1 September 2019
HARTLIK WELKOM!
Dis vandag die 1ste September. Dit is lente, of hoe ...?
Meteorologies gesproke is die maande September,
Oktober en November ons lente maande.
Astronomies gesproke begin die lente egter eers met
die lentenag-ewening., d.w.s. op 22/23 September.
Maar vir ons is dit nóú lente en ons vier vandag
Lentedag. Die bome bot. Vir die diere het die
broeiseisoen aangebreek en vir die baie van ons die
hooikoors-seisoen aangebreek. Die Overberg spog met
sy groen koring- en fluoressent geel kanola-lande.
Namakwalandse spog met haar bont lappieskombers
met vreemde lappies soos die bobbejaantjies,
kalkoentjies en weeskindertjies. Besoekers kom vertel
van die ‘spul bosse’ soos die kersbos, die skaapbos, die
perdebos, die kraalbos en die donkiesbos. Die kenners
identifiseer die halfmens, die bababoudjies,
poeierkwas, koekamakranka, kleuterviooltjies,
geelkatstert, rooikatstert, witeendekos en die
beestong.
En DJ Opperman vertel vir ons van waar hierdie
vreemdsoortige blomme vandaan kom:
Op die groot saaidag van die heelal
het reeds 'n entjie duskant Wupperthal
oor die kaal Noordweste
'n sakkie van die Heer se beste saad
per ongeluk gelek,
gelek
en uitgeval.
(Namakwaland deur DJ Opperman)

VANOGGEND SE BOODSKAP
DEUR Ds Michiel de Kock
WIE BEMIN WORD KAN LIEFHÊ
1 JOH.4:7 - 21
God bemin Sy bruid met ‘n onmeetbare, onvoorwaardelike liefde. Die vraag vanoggend is of jy God toelaat
om jou lief te hê ? Of jy jouself onvoorwaardelik oorgee aan die God en Vader wat vir jou alles gegee het?
Is daar dinge soos ‘n onwaardige gevoel of voorwaardes van jou kant af wat keer dat jy jou kan oorgee aan God se liefde? Slegs wanneer jy weer glo jy
is geliefd en dat God jou onbeperk liefhet, omdat Hy
liefde is, kan jy waarlik liefhê.
Dit geld vir alle menslike verhoudings asook jou huwelik. Jy is die moeite werd om lief te hê, want jy is die
beminde van jou Here God. Mag jy met Jesus se
selflose en alles-gee liefde, jou naaste, ja, ook die een
wat veronderstel is om die naaste aan jou te wees,
jou huweliksmaat, onbeberk bemin en liefhê.

"O, there is nothing holier in this world of
ours, than the first consciousness of
love, the first fluttering of it’s silken
wings" Longfellow

En die Here Jesus sê ons moet God se Lentetaal lees:
Kyk mooi. Moet julle nie bekommer oor julle lewe
nie. Let op die veldlelies; hulle swoeg nie. Julle
hemelse Vader weet immers wat julle alles nodig
het. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie.
Vader sorg vir julle. (Matt 7v25-34).
Dit is God se Lente. En God se somer kom.....
SOLI DEO GLORIA

KUDDE-KERK BY ONRUS MANOR
Vanaand @ 17:00 (Ds Johann Smith)

GEEN AANDDIENS
DEURKOLLEKTE VANOGGEND
Spes. Koll. Sending - Plaaslik

Wees LIG!

WAT GEBEUR HIERDIE WEEK BY DIE KERK?
DINSDAG 3 SEPTEMBER
SOPKOMBUIS

19:00 FOTOBEDIENING
VOL VAN HARTE!
Ons tema hierdie maand is “HARTE”, maar
ons het besluit dat daar nie vooraf enige
inskrywings gedoen word nie. Ons gaan by
hierdie geleentheid harte afneem en prakties leer hoe om ons
kameras op verskillende maniere te gebruik.
Diepte van veld, vinnige spoed en ander kreatiewe kunsies sal
be-oefen word. Bring net jou kamera en driepoot saam asook
enige voorwerp wat as ‘n hart ge-identifiseer kan word. ‘n
flitslig of LED lig kan ook handig te pas kom. Ons sal sorg vir
die agtergrond-materiaal.
Kom geniet ‘n aand van pret en tegniese ondersteuning om van
jou fotografie iets besonders te maak.
BEGINNERS IS BAIE WELKOM! (Slegs R20 toegangsfooi)
Vriendelike groete, Gerhard van Helsdingen
083 306 9332

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 saam
met Joan en Hannie.
Sitkamer om 10h00: Ondersteuningsgroep vir Alzheimer/
Demensie/MNS/ spierdistrofie/ Parkinsons om 10h00 in die
sitkamer van die Dienssentrum. Almal is welkom.

WOENSDAG 4 SEPTEMBER
11:00 - 13:00 KLEREKAS
10:00 KUDDE-KERK BY KIDBROOKE (Ds Johann Smith - Nagmaal)
11:00 KUDDE-KERK BY NEGESTER (Ds Johann Smith)
18:00 BYBELSKOOL BY NG HERMANUS
Tema: Ons lees hierdie week die RIGTERS en ons vind vir Jesus!
Met die lees van JOSUA het ons gesien hoe God se volk die
Beloofde Land ingeneem het. Josua-hulle het die nuwe land
onkruid vry gemaak, maar daarna het die stamme ongelukkig nie
hul lande onkruid-vry gehou nie. Die onkruid (afgode) het vinnig
opgeslaan en die goeie saad verdring.
Daar was nog nie ‘n koning nie, maar het Here het gesorg vir
manne en vroue om die onkruid te kom verwyder – ‘n
linkshandige sluipmoordenaar soos Ehud; ‘n arm en nie
gerekende Gideon; die seun van ‘n prostituut soos Jefta; ‘n
geheelonthouer en die Victor Ludorum soos Simson, en ‘n vrou
soos die profetes, Debora!
Elke Rigter was ‘n Geesvervulde ‘sjafat’, dws iemand om orde
uit die chaos te skep.
Bring jou Bybel saam. Clifford (cliffordheys@hermanus.co.za)

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.

DONDERDAG 5 SEPTEMBER
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: Kom speel speletjies soos Rummikub
saam met Joan en Hannie

VRYDAG 6 SEPTEMBER

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

SONDAG 8 SEPTEMBER
GEBED VOOR DIE DIENS: Kom bid asb saam (Gebedskamer)
WYKE DIENSBEURTE Teebeurt (Maalruimte) (Wyk 31)

09:00 EREDIENS Dr Wilhelm Burger gaan voor.
Toe God sy pad met die mens beplan het, het Hy gekies om 'n
pad van genade te stap. As ons deur die geskiedenis kyk, lyk dit
vanuit 'n menslike oogpunt asof God se keuse nie gewerk het nie.
Is genade regtig die beste manier om met mense te werk?
Is genade die beste motivering vir mense om te verander? Dit
lyk asof jy die meeste uit mense kry as hulle daarmee 'n prestasie
kan bereik, of as hulle bang is vir vergelding, of as jy hulle ego
streel. Al die ander godsdienste in die wêreld werk met die
beginsel, en dit floreer!
Jesus was daagliks met hierdie dilemma gekonfronteer. Die
Fariseërs se hele godsdiens was op wettiese toewyding gebou.
Daarom vertel Jesus 'n gelykenis in Luk. 18:9-14. Paulus probeer
ook in Rom. 4:1-8 om daarby aan te sluit. Tevergeefs?

18:00 AANDDIENS
Ons nooi graag alle jongmense, ouers en jonk van gees uit.
Welkom!
BAIE DANKIE!! Annalize Loubser van
"THE ROYAL GARDENER'S NURSERY" het
goedgunstelik al die plante wat vandag LENTE
in die kerk bring, voorsien. Sel: 082 337 4476
E-pos adres: annalizergn@gmail.com

SPEKBOME & BRAAIDAG
DINSDAG 24 SEPTEMBER 2019
Die Kerkraad nooi alle Kleingroepe, Omgeegroepe, Bybelstudiegroepe, Selgroepe, Wyke en Bedieninge om deel te neem aan
die viering van Erfenisdag op Dinsdag 24 September 2019.
Ons nooi elke Groep wat deelneem uit om op die dag ‘n
Spekboom te plant langs die heining aan die noordekant van
die groot parkeerterrein. Gate sal reeds voorbereid wees.
Elke groep kan dan hul eie boom plant waarna ons ‘n bekende
spreker gaan nooi om met ons te gesels oor onder andere
die veelsydige en suurstofmakende Spekboom.
Daarna sal ons saamkuier met n bring-en-braai.
Ons sal roosters en vure verskaf!
Meer inligting sal nader aan die dag bekend gemaak word.
Bevestig asb vroegtyd watter groepe kom by Mervian by
die kerkkantoor, sodat ons kan sorg dat daar genoeg gate
gegrou word.
BRING ASB ’N SPEKBOOM SAAM, KOM PLANT
DIT EN MAAK SO ‘N VERSKIL!
Ons sien uit na ‘n lekker kuier op Erfenisdag.
NAVRAE: Pieter Vorster (081 399 0557)

LIEFDE
Wanneer julle liefde aan
ander bewys, is dit om
soos dit vir MY te gee.
MAANDAG 2 SEPTEMBER
HUWELIKE: Here God, gister het ons troue gehou en oor huwelike
gepraat. Ons wil vandag elke huwelik aan U opdra. Kom Heilige
Gees, en span U heining van beskermende vuur rondom elke
huwelik. Ons bid U seën vir elke paartjie en dat hulle U as die
anker in hul huwelik sal aanvaar, beleef en uitleef.

IS

AANSTEEKLIK

MY BURE IS OORSEE. MOET EK OOK EMIGREER?
DEUR STEPHAN JOUBERT
Om te ry of te bly. Dit is die vraag vir vele. “Die wiele val af.”
“Hier is nie ‘n toekoms vir my kinders nie.” “Misdaad
wen.” Hoe gemaak? Sulke persepsies is deesdae baie mense
se nuwe realiteit. Wel, jy kan doen wat jy wil. Dit is jou lewe.
Maar as jy ernstig is oor die Here, dan is dit nie heeltemal so
maklik nie. As jy bely Christus is Here, dan is Hy ook die Heer
van jou lewe. Dan volg jy Hom.
Wel, hoe dink navolgers van Christus oor sulke ry of bly vrae?

DINSDAG 3 SEPTEMBER
PREDIKERSKRING IN HERMANUS: Vader, ons bid vandag spesiaal
vir alle leraars, pastore, predikante en evangeliste in ons dorp.
Ons bid vir hierdie leiers wat voorgaan by ‘n gemeente en soms
onder baie druk gaan. Ons bid Heilige Gees, dat U elkeen sal vul
met wysheid, insig en ‘n oormaat Jesus-liefde om hul lidmate te
bemagtig en lei in die waarheid en LIG.

WOENSDAG 4 SEPTEMBER
SUID-AFRIKA: Elke Woensdag is ons op ons knieë voor Vader God
vir ons land. Ons bid vir al die leiers, ons bid vir geregtigheid en
regverdigheid. Ons bid vir LIG in ons land. In U hande Here ...

DONDERDAG 5 SEPTEMBER
TROOS: Ons dink en bid vandag vir alle persone wat iemand na
aan hulle verloor het, hetsy deur afsterwe, wegtrek, verhoudinge
wat skeef loop. Here, daar is soveel hartseer en daarom staan ons
op U Woordbeloftes vandag dat U ons sal troos wanneer ons U
naam aanroep. Dankie dat ons op U skoot kan kom sit vir troos.

VRYDAG 6 SEPTEMBER
KOLWYNTJIE TEETUIN & DIE DIENSSENTRUM: Here ons wil vandag
dankie sê vir die Teetuin en die Dienssentrum. Dankie vir die
hawe wat die sentrum geword het vir ons seniors. Dankie vir die
lekker kuiers rondom koffie en koek op ’n Vrydag, waar nuwe
vriendskappe gevorm word. Dankie vir Hannie en Joan en die
hele span wat daar dien - ons sien Jesus se liefde en omgee in julle

SATERDAG 7 SEPTEMBER
SPEEL: Dankie Jesus dat ons saam met U kan pret hê en speel.
Dankie dat U vir ons vreugde gee, opgewondenheid en die
geskenk van LAG. Ons geniet dit saam met U vandag.

SONDAG 8 SEPTEMBER
LOFOFFERS: Here God, vandag bring ons ons LOFoffers tot U eer.
Ons wil U aanbid, loof en prys vir wie U is. Aan U al die eer, die lof
en die dank. Dankie, dankie, dankie Here!

GEBEDE VIR SIEKTE & BEMOEDIGING
CHEMO / BESTRALING / BEHANDELING:
Louis van Dyk. Ons bid ook vir alle hospitaalpersoneel.
IN DIE HOSPITAAL EN AANSTERK TUIS:
Ernie Stephan, Zanmari Nel, Flick du Toit, Oscar Thorisson,
André van der Walt, Elize Smith, Nico van der Merwe
SIEKTE / SORGEENHEID / BEMOEDIGING:
Peet Geyser, Werner Setzkorn, Helena Becker,
Stuart McFarlane, Hanlie Chambers, Hak van Niekerk

Eerstens, God is glokaal. Hy is globaal en lokaal. Hy is internasionaal en plaaslik. Die hele wêreld is Syne. Daarom stuur
Hy sy mense nog altyd op missies regoor die aarde. Abraham,
Paulus en derduisende ander gelowiges moes deur die eeue
God se koninkryk orals uitdra. Maar die Here is ook plaaslik.
Hy is nie net elders nie. God het nie geëmigreer as moeilikheid
opdaag nie. Daarom kan en moet ons Hom op enige plek op
aarde dien en navolg. Daar waar ons is, daar is God se huis;
daar is Hy ook tuis.
Tweedens, ons hoogste roeping as navolgers van Christus is nie
ons eie veiligheid, ons voorspoed, of ons eie toekoms nie. En
as dit is, is ons niks anders as al die ander bewoners van die
planeet nie. Dan gaan dit steeds net oor onsself. Ons leef vir
die Here. Sy missie is ons en ons huis s’n. Al ons besluite, soos
of ons bly of ry, gaan oor die Here se eer. Ons is sy diensknegte.
Ons leef nooit vir onsself en vir ons eie voorspoed en geluk nie,
maar vir Hom en vir ander.
Derdens, dit kos ‘n kruis om Jesus te volg. Altyd. Orals. Of ons
hier bly, of daar - die prys is steeds dieselfde. As ons eerlik is
oor die feit dat Jesus ons Here is, dan het ons in elk geval reeds
die keuse gemaak om ons lewe te verloor - nie vir onsself nie,
maar vir Hom.
Ons mag vrae vra oor waar ons met ons een en enigste lewe
wil leef, werk en bly. Ons mag ook dink aan ons loopbane, ons
veiligheid, ons kinders... maar bo al gaan dit oor ons Heer se
eer. Vir Hom leef en sterf ons. Nog voorspoed, nog onveiligheid, is ons trekpleister of ons kompas; net die Here is!
Op enige plek op aarde is ons in Sy hande.
Soos wat ek aldag vir myself sê: “Enige plek op aarde is ‘n
lekker plek, maar dan moet ek ‘n lekker mens wees.”

Wel, wees dit tot eer van die Heer.

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

KOM ONS DIEN SAAM
ONRUSRIVER DIENSSENTRUM
Koeksisters is daagliks beskikbaar by die
Dienssentrum teen R30 per dosyn. Vra net
vir Joan/Hannie.
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.
Ledegeld (LET WEL): Ledegeld is vanaf
1 Maart betaalbaar by Hannie/Joan teen
R400 per individu en R600 per egpaar.
VIR U DAGBOEK (TEKEN ASB AAN)
TEHUISE OPEDAG: Dinsdag, 10 September
om 10h00: Ons probeer al die tehuise vir
bejaardes (Kidbrooke/Onrus Manor/Lettie
Theron ens.) hier kry vir ‘n opedag. U kan al u
vrae bring en inligting kry by die verskillende
tehuise vir bejaardes.
WEGNEEM-ETES
Woensdag, 11 September: Kom bestel van
ons lekker wegneemetes. Bestel asseblief
voor Vrydag, 6 September by Joan/Hannie
(028 316 1745). Enige persoon kan van die

wegneem-etes bestel – oud of jonk! 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)
VRYDAE 09:30 - 11:30
DIE KOLWYNTJIE TEETUIN IS OOP
Kom drink tee/koffie en geniet 'n eetdingetjie
vir slegs R35 (R25 vir lede). 'n Tweede koppie
koffie gaan u slegs R10 kos. Dit is voorwaar
die lekkerste eetgoed in Hermanus.
GROEPE: Kontak asb vir Siska Conradie
by 082 762 2732 ten minste 14 dae voor die
tyd om te bespreek vir groot groepe. Onthou
asseblief wanneer groepe bespreek moet daar
‘n R100 deposito betaal word by Joan/Hannie.
AS U BETROKKE WIL RAAK by die
maak van eetgoed vir die teetuin of om
Vrydae by die Teetuin te help - ons soek
altyd vrywilligers. Kontak asb vir Siska.
BAIE DANKIE en BAIE WELKOM!

AIRTIME VIR WISKUNDEKINDERS
Die aanmoedigings vir die kinders wat deelneem aan
die Wiskunde Projek, werk as volg:
Die leerders van die verskillende skole ontvang op hul
WhatsApp groepe weekliks 'n Wiskunde probleem.
Vir elke 4 weke agtereenvolgens wat 'n leerder 'n
POGING instuur, ontvang die leerder 'n R30 data
bondel by 'n winkel naby die skool, sodat gebrek aan
data nie kan verhoed dat leerders deelneem nie. Vir
elke vierde KORREKTE poging, ontvang die leerder 'n
R30 prys van sy keuse by ‘n winkel.

KLEREKAS BENODIG DRINGEND
KLERE ASB
Ons klerekas is leeg! Dis dalk weer tyd
om so bietjie deur u kaste te kyk en
uitgooi wat u nie meer dra nie?
Bring gerus na
die kerkkantoor.
BAIE DANKIE!!

Baie dankie vir fondse wat geskenk is en word - dit
word by hierdie twee kafees inbetaal. Ons probeer
hiermee vir die kinders sê dat die hele Hermanus
gemeenskap hul ondersteun en sukses toewens.
U is welkom om enige skenking in te betaal by ons
bankrekening met die verwysing: AIRTIME.
Vir enige navrae of as u wil deel word van hierdie
pragtige projek, kontak gerus vir Norval Geldenhuys
op 083 531 3586. Baie dankie!

DANKOFFERS
NG Kerk Onrusrivier
Bank: ABSA

Rek. 406 215 2718

SENDING (GBO)
Geloofbelofteoffer
Bank: ABSA
Rek. 916 9799 886

ngkonrusrivier.co.za
Gaan “like” ons gerus

NG Onrusrivier
Posbus 25
Onrusrivier
7201

