
 

VANOGGEND SE BOODSKAP  

DEUR DR CLIFFORD HEYS 
 

Clifford lei ons Pinksterreeks in. Ons lees uit 
Handelinge 19:1-7. En ons word met die vraag 
gekonfronteer:  Is die Heilige Gees vir jou (a) ‘n 
Waarheid of (b) ‘n Werklikheid is? As die Heilige Gees 
(a) ‘n Waarheid is, beteken dit dat jy die belydenis glo 
dat daar ‘n Heilige Gees is. As die Heilige Gees (b) ‘n 
Werklikheid is, beteken dit dat jy gedoop en gevul 
met die Here se Gees is, m.a.w. jy dra die vrug van die 
Gees. Jy het entoesiasme! 
(Dink aan die geneesheer wat vir sy pasiënt sê hy moet 
ophou rook, want rook is gevaarlik. Maar die dokter 
rook self. Vir die dokter is dit die waarheid, maar nie 
die werklikheid nie!) 
 

Kom ek stel die vrag anders:  
Is jy ‘n goeie en normale lidmaat in ‘n goeie en normale 
gemeente?  
Ons mag normale gelowiges wees en goeie dade bewys 
aan ons medemens. Ons mag soos die goeie en getroue 
dissipels wees, wat Jesus getrou gevolg het vóór 
Pinkster. Normaal en goed. 
Óf 
Ons mag bo-normale gelowiges wees, vervul en 
toegerus met die Heilige Gees. As bo-normale lidmate 
leef ek in die teenwoordigheid van die Here (my lewe 
is immers ‘n tempel van God en Hy woon in my); het ek 
die vrymoedigheid om voor almal anders (heilig) te 
wees; het ek die vrymoedigheid om spontaan te getuig 
(te praat en te vertel); is ek soos ‘n waterglas wat nie 
net vol is nie (normaal), maar tot oorlopens toe vol   
(bo-normaal) met strome van lewende water; en ek is  
‘n bron van seën vir ander. En ek beleef die Here se 
krag in my lewe! 
 

Waar staan jy: sub-normaal of bo-normaal? En wat 
gaan jy daaraan doen.....? 

HARTLIK WELKOM! 
 

Ons begin vanoggend met ons Pinksterreeks.  
Baie welkom! 
 

Mense vraag nog steeds vrae soos: “Het jy die Heilige 
Gees?”  “Is jy gedoop met die Heilige Gees?” 
Daar is ‘n eenvoudige toets: “Dra jy die Vrug van die 
Gees?” 
 

In Galasiërs 5 lees ons van die Gees-vervulde mense, 
dws mense wie se lewe daaglikse deur die Gees van 
Christus beheer word (5v16) en wie se gedrag altyd 
deur die Gees bepaal word (5v25). In hierdie mense se 

lewens is daar vrug en soos ‘n boom aan sy vrug herken 
word, so word die gelowige aan sy/haar vrug herken. 
 

David Pawson (Unlocking the Bible) illustreer die vrug in 
die daaglikse lewe:  
Jy gaan besoek ‘n goeie vriend in die hospitaal (die vrug 
van die liefde). Jy beur die pasiënt op (vreugde). Hy is 
tog angstig oor die patoloog se uitslae en jy kalmeer 
hom (vrede). Jy luister en luister na die detail van sy 
operasie (geduld). Jy gee hom ‘n pakkie druiwe as 
geskenk (vriendelikheid). Jy bied aan om vir sy hond kos 
te gee (goedhartigheid). Jy besoek die pasiënt elke dag 
(getrouheid). Jy loop as die besoekure om is 
(nederigheid). Jy het lus, maar jy eet nie van die 
pasiënt se druiwe nie (selfbeheersing).  
 

Dra jy die vrug van die Gees ...? Met ander woorde:  
Herken vriend en vyand jou as volgeling van  
Jesus Christus ...?  
Staan jy nog neutraal of kies jy kant  
(vir Christus) ...? 
Is die vrug wat jy dra tot seën vir jou 
medemens ...? 

 
Soli Deo Gloria 

18:00 PINKSTERDIENS 

DS ANTON DUVENHAGE 

Waar was die Heilige Gees  

voor Pinkster?  

(Job 33:4, Ps 139:7-10, Neh 9:20) 

Hartlik welkom! 

DEURKOLLEKTE VANOGGEND  
Spes. Koll. VGK Hawston 

2 Junie 2019 

Wees LIG! 



WAT GEBEUR HIERDIE WEEK BY DIE KERK?  

 
MAANDAG 3 JUNIE  
PINKSTERDIENSTE 
09:00  Ds Johann Smith  
Die weg tot ‘n seënryke lewe (Gen 32:29b) 
18:30  Dr Wilhelm Burger 
Eenmaal kind van God, altyd…?  (Heb. 12:3)  

 
DINSDAG 4 JUNIE  
SOPKOMBUIS 
 

PINKSTERDIENSTE 
09:00  Ds Johann Smith  
Die weg tot ‘n Bybelse Godsdiens  -  (Fil.3:9 & 12 – O.V.) 
18:30  Ds Michiel de Kock 
Die gawes van die Gees  (1 Kor 12)  
 
 
 

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.  
Speletjies om 10h00:  Kom speel speletjies soos Rummikub. 
Sitkamer om 10h00:  Ondersteuningsgroep vir almal wat aan 
MNS, MS, spierdistrofie, Parkinsons, Alzheimer en alle vorme  
van Demensie ly en hulle familielede.   
 
 

 
WOENSDAG 5 JUNIE 

11:00 - 13:00 KLEREKAS 
 

PINKSTERDIENSTE 
09:00  Ds Johann Smith  
Die weg tot ‘n Tintelende en liefdevolle GELOOF  -  (Openb.2:4) 
18:30  Ds Anton Duvenhage 
Jy sal geken word aan die vrugte wat jy dra (Gal 5:13-25)  
 

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 . Kontak Mathilda by 082 339 1085.     
 
 

 

DONDERDAG 6 JUNIE 
 

PINKSTERDIENSTE 
09:00  Ds Johann Smith  
Die weg tot ‘n Geesvervulde lewe  - (2  Kon. 4: 1 – 7) 
18:30  Dr Clifford Heys 
Die Gees en die toekoms  (Rom. 8:18-30)  
 

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:  Kom speel Rummikub en ander speletjies 
saam met Hannie en Joan. 
Sitkamer om 10h00:  Die Boekklub.  Kom besoek ons Boekklub 
en kom luister na boekvoorlesings/bespreking.  Kom bied aan om 
‘n nuwe boek wat u gelees het te kom bespreek.  Sommige per-
sone sit en naaldwerk doen terwyl daar gelees word.  Bring dus u 
naaldwerk saam. 

 
VRYDAG 7 JUNIE 
GEEN KOLWYNTJIE TEETUIN 
18:00 TEENTRIX AFSLUITING 

 
SONDAG 9 JUNIE 
08:30 GEBEDSKAMER:  Ons bid saam vir die erediens,  
die leraar aan diens en die gemeente. Kom bid asb saam! 
WYKE DIENSBEURTE Teebeurt (Maalruimte) (Wyk 20) 
 

09:00 PINKSTERFEES 
Dr Wilhelm Burger 
Die vervulling met die Heilige Gees  (Gal. 5)  
 

 18:00 GEEN AANDDIENS 
 

WINTERPROJEK TYDENS  

PINKSTERWEEK 
 

Ons wil graag hierdie jaar tydens die  
Pinkster weer produkte insamel vir die inwoners van 

Huis Lettie Theron en Sofca.   
 

Wanneer u die Pinkster (soggens en saans) kom 
bywoon, kan u dit sommer saam met u bring en  

by die Nagmaalstafel laat.   
 

Ons benodig produkte soos seep, haarwasmiddel,  
deodorant (mans en vrouens), sagte lekkers & koekies.   

 

So kan ons die inwoners se harte 
warm en bly maak!  Dit sal opreg 

waardeer word.  Baie dankie!!! 

Vir enige  
navrae, kontak 

Erika 
028 316 3115 
079 322 0998 



OnsNUUS  EN  GELEENTHEDE  

BORGE GESOEK VIR DIE 

HARTKLOP GEMEENTEBLAD 
 

Ons nooi graag besighede of indivi-
due om die Sondag gemeenteblad se drukwerk te borg.  
Die koste beloop R375 per week of R1500 per maand.  
U besigheid se inligting verskyn dan in die Hartklop. 
 

Kontak asb vir Karin by die Kerkkantoor vir navrae en/
of besprekings.  Baie dankie vir u ondersteuning.  
 

ONTHOU:  Sonder borge kan ons nie die  
Goeie Nuus uitdra nie.  BAIE DANKIE!! 

ENGELTJIES & SENIORS KUIER SAAM 

DONDERDAG 13 JUNIE @ 11:00 
(SITKAMER VAN DIE DIENSSENTRUM) 

 

Ons nooi alle Seniors en hul Engeltjies lekker  
bymekaarkom met lag, gesels en ‘n heerlike spreker.  

Omdat dit winter is het ons gedink aan ‘n koppie  
sop en broodjie.    

 

Die van julle wat November verlede jaar ons  
kuieroggend bygewoon het, sal onthou hoe  
feestelik dit was en die lekker kuier saam.   
Bring asb die vriende wat julle besoek saam  
en sommer enigeen wat belangstel.  Onthou  

ons het geen ouderdoms/getalle beperking nie. 
 

ENGELTJIENUUS 
‘n Groot welkom aan Seugnet du Plessis, Augusta  
Koekemoer en Carin Wobbe wat bereid is om vir  

Marietjie en Brenda by te staan.  Ons verwelkom nuwe 
idees en nooi elkeen van julle uit om idees hoe ons die 
projek kan uitbrei en die bejaardes spesiaal te laat 

voel, met ons te deel.   
 

Vir navrae oor die Engeltjieprojek, kontak asb  
Marietjie le Roux op 083 455 1455 of 

Brenda Strauss op 083 390 0838. 

KAMERADE FOTOBEDIENING  

DINSDAG 11 JUNIE 2019 @ 19:00 
 

Jannie Hougaard kom vir ons leer hoe om beter  
Foto’s met ons selfone te neem. Iemand wou eendag 
weet watter kamera die beste is. Die antwoord wat  

hy toe kry, was: “Die een in jou hand.”  
Die meeste foto’s wêreldwyd word vandag met  

selfone geneem. Waarom sal ons nie wil leer om  
dit beter te doen nie? 

Hierdie opleidingsgeleentheid is nie net vir  
fotograwe nie maar vir almal wat belangstel. 

(Toegangsfooi is slegs R20pp) 
 

Ons tema vir Mei is “Vrugte”.   
U is welkom om enige mooi  
vrugtefoto’s in te stuur na  

kamerade@gmail.com  
 

Navrae:  Gerhard van Helsdingen 
(083 306 9332) 

KAARTFASILITEITE BESKIKBAAR 
 

Ons wil u graag uitnooi om gebruik te maak van die nuwe 
kaartfasiliteite beskikbaar by die gemeente. 
 

Betalings vir Dankoffers asook 
Kollektes en Donasies is welkom.  
Fasiliteite is beskikbaar by die  
kerkkantoor weeksdae en op  
Sondae in die maalruimte en die  
voorportaal (voor en na die diens). 
 
BAIE DANKIE!! 

HUIS LETTIE THERON DOEKEPROJEK  
Ons sê graag baie dankie vir al die donasies en geld vanaf      
Onrusgemeente om met die doeke te help gedurende 2018.  
Ons wil ook sommer van die geleentheid gebruik maak om 
almal te bedank wat voortgaan om met die projek te help.  Met 
julle hulp kan ‘n hele paar bejaardes menswaardig ouer word.  
Indien u by hierdie wonderlike projek betrokke wil raak kontak 
asseblief vir Ananda Burger by 084 245 2754. 
 

HUIS LETTIE THERON 
BASAAR 27 JULIE Die be-

jaardes 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 gemeen-
skap.  Ons benodig:  geld geld geld, ook artikels vir wit olifantta-
fel, produkte vir die bak van pannekoek, koeke, beskuit, lekker-
nye ensovoorts en ook fisiese hulp op die dag van die basaar.  
Basaarlys sal by Mervian (kerkkantoor) gelaat word.   
U kan u bydraes op die lys kom invul.  Indien dit vir u onmoont-
lik is om dit so te doen, whatsapp vir Ananda Burger by 
084 245 2754.  U kan haar ook kontak indien u enige navrae het 
insake die basaar.  Namens die bejaardes in Huis Lettie Theron 
wil ons nou reeds vir u baie dankie sê vir u bydraes en hulp.   

DIE DIERE HET ONS HULP NODIG! 
 

Dit is wintertyd en die hokke by die diere-
sorgverenigings is maar baie koud!  Daar is 
ook gewoonlik ‘n groot toestroming van  
diere tydens hierdie maande.  Hulle benodig 
dringend die volgende: 
 

Komberse, kos vir honde en katte, (speelgoed ook welkom). 
ONTHOU OOK:  Daar is soveel pragtige honde en katte wat ‘n 
huis soek - gaan besoek hulle gerus by 4 Steenbras, Hermanus. 



GEBEDE VIR SIEKTE & BEMOEDIGING 

CHEMO / BESTRALING / BEHANDELING:   
Alet Gerber, Johann du Preez 

IN DIE HOSPITAAL EN AANSTERK TUIS:  
Suzette Rust, Zanmari (Joe en Sandra Nel se dogter), Rina Smit 
Flick du Toit. Ons bid vir alle lidmate in die hospitaal. 

SIEKTE / SORGEENHEID / BEMOEDIGING:  
Peet Geyser, Louis Scholtz, Werner Setzkorn, Helena Becker,  
Steward McFarlane, Ernie Stephan, Louis van Dyk, Johan Spies, 
Alric Warmenhoven.  Ons bid ook vir alle Depressieleiers. 

SPESIALE GEBED:  Ons bid hierdie week spesiaal vir alle 
enkel en alleenmense.  Ons bely dat ons nie altyd uitreik na 
hulle en uitnooi of deelmaak nie.  Heilige Gees, wil U troos, 
beskerm, salf smeer op harte wat seer en pyn moet dra.   

KOM  HEILIGE  GEES  EN  VUL  ONS 

Wanneer jy nie kan  
bid nie, tree die 
Heilige Gees in vir  

jou in gebed. 
 

MAANDAG 3 JUNIE 
Kom, Skepper-Gees, besoek u kerk, U wat vernuwe, ons ver-
sterk. Vul self u skepping, Heil'ge Gees, met krag op hierdie  
Pinksterfees.  U is die trooster wat ons lei, geskenk van God  
wat by ons bly! U, Lewensbron, van bo gestuur, deurgloei ons 
met u liefdevuur! 

 
DINSDAG 4 JUNIE 
Gee helder lig aan ons verstand en laat u liefde in ons brand. 
Ons self is nog so swak, ons wag dat U ons sterk met Pink-
sterkrag. Gee dat ons geest'lik helder sien, die Vader, Seun in 
waarheid dien. O Gees, van albei uitgegaan, U't ons kom troos, 
by ons kom staan. 

 
WOENSDAG 5 JUNIE 
O Gees van Vader en van Seun, ons voorspraak, leidsman, krag 
en steun, U vul ons diepste hartsverlange: U kom ons in die 
waarheid lei; U leer ons bid, kom by ons bly—U loof ons met  
ons lofgesange! Wil steeds die goeie in ons werk, bewaar,  
vermeerder en versterk.  U maak die Skrifte vir ons oop; 
bekeerdes, deur die Gees gedoop, ontvang met blydskap 
skuldvergewing. Verlos, na liggaam en na gees, deel hul vol 
vreugde in die fees.  
 

 

DONDERDAG 6 JUNIE 
O Heil'ge Gees, ons bid U weer - Gees van ons Vader en ons 
Heer—maak van ons hart u woning! O Lig van God wat in ons 
skyn; die donker in ons laat verdwyn—kom vul u tempelwoning! 
Kom, Heer, ons Heer; en versier ons met u deugde, gee ons 
vreugde. Heer, U is die hoogste vreugde. 

 
 

VRYDAG 7 JUNIE 
Die Here salf ons met sy Gees tot diens en heiligheid - 
tot koning, priester en profeet, tot ware Christen-wees. 
 

Die Gees van God bly wonderbaar voortdurend inspireer - 
dat ons met Hom en met mekaar in liefde kan verkeer. 
 

Die Heil'ge Gees gee uit die skat, deur Christus self verdien - 
sy liefde, blydskap, vrede, guns kom Hy aan ons voorsien. 
 

Wie hul laat lei deur God se Gees, leer iets van Christen-wees - 
Hy leer ons bid, getuig en dien en liefhê sonder vrees. 



JEUG EN AFGETREDENES  

Bederfoggend vir Afgetrede 

Predikante in Onrusgemeente 
 
Verlede Vrydagoggend het 'n groep  
afgetrede predikante, wat lidmate is  
by Onrusgemeente, heerlik saamge-
kuier by die Kolwyntjie Teetuin.  
 

Ons as gemeente kon hulle bietjie 
bederf en elkeen het ook die geleent-
heid gehad om hul storie te deel met 
mekaar. Julle is almal kosbaar en ons is 
opgewonde om julle te koester by ons 
gemeente.  

Sondagaand 26 Mei 
het die Teentrix-
jeug heerlik saam-
gekuier in die maal-
ruimte.  So lekker 
om ons jongmense  

te sien blom! 



 

 

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 

 

 

 

 
 

 

ALGEMENE INLIGTING  

(028) 316 1745 
 

PLAASBOTTER EN KAAS is beskikbaar by die 
Dienssentrum teen R50 vir 500g van Dinsdae 
tot Vrydae vanaf 9h00 - 12h30.  Daar is ook  
weer heerlike kaas beskikbaar.  Kontak  
Hannie/Joan (028 316 1745) vir die prys.   
 

Die Dienssentrum het ‘n FACEBOOKBLAD.   
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.   
 

KOEKSISTERS:  Bettie Lourens (076 129 3788) 
bak koeksisters op Maandag, 3 Junie teen R30 
per dosyn.  Kontak haar direk vir bestellings.   
 
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 
gasvryheid  en vriendelikheid!  Nooi gerus u 
verjaardag-groepe/selgroepe/Bybelstudie-
groepe 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 Con-
radie by 082 762 2732 ten minste 14 dae voor 
die tyd om te bespreek vir groot groepe.   
WELKOM!!! 

*** KOLWYNTJIE  
TEETUIN:  WEENS  
PINKSTER SAL DAAR OP 
VRYDAG, 7 JUNIE, GEEN 
TEETUIN WEES NIE.   

 
KONTAK VIR KOLWYNTJIE TEETUIN:  
Ons bid vir Siska en Johan Conradie ‘n heerlike 
rus toe.  Hulle gaan met vakansie.  Thelma 
Beukes (tel.  082 852 6141) sal vir Siska instaan 
op 17 en 21 Junie.  Alle besprekings vir daardie 
dae moet by haar gemaak word. 
 
 

 
VIR U DAGBOEK 
 

 

DINSDAG, 11 JUNIE OM 10H00:  Angelique 
Brink kom lewer weer vir ons ‘n kosdemonstra-
sie teen R40 per persoon.  Lede woon dit gratis 
by. 
 

WOENSDAG, 12 JUNIE - WEGNEEMETES:   
Ons probeer fondse insamel by die Dienssen-
trum om ons uitgawes te probeer dek.  Daarom 
verkoop ons maandeliks Wegneemetes.   
Op Woensdag, 12 Junie, gaan ons weer twee 
heerlike maaltye te koop aanbied.   
Bestel asseblief voor Vrydag, 7 Junie by Joan/
Hannie (028 316 1745).   Kom help ons om 
fondse op hierdie manier vir die Dienssentrum 
in te samel.  Wat is beskikbaar? 

Hoender-Bobotie:    R65 vir nie-lede  
(R55 vir lede van die Dienssentrum) 

Lasagne Maalvleis:  R65 vir nie-lede  

(R55 vir lede van die Dienssentrum) 

 

ONRUSRIVIER DIENSSENTRUM 

KLEREKAS HET DRINGEND  

KLERE NODIG ASB 
 

Gaan loer gerus deur u kaste.  Daar is ‘n  

gewoonte dat indien u nie in ‘n jaar se tyd  

die kledingstuk gedra het nie, haal dit uit  

die kas en bring na die KLEREKAS!! 

 

Onthou dat alle fondse van die Klerekas  

gebruik word om Kospakkiebestanddele aan 

te koop. So versorg ons mense in nood. 

BAIE DANKIE!!! 


