
VANOGGEND SE BOODSKAP  

DEUR Ds Johann Smith 

rom 1:1-17   

DIE WEG TOT ‘N SEËNRYKE LEWE 
 

Mense lewe dikwels soos hulle wil en dan verwag hulle 
dat die Here hulle nogtans sal seën.  
Jakob se geskiedenis leer ons iets  anders. 
Daarom gaan ons vanmôre kyk na DIE WEG wat  
Jakob moes volg tot ‘N SEËNRYKE LEWE. 
 

Wat sal jy sê is die mees onmoontlike ding wat ‘n mens 
in hierdie lewe kan probeer doen ? 
Die Bybel sê: Dit is om die Koninkryk van God te 

probeer  instap net soos jy is.  
En dit is presies wat Jakob wou doen. 
Die Here sê: Dit kan nie! 
 

Jakob word besitter van Kanaan en ontvang die seën 
van die Here. 
Hoe het dit gebeur?  Daar het veel met Jakob gebeur. 
Die geskiedenis van Jakob 
leer ons dat daar ‘n lang 
pad was wat die Here met 
Jakob geloop het. 
 
Daarna gaan ons vanmôre 
kyk en daaruit leer wat  
die weg tot ‘n  
seënryke lewe is. 
 
Welkom! 
 

HARTLIK WELKOM! 
 
Dit is weer daardie tyd van die jaar. Die skares is aan 
die bid. Die duisendes sit die pawiljoene vol en bid.  
Die miljoene tuis sit voor die TV en hulle bid ook.  
 
Kyk na die ondersteuners waar die beste van FIFA se 
Vroue Sokkerspanne in Frankryk kragte meet. Kyk hoe 
bid die ondersteuners soos byvoorbeeld daardie laaste 
minute toe Noorweë en Australië kom by die finale 
doelskietoomblikke om te bepaal wie die wenners sou 
wees. Die angsbevange ondersteuners het hulle benoude 
angs uitgestaan met skietgebede en gevoude hande.  

Dit was soos die angsbevange Nehemia wat ons vir die 
eerste keer geleer het van skietgebede in angsvolle 
situasies (Neh. 2v4).  
 
Kyk na die skare op Wimbledon. Die Wimbledonskares 
bid weer anders. Hulle bid deur hulle naels te kou.  
En tussen die vingers met die stomp naels, kom die 
hoorbare sugte. Die Engelse bid meer gedemp, soos 
Paulus ons leer om te bid – met versugtinge  
(Rom. 8v26). 
 
Die rugbygeesdriftiges bid weer soos die 450 profete 
van Baal op die berg Karmel. Toe die profeet Elia die 
opposisie uitdaag om te bid vir vuur uit die hemel, het 
die Baalpriesters op hulle voete gekom met harde en 
dringende geroep om ‘n oorwinning. Toe dit nie werk nie, 
het Elia (soos ‘n rasieleier) die skare hulle laat aanspoor 
om nóg harder te bid. Maar die triomf het nie gekom 
nie (1 Kon. 18). 
 
En onder ons wat die Proteas op Lords ondersteun het, 
was daar ‘n ander styl van gebed - die gebed van trane. 
Dit het Dawid ons geleer. Bid met trane. God tel ook 
ons trane, en ons trane tel vir gebed (Ps. 56v9) 
 
Gebed? 
Wat is ware gebed? 
Gebed en geloof is soos ‘n paar skoene – linker en 
regter. Hulle loop saam. 
Gebed is om jou probleme na God te bring en geloof is 
om jou probleme dan daar by God te los. 
Lees weer Jakobus 4v3. Bid ons nie dalk verkeerd 
nie....? 
 
SDG 

GEEN AANDDIENS 
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Wees LIG! 



WAT GEBEUR HIERDIE WEEK BY DIE KERK?  

MAANDAG 8 JULIE  
GEBED:  Here God, ons bid vandag vir alle kinders, studente en 
onderwysers wat môre weer die kwartaal begin.  Ons bid dat U 
elkeen sal styf vashou, sal beskerm, sal inspireer en bemoedig.  
Ons bid vir elkeen se veiligheid en U seën. 
 

DINSDAG 9 JULIE (Skole begin) 
GEBED:  Ons bid vandag in besonder vir die Dienaarspan (wat 
bestaan uit Michiel, Wilhelm, Anton, Clifford, Karin, Chookie en 
Erika).  Ons bid vir wysheid, insig en onderskeidingsvermoë.  Ons 
bid vir beskerming, vir seën en ‘n oormaat Jesus-liefde.  Ons bid 
vir salwing op elkeen se unieke bediening in die gemeente.  Ons 
bid vir fyn luister en gehoorsaamheid aan die stem van God.  
Kom Heilige Gees, en vul elkeen tot oorlopens toe vol. 
 

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 10h00:  Kom speel speletjies soos Rummikub saam 
met Joan en Hannie. 
 
 
 

WOENSDAG 10 JULIE 

GEBED:  Ons bly bid vir pres. Cyril Ramaphosa, al die ministers 
en leiers in ons land.  Ons bid Here God, dat U in elkeen se hart U 
woorde van LEWE en LIG skryf.  Ons bid ook vir die Overstrand 
Munisipaliteit, vir die Burgemeester, Raadslede, al die werkers op 
kantoor, alle werkers buite.  Ons dra hulle aan U op. 
 
 

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 11 JULIE 
GEBED:  Ons bid vandag spesiaal vir alle Hospitale, Klinieke, 
Hospice en Sorgeenhede.  Dankie vir elke persoon wat daar werk 
en waarlik Vader God se hande en voete is.  Ons bid dat U elkeen 
sal seën, versterk en bemoedig. 
   
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 luister na ‘n boekvoor-
lesing/-bespreking.  Kom bied aan om ‘n nuwe boek, wat u 
gelees het, te kom bespreek.   
 

09:30-12:15 DEMENSIE/ALZHEIMER-OPLEIDING  
Koste:  R50 per persoon.   
Vir wie is die opleiding:  Versorgers/verpleegsters en familielede 
van mense met Alzheimer/ Demensie.   
Sprekers:  Prof. Dirk Weich (medikus) en dr. Hoepie Howell 
(psigiater).   ‘n Sertifikaat sal aan die einde van die 
opleidingsgeleentheid aan u verskaf word.  RSVP asseblief voor 
Maandag, 8 Julie 2019, by Joan/Hannie 028 316 1745 of epos  
sorg@ngkonrusrivier.co.za 

VRYDAG 12 JULIE 
GEBED:  Here God, ons wil vandag alle besighede in Hermanus 
spesiaal aan U opdra.  Ons bid vir hulle vir beskerming, vir seën, 
vir al die personeel en eienaars.  Vader, ons lê hulle by U voete 
neer. 
 

09:30 - 11:30 KOLWYNTJIE TEETUIN IS OOP! 

 
 

SONDAG 14 JULIE 
GEBED:  Ons bid vir die Familiediens en Aanddiens vandag.   
Kom Heilige Gees, kom vul ons met U LIG, LEWE en VUUR.   
 

WYKE DIENSBEURTE Teebeurt (Maalruimte) (Wyk 25) 
 

09:00 FAMILIEDIENS Ds Anton Duvenhage 

Teks van die week:  Vrede in ons Verlosser  (Filippense 4) 
Hierdie week staan ons stil by Paulus se brief aan die Gemeente 
in Filippi. 
1. Hoe kry Paulus dit reg om vanuit `n vuil Romeinse tronk nog 
steeds gevul te wees met blydskap? 
2. Waaraan is Paulus se gesindheid van oorwinning, blydskap, 
vreugde, vrede en diensbaarheid te danke? 
Wat beteken hierdie hoofstuk vir U vandag? 
Geseënde week van worstel, Anton 
 
 

 18:00 AANDDIENS Ds Anton Duvenanhage 

Ons verwelkom graag alle tieners, jongmense, ouers en jonk van 
gees terug na die aanddienste.  Ons nooi ook die res van die ge-
meente uit om saam te kom “Praise & Worship”.  Welkom! 
 

BYBELSKOOL 
Ons heropen DV Woensdagaand 17 Julie om 18:00 by 
Hermanus en Donderdagoggend 18 Julie om 9:00 by 
Onrusrivier.  U is welkom, want wat weet ons meer van Jesus as 
Sy geboorte (Kersfees), Sy lyding en sterwe (Goeie Vrydag), Sy 
opstanding(Paassondag), en Sy hemelvaart (Hemelvaartdag). 
Dis jammer, want daar is veel meer as dit. Ons gaan op ‘n 
Bybelse ontdekkingsreis en ons begin by Gen. 1-3. Dáár is 
Jesus, en so min sien Hom raak! Daarom so min  
aanbidding en vertroue. Bring jou Bybel saam.  
Navrae by Clifford cliffordheys@hermanus.co.za 
U IS ALMAL BAIE WELKOM! 



GEBEDE VIR SIEKTE & BEMOEDIGING 

CHEMO / BESTRALING / BEHANDELING:   
Alet Gerber, Kobie Swart, Louis van Dyk, Tersia van Onselen 
Johann du Preez. Ons bid vir almal wat behandeling vir kanker 
ontvang.  Ons bid ook besonder vir hul gesinne in hierdie tyd. 

IN DIE HOSPITAAL EN AANSTERK TUIS:  
Zanmari (Joe en Sandra Nel se dogter), Rina Smith, 
Flick du Toit, Hanlie van der Westhuizen, Herman Scheepers,  
Alta Pienaar, Anneke Joubert, Ems Viljoen, Piet Vorster, 
Marelize Botha, Ida de Viliers 

SIEKTE / SORGEENHEID / BEMOEDIGING:  
Peet Geyser, Werner Setzkorn, Helena Becker, Maggie Swart, 
Stuart McFarlane, Ernie Stephan, Willem & Hettie Burger, 
Marichen van Wyk, Martha Swart 

MEEGEVOEL met die vriende en familie van Boet Gunter. 

KOM ONS VAT MEKAAR SE HANDE  

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. 

  
 

 

 

HUIS LETTIE THERON BASAAR 27 JULIE  
GROBBELAARSAAL @ 09:00 

Ons benodig donasies vanaf kontant, gebak soos koeke, beskuit, 
koekies, brood en nageregte tot wit-olifant-items (skakel en ons 
sal kom afhaal) asook leë 2L-roomysbakke en mense wat bereid 

is om op die dag te kom help. 
Alle donasies welkom.  Plaas op basaarlyste in sirkulasie of 

lewer af by die tehuis voor die basaar.  
 

Die bejaardes 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 gemeenskap.   

Basaarlys sal by Mervian (kerkkantoor) gelaat word.  
U kan u bydraes op die lys kom invul.   

Indien dit vir u onmoontlik is om dit so te doen, whatsapp  
vir Ananda Burger by 084 245 2754.  U kan haar ook kontak    

indien u enige navrae het in sake die basaar.   

Namens die bejaardes in Huis Lettie Theron wil ons nou  
reeds vir u baie dankie sê vir u bydraes en hulp, asook u 

ondersteuning op basaardag. 

** 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!! 

KAARTJIES IS OOK BESKIKBAAR BY DIE  
KERKKANTOOR - WELKOM!! 

VERVOER DRINGEND GESOEK NA 
TYGERBERG 

 

Helena Becker moet weer op Dinsdag, 23 Julie, na 
Tygerberg Hospitaal gaan.  Sy is in 'n rolstoel.  Sy het 
nie vervoer nie.  Sy kon ook geen plek op die bussie van 
die hospitaal kry nie.  Indien iemand haar kan help kon-
tak haar asseblief telefonies op 079 491 6510 of stuur 

'n whatsapp.  Dit sal baie waardeer word. 



 

 

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 

 

 

 
 

 

ONRUSRIVIER DIENSSENTRUM 

ALGEMENE INLIGTING  

(028) 316 1745 
PLAASBOTTER is beskikbaar by die 
Dienssentrum teen R50 vir 500g van Dinsdae 
tot Vrydae vanaf 9h00 - 12h30.   
 

Die Dienssentrum het ‘n FACEBOOKBLAD.   
Onrusrivier Dienssentrum. 
 
 

LEDEGELD is vanaf 1 Maart betaalbaar  
by Hannie/Joan teen R400 per individu  
en R600 per egpaar.   
 

KOEKSISTERS is daagliks beskikbaar by  
die Dienssentrum teen R30 per dosyn.    
 

WEGNEEMETES Woensdag, 17 Julie 
Weens die skoolvakansie het ons die datum 
van ons volgende Dienssentrum 
Wegneemetes met ‘n week aangeskuif.   
Bestel asseblief voor Vrydag, 12 Julie 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? 

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

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

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/
Bybelstudiegroepe en kom kuier saam en ge-
niet ‘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 Siska asb  ten minste 14 dae voor die 
tyd om te bespreek vir groot groepe op  
082 762 2732. HARTLIK WELKOM! 

 

GELEENTHEDE EN GEBEURE 

Kom kuier saam met ons Vrydag! 

Waar kan ek dien? 
 

Liewe vriende, ons wil u almal uitnooi om  
in die volgende week stil te raak, rustig  
te raak, by Jesus se voete te gaan sit  

en luister. 
 

Daar is soveel geleenthede waar u ‘n  
verskil kan maak in die gemeente, in die 

gemeenskap, in ons land.  Of dalk net in u 
eie huis, by die bure, in u vriendekring.  

 
Ons beplan om volgende week ‘n hele  

paar plekke weer vir u uit te wys, waar  
u kan inskakel, deel word, kom aanmeld  
om ‘n verskil in Jesus se gemeente in  

Onrusrivier te maak.  Maar tot dan . . . 
Gaan woord eers stil by HOM,  

luister en hoor.  


