
VANOGGEND SE BOODSKAP  

DEUR Ds Anton Duvenhage 

Vrede in ons Verlosser  (Filippense 4) 
 

Vrede is soms ‘n baie moeilike konsep vir ons om te 
verstaan… 
Ons verstaan dinge soos sukses; gedrewenheid; 
sperdatums; en ‘’om op ons voete te dink’’, maar vrede 
bly vreemd. 
 

Ek dink vrede bly vreemd, aangesien ons nie dit kan 
verdien nie – dit word aan ons gegee wanneer ons by 
die voete van die Here gaan RUS.  
Sonder dit kan ons nie die wêreld aanpak nie: vrede 

gee vir ons krag! 
 

Die hartseer ding is net dat ons nie meer ‘’tyd’’ het vir 
vrede nie; die lewe rondom ons is te gejaagd en ons sal 
die pas moet hou as ons wil oorleef… 
Vriende, mag ons vandag weer die waarde van vrede 
herontdek en weet dat ons nie instaat is om sonder dit 
`n sinvolle lewe te lei nie. 
Juis daarom groet ons mekaar deur eers te sê ‘’Vrede 
vir jou’’. Vrede is die vertrekspunt van waagmoed en 
met waagmoed kano ns die wêreld verander! 
 

Sal U saam met my by die voete van die Here gaan 
rus?  

HARTLIK WELKOM! 
 
Wimbledon  -  die wedstryde word op die sportkanale 
uitgesaai, maar is dit nog sport ...? 

Wimbleldon se prysgeld is vanjaar ‘n beraamde 
$49,4 miljoen (£38 million). Maar Novak 
Djokovic het reeds $133.1 miljoen in die bank, 
Roger Federer het $123.6 miljoen, Rafael Nadal 
het $106.9 miljoen en Serena Williams het $88.6 
miljoen. 
 
Hierdie miljoen word nie alles op die baan verdien 
nie, want daar is groot maatskappye wat groot 

waarde heg aan die naam van hierdie spelers. 
Maatskappye wil graag met hierdie waardevolle 
atlete geassosieer word. Daarom dra sommiges 
sportmanne en -vroue byvoorbeeld Rolex 
horlosies, ry hulle met ‘n luukse Mercedes-Benz, 
speel hulle met Wilson of Slazenger rakette en 
dra hulle o.a. New Balance, Nike klere op die baan. 
(En vir die Ontvanger van Inkomstes is hulle net 
so waardevol!) 
   

En wat is jy werd? 
Nee, nie vir die Ontvanger van Inkomstes nie, 
want na die dood van ’n vermoënde man, wil dit 
Ontvanger weet: “Hoeveel het hy nagelaat?”. 
“Alles,” antwoord die eksekuteur, “want hy kon 
niks saamneem nie”. 

 
As ek soms wonder wat my klewe werd is, dink ek aan ‘n 
gebed van Henri JM Nouwen: 

“Lord, you want to keep me, hold onto me 
fight for me, protect me, help me, support me, 
comfort me, and present me to your Father. 

It indeed is your divine task not to loose me ...” 
 
Jou lewe is soveel werd dat God Sy Seun geoffer het 
vir jou redding. Toe God tussen jou en Jesus moes kies, 
het hy jou gekies! Soveel waarde het jou lewe vir God!  
 
Geen wonder Paulus beskou al sy bates en waardes as 
waardeloos en hy gee dit prys, want Christus is sy 
enigste bate. Christus oortref alles en almal in waarde 
(Filp. 3v3-11). 
 
Goeie nuus - Jy is van groot waarde! 
 

SDG 

AANDDIENS VANAAND @ 18:00 
Ons nooi graag alle tieners, ouers, jongmense  

en jonk van gees.  Ons gaan behoorlik 
“Praise & Worship” saam met #IMAGINE se  
band wat hierdie naweek saam met ons eie  

Teentrixband gewerk en geoefen het. 
U is almal baie, baie welkom!! 

DEURKOLLEKTE VANOGGEND  
Sin. Koll. Instituut vir Dowes 

14 Julie 2019 

Wees LIG! 

https://www.businessinsider.com/tennis-players-highest-paid-all-time-men-women-2017-1#2-roger-federer-123632204-1098-million-29
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WAT GEBEUR HIERDIE WEEK BY DIE KERK?  

DINSDAG 16 JULIE  
SOPKOMBUIS 
17:00 MEDITASIEDIENS IN DIE ARK 
Ons nooi u almal uit om saam met ons stil te word in 
Vader se teenwoordigheid. Baie welkom!! 
 
 

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.  
Sitkamer om 10h00:  Kom speel speletjies soos Rummikub saam 
met Joan en Hannie. 
 

 
 

WOENSDAG 17 JULIE 
18:00 BYBELSKOOL BEGIN by NG Hermanus 
 

ONRUSRIVIER DIENSSENTRUM   
Voete- en handeversorging:  Kontak vir Marilyn by 082 532 6931 
en maak 'n afspraak.  Daar is verskillende fooie vir lede/nie-lede. 
Onthou hierdie diens is ook vir mans.   
Trimgim:  Mathilda Roos (bio-kinetikus) sien u op Woensdae om 
15h00 in die OnsTeater by die Dienssentrum.  Trimgimfooie is 
R55 per maand vir lede van die Dienssentrum en R70 vir nie-
lede.  Kontak vir Mathilda by 082 339 1085. 
Dienssentrum Wegneemetes:  kom kry asseblief u etes vanaf 
10h30. 

 

DONDERDAG 18 JULIE 
18:00 BYBELSKOOL BEGIN 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.  Bring u 
klere op 'n Donderdagoggend en bespreek die verstellings met 
haar.  Sy sal vir u noem wat haar prys vir die klere se verstel is. 
Sitkamer om 10h00:  Kom kyk hoe Angelique Brink 
(kosdemonstrasies) vir ons demonstreer en wys hoe maak ‘n 
mens ‘n 10 steke kombers.  Almal is welkom. 
 
 
 

VRYDAG 19 JULIE 
 

09:30 - 11:30 KOLWYNTJIE TEETUIN 
IS OOP!  NOOI GERUS U VRIENDE EN 
FAMILIE EN KOM GENIET ‘N HEERLIKE 
OGGEND SAAM. 

 

SONDAG 21 JULIE 
 

WYKE DIENSBEURTE Teebeurt (Maalruimte) (Wyk 25) 
 

09:00 EREDIENS / NAGMAAL 
Ds Michiel de Kock gaan voor. U is baie welkom! 
Teks van die week:  Hebreërs 10:1 – 25 
Jesus Christus, die volmaakte offer eens en vir altyd. 
Volgende Sondag word ons genooi om weer die tekens van die 
Nagmaal te gebruik. Wat ‘n geweldige voorreg, daarom moet ons 
in hierdie week diep en ernstig daaroor nadink wat dit regtig vir 
ons beteken.  Watter verskil dit in ons lewens maak dat Jesus vir 
ons gesterf het en opgestaan het.  Dat Hy homself as die finale 
offer gegee het in jou en my plek.  Lees asb die skrifgedeelte en 
dink daaroor na en bespreek dit in u groepie of met iemand naby 
aan u, watter verskil Jesus se offer in u lewe maak?  Lees asb   
weer vers 19 en dink daaroor na.  Wat  beteken dit dat ons 
direkte toegang het tot die heiligdom waarvan vers 19 praat?  
Vers 22 praat van volle geloofsekerheid. Die vraag kom dan dade-
lik na ons toe:  Het ons volle geloofsekerheid  en waarop is dit  
gebou?  Goddank ons kan dit hê.  Ja, ons Vader verlang dat elke 
mens dit sal  hê  …   Meer hieroor DV op Sondag 21 Julie.  Kom 
ons gaan hierdie week onbevange na ons Koning Jesus en vra die 
Heilige Gees om met ons besig te raak.  Michiel 

 
 

 18:00 AANDDIENS Ds Anton Duvenanhage 

Ons verwelkom graag alle tieners, jongmense, ouers en jonk van 
gees na die aanddienste.  U is almal baie welkom!! 
 

BYBELSKOOL  Die Bybelskool heropen DV oensdagaand 

17 Julie om 18:00 by Hermanus en Donderdagoggend 18 Julie 
om 9:00 by Onrusrivier. 
 

Een van die mooiste en diepste verse in die hele Bybel is vir 
baie Kolossense v15-20. Dit is ‘n loflied oor Jesus, maar ‘n Jesus 
wat ons nie baie goed ken nie. Hierdie Skrif dwing jou tot 
verwondering en aanbidding. 
Hierdie kwartaal wil ons kennis maak met die Jesus van 
Kolossense 1v15-29. En ons vind hierdie Jesus reeds in Gen 1!  
 

Die Heilige Gees laat ons die OT nuut lees!  
Die Heilige Gees bring ons tot verwondering! 
Welkom. Bring jou Bybel saam. Navrae by 
Clifford (cliffordheys@hermanus.co.za) 



WAARNA  KAN  ONS  UITSIEN?  
 

HUIS LETTIE THERON BASAAR 27 JULIE  
GROBBELAARSAAL @ 09:00 

Ons benodig donasies vanaf kontant, gebak soos koeke, beskuit, 
koekies, brood en nageregte tot wit-olifant-items (skakel en ons 
sal kom afhaal) asook leë 2L-roomysbakke en mense wat bereid 

is om op die dag te kom help. 
Alle donasies welkom.  Plaas op basaarlyste in sirkulasie of 

lewer af by die tehuis voor die basaar.  
 

Die bejaardes binne-in die tehuis kan nie regtig met hierdie 
basaar help nie.  Daarom is ons ontsettend afhanklik van 

produkte en veral van finansiële bydraes uit ons gemeenskap.   

Basaarlys sal by Mervian (kerkkantoor) gelaat word.  
U kan u bydraes op die lys kom invul.   

Indien dit vir u onmoontlik is om dit so te doen, whatsapp  
vir Ananda Burger by 084 245 2754.  U kan haar ook kontak    

indien u enige navrae het in sake die basaar.   

Namens die bejaardes in Huis Lettie Theron wil ons nou  
reeds vir u baie dankie sê vir u bydraes en hulp, asook u 

ondersteuning op basaardag. 

ONS NOOI U ALMAL UIT NA ‘N  

COUNTRY-AAND 
VRYDAG 2 AUGUSTUS @ 18:00 

 

Kom geniet ‘n wonderlike aand van saamkuier en musiek 
in die sysaal en maalruimte. Die “Gray Matter Band” 
gaan ons bederf met hul musiek en ons waarsk u nou 

reeds:  Maak seker u het u dansskoene aan, want  
ons gaan skoffel!! 

 

Daar gaan ook heerlike eetgoed en drinkgoed in  
die maalruimte beskikbaar wees om te koop.  So alle 

kokke kan die aand bietjie afvat! 
 

KOSTE:  Slegs donasies, wat gaan vir ons gemeente   
se bediening.  Kom ons maak ook so ‘n verskil! 

 

KLEREDRAG:  Ons nooi u almal om lekker “Country” 
klere aan te trek.  Daar gaan lekker pryse wees vir die 

paartjie wat die beste “Country-klere” dra.   
“Mr & Mrs Country!!” Ook ‘n paar ander pryse!   

 
SIEN JULLE DAAR!! 

NOG SPESIALE DATUMS VIR U DAGBOEK 
 

15 - 28 JULIE 
Dr Wilhelm Burger is op verlof.  Ons bid hom alle seën, 

rus en vreugde toe.   
 

SONDAG 21 JULIE @ 18:00 (direk na die diens) 
Die Kommunikasiebediening gesels saam met alle tieners 
en jongmense om hul insette te kry oor kommunikasie in 

die gemeente. 
 

DINSDAG 23 JULIE @ 18:00 (Maalruimte) 
Die Kommunikasiebediening het ‘n groot vergadering met 

al die verskeie afdelings in die bediening.  Ons  
gesels saam oor die hele visie van kommunikasie in  

Onrusgemeente.  Ons nooi graag alle belangstellendes 
om saam te kom gesels, dink en droom. 

 
MAANDAG 29 JULIE @ 18:00 (Sysaal) 

Ons nooi alle Wyksleiers en Dienswerkers om saam  
te kom gesels oor Onrusgemeente se Wykestelsel.   
Ons het u insette nodig om saam te besin oor die  

pad vorentoe.   
 

DINSDAG 30 JULIE @ 08:30 (Ark) 
Bestuurspanvergadering.  Baie dankie vir u voorbidding 

vir wysheid en onderskeidingsvermoë. 
 

DINSDAG 6 AUGUSTUS @ 19:00 (Maalruime) 
Die KAMERAde Fotobediening hou hul maandelikse 

byeenkoms.  Kom geniet die spreker en foto’s. 
 

21 - 25 AUGUSTUS 
Die manne reik uit na Vosburg 

 
KERKRAAD STILWORD EN BEPLANNINGSDAE 

17 & 18 Augustus en vergadering 26 Augustus. 
Baie dankie vir u volgehoue gebed vir ons leiers. 

 
DONDERDAG 29 AUGUSTUS @ 18:00 (Maalruimte) 

Ons nooi die hele Erediensbediening om saam te kom ge-
sels oor hoe ons ‘n verskil kan maak in God se koninkryk. 

ONS NOOI GRAAG ALLE MANNE NA ‘N 

MANNE-ONTBYT 
SATERDAG 27 JULIE @ 08:00 

MAALRUIMTE BY DIE GEMEENTE 

(BESPREEK ASB TEEN MAANDAG 22 JULIE) 
Kom luister gerus na ‘n uitstekende spreker en geniet 

‘n heerlike ontbyt @ slegs R80pp. 
 

NA DIE SPREKER KYK ONS SAAM DIE RUGBY  
TERWYL DIE VUUR BRAND 

(Springbokke teen die All Blacks) 
 

Besprekings by die kerkkantoor 
(028) 316-2116 

Vir enige verder navrae, kontak gerus vir  
Pieter Vorster op 081 399 0557 



ONRUSRIVIER DIENSSENTRUM 

ALGEMENE INLIGTING (028) 316 1745 
PLAASBOTTER is beskikbaar by die Dienssentrum teen R50 
vir 500g van Dinsdae tot Vrydae vanaf 9h00 - 12h30.   
 

 

LEDEGELD (LET WEL):  Ledegeld is vanaf 1 Maart betaalbaar by 
Hannie/Joan teen R400 per individu en R600 per egpaar.  Onge-
lukkig is daar vir alle organisasies/sportklubs waaraan ‘n mens 
behoort jaargelde te betaal.  By die Dienssentrum is dit ook so.  
Ons probeer regtig om vir ons lede spesiale aanbiedings te 
maak.  U kry goedkoper tee/eetgoed by die teetuin, goedkoper 
maaltye by ons wegneemetes, goedkoper fooie vir voete/hande/
hare/trimgim.  Daar is ook ‘n Lentetee jaarliks wat net vir ons 

lede is.  So, as u bo 60 jaar is,  kom sluit aan en geniet dit wat die 
Dienssentrum vir u bied.  Let asseblief op dat die voete, hande, 
trimgim, hare se pryse vanaf 1 Maart verhoog is.   
 
KOLWYNTJIE TEETUIN  
VRYDAE 09:30 - 11:30 
Kom geniet die heel beste koek en koffie in die dorp teen slegs 
R35pp vir nie-lede (koffie en iets te ete).  En nog beter -  R25pp 
vir lede.   ‘n Ekstra koppie koffie is R10. Kom geniet die gasvry-
heid  en vriendelikheid!  Nooi gerus u verjaardaggroepe/
selgroepe/Bybelstudiegroepe en kom kuier saam. Kontak Siska 
asb  ten minste 14 dae voor die tyd om te bespreek vir groot 
groepe op 082 762 2732. ONTHOU ASB:  Groepe betaal asb ‘n  
R100 deposito met bespreking.  BAIE DANKIE EN BAIE WELKOM! 

WAT GEBEUR BY DIE DIENSSENTRUM?  

DEMENSIE & ALZHEIMER 

OPLEIDINGSGELEENTHEID  

‘N GROOT SUKSES 
 

Donderdag 11 Julie het die Dienssentrum omtrent 
bont gestaan toe 57 mense (versorgers en families) 
opgedaag het om die lesings van Dr Hoepie Howell 

en Prof Weich by te woon.   
Hierdie reaksie het net weer die groot behoefte 
bevestig vir ‘n beter verstaan van hierdie siektes. 
 

Baie dankie aand beide Prof Weich en Dr Howell vir 
die tyd wat julle afgestaan het om jul kennis en 

ondervinding met ons te deel.  Ons waardeer julle!!! 
 

Baie dankie ook aan Joan, Hannie en alle helpers wat die heer-
like broodjies en Koffie/tee verskaf het. 
Laastens baie dankie aan Erika Oosthuysen en Ronel Calitz vir 
julle luister na ’n groot behoefte in die gemeenskap en om 
hierdie opleiding te fasiliteer.  Kontak gerus vir Erika indien u 
enige navrae het oor Demense of Alzheimers.   

Prof. Weich 

Dr Hoepie Howell 



GEBEDE VIR SIEKTE & BEMOEDIGING 

CHEMO / BESTRALING / BEHANDELING:   
Alet Gerber, Kobie Swart, Louis van Dyk, Tersia van Onselen 
Johann du Preez. Ons bid vir almal wat behandeling vir kanker 
ontvang.  Ons bid ook besonder vir hul gesinne in hierdie tyd. 

IN DIE HOSPITAAL EN AANSTERK TUIS:  
Zanmari (Joe en Sandra Nel se dogter), Flick du Toit,  
Hanlie van der Westhuizen, Herman Scheepers,  Alta Pienaar, 
Anneke Joubert, Ems Viljoen, Marelize Botha, Ida de Viliers 

SIEKTE / SORGEENHEID / BEMOEDIGING:  
Peet Geyser, Werner Setzkorn, Helena Becker, Maggie Swart, 
Stuart McFarlane, Ernie Stephan, Martha Swart 

SPESIALE GEBED Ons bid hierdie week spesiaal vir 
gesinne en families waar Demensie en Alzheimers ‘n werk-
likheid is.  Ons bid die Heilige Gees se troos en bemoediging.  

ONS BID OOK SPESIAAL VIR alle versorgers wat by 
huise, by ‘n siekeboeg, in ‘n hospital, so mooi na mense kyk.  
Ons bid dat u elkeen sal seën met ‘n oormaat Jesus-liefde. 

KOM  ONS  BID  SAAM ...  

KAMERAde FOTOBEDIENING GAAN GROOT! 
Op 24 Jun en 1 Jul het Jan Rousseau uitstekende aanbiedings gedoen oor basiese kamerategnieke.  ‘n 
Span uit Zwelihle, tesame met Lubabalo Gecwa (ons Evangelis in Zwelihle) het ook ingeskakel en saam  
geleer.  Dit was ‘n groot voorreg om by hierdie kenner te kon leer en almal het verseker sommer baie 
geleer, veral dat ons nie net op “auto” 
hoef te werk nie! 
 

Hierdie maand neem ons foto’s af oor die tema:  LIEFDE.  Ons nooi u 
almal uit om deel te neem en selfs foto’s met u selfoon te neem oor 
wat hierdie tema vir u beteken. 
Die volgende maandbyeenkoms is op Dinsdag 6 Augustus, so u het 
nog tyd om lekker foto’s te neem.  Stuur dit gerus voor Vrydag 2 Aug 
na kamerade@gmail.com 
 
Vir enige navrae, kontak gerus vir Gehard van Helsdingen op  
083 306 9332.  U is almal baie welkom!! 

 

Gebed beteken nie jy moet 
heeltyd met die Here praat 
nie.  Jy kan soms ook net in 

stilte by HOM wees. 

MAANDAG 15 JULIE 
Ons wil vandag net weer ons afhanklikheid van U Bevestig, Here 
God.  Ons weet ons is veilig in U hande en bid dat U ons sal ge-
hoorsaam maak aan U stem. 
 
DINSDAG 16 JULIE 
Here, ons bly bid vir alle besighede in Hermanus.  Ons bid dat u die 
eienaars sal seën met wysheid, geduld en goeie bestuur.  Ons bid 
vir hul goeie verhoudings tussen werkgewers en werknemers. 

 
WOENSDAG 17 JULIE 
Vader, vandag wil ons net weer bid vir ons land Suid-Afrika.  Ons 
wil hierdie land en sy mense aan U voete neerlê en bid vir vrede, 
vir geregtigheid, vir goeie leierskap, vir gehoorsaamheid aan U. 

 
DONDERDAG 18 JULIE 
Ons dink vandag spesiaal aan mense wat lei aan depressie.  Here, 
dit is ‘n baie stil siekte wat steeds ‘n wegsteeksiekte is.  Ons bid 
dat U mense wat daaronder lei sal help en bemoedig.  Ons bid ook 
dat u die mense rondom hulle en die gemeenskappe ‘n beter 
verstaan daarvan sal gee sodat hulle nie alleen hoef te staan nie. 

 
VRYDAG 19 JULIE 
Ons wil U vandag prys, Jesus, net vir wie U is.  Ons wil vir U dankie 
sê vir die pad wat U vir elkeen van ons gestap het.  Ons wil net sê:  
Jesus, ons het U baie lief! 

 
SATERDAG 20 JULIE 
Ons bid vandag vir gesinne, vir saamwees, vir geduld, liefde en 
verstaan.  Ons bid vir huwelike Here, dat U hul anker en middel-
punt sal wees waar hulle kan bymekaar uitkom.  Ons vra U seën. 

 
SONDAG 21 JULIE 
Heilige Gees, ons wil U spesiaal uitnooi vandag en die hele diens 
aan U opdra.  Ons wil U eer as ons leiding, trooster, bemoediger, 
salwing en hoop.  Kom Heilige, kom!  



NUWE GEMEENTE WEBWERF 
www.ngkonrusrivier.co.za 

 

Dit is met GROOT opgewondenheid dat ons u almal wil 
nooi om na die nuwe webwerf te gaan kyk.  Die heel 

nuutste inligting, nuus en gebeure is daar beskikbaar. 
 

U kan ook die heel nuutste HARTKLOP daar gaan lees! 
 

EN DIE BESTE NUUS!! 
Ons het nou ons eie YOUTUBE kanaal! 

 

Al die PREKE word hier opgelaai en u kan dit nou 
enige plek, enige tyd, regoor die wêreld kyk! 

 

Gaan SUBSCRIBE gerus om in kennis gestel te word 
wanneer nuwe video’s opgelaai word. 

  
 

 ** SUBSCRIBE ** 

KOM DIEN BY DIE 

EREDIENSBEDIENING 
Kom word deel van ‘n span wat handevat op ‘n  

Sondagoggend.  U kan inskakel by: 
 

EREDIENSWERKERS  (Dankoffers opneem en  
Nagmaal bedien - mans en vroue welkom) 

 

GASVRYHEID (Verwelkom mense by die deure) 
 

PARKEERDIENS 
(Ons gasvryheid begin al by die parkeerterrein) 

 

Hierdie is so ‘n heerlike manier om deel te wees van die 
familie van Onrusgemeente, veral vir mense wat werk 

of baie besig is deur die week.  Op ‘n Sondagoggend kan 
u  deel wees van die span en so ‘n belangrike diens doen. 

ONS HET U ALMAL NODIG!! 
KOM MELD ASB AAN BY DIE KERKKANTOOR  

OF KONTAK DEON TERBLANCHE OP  
deon@deonter.co.za of 083 400 9010 

WAAR  KAN  EK  DIEN?  

KOSPAKKIES 
 

Baie dankie aan al die persone wat produkte so getrou 
skenk vir die kospakkies en ook die pakkers wat hul tyd 
afstaan om die kospakkies te pak en af te lewer.   
WEET dat u almal ‘n verskil maak in die gemeenskap. 
 

Tans benodig ons veral konfyt, melk, tee, koffie en  
tandepaste.   Gaan kyk gerus in u kalender waarvoor u 
wyk verantwoordelik is.    
 

Ons vra EEN produk per maand teen ‘n maksimum van 
R30 om ‘n ander familie se lewe makliker te maak.   
Ons is baie bewus van die ekonomie wat almal se 
beursies affekteer, sommige meer as ander.  Kom  
ons werk saam vir hierdie saak. 
 

Vir enige navrae, kontak gerus vir Ronelle van Zyl op 
072 288 1439.  BAIE DANKIE!! 

NUWE ONDERSTEUNINGSGROEP 
 
Daar is heelwat mans en vrouens in verhoudings/huwelike waar 
die een die ander emosioneel en/of fisies mishandel.  Soms is 
die eggenoot/e nie eers bewus daarvan dat hulle die ander per-
soon afkraak/afbreek/seermaak nie.  Mense wat in hierdie ver-
houdings is begin hulleself blameer vir foute en hulle selfbeeld 
begin al hoe meer daaronder ly.  Hulle word deur die mishan-
delaar as die skuldige party voorgehou.  Mense in hierdie ver-
houdings het baie hulp nodig.  Moenie luister na opmerkings dat 
die mishandelaar gaan verander nie - hulle het intensiewe hulp 
nodig.    Ek raak al hoe meer bewus van hierdie probleem in ons 
omgewing.  Ek wil graag 'n groep stig vir mans/vrouens wat op 
die een of ander manier mishandel word.  Dit is 'n baie sensi-
tiewe onderwerp en sal baie sensitief/vertroulik deur my 
hanteer word.  Indien u belangstel in hierdie groep kontak my 
asseblief via whatsapp sodat 'n dag, datum en plek beplan kan 
word.  Kom ondersteun mekaar.  Kom kry hulp en advies by  
ander wat in dieselfde magtelose situasie is.  Erika Oosthuysen - 
079 322 0998.  BAIE WELKOM! 

Baie dankie aan hierdie borg wat die druk van die Hartklop 
moontlik maak.  Dankie vir die ondersteuning! 



ZWELIHLE WOMAN TO WOMAN  

Op pad Zwehlile toe laai ons eers vir Andriesa en Annette op. In 
Zwehlihle ontvang Angelina ons met hartlikheid in haar “humble” 
maar netjiese huisie. Sy is baie trots op haar versameling koper/
brons ware, wat sy skitterskoon blink vryf en pragtig uitstal.  
 
Een vir een kom die dames aan en omdat ons mekaar lanklaas gesien 
het is dit ‘n oor en weer gegroet en omgee drukkies word met liefde 
uitgedeel. Elsa open ons byeenkoms met ‘n gebed in Xhosa en daar-
na deel ons mekaar se lief en leed. Nellie vertel hoe Elsa haar gehelp 
het met haar probleem by Tygerberg Hospitaal. 
 
Met “onthou jy nog” vertel Marita hoe Angelina en die ander dames 
haar man met deernis gehelp het toe hy (alreeds gevorderde Parkin-
sons) om uit die kar in die huis te kom en hom gehelp het om sy tee 
te drink en koek te eet. So kom Ellin, Lillian, Nellie George en die    
ander aan die beurt. Andriesa vermaak ons met haar kleinkind se 
weergawe van Bybelverhale. Tussen die trane en pyn en hartseer lag 
ons en geniet ons mekaar ten spyte van ons “verskille”. In Jesus is ons 
ten minste EEN in gedagte en gesindheid. Angelina se teetafel is 

pragtig gedek met 
mooiste teestelle. 
Die tee en eetgoed 
dra by tot die ge-
moedelike atmos-
feer en die gesels en 
gelag sou nog lank 
voortgeduur het as 
dit nie was dat dit 
tyd was vir huistoe-
gaan nie.  
 

Ons sluit af in ‘n kring met handevat en sing Siyabonga amen / thank you Jesus amen 
en onderneem om, as ons gespaar bly, weer in September bymekaar te kom om ons 
liefde vir ons Hemelse Vader en omgee vir mekaar (en die lente) te vier. Die Woman 
to Woman groepie bestaan al meer as 20 jaar en ‘n paar van die stigterslede is nou 
nog betrokke. Ons is nie eksklusief nie en verwelkom graag enigiemand wat wil kom 
deel in ons uitreik.   
 

Kontak gerus vir HETTIE ROUX op hdroux@hermanus.co.za of 028 316 2342 / 
 073 143 8270.  U is almal baie welkom! 
 

mailto:hdroux@hermanus.co.za


 

 

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 

 

 

 
 

 

 

OOP HANDE 

Ek het die verhaal gehoor van die seuntjie wat sy hand in 'n blompot gesteek het, en hom nie   
weer kon uitkry nie. Sy pa het ook probeer om die hand uit te trek maar sonder sukses. Sy pa het 
gedink sy hand het opgeswel en is te groot om terug deur die opening te kom. Gedink om hierdie 
waardevolle blompot te breek. En hy praat met die seun en vra hom of sy hand oop of toe is. Die 
seun sê toe dat sy hand toe is, waarop sy pa hom vra om sy hand oop te maak sodat sy vingers 
reguit vorentoe wys, om sodoende makliker te kan uitgly. Die seun antwoord sy pa dat hy nie sy 
hand kan oopmaak nie. Hoekom nie? Want hy dink hy het 'n R5 wat in die pot was in sy hand, wat 
gaan val as hy sy hand oopmaak! 
 
Hoeveel keer in die lewe hou ons vas aan aardse dinge, aan die verlede wat ons verhoed om vry 
te wees? Moet ons eers gee, voordat ons weer kan ontvang!  
Sê ons Hemelse Vader LOS, maak oop die vingers, gee wat in jou hand is, sodat jy weer iets beter, 
iets groter, iets waardevoller kan ontvang. Gee jou Woord wat jy Sondag ontvang het aan iemand, 
sodat jy weer vars Woord kan ontvang. Gee jou probleme en verlede aan Jesus, in ruil vir vrymak-
ing. Gee jou tyd vir iemand, in ruil vir 'n spesiale oomblik met Jesus! Kom ons kyk bietjie wat is in 
ons hande die week?  
 
Baie mense weet nie wat in hul hand is nie, want hulle hand is nog steeds in die blompot, van 
kleintyd af. Dit is tyd om na Jesus se Stem te luister, wat sê! Maak oop! LOS! Want dan eers kan ek 
iets meer waardevol in jou kaal hand sit! En dit is so waar dat 'n toe hand niks kan ontvang nie! 
Maak die week jo hand oop LOS en ontvang iets groter en beter van Jesus af Hy wag Hy wil groter 
en beter vir jo en my in ons hand sit die week! wat sy hand in 'n blompot gesteek het, en hom nie 
weer kon uitkry nie. Sy pa het ook probeer om die hand uit te trek maar sonder sukses. Sy pa het 
gedink sy hand het opgeswel en is te groot om terug deur die opening te kom. Gedink om hierdie 
waardevolle blompot te breek. En hy praat met die seun en vra hom of sy hand oop of toe is. Die 
seun sê toe dat sy hand toe is, waarop sy pa hom vra om sy hand oop te maak sodat sy vingers 
reguit vorentoe wys, om sodoende makliker te kan uitgly. Die seun antwoord sy pa dat hy nie sy 
hand kan oopmaak nie. Hoekom nie? Want hy dink hy het 'n R5 wat in die pot was in sy hand, wat 
gaan val as hy sy hand oopmaak! 
 
Hoeveel keer in die lewe hou 
ons vas aan aardse dinge, 
aan die verlede wat ons 
verhoed om vry te wees? 
Moet ons eers gee, voordat 
ons weer kan ontvang!  
Sê ons Hemelse Vader LOS, 
maak oop die vingers, gee 
wat in jou hand is, sodat jy 
weer iets beter, iets groter, 
iets waardevoller kan 
ontvang. Gee jou Woord wat 
jy Sondag ontvang het aan iemand, sodat jy weer vars Woord kan ontvang. Gee jou probleme en 
verlede aan Jesus, in ruil vir vryma-king. Gee jou tyd vir iemand, in ruil vir 'n spesiale oomblik met 
Jesus! Kom ons kyk bietjie wat is in ons hande die week?  
 
Baie mense weet nie wat in hul hand is nie, want hulle hand is nog steeds in die blompot, van 
kleintyd af. Dit is tyd om na Jesus se Stem te luister, wat sê! Maak oop! LOS! Want dan eers kan ek 
iets meer waardevol in jou kaal hand sit! En dit is so waar dat 'n toe hand niks kan ontvang nie! 
Maak die week jo hand oop LOS en ontvang iets groter en beter van Jesus af Hy wag Hy wil groter 
en beter vir jo en my in ons hand sit die week! 


