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VANOGGEND SE BOODSKAP  
DEUR DR WILHELM BURGER 
VAN ONVERGENOEGDHEID NA TEVREDENHEID 
(LUK 12:13-21) 
 
Hierdie week praat ons oor die laaste tema van die 
reeks "Van wanhoop na hoop".  Dit gaan oor onverge-
noegdheid of tevredenheid. Onvergenoegdheid is 'n 
slegte plek om jouself te bevind. Dit steel lewens-
vreugde, medemenslikheid en mededeelsaamheid.  

Jy voel gejaagd, ontevrede en almal is vir jou 'n 
bedreiging. Hierdie gevoel steel al jou geluk en vreugde 
en maak van jou 'n onaangename mens. 
 
Vergenoegdheid is 'n samevatting van vrede, geluk en 
dankbaarheid. Dit is nie gekoppel aan besittings of 
bankstate nie, maar kom uit 'n diepe verstaan van die 
geheim van die lewe. Ten diepste moet dit as 'n gawe 
aan jou gegee word. Jesus verduidelik dit mooi met 'n 
verhaal in Luk. 12:13-21. Daaroor praat ons vanoggend. 

HARTLIK WELKOM! 
 

Vandag is Palmsondag. Op dié Sondag het die Here 
Jesus die stad Jerusalem binne gery op die rug van ’n 
jong donkie. Die skare het Hom verwelkom met die blye 

“Hosannas” (Die Aramese woord ( אושענאʾ ōshaʿnā) 
beteken “red ons!”). Sommiges drapeer die donkie met 
kledingstukke en ander rol daarmee die rooi tapyt vir 
Hom oop. En ander pluk en waai triomfantelik die palm-
takke. Die skare is jubelend met ‘n Hosanna-verwagting! 
Hulle Redder het gekom. Hosanna! 
 

Maar Jesus huil. En Hy huil hoorbaar ......? Hoekom?  
Jesus kom as ‘n revolusionis. Die woord ‘revolusie’ 
beteken om om te keer – bo na onder en onder na 
bo.  

 

Die Hosanna-skare verwag van die rewolusionêre Jesus 
om die Romeinse heerskappy om te keer en om die 
ondergeskikte Jode weer na bo en na vryheid, te bring. 
(Bo na onder en onder na bo). 
 

Jesus se visie en ideaal is anders: Hy kom om die 
Koninkryk van God na bo te bring. Immers, Jesus het 
van die begin ons geleer om te bid: “Ons Vader, laat  
U koninkryk kom (ten koste van ons eie persoonlike 
koninkryk of politieke bestel)” (Matt 6v9). 
 

Die aardse koninkryk is soos ‘n piramiede met 
bepaalde strukture bo soos leierskap, mag en 
gesag, outoriteit, begroting, onderdanigheid, ens.  

 
Die Koninkryk van God is soos ‘n omgekeerde 

piramiede. Jy hoor: “Geseënd is jy as jy afhanklik 
is, as jy ‘n vredemaker is (en nie bloot 
vredeliewend nie), as jy vervolg word.”  
(Matt 5v3-11). In die Koninkryk van God moet jy 
jou vyande liefhê.” (Matt 5v38-45). In die 
Koninkryk van God is die arm weduwee wat 2 (min 
werd) munte in die skatkis gooi die rykste vrou in 

die gemeente (Mark. 12v41-44). In die Koninkryk 
van God moet jy “nie wraak neem nie, nie kwaad 
met kwaad vergeld nie en moet jy die kwaad 
oorwin met die goeie (m.a.w. reken af met jou 
vyande – maak jou vyande jou vriende!)”  
(Rom. 12v9-21). 

 

Onmoontlik?  
Ja, dis vir jou en my onmoontlik, maar nie vir Jesus nie. 
Hy het dit kom doen vir jou en my, namens jou en my. 
Hosanna – Jesus red ons. Hy kom doen wat ons nie kan 
nie .....! En Hy gee aan jou en my genadiglik ere-
burgerskap van God se Koninkryk! 

 
Soli Deo Gloria 

AANDDIENS VANAAND @ 18:00 
Ons nooi alle tieners, jongmense, ouers, jonk van gees! 

Kom geniet die aand saam met ons in die teen-
woordigheid van die Almagtige God.  Ons sing,  

ons juig, ons kuier. 

DEURKOLLEKTE VANOGGEND  
Sin. Koll.  Bediening aan die Jode 

 

 



WAT GEBEUR HIERDIE WEEK BY DIE KERK?  

MAANDAG 15 APRIL 
 
18:30-19:00  
LYDENSWEEK MEDITASIE 
 
 
 

 
 
 

DINSDAG 16 APRIL  
SOPKOMBUIS 

 
18:30-19:00  
LYDENSWEEK MEDITASIE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ONRUSRIVIER DIENSSENTRUM 
Haarkapper:  Mariaan Visser (082 877 8546) is ons haarkapper.  
Sy sny/doen hare op Dinsdae by die Dienssentrum.   
Kliniek:  Ons kliniek is oop op Dinsdae vanaf 10h00 - 12h00. 
Kontak vir sr. Calitz by 073 152 5623 vir 'n afspraak (slegs R20 vir 
lede per besoek).   Kontak haar vir bedwas van bejaardes/siekes. 
Versorgers:  Indien u ‘n versorger benodig om u eggenoot/e/
moeder/vader te versorg wanneer u met vakansie gaan of wan-
neer u hospitaal toe moet gaan of wanneer u uit die hospitaal 
kom en hulp tuis 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 tannie Hannie en tannie Joan.   

 
 

WOENSDAG 17 APRIL 
 
18:30-19:00  
LYDENSWEEK MEDITASIE 
 
 
 
 
 

 

18:00 GEEN BYBELSKOOL  
NEEM ASB. KENNIS: Daar is hierdie week geen 
Bybelskool nie en ook nie volgende week nie. 
Hermanus: Geen op Woensdag 17 (Die gemeentes vier 

Groot Lydensweek), 24 April, 1 Mei (Werkersdag) en 
8 Mei April (Stemdag). 

Onrusrivier: Geen op Donderdag 18 April (Die gemeentes 
vier Groot Lydensweek), 25 April, 2 Mei (die dag na 
Werkersdag) en 9 Mei April (die dag na Stemdag). 

Navrae: Clifford by 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 18 APRIL 
09:00 GEEN BYBELSKOOL 

 
18:30-19:00  
LYDENSWEEK MEDITASIE 
 
 
 
 

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 en bespreek die verstellings met haar.   
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.   
 
 

VRYDAG 19 APRIL (GOEIE VRYDAG) 
 

08:00 GOEIE VRYDAG  
NAGMAALDIENS 
 

10:00 GOEIE VRYDAG  
NAGMAALDIENS 
 

 

 

SAT 20 APRIL (STIL SATERDAG) 
 

ONS RAAK STIL VANDAG -  
WAGTEND, BIDDEND 
 
 
 
 

Ons bid ook almal saam vandag vir ons pragtige land.  Vandag 
vind ’n belangrike gebedsbyeenkoms in Johannesburg plaas waar 
politieke en geloofsleiers vir Suid-Afrika sal intree in gebed. Geen 
politiek daardie dag nie; slegs gebed.  Kom ons bid saam. 

 
SON 21 APR (OPSTANDINGSONDAG) 
08:30 GEBEDSKAMER:  Ons bid saam vir die erediens,  
die leraar aan diens en die gemeente. Kom bid asb saam! 
WYKE DIENSBEURTE Teebeurt (Maalruimte) (Wyk 12) 
 

 

06:00 OPSTANDINGSDIENS 
BY ONRUS BEGRAAFPLAAS   
Onthou asb om u stoel, flitslig en piekniek-
mandjie saam te bring. Ons sing soos die 
son opkom! 

 
 

09:00 FEESDIENS Ds Michiel de 

Kock nooi u almal hartlik uit om saam as 
geloofsfamilie hande te vat in lofgesange.  
Saam te kom jubel oor die woorde:  “Die 
Heer het waarlik opgestaan!!” 

 

18:00 GEEN AANDDIENS  

 
Ons bid u almal ‘n geseënde Paasfees toe. 

 

 

Baie dankie aan  

Superplants  
vir die gebruik van  
julle pragtige palms  
vir ons Palmsondag  
simboliekuitstalling.  
Ons waardeer julle!!! 

mailto:cliffordheys@hermanus.co.za


GEBEDE  VIR  NOOD,  SIEKTE   
EN  BEMOEDIGING 

CHEMO / BESTRALING / BEHANDELING:   
Bennie Kotze, Sugnet Sieberhagen, Alet Gerber, Johann du Preez, 
Suzette Rust 

IN DIE HOSPITAAL EN AANSTERK TUIS:  
Zanmari (Joe en Sandra Nel se dogter), Elsie Benade,  
Willem Viljoen, Betsie Geldenhuys, Elsa Opperman 

SIEKTE / SORGEENHEID / BEMOEDIGING:  
Peet Geyser, Hanlie Chambers (Ina Erasmus se dogter in Brits), 
Louis Scholtz, Werner Setzkorn, Helena Becker, Rita J v Rensburg, 
Steward McFarlane, Grame Stephan, Albert & Mariane Keulder, 
Hannetjie & Bennie Duraan, Adi & Jaco Retief, Louis van Dyk.   
Ons bid ook vir alle persone in ‘n siekeboeg en onthou ook hul 
versorgers.   

OP ONS KNIEË VOLG ONS IN JESUS SE VOETSPORE 

MAANDAG 15 APRIL 
JESUS, ONS LEERMEESTER:  Leer ons asb om gehoorsaam in U 

voetspore te volg, elke dag, met vertroue en geloof.  
 

DINSDAG 16 APRIL 
JESUS, LEER ONS BID: Trek ons nader aan U Jesus, dankie vir U 
voorbeeld van hoe om te bid.  Maak ons getrou in ons stiltetyd. 
 

WOENSDAG 17 APRIL 
JESUS, DIE LAM:  U het uself kom offer.  U is die Lam, die 
Waardige.  Vandag eer ons U as die ware Lam van God.  
 

DONDERDAG 18 APRIL 
JESUS, ONSKULDIG: U het die keuse gemaak om al ons skuld op 
U onskuldige skouers te neem Jesus.  Ons is in aanbidding voor u 
met dankbaarheid oor U genade. 
 

VRYDAG 19 APRIL 
JESUS VERLOSSER: Vandag sterf ons saam met U aan ‘n kruis, 
maar ons staan ook op saam met U.  Dankie Jesus Verlosser!! 

PAASFEES:  WAT BETEKEN DIT VIR ONS? 
Pase is die hoogtepunt van die kerklike jaar wanneer ons die 
opstanding van Jesus Christus uit die dood herdenk. Alles wat ons 
doen, herinner ons daaraan dat hierdie die klimaks van die hele 
jaar is vir die gelowiges. Dit is byna asof die gelowiges op hierdie 
dag nie genoeg kan kry van die viering van die oorwinning nie, en 
daarom strek die viering van die opstanding oor vyftig dae. 
Die belangrikheid is so sentraal in die evangelie dat dit byna 
onmoontlik is om ‘n Christen te wees en nie die opstanding te vier 
nie. Tog is dit asof die viering van die opstanding net te verrassend 
is, asof die verbasing hieroor te groot is vir gelowiges om dit voluit 
te vier. Wie die opstanding werklik ernstig opneem, sal gou vind 
dat dit hier om veel meer gaan as oppervlakkige goedgelowigheid 
in die positiewe dinge in die lewe.  
 
WANNEER VIER ONS PAASFEES? 
Paasfees kan nie losgemaak word van die Kruisgebeure nie.  
Die vier dae wat begin by Heilige Donderdag en eindig by Paas-
sondag, kan gesien word as een onafgebroke liturgie. Tydens 
hierdie vier dae beleef die pelgrim ‘n eksodus wat deur die dood 
na die nuwe lewe lei. 
Op Heilige Donderdagaand word die laaste Avondmaal herdenk, 
gewoonlik met die viering van die Nagmaal. Goeie Vrydag is die 
dag waarop ons die kruisiging van Jesus Christus herdenk. Op 
hierdie dag word die kerke gestroop van alle versiering en simbo-
liek. Alleen die beker en die bord is daar om ons te herinner aan 
Christus se bittere lyding. 
Heilige Saterdag is die een dag waarop daar geen rituele voor-
geskryf word nie. Op hierdie dag dink ons aan Christus in die graf 
en daarom is dit ‘n dag van stille afwagting. Die stilte is nie sonder 
passie nie, maar vol van gespanne afwagting op die uitkoms van 
Christus se worsteling met die dood. Byna soos mense wat nie 
meer kan wag nie, is die gebruik om in die nanag op te staan en 
saam te kom vir die nagwaak. In hierdie donker ure is ons bewus 
van die stryd, maar ook van die wonder van die opstanding. Met 
die eerste teken van die nuwe dag, tradisioneel die eerste hane-
kraai (later het dit sonopkoms geword), breek die vreugde van die 
oorwinning plotseling deur met die aansteek van die Paasligte 
(meestal is dit kerse), die bediening van die doop en bevestiging 
van nuwe lidmate. 
 
SIMBOLE, RITUELE EN GEBRUIKE 
Die sentrale simbool met Paasfees en in die tyd daarna is lig wat 
deurbreek. Die opkomende son herinner ons elke dag aan 
Christus se oorwinning oor die dood. 
In die tyd van die opstanding is musiek weer baie belangrik. Die 
vreugde oor die opstanding is so groot dat dit ons laat oorgaan    

in lofprysing.  Hoewel die Paaseier ‘n baie kommersiële Paassim-
bool geword het, is die bedoeling van die versierde eiers om ons 
aan nuwe lewe te herinner.  Lofliedere en trompetgeskal is in kon-
tras met die stilte van die vorige dag. 
 
In kontras met die vas van Lydenstyd, word daar in Paastyd en ver-
al met Paasfees heerlik feesgevier deur allerlei lekkernye te geniet. 
Soet is tog die smaak wat ons aan die oorwinning laat dink. 
Met al hierdie dinge herinner ons mekaar op hierdie dag aan die 
grootste van alle dramas:die Heer het opgestaan, die Heer het 
waarlik opgestaan. 

 
“Paastyd is ‘n tyd waarin nuwe lewe gevier word. Ons moet 

hierdie tyd aangryp as ‘n tyd waarin ons opnuut kan identifiseer 
met die drama van nuwe lewe uit die dood. So maak ons gereed  

in die Paastyd vir die uitstorting van die Heilige Gees. Die eksodus 
begin by die As-Woensdag en eindig by die vuur van Pinkster.  
Selfondersoek en skuldbelydenis word opgeneem in wederge-
boorte, van sondebesef en die dood word ons saamgeneem  

op weg na die opstanding en die ewige lewe.” 

 
KLEURE IN PAASTYD 
Kleur speel ‘n baie belangrike rol in Paastyd. Dit staan in skrille 
kontras met die somberheid van die kleure van Lydenstyd. 
Op Paassondag en deur die hele Paastyd is die dominante 
kleure wit en goud. Kleure van oorwinning en vreugde. Ander 
vrolike kleure wat die glorie van Christus se heerskappy oor die 
dood beklemtoon, kan ook gebruik word. Dit is belangrik om ons 
huise en kerke in hierdie tyd met baie blomme te versier. 



 

 

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 
 

PLAASBOTTER EN KAAS is beskikbaar by die 
Dienssentrum teen R50 vir 500g van Dinsdae 
tot Vrydae vanaf 9h00 - 12h30.  Daar is ook  
weer heerlike kaas beskikbaar.  Kontak Hannie/
Joan (028 316 1745) vir die prys.   
 

Die Dienssentrum het ‘n FACEBOOKBLAD.  In-
dien 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.  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 Maart verhoog 
is.   
 
VIR U DAGBOEK: 
 

Dinsdag 23 April om 10h00:  Alzheimer/
Demensie-ondersteuningsgroep vir familielede 
en versorgers.  Kom sit agteroor, gesels lekker 
saam, kry advies bymekaar en word onder-
steun. 
 

Dinsdag, 30 April om 10h00:  Sr van der Riet 
kom praat met ons oor wondsorg.  Hoe ouer 
mens raak, hoe makliker val jy.  Sr van der Riet 
gaan ons vrae kom antwoord:  Wat maak ek 
wanneer iemand val?  Wanneer moet ek die 
dokter/hulp inroep?  Hoe stop ek die bloed?  
Kan ek die persoon laat opstaan?  Wat doen 
ek? 

Baie dankie vir hierdie Hartklopborg wat die druk van ons gemeenteblad moontlik maak. Dankie! 

Haal die onsekerheid uit die verkoop van u eiendom 
 
 

Skakel gerus vir Jaap van Staden (083 259 2940) 
vir ‘n gratis konsultasie en sonder enige verpligting. 
 

Ek sal die bemarkings en verkoopsprosesse aan u  
verduidelik, asook alle dokumentasie benodig om  
aan al die wetlike vereiste te voldoen.  Welkom! 
 

10% van netto kommissie verdien op verkope sal aan Onrusgemeente geskenk word 

 

 

DIENSSENTRUM: 028 316 1745 


