
VANOGGEND SE BOODSKAP  

DEUR DR CLIFFORD HEYS 
 

Vanoggend moet u op hierdie 4 vrae antwoord: 
1. Wat ontstel jou as jy koerant 
lees?  
2. Wat sien God in jou raak? 
3. Wat sien jy in God raak?  
4. Wat laat jou glimlag?  
Ons vind die antwoorde in ‘n Boek 
waarin die Naam van God nie 
verskyn nie. Ons lees van ‘n 
weeskind wat dit waag. Ons lees 
die verhaal van ‘n volk wat nie in 
ballingskap weggevoer gaan word 
nie, máár en veel erger – wat 
wêreldwyd uitgewis gaan word. En 
die verhaal sluit dan af met ‘n fees! 
(Vir leesstof bring jou Bybel saam en ‘n potlood.) 
 

Welkom! 

HARTLIK WELKOM! 
 

Verlede naweek het die wêreld die dag van die 20ste 
Julie 1969 onthou toe Niel Armstrong en Buzz Aldrin 
50 jaar gelede voet aan wal gesit het – man op die maan! 
Is dit waar? Wat maak ons met die sg. "Conspiracy 
Theory: Did We Land on the Moon?. (En vir ‘n bietjie 
humor – wat maak u met Samuel Shenton se 
International Flat Earth Research Society? Is die 
aarde tog nie plat nie – gaan ry deur die Tankwa Karoo).  
 

Genoeg van die maan. Wat van die hemel? Is daar ‘n 
hemel?  
 

Kom ons sê vir mekaar: 
As jy in Jesus glo en in Sy woorde ernstig opneem, 

dan is daar ‘n ‘hemel’. Hy het juis hemel toe 
gegaan om vir ons ‘n plek te gaan voorberei  
(Joh. 14 v1-2). 

As jy Gen. 1&2 lees, is die ‘hemel’ dáár waar ons 
veronderstel is om te wees, maar ons voorouers 
van Adams-kant, het uitgestap en die hemel 
verlaat. Hulle het uit die tydlose ruimte uitgestap 
(waar God is) en oorgestap na die tydsruimte 
(waaruit ons God verban het).  

As ons aan die ‘hemel’ dink, moet ons tog ‘buite die 
boks’ dink. Ons moet ruimte maak vir ‘n ander  
(en vir ons hier nog ‘n onbekende) dimensie. Met 
ander woorde: “a new mode of physicality” aldus  
N T Wright in sy Surprised by Hope).  

‘Hemel’ is die erfporsie wat ons hemelse Vader in  
Sy testament aan ons bemaak (Hebr. 9v16). 

Ons moet (en kan ook nie) ‘n voorstelling van die 
‘hemel’ probeer maak nie. Dit is buite ons begrip. 
Johannes het probeer en ons verstaan sy menslike 
weergawe van die Openbaring nie so mooi nie. 
Moet dus nie verbaas as daar wel ‘n see is nie, 
maar nie strate van goud nie. 

Tog gee die Bybel vir ons ‘n aardse prentjie van die 
‘hemel’ soos Ps. 23v5-6 se ‘feesmaal’, die ‘ereplek 
langs Abraham’ (Luk. 16v22), die ‘paradys’ vir die 
sterwende aan die kruis (Luk. 23v43), die ‘huis van 
my Vader’ vir die agtergeblewenes (Joh. 14v2) en 
ook die stad met die naam ‘Nuwe Jerusalem’ waar 
God alles nuut sal maak (Opb. 21v1-5).  

In kort – ‘hemel’ is dáár waar God is soos in Gen. 1&2 
én Opb. 21&22. En waar anders wil jy wees as 
waar God is? En Jesus is die Weg ....! 
 

SDG 

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

van gees.  Kom sing saam, luister en gesels saam.   
U is almal hartlik welkom! 

DEURKOLLEKTE VANOGGEND  
Spes. Koll. Sendingbediening 

28 Julie 2019 

Wees LIG! 

Kom, o Lig, en verlig die duister in my. 

Kom, o Lewe, en wek my uit die dood. 

Kom, Groot Geneesheer, en heel my wonde. 

Kom, Vuur van Goddelike Liefde,  

en verteer my sonde... 

verwarm my hart met u liefdesvlam. 

Kom, my Koning, kom sit op die troon  

van my hart en regeer my lewe. 

Want U alleen is my Koning en my Heer. 

https://wiki.tfes.org/Samuel_Shenton


WAT GEBEUR HIERDIE WEEK BY DIE KERK?  

MAANDAG 29 JULIE  
18:00 WYKESISTEEM GESPREK IN DIE SYSAAL  

Ons nooi alle Wyksleiers, Dienswerkers 
asook Kleingroepleiers en belangstellendes 
Kom gesels asb saam met ons oor die pad 
vorentoe. WELKOM!! 

 
DINSDAG 30 JULIE  
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. 
 
 

WOENSDAG 31 JULIE 
18:00 BYBELSKOOL by NG Hermanus 
U is baie altyd welkom: DV Woensdagaand 31ste Julie  
om 18:00 by NG Hermanus en Donderdagoggend die  
1ste Augustus om 9:00 by NG Onrusrivier. 
 

Tema: Ons lees die Ou Testament met nuwe oë. Ons 
ontdek vir Jesus reeds in Genesis 1 as Skepper en in 
Genesis 3 as ons Verlosser. Hierdie week lees ons die 
boek Eksodus en ons vind vir Jesus in die 10 Gebooie. 
Ons hoor hierdie week as Jesus Sy interpretasie van   
die 10 Gebooie gee – u sal verras wees! Dis lank nie   
meer “Jy mag nie ...”. Maar wat móét jy  ...? 
Welkom. Bring jou Bybel saam. Navrae by Clifford 
(cliffordheys@hermanus.co.za) 
 
 

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. 
 

DONDERDAG 1 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.  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 speel Rummikub en ander speletjies.  
Kom sit agteroor en ontspan saam. 
 
 

VRYDAG 2 AUGUSTUS 
09:30 - 11:30 KOLWYNTJIE TEETUIN IS OOP!   

 
18:00 COUNTRYAAND 
Heerlike musiek, kuier  
en ete.  Kom geniet dit 
saam met ons! 
 

 

SONDAG 4 AUGUSTUS 
GEBED VOOR DIE DIENS:  Kom bid gerus saam in die 
gebedskamer.  Ons dra die diens en woord op aan die Almagtige 
Vader.  U is almal baie welkom! 
WYKE DIENSBEURTE Teebeurt (Maalruimte) (Wyk 28) 
 

09:00 EREDIENS 
Dr Wilhelm Burger gaan voor. U is baie welkom! 

Lees 1 Kor 3:6-17 
Ons praat Sondag oor wat dit beteken om 'n  
gemeente te wees. 
 

1.  'n Gemeente kan nooit staatmaak op mense om alleen groei 
te bring nie. Bedink :6-7 oor jou eie geloofsverhaal. Hoe sien jy 
God se hand daarin? 
2.  God roep mense as medewerkers. Watter mense het almal 'n 
rol gespeel in jou geloofsverhaal? 
3.  Die fondament is Jesus Christus. Waar en hoe het jy van Hom 
bewus geword as jou Redder? 
4.  Ons is die gebou van God. Waar speel jy 'n rol as steentjie in 
hierdie gebou? Behoort jy 'n groter rol te speel? 
 

18:00 AANDDIENS 
Ds Anton Duvenhage nooi alle tieners, jongmense, ouers en jonk 

van gees.  Kom sing saam, kom gesels saam.  Welkom! 

 

Ervaar u die pyn van  

verlies van ‘n geliefde?   

 
Dan nooi ons u graag na die 
volgende GRIEFSHARE reeks. 
Dit word angebied by die  
NG Gemeente Onrusrivier  
deur Ds Michiel de Kock. 
 
Hoe gereeld: Een maal per week 
Tydperk:  13  weke 
Tydsduur:  Ongeveer ‘n uur en ‘n half 
Hoe laat:  10h00 (OnsTeater) 
Koste:   Lesingsmateriaal (prys sal bevestig word) 
REEKS BEGIN:   DINSDAG 13 AUGUSTUS 2019 
 

Elke week kyk 
die groep die 
reeks op ‘n 
DVD.   Die 
GriefShare 
reeks dek 
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 

(028) 316-2116 

of by ds Michiel 



WAARNA  KAN  ONS  UITSIEN?  

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 “Grey 

Matter Band” gaan ons bederf met hul musiek en 

ons waarsku u nou reeds:  Maak seker u het u 

dansskoene aan, want ons gaan skoffel!! 
 

IETS TE EET:  Daar gaan heerlike  

GROOT Gourmet Hamburgers (vars van die  

vuur af) beskikbaar wees in die maalruimte 

asook smullekker soet pannekoek en  

warm koffie & tee. 

So alle kokke kan die aand bietjie afvat! 

** U is welkom om u eie wyn/koeldrank en  

glase saam te bring ** 
 

TOEGANG: Slegs donasies (daar sal boksies op 

die tafels wees), wat gaan vir ons gemeente se  

bedieninge.  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 
 

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

voorbidding vir wysheid en onderskeidingsvermoë. 
 

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. 

 

KAMERAde FOTOBEDIENING 6 AUG @ 19:00 
 

Onrus KAMERAde nooi die 
gemeente uit na ‘n AV-aand 
op Dinsdagaand 6 Aug om 
19h00 in die maalruimte. 

 
Av staan vir “Audio Visual” 
en is ‘n samestelling van ‘n 
aantal fotobeelde wat met 

gepaste musiek ‘n emosionele 
eenheid vorm wat een of ander boodskap aan die kyker 
wil oordra. Elke Av is so tussen 3 en 8 min lank en sal u 

dus nie verveeld raak nie. 
 

Ons gaan na ‘n aantal werke van plaaslike kunstenaars  
kyk en ook enkeles van oorsee. Dit sluit in ‘n besoek aan 

Platvika in Kroasië, Malawi meer, New Zeeland se  
“Ring of Fire” en standbeelde ter ere van perde in  

Skotland. Die res van die Av’s wat ons gaan wys, moet  
vir u ‘n verrassing wees.  In al hierdie verskeidenheid 
van Av’s sal u die hande-werk van God kan raaksien en 

daaroor in verwondering wees. 
 

Die aanbieding is gratis maar ons 
vra ‘n donasie van R20pp. As u dit 
baie geniet het kan natuurlik ‘n 
baie groter donasie maak. Die 

fondse wat ons insamel is vir ons 
Kommunikasiebediening se werk. 

 
U is almal  

BAIE WELKOM! 
 

Navrae:   
Gerhard van Helsdingen 

083 306 9332 

Ons wil graag vra of u asb teen Woensdag  

31 Julie kan laat weet of u die aand gaan 

bywoon.  So kan ons kan dan regmaak vir 

die regte hoeveelheid (eetgoed en tafels).   
 

U kan net vir Mervian by die kerkkantoor  

laat weet.  Baie dankie!! 



Ons hou daarvan om 'n deurbraak te beleef! 
Dikwels is dit in die vorm van 'n antwoord op 'n moeilike keuse, 
of 'n nuwe insig. Of dit kan wees dat jy bevry word van iets, of 'n 
nuwe rigting kan inslaan. 
In Handelinge 16 lees ons dat die Heilige Gees vir Paulus-hulle 
“verhinder het om die woord in die provinsie Asië te ver-
kondig” (vs. 6). En toe hulle na Bitinië wou gaan, sien ons “maar 
die Gees van Jesus het hulle dit nie toegelaat nie” (vs. 7). Nog 
later sien Paulus in 'n gesig 'n Masedoniese man wat hom smeek 
dat hulle na Masedonië moet gaan en hulle besluit om wel 
soontoe te gaan “omdat ons tot die oortuiging gekom het dat 
God ons geroep het om die evangelie aan hulle daar te ver-
kondig” (vs. 10). 
In 'n kaart het die bekende professor NT Wright by hierdie 
plekke 'n vraagteken gesit (Google images, “Following Paul's 
Map and Charting our own Course” soos verwys deur professor 
David P. Seemuth). Dis waar hulle 'n volgende deurbraak of 
rigting gesoek het by God. 
 
Dit het my laat wonder oor “geestelike leestekens”. 
Net hier 'n “vrywaring”: jy het nie 'n geestelike leesteken nodig 
om te doen wat God rééds vir ons gesê het nie. Ons weet reeds 
duidelik God se wil soos Jesus dit aangedui het: Ons moet die 
Here ons God liefhê met ons alles en ons naaste soos onsself.  
Maar by ander plekke in ons lewe mag ons 'n punt, komma, 
vraagteken of uitroepteken beleef: 
 
PUNT: Wanneer die Heilige Gees jou oortuig 
dis die einde van hierdie seisoen. 
Ons is so geneig om agter mense se goedkeuring aan te hard-
loop en by hulle die antwoorde te soek. Ons is so bang ons gee 
die sekuriteit van die bekende prys. 
Daar kom wel 'n geleentheid waarin 'n mens na gebed en vra vir 
God, net weet: Dis die punt waar ek moet klaarmaak. 
Dikwels is dit nadat 'n mens raad gevra het by iemand wat 'n 
kundige is, gebid het daaroor, deur die Bybel wysheid gesoek 
het, 'n nuwe behoefte raakgesien het, of net nie meer die 
bestaande verwagting kan vervul nie, gewag het op die Here, 
geklop het aan deure. 
Dit vra 'n gewilligheid om te vertrou, al weet jy nie hoe die nuwe 
seisoen gaan wees nie, jy met hierdie seisoen nou eers moet 
klaarmaak. 
Dit vra gewilligheid om te vertrou, om te stop...en te glo God 
gaan jou wys waarheen volgende. 
 
KOMMA: Wanneer die Heilige Gees jou help 
om weer na alles te kyk en fokus te kry. 
Dikwels is ons in 'n oomblik waarin ons net weer wil seker maak 
of ons met die regte goed besig is, fokus kry, dalk meer hieroor 
moet leer, of selfs moet wag, en in die regte rigting op pad is. 
As ek dink aan 'n komma-tyd in 'n mens se reis met die Heilige 
Gees, staan Jesus se gebedstye vir my uit. Kort-kort het hy uit 
die skares wegbeweeg en weer gaan stilword en bid. Dan kom 
Hy weer met hernude fokus en leer die mense. Selfs voor sy 
kruisiging voel dit vir my na so 'n komma-oomblik toe Hy gevra 
het of God die beker van lyding by Hom sou laat verbygaan, en 
dan bid Hy die komma-maar: “Maar doen nogtans nie wat Ek wil 
nie, maar wat U wil.” (Mark 14:36). 
Dalk is jy nou in 'n komma-tyd, dan is dit tyd om weer te gaan 
stil word en bid om wysheid en veral die krag om weer te doen 
wat jy wéét jy moet doen.  
 

VRAAGTEKEN: Wanneer die Heilige Gees jou 
laat wonder oor waarheen of wat volgende. 
Die kaart van Paulus se reis is vol vraagtekens waar hulle roete 
onseker of rigting onopgelos is. 
Ek lees die interessantheid dat Paulus eintlik Spanje toe wou 
gaan. Tog het die Gees hom só gelei dat hy uiteindelik in Rome 
kom om die nuus van Jesus as Koning voor die destydse keiser te 
bring. Die keiser moes hoor hy is nie eintlik die koning nie, Jesus 
is! 
Dalk is jy nou in vraagteken-tyd. Heilige Gees, waarheen nou? 
Dit vra gewilligheid om jou eie planne en drome opsy te skuif en 
by God te hoor wat nou volgende – en dan net daardie treetjie te 
neem en weer te vra: Wat volgende? 
 
UITROEPTEKEN: Wanneer die Heilige Gees 
jou laat besef: Ek móét dit doen! En jy dit 
dan doen! 
Daar kom 'n tyd wanneer 'n mens al die raad gevra het wat jy 
kan, strategiese planne gemaak het, navorsing gedoen het en 
die feite gekry het, en dan net diep in jou binneste weet: Dis wat 
ek nou moet doen. Selfs al wou jy eintlik iets anders doen! 
Dikwels is dit 'n gevoel van jou lyf wat jou laat voel al voel jy 
gestres, voel dit net “oop” om dit te doen. Want wanneer jou lyf 
voel of jy al hoe meer benoud en “toe” voel, is dit nog nie tyd vir 
jou uitroepteken lewe nie. Dis soos 'n vriend vir my gesê het: 
luister na jou hart! 
 
Dikwels is dit net die wete: Ek kan nie langer uitstel nie, ek kan 
dit nie langer verduur nie. 
Dikwels is dit net 'n moment van absolute helderheid, 'n heilige 
AHA! 
Wanneer jy weet DIS DIE OOMBLIK OM DIE TREE TE NEEM, dan 
moet jy dit doen met al die vertroue in God en al die passie 
waaroor jy beskik. 
So tussen al die geestelike leestekens deur, onthou asseblief wat 
Paulus herinner: “Almal wat hulle deur die Gees van God laat 
lei, is kinders van God...” (Romeine 8:14) 
 
Mag jy DEUR DIE GEES 'n DEURBRAAK BELEEF! 

GEESTELIKE  LEESTEKENS  VIR  DEURBRAKE 



GEBEDE VIR SIEKTE & BEMOEDIGING 

CHEMO / BESTRALING / BEHANDELING:   
Alet Gerber, Kobie Swart, Louis van Dyk, Johann du Preez 
Wicus Leeuwner. Ons bid ook vir alle familielede. 

IN DIE HOSPITAAL EN AANSTERK TUIS:  
Zanmari (Joe en Sandra Nel se dogter), Flick du Toit,  
Hanlie & Gordon van der Westhuizen, Herman Scheepers,  
Anneke Joubert, Ida de Villiers, Muriel Pretorius,  
Oscar Thorisson 

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

VADER, ONS ROEP U NAAM  
 

Die NAAM bo alle name.  
Ons eer U vir wie U is.   

Ons aanbid U as die  
Almagtige en Heerser. 

MAANDAG 29 JULIE 
SPANWERK:  Here, U leer ons in die Woord van een liggaam met 
baie dele.  Ons bid daarom vir vandag se Wykegesprek en hoe ons 
elkeen saamwerk as span vir U.  Here, U gaan voor. 
 
DINSDAG 30 JULIE 
DIENSSENTRUM:  Dankie Vader vir ’n Dienssentrum wat soveel 
dienste aanbied vir ons seniors.  Ons bid vir al die persone wat hul 
dienste en tyd gee vir U.  
 
WOENSDAG 31 JULIE 
BYBELSKOOL:  Ons bid spesiaal vir dr Clifford en die Bybelskool. 
Dankie dat U ons dieper vat en meer leer.  Breek vir ons die Woord 
oop Here.  
 
DONDERDAG 1 AUGUSTUS 
DANKBAARHEID:  Vandag wil ons net dankie sê vir al ons seëninge 
wat ons partykeer as vanselfsprekend aanvaar.  Dankie vir ’n huis, 
’n warm bed, warm kos op die tafel.  Ons dank U vir ons gesinne, 
familie en vriende.  Dankie vir ’n werk, vervoer en dat ons kan 
deelwees van ’n gemeenskap. Ons eer U alleen vir al hierdie g 
eskenke en sorg en liefde uit U hand.   
 
VRYDAG 2 AUGUSTUS 
VRIENDE:  Jesus, dankie dat ons saam met vriende ook die lewe 
kan geniet, saam kan kuier en lag en speel.  Dankie dat ons weet U 
is daar saam met ons en U lag saam. 
 
SATERDAG 3 AUGUSTUS 
ONS HARTE HERE:  Heilige Gees, ons bid dat U vandag ons harte 
sal voorberei vir môre se boodskap.  Ons wag op U. 
 
SONDAG 4 AUGUSTUS 
GEMEENTE WEES:  Vandag bid ons vir Onrusgemeente, vir die 
Woord wat uitgaan, vir handevat met ’n seënlied, vir mense wat 
aanmeld en sê:  “Ek wil ’n veskil maak.”  Aan God al die lof een eer.  

7 DAAGLIKESE GEBEDE 
 
 
GEBED VIR LIEFDE 
Here, help my om lief te hê soos u Woord vra. 
1 Kor 13:4-7 
 
GEBED VIR ANDER 
Vader, ek bid dat ander U in hulle lewe wil innooi. 
1 Tim 2:1-5 
 
GEBED VIR LEIDING 
Heilige Gees, wys my wat u wil hê ek vandag  
moet doen.  Jer 42:3 

 
GEBED VIR VREDE 
Here God, laat U vrede my omring. 
1 Pet 5:7 
 

 

GEBED VIR VERGIFNIS 
Vader, as daar iets is wat ek verkeerd gedoen 
het, vergewe my asb.  1 Joh 1:19 
 
GEBED VIR BESKERMING 
Here, hou asb U hande van beskerming oor my. 
Deut. 31:6 
 
GEBED VIR GELOOF 
Vader, help my om te glo dat u in al my behoeftes 
sal voorsien.  Mark 11:24 



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 ** 

BORGE DRINGEND GESOEK  

VIR DIE HARTKLOP  
GEMEENTEBLAD 

 

 
 

 
Ons nooi graag besighede of individue 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 of 
besprekings.  Baie dankie vir u ondersteuning.  
 
 

ONTHOU:  Sonder borge kan ons nie die  

Goeie Nuus uitdra nie.  BAIE DANKIE!! 

WARM WINTER JESUS-LIEFDE  

Tannie Dorothy en haar vriendin het ongeveer 300 truie  
gebrei vir behoeftige kinders.  Wanneer hulle die truie  
oorhandig in Julie begin hulle alweer met die volgende  
groep truie vir die volgende jaar.  Die truie is besorg  

aan die kinders by Yumelelani en die Swop Shop.   

Jesus, ons bid vir elke kindjie wat ‘n trui ontvang 
het, dat hulle U waarlik sal leer ken deur hierdie 

gebaar van liefde en omgee. Amen. 



WOORDSOEK - OPLOSSING  

 BEGIN 

BLOK 
SIMBOOL 

SKRIF-
VERWYS 

VERKLARING 
 HOEVEEL 
LETTERS 

A3 r REËNBOOG Gen 9:13 

 Eks 19:16 

Simbool van God se 
verbond met aarde 

8 letters 

J1 a 
DONDER-

WEER Eks 19:16 
Simbool van God  

se majesteit 
10 letters 

E10 o LAM Eks 12:3-5 

2 Kron 30:17 
Simbool van Paasfees 3 Letters 

E10 l VURE Hand 2:3 
Simbool van die 

Heilige Gees 

4 letters 
Meervoud 

I5 o SLANG Gen 3:1; 
 Op 20:1-3 

Simbool van die  
satan 

5  Letters 

D5 s PYLE Ps 38:2-3 
Simbool van God 

se oordeel 
4 Letters 
Meervoud 

B5 a SEPTER Ps 2:9  & 2:27 
Simbool van God 

 se heerskappy 
6 Letters 

J7 l WEERLIG Eks 19:16 
Simbool van God 

se majesteit 
7 letters 

J7 s WOLK Eks 19:16 
Simbool van God 

se majesteit 
4 letters 

B8 r TROMPETTE Eks 19:19 
Simbool van God  

wat praat 
10 letters 

B8 s TROON Jes 6:1 

Openb  4:2 

Simbool van God  
se heerskappy 

5 letters 

B1 r WITHARE 
Dan 7:9          

Openb 1:14-
17 

Simbool van die 
Heilige Gees 

7 letters 

Een woord 

E4 l DUIF Mat 3:16 

Mark 1:10 

Simbool van die 
Heilige Gees 

4 letters 

J6 l ROTS Ps 18:3 & 

Ps 40:2-4 

Simbool van  
stabiliteit 

4 letters 

F10 r GRAS Ps 90:5-6 

1 Petrus 1:24 

Simbool van mens  
se weerloosheid 

4 letters 

A1 a 
SPRING-
KANE 

Eks 10:12 

Joel 1:4 

Simbool van God  
se oordeel 

10 letters 

B1 s WIND Mat 3:16 

Mark 1:10 

Simbool van die 
Heilige Gees 

4 letters 

F9 r 
  

LEEU Rigters 14:18 Simbool van sterkte 4 letters 

B2 r 
  

VIS IXTHUS 
Simbool van ‘n  

Christen 

3 letters  
Grieks 

H2 l 
  

BOOT Mat 8:23-27 
Simbool van  
beskerming 

4 letters 

GEDIG VIR SUID-AFRIKA 
 
'n Matriekdogter stuur die gedig aan 
S.A skool vir gedigte.  Hul kommentaar 
daarop is :-  
“Baie goed verwoord en pragtig! 
Hierdie gedig hoort op elke lamppaal in 
ons land vir al die doemprofete." 
 
SUID - AFRIKA 
 
Waarom sou ons vrees in ons eie land 
met soveel beloftes uit God se hand? 
Suid-Afrika, jy's die perfekte  
kandidaat 
met 'n bonatuurlike, goddelike  
mandaat! 
 
Ons is mos positiewe geloofsmense 
want ons God word nie beperk deur 
grense.  
As Hy hier wil werk, wié kan Hom keer 
as Sy bloed spreek  
uit die hemelsfeer? 
 
Hy is ons Raadgewer in al ons weë op 
wie ons wag - Sy tyd is altyd geneë. 
Spreek lewe elke dag, oral waar jy kom! 
Ons fokus nie op storms en aanslae 
stom.  
 
Nee! Ons is ligdraers met 'n 
toekomsvisie ! Ons styg uit bo elke 
haat sonder ammunisie,  
en leef ons lewenswoorde van hoop 
met moed en krag in vaste geloof! 
 
Net geloof alleen kan God behaag 
staan daarom vas - met Hóm sàl ons 
slaag! 



 

 

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 

 

PLAASBOTTER is beskikbaar by die 
Dienssentrum teen R50 vir 500g van Dinsdae 
tot Vrydae vanaf 9h00 - 12h30.   
 

KOEKSISTERS is daagliks beskikbaar by  
die Dienssentrum teen R30 per dosyn.    
Vra net vir Joan/Hannie.     
 

LEDEGELD (LET WEL):  Ledegeld is vanaf  
1 Maart betaalbaar by Hannie/Joan teen R400 
per individu en R600 per egpaar.  Ongelukkig 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 Mrt 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 
gasvryheid  en vriendelikheid!  Nooi gerus u 

verjaardaggroepe/selgroepe/Bybelstudie-
groepe 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! 
 
 

VIR U DAGBOEK: 
 

Dinsdag, 6 Augustus om 10h00:  
Ondersteuningsgroep vir almal wat aan 
MNS, MS, spierdistrofie, Parkinsons, Alzheimer 
en alle vorme van Demensie ly en hulle fami-
lielede.  Kom luister, kom praat saam en word 
ondersteun.  Sonder ondersteuning is hierdie 
pad baie moeilik. 
 

Woensdag, 14 Augustus:  Kom bestel  
van ons lekker wegneemetes.  Bestel 
asseblief voor Vrydag, 9 Augustus by Joan/
Hannie (028 316 1745).   Enige persoon kan 
kom bestel – oud of jonk!  Kom help ons om 
fondse op hierdie  
manier vir die Dienssentrum in te samel.   
Wat is beskikbaar? 

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

Maalvleis Bobotie:  R65 vir nie-lede  

(R55 vir lede van die Dienssentrum) 

ONRUSRIVIER DIENSSENTRUM (028) 316-1745 

FOTO ONDER:  Marie en Joep 
Korf asook Sandra en Hennie Lotz 

het saam met Johan en Sophy 
Beukes, nuwe intrekkers, kom tee 
drink by die Kolwyntjie Teetuin.  

Siska en jou span - baie dankie vir  
'n heerlike bederf.  Die eetgoed, die 
vriendelikheid, die bediening was uit 

die boonste rakke!  

FOTO BO:  Margot en haar 
vriendinne het heerlik haar 

80ste verjaarsdag kom vier by 
die Kolwyntjie op Vrydag 12 Jul.  

Wat ’n fees!! 
Onthou, u is baie welkom om 

hierdie bederf saam met 
vriende en vriendinne te doen.  


