarom ‘n onmisbare 
skakel in die ketting –  

Met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog het 
die mans by die Boerekommandos aangesluit. Die vroue 
het op die plase agtergebly en hulle mans van die nodige 
te voorsien. (Die Engelse moes die plase afbrand en die 
vroue en kinders in konsentrasiekampe opsluit as hulle 
die oorlog wou wen.) 

Na die Anglo-Boereoorlog het die vroue die 
inisiatief geneem en is die Suid-Afrikaanse 
Vrouefederasie gestig om die gesinne te help om op te 
staan uit die geskroeide aarde. 

Hoeveel van ons kerkgeboue is nie met pannekoeke 
en koeksisters betaal nie – danksy die vrou en haar 
outydse ‘praaimus’?  

Vandag nog is dit die vrou en enkel moeder, wat - 
in moeilike tye - die inisiatief neem om brood op die 
tafel te sit. 

Wie het destyds vir Jesus en sy twaalf dissipels 
geborg? Dit was ‘n aantal vroue en ons lees “Hierdie 
vroue het uit eie middele vir Jesus en die twaalf 
gesorg” Hulle word by die naam genoem (Luk. 8v1-3) 
 

Ons vroue is legendes, en Cornelia de Kock skryf 
verlede week in Die Burger se BY, “legendes sterf nie  
in die bed nie”. Die Amerikaners sou sê: “They die with 
their boots on”.  
 

Die Kerk?  
Die kerk as God se uitgeroepenes, as God se volk, as 
Jesus se Getuie, as die tempel van die God se Gees is 
óók die Bruid van Christus (vgl. 2 Kor. 11v2, Opb. 19v7-
9, Opb. 21v2, Opb 22v17). Die kerk is vroulik, nie manlik 
nie! 
 

Dank God vir Sy gawes soos die Kerk en die vrou ...... 
 
SOLI DEO GLORIA 

GEEN AANDDIENS AGV LANGNAWEEK 
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Wees LIG! 

Vrouemaand 



WAT GEBEUR HIERDIE WEEK BY DIE KERK?  

DINSDAG 13 AUGUSTUS  
SOPKOMBUIS 
 
 

ONRUSRIVIER DIENSSENTRUM 
Haarkapper:  Mariaan Visser (082 877 8546) is ons haarkapper.   
Kliniek:  Ons kliniek is oop op Dinsdae vanaf 10h00 - 12h00. 
Kontak vir sr. Calitz by 073 152 5623 vir 'n afspraak. 
Versorgers:  Indien u ‘n versorger benodig, kontak vir sr. Ronel 
Calitz (073 152 5623).  Maandae tot Vrydae van 8h00 – 13h00.  
10h00:  Kom speel speletjies soos Rummikub met Joan / Hannie. 
SITKAMER @ 08H30: DIENSSENTRUMSPAN VERG.  
Bid asb vir die vergadering om die regte besluite te 
maak en te beplan vir ons afgetredenes in Onrusrivier.   

 

WOENSDAG 14 AUGUSTUS 
11:00 - 13:00 KLEREKAS 
 

10:30 GRIEFSHARE REEKS BEGIN 
ERVAAR U DIE PYN VAN VERLIES VAN ‘N GELIEFDE? Dan nooi 
ons u graag na die volgende GRIEFSHARE reeks.  
Dit word aangebied by die NG Gemeente Onrusrivier deur  
Ds Michiel de Kock (OnsTeater). 
Reeks is 1 x pw vir 13 weke, ongeveer‘n uur en ‘n half.  Die  
reeks is gratis, u betaal slegs vir die Lesingsmateriaal @ R150. 
Elke week kyk die groep na die reeks op ‘n DVD met onderwerpe 
wat nodig is vir u pad na genesing.  Die DVD’s is gemaak deur 
kundiges en daar is gesprekke met persone wat self daardeur 
gegaan het.   U sal waarskynlik bietjie gespanne voel die eerste 
keer wat u dit bywoon.  Maar wees gerus dat dit baie gou sal 
verdwyn wanneer u tussen mense kom wat ook dieselfde paadjie 

stap. BESPREEK ASB BY MARTIE BY DIE KERKKANTOOR 
 
 

18:00 BYBELSKOOL BY NG HERMANUS 
Tema: Ons lees hierdie week die Boek NUMERI.  
Die Hebreeuse titel van die boek is korrek: “In die woestyn”   

ב)  ,Die Griekse titel van die boek is meer beskrywend  .(ִמְבִדמְּ

arithmoi, waarvan ons aflei ‘arithmetic.’ In Latyn is die titel 
‘Numeri’ waarvan ons aflei ‘syfers’ (na aanleiding van die twee 
sensuslyste).  
Die boodskap is eenvoudig: ‘Jy is getel. God vergeet jou nie. In 
God se oë tel jy. Hy sorg vir jou’. Jesaja sê God skryf ons name in 
sy handpalms om ons tog nie te vergeet nie (Jes. 49v15-6).  
En baie gepas is die priesterlik seën in Num.6v22-26. God se volk 
moet geseën word!  Welkom. Bring jou Bybel saam.  
Navrae by Clifford (cliffordheys@hermanus.co.za) 
 

 
 

ONRUSRIVIER DIENSSENTRUM   
Voete- en handeversorging (Mans & Vroue):  Kontak vir Marilyn 
by 082 532 6931 vir afspraak.  (Fooie vir lede/nie-lede) 
15:00 Trimgim (OnsTeater):  Aangebied deur Mathilda Roos  
(bio-kinetikus) Trimgimfooie is R55 per maand vir lede van die 
Dienssentrum en R70 vir nie-lede.  Mathilda by 082 339 1085. 
Dienssentrum Wegneemetes:  beskikbaar vanaf 10h30 

 

DONDERDAG 15 AUGUSTUS 
09:00 BYBELSKOOL by NG Onrusrivier 
 
 

ONRUSRIVIER DIENSSENTRUM   
Naaldwerk om 9h30 - 10h00:    Marlene Burger help om klere te 
verstel.   Haar nommer is 028 316 3363 of 072 140 5807.   
SITKAMER OM 10H00:  DIE BOEKKLUB.  Kom luister na 
boekvoorlesings/bespreking.  Kom bied aan om ‘n nuwe boek 
wat u gelees het te kom bespreek.  Sommige persone sit en 
naaldwerk doen terwyl daar gelees word.   
 

VRYDAG 16 AUGUSTUS 
09:30 - 11:30 DIE KOLWYNTJIE TEETUIN IS OOP - WELKOM! 
Wat 'n voorreg om 'n wonderlike teetuin hier by die Dienssen-
trum te kan geniet.  Daar is lekker geselskap, nuwe vriende word 
gemaak en ons ontmoet in die proses ook sommer nuwe lid-
mate.  Kom drink tee/koffie en geniet 'n eetdingetjie vir slegs R35 
(R25 vir lede).  'n Tweede koppie koffie gaan u slegs R10 kos.  Dit 
is voorwaar die lekkerste eetgoed in Hermanus.  U word bedien 
deur die vriendelikste kelnerinne in die dorp.  Loer in by die kom-
buis en u sien die vriendelikste mense agter die tee/koffiekanne 
en die skoonmakers.  Nooi gerus u verjaardaggroepe/ selgroepe/ 
Bybelstudiegroepe en kom kuier saam en geniet ‘n heerlike kop-
pie tee/koffie en vir dié wat nie na die gewig kyk nie, ook som-
mer ietsie lekkers om te eet saam met die tee/koffie.  Kontak vir 
Siska Conradie by  082 762 2732  ten minste 14 dae voor die tyd 
om te bespreek vir groot groepe.  Onthou asseblief wanneer 
groepe bespreek moet daar ‘n R100 deposito betaal word by 
Joan/Hannie.  Ongelukkig het ons al die probleem gehad dat 
groepe op ‘n Vrydagoggend kanseleer en dan is daar reeds 
onkoste aangegaan vir ekstra eetgoed.  As u betrokke wil raak by 
die maak van eetgoed vir die teetuin of om Vrydae by die tee-
tuin te help - ons soek altyd vrywilligers.  Kontak vir Siska en 
meld aan!  U hulp sal opreg waardeer word.   
 

 
 

SONDAG 18 AUGUSTUS 
GEBED VOOR DIE DIENS:  Kom bid asb saam (Gebedskamer) 
WYKE DIENSBEURTE Teebeurt (Maalruimte) (Wyk 30b) 
 

09:00 EREDIENS 
Ds Frederick Marais (van Communitas) gaan voor.  Ons droom 
saam oor die kerk se uitdagings in hierdie tyd.  
DIREK NA DIE DIENS: Ons nooi die hele gemeente uit om 
saam met die kerkraad in gesprek te gaan saam met Frederick.  
Ons gesels bietjie meer prakties oor gemeentewees vandag en 
daar is geleentheid vir vrae en besprekings.  U is baie welkom!! 
 

18:00 AANDDIENS 
Ds Anton Duvenhage gaan voor en hy nooi u almal hartlik uit! 

 

*** SPOELKLIPPE *** 
Die volgende uitstappie word beplan vir Augustus U word  

hartlik uitgenooi om saam die dag te kom geniet. 
 

BESOEK AAN DIE KASTEEL IN KAAPSTAD!! 
DATUM : 31 AUGUSTUS 

TOEGANG: +- R40, BUSKOSTE: R150 p.p. 

Betaal asb  die korrekte bedrag 
by Mervian, Kerkkantoor in, nie 
later as 23 Augustus nie, sodat 
ek die bus reëlings kan finali-
seer. Baie dankie en geseënde 
week vir almal! 

Hannetjie Vosloo 
082 4520 780 

ONRUSRIVER DIENSSENTRUM DAGBOEK 
Donderdag, 27 Augustus:  10h00 in die sitkamer Angelique 
Brink met ‘n kosdemonstrasie. 
 

Vrydag, 30 Augustus om 18h00:  Teken solank aan – lekker sop 
en brood by die Dienssentrum met ‘n glasie sjerrie!   
 

Dinsdag, 10 September om 10h00:  Ons probeer al die tehuise 
vir bejaardes  (Kidbrooke/Onrus Manor/Lettie Theron ens.) hier 
kry vir ‘n opedag.  U kan al u vrae bring en inligting kry by die 
verskillende tehuise vir bejaardes.   



GOD SE VROUEHART  
 

GEBED is soos die  

warm omhelsing van ‘n 

liefdevolle moeder 

MAANDAG 12 AUGUSTUS 
OMGEE:  Here God, help ons om vandag moeite te maak met 
mense wat ons pad kruis vandag. 
 

DINSDAG 13 AUGUSTUS 
LIEFDE:  Vader God, U is die BRON van alle liefde.  Ons bid dat U 
elkeen van ons sal volmaak van hierdie liefde, sodat ons kan 
uitdeel aan die wat dit so nodig het vandag. 
 

WOENSDAG 14 AUGUSTUS 
VASHOU:  Heilige Gees, wanneer ons vandag aan U dink en met 
U gesels, wil ons dankie sê vir U stywe arms wat ons kan voel.  
 

DONDERDAG 15 AUGUSTUS 
VERSORG:  Jesus, U het ons kom leer om mense te versorg, in 
hulle behoeftes te voorsien sover ons kan.  Maak ons oë oop. 
 

VRYDAG 16 AUGUSTUS 
BEMOEDIG:  Ons bid vir alle persone wat moedeloos voel 
vandag, die wat HOOP verloor het.  Vader, in U hande . . .  
 

SATERDAG 17 AUGUSTUS 
WEES STIL EN WEET:  Drie-enige God, vandag wil ons net stil 
wees en U eer vir wie U is. 
 

SONDAG 18 AUGUSTUS 
KERKRAAD & KERKWEES:  Jesus, Onrusgemeente is U gemeente 
en ons bid vir die diens en gesprekke daarna.  Jesus, U gaan voor. 

GEBEDE VIR SIEKTE & BEMOEDIGING 

CHEMO / BESTRALING / BEHANDELING:   
Kobie Swart, Louis van Dyk, Johann du Preez 
Ons bid ook vir al die familielede. 

IN DIE HOSPITAAL EN AANSTERK TUIS:  
Zanmari Nel, Flick du Toit, Hybrie Lombaard, 
Hanlie & Gordon van der Westhuizen, Herman Scheepers,  
Anneke Joubert, Ida de Villiers, Oscar Thorisson, Aletta de 
Kock, Bertha Koekemoer, Marlene Swart 

SIEKTE / SORGEENHEID / BEMOEDIGING:  
Peet Geyser, Werner Setzkorn, Helena Becker, Willem Espag 
Stuart McFarlane, Hanlie Chambers, Hein Bester 

SENDING / GELOOFBELOFTE-OFFER (GBO) 
 

Soos u as gemeente bewus is, het Onrusgemeente oor die afge-
lope aantal jare spesifike buitelandse, ingesluit Transkei, sen-
dingaksies finansieel ondersteun deur middel van bydraes wat  
u as gemeente deur GBO (Geloofbelofte-offers) gemaak het.  
Die projekte wat oor die afgelope paar jaar gesubsidieer is,  
sluit Mosambiek, Zimbabwe (CAVA), Frankryk , Indië en Transkei in. 
Die jaarlikse uitgawe vir hierdie projekte het ongeveer R280,000 

per jaar beloop. Slegs GBO fondse is hiervoor aangewend en die 

bydraes word in ‘n aparte rekening gedeponeer.    

Oor die afgelope twee jaar het ons gevind dat daar ‘n afname  

in die GBO bydraes plaasgevind het.  

Die Bestuurspan wil dus graag die volgende voorstel: 
 Dat ons gedwing word om weens dalende bydraes aan die  

GBO-fonds, ons uitreike en sending nuut moet bedink.  
 Ons stel dus die GBO Sondag uit tot na die Kerkraadsverg van  

26 Augustus. Ons sal so spoedig as moontlik daarna die Kerk-
raad se aanbeveling aan die gemeente deurgee. 

 Intussen kan lidmate asb steeds bydraes aan die GBO-fonds 
maak en sal ons dit oorbetaal aan ons Sendingprojekte. 

 
Ons vra ook voorbidding van die gemeente  

vir wysheid oor hoe ons buite ons grense  

betrokke kan bly. 
 

Vir enige navrae voor dan, is u baie welkom om vir Piet Vorster 
(voorsitter van die kerkraad) te kontak op 081 399 0557. 

VAN ‘’BAR’’ NA BAKKERY  

VIR DIE KONINKRYK 

(BESOEK AAN VOSBURG 21-25 AUG) 
 

Ons gemeente se jaarlikse besoek aan Vosburg (Noord-Kaap)  
is net om die draai en saam met die huidige droogte kom daar 
massiewe uitdagings. Vosburg is `n klein plaasdorpie wat totaal 
afhanklik is van elke druppel reën wat val. Soos U weet, bevind 
hulle hulself in `n tydperk van droogte, `n droogte wat Vosburg 
nog nooit vanaf sy bestaan in die laat 1800’s ervaar het nie. 
Hierdie lei tot erge armoede, werkloosheid, gemeenskapstru-
welinge, spanning op huwelike en diefstal – wat lei tot rassis-
me. Ons droom is om verligting en hoop te midde die wan-
hoop te bring, en ons ervaar dat die Heilige Gees ons dryf om 
dit op `n tasbare manier te doen deur middel van `n bakkery 
tot stand te bring. Tans is daar geen bakkery op die dorp nie en 
alle brood moet van De Aar af ingery word. Ons beplan om `n 
ou bottelstoor te omskep in hierdie bakkery wat dan die hele 
gemeenskap sal dien - `n klein baken van hoop! 
 
Alhoewel die gemeenskap baie uit die projek gaan baat, is dit 
nie die enigste rede waarom ons gaan nie. Die oop vlaktes van 
die Karoo het die geneigdheid om `n mens tot stilstand te 
bring en ons gaan die geleentheid ten volle gebruik om as ge-
lowiges in ons vehouduing met Jesus te groei. Elke dag begin 
ons met `n oggend-lange begeleide stiltetyd op die plaas waar 
ons gaan bly en dit word gevolg deur `n Christelike leierskap-
skursus, wat ons gaan toerus om as Christene in die werksplek 
leiding te neem. Die gemeenskapsprojek gaan dan in die mid-
dae ons aandag geniet. Verder gaan ons ook een aand die VGK 
in Vosburg besoek en saam met hulle die Here se naam ver-
heerlik en een aand by die NG kerk se saal met die boere 
bymekaar kom vir `n snoek-braai (bietjie moreel ondersteun). 
 
Die manne uit ons gemeente wat saam gaan:   
Andries Schreuder, Eddy Kiesser, Francois Theron, Ben Calitz, 
Deon van der Kooi, Franco Marais, Jacques Heyns, Johan du 
Plessis, John Mallinson, Lionel Wallace, Juan Mostert (Mossie), 
Wessie van der Westerhuizen en myself. 
 
Baie dankie vir al u bydraes en gebede tot dusver. 
Ons vra dat u ook vir ons sal bid in die tyd van 
voorbereiding. Bid ook asb saam vir die hele  
Vosburg-gemeenskap. Baie dankie!  Anton 



 

 

DS MICHIEL DE KOCK 
028 316 4174 (K) 

083 468 8194 
mdekock@ngkonrusrivier.co.za 

 

DR WILHELM BURGER 
028 316 2110 (K) 

083 448 1651 
wb@ngkonrusrivier.co.za 

 

DS ANTON DUVENHAGE 
072 477 3185 

anton@ngkonrusrivier.co.za 
 

DR CLIFFORD HEYS 
028 316 4895 
082 37 55 410 

cliffordheys@hermanus.co.za 
 

VOORSITTER KERKRAAD 
Piet Vorster 
081 399 0557 

pietvster@gmail.com 
 

EVANGELIS 
Chookie Naudé 
072 355 9633 

evangelis.ngkonrus@gmail.com 
 

MAATSKAPLIKE WERKER 
Dr Erika Oosthuysen 

028 316 3115 (K) 
079 322 0998 

sorg@ngkonrusrivier.co.za 
 

KOMMUNIKASIEBEAMPTE 

Karin de Bruin 
084 305 2086 

kdb4jesus@ngkonrusrivier.co.za 
 

ONTVANGS  
Mervian van der Merwe 

084 875 7875 
info@ngkonrusrivier.co.za 

 

REK BEAMPTE   
Hanna de Jager 
082 441 9759 

fin4jesus@ngkonrusrivier.co.za 
 

ADMIN BEAMPTE 
Martie Verster 
084 510 4618 

admin4jesus@ngkonrusrivier.co.za 
 

KOSTER 
Deon van der Kooi 

072 273 1494 

KERKKANTOOR 
 

Maandae - Vrydae 

08h00 - 13h00 
 

Tel (028) 316-2116 

Bergstr 57, Onrus 

SENDING (GBO) 
Geloofbelofteoffer 

Bank: ABSA 
Rek. 916 9799 886 

 

 

ngkonrusrivier.co.za 

Gaan “like” ons gerus 

NG Onrusrivier 

Posbus 25 
Onrusrivier 
7201 

DANKOFFERS 
NG Kerk Onrusrivier 

Bank: ABSA 
Rek. 406 215 2718 

 

DANS, DANS, DANS VIR DIE HERE 

Die Country-aand 
was ‘n GROOT 
sukses. Baie 

dankie almal! 

Grey Matter Band 


