23 Junie 2019
HARTLIK WELKOM!
As jy die skeppingsverhaal in Genesis 1 lees, lees jy van
’n God wat werk:
God werk en maak die lig en skei lig van donker – Dag 1
God werk en maak die gewelf en skei die waters van
mekaar – Dag 2
God werk en skei die land en die see en maak die plante
– Dag 3
God werk en maak die ligte en seisoene – Dag 4
God werk en maak die seediere en die voëls – Dag 5
God werk en maak die diere en die mens – Dag 6
God rus op Dag 7!
Na die 6 werksdae kom daar ‘n rusdag – Dag 7.
Die 7de dag word geseën en geheilig en as gereelde
rusdag ingestel. Hieruit sou die voorskrif in die wet
spruit dat daar ‘n ritme tussen werk en rus in die lewe
van die volk moet wees (Eks. 20).
En kyk hoe raak dit die mens:
Die mens se eerste volwaardige dag op aarde was ‘n
rusdag. Op dié dag sou die mens uit die Hand van God
moes leef. Hy sou van God afhanklik wees. Hy sou sy oë
op God gerig moes hou, soos die hondjie wat sy baas in
die oë kyk vir sy kos.
Vir ons hardwerkender mense is ‘n vakansie ‘n tyd van
her-oriëntering .
Oriëntering is die dissipline om te navigeer, om jou
koers te evalueer. In die woorde van Hebreërs 12v2 is
dit om jou oog te vestig op Jesus, die Begin en die
Voleinder van jou geloof.
Ja, ‘n vakansie is meer as ‘n luuksheid, dit is ook ‘n
noodsaaklike her-oriëntering waarin jy Jesus in jou
besige lewe van soek en dan jou oë op Hom kan
vestig. Hy gee rigting en Hy dui die pad vorentoe
aan .
Mag hierdie wintervakansie vir ons wees ‘n tyd van
her-oriëntering, want ons wil nie koers verloor en
ons eindbestemming mis nie.
SDG

VANOGGEND SE BOODSKAP
DEUR Ds Michiel de Kock
Handelinge 4
Onmoontlik om nie te praat nie
Hierdie woorde van Petrus en Johannes in vers 20 bly
my vanaf Pinkstertyd by. Na die uitstorting van die
Heilige Gees, maak alles rondom Jesus se koms, SY
dood en opstanding en hemelvaart vir hulle sin.
Die Heilige Gees is immers die Gees van Christus wat
Christus in ons lewens ‘n werklikheid maak. Hy sorg
dat Christus al meer sigbaar word in ons woorde, dade
en die waardes wat ons uitleef. Die Heilige Gees vul
ons lewens en gee ons moed om te praat oor die verlossing wat ons net in Jesus Christus vind. Hy maak
ons opgewonde dat ons nie kan stilbly oor wat reg en
waar is in die oë van God nie. Ook kan ons nie stilbly
oor wie God is en wat Hy doen nie.
Of laat ons toe dat daar dinge in ons lewe is wat ons
fokus van God wegvat en ons stem stilmaak? Dan moet
ons daardie dinge na God toe neem, of met iemand
praat wat ons kan help om weer vir God raak te sien.
Kom laat ons die Heilige
Gees vra om ons tot
oorlopens toe te vul,
sodat ons nie meer kan
stilbly nie, want ons,
die kinders van God, is
ook SY stem op aarde.

GEEN AANDDIENS
DEURKOLLEKTE VANOGGEND
Sin. Koll. Gemeenteontwikkeling

Wees LIG!

WAT GEBEUR HIERDIE WEEK BY DIE KERK?
MAANDAG 24 JUNIE

GEBED: Ons bid vandag spesiaal vir alle mammas wat verwagtend is. Ons bid vir ‘n goeie swangerskap en vir seën op die nuwe
lewe wat deur Vader God se hand self gevorm word. Ons bid ook
vir die res van die gesin in hierdie voorbereidingstyd.
KAMERAde FOTOBEDIENING BIED AAN
OPLEIDING IN BASIESE KAMERATEGNIEKE
18:30 - 20:30 (MAALRUIMTE)
Ons nooi graag alle belangstellendes na ‘n opleidingsessie
deur Jan Rousseau oor basiese kamerategnieke. Baie
van ons het wonderlike kameras, maar gebruik slegs die
“Auto”-funksie. Hier is ‘n wonderlike geleentheid deur
’n kundige, om meer te leer. (Slegs R20pp toegangsfooi).
U is almal baie, baie welkom!!
KAMERAde groete, Gerhard (083 306 9332)

WOENSDAG 26 JUNIE

GEBED: Vader, ons lees in U woord dat U sorg vir die lelies in
die veld, hoeveel te meer gaan U vir ons, U kinders sorg. Ons bid
vandag spesiaal vir mense wat sukkel met finansies, mense waar
daar tekort is en nie alles kan betaal nie. Ons bid vir wysheid
Here, ons bid vir oop harte om U leiding te hoor en aanvaar. Ons
bid vir kalmte waar vrees en wanhoop wil posvat. Here God, ons
is in U hande, dankie dat dit die veiligste plek is om te wees.

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.
GEEN Trimgim tydens skoolvakansie.

DONDERDAG 27 JUNIE

GEBED: Heilige Gees, vandag bid ons tot U om ons getrou te
hou aan ons stilwordtyd. Help ons asb om die belangrikheid
daarvan te erken en verstaan, om toegerus te wees vir elke dag
se uitdagings. Kom Heilige Gees, en breek die Woord vir ons oop.

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.

VRYDAG 28 JUNIE
DINSDAG 25 JUNIE

GEBED: Ons dink vandag aan alle alleen-mense. Soms kom
die alleenheid deur die afsterwe van ‘n lewensmaat, soms deur
egskeidings, soms deur swaarkry en verwerping. En ja, soms
uit eie keuse. Ons bid vir elke persoon wat die alleenheid moet
aandurf. Ons bid vir hul menswees, vir troos, vir hoop.
Dankie Heilige Gees vir U salf van genesing en lewe.

GEBED: Ons bid vandag vir alle afgetrede persone. Ons besef
die uitdagings van ‘n liggaam wat nie meer alles kan doen nie.
Ons weet die versoeking is daar om net stil te sit en wag. Maar
ons wil U vra Vader, om ons te help om nuwe geleenthede raak
te sien. Help ons om U voete en hande te wees vir soveel mense
wat dit nodig het. Help ons om ‘n GROOT verskil in U Koninkryk
te maak. Help ons om met HOOP elke dag op te staan en ‘n lied
vir U te sing. Dankie Vader, Dankie Jesus, Dankie Gees van God!

SOPKOMBUIS

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

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.
10:00 TROETELDIERSKOU Ons bied weer ons jaarlikse
Troeteldierskou aan met wonderlike pryse!! Daar is een vir die
troeteldier wat die meeste na sy eienaar lyk, die slimste
troeteldier, die mooiste troeteldier, die interessantste troeteldier, gehoorsaamste troeteldier. Junievakansie kom kuier die
kleinkinders gewoonlik by oupas & oumas. Bring hulle gerus
saam en kom spog met u troeteldier. HARTLIK WELKOM!

SONDAG 30 JUNIE
GEBED: Gees van God wat in my
woon, breek die Woord vir my.
Gees van God wat in my woon,
kom en heilig my.
WYKE DIENSBEURTE Teebeurt
(Maalruimte) (Wyk 23)

09:00 EREDIENS Dr Wilhelm Burger
Lees Rom. 1:1-17. (Veral :16-17)
1. Dink na hoe jou pad tot geloof geloop het. Hoe het jy leer glo?
2. Paulus praat telkens van die evangelie van God. Probeer om
die kern daarvan vir jouself in 'n paar sinne neer te skryf, asof jy
dit vir die eerste keer met iemand moet deel (:16-17 kan help).
3. Wat sal jou motiveer om meer dikwels en met vrymoedigheid
oor hierdie "krag tot redding" te praat?

18:00 GEEN AANDDIENS

WAAR KAN EK ‘N VERSKIL MAAK?
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)

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 insake 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.

GEBEDE VIR SIEKTE & BEMOEDIGING
CHEMO / BESTRALING / BEHANDELING:
Alet Gerber, Kobie Swart, Louis van Dyk, Tersia van Onselen
IN DIE HOSPITAAL EN AANSTERK TUIS:
Zanmari (Joe en Sandra Nel se dogter), Rina Smith,
Flick du Toit, Hanlie van der Westhuizen, Herman Scheepers,
Boet Lombaard, Alta Pienaar, Anneke Joubert, Ems Viljoen
SIEKTE / SORGEENHEID / BEMOEDIGING:
Peet Geyser, Werner Setzkorn, Helena Becker, Maggie Swart,
Stuart McFarlane, Ernie Stephan, Willem & Hettie Burger.
Ons dink aan alle bejaardes in ‘n siekeboeg.

A BIG THANK YOU!
I wish to thank you for your wonderful donations that you
brought in to SOFCA today. We really do appreciate your effort
in collecting for the elderly and less fortunate residents of
SOFCA and Huis Lettie Theron. Our residents will be delighted
with their pressies!!
As a non-profit organisation, we could not survive without the
Goodwill and generosity of our locals - they always come up
trumps for us!
We are blessed to be situated in Hermanus.
Once again, a big hearty THANK YOU from all at SOFCA.
Jennie Vorster
Administration Manager
VERVOER GESOEK ASSEBLIEF
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 kontak haar asseblief telefonies op
079 491 6510 of stuur 'n whatsapp. Dit sal baie waardeer word.
BYBELSKOOL
Ons heropen weer DV Woensdag
10 Julie (Hermanus om 18:00) en
Donderdag die 11de (Onrusrivier
om 9:00)
Navrae: Clifford by cliffordheys@hermanus.co.za

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 of
besprekings. Baie dankie vir u ondersteuning.
ONTHOU: Sonder borge kan ons nie die
Goeie Nuus uitdra nie. 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

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

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.
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 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.

DEMENSIE/ALZHEIMERS OPLEIDING
Donderdag, 11 Julie: Tyd: 9h30 – 12h15.
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
ONDERSTEUNINGSGROEP
Dinsdag, 2 Julie om 10h00: Ondersteuningsgroep vir almal wat aan MNS, MS, spierdistrofie, Parkinsons, Alzheimer en alle vorme van
Demensie ly en hulle familielede.
WEGNEEMETES - WOENSDAG, 10 JULIE
Ons verkoop weer Dienssentrum
Wegneemetes. Bestel asseblief voor Vrydag,
5 Julie by Joan/Hannie (028 316 1745). 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)

KOSPAKKIES
Baie dankie aan al die persone wat produkte
skenk vir die kospakkies en ook die pakkers
wat hul tyd afstaan om die kospakkies te pak
en af te lewer.
Alhoewel dit reeds vakansie is, wil ek u tog
maar herinner aan die bydraes. Ons benodig
veral konfyt, melk, tee, koffie en tandepasta.
Kyk asb in u kalender waarvoor u wyk verantwoordelik is.
Ons vra EEN produk per maand teen ‘n maksimum van R30 om ‘n ander familie se lewe
makliker te maak. Ons is baie bewus van die
ekonomie wat almal se beursies affekteer,
sommige meer as ander. Kom ons werk saam
vir hierdie saak.
Groete, Ronelle van Zyl (072 288 1439)

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

