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Gemeentenuus en -afkondigings

Boodskap van Ds Anton Duvenhage
Vanoggend, as laaste tema vir die reeks ‘Ons almal saam’, gaan ons `n bietjie fokus op `n
woord wat in die algemeen baie gebruik word, veral as daar kinders in die huis is. Dit is `n
opdrag wat makliker is om te gee as om te ontvang en wat al meer van die radar af verdwyn
wanneer dit kom by ons Christelike woordeskat. Hierdie woord is gehoorsaamheid.
Ons gaan stilstaan by die roeping van Petrus en Andreas, soos ons dit vind in die Evangelie
volgens Matteus, waar ons gaan sien hoe gehoorsaamheid en geloof op `n merkwaardige
manier hand-aan-hand beweeg.
Dink vir `n oomblik terug aan hierdie gebeurtenis. Toe Jesus vir Petrus en Andreas roep, het
hulle dadelik reageer met hulle antwoord – daar was geen huiwering nie. Die twee Galilieërs het
die dag begin as vissermanne en het dit beëindig as dissipels van Jesus. Aanvanklik het Petrus
en Andreas nie geweet watse impak hulle hier op aarde sou hê nie. Hulle het nie geweet wat op
hulle wag nie – watse wonderwerke hulle sou sien en watse lesse hulle sou leer soos hulle
Jesus nagevolg het nie. Tog was hulle bereid om alles op te gee wat aan hulle bekend was en
die keuse te maak om in gehoorsaamheid op die roepstem van Jesus te reageer.
In `n soortgelyke manier, as ons dadelik en doelbewus in gehoorsaamheid op God se roepstem
reageer, weet ons nie aanvanklik watse impak daardie tree op ons lewens en op die mense
rondom ons sal hê nie. Indien Petrus en Andreas eerder gefokus het op dit wat hulle besig was
om te doen, eerder as om op die roepstem van Jesus te reageer, sou hulle name nie in die
mees bekende boek in die geskiedenis van die wêreld verskyn het nie. Hulle onmiddelike
reaksie het die deur vir hulle oopgemaak om deel te vorm van die beweging wat die wêreld vir
altyd kom verander het.
Dit bring vir my by ons verhale:
Hoe ’n groot rol speel gehoorsaamheid in u geloofsreistog?
Hoe kan ons as kerk mekaar help wanneer dit kom by gehoorsaamheid?
Sou u soos Petrus en Andreas, dadelik en sonder enige huiwering, reageer met die aanhoor
van Jesus se roepstem?
Geseënde dag, Anton
U word vriendelik uitgenooi na ‘n Ondersteuningsgroep vir mense met MNS, Parkinsons, Spierdistrofie, MS en
familielede van persone met Alzheimer en Demensie.
Dit is ‘n harde en alleen pad om te stap en ons almal het nodig om so nou en dan met iemand te gesels wat jou
pad verstaan en wat deur dieselfde gaan. Kom sit agteroor en luister na Dr Vic Hamilton-Atwell wat ‘n boek gaan
bespreek wat juis hieroor gaan. Die boek is deur Dr Moolman geskryf, “Meaningful Aging”. Hy verwys daarin na
sy lewe en ervaring tydens sy vrou se siekte.
Geen onkoste. Dra asb ‘n masker. Covid riglyne word gevolg.
Dinsdagoggend 1 Februarie 2002 @ 10vm in die sitkamer van die Dienssentrum

Vanuit die kantoor
Wit Olifanttafel
Ons benodig items vir die
Wit Olifanttafel, asook vir die boeke-tafel.
Kom laai enige tyd tussen 8vm en 2nm
by die kerkkantoor af.

KAMARAde Byeenkoms
Dinsdag 8 Februarie om 19h00
Almal wat belangstel in fotografie is welkom om ons
eerste byeenkoms van die jaar in die Maalruimte by te
woon. Ons tema vir die maand is “ Besoedeling “ en
inskrywings moet asb voor Sat 5 Feb gestuur word na
gerhalta@sonicmail.co.za. Ons sal graag ‘n paar van die
beste foto’s tydens ‘n erediens vir die gemeente wil
wys sodat ons almal opnuut bewus gemaak kan word
van hierdie euwel in die wêreld.

Kerkkantoor
Maandag — Vrydag
08h00 - 14h00
Nuwe intrekkers … kom geniet
‘n lekker koppie tee of koffie na
die erediens in die maalruimte
saam met ons! Vul ‘n lidmaat

vorm in by ontvangs en die kantoor sal u kontak
vir ‘n kuiertjie.

Ons is gelukkig genoeg dat Deon van der Kooi op
die Wyk 13 Onrus/Vermont Kommittee dien. Hy
sal, soos nodig, vir ons terugvoering gee hier in
Ons gaan ook so bietjie gesels oor die pad vorentoe en die Hartklop. Indien enigiemand enige vrae of
hoe ons werklik ‘n bydrae kan maak in diens van ons
bekommernisse het, laat weet ons asb sodat dit
gemeente. Hierdie is nie ‘n byeenkoms vir
aangespreek kan word.
professionele fotograwe nie, maar vir almal wat graag
foto’s neem al is dit net met jou selfoon.
Om die aand af te sluit gaan ons ook kyk na ‘n aantal
oudiovisuele reekse nl.
- Landskappe van Namibie
- Doudruppels
- Kaalvoet - die uitbeelding van ‘n liedjie van
Annelise Wiid
Almal wat belangstel is
welkom om die byeenkoms
by te woon. Die koste is
slegs R25pp
Indien u meer besonderhede verlang is u welkom
om Gerhard van Helsdingen te skakel by 083 306 9332.

Klerekas Projek ….

‘n Ruk gelede het die Klerekas Projek van ons
gemeente kinderklere geskenk aan ‘n baie
behoeftige skooltjie. Die 12 gesiggies op die foto
het elkeen moet ‘n uitrusting of 2 huis toe
gegaan. Baie dankie aan elke persoon wat hierdie
projek ondersteun.

Die Wit Olifanttafel …
Indien enigiemand items vir die Wit Olifanttafel of
die Boeke-tafel wil skenk, die

Vanuit die kantoor
Voorbidding:
Ons beroepsproses:
Dit is met groot dankbaarheid en lof aan die Here dat
ons kan getuig dat Hy ons duidelik gelei het in die
beroeping van ons nuwe leraar, dr. Coenie Calitz van
Suiderkruisgemeente in Potchefstroom. Hy en sy vrou
Tersia is sedert hulle aansoek in ‘n gebed voor die Here
en ons beroeping was hulle finale bevestiging. Ons dra
hulle dan verder aan die Here op vir die afhandeling van
hulle bediening in Potch en al die reëlings wat in plek
moet kom vir hulle verhuising na ons.
Siekes:
Willem en Rhoda du Toit in Negester-Suid. Willem is
ernstig siek met kanker. Marlene Claassen in Golden
Harvest. Hennie en Riza Coetzee wat met Motor
Neuronsiekte ‘n pad loop. Ons bid ook vir Marie
Mostert vir haar pynbeheer en Hetta Smalberger wat ‘n
heupvervanging ondergaan het. Ons vra ook
voorbidding vir Wilna Stassen. Jan Ras herstel na
Chemo en Covid en ons vra dat ons Here hom nuwe
krag sal gee. Ons dra spesiaal vir Carlene en Piet
Vorster aan ons Here se sorg op. Carlene maak gereed
om met ‘n reeks Chemo behandeling te begin.
Ons vra ook die Here se troos vir die kinders en families
van Desré Kruger en Frik Pieterse. Mag ons Here Jesus
wat die dood oorwin het, hulle omarm en styf vashou.
Opregte dank aan elkeen wat getrou is in u voorbidding.
Dit beteken oneindig baie.
Michiel

Lofdanse …
Lofdanse begin weer hierdie week!
Kontak asb vir Veronica op 083 751 4319 of
vjbrand3598@gmail.com indien julle wil deelneem
aan heerlike “Praise and Worship”.

Oefentye is as volg:
Volwasse Dansers

Dinsdagoggend
11:00 - 12:00
Sondagmiddag
16:30 - 17:45

Tieners

Sondagmiddag
16:30 - 17:45

Graad 1 - 6

Sondagoggend
Direk na die Erediens

Liewe Onrusrivier gemeente.
Deur die Here se genade is ons Maandagaand beroep
na hierdie gemeente. Ons kan nie in woorde beskryf
hoe dankbaar en opgewonde ons is nie. Ons het in die
afgelope week die personeelgroep en lede uit die
kerkraad ontmoet en reeds saam begin droom van die
bediening hier. Ons is oorstelp, bly, tranerig maar bo
alles dankbaar - dis groot genade.
Ek het by Tukkies studeer en was vir amper drie jaar
kapelaan in die SANW. In Junie 1995 is ek beroep as
medeleraar by Suiderkruis Gemeente waar ek tot nou
(vir 26 jaar) leraar was/is. Dit was 'n ongelooflike tyd
saam met ongelooflike mense.
Ek en Tersia is reeds 31 jaar getroud en geniet die lewe
voluit. Sy het Sielkunde studeer en werk tans as
apteker-assistent by Potch hospitaal en doen nou
aansoek vir apteker-assistentposte in hierdie
omgewing. Tersia is hart en siel saam met my in die
bediening en ondersteun my deur dik en dun. Ons het
twee seuns en 'n dogter. Ons oudste seun, Corniël het
kommunikasie studeer en sing opera, doen toneel en
drama asook modelwerk. Ons jonger seun, Emile, is
onlangs aangestel as apteker in Gansbaai. Ons dogter,
Esther, is getroud met Jacques en ma van 'n dogtertjie
(Dawn). Ons hou van die buitelewe, avontuur, oefen,
staproete (backpacking) en koffiewinkels. Vir 'n
stokperdjie maak ek webblaaie en selfoon toepassings
asook oudio-visuele hulpmiddels. My groot passie is
liturgie, sang en musiek (lof en aanbidding), Bybelskool
maar bo alles mense. Ons sien met groot verwagting
uit na die nuwe fase in ons lewe en om deel te word
van hierdie spesiale gemeente en personeelspan.
Nogmaals dankie vir die groot voorreg om hierheen
beroep te word. Groete, Coenie en Tersia Calitz

Basaar 2022
Die basaar vir 26 Maart 2022 is in volle swang en die kantoor, met hulp, is druk besig om alle
administrasie in plek te kry. Met enige funksie is daar ongelooflik baie “behind the scenes” werk
wat gedoen moet word om die geleentheid vir ieder en elk lekker en meningsvol te maak.
U hulp hiermee word benodig asb.
Willie Moolman behartig hierdie jaar weer vir ons die Vleistafel by die basaar en u kan reeds
bestellings plaas vir die volgende:
- heel of halwe skaap
- skaapboud, spesifieke snitte van tjops
- steak, maalvleis en selfs tong
Indien u ‘n volgende lys van die moontlike verpakking of snitte soek, skakel asb die kerkkantoor
op 028 316 2116.

Donderdagaand 18:00
Basaarvergadering in die Maalruimte.
Alle wyksleiers moet asb teenwoordig wees.
KERKSENTRUM
PANNEKOEK
TEETUIN
TUISGEBAK
KLEINKOEKIES
POEDINGS
TUISTESKEPPING
PLAASSTAL
BOEKE
WIT OLIFANT
BOEPENSBROODJIES
BREAKFAST BUNS
BRAAIVLEIS
ROOSTERKOEKE
SCHWARMAS
WORSROLLE EN SOSATIES
KOFFIE EN TEE
WYN
MUSIEK
VLEIS
VLEISBESTELLINGS
GROENTE
PLANTE
KOELDRANK
POTJIEKOS
KINDERTAFEL
SPEELPARK
PARKERING

MATTIE SWART
MURIEL PRETORIUS
JACOMIEN DE WET
RIA NIEMANN
SANDRA LOTZ

076 522 5669
083 335 5195
084 467 4448
082 971 8257
083 284 6663

HETTIE ROUX
GEZINA FRANKEN
FRANCOIS THERON
ELSA OPPERMAN

073 143 8270
083 961 9927
072 433 7970
084 900 0697

ELLA HERLING
DANIE VORSTER
ANLI VAN VUUREN
DALENE PAULS
PIET VORSTER
SERVAAS VERSTER
WILLIE MOOLMAN
WILLIE MOOLMAN

073 240 7500
072 363 9478
072 246 9004
083 298 6145
081 399 0557
084 569 0452
083 448 0822
083 448 0822

REINHARDT SINGLETON

082 859 0997

ADRI VAN DER BANK

083 653 2173

Dienssentrum
Vir ekstra inligting en baie
Dienssentrum Ure:
lekker nuwe nuus, hou gerus Maandag
Dinsdag tot Vrydag
ons Facebook blad dop.
Onrusrivier Dienssentrum

- Gesluit
- 8vm tot 1nm

Kontak nr: 028 316 1745

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Haarkapster
Mariaan Visser
082 877 8546

Hande en Voete
Tharina Pretorius
060 537 5198

Marlene Burger
Klere Herstel & Verstel
072 140 5807

Hande en Voete
Tharina Pretorius
060 537 5198

Kolwyntjie Teetuin …
Elke Vrydag van 10:30 tot 12:00
Bring ‘n vriendin en kom kuier met ‘n heerlike
koppie tee en iets te ete op die Dienssentrum se
stoep.
Slegs R35 per persoon en R25 vir lede
Dis weer tyd vir ons Wegneemetes
→ Hoenderpastei
→ Maalvleis met groente gereg
→ Pampoentertjies
→ Appeltert

… beskikbaar op Woensdag 16 Februarie

R80
R80
4 vir R20
R25

Voorsitter Kerkraad
Piet Vorster
081 399 0557 / voorsitter@ngkonrusrivier.co.za
Ds Michiel de Kock
083 468 8194 / mdekock@ngkonrusrivier.co.za
Dr Wilhelm Burger
083 448 1651 / wb@ngkonrusrivier.co.za
Ds Anton Duvenhage
072 477 3185 / anton@ngkonrusrivier.co.za
Maatskaplike Werker
Dr Erika Oosthuysen
079 322 0998 / sorg@ngkonrusrivier.co.za

NB: Die porsies is groot genoeg
vir 2 persone. Dis 500g bakkies.
Skakel vir Hannie Koch op

081 271 2290 VOOR 11 Februarie

Finansiële Beampte
Hanna de Jager
028 316 2116 / fin4jesus@ngkonrusrivier.co.za
Kantoorbestuurder
Heidi vd Merwe
028 316 2116 / skakel@ngkonrusrivier.co.za
Administrasie en Kerkkantoor
Margaret Olivier
028 316 2116 / info@ngkonrusrivier.co.za
Eiendomsbestuurder
Deon vd Kooi
072 273 1494 / eiendom@ngkonrusrivier.co.za

Ons Jeug
Die Rooitrein se wiele het begin rol en dit is volstoom vorentoe met ons jongspan!
Behalwe vir skoolvakansies en lang naweke, is daar ELKE SONDAG Rooitrein gedurende die
erediens.

Genesis 1 vers 1 - 31
Neem ‘n kussingsloop en plaas verskillende items daarin wat dinge verteenwoordig
wat God geskep het, bv: ‘n appel, ‘n speelgoed dier, boomtak ens.
Gee jou kind die geleentheid om sy of haar hand in die sak te steek en sonder om die
item uit te haal of daarna te kyk, moet hulle beskryf wat hulle voel en wat die item
is. Vra vir jou kind oor die item en praat oor hoe God als begin het…

Krap jul koppe en vul hierdie
Sudoku in. ↓↓↓

