19 MEI 2019
HARTLIK WELKOM!
Giovanni di Pietro di Bernardone is gebore in Italië, óf
laat 1181 of vroeg 1182. Sy familie was uit die
adelstand. Sy vader was ‘n baie welgestelde syhandelaar. Giovanni het in weelde gelewe, totdat hy ‘n
boemelaar ontmoet wat vra vir ‘n aalmoes. Giovanni gee
hom alles. Hy weier sy vader se weelde. Hy gaan veg as
soldaat vir ‘n lewe en na die oorlog bedel hy ook saam
met die ander boemelaars. Maar met sy bak bedelhande
ontvang Hy vir Jesus as sy Verlosser. En Giovanni di
Pietro di Bernardone word die bekende St. Franciskus
van Assisi.
Hy was ‘n man van liefde en vrede. Hy het selfs vir die
diere en voëls gepreek. Hy was die stigter van die
Franciskanerorde. In 1228, twee jaar na sy dood, is
Franciskus van Assisi deur sy vriend pous Gregorius IX
tot heilige verklaar.
Sy gebed verwoord baie van ons se gebede:
O Here, maak my ’n instrument van u vrede.
Waar daar haat is, laat my liefde saai,
Waar daar onreg is, vergifnis;
Waar daar twyfel is, geloof;
Waar daar wanhoop is, hoop,
Waar daar duisternis is, lig,
Waar daar droefheid is, vreugde.
O Goddelike Meester,
Gee dat ek nie soseer sal vra om vertroos te word nie,
maar om te vertroos;
om verstaan te word nie, maar om te verstaan;
om liefgehê te word nie, maar om lief te hê.
Want dit is deur te gee, dat ons ontvang.
Dit deur te vergewe dat ons vergewe word.
En dit is deur te sterwe
Dat ons vir die ewige lewe gebore word.

VANOGGEND SE BOODSKAP
DEUR DR WILHELM BURGER
VOLG JESUS MET WAAGMOED (PSALM 130)
Die bekende teoloog Henri Nouwen word gefassineer
deur die optrede van sweefstokakrobate. Hy skryf van
sy uitnodiging en verblyf van ’n week by so ’n bekende
groep en sy gesprekke met die leier van die groep.
Die sê dan:
... as a flyer, I must have complete trust in my catcher.
The public might think that I am the great star of the
trapeze, but the real star is my catcher. He has to be
there for me with split-second precision and grab me
out of the air as I come to him in the long jump. The
secret is that the flyer does nothing and the catcher
does everything. I have simply to stretch out my arms
and hands and wait for him to catch me. I am not supposed to catch him. It is his task to catch me. A flyer
must fly and a catcher must catch, and the flyer must
trust with outstretched arms, that the catcher will be
there for him.
.
Die kritieke punt vir ’n sweefstokakrobaat is om te
weet wanneer om te laat los. Met die los van die swaai
ontstaan daar ’n leegte, ’n lugleegte … gevul met onsekerheid, maar ook misterie. Dit vra dapperheid om te
los, maar dit is dan juis in hierdie kritieke oomblik wat
volg, voordat die een wat vlieg in die hande van die een
wat vang land, dat die magiese van die ’sweef’ gebeur.
Dit gaan dus oor vertroue! En vertroue is die verhouding met die onbekende wat nie beheer kan word nie.
Die twee figure in die logo simboliseer die twee akrobate in die moment van die leegte – die een wat sweef
en die een wat vang. As kerk van Christus word ons op
hierdie dag en datum opgeroep om te waag – om God se
roepstem te hoor en die swaai te los; om ons selfversekerdheid en gemaksones te los en die toekoms in
te vlieg. Dit is ’n uitnodiging om te midde van die
onsekerheid van elke dag, te los in vertroue en in die
geloof dat daar iets heerliks wag, want God is reeds
daar.

DEURKOLLEKTE VANOGGEND
Sin. Koll. Gemeentehulpfonds

18:00 AANDDIENS VANAAND
Ons nooi graag alle tieners, jongmense en jonk van
gees - kom sing en kuier saam! U is almal baie welkom!!

Wees LIG!

WAT GEBEUR HIERDIE WEEK BY DIE KERK?
MAANDAG 20 MEI
18:00 KERKRAADSVERGADERING IN DIE ARK: Baie dankie vir u
voorbidding vir ons leiers.

DINSDAG 21 MEI
SOPKOMBUIS
18:00 MEDITASIEDIENS IN DIE ARK: Kom word saam stil in die
teenwoordigheid van God. Dr Wilhelm Burger gaan voor.

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 tannie Hannie en tannie Joan.
10:00 - 11:00 Vir familielede van mense wat aan Alzheimer en
Demensie ly, is daar ‘n ondersteuningsgroep in die sitkamer van
die Dienssentrum.

WAARNA KAN ONS UITSIEN?
SPOELKLIPPE-UITSTAPPIE
DONDERDAG 23 MEI 2019 @ 11:00
PLAASKOMBUIS, HEMEL-EN-AARDE VALLEI.
Kom eet heerlik saam!
SPYSKAART - R100pp
Vleis, heerlike vars groente, aartappels en
6jr pampoentert.
Of keuse van menu:
Keuse 1: Bangers en Mash
Keuse 2: Bacon en Mushroom Quiche met
helfte slaai en helfte aartappel wiggies.
Keuse 3: Twee gevulde pannekoeke met
helfte slaai en helfte aartappel wiggies.
Laat weet asb so gou moontlik sodat ons kan bevestig.
Hannetjie Vosloo (082 452 0780)
Marietjie Siebrits (072 768 5468)

WOENSDAG 22 MEI

ONRUSRIVIER DIENSSENTRUM
Voete- en handeversorging: Kontak vir Marilyn by 082 532 6931
en maak 'n afspraak. Daar is verskillende fooie vir lede/nielede. 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 23 MEI

GESAMENTLIKE GEBED
DONDERDAG 30 MEI @ 16:00
Ons bid saam by die VGK Mount Pleasant
Kom vat hande saam met ander kinders van God en
ervaar ware Koinonia. Alle mans en dames welkom!

HEMELVAARTDIENS
DONDERDAG 30 MEI @ 18:30

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 Rummikub en ander speletjies
saam met Hannie en Joan.
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 persone sit en naaldwerk doen terwyl daar gelees word. Bring dus u
naaldwerk saam.

VRYDAG 24 MEI

ENGELTJIES & SENIORS KUIER SAAM
DONDERDAG 13 JUNIE @ 11:00
(Sitkamer van die Dienssentrum)
Ons nooi alle Seniors en hul Engeltjies om die oggend
saam met ons te kom geniet. Daar gaan ‘n wonderlike
spreker wees asook heerlike warm sop en broodjies.
Vir navrae oor die Engeltjieprojek, kontak asb vir
Marietjie le Roux op 083 455 1455 of
Brenda Strauss op 083 390 0838.

09:30 - 11:30 KOLWYNTJIE TEETUIN

SONDAG 26 MEI
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 17)

09:00 EREDIENS Dr Wilhelm Burger gaan voor.

TEKS VAN DIE WEEK
Lees Ps 8. Vr 1: Dink aan oomblikke of plekke waar die skoonheid
van die natuur jou oorweldig het. Vr. 2: God ag die mens kosbaar.
Dink aan situasies waar mense se menswaardigheid aangetas
word. Vr 3: Waar was of is steeds jou menswaardigheid al
aangetas? Wat doen dit aan jou?

18:00 AANDDIENS Ons nooi graag alle tieners,
jongmense, ouers en jonk van gees! U is baie welkom!!

UITNODIGING NA KONSERT
4 JUNIE 2019 @ 15:00
NG HERMANUS KERKSAAL
CHRIS COETZER
(voorheen deel van Drie Tenore)
Kaartjies R50pp
(Sluit in Koffie/tee/ligte
verversings)
Kaartjies beskikbaar by die
NG Hermanus Kerkkantoor
Navrae: Tilla Hough
083 303 5263

PINKSTERDIENSTE 2 - 9 JUNIE 2019
PINKSTERDIENSTE

SPESIALE KLEM WORD GELÊ OP GASVRYHEID AAN
VREEMDELINGE.
TEMA: WAAROM NOG DIE HEILIGE GEES
Verder is dit die gebruik om op hierdie Sondag spesiale musiek
en uitstallings van kuns, handewerk, blomme of enige iets wat
Sondag 2 Junie @ 09:00 - Dr Clifford Heys
die Gees se gawes aan die gemeente simboliseer, te hê.
Sondag 2 Junie @ 18:00 - Ds Anton Duvenhage
Simbole en handelinge laat die klem val op die talewonder, die
eenheid van die kerk (dieselfde Gees woon in alle gelowiges) en
Maandag @ 09:00 - Ds Johan Smith
die uitreik-karakter van die kerk. ‘n Duif, tonge van vuur of ‘n afMaandag @ 18:30 - Dr Wilhelm Burger
waartse pyl kan die Heilige Gees simboliseer, ‘n skip of ‘n reënboog
Dinsdag @ 09:00 - Ds Johan Smith
simboliseer die kerk.
Dinsdag @ 18:30 - Ds Michiel de Kock
Gesinne kan in hierdie tyd gerus ‘n duif uit karton knip en dit op
Woensdag @ 09:00 - Ds Johan Smith
hulle voordeure plak!
Woensdag @ 18:30 - Ds Anton Duvenhage
Hemelvaart en Pinksterdag is aanvanklik saam gevier, sodat die
Donderdag @ 09:00 - Ds Johan Smith
indruk nie geskep word dat die dissipels op 'n stadium totaal van
Donderdag @ 18:30 - Dr Clifford Heys
God verlaat is nie. Later is die twee vierings geskei.
Vrydag @ 09:00 - Ds Johan Smith
Die tien dae tussen die Hemelvaart en Pinkster het die karakter
Sondag 9 Junie @ 09:00 Pinksterfees & Nagmaal
verkry van ‘n tyd van afwagting tot die Gees die Kerk nuut maak
en uitstuur. Pinksterbidure het in die NG Kerk-familie so ‘n tyd van
- Dr Wilhelm Burger
afwagting geword. Die bidure is egter nie ‘n gebruik in die res van
die wêreld se kerk nie.
WAAR KOM DIE PINKSTERTRADISIE VANDAAN?
Paassondag en Pinkstersondag het die twee dae geword wat die In 1860 het groot herlewings in die Kaapse NG Kerk-familie begin
opvlam. Andrew Murray het 'n groot aandeel gehad dat die heroudste en belangrikste seisoen in die Christelike kalender omraam het. Dit was ‘n periode van vyftig dae. Eintlik is oorpronklik lewings sterk sendinggerig was. Die herlewing het oor die hele
land versprei. Gebed en die werking van die Heilige Gees is
nie net na die laaste dag nie, maar na die hele seisoen verwys as
beklemtoon. In sommige gemeentes is daagliks vir gebed byme‘Pinkster’. Die Engelse ‘Pentecost’ kom van die
kaargekom. Hier het Pinksterbidure (en trouens ook die Week
Griekse ‘pentekoste’ wat ‘vyftig’ beteken. Die 50 dae handel dan
ook nie net oor Jesus en meer spesifiek oor sy opstanding nie. Dit van Gebed) ontstaan. Dis belangrik om in Pinkstertyd besondere
klem te lê op ons getuienis na buite te laat val, en voorbidding vir
is ‘n tyd waar die werk van al drie Persone en God gevier word:
sending en plaaslike sendingaksies kan meer aandag kry. Soos God
agter alles staan God as Vader, as Skepper en Herskepper wie se
verlossingsplan deur Christus en die Gees waar word. Christus het vir Jesus gestuur het, stuur Hy ons nou verder met die krag van sy
opgestaan en so die oorwinning oor die dood bekragtig. Maar dis Gees.
die Gees wat aan ons geloof skenk en wat die opstandingslewe in Die Pinksterbidure is verder 'n goeie tyd om terug te kyk op die
ons bewerk. Die Gees skakel ons by God se plan in: as ontvangers Paassiklus en om onsself af te vra hoe ons die beweging ‘from
ashes (Lydenstyd) to fire (Pinkstertyd)’ beleef het. Dit is ‘n tyd vir
én verspreiders van die Nuwe Lewe.
toegespitste vernuwing in die kerk. Veral is dit ‘n tyd waar die
Soos die Pasga was die Pinksterfees ook oorspronklik ‘n Joodse
kerk ontdek dat sy ‘n vreemde organisasie is. Waar alle ander
fees. Dit was die naam wat Griekssprekende Jode gegee het aan
organisasies daar is vir hulle lede, is hierdie organisasie, die kerk,
die Dag van die Eerste Vrugte of Fees van die Weke (Shabuoth),
daar vir sy nie-lede. Die wese van die kerk is dat die Gees ons
die oesfees waarvan Lev 23:16 praat. Gedurende die eerste eeu
nC het die Jode hierdie fees begin assosieer met die ontvangs van die wêrld instuur.
die Wet op die berg Sinai. Christene het die parallel getrek tussen
KLEURE IN PINKSTER
die Jode se ontvangs van die wet en hulle ontvangs van die Gees.
Die kleure wat veral op Pinksterdag gebruik word is rooi en goud
Dit kan moontlik selfs wees dat Paulus na hierdie kontras verwys
om die tonge van vuur wat neergedaal het te simboliseer.
in 2 Kor 3:7-8.
WAT VIER ONS MET PINKSTER?
Op Pinkstersondag vier die kerk die uitstorting van die Heilige
Gees, toe tonge van vuur en die gawe om in tale te praat oor die
dissipels gekom het.
Die dissipels, wat aan die treur was oor Jesus se weggaan, is op
hierdie dag vervul met blydskap en kragtig in beweging gebring
om die nuus van Jesus se opstanding die hele wêreld in te dra.
‘n Mens kan amper sê dat die kerk op hierdie dag gebore is.
Pinksterdag is inderdaad die verjaardag van die kerk!
SIMBOLE, RITUELE EN GEBRUIKE MET PINKSTER
Die kerk het tradisioneel lidmate gedoop wat nog nie met Paassondag gereed was nie. Die viering van die verjaardag van die
kerk is inderdaad ‘n goeie tyd om ook die geestelike geboorte van
nuwe Christene te vier! Vir reeds gedoopte lidmate is dit weer ‘n
goeie geleentheid om hulle doopbeloftes te hernuwe.
Dit is ook die gebruik dat daar op hierdie dag aalmoese uitgedeel
word aan die armes.

HERE, HOOR ONS SMEEKGEBEDE
Vader, hoor ons as ons
sug, hoor ons as ons
sug, verhoor tog ons
gebed ....
MAANDAG 20 MEI
VIR ONS GEMEENTELEIERS: Vader, vandag wil ons net weer ons
totale afhanklikheid van U bevestig en verklaar. Ons kan en wil
nie sonder U vorentoe gaan of besluite neem nie. Hou ons styf
vas sodat ons ore naby U mond is, om duidelik te hoor watter
tree ons volgende moet neem. Dankie dat ons kan weet U is en
bly in beheer van Onrusgemeente. Ons bid ook vir die nuwe
leiers wat verkies word, ons bid vir die wat nog ‘n termyn gaan
dien en ons dank U ook vir elke leier wat uittree, vir hul
geseënde diens. Mag U altyd verheerlik word in ons leiers se
optredes en besluite.

DINSDAG 21 MEI
VIR ALLE BEJAARDES: Here God, ons almal besef dat die ouderdom en aftrede ‘n paadjie is wat ons almal stap. Ons wil
vandag in besonder bid vir elke senior wat dalk sy stem verloor
het, sy roeping en doel verloor het of wat nie meer met hoop
opstaan in die oggend nie. Ons bid dat U elkeen sal wys dat
hulle steeds ‘n groot rol het om te speel in U koninkryk. Ons bid
vir aanvaarding van ‘n liggaam wat moontlik nie meer alles kan
doen nie. Ons bid vir goeie verhoudinge met gesinslede,
kinders, kleinkinders en selfs agter-kleinkinders. Mag U ook
deur die gebede, wysheid en liefde van seniors verheerlik word.

WOENSDAG 22 MEI
VIR ONS GEMEENSKAP: Here, ons weet dat Hermanus deur
baie uitdagings en moeilike tye gegaan het die afgelope twee
jaar. Ons het gehoor van ongeregtigheid, van verdrukking, van
intimidasie. Ons het vlamme gesien, stukkende geboue en
vensters. Ons het gesien hoe goeie verhoudinge tussen mense
verbrokkel het en dan wantroue en woede die plek ingeneem
het. Maar Vader, ons het ook gesien hoe vreemdes mekaar se
hande begin vat het en dat ons saam om ‘n tafel kon sit. Ons
het gesien hoe waarhede wat verskuil was, uitkom en hoe
geregtigheid begin toeneem. Ons het begin om te hoor en sien

en daarvoor wil ons U dank. Ons wil bid dat U, Heilige Gees, sal
kom en met U wind van genade, genesing en salwing deur al die
strate van Hermanus-omgewing sal waai. Ons bid dat U ons as
gemeenskap sal saambind met een doel voor oë: dat ons saam
sal werk om ons gemeenskap op te rig, op te bou en dat ons
rustig kan werk en woon. Mag die naam van God verheerlik
word op hierdie pad en mag Hermanus ‘n voorbeeld wees waar
ons kan saamwerk.

DONDERDAG 23 MEI
VIR ONS BEDIENINGE: Jesus, ons wil U dank vir al die bedieninge by Onrusgemeente. Ons weet U is die hoof van hierdie
gemeente en dat U elke bedieninge - groot en klein - lei. Ons
dank U vir elke persoon wat hul tyd, hulself, hul finansies, hul
gebede bring om U Koninkryk hier uit te brei. Ons bid vir al die
persone wat so in die stilligheid ‘n verskil maak en dien. Baie
keer is ons nie eers bewus van die groot werk wat gedoen word
nie. Ons bid ook dat U ons harte sal aanraak, ons ore sal oopmaak vir U stem en ons gehoorsaam sal maak vir u leiding, waar
ons dalk by ‘n bediening moet inskakel of waar ons ‘n verskil
moet gaan maak. Here, roep ons, rus ons toe en stuur ons!

VRYDAG 24 MEI
VIR SONDAG SE DIENSTE: Drie-Enige God, wanneer ons bid vir
ons Sondagdienste, wil ons waarlik voor U kom kniel. Ons weet
dat ons nie sonder U kan en wil nie. Ons bid vir elke leraar wat
voorgaan - vir die voorbereiding, vir fyn luister na U stem, vir die
oordra van u boodskap aan die gemeente. Ons bid vir die
musiekgroep, dat elke noot en elke woord tot U eer sal wees.
Ons bid vir die gasvryheidspan, die parkeerdiens, die
eredienswerkers, die teediens, dat hulle tasbaar die liefde van
Jesus sal uitdra aan almal met wie hulle kontak het. Ons bid vir
die Rooitreinkinders, die Bybelgroepekinders asook al die ouers
wat voorgaan in die klassies. Ons bid vir die tieners en die
aanddienste asook die musiekgroep. Ons bid ook vir die
klankpersone en die koster aan diens. Here God, dit is ‘n familie
wat saamkom om U te verheerlik, U te loof, U te dank en U stem
te hoor. Neem asb ons lofoffer aan.

BAIE DANKIE AAN DIE SPAN WAT
ONS BY DIE SINODESITTING IN
GOUDINI VERTEENWOORDIG HET.

Vlnr: Wilhelm Burger, Michiel
de Kock, Johan vd Westhuizen,
Francois Theron, Piet Vorster
en Anton Duvenhage.

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. Kontak Hannie/Joan
(028 316 1745) vir die prys.
Die Dienssentrum het ‘n FACEBOOKBLAD.
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.
KOEKSISTERS is daagliks beskikbaar by die Dienssentrum teen
R30 per dosyn. Vra net vir Joan/Hannie.

VIR U DAGBOEK
Dinsdag, 28 Mei om 11h00: Ondersteuningsgroep vir almal wat
kinders het wat elders (iewers in die RSA of oorsee) woon. Kom
ons gesels saam, bid saam en gee mekaar advies hoe om
probleme/bekommernisse met betrekking tot ons kinders en
kleinkinders te hanteer terwyl ons so ver van hulle woonagtig is.
DRINGEND GESOEK: VERVOERGELEENTHEID
NA TYGERBERG HOSPITAAL
Erika soek dringend na iemand wat 'n vrou (met rolstoel)
na Tygerberg Hospitaal kan neem op Dinsdag,
28 Mei. Sy moet reeds om 8h00 by die hospitaal
wees. Kontak haar asseblief as u kan help.
Erika (whatsapp 079 322 0998).
BAIE 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 bemarking- 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.

Dinsdag, 4 Junie om 10h00:
Ondersteuningsgroep vir almal wat aan
MNS, MS, spierdistrofie, Parkinsons,
Alzheimer en alle vorme van Demensie
ly en hulle familielede.
Dinsdag, 11 Junie om 10h00: Angelique Brink kom lewer weer vir
ons ‘n kosdemonstrasie teen R40 per persoon. Lede woon dit gratis by.
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/Bybelstudie-groepe en
kom kuier saam en geniet ‘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 vir Siska Conradie by
082 762 2732 ten minste 14 dae voor die tyd om te bespreek vir
groot groepe. U is almal baie welkom!!!

WINTERPROJEK
TYDENS
PINKSTERWEEK
Ons wil graag hierdie
jaar tydens die
Pinkster weer
produkte insamel vir
die inwoners van
Huis Lettie Theron
en Sofca.
Wanneer u die Pinkster (soggens en saans) kom
bywoon, kan u dit sommer saam met u bring en by
die Nagmaalstafel laat.
Ons benodig produkte soos seep, haarwasmiddel,
deodorant (mans en vrouens), sagte lekkers & koekies.
So kan ons die inwoners se harte warm en bly maak!
Dit sal opreg waardeer word. Baie dankie!!!
Vir enige navrae, kontak gerus vir Erika op
028 316 3115 of 079 322 0998 of
sorg@ngkonrusrivier.co.za

GEBEDE VIR SIEKTE & BEMOEDIGING
CHEMO / BESTRALING / BEHANDELING:
Bennie Kotze, Alet Gerber, Johann du Preez
IN DIE HOSPITAAL EN AANSTERK TUIS:
Suzette Rust. Ons bid vir al ons geliefdes in die hospitaal.

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

SIEKTE / SORGEENHEID / BEMOEDIGING:
Peet Geyser, Louis Scholtz, Werner Setzkorn, Helena Becker,
Steward McFarlane, Ernie Stephan, Louis van Dyk, Johan
Spies, Alric Warmenhoven.

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

WAAR KAN EK DIEN?
Huis Lettie Theron Doekeprojek
wil baie dankie sê vir al die donasies en geld
vanaf Onrusgemeente om met die doeke te
help gedurende 2018. Ons wil ook sommer
van die geleentheid gebruik maak om almal te
bedank wat voortgaan om met die projek te
help. Met julle hulp kan ‘n hele paar bejaardes menswaardig ouer word. Indien u by
hierdie wonderlike projek betrokke wil raak
kontak asseblief vir Ananda Burger by
084 245 2754.

Die Huis Lettie Theron Basaar
word gehou op 27 Julie 2019. 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.
ONS BENODIG ASB:
‘n Queensize matras vir ‘n dame in ons
gemeente. Kontak asb vir Helen Viljoen
op 083 650 7131.

BEDIENINGE WAT HULP
NODIG HET
KOMMUNIKASIEBEDIENING:
Hierdie bediening is tans besig met groot uitbreidings en veranderinge. Ons het heelwat
mense nodig om ons te help in die volgende
areas:
 Webwerf ontwerp & opdatteer (ons sal u
help en leer hoe)
 Video’s van die eredienste asook spesiale
geleenthede (weereens sal ons u ondersteun en help waar nodig)
 Fotograwe en Joernaliste om van al die
wonderlike Godstories deur die gemeente
en gemeenskap terugvoer te gee.
Ons nooi graag enige persone (tieners ook
baie welkom!) om deel te vorm van die nuwe
span. Kontak asb vir Karin by die kerkkantoor.
EREDIENSBEDIENING:
Sondae is ons feesdae en ons het u almal
nodig om dit ‘n waarlike familiefees te maak.
Ons het heelwat van die volgende mense
nodig om deel te wees van die span:
 Gasvryheidsbediening: Help ons om voor
die diens mense te verwelkom, besoekers
te help om ‘n sitplek te vind, nuwe intrekkers te verwelkom en sommer net Jesusliefde te deel.
 Eredienswerkers: Hierdie persone neem
die sakkiekollekte op en bedien nagmaal.
 Parkeerdiens: Ons verwelkom mense al by
die parkeerarea! Kom meld aan asb.
Kontak asb die kerkkantoor en gee u naam.

BORGE GESOEK VIR
DIE HARTKLOP GEMEENTEBLAD ASB.

ADMIN BEAMPTE
Martie Verster
084 510 4618

Ons nooi graag besighede of individue
om die Sondag gemeenteblad se
drukwerk te borg. Die koste beloop
R375pw of R1500pm. U besigheid se
inligting verskyn dan in die Hartklop.

KOSTER
Deon van der Kooi
072 273 1494

Kontak asb vir Karin by die Kerkkantoor vir navrae en/of besprekings.
Baie dankie vir u ondersteuning!

fin4jesus@ngkonrusrivier.co.za

admin4jesus@ngkonrusrivier.co.za

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

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

