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Familiebediening 

Die reëlings vir Sondae is soos volg: 

BYBELGROEPLOKALE  

Rooitrein :   Ons Teater  

Graad 1:  Ou Moederskamer 

Graad 2:   Gebedskamer 

Graad 3:  Sitkamer in Dienssentrum 

Graad 4:  Dienssentrum stoep 

Graad 5: ARK 

Graad 6: Klaskamer 4 

NAVRAE:   

Lisma Neethling   083 256 0623 

Yolande Wallace 079 515 0115 
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  HARTLIK WELKOM!  

Die roeiers in roeiwedstryde (soos in die          

Oxford/Cambridge roeiwedstryde) roei    

agteruit met die rug na die eindpunt. Maar 

hulle oë is op die pasaangeër. Hy sien die 

eindpunt, hy bepaal die koers en hy gee 

die pas aan.  Ons begin die nuwe jaar deur 

die oog te hou op ons Pasaangeër.  

Met ander woorde: “Hou die oog op 

Jesus”   (Hebr 12v2)  

HARTLIK WELKOM NUWE INTREKKERS 
 Die Gasvryheidspan ontmoet u graag by die nagmaalstafel 

direk na die erediens. U is so welkom!  

 

VOLGENDE WEEK SE DEURKOLLEKTE 
SPESIALE KOLLEKTE BEJAARDESORG 

Teks vir die Week Sondagoggend  
26 Januarie 2020—Dr Burger 

 
2 Tess. 1:11—12 

1. Paulus verseker die gemeente dat hy altyd vir 
hule sal bid.  Waarvoor bid jy vir ons gemeente 
in die begin van 2020? 

2. Hy bid dat God hulle waardig sal maak vir die 
lewe waartoe Hy hulle geroep het.  Volgens vers 
1—10 was dit nie ‘n maklike lewe nie! 

*  Wat is (of was) jou roeping wat jy in die lewe 
 moet vervul? 
*  Wat is jou spesifieke gawes waarmee Hy jou 
 toegerus  het? 
3.  Dink na oor die betekenis van die laaste deel 
 van vers  11 vir jou lewe. 

 

 

 

VANDAG SE DEURKOLLEKTE 
SPESIALE KOLLEKTE BARMHARTIGHEID   

SOPKOMBUIS 

HARTKLOP 

DIE COKE 
EN 
DIE BLIK 

Ons skop vanaand weer af met ons aanddienste  - 
ons informele dienste waarna die tieners in 
graadverband opdeel vir kategese. 

Onthou asb om julle kinders te registreer vir 
Bybelgroepe na afloop van die erediens (die registra-
sie sal onder by die Ons Teater plaasvind 

Belydenis van geloofaflegging vind 1 Maart ge-
durende die aanddiens plaas  - ons nooi U hartlik uit 
om deel van hierdie groot aand te wees. 



WAT GEBEUR HIERDIE WEEK BY DIE  

DIENSSENTRUM  

 
Die Dienssentrum is vir oud en jonk.  Kom maak gerus 'n 
draai by ons en sien hoe lekker dit is om in die Dienssen-
trum net agteroor te sit en te ontspan saam met ander 
mense. 
 
Maandag, 20 Januarie 
Dienssentrum gesluit. 
 
Dinsdag,  21 Januarie 
Haarkapper:   Mariaan Visser (082 877 8546) is ons 
haarkapper.  Sy sny/doen hare op Dinsdae by die Dienssen-
trum.  Skakel haar direk en maak ‘n afspraak.     
Kliniek:  Ons kliniek is oop op Dinsdae vanaf 10h00 - 
12h00.  Kontak vir sr. Calitz by 073 152 5623 en maak 'n af-
spraak indien u haar wil spreek.  'n Kliniekbesoek se koste is 
slegs R20 vir lede.    
 
Versorgers:  Indien u ‘n versorger benodig om u eggenoot/e/
moeder/vader te versorg wanneer u met vakansie gaan of wan-
neer u hospitaal toe moet gaan of wanneer u uit die hospitaal 
kom en hulp tuis benodig, kontak vir sr. Ronel Calitz (073 152 
5623).  Sy besoek u tuis en luister na u behoeftes.  Dit neem 
haar ongeveer 48 uur om die regte versorger vir u behoeftes te 
vind.  Sy doen ook weekliks ‘n tuisbesoek by u huis om seker 
te maak dat die bejaardes/siek persoon/versorger gelukkig is.  
Ronel kan gekontak word Maandae tot Vrydae van 8h00 – 13h00.   
 
Sitkamer om 10h00:  Kom speel saam heerlike speletjies 
soos Rummikub 
 
Woensdag, 22 Januarie: 
Voete en hande versorging:  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 Dienssen-
trum.    Trimgimfooie is R55 per maand vir lede van die 
Dienssentrum en R70 vir nie-lede.  Kontak vir Mathilda 
by 082 339 1085.   
 
Donderdag, 23 Januarie 
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 ‘n 
boekvoorlesing.  Kom bied aan om ‘n nuwe boek wat u gelees 
te kom bespreek.  Kom sit agteroor en ontspan. 
 
 
Vrydag, 24 Januarie:    
Kolwyntjie Teetuin 9h30 - 11h30:  Wat 'n voorreg om 'n 
wonderlike teetuin hier by die Dienssentrum te kan ge-
niet.  Daar is lekker geselskap, nuwe vriende word gemaak en 
ons ontmoet in die proses ook sommer nuwe lidmate.  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 
kombuis en u sien die vriendelikste mense agter die tee/
koffiekanne en die skoonmakers.  Nooi gerus u verjaar-
daggroepe/ selgroepe/ Bybelstudiegroepe en kom kuier saam 

en geniet ‘n heerlike koppie tee/koffie en vir dié wat nie na die 
gewig kyk nie, ook sommer 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 
kanselleer 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 teetuin te help - ons soek altyd 
vrywilligers.  Kontak vir Siska en meld aan!  U hulp sal opreg 
waardeer word.   
 
 
Algemeen: 
  
Koeksisters is daagliks beskikbaar by die Dienssentrum teen 
R30 per dosyn.   Vra net vir Joan/Hannie.     
 
Die Dienssentrum het ‘n facebook blad.  Indien u wil gaan 
kyk na ons foto’s en berigte, word vriende van ons op die 
naam Onrusrivier Dienssentrum. 
 
Ledegeld (LET WEL):  Ledegeld is vanaf 1 Maart betaalbaar 
by Hannie/Joan teen R400 per individu en R600 per egpaar.   
 
Eetgoed vir Kolwyntjie Teetuin:  Daar is so baie dames in 
hierdie gemeente wat so lekker kan bak.  Daar is egter net ‘n 
paar dames wat bereid is om vir die Kolwyntjie Teetuin te 
bak.  Ons wil so graag meer dames (dalk mans ook) betrokke 
kry.   Ons soek mense wat sout en soet kan bak.   Hoe meer 
dames daar is hoe minder geleenthede sal u versoek word om 
te bak.  Ons benodig dus ‘n groot hoeveelheid dames wat 
bereid is om vir die Kolwyntjie Teetuin te bak.  Kom kyk hoe 
lekker dit by die Teetuin is en kom bied u dienste aan.  Indien 
u nie wil bak nie – ons soek altyd nog kelnerinne en teemakers 
en mense om skottelgoed te was.  Kontak vir Siska Conradie 
by 082 762 2732 indien u wil kom help. 

 
 

ONRUSRIVIER TEENTRIX TAX 2020 
 

            @R 100             
 

  Kontantbetalings: Kerkkantoor of 
    By Tannie Roeleen 
 

  EFT— Betalings: 
  Direk in Kerk se bankrekening: 
 

   N.G. GEMEENTE Onrusrivier 
 
  ABSA    Takkode: 632005 
 Tjek Rek:    4062152718 
 Verwysing:  T-TAX & Naam   
 
  E-mail asb bewys  van betaling na: 
 

roeleen@cardinalflooring.co.za 
 

  Navrae:  Anton Duvenhage Sel. 072 477 3185 
                Roeleen Wessels Sel.082 679 2792  
 



KOM NEEM DEEL EN SKAKEL IN  

 
WIT OLIFANT TAFEL  

VIR BASAAR 2020 
 

Liewe vriende, ons is seker dat u sal saamstem dat tyd vlieg!!  
Daarom nooi ons u graag nou reeds om deur die kaste en die 
motorhuis te begin loer vir enige items wat u moontlik kan 
skenk vir die basaar.  Gezina begin nou reeds woeker daarmee, 
dit merk, uitsorteer en regpak.  Daar is dus beslis nie ‘n “te 
vroeg” vir haar nie.  
 

Watter items is veral nodig en baie welkom? 
Kombuisware (koppies, borde, messe/vurke, glase, potte/panne 
en enige bakke), Kinderspeelgoed, Sporttoerusting, Tuin-
gereedskap, enige groot items. 
 

U kan ook gerus nou  
reeds begin loer deur die 
boekrak vir:  Boeke, CD’s  
en DVD’s is baie welkom! 
 

 
Vir navrae, kontak gerus 
vir Gezina op Whatsapp 
081 043 4423 
 

DIE KLEREKAS  
BENODIG DRINGEND 

KINDERKLERE 
 

Enige skenkings van  
kinderklere baie  

welkom asb.  U kan dit 
bring na die kerkkantoor. 

Baie dankie!! 

 
Baie, baie dankie aan al die gemeentlede wie so mildelik by-
gedra het om vir ons Kospakkie ontvangers ‘n wonderlike 
“kerskous/sak” te gee.  Die inisiatief wat sommige persone 
aan die dag gelê het om in plaas van verjaarsdaggeskenke, 
haar vriendinne te vra om bydraes vir die kersfees kospak-
kies te bring het vir ons as pakkers hoendervleis 
gegee.  Baie dankie vir daardie spesiale gebaar.   Daar was 
ook lidmate wat vir elkeen van die 8 ontvangers omtrent ‘n 
volledige sak produkte gegee het wat bestaan het uit soveel 
ander lekkernye wat ons nie eens op ons lys gehad het 
nie.  Ek is seker dit was vir hulle spesiaal om ingelegde vrug-
te, jellie en vla vir nagereg te kon geniet. 
  
Ek wil asb vir u herinner om die kalender te raadpleeg om 
vas te stel wat u as wyk moet bydra  tot die kospak-
kies.  Kersfees is verby en ons is terug by die gewone maan-
delikse produkte.    As gevolg van die vakansietyd en baie 
lidmate wat weg uit Onrus was, was bydraes ook min en die 
koskas dus maar leeg. 
  
Ons benodig groot asseblief van alle produkte. 
  
Ons sakke is maar leeg na die lang vakansie.   Elke gesin wat 
‘n kospakkie ontvang het ‘n werklike behoefte aan 
kos.   Hierdie kospakkie se inhoud eet baie van ons binne ‘n 
week of minder op. 
  
By voorbaat baie dankie vir u gereelde bydrae.  Onthou u 
hoef net die produk te bring soos aangedui op die kalen-
der.  As dit net een blikke is, is dit een minder wat ons hoef 
te koop. 
  
Kospakkie groete 

Ronelle van Zyl (0722881439)  

  

 
Vriende van Huis Lettie Theron begin die jaar 
met 'n vergadering by die tehuis op Donderdag 23 
Januarie 2020 om 14:30 
Alle belangstellendes is welkom om die  
vergadering by te woon.  
 
Die tehuis se Straatkollekte op Saterdag 
1 Februarie en die Welwillendsheid Golf Dag op 13 
Maart sal bo aan die Agenda wees!   
Vrywilligers vir albei hierdie fondsinsamelings 
word benodig.  
 
 Indien u bereid is om te help, kontak asseblief 
die bestuurder, Simon van Vuuren by die tehuis of 
vir Barbara by 083 659 3303 

Baie dankie vir hierdie week se Hartklopborg wat die 
druk van die Hartklop moontlik maak.  Ons bid die 

Here se oorvloed van seëninge op u besigheid, familie 
en gesin.  

 
Onrus * Vermont * Sandbaai * Hemel-en Aarde * 

Negester 

 Aurelia & Deon Esterhuyse  
 13 Van Blommensteinstraat, Onrusrivier, 7201  

 028 316 3393 

 
SPOELKLIPPE skop die jaar af met ‘n ontbyt by die 
Plaaskombuis op Vrydag 31 Januarie 2020. 
 
Tyd 11h30 vir 12h00 
 
R110 per persoon (ete en fooitjie ingesluit) 
 
Reël eie Vervoer asb.   
 
Betaal voor 25 Januarie 2020 by Mervian (Kerkkantoor) 
 
Vir Navrae:  Hannetjie Vosloo 082 452 0780 
 



 

 

DS MICHIEL DE KOCK 
083 468 8194 

mdekock@ngkonrusrivier.co.za 

 
DR WILHELM BURGER 

083 448 1651 
wb@ngkonrusrivier.co.za 

 
 

DS ANTON DUVENHAGE 
072 477 3185 

anton@ngkonrusrivier.co.za 
 
 
 

VOORSITTER KERKRAAD 
Piet Vorster 
081 399 0557 

pietvster@gmail.com 
 
 

MAATSKAPLIKE WERKER 
Dr Erika Oosthuysen 

079 322 0998 
sorg@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 4610 

admin4jsus@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 

DANKOFFERS 
NG Kerk Onrusrivier 

Bank: ABSA 

 

Droogte: 

Dank vir reën in groot dele van die land, 

maar daar is nog ‘n water-skaars droogte. 

Ons bly hoop met biddende hande na Bo. 

Matrikulante van 2019 

Die Here is ook vir hulle die Lig op die pad 

vorentoe. 

Skoliere: 

Ons bid vir al die skoliere wat Woensdag 
weer begin het met skool (party is meer 
opgewonde as ander - maar meeste het 

darem Woensdag opgedaag). 

Gemeenskap:Ons dank die Here vir 

mooi gesinstye saam met geliefdes en ‘n 

besige seisoentyd.  Ons bid vir families 

wat seer moet verwerk agv. ongelukke en 

verdrinkings.  Ons bid dat daar ‘n absolute 

wil by almal in ons gemeenskap sal wees 

om oplossings op ‘n polistiewe manier te 

vind.  Dat die Vader se geregtigheid, 

menswaardigheid en liefde orals sal deur-

werk.  Veral ook tov die uitdagings rondom die 

Schulphoek area, misdaad en werkloosheid.  

Ons bid daarom ook teen alle negatiewe, afbre-

kende gedrag, verdagmakery en gesprekke op 

die Media.  So baie dankie aan elkeen wat va-

nuit God se liefde en wysheid dink en optree en 

so opbouend help dat brûe in ons gemeenskap 

gebou word, ipv 

haat en vrees wat maak dat mense net gedurig 

vyande soek.  Die vernietigende brande in Aus-

tralië—vir Vader se ingrype.Ons dank God vir 

reën op baie plekke in ons land en bid vir alle 

droogtre geteisterde gebiede. 

Regering: 

Die uitdaging en verwagtinge soos by 

ESKOM, die Werksoekers…. 

Gemeente: 

Die nuwe kwartaal is hier en ons soek 

geestelike  entrepeneurs  om by ons Be-

dieninge aan te meld. 

           MEEGEVOEL MET: 
Ons bid steeds vir almal wie se geliefdes die 
afgelope tyd oorgestap het van hierdie 
aardse lewe na die Hemelse.  
Sandra du Preez, Eddie Gillespie jnr en snr 
asook Magda Weppener. 

KOM ONS BID SAAM 
VOORBIDDING GEVRA: 

Treurnicht du Toit (9ster)  
Mev Lombard (Kidbrook) 
Mev Duvenhage (Ds Anton se Moeder)
Drienie Hough 
Hak van Niekerk,  Ben Marais,  
Stuart McFarlane,  
Leonie en hul  3 pragtige jong kinders, 
asook almal wat Motor Neuron siekte 
moet hanteer. 
Alle Altzheimer pasiënte en hul geliefdes. 
 

 
BYBELSKOOL 

 
Ons beplan die veel beproefde ALPHA KURSUS 

 
Ons sal u op hoogte hou. 

 
Navrae: Clifford by cliffordheys@hermanus.co.za 

 
U is baie welkom! 


