16 Junie 2019
HARTLIK WELKOM!
Dit is vandag die 16de Junie . Die Soweto-opstand van
die oggend van 16 Junie 1976 word onthou. Die
nagenoeg 20 000 leerders uit talle skole in SOWETO,
wat dié oggend betoog het, word ook onthou. Die
Hector Pieterson-gedenkteken in Orlando-Wes, Soweto
laat ons dié dag nie vergeet nie. Ook nie fotograaf Sam
Nzima, se bekende foto van die lewelose liggaam van
Hector Pieterson in die arms van Mbuyisa Makhubo nie.
Holocaust-oorlewende, skrywer en Nobel Laureate,
Eliezer Wiesel onthou ook. Hy onthou sy eerste nag in
Auschwitz. Hy was toe nog ‘n kind. Hy onthou die
gaskamers van Auschwitz. “Never shall I forget the
smoke. Never shall I forget the little faces of children
whose bodies I saw burned into wreaths of smoke
beneath the silent blue sy”: (Night, p 32).
Dietrich Bonhoeffer was nog ‘n jong teoloog, verlief en
verloof. Hy het dieselfde dood aanskou as Eliezer
Wiesel. Maar Bonhoeffer onderskei twee dode. Die een
is die dood “daar buite, die verskriklike vyand wat op sy
tyd na ons toe aankom. Hy is die man met die sens. Hy
stuur die koeël ....” (Midde in die Wêreld, p 42). Die
ander dood is die dood as jy jou lewe vir die Here gee
as ‘n vrywillige offer. Die sterwe aan die self.
Ja, ons onthou. Ons onthou vir Hector Pieterson,
Eliezer Wiesel en Dietrich Bonhoeffer, maar ons
onthou óók vir Jesus Christus. Jesus was God se
enigste Seun, wat op ‘n jeugdige 33-jarige leeftyd aan
‘n kruis vermoor is. Ons onthou Jesus se laaste woorde:
“Vader, in U hande gee en my gees oor” (Luk 23v46).
Ons onthou die Vader se sterk hande.
En as dit vandag VADERSDAG is, onthou ons ook ons
vaders. Ons onthou hulle sterk hande - vertroostend.
Ons onthou óók ons hemelse Vader se sterk hande – nóg
meer vertroostend. As die dood - die man met die
siekte, die sens of met die koeël - by my opdaag, weet
ek daar is geen lewe wat hy van my kan wegneem nie.
My lewe is vir veilige bewaring in my Vader se sterk
hande. En niemand - ook nie die dood nie - sal my uit Sy
hande ruk nie.
Ons eer ons vaders én ons Vader!
SDG

VANOGGEND SE BOODSKAP
DEUR DR WILHELM BURGER
Prediker 3:11-13
Hoeveel mense is werklik gelukkig? Is daar 'n verskil
tussen "happiness" en "joy"? As jy “happiness” google,
gee dit reeds 324 000 000 resultate!
Watter rol speel ons eie keuse in die kwaliteit van ons
lewensgeluk? Wat gebeur met lewensvreugde as ons
ouer word?
Jaques Brel sing weemoedig: "Die oumense droom nie
meer nie, hul boeke het gaan slaap. Die klavier is vals.
Die oumense beweeg nie meer nie, hulle wil het stadig
geword..."
Aan die ander kant word Clint Eastwood 88 en 'n
vriend wat saam golf speel vra hom wat hom nog aan
die gang hou? Hy antwoord: "I get up every morning
and don't let the old man in"
Hierdie woorde is nie net waar van ouer mense nie.
Jong mense kan ook ophou droom. Enige mens kan kies
om die vreugde in die lewe mis te kyk ... of kies om
hulle te verwonder oor die wonder van die oomblik.
In Prediker 3 lees ons wyse woorde oor die goeie
dinge van die lewe. Soveel so dat ons kan praat van
"die genade van genot!"
Don't let the old man in!

GEEN AANDDIENS
DEURKOLLEKTE VANOGGEND

Spes. Koll. Christelike Afhanklikheidsdiens (CAD)

Wees LIG!

WAT GEBEUR HIERDIE WEEK BY DIE KERK?
MAANDAG 17 JUNIE
VAKANSIEDAG

DINSDAG 18 JUNIE
SOPKOMBUIS
17:00 MEDITATIEWEDIENS IN DIE ARK
Kom word saam stil. Ons gebruik ook nagmaal.

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.
Sitkamer om 10h00: Familielede van mense wat aan Alzheimer
en Demensie ly is daar ‘n ondersteuningsgroep in die sitkamer
van die Dienssentrum om 10h00 – 11h00.

WOENSDAG 19 JUNIE
11:00 - 13:00 KLEREKAS

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 . Kontak Mathilda by 082 339 1085.

DONDERDAG 20 JUNIE
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 boekvoorlesing/-bespreking. Kom bied aan om ‘n nuwe boek, wat u
gelees het, te kom bespreek.

KAMERADE FOTOBEDIENING
BIED AAN OPLEIDING IN
BASIESE KAMERA TEGNIEKE
MAANDAG 24 JUNIE 2019
18:00 - 20:00 (MAALRUIMTE)
Ons nooi graag alle belangstellendes na ‘n opleidingsessie deur Jan Rousseau oor basiese kamera tegnieke. Baie van ons het wonderlike kamera’s, maar
gebruik slegs die “Auto” funksie. Hier is ‘n wonderlike
(GRATIS) geleentheid deur ’n kundige, om meer te
leer. U is almal baie, baie
welkom!!
KAMERAde groete,
Navrae:
Gerhard van Helsdingen
(083 306 9332)

SPOELKLIPPE UITSTAPPIE
Kom geniet en kuier saam met ons, ons volgende
uitstappie na Franschoek.
KOSTE VIR BUS: R115 per persoon
Indien jul belangstel om saam te kuier betaal asb by
Mervian voor Dinsdag 18 Junie sodat ons die bus kan
bevestig.
NAVRAE : Hannetjie Vosloo (082 452 0780)

PASSIESPELTOER NA OBERAMMERGAU 2020
MET ‘N ANDRÉ RIEU-KONSERT IN MAASTRICHT
14 - 23 JULIE 2020

VRYDAG 21 JUNIE

Besoek Nederland, Oostenryk & Duitsland
Onder leiding van Dr Wilhelm Burger
083 448 1651 / wb@ngkonrusrivier.co.za

SONDAG 23 JUNIE

Die Passiespele in Oberammergau is ‘n
toneelstuk oor die lyding, dood en opstanding
van ons Verlosser, Jesus Christus. Die toneel
word elke tien jaar opgevoer waarvan dit in
2020 vir die 41ste maal, die lig sal sien!
Plekke is beperk. Bespreek so gou moontlik.

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

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 22)

09:00 EREDIENS Ds Michiel de Kock
Onmoontlik om nie te praat oor die groot dade van God nie!!!
Skriflesing: Lees asb Handelinge 4
Oordink die teks en vra jouself hoekom was dit vir Petrus en
Johannes onmoontlik om stil te bly oor God? Is ons nog in verwondering oor die groot dade van God? Sien ons nog raak wat
God vandag steeds doen of laat ons toe dat die slegte dinge wat
gebeur ons oorweldig en stil maak? Dink asb na of bespreek in u
groepie watter rol die Heilige Gees in u lewe speel? Mag die
Gees van Christus ons inspireer vir die Koninkryk van God en ons
opnuut opgewonde maak oor wie God regtig is.
So opgewonde dat ons nie kan stilbly nie … Michiel

18:00 GEEN AANDDIENS

Baie dankie aan hierdie borg wat die druk van die Hartklop
moontlik maak. Dankie vir die ondersteuning!

WAAR KAN EK DIEN?
KLEREKAS HET DRINGEND
KLERE NODIG ASB
Gaan loer gerus deur u kaste. Daar is ‘n
gewoonte dat indien u nie in ‘n jaar se tyd
die kledingstuk gedra het nie, haal dit uit
die kas en bring na die KLEREKAS!!
Onthou dat alle fondse
van die Klerekas
gebruik word om
Kospakkiebestanddele
aan te koop. So
versorg ons mense
in nood. Dankie!!

ONS SOEK WOL ASB
Wolskenkings word vir ‘n laerskool vir ’n projek wat werk met
spesiale klas kinders. Dankie!!

ENGELTJIES & SENIORS KUIER HEERLIK SAAM
Op die Dienssentrum se stoep in die warm wintersonnetjie, het
die Engeltjies en Seniors te heerlike saamgekuier Donderdag.
Cor Grobler was die spreker en het oor gesondheid en welstand
van seniors gepraat. Baie dankie vir
almal se teenwoordigheid en heerlike samesyn na die tyd. Ons maak
beslis weer so!
Vir enige navrae oor die Engeltjieprojek, kontak gerus vir
Brenda op 083 390 0838 of
Marietjie op 083 455 1455.

HUIS LETTIE THERON BASAAR 27 JULIE
ONS HET U HULP NODIG ASB
BORGE 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 en/
of besprekings. Baie dankie vir u ondersteuning.
ONTHOU: Sonder borge kan ons nie die
Goeie Nuus uitdra nie. BAIE DANKIE!!

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.
Ons benodig: geld geld geld, ook artikels vir wit olifanttafel,
produkte vir die bak van pannekoek, koeke, beskuit, lekkernye
ensovoorts en ook fisiese hulp op die
dag van die basaar. 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 insake die basaar. Namens die bejaardes in Huis
Lettie Theron wil ons nou reeds vir u baie dankie sê vir u
bydraes en hulp.

VRUG EN GAWES VAN DIE GEES
Bid, luister en vra dat die
Heilige Gees vir jou uitwys
wat jou gawes is. Gebruik
dan daardie gawes om ander
mee te dien.
MAANDAG 17 JUNIE
JEUG & SKOOLVAKANSIE: Ons bid vandag in besonder vir ons
jeug. Here God, dankie dat ons elke kind, elke tiener, elke jongmens aan U voete kan neerlê. Ons bid vir beskerming, vir seën,
vir hoop, vir ‘n toekoms. Ons bid ook vir alle kinders, studente
en onderwysers vir ‘n heerlike, geseënde en welverdiende
rustyd.

DINSDAG 18 JUNIE
ONS GEMEENSKAP: Vader, ons dink vandag aan al die besighede
in ons dorp. Ons bid vir die eienaars en werkernemers se verhoudinge. Ons bid vir goeie bestuurswaardes, vir samewerking
en ons bid vir elke besigheid spesiaal in wintertyd wanneer dit
soveel stiller is. Staan hul asb by met U LIG van HOOP.

WOENSDAG 19 JUNIE
WAAR KAN EK DIEN? Jesus, ons lees in die Hartklop van soveel
geleenthede waar ons ‘n verskil kan maak. Ons beleef ook
Heilige Gees, waar U ons bewus maak van nood rondom ons.
Help ons om met waagmoed en gehoorsaamheid te dien.

DONDERDAG 20 JUNIE
GESINNE: Ons bid spesiaal vandag vir gebroke gesinne. Ons bid
vir die kinders wat tussen twee huise leef. Ons bid vir gesinne
waar daar geweld is, waar daar emosionele pyn is. Here, ons
kan net op ons knieë voor U staan en pleit vir genesing, vir
uitkoms, vir HOOP. Bring U sagte salf en help met heling en LIG.

VRYDAG 21 JUNIE
VRUG: Kom Heilige Gees, en maak ons elkeen intens bewus van
ons gawes en help ons om die Vrug van die GEES waarlik te gaan
leef. Help ons om dit te laat groei, meer en meer, sodat ons
hierdie vrug met ander rondom ons kan deel. Aan U al die eer!

GEBEDE VIR SIEKTE & BEMOEDIGING
CHEMO / BESTRALING / BEHANDELING:
Alet Gerber. Ons bid vir almal wat onder behandeling is.
IN DIE HOSPITAAL EN AANSTERK TUIS:
Zanmari (Joe en Sandra Nel se dogter), Rina Smith,
Flick du Toit, Hanlie van der Westhuizen, Hermanus Scheepers,
Desiré van Brakel, Piet Marais, Con Uys, Boet Lombaard,
Alta Pienaar, Johnny Beukes, Anneke Joubert, Ems Viljoen
SIEKTE / SORGEENHEID / BEMOEDIGING:
Peet Geyser, Werner Setzkorn, Helena Becker, Kobie Swart,
Stuart McFarlane, Ernie Stephan, Willem & Hettie Burger.
Ons dink aan alle bejaardes in ‘n siekeboeg.
MEEGEVOEL MET Liz Spies en familie na die heengaan van
Johan (Onrus Manor)

SPESIALE GEBED
VIR ONRUSGEMEENTE SE FINANSIES
Here God, ons dank U vir die sorg, leiding en
instandhouding van U Gemeente in Onrusrivier.
Dankie vir lidmate en vriende wat so getrou hul
dankoffers bydra. Ons weet dat dit alles gebruik
word om U Koninkryk uit te brei en U woorde van
HOOP en LIG te bring na die Gemeente en gemeenskap
rondom ons. Aan U al die eer!

UITTREKSEL UIT CHRISTO WOODING
VAN TRANSKEI, SE NUUSBRIEF
Dit is wonderlik dat die Here steeds mense na Transkei stuur.
In my vorige nuusbrief het ek u vertel van die drie nuwe dominee`s wat na ons ring gekom het. Die komende vakansie verwag ons `n uitreikspan van Stellenberg en `n span van die gemeentes van Jeffreysbaai, Adelaide en Bedford wat by Bambisana/Lusikisiki gaan werk. Daar is ook `n uitreikspan van Kenridge gemeente wat by Zithulele gaan werk. In September
kom `n span van Onrusrivier na Kokstad. Daar is vandag weer
heelwat mediese personeel werksaam in die ou sendinghospitale. Aanvanklik moet hul hul diensjare vir die staat daar gaan
doen. Baie bly langer, gedryf deur `n roeping om daardie arm
gemeenskappe te help en so ook hul liefde vir Jesus uit te leef.
Daar is van hulle wat dit as `n lewenstaak sien. Selfs vandag
nog hoor mense die
stem van God en gee
SPESIALE GEBED VIR
hulself, hul geld, hul
SENDELINGE
kosbare tyd in diens
Hierdie week bid ons spesiaal
van die Koninkryk.
vir al die sendelinge wat
Onrusgemeente ondersteun.
Weereens `n groot
Ons bid vir hul menswees, vir
dankie vir u gebede
veiligheid, vir hul geloof, vir
hoop en vir liefde.
en ondersteuning.
Ons dink aan hul gesondheid,
hul families en gesinne en
Vriendelike groete.
verhoudinge met die mense
Christo en Delesté
rondom hulle. Dankie Heilige
Wooding.
Gees, dat ons weet U is
oral teenwoordig!!

WAAR

KAN

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
‘N WONDERLIKE GELEENTHEID!
Ons nooi graag enige persone (tieners,
volwassenes, afgetredenes) wat
graag wil deel wees van die energieke
en dinamiese span by die Kommunikasiebediening,
om vir Karin by die Kerkkantoor te kontak.
Ons sal u graag leer hoe om op die nuwe webwerf
te werk (ons soek nog spanlede). Ons sal u ook
leer van kamerawerk, joernalistiek, grafiese ontwerp en sommer nog baie meer!! Hierdie is
‘n wonderlike geleentheid om nuwe “skills” by
te leer.
HARTLIK WELKOM!!

EK

INSKAKEL?
NUWE KLEINGROEP BEGIN
Liewe Enkellopendes! …byna 500 van ons!
Ons ouderdomme wissel van in die 30’s tot 90’s.
Indien u sou belangstel om betrokke te raak by ’n
KleinGroep vir ENKELLOPENDES, Kontak asseblief
Emile Morkel by 082 555 6424 per WhatsApp, SMS
of e-pos: berea@berea.biz

Ons is inklusief, egpare net so welkom!

KOM DIEN BY DIE
EREDIENSBEDIENING
Kom word deel van ‘n span wat handevat op ‘n
Sondagoggend. U kan inskakel by die volgende
bedieninge:
EREDIENSWERKERS
(Dankoffers opneem en Nagmaal bedien mans en vroue welkom)
GASVRYHEID
(Verwelkom mense by die deure)
PARKEERDIENS
(Ons gasvryheid begin al by die parkeerterrein)
Hierdie is so ‘n heerlike manier om deel te wees van die
familie van Onrusgemeente, veral vir mense wat werk
of baie besig is deur die week. Op ‘n Sondagoggend kan
u deel wees van die span en so ‘n belangrike diens doen.

ONS HET U ALMAL NODIG!!

NUWE ONDERSTEUNINGSGROEP
Daar is heelwat mans en vrouens in verhoudings/huwelike
waar die een die ander emosioneel en/of fisies mishandel.
Soms is die eggenoot/e nie eers bewus daarvan dat hulle die
ander persoon afkraak/afbreek/seermaak nie. Mense wat in
hierdie verhoudings is begin hulleself blameer vir foute en
hulle selfbeeld begin al hoe meer daaronder ly. Hulle word
deur die mishandelaar as die skuldige party voorgehou.
Mense in hierdie verhoudings het baie hulp nodig. Moenie
luister na opmerkings dat die mishandelaar gaan verander nie
- hulle het intensiewe hulp nodig. Ek raak al hoe meer bewus
van hierdie probleem in ons omgewing.
Ek wil graag 'n groep stig vir mans/vrouens wat op die een of
ander manier mishandel word. Dit is 'n baie sensitiewe
onderwerp en sal baie sensitief/vertroulik deur my hanteer
word. Indien u belangstel in hierdie groep kontak my asseblief
via whatsapp sodat 'n dag, datum en plek beplan kan
word. Kom ondersteun mekaar.
Kom kry hulp en advies by ander wat in dieselfde
magtelose situasie is. U is so welkom!
Erika Oosthuysen (079 322 0998)

KOM MELD ASB AAN BY DIE KERKKANTOOR
OF KONTAK DEON TERBLANCHE OP
deon@deonter.co.za of 083 400 9010

PLEEGSORGOUERS DRINGEND GESOEK
VIR 14-JARIGE SEUN
Ons nader u graag as gemeente, om biddend verder te lees.
Ons het ‘n dringende versoek vir ‘n interim Voog-familie
(totdat ons ‘n meer permanente oplossing vind) vir ‘n 14 jarige
kleurlingseun van die Kaap. Daar is baie negatiewe omstandighede rondom hom - onder andere betrokkenheid by 'n
bende. Hy wil nie deel daarvan wees nie. Saam met dit alles is
daar geweld en baie trauma wat hy ervaar het.
Die moontlikheid is dat hy byvoorbeeld in die koshuis in Napier
opgeneem word totdat hy by die huisskool opgeneem kan
word. Vir die interim is dit egter nodig dat hy verblyf kry.
Vir meer inligting en navrae, kontak asb vir Emile Morkel op
082 555 6424 of berea@berea.biz
Ons vra u almal om saam te bid vir hierdie seun, maar meer as
dit, ook vir die ander kinders wat steeds in sulke omstandighede leef daagliks, waar geweld, bendes, trauma, deel is
van ‘n daaglikse bestaan. Baie dankie!!

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

ONRUSRIVIER DIENSSENTRUM
ALGEMENE INLIGTING
(028) 316 1745
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.
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.
Vra net vir Joan/Hannie.
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
verjaardag-groepe/selgroepe/Bybelstudiegroepe en kom kuier saam en geniet ‘n heerlike

OPLEIDING OOR DEMENSIE
(ALZHEIMER)
DONDERDAG 11 JULIE 2019
09:30 - 12:30
Ons nooi u vriendelik uit na ‘n
opleidingsgeleentheid oor hierdie baie
belangrike onderwerp.
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)

ADMIN BEAMPTE
Martie Verster
084 510 4618

‘n Sertifikaat sal aan die einde van die
opleidingsgeleentheid aan u verskaf word.

KOSTER
Deon van der Kooi
072 273 1494

RSVP asseblief voor Maandag, 8 Julie
2019, by Joan/Hannie 028 316 1745
of epos: sorg@ngkonrusrivier.co.za

admin4jesus@ngkonrusrivier.co.za

KERKKANTOOR
Maandae - Vrydae
08h00 - 13h00
Tel (028) 316-2116
Bergstr 57, Onrus

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 ons ten minste
14 dae voor die tyd om te bespreek vir groot
groepe. WELKOM!!! Kontak Thelma Beukes op
082 852 6141) wat vir Siska instaan op 17 en
21 Junie.

TROETELDIERSKOU 25 JUNIE
Ons bied weer op Dinsdag, 25 Junie, om 10h00
ons jaarlikse Troeteldierskou aan met pryse vir
onder andere die troeteldier wat die meeste na
sy eienaar lyk, die slimste troeteldier, die
mooiste troeteldier /die interessantste troeteldier, gehoorsaamste troeteldier. Junie vakansies kom kuier kleinkinders gewoonlik by oupas/
oumas. Bring hulle saam en kom spog met u
troeteldier.

Uittreksels uit prof. Weich se praatjie
Wat is Demensie, Voeding, Medikasie
Versorging byvoorbeeld troeteldiere en musiek
Wanneer gaan ek dokter toe?
Wanneer besluit ek dat persoon opgeneem
moet word?
Afknou van persoon.
Stik, verstik, longontsteking, blaasinfeksie.
Wanneer begin ek om namens die persoon
besluite te neem?
Uittreksels uit Dr. Hoepie Howell se
praatjies - Familielede
Fase van rou, Depressie, Hoe om te groet
Versagting, Vroeë diagnose
Self-evaluasie: wil 'n uitbrandingskaal uitgee
Burn-out v/s empathy fatigue
Versorgers
BPSD, Agressie,
Dwalery, Labiel- skree,
Slaperigheid, Alleenheid,
Self-evaluasie: wil 'n
uitbrandingskaal uitgee,
Burn-out v/s empathy
fatigue.
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