
 

Hartklop 7 APRIL 2019 

 

VANOGGEND SE BOODSKAP  
DEUR DR WILHELM BURGER 
VYANDE AS VREEMDE VRIENDE 
(LUK 10:25-37) 
 
Die gelykenis van die Barmhartige Samaritaan is 
oorbekend. Ons het die afgelope week weer daaroor 
nagedink. Dit sou lekker wees om almal se insette te 

hoor!  Ons het wel met drie lidmate onderhoude gevoer 
om te hoor hoe hulle die gelykenis in hulle lewe 
verstaan. Ons kyk dus Sondag ook 'n stukkie video! 
 
Ons is reeds in die vyfde lydensweek op pad na Goeie 
Vrydag. Dit sal goed wees as u voorbereid kom en reeds 
die week tyd met die gelykenis spandeer het. Funk 
skryf: "This parable does not require interpretation; it 
interprets us!" 
 

HARTLIK WELKOM! 
 

Dit is vandag die 6de Lydensondag en ons onthou vir 
Jesus. Hy is die Lam van God wat ter wille van ons gely 
en gesterf het. Hy het selfs ter wille van ons ‘ter helle 
neergedaal’. Maar wat maak Jesus se lyding en dood so 
uniek en totaal anders? Daar was immers talle ander 
martelare wat heldestatus gekry het. 
 
Dink byvoorbeeld aan Jesus se dissipels en ook aan 
Stefanus by name. Hy is gestenig en sterf onder ‘n reën 
van klippe. Sy laaste woorde was ‘n dapper gebed soos 
“Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie”  
 
Dink aan Johannes Hus, die Boheemse Hervormer wat 
in 1415 as hervormer ter dood veroordeel is. Hy is 
gevonnis om op die brandstapel se sterf. Toe hy by die 
brandstapel kom, het hy gekniel en gebid en toe die 
vuur aangesteek is, het Hus begin sing: “Christus, Seun 
van die lewende God, wees my genadig.” (Vandag bekend 
as die ‘Jesus Gebed’). 
 
Dink ook aan die minder bekende Hellen Stirke. Toe 
hierdie jong moeder by die geboorte van haar kind, 
weier om tot die Moeder Maria te bid, is sy en haar 
man beide ter dood veroordeel. Sy het die doodsvonnis 
aanvaar, want sy is nie beter as haar Jesus nie. Die jong 
moeder het net een versoek gehad: Mag sy en haar man 
– die vader van haar kind – saam sterf? Haar versoek is 
geweier. Sy moes haar kindjie afgee. Haar man is voor 
haar oë gehang. En sy is saam met ‘n paar swaar klippe, 
in ‘n groot sak gestop, en in die water gegooi. Mans 
word gehang. Vroue word verdrink. Dit was in die jaar 
1544 in die Skotse dorpie Perth. 
 
Maar wat maak Jesus se marteldood soveel anders? 
Jesus se dood was totaal anders want Sy dood was ’n 
plaasvervangend dood. Sy dood was ‘n dood ter wille van 
die mens. Jesus het nie Jesus se lyding gely en Jesus 
se dood gesterf nie. Jesus het jou en my lyding gely en 
jou en my dood gesterf. Die Onskuldige het geboet vir 
die skuldige. Jesaja sê dit duidelik: Hy is ter wille van 
ons oortredinge deurboor. Hy is ter wille van ons 
ongeregtighede verbrysel. Deur Sy wonde het daar vir 
ons genesing gekom (Jes. 53). Johannes die Doper noem 
Jesus ‘die Lam van God’ wat die sonde van die wêreld 
wegneem (Joh. 1v29), m.a.w., Jesus is die 
‘Sondebok’ (Lev. 16). 
 
Dink weer aan HJM Nouwen se woorde: “He became 
like us so that we might become like Him”  

Ons is in die Lydenstyd. Volgende week vier ons Groot 
Lydensweek en die Vrydag die 19de, is dit Goeie 
Vrydag. Moet Jesus nie vergeet nie ....., asseblief. 
 
Soli Deo Gloria 

AANDDIENS VANAAND @ 18:00 

Vanaand kyk ons na ons kerk as ‘n skip wat Red, Veg en Hoop 
bring. Is u ‘n bemanningslid op hierdie skip?  

 
  Indien wel, is  
  ons opgewonde  

 om u vanaand  
  by die erediens  

te verwelkom. 
 

Kom sing saam, 
luister saam,  
kuier saam!! 

DEURKOLLEKTE VANOGGEND  
Spes Koll. Omgeefonds (Hulp aan gemeentelede) 

 

GRATIS BOEKE BESKIKBAAR IN DIE 

 MAALRUIMTE DIREK NA DIE EREDIENS 
Geestelike dagsukkie boeke en ander geestelike boeke 
ná kerk in die maalruimte neersit vir die gemeente om 
te vat - miskien vir hulle huis/tuin hulp of vriende te 

gee- of self te lees.  Welkom en geniet dit!! 

"IS JY 
AANBOORD?" 

 

Ons sprekers vanoggend vlnr:  Wilhelm Burger, Johan Visser, 
Marlien Bruwer en Ben Solomon. 



WAT GEBEUR HIERDIE WEEK BY DIE KERK?  

MAANDAG 8 APRIL 
ONRUSRIVIER DIENSSENTRUM is toe op Maandae. 
 

 

DINSDAG 9 APRIL  
ALGEMEEN 
SOPKOMBUIS 
 

18:30 TRANSKEI UITREIK:  Enige persoon wat belangstel in die 
Transkeisending of oorweeg om moontlik saam te gaan as ons 
daar gaan werk gedurende die Septembervakansie, is welkom by 
ons maandelikse byeenkoms . 
Ben en Elsa Marais, Branderdraaistraat 3, Sandbaai 
082-373-6629 
 

 

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 10 APRIL 
18:00 GEEN BYBELSKOOL BY NG HERMANUS  
Dit is Lydenstyd en ons lees van Jesus wat die losprys betaal het 

en ons vrygekoop het van skuld en dood. 

Neem kennis:  

Hermanus: Die Bybelskool word nie die komende Woensdag, 

10 April in Hermanus aangebied nie. Die gemeente is besig 

met ‘n spesiale reeks aanddienste. 

Onrusrivier: Daar is wel Bybelskool, Donderdagoggend om 

9:00 in Onrusrivier. 

Ons deel die Here Jesus se laaste ure. Ons kyk na die gedekte 

Tafel. Ons hoor hoe Hy die brood breek en die wynbeker aangee. 

Ons beleef TENEBRAE (Latyn vir ‘donker’) as die ligte gedoof 

word. 

Almal is welkom, nie net ons studente nie. Hierdie geleentheid is 

‘n voorbereiding vir die Pase. 

Die 17de & 18de April is Groot Lydensweek en dan skakel ons in 

by die gemeente se Groot-Lydensweekreeks. 

Bring asb. die Bybels saam. 

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.     
 

Dienssentrum wegneemetes vanaf 10h30 tot 12h30 
beskikbaar om af te haal. 

 

 

DONDERDAG 11 APRIL 
09:00 BYBELSKOOL BY NG ONRUSRIVIER 
14:30  DIE VRIENDE VAN HUIS LETTIE THERON vergader by die 
tehuis.  Besoekers is welkom om by ons aan te sluit - wie weet, 
dalk is u na die  vergadering 'n 'Vriend'  
 

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 12 APRIL 
KOLWYNTJIE TEETUIN 9H30 - 11H30:  KOM KUIER SAAM!! 

 
SONDAG 14 APRIL (PALMSONDAG) 
BEGIN VAN GROOT LYDENSWEEK 
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 11) 
 

09:00 EREDIENS Dr Wilhelm Burger nooi u hartlik uit. 

Ons kom hierdie Sondag aan die einde van ons reeks "Van wan-
hoop na hoop."  Ons het gehoor van kleingroepe wat waarde 
geput het uit die reeks. Ons sal graag terugvoering wil ontvang. 
Kontak asb vir Karin sodat ons julle 'n kort spreekbeurt kan gee. 
 
TEKS VAN DIE WEEK 

Luk 12:13-21 
Tema:  Van onvergenoegdheid na tevredenheid 
1.  Met watter bril kyk hierdie man na sy broer se  
erfenis? 

2.  Wat is die verband tussen gierigheid en onvergenoegd-
heid?  (12:13) 
3.  Wat sou die balans wees tussen gesonde ambisie en 
gierigheid? 
4.  Hoe moet 'n mens voorsiening maak vir jou aftrede? (12:18) 
5.  Hoe lyk 'n mens wat vergenoegd is? Lyk jy so? 
 
18:00 
AANDDIENS 
Ons nooi graag alle 
tieners, jong-
mense, ouers en 
alle jonk van gees.  
Kom vier saam fees 
 
 

Ons bid u 

almal ‘n baie 
geseënde en 

vreugdevolle 
week toe. 

 

 
 

 

mailto:cliffordheys@hermanus.co.za


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.  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 be-
taalbaar by Hannie/Joan teen R400 per individu en R600 per 
egpaar.  Ongelukkig is daar vir alle organisasies/sportklubs waar-
aan ‘n mens behoort jaargelde te betaal.  By die Dienssentrum is 
dit ook so.  Ons probeer regtig om vir ons lede spesiale aanbied-
ings 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.   
 

HET U GEHOOR? 
Die heel beste koek en kof-
fie in die dorp is beskikbaar 
by die Kolwyntjie Teetuin 
op ‘n Vrydag! 
Kom geniet die heerlikste 
vars gebak deur die 
“kerktannies”! 
 

En het u gehoor van die prys?  Dit is 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! 
 

ONS IS OOP VAN 09:30 - 11:30  WELKOM!! 
 

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.   

ONRUSRIVIER  DIENSSENTRUM 
 

028 316 1745 

VARS HEERLIKE 

DRUIWE TE KOOP 
 

Daar is steeds heerlike 
vars druiwe te koop - ’n 

4kg boks @ R70 elk.    
Bestellings moet asb teen 
Maandae geplaas word by 

die kerkkantoor (tesame met betaling - bring asb 
korrekte kleingeld indien moontlik). Dankie! 

WAARNA KAN ONS UITSIEN?  
PAASFEES 2019 

 
PALMSONDAG 14 APRIL @ 09:00 
Ons begin die Groot Lydensweek met Palmsondag en dink  
weer aan die intog van Jesus op ‘n donkie.  Die skare het  
gesing:  “Hosanna, Hosanna!”  Kom stap saam met ons  
hierdie week. 
 
LYDENSWEEK MEDITASIES 15-18 APR OM 18:30 
Ds Wilhelm sal ons elke aand om 18:30 lei in meditatiewe 
nadenke oor Christus se laaste week op aarde. Dit sal ons 
voorberei vir Goeie Vrydag se nagmaal en Paasfees!  Sonder die 
stilte jaag ons verby die lydende Man op pad na die kruis… 
 
GOEIE VRYDAG 19 APRIL 2019 @ 08:00 & 10:00 
(NAGMAALDIENSTE) 

Ons staan stil by die kruis, ons onthou, ons treur saam met die 
moeder Maria.  Ons sien die weerloosheid, pyn en verwerping. 
Jesus ….. 
 
OPSTANDINGSONDAG 
21 APRIL 2019 
06:00 Opstandingsdiens by die 
Onrusbegrafplaas.  Ons be-
groet die dag met HOOP!! 
09:00 Feesdiens in die  
Gemeentesentrum.  Ons juig, 
ons sing, ons waai vlae van 
oorwinning!  Ons sing die 
woorde saam: 
 
“DIT IS VOLBRING!” 



BASAAR 2019 VREUGDE EN DANK  

Van my kant baie groot dank aan die Basaarspan, veral ook vir 
Muriel.  Dit was ongelooflik om saam met julle te werk  
Die passie en ywer  van elke sameroeper het my verbaas. 
Alle eer en dank aan ons Hemelse Vader. 
Floris Trudie.  

Die Basaar was vir ons ‘n fees! 
Hebreërs 13:16 
“Moenie nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, 
want dit is die offers wat vir God aanneemlik is.” 
Vriendelike Groete 
Ian & Fébé Marais 

Ons dank ons Here vir 'n uitsonderlik geseënde 

basaar 2019!  Nogmaals dankie vir elkeen  

se meelewing en gesindheid. Ons loof die Here vir 

soveel seën en vreugde!  Ons is diep dankbaar vir  

die opbrengs van R410 000.  

Baie dankie vir alle skenkigs ontvang Baie seën aan 
elkeen en span wat saam met my gewerk het. 
Jesus-Liefde Gezina (Wit Olifante) 
 
Basaar is vir my soos broodbak , Jesus gee als, die saad 
wat koring word die water en die suurdeeg, die hande 
om te knie, die oond en die vuur, geduld en vasbyt, dan 
staan ons vir n tydjie terug en kyk hoe dit rys , sit ons 
almal saam om die basaartafels en ons eet met jam en 
kaas en ons mage is vol, harte gevoed met hernude 
vriendskappe, die kerk se beursies vol geld wat ons te-
ruggee vir Hom, om daarmee  die saad van Sy liefde 
en Verlossing weer orals te saai xxx 
Vera Joubert (Tuisteskepping)  
 
Ons almal saam in diens van Jesus Christus... Die Gees 
van God het teenwoordig gekom in awesome spanwerk 
deur oud en jonk.   
Michiel de Kock 
 
Onrusrivier Gemeente = Chutzpah, ‘n Gemeenskap van 
medegelowiges en ‘n voorreg om deel te wees.  
Boereworsrolle en Hoendersosaties. 
 
Moenie bang wees vir entoesiasme nie, want jy het dit 
nodig.  Ria Niemann (Kleinkoekies) 
 
Die Basaar was weereens ‘n voorbeeld van hoe ‘n ge-
meenskap van gelowiges kan saamstaan. 
Piet Vorster 
 
Mens bly net in verwondering en danksegging!  
Paul Pretorius 
 
Inderdaad! Hy sorg vir ons, Hy maak ons diensbaar.  
Wilhelm Burger 
 



BASAAR 2019 VREUGDE EN DANK  

Ek het net weereens  
2 KORINTIËRS 9 :7 beleef 
waar God sê dat Hy die 
blymoedige gewer liefhet.  
Ons het blymoedig ge-
werk, gegee en gekoop. 
Daarom seën Hy ons! 
Groete, Tella 

SPESIAAL BAIE DANKIE!! 
 

Graag wil ons net vir al die anonieme skenkers wat skenkings 
gemaak tov die basaar BAIE dankie sê.   
 

Dankie ook vir al die mense wat so stilweg en getrou agter die 
skerms werk.   
Dankie vir ‘n vreugdevolle aanloop, bymekaar maak, regmaak, 
dag en na die tyd ook opruim. 
 

Ook ‘n spesiale dankie aan Philip, Elsa en Inneke vir die prag-
tige dekor op die tafels vir Vrydagaand. 
 

Dankie vir Servaas Verster vir die heerlike musiek in die tent 
op Basaardag. 
Dankie almal dat ons ons visie kom uitleef:  Ons almal saam in 
diens van Jesus Christus, oral, altyd en in alles!!! 

TeeTuin 2019: 
1 Kron 27:  ‘...Krag en Vreugde vul die plek waar  
Hy is.’ 

Dankie Jesus vir soveel boeke en boek vriende - 
dankie aan 'n uitgelese span helpers met die boeke-
tafel - julle is WOW! 
Liefde Hettie 
  
"Niemand kan heeltemal sonder vriende wees as hy of 
sy die teenwoordigheid van God en die geselskap van 'n 
paar goeie boeke het nie." - Albert M Wells 



VOSBURG JEUGUITREIK TERUGVOER  

Dit was my heel eerste uitreik en was ŉ wonderlike ervaring wat ek nooit 
sal kan vergeet nie. Ek voel dat ek deur die loop van die uitreik geestelik 
gegroei het. Ek het baie geleer oor nederigheid, liefde, hoop en om 
dankbaar te wees vir dit wat ek het. Die week het my gewys hoeveel krag 
gebede kan hê en hoe belangrik dit is om stil te raak en saam met die 
Here tyd te spandeer. 

Wat vir my spesiaal was is hoe liefdevol die mense van Vosburg was. Die 
hoop in die gemeenskap het my tydens huisbesoek geïnspireer, al het 
hulle fisies en finansieel min gehad, sou hulle altyd dankbaar wees vir dit 
wat hulle het. Die kinderbediening het vir my die meeste uitgestaan. Al 
die kinders wat na jou toe hardloop waarvan jy die liefde en 
opgewondenheid in elkeen se oë kon sien was onbeskryflik. Hulle was 
honger vir liefde en altyd gretig om na jou te luister. Ek het baie van die 
mense van Vosburg geleer, selfs die kinders! Al was dit fisies uitputtend, 
het dit my geestelik net sterker gemaak. Die uitreik was ‘n fantastiese 
ervaring en ek is baie bly dat ek deel daarvan kon wees.  Twané Botha  

Daar was verskeie hoofpunte deur die verloop van die 
uitreik, as dit in kort moet sê sal ek seker op die vol-
gende fokus: 
  

Ek was mal oor die verhoudings wat gebou was, mense 
wie ek glad nie voorheen geken het nie is ek baie close 
mee na die uitreik verby is en dis wat so iets spesiaal 
maak.  
Die kinderbediening sal altyd ‘n hoogtepunt bly as jy die 
geluk in die kinders se gesigte kan sien tydens die sang, 
speel en dans.  
  

Huisbesoek kan n mens se hart baie vinnig breek, want 
jy kom agter hoeveel dinge jy van selfsprekend vat. Ek 
het dit baie geniet as die mense ontvanklik was en met 
ons ook hulle siening van God wou deel. 
  

Ek sal die uitreik nie gou vergeet nie! 
Michelle Wessels 



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:  
Lolla Stander, 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 Janse van 
Rensburg, Steward McFarlane, Theo de Koker, Grame Stephan,  
Adi & Jaco Retief, Louis van Dyk.  Ons bid ook vir alle persone in ‘n 
siekeboeg en onthou ook hul versorgers.   

MEEGEVOEL MET Meegevoel met die familie van Aletta 

Stegmann van Kidbrooke wat haar honderdtal met grasie en 

genade voltooi het. 

TOTSIENS  Theo en Susan de Koker sê totsiens en dankie vir al 

die jare se ondersteuning en liefde. 

OP ONS KNIEË VOOR VADER GOD  
ONS BID DIE VRUG VAN  

DIE GEES IN ONS LEWENS 
 
MAANDAG 8 APRIL 
ONS BID VIR GELOOF:  Here, ons bid vir Geloof, geloof om ons 

vlerke te gee vir die week met al sy nuwe uitdagings.  
 

DINSDAG 9 APRIL 
ONS BID VIR VREDE: Vrede vir rustigheid en kalmte, sodat ons al 
die onvoorsiene probleme kan hanteer. 
 

WOENSDAG 10 APRIL 
ONS BID VIR HOOP :  Hoop wat alles moontlik maak, want 
sonder hoop sal ons verlore wees. 
 

DONDERDAG 11 APRIL 
ONS BID VIR VREUGDE: Vreugde wat ons kan uitstraal en uitdeel 
aan almal om ons vandag. 
 

VRYDAG 12 APRIL 
ONS BID VIR LIEFDE: Liefde vir ons naaste en oneindige liefde vir 
U o God!  

SPESIALE GEBEDSVERSOEK VIR PREDIKERSKRING 
 
Ons vra om te bid vir geestelike leiers om soos 
Paulus die hoogste doel na te streef, nl om 
Christus te verheerlik in lewe en in sterwe. 
Dat geestelike leiers in eenheid sal staan vir  
dit wat reg is volgens die hart van die 
Vader.  Dat ons objektief sal bly in alle  
situasies waar leiding gegee moet word, en  
die gemeenskap gehelp moet word om oplos-
sings te vind.  Ons bid dat in alle situasies met   
Goddelike wysheid en insig gehandel sal word 
en dat politieke motiewe en belange geen rol 
sal speel in leiers se optrede nie. 
Baie dankie, Michiel 

Liewe Mede-Gebedsvriende, ons  
is almal bekommerd oor ons land, 
maar dan is ons ook hoopvol dat 
God sal ingryp!  Die waarheid is 
dat God vir my en vir jou wil ge-
bruik om ware verandering teweeg te bring. Hy wil ons as in-
strumente gebruik vir Sy Goddelike ingryping. (Vir die groter 
konteks, lees Jesaja 59:14-20.) 

Suid-Afrika is gereed vir verandering !! 

Die goeie nuus op alle fronte is dat ’n groot ontwaking van 
God se kinders besig is om plaas te vind in Suid-Afrika! Die 
slapende reus is uiteindelik besig om te ontwaak! 

Ons moet die stemming in die land doelbewus verander met 
’n bewustheid van God se teenwoordigheid, plan en doel-
eindes sodat drastiese verandering op 8 Mei sal plaasvind en 
daarna sal voortgaan. 

 

DIE GEBEDSPLAN 

SATERDAG 20 APRIL 2019 

vind ’n belangrike gebedsbyeenkoms in Johannesburg plaas 
waar politieke en ander leiers vir Suid-Afrika sal intree in 
gebed. Geen politiek daardie dag nie; slegs gebed. 

SATERDAG 27 APRIL 2019  
Hierdie is die groot dag wanneer alle Christene wit sal dra en 
aan #JesusMarches oral in Suid-Afrika sal deelneem – ongeag 
hoe groot of klein die optogte sal wees. Ons noem dit Ware 
Vryheidsdag (True Freedom Day) terwyl ons ’n reuseverskui-
wing in die land teweeg bring. 
In Hermanus gaan elke gemeente self ‘n tyd reël en vanaf 
hulle eie kerk uitbeweeg in die strate in vir “Prayer Walking” 

DINSDAG 7 MEI 
Ons bid weer saam as Geloofsgemeenskap bo-op Rotaryweg 
vanaf 07:00 - 09:00.  Kom vat saam hande! 

WOENSDAG 8 MEI 
Alle Christene gaan die verkiesing met gebed en in vrede in-
gaan – almal sal weer wit klere aantrek. Wanneer ons mekaar 
in die rye sien, kan ons dan saam bid. ’n Nuwe nasie word ge-
bore (Jesaja 66:8). 

Verandering kom en God is aan die stuur daarvan! 

Kom ons verklaar nou 
saam: “Verbly julle, 
poorte, Suid-Afrika, 
wees bly, want die 
magtige Koning wil  

ingaan! Wie is hierdie 
magtige Koning? Die 
Here, sterk en gewel-
dig, die Here, oorwin-

naar in elke stryd.  
Jesus Christus! Amen. 

 



 

 

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 

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 

 

Die Jeugaksie “MOVE” is weer aan die beweeg!!!  Hulle kom elke tweede Woensdag bymekaar en 
leer meer uit die Woord saam.  Hulle kuier, speel, drink Koffie, praise & worship en deel met me-
kaar.  Ons bly bid vir hierdie fantastiese inisiatief wat van die tieners self gekom het.  Ons bid ook 
vir ds Anton wat voorgaan.   
         Our youth MOVE in faith!!  


