
VANOGGEND SE BOODSKAP  
DEUR Dr Wilhelm Burger 
 

Hand 17:16-34    
Gode en motorfietse is baie dieselfde   
 
'n Motorfiets is 'n lekker speelding en tot baie in 
staat, maar as hy stilstaan is hy 'n lomp affêre! Jy  
kan hom skaars beweeg en as hy omval kry jy hom met 
moeite weer regop. Hy is knaend in jou pad en regtig 
nie veel werd nie. Dit laat 'n mens dink aan 'n god. Hy 
is lomp, swaar en kan nie beweeg nie. Jy moet hom  

as't ware aan die brand skop om nut uit hom te kry. 
 

Paulus het die Grieke besoek en op die Areopagus baie 
gode gesien ... so dood soos 'n klip! As 'n god stilstaan 
is hy ook 'n lomp affêre. Geen wonder baie mense  
sukkel vandag nog om hulle gode regop te kry nie.    
Om godsdiens aan die brand te skop kan 'n mens   
moeg maak...en as hy staan wil hy gestoot word! 
 

Ons praat egter Sondag oor krag, dinamika, balans, 
beweging ... want deur Hom lewe ons, beweeg ons en 
bestaan ons. Godsdiens aan die beweeg bring 'n ander 
dinamika. 'n Mens moet dit beleef om dit te waardeer. 
En dit is aansteeklik! 

AANDDIENS VANAAND @ 18:00 
Die reeks “KOM SIT ‘N BIETJIE” gaan voort en 
hierdie week gesels ons met Angelo van Shalom  
Ministries in Hawston.  Ons gesels met hom oor  

sy ervaringe as kind van God in soms baie moeilike  
omstandighede.  Ons nooi ook graag alle volwassenes 

om saam te kom gesels.  Welkom!! 

DEURKOLLEKTE VANOGGEND  

Sin. Koll. Studentebearbeiding 

20 Oktober 2019 

HARTLIK WELKOM! 
 

Droogte.....  
Groot dele van Suid-Afrika is reeds tot ’n nasionale 
rampgebied verklaar. Dit is ‘n ramp. Nie net vir die 
boeregemeenskap en die produsente nie, maar ook vir 
die insetverskaffers en gemeenskappe in die stede én 
in die platteland. En ons besef net weer hoe afhanklik 
ons van die natuur en ons Skepper is. 
 
Van die ‘Skepper’ gepraat – waar is ons Skepper in 
hierdie tye?  Sien God? Luister God?  
 
Laat ek net eers enkele opmerkings maak:  

Eerstens: God straf ons nie met ‘n erge droogte nie. 
Hy kan nie. Dit sou teen Sy wese wees, want God 
is barmhartig en genadig, vol liefde en trou (vra 
maar vir Moses daar in die droë woestyn). Jesus 
het reeds ons straf op Hom geneem! 

Tweedens: Daar is klimaatsfaktore wat ingrypende 
bydraes maak tot droogtes en oorstromings 
wêreldwyd. Daar is natuurwette! 

Derdens: Ons mag vra! En ons hoef nie met God te 
onderhandel nie “As u... dan sal ek”. 

Vierdens: Die mens (die boer) en God is van die begin 
in ‘n vennootskap. God het aan die begin aan die 
mens (ook die boer) grond gegee, die opdrag om te 
verbou en om vir die skepping te sorg. God en 
mens is vennote! 

 
En gebed? 
Nee, nie alle gebede word beantwoord soos wanneer en 
hoe ek die antwoord soek– vra vir Dawid, Moses, Job, 
Jona, Elia, Habakuk, Jeremia en die kroniese siek 
Paulus. Ja, vra vir Jesus met die lydensbeker in die 
hand en ook aan die kruis: “My God, waarom het U my 
verlaat...?” 
 

En vandag dank ons God vir hierdie ‘onbeantwoorde’ 
gebede. (Tussen hakies: Al gebede wat nie beantwoord 
is nie is dié gebede wat nie gebid is nie!) 
 

Ek onthou ‘n sendeling se woorde by die verlate graf 
van sy seuntjie: “God het ook Sy enigste Seun in die 
sendingveld begrawe”. 
 

Wag, daar kom ‘n verrassing ......  
 
SOLI DEO GLORIA 

Wees LIG! HARTLIK WELKOM NUWE INTREKKERS 
 Die Gasvryheidspan ontmoet u graag by die nag-
maalstafel direk na die erediens. U is so welkom!  



WAT GEBEUR HIERDIE WEEK BY DIE KERK?  

ONRUSRIVIER DIENSSENTRUM 
Die program by die Dienssentrum bly dieselfde – Maandag tot 
Vrydag. Kyk asseblief op die borde by die ingang (voorportaal), 
by die ingang (op na die ou Moederskamer) en by die Dienssen-
trum vir die program van hierdie week.  Dit verskaf meer  
inligting of kontak Joan of Hannie by 028 316-1745. 
 

DINSDAG 22 OKTOBER 
SOPKOMBUIS 
 

 

WOENSDAG 23 OKTOBER 
11:00 - 13:00 KLEREKAS 
 

18:00 BYBELSKOOL BY NG HERMANUS 
Ons lees die boek Ester. Dit vertel die verhaal van ‘n Joodse 
weeskind wat op ‘n wonderbaarlike wyse tot koningin van die 
magtige Persiese ryk gekroon word. En hoe sy die Joodse volk red 
van uitwissing! Ons sien die Hand van God! Haar verhaal lê eintlik 
tussen die boeke Esra en Nehemia. Welkom. Bring jou Bybel 
saam. Navrae by Clifford cliffordheys@hermanus.co.za) 
 
 
 

 
 
 

DONDERDAG 24 OKTOBER 
 

09:00  BYBELSKOOL BY NG ONRUSRIVIER 
ONRUSRIVIER DIENSSENTRUM gesluit agv Rina Hugo optrede. 
09:00 NUWE ONDERSTEUNINGSGROEP (OU MOEDERSKAMER) 
Op die oomblik is daar al hoe meer van ons volwasse kinders wat 
kanker kry en ook aan chroniese siekte ly.  Die ouers (ook oumas 
en oupas) kry emosioneel swaar om dit te hanteer en wil graag 
ander ouers ontmoet wat in dieselfde situasie is.  Dit is 'n 
moeilike pad.  Ons eerste byeenkoms gaan wees in die ou moed-
erskamer (langs Erika se kantoor).  Kom sluit gerus aan - mans en 
vrouens is welkom.  Navrae:  Erika Oosthuysen 079 322 0998 

 
 

10:00 RINA HUGO & JOHAN v RENS-
BURG BEDERF ONS MET MUSIEK EN 
SANG.  Toegang is gratis, maar donasies vir 
die Christelike Seemansorganisasie sal baie 
waardeer word.  Nooi gerus u vriende, familie 
en bure en geniet ‘n heerlike oggend saam. 

 
VRYDAG 25 OKTOBER 
09:30 - 11:30 DIE KOLWYNTJIE TEETUIN IS OOP 
 

SONDAG 27 OKTOBER 
GEBED VOOR DIE DIENS:  Kom bid asb saam (Gebedskamer) 
WYKE DIENSBEURTE Teebeurt (Maalruimte) (Wyk 37) 
 
 

09:00 EREDIENS: Dr Wilhelm Burger 
Ons lees Prediker 9:7-10.  
Die lewe is nie vanselfsprekend nie. So het die fliek "As it is in 
heaven" ons ook herinner. 
*** Ons wys die fliek Maandagoggend 21 Oktober  
@ 11:00 in die Konsistorie, as julle wil saam kyk. 
Ons dink na oor wat alles ons vreugde kan steel. Ons praat saam 
oor die kuns van die lewe. 
 

18:00 AANDDIENS Ons verwelkom graag alle tieners, 

jongmense en ouers. Kom kuier, sing en beleef saam.   
Ons gaan voort met die nuwe reeks, KOM SIT ‘N BIETJIE, en ons 
gesels vanaand met kunstenaar Lizé van der Walt.  Sy kom gesels 
met ons oor hoe sy haar christenskap kan uitleef deur haar kuns. 
U is almal baie welkom!  

VLEIS VIR DIE VAKANSIETYD 
 

Liewe vriende, ons wil u graag die geleentheid bied om weer 
van die heerlike lamsvleis en afval te koop wat ons tydens 

basaartyd verkoop. Ons weet dat gedurende die vakansietyd 
skiet die pryse hoog!  Ons nooi u daarom om asb u name te 

gee by Mervian by die kerkkantoor, indien u belangstel.   
 

Laaste bestellings teen 31 Okt en aflewering sal wees die  
2de week in November.  Die prys sal ons bevestig in die vol-
gende twee weke, maar u kan verseker wees dit sal minder 

wees as by die gewone slaghuise. 
 

Vir enige navrae, kontak Floris 082 524 8691. 

SRA (SPECIAL RATINGS AREA)  
VERMONT & ONRUSRIVIER 

U is baie welkom om by die kerkkantoor te kom stem  
in die oggende tydens kantoorure.  Onthou asb om u  

ID dokument asook u munisipale rekening saam  
te bring.  Welkom! 

Engeltjieprojek 
 

Ons nooi graag enige 
persoon wat graag wil 
deel word of persone wat 
‘n besoek sal waardeer, om  
vir Brenda te kontak op 
083 390 0838. 
 

** Onthou:  ons vlg bederf byeenkoms 
is op Di 12 Nov @ 10:00 by die kerk. 

BELANGRIKE DATUMS VIR U DAGBOEK 
 
 

ONRUSRIVIER DIENSSENTRUM 
Dinsdag, 4 November 2017 om 10h00:  Ondersteuningsgroep 

vir mense met Spierdistrofie, Parkinsons, MNS, Alzheimer,  
Demensie en hulle familie. (Navrae:  Erika) 

 
AANDNAGMAAL OP 17 NOV 2019 @ 18:00 
Ons kuier saam met die hele gemeenskap.  Welkom. 

 
KERSSANGDIENS OP SO 1 DES 2019 @ 09:00 

Warm sommer vroeg-vroeg al u stemme op! 
 

POTJIEKOSKOMPETISIE 
 SATERDAG 14 DES 2019 @ 17:00 

Kom geniet ‘n heerlike saamkuier, en lekker eet, met ‘n groot 
verskeidenheid van die heerlikste potjiekos.  Inskrywings be-
sonderhede en meer inligting sal volgende week beskikbaar 

wees.  Maar intussen, maak seker u bespreek hierdie datum in  
u dagboek en bring u hele familie saam vir ‘n groot fees!! 

 
GEMEENTEBASAAR OP SAT 28 MAART 2020 

Ons deel graag die datum vir volgende jaar se basaar sodat u 
vooruit kan beplan. Ons sien nou al uit daarna! 

Ons nooi ook graag alle persone wat graag deel wil wees van  
die feesspan na die eerste sameroepersvergadering op  

Donderdag 7 Nov 2019 @ 18:00 in die maalruimte.  Welkom!! 



OFFERS, BRODE, BOKSE EN KOSPAKKIES  

10de MAAND DANKOFFERS / DANKBAARHEIDSFEES 
 

Op Sondag, 3 November 2019 vier Onrusgemeente ons  
Dankfees. Ons sê vir ons Vader dankie vir die lewe en  

ons vier die LEWE. Laasgenoemde gee aan hierdie lewe 
kleur en betekenis.  Daarom gaan die dag op talle  

maniere anders wees as gewoonlik.  
 

Die oggenddiens gaan ingerig word as 'n dankfees vir al 
die genade wat ons ontvang.  Ons gaan die geleentheid kry 
om onsself weer toe te wy aan die Lewende God.  Ons gaan 
hande vat en saam voor HOM buig in dankbaarheid.  Ons 

eer en dank die Almagtige Vader vir Sy sorg oor ons lewe. 
 

Ons het dan ook die voorreg en geleentheid om HOM te 
dien met ons 10de maand Dankoffer.  (Spesiale koeverte 

is vooraf beskikbaar by die deure).   Ons gee dit as 'n 
groot dankie vir die groot geskenk van die lewe!   

Dus:  Ons aanbid eers, ons gee ons spesiale offer met 
liefde, ons raak iemand wat swaarkry se lewe aan en  

gaan vier dan saam die lewe!   
 

Direk na die diens gaan ons inskakel by groepe wat die 
lewe op 'n spesiale manier wil vier, bv. stappers,  

voëlkykers, piekniek, 4 x 4 ritte, fotograwe, honde-
liefhebbers, rolbal, kunstenaars, braaiers...... 

Ons gaan egter nie net self alles geniet nie, ons wil ook 
fokus om ander se lewe met 'n tikkie kleur te verryk.  
Elke groep neem inisiatief om iemand anders se dag op  
te kikker terwyl hulle op hulle uitstappie is. Ons dink  

aan petroljoggies, die ouetehuis, siekeboë, alleen mense,  
polisie, versorgers en almal wat kan doen met 'n  

bietjie aandag en liefde. Daarmee deel ons die genade 
wat ons op die dag vier!  Welkom!! 

Liewe Gemeente, 
 

Baie dankie vir die persone wat gereeld produkte vir die 
kospakkie spens bring.  Ek wil almal aanmoedig om een 
produk volgens die lys op die kalender, een maal per maand 
kerk toe te bring.  As u dink die produk wat u moet bring vol-
gens u wyk kos te veel, bring dan iets anders vanaf die lys wat 
goedkoper is.   So is daar altyd spesiale aanbiedinge wat om en 
by R10.00 kos.  U moet verkieslik nie items bring wat nie op 
die lys is.  Al 8 die gesinne kry dieselfde soort produkte.  
 

Ons kort veral die volgende produkte: 
Melk, margarine, koffie, tee, konfyt, boelie beef.  
 

Dankie ook vir al die pakkers en afleweraars vir hulle tyd en 
gewilligheid om ‘n bydrae te lewer. 
 

Groete, Ronelle van Zyl 

VOSBURG BAKKERY 
Ons is opgewonde om die goeie nuus met julle te deel dat die 
eerste brode van die bakery in Vosburg reeds die gemeenskap 
bereik het, en die terugvoering wat ons kry is dat dit sommer baie 
lekker is. Baie dankie vir al julle gebede. Alhoewel die opleiding van 
die personeel steeds plaasvind, is die gemeenskap se opgewonden-
heid aansteeklik!  Kom ons bly bid vir Vosburg en sy mense. 

BOKS VIR ‘n BOERVROU in Droogtegebied 

Liewe vriende, ons nooi u almal graag om deel te wees van 
hierdie baie spesiale uitreikgeleentheid. 
 

Ons wil graag vir vroue in droogtegebiede in ons land, ‘n 
bederfboks stuur, net om deur hierdie gebaar vir hulle te laat 
weet dat die res van Suid-Afrika nie van hulle vergeet het nie.  
Ons wil ons liefde en omgee deel, asook ons gebed. 
 

HOE MOET DIT LYK?   
Skoenboks, oorgetrek met koerantpapier en 
‘n mooi strik.  U kan dalk ook die boks eers 
lekker stewig maak met kleefband en dan 
oortrek. 
 

WAT IN DIE PAKKIE KAN WEES: 
Badkameritems, sjampoe, tandepasta, lekkerruikgoed vir hom en 
haar, lekkergoed wat nie smelt of breek, jellie, speserye, oats, 
noedels, tuna, kondensmelk, dettol, watte, vitamine bruistablette, 
tydskrif, penne en potlode, pleisters, panado’s, cuppachino sak-
kies, soppoeier, blik mielies, lipstiffie of mooi serpie en ‘n vatlap/ 
vadoek/afdroogdoek. Selfs tissues, haarrekkies of maskara en 
skeermessies. Jy mag insit wat jou sak pas. 
 

WAAR NEEM U DIT HEEN? 
U is baie welkom om dit na die ARK by die NG Gemeente Onrus-
rivier te neem, Maandae tot Vrydae vanaf 08:00 - 13:00. 
 

SPERDATUM? 
Ons sal dit waardeer indien u die pakkies kan bring teen laatste  
1 November 2019.  Baie dankie!! 
 

WAAR GAAN DIT HEEN EN HOE UITGEDEEL? 
Die VLV van Hermanus het aangebied om die pakkies te versorg 
en te help versend na hoofpunte, waarvandaar dit uitgery word 
na die verskeie dorpies.  Vir enige navrae, kontak gerus vir Bertha 
Koekemoer op 082 468 7089.  Baie welkom! 

HOOP VIR DIE KAROO VIR VOSBURG 
SPESIAAL VANAF ONRUSGEMEENTE 

Ons as gemeente wil u nooi om ook pakkies vir die vroue in die 
kleurlinggemeenskap by Vosburg te pak.  Ons het al baie 

spesiale bande met hulle opgebou, en wil graag vanaf  
Onrusgemeente die boodskap stuur dat alle vroue vir ons  

kosbaar is en dat ons almal wil ondersteun wat deur hierdie 
moeilike tye gaan.  Die pakkies lyk dieselfde, maar u is welkom 
om dit te merk “Vosburg” en ook ‘n handgeskrewe boodskap 
van bemoediging in die pakkie te sit. Ons het ‘n span wat 7 - 9 

Nov na Vosburg gaan vir berading en gaan dan die pakkies neem 



GROEP SAMEROEPER KONTAK NO WAT WORD BEPLAN 

Gesinne Piekniek & Speletjies  
(AGTER DIE DIENSSENTRUM) 

Anton Duvenhage 
Wessie vd Westhuizen 

072 477 3185 
071 107 2078 

Ons nooi graag alle gesinne om saam te  
kom speel en piekniek hou. 

Piekniek in Fernkloof onder  
die koel bome 

Ons soek asb nog 
‘n sameroeper 

  Vir diegene wat heerlik rustig onder  
koel bome wil saamkuier 

Stappers om die Onrus-eiland  
en langs die kuspaadjies 
(hondekinders welkom!) 

Michiel de Kock 083 468 8194 Kom stap lekker saam op die kuspaadjie  
tussen Onrusstrand & Vermont.  Bring gerus  

u hondekind ook saam.  Welkom! 

Stapgroep in die Berge  Sandri & Niells van Zyl 082 907 4060 Die Fernkloofberge roep! 

Trapfietse Herman Botha 083 407 2050 Ons nooi alle gesinne, alle fietsryers jonk en 
oud.  Ons gaan ‘n heerlike (en maklike) roete 

saamry en die natuur geniet.  Welkom! 

Motorfietse Servaas Verster 084 569 0452 As Uitreik:  Na die diens kry enigiemand (oud, 
jonk, klein, groot) die geleentheid om agterop 

’n motorfiets te ry vir ’n entjie.  Dalk op jou 
“bucket list”?  Daarna ry die groep na  
Greyton vir lekker saameet en kuier. 

4 x 4 Wiele 
Bergroete en Seeroete 

Wilhelm Burger  083 448 1651 4 x 4 en lekker saamkuier. Almal welkom,  
al het u nie ‘n voertuig nie, ons het plek! 

Kunstenaars Ans Lamprecht 083 973 6788 Alle kunstenaars van alle mediums, kennis en 
ondervinding baie welkom.  Iets baie spesiaals 
word beplan asook ‘n wonderlike saamkuier. 

Voëlkykers Johann du Preez 082 376 4404 Bring jou verkyker en kom geniet die wye 
verskeidenheid saam met mede-liefhebbers 

Saambraai in die Maalruimte Deon van der Kooi 072 273 1494 Bring gerus u vleisie en drinkgoed saam,  
ons braai lekker in die maalruimte 

Rolbal en saamkuier Piet Meyer 083 952 4322 ‘n Heerlike spel direk na die diens en daarna 
kuier ons saam. Beginners baie welkom. 

Kamerade Fotografiegroep Gerhard van Helsdingen 083 306 9332 Ons gaan piekniek hou op die mooi grasperke, 
langs die waterval by Volmoed.  En o ja, lekker 

mooi foto’s ook neem.  Beginners welkom. 

NOG IDEES VIR  GROEPE? Indien daar enige ander groepe is wat graag wil bymekaar kom, kontak asb vir Karin by die  
Kerkkantoor en gee u name en inligting.  Kom ons wees kreatief (en dankbaar!) 

Hierdie is ‘n dag waarop ons ons Heilige Vader kan dank vir al die seëning op ons lewe, vir sorg, beskerming, troos en liefde. 
Daar is soveel manier hoe ons Hom kan dank. Eerstens, deur onsself te gee as ‘n lewende offer, aan te meld by bedieninge, in te skakel 
en uit te reik.  Hierdie is ook ‘n geleentheid om u 10de Maand Dankoffer te bring as ‘n teken.  Laastens, wil ons u ook nooi om saam te 
kom feesvier direk na die erediens.  Ons gaan weer in belangegroepe saamkuier  (soos met die Lewensvreugdefees).  Maar … hierdie 

jaar wil ons u almal uitdaag om moeite te doen om alleen-mense, enkelmense, vriende, kennisse te nooi om saam te kuier.  EN .. 

 

DANKBAARHEIDSFEES 3 NOVEMBER 2019  

O M G E E   -   D I E N   -  DA N K B A A R H E I D  

KOM ONS DIEN … 
 

Ons wil u ook uitdaag om op daardie dag, voordat u gaan saamkuier,  
êrens iemand te gaan bedien.  Dalk ‘n blommetjie vat vir die bejaardes 

by Huis Lettie Theron, Onrus Manor, Kidbrooke, Negester of Golden 
Harvest, dalk emand besoek wat baie alleen is, wat siek was, wat  

iemand onlangs verloor het, uit te reik na die Polisie en vir hulle ‘n 
bederf vat of selfs in die natuur ‘n verskil te maak deur iets te plant  

of papiere op te tel.  Daar is soveel idees.  Kom wees kreatief, gesels in 
u groepe wat u kan doen, en kom ons gaan maak ‘n verskil in die  

Koninkry uit dankbaarheid vir ons Vader en wat HY vir ons beteken. 



ONS PRAGTIGE JONGMENSE & KINDERS  

LEERLINGRAAD 2020 (foto bo) 
 Ons wens graag hierdie pragtige span leiers, wat onlangs verkies is by 
die Hoërskool Hermanus, baie geluk en bid hulle alle seën toe met hul 
leierskap in 2020. 
Vlnr:  George Botha (Onder-Hoofseun), Kyle Philander (Hoofseun), 
Ronelle Coetzee (Hoofdogter) en Jenna Metcalf (Onder-Hoofdogter) 
 

Ons bid ook spesiaal vir die res van die leerlingraad vir 2020.  Dankie 
Here God, vir hierdie LIGBAKENS wat U oprig oral in ons gemeenskappe.  
Ons bid vir elkeen van hulle U oorvloed van seëninge, U wysheid, insig, 
onderskeidingsvermoë, geduld en ‘n oormaat Jesus-liefde toe. 

“MOVE” IS AAN DIE BEWEEG (foto links) 
 Verlede Donderdagaand het tieners van die ‘’MOVE’’ inter-
kerklike beweging `n lieflike Bybelse ete gehad. Gedurende 
hierdie geleentheid het ons bietjie gepraat oor die eetge-
woontes van daardie tyd, die moets-en-moenies wanneer 
dit gekom het by die onthaal van mense, die groter doel van 
samesyn in die Bybelse ty den hoe Jesus die religieuse reëls 
van daardie tyd verdraai het om sy boodskap van hoop te 
kommunikeer. Na die ete het on sook saam nagmaal ge-
bruik en onsself in geleef in die laaste paar oomblikke van 
Jesus se tyd saam met sy dissipels voordat hy deur die  
Romeinse owerhede in gevangenis geneem was!  
Dit was baie lekker en baie spesiaal.  Dankie julle! 

ROOITREIN KINDERS BLOM! 
Ons wil graag baie dankie sê vir al die ouers wat soveel 
moeite doen met ons pragtige kinders.  Dankie vir die beeld 
van kerkwees wat julle inploeg in hierdie kindertjies.  Ons 
weet dat groot fondamente hier gebou word.  Dankie Here! 



 

 

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 
 

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 

 

KOM ONS BID SAAM 
MAANDAG 21 OKTOBER 
MATRIEK EINDEKSAMENS:  Ons bid vandag 
baie spesiaal vir alle matrieks tydens die 
eindeksamen.  Vader, ons bid vir helder 
verstand, vir kalmte, vir fokus.  Ons bid dat 
u elke leerder in U oorvloed sal seën in 
hierdie tyd. 
 
DINSDAG 22 OKTOBER 
VIR ONS GEMEENSKAP:  Ons bid spesiaal 
vir verskeie organisasies en groepe in ons 
dorp wat saamwerk en luister na mekaar 
wil bevorder.  Kom Heilige Gees, en help 
ons om met geduld en deur nuwe oë na 
ons medemens te kyk. 
 
WOENSDAG 23 OKTOBER 
SUID-AFRIKA:  Dankie Here vir die mense 
van Suid-Afrika wat besluit het om ’n ver-
skil te maak.  Ons dank U vir die facebook-
groep,  #ImStaying, wat soveel stories van 
hoop en bemoediging deel. Dankie vir ons 
pragtige land en sy mense. 
 
DONDERDAG 24 OKTOBER 
MUSIEK EN SANG AS ‘N LOFOFFER:  
Dankie Here vir die gawe en wonder van 
musiek wat ons harte kan vul met U 
grootheid.  Ons eer U met ons sang.  
 
VRYDAG 25 OKTOBER 
WERKSGELEENTHEDE:  Vader, so op betaal-
dag dink ons aan almal wat sonder werk 
sit.  Ons bid vir uitkoms, vir hoop, vir troos, 
vir oplossings.  Ons is in U hande Here. 
 
SATERDAG 26 OKTOBER 
KOM ONS BEREI VOOR:  Heilige Gees, ons 
bid dat U ons harte vandag sal voorberei 
vir U woord moreoggend.  Ons wil graag 
stilword in U teenwoordigheid en fyn 
luister na U stem.  Ons wag op U. 
 
SONDAG 27 OKTOBER 
VREUGDE:  Seker een van die wonderlikste 
geskenke van God, is die geskenk van 
vreugde!  Wanneer ons vandag saam met 
ons familie in Christus kuier by die kerk, wil 
ons U dank vir die vreugde van drukkies en 
glimlagte.  Ons wil U ook dank vir die 
vreugde van gesinne en vriende.  Dankie 
Here, U is die God van vreugde. 

GEBEDE VIR SIEKTE & TROOS 

CHEMO / BESTRALING / BEHANDELING:   
Piet Marais, Zanmari Nel, Bennie Kotze 
Amelia (Siska en Johan Conradie se dogter) 

HOSPITAAL EN AANSTERK TUIS:  
Ernie Stephan, Flick du Toit, Wicus Leeuwner,  
Adri van der Bank, Soon Snyman, Hybré Lombard  

SIEKTE / SORGEENHEID / BEMOEDIGING:  
Peet Geyser, Kosie de Kock, Thea Kemp, Stuart 
McFarlane, Bessie Coetzee, Koba Diederiks 

SPESIALE GEBED VIR PARADISE PARK 
Ons bid hierdie week in besonder vir al die inwo-
ners van Paradise Park.  Die hofsaak kom binnekort 
voor en daar is ‘n moontlikheid dat  jarelange in-
woners 24uur kennis kan ontvang.  Kom ons bid vir 
geregtigheid en regverdigheid.  Ons bid vir ‘n 
uitkoms, vir troos en hoop vir al hierdie gesinne.  
Dankie Here dat ons weet, selfs wanneer ons nie 
deur die donker kan sien nie, is U die LIG wat elke 
tree vorentoe aanwys.  Amen. 

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.  


