26 MEI 2019
HARTLIK WELKOM!
Donderdag die 30ste. is die dag van Jesus se
hemelvaart. Op dié dag is Jesus in ‘n wolk opgeneem in
die hemel.

VANOGGEND SE BOODSKAP
DEUR DR WILHELM BURGER
TEMA: WAT IS DIE MENS DAN? (PSALM 8)

Ja, met Sy hemelvaart is Jesus hemel toe om Sy troon
te bestyg. Hemelvaart is die dus Jesus se Kroningdag,
die dag van Sy Troonsbestyging! Jesus het Sy
regmatige plek ingeneem aan die regterhand van die
Vader. Hy is Koning. Hy regeer.

Wat is die mens dan? Ps. 8 wonder oor die vraag.
Hoeveel waarde het 'n mens se lewe? Mense sal geen
koste en moeite ontsien om een mens uit 'n grot te red
nie. 'n Hele span dokters voer 'n peperduur operasie
uit in 'n poging om een mens se lewe te red. Lewe is
kosbaar... elke lewe is iets werd. Die volgende oomblik
word iemand vir 'n selfoon vermoor of 'n boer koelbloedig op sy plaas doodgesteek. In 'n oogwink is 'n
lewe weg. Wat is die mens? Hoeveel is 'n lewe werd?

Met hemelvaart het Jesus die Heilige Gees na ons
gestuur. Op Pinksterdag is die Heilige Gees uitgestort
en kyk wat gebeur. ‘n 120 gelowiges bid vir 10 dae saam.
Op Pinksterdag gebeur die Pinkster-wonder. Die Heilige
Gees kom en die kerk groei tot 3 000 en tot 5 000 en
meer en meer.
Skielik, ná Jesus se hemelvaart, begin die kerk groei.

Talle bejaardes veg moedig om nog een jaar te lewe en
dokters veg verbete om 'n pasiënt in 'n koma aan die
lewe te hou. Die volgende oomblik word 'n hele gesin in
'n motorongeluk uitgewis. 'n Ouerpaar sien maande uit
na die geboorte van hul kindjie. Een klein prosedure
loop skeef en die lewelose bondeltjie is al wat in hulle
gedagtes bly voortleef.

In die hemel tree Jesus vir ons in by die Vader. Hy bid
en praat direk met die Vader. Ja, die Here Jesus is ook
uit ‘n vrou gebore. Hy ken mens-wees. Hy weet van ons
emosies en vrese. Hy weet van pyn en lyding. Hy weet
om te bid dat die beker moet verbygaan, en dan gaan
die beker nié verby nie. Hy ken die dood en doodsangs.…

Wat is die mens dan? Hoe reageer Christene op die
lyding van mense rondom ons? Hoe pas ek my eie liggaam op? Wat is 'n menswaardige bestaan? Ons dink
Sondag saam oor hierdie vrae...

En waar is Hy nou ...?

En vandag, na Jesus se hemelvaart, kan ons ook sê:
“Ek het ‘n Broer in die hemel”. Ja, daar is regtig ‘n
mens in die hemel.
Op Hemelvaartdag kyk ons na die wolke, want Jesus
kom weer op die wolke om ons te kom haal ...
Soli Deo Gloria

DEURKOLLEKTE VANOGGEND

Spes. Koll. Huis Lettie Theron
Baie dankie vir u ondersteuning, volgehoue gebede
en sorg vir hierdie baie spesiale bejaardes.

18:00 AANDDIENS VANAAND
IN DIE MAALRUIMTE

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?
DINSDAG 28 MEI
SOPKOMBUIS

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 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. Ds. Johan Smit
gaan ‘n bietjie terugvoer gee oor hulle kinders en kleinkind se betrokkenheid by ‘n plaasskool in die Clanwilliam omgewing.

WOENSDAG 29 MEI

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 30 MEI

(Hemelvaartdag)

DIE KERKKANTOOR IS GESLUIT VANDAG
16:00 BIDUUR MOUNT PLEASANT: Kom vat hande oor kultuurgrense heen en bid saam met pragtige, egte gelowiges van
Mount Pleasant, Hawston, Zwelihle en Onrus in die VGK Mount
Pleasant kerkie, skuins oorkant die Mall.

18:30 HEMELVAARTDIENS

Wat vertel Johannes 14 vir ons in 2019 oor Jesus se oorwinning
met Sy Hemelvaart? Dis nou ons wat deesdae begin voel ons bly
al aan die verloorkant! Ds Christo Alheit gaan voor. Welkom!

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 31 MEI
09:30 - 11:30 KOLWYNTJIE TEETUIN

SONDAG 2 JUNIE
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 18 & 19)

09:00 PINKSTERDIENSTE BEGIN
Dr Clifford Heys gaan voor

TEMA: Die Heilige Gees – (a) Waarheid of (b) Werklikheid
TEKS: Handelinge 8:4-5 en Hand. 8:14-17

18:00 PINKSTERDIENS

Ds Anton Duvenhage gaan voor.
TEMA: Waar was die Heilige Gees voor Pinkster? (Rom 8:1-18)

OGGENDDIENSTE @ 09:00
MAANDAG TOT DONDERDAG
DS JOHANN SMITH LEI DIE OGGENDDIENSTE
KNELPUNTE IN DIE “GELOOF”
(WAAROM NOG DIE HEILIGE GEES)
In my bediening het ek ondervind dat daar sekere knelpunte in
die lewe van lidmate is wat hul in die weg staan tot ‘n seënryke
en Pinksterlewe.
Knelpunte soos:
 Dat hulle dink dat hul kan lewe net soos hul wil en nogtans
sal die Here hul seën ongeag.
 Die wanopvatting van wat godsdiens is.
 Afstomping in die GELOOF.
 ‘n Gebrekkige geestelike lewe
Daarom wil ek graag tydens die vier (4) Pinksteroggende saam
met jou stilstaan by:
DIE WEG TOT ………
 ‘n Seënryke lewe - (Gen. 32:29b.)
 ‘n Bybelse Godsdiens - (Fil.3:9 & 12 – O.V.)
 ‘n Tintelende en liefdevolle GELOOF - (Openb.2:4)
 ‘n Geesvervulde lewe - (2 Kon. 4: 1 – 7)

AANDDIENSTE @ 18:30
MAANDAG TOT DONDERDAG
MAANDAGAAND - DR WILHELM BURGER
Eenmaal kind van God, altyd…? (Heb. 12:3)
DINSDAGAAND - DS MICHIEL DE KOCK
Die gawes van die Gees (1 Kor 12)
WOENSDAGAAND - DS ANTON DUVENHAGE
Die vrug van die Gees (1 Kor 13)
DONDERDAGAAND - DR CLIFFORD HEYS
Die Gees en die toekoms (Rom. 8:18-30)

SONDAGOGGEND 9 JUNIE @ 09:00
PINKSTERFEES & NAGMAAL
DR WILHELM BURGER
Die vervulling met die Heilige Gees (Gal. 5)

OnsNUUS

EN

GELEENTHEDE

FRANSE SENDING KORSIKA EILAND
UITREIK (20 - 29 SEPTEMBER 2019)

KAARTFASILITEITE BESKIKBAAR

Di. Loffie Schoeman en Sanré Benade (Potch. PUK Kandelaar)
beplan ŉ sendinguitreik saam met Ds Johan en Rita Bloemhof in
FRANKRYK .
“Elkeen moet weet Wie Jesus is”, is die slagspreuk van die
handjievol gelowiges en die paar baie klein gemeentetjies in
Korsika. Deel van Frankryk. Het jy geweet dat die geestelike nood
in Korsika is erger as in Irak (Minder gelowiges persentasiegewys). Reeds die vyfde uitreik en ŉ baie groot deel van die
bevolking het die Goeie Nuus in hulle posbusse gekry. In September besoek ons DV die enigste universiteitstad om leiers en
gesinne te bereik. Vra die Here en vertrou Hom of jy moet oor
kom om ons te help.

Ons wil u graag uitnooi om gebruik te maak van die nuwe
kaartfasiliteite beskikbaar by die gemeente.

Wat behels die UITREIK?
Gesonde stap – deel Evangelisasiepakkies uit in posbusse,
daaglikse Bybelstudies, gemeenskap van gelowiges, waardering
van die pragtige eiland en die Franse plattelandse dorpies, ŉ
Erediens saam met ‘n klein gemeente, , lekker saamsing en kuier,
‘Pétanque’ speel, Franse disse geniet – ons eie Franse kok.
PRYS op aanvraag beskikbaar by die RSA uitreikleier ds Loffie
Schoeman lofstel@discoverymail.co.za Tel 0828758313 of by
ds Sanre Benade sanrebenade@gmail.com Tel 0182992590.
Die prys sluit in kos, verblyf, uitstappies en reis in KORSIKA
(Die vliegtuigkaartjie en visumkoste is addisioneel – is NIE ingesluit nie). Aansoekvorms beskikbaar by ds Loffie Schoeman
lofstel@discoverymail.co.za.
Sperdatum vir inskrywings : 31 Mei 2019

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

Betalings vir Dankoffers asook
Kollektes en Donasies is welkom.
Fasiliteite is beskikbaar by die
kerkkantoor weeksdae en op
Sondae in die maalruimte en die
voorportaal (voor en na die diens).
BAIE DANKIE!!

KAMERADE FOTOBEDIENING
DINSDAG 11 JUNIE 2019 @ 19:00
Jannie Hougaard kom vir ons leer hoe om beter
Foto’s met ons selfone te neem. Iemand wou
eendag weet watter kamera die beste is. Die antwoord wat hy toe kry, was: “Die een in jou hand.”
Die meeste foto’s wêreldwyd word vandag met
selfone geneem. Waarom sal ons nie wil leer om
dit beter te doen nie?
Hierdie opleidingsgeleentheid is nie net vir fotograwe nie maar vir almal wat belangstel.
(Toegangsfooi is slegs R20pp)
Ons tema vir Mei is “Vrugte”.
U is welkom om enige mooi vrugtefoto’s in te
stuur na kamerade@gmail.com
Navrae: Gerhard van Helsdingen (083 306 9332)

ENGELTJIES & SENIORS KUIER SAAM
DONDERDAG 13 JUNIE @ 11:00
(SITKAMER VAN DIE DIENSSENTRUM)
Ons nooi alle Seniors en hul Engeltjies lekker
bymekaarkom met lag, gesels en moontlik weer
dr Hoepie Howell as spreker. Omdat dit winter
is het ons gedink aan ‘n koppie sop en broodjie.
Die van julle wat November verlede jaar ons
kuieroggend bygewoon het, sal onthou hoe
feestelik dit was en die lekker kuier saam.
Bring asb die vriende wat julle besoek saam
en sommer enigeen wat belangstel. Onthou
ons het geen ouderdoms/getalle beperking nie.
ENGELTJIENUUS
‘n Groot welkom aan Seugnet du Plessis, Augusta
Koekemoer en Carin Wobbe wat bereid is om vir
Marietjie en Brenda by te staan. Ons verwelkom
nuwe idees en nooi elkeen van julle uit om idees hoe
ons die projek kan uitbrei en die bejaardes spesiaal
te laat voel, met ons te deel.
Vir navrae oor die Engeltjieprojek, kontak asb
Marietjie le Roux op 083 455 1455 of
Brenda Strauss op 083 390 0838.

WES-KAAP SINODESITTING 2019
OORSIG & BESLUITNEMEING
(Bladsy 1)
Sinodegangers was dit eens dat Sinode 2019 ’n atmosfeer en gees met ’n verskil gehad het. Deurlopende treffende simboliek en spiritualiteitsessies met aangrypende lofprysing het bygedra tot ’n stemming van gewydheid en geestelike verryking. Daar was ’n deurlopende bewustheid van die teenwoordigheid van God, meer as voorheen.
Die tema van vanjaar se sinode was Volg Jesus met Waagmoed en elke dag het ’n spesifieke tema gehad met deurlopende ondersteunende spiritualiteitsessies. Maandag is gewy aan VERWONDERING.
Stories is vertel oor vrouebediening, nuwe gemeenteontwikkeling, predikantebegeleiding en publieke getuienis. Die nuwe tweelingverhoudings tussen NG gemeentes en gemeentes in Khayelitsha het die sinode in verwondering gehad.
’n Unieke eenstopdiens vir vroeëkindontwikkeling genaamd Little Seeds in die Wes-Kaap is ‘n nuutskepping en wonderwerk wat God
aan die oprig is.
Dinsdag se tema was VEROOTMOEDIGING en tydens die eerste sessie word daar gesels oor menswaardigheid. Die waardes van die
sinode is bevestig om elke tafel: “Ingenooi deur God en daarom een in die Gees en gelyk langs Christus, wil ons sensitief en respekvol
wees teenoor: Verskillende teologiese vaardighede, verskillende geslagte, verskillende seksuele oriëntasies, verskillende kulture, verskillende rasse, verskillende klasse, verskillende liggaamlike vermoëns, verskillende geestestoestande, verskillende ouderdomme. Ons
wil dit wys in: Hoe ons praat, hoe ons na mekaar kyk, hoe ons aan mekaar raak, hoe ons luister. Hiertoe verbind ons ons”.
Kobus Odendaal stuur die tafelgesprekke na ekologie deur die vraag te vra: “Wat het ons met die aarde aangevang?” Die Taakspan vir
Ras en Versoening kyk na die uitdagings van gemeentewees in ’n tyd soos hierdie, terwyl Braam Hanekom vyf kritiese areas uitlig wat
ons toekoms as kerk gaan bepaal. Die saakgelastigde Bossie Minnaar kom aan die woord oor verantwoordelike rentmeesterskap en die
bepaling van die sinodale aandeel, aanwending van reserwefondse.
Woensdag se dagtema was VERTROUE. Frederick Marais het die dag ingelei met die nuwe bedeling vir teologiese opleiding, terwyl
Elna Mouton uitgebrei het oor die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit wat onlangs in Wellington geopen is.
Die verslag van die moderamen het gehandel oor die 16 fokusareas waaraan die moderamen die afgelope vier jaar aandag geskenk
het. Die omvang van hierdie verslag dui op die hoë gehalte werk, deursettingsvermoë en toewyding wat daar in die sinode is. Van die
hoogtepunte in die verslag was evangelisasie, die rol van millenials in die kerk, leierskapsontwikkeling, ekologie, kerkeenheid en selfdegeslagverhoudings. Pieter van der Walt en Heerden van Niekerk hou hierna ‘n omvattende verslag van STLAS se werk oor selfdegeslagverhoudings aan die sinode voor. Die kern van die verslag handel oor identiteit, eenheid, liggaamlikheid en geregtigheid.
NA INDRINGENDE TAFELGESPREKKE EN BESPREKINGS IS DIE VOLGENDE BESLUIT GOEDGEKEUR:
1. Die sinode neem kennis dat ’n toenemende aantal gemeentes aan die hand van STLAS se gespreksmateriaal en versoeke, gesprekke
oor selfdegeslagverbintenisse begin voer het en dat dit tot groter begrip vir mekaar se standpunte gelei het.
2. Die sinode neem verder kennis dat gemeentes, ongeag die posisie wat ingeneem word, daarin slaag om:
2.1 met integriteit, openheid, broosheid en respek aan die gesprek deel te neem,
2.2 waardering te kry vir die kompleksiteit en sensitiwiteit van die saak,
2.3 te besef dat dit uiteindelik oor die lewens en menswaardigheid van mede-broers en -susters in Christus gaan.
3. Die sinode neem kennis dat verskille in die kerk ten opsigte van Skrifhantering en Skrifuitleg in hierdie saak tot ’n vasgelooptheid in
die gesprek gelei het, en dat voortgaande besinning oor verantwoordelike Skrifuitleg steeds nodig is.
4. Die sinode bely egter dat die eenheid van die kerk gefundeer is in ’n eenheid met Christus en die belydenisgrondslag, en dat hierdie
eenheid nie verbrokkel wanneer daar oor Skrifhantering en Skrifuitleg ten opsigte van hierdie saak verskil word nie, maar verryk en
verdiep word.
5. Die sinode is verbind tot ’n voortgaande en nederige diepe luister na
mekaar, met respek vir mekaar se uiteenlopende benaderings,
Skrifhantering en hermeneutiek.
6. Die sinode moedig gemeentes aan om voort te gaan met die skep
van gesprekruimtes vir gesonde geloofsonderskeidende gesprekke
oor hierdie (en ander) teologies-etiese kwessies, en toe te sien dat:
6.1 hierdie ruimtes inklusief en divers bly;
6.2 nie oor ánder te praat nie, maar eerlik en broos vanuit die eie posisie,
6.3 daar werklik erns gemaak word met die Woord van God.
7. Die sinode respekteer kerkrade se reg om geloofsonderskeidende
gesprekke in hulle eie kontekste te voer en moedig kerkrade aan om
deurdagte en verantwoordelike besluite te neem.
DIE NUUTVERKOSE MODERATUUR
8. Die sinode moedig kerkrade aan, om by die aanwysing van persone in
Agter: Nelis Janse van Rensburg, Charl Stander, Frandie ampte, lidmate se:
cois Herselman, Hendri Niehaus, Nadia Marais (inlas)
8.1 doop, belydenis, roeping, spiritualiteit en getuienis van leer en lewe
Voor: Nioma Venter, Michelle Boonzaaier, Riana Furniss
in ag te neem ongeag ras, geslag, klas of seksuele oriëntasie en -identiteit.

WES-KAAP SINODESITTING 2019
OORSIG & BESLUITNEMING
(Bladsy 2)
Donderdag word volgens die tema ’n reis van VERBEELDING. Anriëtte de Ridder het die sinode op ‘n smaaklike reis van verbeelding en
kreatiwiteit oor Jeugbediening gelei. Die gesprek oor die kerk van die toekoms saam met jong volwassenes het sinodegangers
uitgedaag om tydens die tafelgesprekke met vindingryke voorstelle vorendag te kom wat kan help om die kerk van die toekoms te
vorm. Nioma Venter het die gesprek verder geneem en die realiteit van kerkwees in ‘n land wat daagliks nood het, uitgebeeld.
‘n Aangrypende dokumentêr is gemaak oor hoe die kerk ‘n spiraal van hoop vir elkeen in nood is. Die harde feite oor aardverwarming,
klimaatsverandering en ekologie is verder belig deur prof. Bob Scholes van WITS Universiteit. Hy het die sinode gehelp om te besef dat
elke gelowige ‘n getuienisrol kan speel in die wyse waarop ons die aarde beskerm.
Die dag is verder in verbeelding geneem toe Pieter van der Walt, Gielie Loubser en Karlien Becker ŉ nuwe produk vir evangelisasie
bekend gestel het. “VERTEL: Dra die Goeie nuus” is werklik goeie nuus vir gemeentes en die wêreld. Dit wil gemeentes help om met
vertroue, nuwe motivering en goeie vaardighede die goeie nuus van die evangelie met ander mense te deel.
Die laaste dag se tema was VERBINTENIS. Die laaste sake is afgehandel en Hendri Niehaus (Boesmanlandgemeente) is verkies tot die
tweede addisionele kerkraadslid van die moderatuur. Daarna is begin met die gesprek oor kerkeenheid. Nelis Janse van Rensburg het
die totstandkoming van die tussen-orde verduidelik. Dit is ŉ dokument wat deur die Algemene Sinode van die NG Kerk sowel as die
Algemene Sinode van die VGKSA goedkeur is. ŉ Kopie (Pilgrimage to Unity) is aan elke gemeente uitgedeel. Dit stel kerkrade, gemeentes, ringe en sinodes in staat om te kan verenig.
DIE SINODE HET DIE VOLGENDE BESLUIT OOR KERKEENHEID GOEDGEKEUR:
1. die Belydenis van Belhar by hernuwing te onderskryf omdat dit:
1.1 sy oortuiging en identiteit verwoord,
1.2 gelowiges inspireer om die evangelie te beliggaam in al ons verhoudings.
DIE SINODE BESLUIT OOK OM:
1. die tussen-orde (van die VG Kerk in Suider-Afrika en die NG Kerk) te benut om dringend die eenheid tussen die NG Kerk in
Wes-Kaapland en die VGKSA (Kaapland) te implementeer, deur:
1.1 gemeentes aan te moedig om met VGK- gemeentes in gesprek te tree oor eenheid en met behulp van die tussen-orde te verenig;
ringe aan te moedig om, met behulp van die tussen-orde, met hul naasliggende VG Kerk-ringe te verenig;
1.2 ringe aan te moedig om, met behulp van die tussen-orde, met hul naasliggende VG Kerk-ringe te verenig;
1.3 bestaande verenigde ringe aan te moedig om formeel hulle eenheid te bekragtig in terme van die tussen-orde.
2. Die sinode spreek die wens uit om ons verhouding met die VGKSA (Kaapland) te verinnig en versoek die moderatuur om met die
VGKSA (Kaapland) se leierskap in gesprek te tree oor die moontlikheid om op sinodale vlak met die VGKSA (Kaapland) te verenig deur:
2.1 die besture en taakspanne van die diensgroepe/bedieninge van die onderskeie kerke se werksaamhede saam te voeg;
2.2 die moderamen van die Sinode van Wes-Kaapland en die Sinodale Kommissie van die VGKSA (Kaapland) gesamentlik te laat
vergader.
GESPREKKE OOR ‘N VERSKEIDENHEID VAN TEMAS IS GEVOER. SOMMIGE WAS MAKLIKER EN ANDER
MEER UITDAGEND. DIE WAARDES, DIE VERBINTENIS AAN MEKAAR EN DIE WAAGMOED OM DIE HERE
TE VOLG HET OOK DIE SINODE GEHELP OM DIE VOLGENDE BESLUIT TE NEEM:
1. Die sinode erken:
1.1 dat daar kerkrade en predikante is wat nie hulle weg oopsien om burgerlike verbintenisse tussen persone van dieselfde geslag te
bevestig nie,
1.2 dat daar ook kerkrade en predikante is wat wel hulle weg oopsien om burgerlike verbintenisse tussen persone van dieselfde geslag
te bevestig.
2. Die sinode wil graag die ruimte wat in Besluit 25 van hierdie vergadering vir almal geskep word, om volgens hulle oortuiging op te
tree, bevestig.
3. Die sinode dra dit aan STLAS op om ‘n formulier te ontwikkel vir die bevestiging van burgerlike verbintenisse tussen persone van
dieselfde geslag.
4. Die sinode
Die sinode is afgesluit met ‘n
4.1 betreur dat die verloop van die debat en die besluite in die kerk die afgelope jare
nagmaalsgeleentheid waar elkeen
lidmate verwar en seergemaak het;
met die ontvang van die brood en
4.2 vra gay-lidmate en hulle families wie se menswaardigheid wetend en onwetend
wyn herinner is dat ons aan God
misken is, uitdruklik om verskoning vir die pyn wat hulle in die kerk beleef het;
behoort. Nadat die sinode die
4.3 verbind hom daartoe om in die gees van Besluit 25 ruimtes te skep vir gesprek
volgende verbintenis gemaak het,
waarin almal se menswaardigheid gerespekteer word.
is sinodegangers terug na hul
5. Die sinode bedank gay-lidmate wat volgehou het met waagmoedige en
huise, gemeentes, gemeenskappe
konstruktiewe gesprekke in die kerk.
en leefwêreld om Jesus te volg
6. Die sinode dra dit aan STLAS op om voort te gaan met studie oor die huwelik en
met waagmoed!
menslike seksualiteit met die oog op terugvoer aan die volgende sinode.

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.

VIR U DAGBOEK
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.

WOENSDAG, 12 JUNIE - WEGNEEMETES: Ons probeer fondse insamel by die Dienssentrum om ons uitgawes te probeer dek.
Daarom verkoop ons maandeliks Wegneemetes. Op Woensdag,
KOEKSISTERS: Bettie Lourens (076 129 3788) bak koeksisters op 12 Junie, gaan ons weer twee heerlike maaltye te koop aanbied.
Bestel asseblief voor Vrydag, 7 Junie by Joan/Hannie
Maandag, 3 Junie teen R30 per dosyn. Kontak haar direk vir
(028 316 1745). Kom help ons om fondse op hierdie manier
bestellings.
vir die Dienssentrum in te samel. Wat is beskikbaar?
KOLWYNTJIE TEETUIN
Hoender-Bobotie: R65 vir nie-lede (R55 vir lede van die
VRYDAE 09:30 - 11:30
Dienssentrum)
Kom geniet die heel beste koek en koffie in die dorp
Lasagne Maalvleis: R65 vir nie-lede (R55 vir lede van die
teen slegs R35pp vir nie-lede (koffie en iets te ete). En
Dienssentrum)
nog beter - R25pp vir lede. ‘n Ekstra koppie koffie is R10. Kom geniet die gasvryheid en vriendelikheid! Nooi gerus u verjaardagKOSPAKKIES
groepe/selgroepe/Bybelstudie-groepe en kom kuier saam en geniet ‘n heerlike koppie tee/koffie en vir dié wat nie na die gewig
Baie dankie vir almal se bydraes vir die KOSKAS en ook
kyk nie, ook sommer ietsie lekkers om te eet saam met die tee/
vir die finansiële bydraes wat help om die Kospakkie
koffie. Kontak vir Siska Conradie by 082 762 2732 ten minste 14
rekening aan te vul. Kospakkies word net een maal per
dae voor die tyd om te bespreek vir groot groepe. WELKOM!!!
maand gepak en uitgedeel. Dus hoef u net een maal per
maand ‘n bydrae te lewer in die vorm van ‘n produk soos
KOLWYNTJIE TEETUIN: WEENS PINKSTER SAL
aangedui op die lys van wyke in die Kalender
DAAR OP VRYDAG, 7 JUNIE, GEEN TEETUIN WEES
NIE.
Ons benodig weer tandepasta, melk, margarien, tee
en konfyt. Die wyke wat verantwoordelik is vir kookKONTAK VIR KOLWYNTJIE TEETUIN: Ons bid vir Siska
olie, tamatiesous, bone in tamatiesous, rys kan maar vir
en Johan Conradie ‘n heerlike rus toe. Hulle gaan met vakansie.
eers van die ander produkte gee. Ons wil nie die droё
Thelma Beukes (tel. 082 852 6141) sal vir Siska instaan op 17 en
produkte soos rys te lank op die rak laat lê nie en het
21 Junie. Alle besprekings vir daardie dae moet by haar gemaak
tans ‘n goeie voorraad.
word.
Baie dankie vir almal se samewerking.
LEDEGELD (LET WEL): LEDEGELD is vanaf 1 Maart betaalbaar
by Hannie/Joan teen R400 per individu en R600 per egpaar.

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.

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

NAVRAE: Ronelle van Zyl 072 288 1439

EN JESUS HET OPGEVAAR . . .
... en sit aan
die regterhand
van God, die
Almagtige Vader.
MAANDAG 27 MEI
VIR DIE AARDE: Here, ons bely dat ons nie altyd mooi kyk na
die natuur en aarde nie. Ons bely waar ons soms sonder om te
dink skade doen. Vader, help ons om getrou om te sien, te beskerm, te ondersteun. Help ons Vader, om raak te sien.

DINSDAG 28 MEI
KUNS EN KREATIEF: Vandag bid ons vir alle kunstenaars. Heilige
Gees, ons wil vir U kom dankie sê vir die gawes waarmee u ons
seën. Gawes van kuns, woorde, musiek, beelde. Dankie dat ons
dit kan deel met die mense rondom ons - tot U eer!

WOENSDAG 29 MEI
DIERE: Jesus, ons sien oral in die media hoe diere soms so
mishandel word. Ons sien hoe daar hongersnood en hartseer is.
Ons bid vir alle diere in die sorg van mense. Ons bid vir
welsynsorganisasies wat ’n verskil maak deur liefde, kos, skuiling
en nuwe gesinne te soek vir diere. Dankie ook vir elke persoon
wat hulle tyd opoffer om ‘n verskil te maak.

DONDERDAG 30 MEI (HEMELVAARTDAG)
‘N PLEK IN DIE HEMEL: Jesus, vandag wil ons U net eer dat U
opgevaar het na die hemel om vir ons ‘n plek gereed te maak by
U. Ons sien uit daarna!

VRYDAG 31 MEI
LIGWEERKAATSERS: Heilige Gees, ons dank U vandag vir die LIG
wat U in ons kom aansteek het. Ons dank U Almagtige Vader dat
U die bron van die LIG is. Jesus, ons eer U as die LIGdraer. Help
ons Drie-Enige God om waarlik hierdie LIG uit te dra na almal
rondom ons. Ons weet dat ons dit nie op ons eie kan doen nie,
en daarom eer ons die Heilige Gees vir die krag, inspirasie,
influistering wat ons in staat stel om dit te doen. SDG

NUUS VAN DIE KERKRAAD
Na die onlangse Kerkraadsvergadering op 20 Mei 2019, deel
ons graag die volgende verkiesings, uittredes en informasie.
VERKIES TOT DIE KERKRAAD
Ben Solomon (Rentmeester)
HERVERKIES TOT DIE KERKRAAD (NOG ‘N 2 JAAR TERMYN)
Frans Wessels (Jeug & Families)
Theo Pegel (Kommunikasie)
Francois Theron
Jacques Retief *
*Jacques Retief is ook gekies as Ondervoorsitter van die KR
UITTREDE UIT DIE KERKRAAD
Ben & Elsa Marais (Uitreik)
Quentin Gombert
Wessie van der Westhuizen
Con Uys (Rentmeester)
Johan Koekemoer (Wyke)
George Erasmus (Wyke)
James & Vera Joubert (Erediens / Wyke)
Johan van der Westhuizen (Gawes & Toerusting)
VAKANTE POSTE
Bedieningsleier (Uitreike)
Wyke Koördineerder (1 persoon)
Fondsinsamelingskoördineerder
SAMESTELLING VAN DIE BESTUURSPAN
Voorsitter van die KR, Ondervoorsitter van die KR, Bedieningsleiers van die volgende bedieninge: Erediens, Barmhartigheid,
Kommunikasie, Administrasie, Rentmeester, Eiendomme
Dr Wilhelm Burger, Ds Michiel de Kock, Ds Anton Duvenhage
Here God, ons bid vir al ons leiers. Ons sê dankie
vir elke kerkraadslid wat met soveel liefde, tyd en
energie in U gemeente kom dien het. Ons bid vir al
die nuutverkose leiers en bid ook vir die vakante
poste. Jesus, dankie dat ons WEET U gaan voor
in Onrusgemeente. Amen.

GEBEDE VIR SIEKTE & BEMOEDIGING
CHEMO / BESTRALING / BEHANDELING:
Alet Gerber, Johann du Preez
IN DIE HOSPITAAL EN AANSTERK TUIS:
Suzette Rust, Zanmari (Joe en Sandra Nel se dogter)
SIEKTE / SORGEENHEID / BEMOEDIGING:
Peet Geyser, Louis Scholtz, Werner Setzkorn, Helena Becker,
Steward McFarlane, Ernie Stephan, Louis van Dyk, Johan Spies,
Alric Warmenhoven. Ons bid ook vir alle Depressieleiers.
EKSAMENS: Ons bid hierdie week vir al die kinders en studente wat tans besig is om eksamen te skryf. Ons bid vir ’n
helder verstand, vir energie maar ook kalmte. Dankie Here!
MISDAAD SLAGOFFERS: Ons bid spesiaal ook vir persone wat deurgeloop het onder misdaad. Ons bid vir die trauma wat verwerk moet word. Ons bid dat U elkeen sal troos,
seën en heling bring, Heilige Gees. Dankie dat ons WEET U laat
ons nooit alleen in ons pyn en hartseer nie. Dankie Here!

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.

KLEREKAS HET DRINGEND
KLERE NODIG ASB

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.

Vir enige navrae, kontak Erika
028 316 3115
079 322 0998

gewoonte dat indien u nie in ‘n jaar se tyd

ADMIN BEAMPTE
Martie Verster
084 510 4618

die kas en bring na die KLEREKAS!!

admin4jesus@ngkonrusrivier.co.za

Onthou dat alle fondse van die Klerekas

KOSTER
Deon van der Kooi
072 273 1494

gebruik word om Kospakkiebestanddele aan

Tel (028) 316-2116
Bergstr 57, Onrus

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

Gaan loer gerus deur u kaste. Daar is ‘n
die kledingstuk gedra het nie, haal dit uit

Maandae - Vrydae
08h00 - 13h00

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.

So kan ons die inwoners se harte warm
en bly maak! Dit sal opreg waardeer
word. Baie dankie!!!

fin4jesus@ngkonrusrivier.co.za

KERKKANTOOR

BORGE GESOEK VIR
DIE HARTKLOP GEMEENTEBLAD ASB.

te koop. So versorg ons mense in nood.
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

