
VANOGGEND SE BOODSKAP  
DEUR Ds Anton Duvenhage 
 

Wat laat Jesus in verwondering? Matt 8:5–10 
 

Wanneer laas het u gestaar na iets? Iets só indruk-
wekkend dat u sukkel om woorde te vind om dit te 
beskryf? Ons weet van twee keer waar Jesus gedu-
rende Sy aardse bediening in verwondering gestaan en 
staar het na iets. Wat kon dit wees? Jesus – Seun van 
God: gestop in spore weens `n sekere gebeurtenis.  
 

Kom ons hoor wat dit is. 
Kom ons leer uit die verhaal. 
Kom ons laat toe dat die Heilige Gees deur die teks 
iets oor Jesus se hart met ons kom deel. 
 

Geseënde erediens! 

AANDDIENS VANAAND @ 18:00 
Ons begin met ‘n nuwe reeks vanaand:   KOM SIT N BIETJIE 
 en ons eerste besoekers met wie ons gaan praat is Thys en  

       Inge (ex-Teentrixers) wat nou  
    studeer!   Hoe lyk die lewe van ‘n  
    student op universiteit?  Hoe ver- 

       skil dit van hoërskool? Is geloof iets 
                wat baie sigbaar is op universiteit? 
                     U is almal hartlik welkom om saam 

                                             te kom gesels. Sien julle vanaand! 
 

DEURKOLLEKTE VANOGGEND  

Spes Koll. Kospakkies 

6 Oktober 2019 

HARTLIK WELKOM! 
 

Die Koninklikes het onlangs amptelik in Suid-Afrika kom 
besoek aflê. Die ‘Duke and Duchess of Sussex’ is 
vergesel van hulle 5 maande ou baba Archie Harrison 
Mountbatten-Windsor. En in die media moet ons lees:  

“As Her Majesty’s Commonwealth Youth 
Ambassador, The Duke now has a platform to be 
able to support young people across Africa in 
reaching their full potential.” 

 

Opvallend is die protokol .... 
Dit laat my dink aan ‘n moderne gelykenis: Daar is twee 
broers, prinse. Die een volg protokol. Sy afsprake word 
stiptelik nagekom. Sy kleredrag is formeel. Hy wuif met 
die voorgeskrewe handgebare. Hy glimlag op die regte 
oomblik. En hy spreek die volk toe met ’n voorbereide 
toespraak. Die skare klap hande en hy vertrek op die 
voorgeskrewe minuut. 
 

Die ander prins steur hom nie veel aan protokol nie. Hy 
is té spontaan. Hy streel die kop van ’n sieke. Hy skop ‘n 
bal. Hy luister. Hy lag. Hy spreek ook die volk toe ,maar 
onvoorbereid en uit die hart. Hy dop die protokol om. 
 

Dit is vandag ‘Manne-Oggend’ en dit bring weer die 
verhouding tussen man en vrou na vore. Ja, daar is nog 
die oorblyfsels van die ou patriargale protokol van die 
man as hoof en die vrou as onderdaan. Die man sou soos 
‘n koninklike die hoof wees en die vrou en kinders sou sy 
onderdane wees.  
 

Jesus het hierdie protokol kom verbreek. En dit bring 
mee die kameraadskap en vryheid van ’n verhouding 
waarin man en vrou – beide geskape na die beeld van 
God - kamerade kan wees in lyn met hul eie 
persoonlikhede, gawes en passies. 
 

John Powell praat van die liefde en sê - aan die adres 
van beide man en vrou -  

“Love has roots (a sense of belonging) 
and wings (a sense of freedom). 

 

En hierop wil ons manne vandag “amen” sê. 
 

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!  

13:30 SPESIALE GEBEDSBYEENKOMS BY  
LUKHANYO LAERSKOOL IN ZWELIHLE 
Na die afgelope tyd se opstande en intimidasie deur betogers, 
het die kerke in Hermanus gevoel dat Christene te lank stil 
gebly het.  Dit is nou meer as voorheen tyd om saam te staan 
en te bid vir vrede in Zwelihle asook die hele Hermanus.  Daar-
om nooi ons u almal uit om asb saam te kom hande vat met 
mede-kinders van God.  Vir enige navrae of aanwysings, kontak 
gerus vir Lubabalo Gecwa op 081 792 24 86 of ds Michiel de 
Kock op 083 468 8194.  KOM ONS VAT HANDE VIR JESUS!! 

KUDDE-KERK BY ONRUSMANOR @ 18:00 
Ons nooi u almal graag hartlik uit.   

Dr Clifford Heys gaan voor.  Welkom! 



WAT GEBEUR HIERDIE WEEK BY DIE KERK?  

DINSDAG 8 OKTOBER 
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. 
Sitkamer om 08h30:  Dienssentrumspanvergadering 
Speletjies om 10h00:  Kom speel speletjies soos Rummikub  
saam met Joan en Hannie. 
 

 
WOENSDAG 9 OKTOBER 
11:00 - 13:00 KLEREKAS 
 

18:00 BYBELSKOOL BY NG HERMANUS 
Ons lees die boek Esra. Die Jode is in ballingskap weggevoer, en – 
soos die Here belowe het – keer hulle terug na hul land. Hoe  
bou jy ‘n vervalle land weer op. Waar begin jy....?  
(Hierdie verhaal sal ons help om te verstaan hoe ’n mens die 
vervalle Suid-Afrika weer kan opbou!)  Welkom. Bring jou Bybel 
saam. Navrae by Clifford cliffordheys@hermanus.co.za) 
 
 

18:00 NUWE INTREKKERSFUNKSIE 
Ons verwelkom graag ons nuwe intrekkers!  Kom ontmoet die 
leraars en ontmoet nuwe vriende.  Welkom! 
 
 
 
 

ONRUSRIVIER DIENSSENTRUM   
Voete- en handeversorging (Mans & Vroue):  Kontak vir Marilyn 
by 082 532 6931 vir afspraak.  (Fooie vir lede/nie-lede) 
15:00 Trimgim (OnsTeater):  Aangebied deur Mathilda Roos  
(bio-kinetikus) Trimgimfooie is R55 per maand vir lede van die 
Dienssentrum en R70 vir nie-lede.  Mathilda by 082 339 1085. 
Dienssentrum Wegneemetes:  beskikbaar vanaf 10h30 

 

DONDERDAG 10 OKTOBER 
 

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.   
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 11 OKTOBER 
09:30 - 11:30 DIE KOLWYNTJIE TEETUIN IS OOP 
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 Kol-
wyntjie 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 082 762 2732  
 

 

SONDAG 13 OKTOBER 
GEBED VOOR DIE DIENS:  Kom bid asb saam (Gebedskamer) 
WYKE DIENSBEURTE Teebeurt (Maalruimte) (Wyk 35) 
 
 
 

09:00 EREDIENS: Ds Michiel de Kock 
LEEF DIE NUWE LEWE  (KOL. 3:1 – 17) 
Kinders van God deel in die dood en opstanding van Jesus.  Hy is 
dood vir die sonde en lewend vir God.  Dit beteken dat ons nou 
reeds op aarde deel het aan die Nuwe Lewe in Christus!  Dink ‘n 
oomblik na en bespreek hoe verander hierdie feit jou uitkyk op 
die lewe?    
Uit wie se perspektief leef ons as christene,  God se perspektief 
of ons eie aardse perspektief?  Wat beteken hierdie gedeelte vir 
jou prakties, kyk bv. na vers 12?   In hoe ‘n mate dink u is  
Christus, en dit waarvoor Hy staan, in ons lewens en in die ge-
meente sigbaar? 
Met ander woorde, is my lewe en Onrusgemeente as geheel be-

sig om mense na Christus toe aan te trek of af te stoot, in die  

manier hoe ons daagliks lewe en as gemeente tot die gemeen-

skap oorkom?  Jesus wil dat ons mense sal aantrek na Hom en  

Hy maak dit mootlik deur Sy dood en opstanding en Hy wil ons 

hierin seën.  Michiel 

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 Rudolf van Rensburg van Burgandy, wat ons 
meer kom vertel van sy reis saam met Jesus in die besigheids-
wêreld.  U is almal baie welkom! 
 

 

 

ONS SÊ VAARWEL VIR CHOOKIE NAUDE 
 

Chookie Naude (Evangelis by Onrusgemeente)  
het reeds op 30 September 2019 afgetree.   

 
Ons nooi u almal daarom graag uit om op  
Sondagoggend 13 Oktober direk na die  

erediens ‘n koppie koffie/tee saam met Chookie  
te kom drink.  Ons vier haar lewe, haar menswees  

en haar bediening by Onrusgemeente as 
Evangelis vir amper 20 jaar!! 

 
Baie van ons is deur hierdie pragtige vrou bedien deur 
die jare en daarom is u 
welkom om ‘n briefie of 

bederfie saam te bring en 
dit met haar te deel. 

 
Chookie, ons dank die 

Here vir die diep spore 
wat jy in harte gelos het, 
spore van Jesus se liefde. 

 
Ons bid vir jou Vader se 

oorvloed van seëninge toe 
en geniet die aftrede! 

 

Met BAIE liefde! 



SAT 19 OKT  
2019 @ 10:00 

 
FONDSINSAMELING  

vir NPO’S:   
Kansa Borskanker en  
Hermanus Sanitêre  

doekie Projek. 
 

Kaartjies beskikbaar  
by Onrus Apteek. 

 

 

Navrae:  Anneke Agenbag op 082 320 9267  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DONDERDAG 24 OKTOBER @ 10:00  
NG GEMEENTE ONRUSRIVIER 

Toegang is gratis, maar donasies vir die Christelike 
Seemansorganisasie sal baie waardeer word. 

U is almal BAIE welkom om die oggend  
saam te kom geniet! 

 

WAARNA KAN ONS UITSIEN?  

  

 

SONDAG 3 NOVEMBER 2019 
10de MAAND DANKOFFER 

Liewe vriende, ons nooi u nou reeds met groot  
opgewondenheid uit na die Dankbaarheidsfees. 

 

Wat gebeur hierdie dag? 
Hierdie is ‘n dag waarop ons ons Heilige Vader kan dank vir  

al die seëning op ons lewe.  Ons dank Hom vir die liefde,  
sorg, troos, beskerming en leiding. 

 

Hoe doen ons dit? 
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 … hiedie jaar wil ons 
u almal uitdaag om moeite te doen om alleen-mense, enkel-

mense, vriende, kennisse te nooi om saam te kuier.   
EN .. 

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

blommetjie vat vir die bejaardes by Huis Lettie Theron, iemand 
besoek, uit te reik of selfs in die natuur ‘n verskil te maak deur 

iets te plant of papiere op te tel.   
 

GROEPE en GROEPLEIERS word volgende week bekend gestel 

DANKBAARHEIDSFEES 
OMGEE - DIEN - DANKBAARHEID 

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.  Baie dankie! 



VOSBURG UITREIK GODSTORIES  
Elke jaar praat ek van die Karoo se rooi Horison met die kruis 
wat dui op God se genade. 
 

Hierdie jaar het dit my opgeval hoe die windpomp stil staan! 
Hoe die windpomp geduldig 
wag op die Wind!  Die wind 
wat maak dat die windpomp 
as instrument gebruik kan 
word om genadewater te 
pomp.  So wag daardie  
boere geduldig op die Skep-
per vir genadewater.  Al lyk 
die Karoo vanjaar meer soos  
‘n woestyn leer dit my om 
geduldig te wag op ons  
Skepper.    
 

Francois Theron 

Wat het Vosburg vir my beteken:  
 
Ons is nou net so oor ‘n jaar in die gemeente en vir my, as  
introvert, was dit belangrik om iewers deel van iets te voel.  
Min het ek geweet dat hierdie uitreik alle verwagtinge by verre 
sou oortref: daar is sterk vriendskapsbande gesmee, rondom 
kuiervure waar ons gelag het, gefilosofeer het, maar ook diep,  
ernstige dinge gesels het. 
 
Vir my het die woord stilte met elke oggend se Stiltetyd ‘n 
nuwe betekenis gekry... om in daardie dorre aarde, ver in ‘n 
oop veld te gaan sit, waar jy niemand kan sien of hoor nie, kan 
jy nie anders as om God se teenwoordigheid tasbaar te voel 
nie. Met geen alledaagse bekommernisse of tegnologie om  
jou aandag af te lei nie, bly jy makliker op die Regte Spoor na 
Saligmaking.  
 
Om later in die dag dorp toe te gaan en in die gemeenskap ‘n 
bietjie te help, te gesels, bring mens terug na dankbaarheid, 
dankbaar vir die diversiteit van streke en hul mense in Suid-
Afrika, dankbaar vir dit wat ons as vanselfsprekend aanvaar en 
dankbaar vir die geleentheid om weer bietjie hoop en vreugde 
in mense se lewens te kom inblaas - die hoop en die vreugde 
dat daar ander mense in Suid-Afrika is wat ook vir Vosburg bid. 
 
Ek het teruggekom, nederiger en met ‘n missie vir myself: om 
elke dag te probeer om dankbaarder te leef, om elke dag te 
probeer om ‘n beter man vir my vrou te wees, ‘n beter pa vir 
my kinders, ‘n beter mens in die alledaagse en streef om ‘n  
beter man van God te wees. 

Vriendelike Groete 

Jacques 

"Om te boer in uiterse droë 
toestande soos huidiglik hier in  
Vosburg is dieselfde as om jou werk 
te verloor. Ons het ons vorm van 
inkomste verloor, maar het nou meer 
uitgawes as voorheen met die dat 
ons elke dag moet voer aankoop". 
Hierdie was die woorde van 'n boer 
met 'n swaar gemoed, maar steeds 
hoop het vir die dag van môre.  

Ons het baie om voor dankbaar te 
wees, ons moet hoop saai waar ons 
kom en vrug dra sodat ander weer 
hoop kan kry. Wees lig! Hê lief en 
plaas jou geloof in God!  
 

Franco Marais  



VOSBURG UITREIK GODSTORIES  

 

Dankie vir die geleentheid om saam met julle Vosburg (Vosrus) te gaan besoek.  Dit was ‘n  
naweek vol opwinding en ek het net weer opnuut besef hoe bevoorreg ons is. 
  
Dit is klein goedjies wat ons nie aan daagliks dink nie. Simpel goed soos winkels wat toemaak 
tussen 13h00 en 14h00. Jy is beperk met jou opsies in die winkels. Stofstrate… ens. 
Maar dit is mos nie waaroor Vosburg gaan nie. Dit het oor die mense gegaan. Oral waar jy kyk is 
daar mense op straat wat geld bedel. Werkloosheid is maar ‘n probleem. Daar is kindertjies wat 
in die pad speel en dan besef jy net weer ons het niks om oor te kla nie. Ons het werke, is 
gesond, het kos om te eet en ons kinders(kindertjies) weet nie wat dit is om swaar te kry nie.  
  

Daar was gemengde gevoelens by my oor of ek Vosburg moet besoek saam met julle en of ek eerder by die “huis” moet bly. Asook 
hoekom die kerk besluit het oor Vosburg. Dit is dan so vêr en ons het so baie “probleme” en nood van ons eie hier in Hermanus.  
Vosburg moet ervaar word. Jy moet gaan kyk hoekom Vosburg en ek is dankbaar vir dit. Klim uit jou “comfort zone” en ry na waar 
mense jou nie ken nie en gaan kyk wat aangaan. 
  
Ons het met ons aankoms by Vosburg die VGK-gemeente eerste besoek. Dit is waar dinge begin het vir my. Daar is niks. Dit was net ‘n 
kerk en stof orals. Alles was vaal. Die beste van als is, die kinders dink dit is normaal. Hulle ken nie van die see, berge, gras ens nie. Hier 
kom ons Onrusmense en sê vir hulle ons gaan ‘n glyplank en swaaie bou. Dit was great. Toe ons die Vrydag besig was om die glyplank 
en swaaie te bou was daar amper die hele tyd kinders wat ons dopgehou het met groot oë. Wat maak die mense by ons kerk. Kyk hoe 
lyk hulle! Bou hulle regtig die speelgoed vir ons? Die lekkerste gevoel was seker gewees om te sien hoe die kinders vanself rye gevorm 
het om by die glyplank af te gly. Hulle kon nie wag om te speel nie. (Soos hulle sal sê, die uitdrukking op hulle gesigte was “priceless!”) 
  
Selfs van die mense in die gemeenskap het ons kom help met die tuin. Hulle was self opgewonde gewees toe ons begin dat hulle later 
wou oorneem en self aan gaan. Dit is wonderlik om te sien wanneer jy jou tyd gee aan ander dat dit hulle inspireer om ook te wil help 
verbeter.  Die kinders en lede van die VGK-gemeente was baie bly oor die tuin, glyplank en swaaie wat ons kom bou het. Maar ek dink 
ons wat daar was, het baie meer huis toe geneem na dit as die kinders.  
  
Daar was ook tyd gewees om met die NG-gemeente in te skakel om by hulle te hoor wat aan gaan en wat op hulle harte lê. Een 
boodskap wat baie duidelik deur gekom het, was die dankbaarheid van hulle oor Onrus se betrokkenheid by hulle. Dit voeg regtig 
waarde toe en ek glo dit is ‘n belangrike verhouding wat ons moet koester. Ons kan baie by hulle leer. 
  
Shawn is ‘n regte yster. Jy kan sien dat hy werklik omgee vir sy familie, gemeente en die gemeenskap. Hy is een van daai manne op wie 
jy kan staat maak om te help. Ons het regtig lekker gebly op sy plaas.  Dankie Shawn! 
  
Die stiltetyd op die plaas was regtig stiltetyd. Geen selfoon! Geen motor wat in die pad raas, TV wat aan is of iets anders wat jou 
aandag kon aftrek nie. Die stukke wat ons behandel het, was ook van toepassing op wat nou in elkeen van ons se lewens aangaan. Ek 
self werk die stukke weer deur. Dit is diep! Dankie Anton! 
  
Kruis plant op ‘n plaas. Nog ‘n eerste vir my. Daai grond is nie sag nie. Die manne het baie reën nodig. Dit is droog daar. Kruis plant was 
spesiaal. Almal het ‘n beurt gekry om iets te doen. Selfs Anton het dagha gemeng! Bly om te sien die jeug dominee is self handig. Na 
die plant van die kruis is nagmaal bedien deur Anton, Shawn en Jaco  
was ook deel van dit. Dit was ‘n spesiale oomblik en sekerlik een van die  
hoogtepunte van die naweek. (As jy eendag in Vosburg is, gaan soek die 
kruis op Shawn se plaas) 
  
Nou is ons terug. Die vraag is wat nou… Wat maak ons met die ervaring?  
  
Ons is so besig met “goeters,”  werk, kinders, pêlle, familie en nog ‘n  
klomp ander goed, dat ons die nie genoeg of glad nie tyd maak vir God  
nie. Ons moet soos ‘n stout kind ‘n “time out” vat oor ons stiltetyd.  
Sit af die selfoon, TV en ander goed wat jou aandag aftrek. Gaan sit op  
die strand of gaan stap in Fernkoof. Raak net rustig en gee tyd om te bid, 
lees of sommer net so te sit en praat met God. Hy weet wat aan gaan  
in jou lewe, maar wil nog steeds hê jy moet dit vir Hom sê. 
  
Baie dankie vir die geleentheid om Vosburg te kon ervaar! Dit is ‘n  
naweek wat nie vergeet sal word nie. 
  
Groete, 
 

Andries Schreuder 

Braai saam met die boere van Vosburg 



 GEMEENTE WEBWERF 
www.ngkonrusrivier.co.za 

 
 

U kan die heel nuutste HARTKLOP daar 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. 

SPEKBOME, BRAAIVLEIS EN ENGELTJIES  

 

ENGELTJIEPROJEK  
 
 
 
Onrusgemeente het verlede  
jaar begin met die  
Engeltjieprojek wat wonderlik  
geseënd was en nog steeds is.  
Daarom rig ons ‘n uitnodiging aan  
enige persoon wat graag deel wil  
word van die uitreikprogram, om ons  
te kontak. Die uitnodiging is ook gerig aan  
diegene wat graag besoek van ‘n engeltjie wil  
Ontvang, ongeag jou ouderdom. Dit was eers net  
gerig op senior mense 80 en ouer, maar daar is veel jonger mense 
wat ook behoefte het aan ‘n besoek of telefoonoproep. (geen 
ouderdomsbeperking). Voel dus welkom om jou naam vir ons 
deur te gee. Ons sien daarna uit om hande te vat en vriendskaps-
bande te smee. Onthou, dit is ‘n omgeeprojek en nie versorging 
nie! Naamlyste is by die kerkkantoor en Dienssentrum beskikbaar.  
 

NAVRAE: BRENDA STRAUSS (083 3900 838)  

 
 

SPEKBOME & BRAAIDAG 24 SEP 
Op die knieë in Vader se natuur - dit was waar ons 
lidmate was, met groot genot!  Dankie vir die 
pragtig boompies en die heerlike saamkuier daar-
na.  Dit was ‘n fees gewees!  Baie dankie Deon en 

Edmore vir al 
die gate gegrou. 

 

Ons volgende byeenkoms en lekker saamkuier is op 
Dinsdag 12 November @ 10:00 by die Dienssentrum.  

Dit gaan ‘n bederfoggend wees vir alle Engeltjies 
asook die persone wat hulle besoek.  Gee gerus 

solank u naam op by Brenda.  Welkom! 

Tot nou toe het julle wingerde, julle vyebome, 
julle granaatbome en julle olyfbome nie gedra 
nie, maar van nou af sal Ek voorspoed gee! 
(Haggai 2:19) 



MANNE VAN GOD VOOR GOD  
 

Neem asb. ons gebede,  
Vader, as ‘n lofoffer  

tot U eer. 

MAANDAG 7 OKTOBER 
DANKBAARHEID VIR WERK:  Here, wanneer ons in die oggende 
so werk toe ry, sien ons soveel mense wat langs die pad staan en 
wag vir werk vir die dag.  Ons bid vir elkeen van hulle wat net vir 
hul families wil voorsien.  Ons vra ook vergifnis, Here waar ons 
soms so ondankbaar is en kan kla oor ons eie werk.  Help ons om 
met dankbare harte op te staan en die dag in te gaan om vir U te 
gaan werk, daar waar U ons geplaas het.  
 
DINSDAG 8 OKTOBER 
ONS LERAARS:  Ons bid spesiaal vir ons 4 leraars vandag asook 
Piet Vorster (voorsitter van Kerkraad) en Jacques Retief (onder-
voorsitter van Kerkraad).  Hulle kom bymekaar vandag vir stilword 
en beplanning.  Here, wil U dank vir elkeen en vra dat U hulle 
vandag lei om tree vir tree in U voetspore te volg.  Ons bid vir fyn 
luister, gehoorsaamheid aan U Stem en Woord.  Ons bid vir 
wysheid en insig.  Here God, dankie dat ons WEET hulle is veilig in 
U hande. 
 
WOENSDAG 9 OKTOBER 
SUID-AFRIKA:  Here God, ons bly op ons knieë voor U vir ons 
pragtige land, Suid-Afrika.  Dankie ook vir al die ligpunte wat wel 
helder skyn soos die facebookgroep #ImStaying - Suid-Afrikaners 
wat die mooi van ons mense en ons land raaksien en deel met 
mekaar.  In 3 weke se tyd het die groep gegroei tot 480k!!  
Mag daar nog baie sulke stories na vore kom. 
 
DONDERDAG 10 OKTOBER 
PARADISE PARK:  Vandag bid ons spesiaal vir al die inwoners van 
Paradise Park. Ons bid dat ons Here reg en regverdigheid teenoor 
elke persoon sal laat geskied  Dat daar menswaardige oplossing 
en heenkome vir elke inwoner sal wees.  Here God, ons vra U  
beskerming en seën vir elke inwoner. 
 
VRYDAG 11 OKTOBER 
BEDIENINGE:  Ons bid vandag vir al die bedieninge by Onrusge-
meente.  Dankie Here vir soveel mense wat aanmeld en inskakel 
en ‘n verskil op hul manier kom maak. Dankie vir oop hande en 
harte, vir voete wat uitgaan.  Ons eer U met ons bedieninge. 
 
SATERDAG 12 OKTOBER 
FAMILIE:  Vader, dankie vir die voorreg om deel te wees van ’n 
familie - selfs al het ek nie bloedfamilie naby nie.  Dankie vir die 
familie van Onrusgemeente.  Ons bid dat u elkeen wat soms  
alleen kan voel (veral oor ’n naweek) sal troos en dat hulle sal 
weet U het wel ‘n familie om hulle geplaas. Help ons ook om 
spesiaal uit te reik na hulle. 
 
SONDAG 13 OKTOBER 
LOFGESANGE:  Almagtige Here, Heerser oor die hele aarde, 
vandag is net vir U.  Ons wil U naam besing, ons wil U eer vir wie 
U is.  Ons wil sing en dans en U lof besing.  U is God, U is die Skep-
per, U is die Here van all here.  U is die Heilige, die Verlossing, die 
Trooster, die Koning.  Ons wil sing:  “Dankie, dankie, dankie Here 
met alles wat ons het, met alles wat ons is”.  Mag U naam ver-
heerlik word, hoog bo die aarde, hoog in die hemele. 

GEBEDE VIR SIEKTE & BEMOEDIGING 

CHEMO / BESTRALING / BEHANDELING:   
Louis van Dyk, Piet Marais, Zanmari Nel 

IN DIE HOSPITAAL EN AANSTERK TUIS:  
Ernie Stephan, Flick du Toit, Oscar Thorisson, Elize Smith,  
Nico van der Merwe, Wicus Leeuwner, Hans Herbst,  
Soon Snyman, Maret van Dyk, André de Villiers 

SIEKTE / SORGEENHEID / BEMOEDIGING:  
Peet Geyser, Werner Setzkorn, Helena Becker, Suzette Rust, 
Stuart McFarlane, Hanlie Chambers, Hak van Niekerk, 
Johanna van Oordt, Thea Kemp, Koba Diederiks, Amelia (Siska 
en Johan Conradie se dogter),  

MEEGEVOEL MET Sara Joubert van Onrus Manor, na die 
dood van ‘n seun. 

SPESIALE GEBED Ons bid spesiaal hierdie week vir alle 
persone wat siekes versorg - of by die huis of in sorgeenhede.  
Ons bid vir hulle vir geduld, vir sterkte, krag en energie.  Ons 
bid Vader, dat u elkeen van hulle sal vul met Jesus-liefde.  Ons 
bid ook vir die res van die gesin en die familie, dat u elkeen sal 
help en dra in hierdie tye.  Dankie Vader, dat ons WEET U is met 
ons in tye van nood en swakheid.  Daar waar ons moeg is, gee 
U weer vir ons arendsvlerke.  Ons eer U as die God van krag, 
lewe en LIG! 



 

 

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 

 

DIENSSENTRUM & LOFGESANGE 
ONRUSRIVER  

DIENSSENTRUM  
 
 

Koeksisters is daagliks beskikbaar by die 
Dienssentrum teen R30 per dosyn.   Vra net  
vir Joan/Hannie.     
 
Ledegeld (LET WEL):  Ledegeld is betaalbaar 
by Hannie/Joan teen R400 per individu en 
R600 per egpaar.   
 
LENTETEE VIR LEDE VAN DIE DIENSSENTRUM:  
Op 15 Oktober gaan die Dienssentrum se lede 
'n heerlike oggend rondom "aftrede" beleef. 
Saam met aftrede gaan ons ook lekker eet,  
lekker koffie en tee geniet en sommer net die 
heerlikheid van Oktober - die mooiste mooiste 
maand beleef.  Natuurlik gaan daar ekstra  
verrassings ook wees om ons lede bietjie te 
bederf.  Ek hoop by hierdie tyd kan u nie meer 
wag vir die aanbreek van Dinsdag 15 Oktober 
om 10h00 nie.  Hartlik welkom!! 

 
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. 
 

Vir enige navrae oor al die dienste  
beskikbaar kontak gerus vir Joan of Hannie  

by 028 316 1745. 
 

Heer, met my hele hart  

kom sing ek 'n lofsang, 

kom ek van u magtige 

wonders vertel en van al  

u reddingsdade. 

Heer, met my hele hart  

kom sing ek 'n lofsang, 

Ek wil oor U altyd bly  

en vrolik wees, ek wil  

u Naam besing. 

Ek wil oor U altyd bly  

en vrolik wees.  

Halleluja! 

Voete- en handeversorging:  Kontak 
vir Marilyn by 082 532 6931 en maak 
'n afspraak.  Daar is verskillende fooie 
vir lede/nie-lede.  Onthou, mans is ook 
baie welkom! 


