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Hart & Hand  
Uit Hom, deur Hom en tot Hom  

Baie welkom 
Mag jy hier geestelik tuis kom en saam met ons groei  in die geloof  
 
 
 

 
 

 
 

 

Oggenddiens   

Netjies opgerol 
Fanie van der Schyff 
Johannes en Petrus was die eerste dissipels die Sondagoggend by die 
oop graf. Al wat hulle in die oop graf kon sien, was die hoop doeke 
waarin Jesus toegedraai was en ná sy dood begrawe is. Wat hulle 
egter opval, is dat die doek wat om Jesus se kop gedraai was, netjies 
eenkant opgerol gelê het! Waarom sou hierdie fyn detail beskryf 
word? 
 
Aanddiens 

Hallo! 
Fanie van der Schyff 
Jesus het ná sy opstanding heel eerste aan ’n groepie vroue verskyn. 
Aanvanklik het hulle Hom nie herken nie, totdat Hy hulle gegroet het. 
So word hierdie groepie vroue die eerste draers van die  
Blye Boodskap: "Jesus leef"! 
 
Residentia-Sunnyside 

Breek tempel af – in drie dae bou Ek dit weer op 
Ds Fanus Heystek 
Jesus reinig die tempel deur die verkopers weg te jaag. Hy word 
gekonfronteer deur die Jode: “Wie gee jou die reg om dit te doen? 
Bewys jou reg met ’n teken.” Die teken sal sy opstanding wees. Hoe 
pas die tempel in by sy opstanding? 
 

Eredienste: 
Duxbury:  09:30 
Fanie van der Schyff 
Skriflesing: 
Johannes 11:33-44 
(44) & Johannes 20: 
1-10 (:7) 
Sang: 
Sk 5-4:1-6 
(1 en 2: almal;  
3: vroue; 4: mans;  
5 en 6: almal) 
Lb 405:1, 2, 3, 4 
Sk 5-3:4, 5 
Sk 13-3 
Duxbury: 18:30 
Fanie van der Schyff 
Skriflesing: 
Matteus 28:1-10 (:9) 
Sang:  
Sk 15-1:1, 2, 3, 4 
Lb 422:1, 2, 3 
Sk 13-3 
Residentia-Sunnyside 
09:30  (Araratsaal)   
Ds Fanus Heystek 
Skriflesing: 
Johannes 2:13-25 
(teks: vers 19) 
Sang: 
Voorsang: Lb 280, Ps 
68, Sk 5-3, Ps 105 en 
Lb 190 
Onder die diens: Lb 
422, Ps 79 en Sk 3-2 
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Gelukwense 
 

Die Woord het mens geword en onder ons kom 
woon.  Ons het sy heerlikheid gesien, die 
heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die 
Vader het, vol genade en waarheid  (Johannes 
1:14). 
 

5/4 Brent Breebaart 082 479 5548 

5/4 Gerda Carney 27848330421 

5/4 Riandi Malan 082 652 8598 

6/4 Emmie Snyman 078 416 3018 

6/4 Adriaan Venter 082 459 0079 

7/4 Lize ’t Hart 082 229 9575 

7/4 Henk Venter 082 941 7547 

9/4 Jaco Marais 27824916204 

9/4 Shané van Helden  076 646 9242 

10/4 Joanné Cunze 073 125 2876 

10/4 Michael Ferreira 083 326 7563 

10/4 Martin Postma 082 777 2725 

11/4 Leandie Dekker 082 574 6980 

11/4 Madri Steyl 072 64 39081 

11/4 Simon Venter 072 854 8991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DAGBOEK 

Maandag: 
Gesinsdag 
Woensdag: 
Beginpunt 
Donderdag: 
19:30  

Musiekbediening 

Naasteliefde 
Die Diensgroep vir Siekes van 
Brooklyn-gemeente wil graag oud en 
jonk, met enige ongesteldheid of 
siekte, pyn of ongeluk bystaan met ’n 
besoek aan huis of hospitaal, 
telefoonoproep of sms. Ons dra graag 
ons siek mense op aan die Here en ons 
gemeente. Ons nooi almal uit om ons 
in kennis te stel sodat ons ons 
onderneming gestand kan doen. 
Kontak Bets Engelmohr by 082 320 
9133, Anita Cilliers by 082 928 0767 of 
Elzabe Barnard by 072 546 4612. 
Kontak gerus een van die predikante 
vir meer sensitiewe persoonlike sake. 

Eljadahuis 
Baie dankie aan elkeen wat so gereeld bydra 
vir Eljadahuis, hetsy dit in die vorm van 
kosskenkings of geld. Die geld word elke 
maand gebruik om kos te koop vir die mense 
van die huis. Kos wat benodig word, is koffie, 
tee, langlewemelk, suiker, hawermoutpap, 
Weet-bix, toebroodjiesmeer, pasta, 
soppoeier, blikkies vis en vleis. Ook 
toiletbenodighede en skoonmaakmiddels 
word gevra. 

 

 

Enkellopendes en 
jonggetroudes 
Enkellopendes en jonggetroudes 
tussen 25 en 30 wat by ’n 
kleingroep wil aansluit, kontak 
Elzabé by 072 546 4612. 

 

Voorbidding:  

Indonesië 
Bid dat die Indonesiese kerk bewus sal wees van die groeiende Islamitiese ekstremisme in 
hul land en dat die Heilige Gees gelowiges sal voorberei vir enige verdere uitdagings wat 
hulle hierom in die gesig mag staar.  Indonesië is die grootste voorsiener van IS-vegters 
vanuit Suidoos-Asië – ten minste 500 mense het by die militante groep in Irak en Sirë 
aangesluit. 

 

WYSHEID 

UIT 

SPREUKE 

'n Regeerder wat hom aan leuens steur, het naderhand 

net goddeloses in sy diens. 
Spreuke 29:12 



 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  

Tema-opsomming 

Briewe en kleipotte in God se koninkryk 
 
 

 

Oggend 
 

2 Korintiërs 3:2-3  
Paulus verduidelik dat gelowiges briewe is 
wat deur God geskryf word. Die teks leer ons 
’n paar dinge oor hierdie briewe: 
A. Die skrywer van hierdie brief is Jesus 

Christus. Hy is die outeur en dit beteken Hy 
bepaal die inhoud van die brief. Jesus is 
besig om briewe aan die wêreld te skryf 
van hoe Hy lewens verander. Die vraag is: 
Kan ander mense Jesus se storie in jou 
brief lees of gaan die storie eintlik net oor 
jouself? 

B. Die Heilige Gees is die ink wat hierdie brief 
vol maak. Onder sy leiding word die 
woorde gevorm. 

C. Die papier is die harte van die gelowiges. 
Die Heilige Gees skryf op die harte van 
mense. Dit beteken die Heilige Gees gee 
vir gelowiges ’n hartoorplanting. Luister na 
wat in Esegiël staan: 
Ek sal julle ’n nuwe hart en ’n nuwe gees 
gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam 
uithaal en julle ’n hart van vleis gee. Ek sal 
my Gees in julle gee en Ek sal maak dat 
julle volgens my voorskrifte leef en my  
bepalings gehoorsaam en nakom  
(Esegiël 36:24-27). 

 
 

 

Die Heilige Gees plant ’n nuwe hart in ons en 
hierdie hart is Jesus se hart. Wanneer Jesus 
se hart in ons lewe begin klop, word die dinge 
wat vir Hom belangrik is ook vir ons 
belangrik, byvoorbeeld: 
• Verhoudings en liefde (Markus 12:28-

31); 

 Diensbaarheid (Johannes 13); 

 Die koninkryk (Matteus 6:33); 

 Noodverligting (Lukas 10:25-27); 
• Kindertjies (Matteus 19:13-15); 
• Die randfigure wat die samelewing 

uitskuif (Johannes 4); 
• Verlore mense (Markus 2:13-17). 
 

D. Die inhoud van hierdie brief is God se 
storie in die lewe van mense. Dit handel 
oor hoe die Heilige Gees ons nuwe mense 
maak wat op nuwe maniere dinge doen en 
reageer. In die res van die tweede 
Korintiër-brief wys Paulus hoe Jesus se 
storie duidelik word in die dade en woorde 
van gelowiges: Die lesers van hierdie brief 
is gelowiges en ongelowiges.  

 

Dink bietjie, jy is dalk die enigste Bybel wat 
party mense ooit sal lees. 

 
Aand 
2 Korintiërs 4:1-15  
Dit is nogal interessant om te lees hoeveel beelde Paulus in 2 Korintiërs gebruik. 
A.  Gelowiges is wierook in Christus se triomftog (2 Korintiërs 2:14-15). 
B.  Gelowiges is briewe van Jesus se Gees (2 Korintiërs 3:2-3). 
C.  Gelowiges is kleipotte met ’n skat. 
      Ons is kleipotte met ’n baie waardevolle skat in ons. 

Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is. Ons verkondig nie 
onsself nie, maar Jesus Christus as die Here … Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat 
maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie  
(2 Korintiërs 4:4-7). 

D.  Gelowiges is pelgrims op reis na die beloofde land (2 Korintiërs 5:1). 
E.   Gelowiges is ’n nuwe mensheid (2 Korintiërs 5:17-19). 
F.   Gelowiges is die tempel van God (2 Korintiërs 6:16). 
G.  Gelowiges is God se gesin (2 Korintiërs 6:17b-18). 
H.  Gelowiges is ryk saaiboere (2 Korintiërs 8:9 en 9:6-11). 
Paulus gebruik hierdie prentjies om gelowiges te herinner aan wie ons in Christus is. 

 



 

  

Program vir Dissipelskapkafee  
Februarie –  Junie 2015  

    

April         6 Vakansie  

               13 Geen Dissipelskapkafee nie  

               20 Klassis Oostelike Pretoria  

               27 Vakansie  

Mei           4 Agapé-vergadering  

               11 Die Heilige Gees:  
Wie is die Heilige Gees? 

Paul Grobler 

               18 Wat is die werk van die Heilige Gees? Paul Grobler 

               25 Hoe beduiwel ons die Heilige Gees? Paul Grobler 

Junie        1 Agapé-vergadering  

                8 Die Engel Chris en Paul 

               15 Vakansie  

               22 Die Engele en die duiwel   Magdal Pienaar-Marais 

 

 

 
 

 
 

Kom gerus, bring iemand saam en woon 
hierdie byeenkoms by. 
 

JESUS SE DERDE KRUISWOORD 
Jesus se eerste woorde nadat Hy aan die kruis 
vasgespyker is, was gerig op sy vyande wat Hom 
haat:  

Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat 
hulle doen nie.   

 

Daarna spreek Hy ’n geharde sondaar vry:  
Vandag sal jy saam met My in die paradys 
wees.   

 

In sy derde kruiswoord rig ons Here Hom tot sy 
naby geloofsfamilie wat swaarkry.  Ons sien in ons 
geestesoog Jesus se ma, ’n paar ander vroue en 
Johannes daar voor die kruis - al sy ander dissipels 
het Hom in die steek gelaat en gevlug!  Hulle is 
stukkend en verward.   
Dan hoor ons Jesus met sy ma en Johannes praat:  

Vrou, daar is jou seun ... Kyk, daar is jou ma 
(Johannes 19:27, Nuwe Lewende Vertaling).   

 

Deur hierdie verbintenis praat Jesus ook vandag 
nog met my en met jou: ons is ’n geloofsfamilie wat 
mekaar nodig het.  Ons moet mekaar liefhê en 
opreg vir mekaar omgee.  Wat ’n voorreg om in 
hierdie Paastyd opnuut weer te besef dat ons Here 
ons deel gemaak het van ’n geloofsfamilie in die 
kerk waar jy is. Dank Hom daarvoor! 
 

 

Agapé-kosbank 
Agapé vra soos in die verlede weer die 
deelname van die gemeente aan ons 
kosbank. Ons neem gevriesde etes na 
mense wat dit nodig het ná ’n operasie of 
tydens siekte. Ons kosbank is tans dolleeg. 
As ons net een keer vir twee ekstra mense 
kos maak en dit vries vir die kosbank, kan 
ons sommer gou weer die kosbank aan die 
gang kry en kan die Agapé-dames dit 
uitdeel waar nodig.  
Plaas asb. die ete in ’n weggooibare houer, 
merk dit duidelik met die gereg se naam en 
ook ’n datum asb.   
Kontak Erna Kruger by 082 453 2417 en  
Magda Richards by 082 551 3625. 
 

19 April: Verjaarsdagtee 
Die die eerste Sondag ná die skoolvakansie en 
almal wat in April, Mei en Junie verjaar, word 
gevra om ’n bordjie hand-eetgoed saam te 
bring. Ná die diens kuier ons almal dan gesellig 
saam om die die verjaarsdae te vier. 

Wit-olifant-verkoping 
Ons hou ’n wit-olifant-verkoping om geld in te 
samel vir Bybelverspreiding. Begin dus nou al 
om al die wit olifante na die kerkkantoor te 
bring. 
Kontak Bets Engelmohr by 082 3209 133 of Erna 
Kruger by 082 4532 417 vir meer 
besonderhede. 
 
 

 
 



  
Uitnodiging 
 

Liefste Gemeente 
Ons kon ons trouseremonie so reël dat 
ons die mense wat ons nie na die 
onthaal toe kon nooi nie wel na die 
seremonie toe kan nooi.  
 

Ons wil julle as gemeente graag nooi 
om saam met ons getuies te wees van 
God se liefde vir ons. 
Die besonderhede is hier: 

 www.paul-en-carla.co.za 
11 April 2015 15:00 
Gereformeerde Kerk Brooklyn  
Duxburyweg 174, Hatfield, Pretoria 

Groete 

Paul & Carla 
 

Ingekom met attestaat: 
 

Kruger Diaan                              Rietvallei 
Riekert Leandri                          Rietvallei 
Nell Pierre                                  Warmbad-Wes 
Egg:  Helene 
Nell Renier                                 Warmbad-Wes 
Nell Erika                                    Warmbad-Wes 

Lucas Maree herdenk by  

GK Meyerspark  
Lucas Maree se musiektalent word op 
Vrydagaand 17 April in Pretoria herleef.  Lucas 
se dogter, Monica, en Jacobus Silwer van 
Bloemfontein (waar Lucas gewoon het) bied ’n 
vertoning aan ter nagedagtenis aan Lucas by 
die Gereformeerde Kerk Meyerspark (hoek 
van Emmerentia- en Nicolettestraat). Dit begin 
om 19:00.  Kaartjies is by die deure beskikbaar, 
maar kan ook bespreek word by die 
kerkkantoor by 012 803 4312.  Kaartjies kos 
R60.  Ligte verversings word ná die tyd in die 
kerksaal bedien waar CD’s van Lucas Maree 
ook te koop aangebied sal word. 

 

Sondag 29 Maart 2015 
BEROEPE ONTVANG 
 Proponent M Mdongwa na Suidkus met 

spesiale opdrag: kerkstigting en opleiding. 

 Ds PJ van Blerk (Petrus) van Rustenburg-

Wes na Rietvallei as medeleraar.  

Beroepe aanvaar 
 Proponent C Botha (Chris) na Nylstroom. 

Beroepe bedank 
 Proponent C Botha (Chris) na Pretoria-

Alkantrant. 

Sondag 5 April 2015 

Geen nuwe beroepenuus teen druktyd beskikbaar 

nie.                                        Bron: GKSA-webtuiste  

 

 

 Beroepenuus 

Ek kan nie meer nie  
 

Jeremia se gebed: 
 “U het my mislei, Here, en ek het my laat mislei. 
U was te sterk vir my, U het gewen. Ek word 
heeldag uitgelag, almal spot met my. Elke keer as 
ek my mond oopmaak, moet ek skree, moet ek 
roep: ‘Daar is geweld, daar is verdrukking!’ Om die 
woord van die Here te moet aankondig, beteken 
vir my net vernedering en bespotting heeldag 
deur. En wanneer ek dink ek sal my aan Hom nie 
steur nie en nie meer in sy Naam praat nie, dan 
word dit in my soos ’n vuur wat brand en waarvan 
ek nie kan loskom nie. Ek is moeg van weerstand 
bied daarteen,ek kan nie meer nie. Ek hoor almal 
fl uister: ‘Angs van alle kante! Sê dit! Kom ons sê 
vir die koning wat Jeremia sê!’ Selfs my vriende 
wag dat ek tot ’n val kom! Hulle sê: ‘Miskien loop 
hy in die val,en dan kan ons hom bykom en ons 
op hom wreek.’ Maar U is by my, Here, en U is 
magtig en sterk: dit is dié wat my vervolg wat sal 
val;hulle sal nie wen nie. Hulle sal teleurgestel 
staan,want hulle sal nie in hulle doel slaag nie. Die 
skande van hulle neerlaag sal nooit vergeet word 
nie. Here, Almagtige, u oordeel is reg, U sien raak 
wat diep in ’n mens is. Laat my sien hoe U my 
vyande straf, want ek gee my saak in u hande. 
Sing tot eer van die Here, loof Hom! Hy red die 
arme uit die mag van slegte mense.”  

(Jer. 20:7-13)  GKSA  Dagstukkies April 2015 

http://www.paul-en-carla.co.za/


  

 

Toerusting vir groepe en gesinne 

 

 

Weektema: Derde Kruiswoord: “Daar is u seun ... Daar is jou moeder.” 
Teks: Johannes 19:26-27 

1. Lees/Luister: 
Lees as groep of gesin saam deur Johannes 19:17-27. 

2. Uitroeptekens: 
Wat in die gedeelte staan vir jou uit? Dit kan gedagtes, woorde of ’n vers wees wat vir 
jou uitstaan. Deel dit met mekaar, maar moenie dit te veel bespreek nie. Luister na 
mekaar. 

3. Vraagtekens: 
Watter vrae kom vir jou na vore uit die teks? Vrae wat begin met wie, wat, waar, 
wanneer, hoekom, ens. is goed om te vra.  
Probeer om vrae met ’n ja- of nee-antwoord te vermy. 
Hier is ’n paar vrae wat spesifiek kan help met die gedeelte: 
a. Wat is die sentrale gedagte van Johannes 19:26-27? 
b. Hoekom dink jy is dit belangrik dat Jesus in sy swaarkry aan sy ma dink? 
c. Hoe voel jy oor jou ma en beste vriende en hul verhouding met mekaar? 
d. Waar in die afgelope week het jy, in moeilike omstandighede van jou eie, die 

geleentheid gehad om seker te maak ander se pyn of verlies kry aandag? 
e. Waar in die week wat voorlê, kan jy iemand anders help omdat Jesus jou in staat 

stel om te midde van jou eie probleme hoop te hê? 
4. Hande en voete: 

Nadat julle die gedeelte klaar gelees en bespreek het, wat kan julle prakties gaan doen? 
Vra mekaar twee vrae: 
a. Wat is die moontlike toepassing van die teks? Hoe help die teks in die algemeen 

mense om Jesus te volg, God te eer, mekaar te dien en om ander mense dissipels 
van Jesus te maak? 

b. Wat wil God hê dat ek hierdie week moet gaan doen? Maak dit persoonlik deur te 
begin met “Ek dink God wil hê ek moet ...” Hoe help hierdie teks jou persoonlik om 
God te eer, ander te dien en om ander mense dissipels van Jesus te maak? 

5. Bid: 
Bid as gesin of groep saam vir die volgende: 
a. Bid vir spesifieke behoeftes binne die groep of gesin. Vra mekaar oor 

gebedsversoeke. Vra vir God wysheid oor hoe om spesifieke situasies te hanteer. 
b. Bid vir gemeentelede en vir jou familie. Vra dat God verheerlik sal word deurdat ons 

mekaar dien en getrou sal wees as volgelinge van Jesus. 
c. Bid vir mense in die gemeenskap en oor die wêreld. Bid vir mense by die werk, 

skool, universiteit, ens. Bid dat God se liefde en genade vir hulle duidelik sal word 
deurdat ons dit getrou aan hulle sal uitleef. Bid dat God ons oë sal oopmaak om 
hulle te sien soos Hy hulle sien en dat ons hulle so lief sal hê soos wat Hy hulle lief 
het. 
 

Probeer mekaar die geleentheid gee om saam te bid. Gee elkeen ’n kans om vir net een van 
die bogenoemdes te bid.  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

DIE WASLYN 
Ons was gordyne: ons kom haal dit af, was, droog 
en stryk dit en hang dit weer vir u.   
Skakel 078 296 4596.  
 
3-DIMENSIONELE HANDBORDUURWERK 
Stel jy belang om die kuns van 3-D 
handborduurwerk aan te leer? Borduur met sylint, 
wol, garing en krale.  Ons borduur rose, blomme, 
bome, tuine en damesfigure mat aandrokke.  
Klasse word aangebied.  Kontak Joey by 082 971 
7266 vir meer inligting. 
 
HEARING HUB OUDIOLOË 
Ons bied gehoortoetse, gehoorapparate, 
gehoorbeskerming en spraakterapie vir jonk en 
oud. Skakel ons gerus by 012 346 0511 
(Menlopark) of 012 997 1718 (Moreleta 
Park).  Ons sien uit om u te ontmoet. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 ADVERTENSIEBLAD  
Koste? Geen! • Hoekom? So kan ons mekaar ondersteun deur kennis te neem van produkte of 
dienste van medegelowiges. • Wat? Enige iets wat vir ’n medegelowige van waarde kan wees. • 
Formaat? Slegs teks, geen grafika nie, anders raak die e-pos te groot en stadig vir gewone 
telefoonlyne. • Waarheen? Stuur u advertensie na die kerkkantoor by: kantoor@gkbrooklyn.org.za 

  Wanneer? Sommer nou. • Advertensies sal slegs drie weke geplaas word. Indien u dit weer geplaas 
wil hê, moet u die bewoording verander en weer instuur.  

 

STRANDHUIS IN CANNON ROCKS, OOS-KAAP 
beskikbaar oor Paastyd en vakansie. Die huis loop 
uit op die strand met 180-grade-seeuitsig. 
Hoofslaapkamer  vir 2 en kinderkamer met 5 
stapelbeddens plus 1 bedbank in woonkamer, 
groot woonvertrek, kombuis en 2 badkamers, stoep 
plus motorhuis. Ten volle toegerus: beddegoed, 
badhandoeke, DSTV, speelgoed, boeke, Weber. 
Kontak Linda van Vuuren by 082 825 0220 
TUINWOONSTEL BESKIKBAAR 
Ruim, veilig en netjiese tuinwoonstel beskikbaar in 
Menlopark vir enkelpersoon. Onmiddelik 
beskikbaar @ R4 500 (w&l ingesluit, 1x per week 
skoonmaker). Nie-rokers & geen troeteldiere 
nie. Skakel 083 303 1122 of 083 459 4905. 
KOSMOS SKOONMAAKDIENS   
Skoonmaak van alle tipes woonhuise en 
wooneenhede volgens jou behoefte. Weekliks, 
maandeliks of eenmalig.  Werk self saam met 
span.  Kontak Ansie by 076 7687 056.  
 
 

 
 
 

ADVERTENSIES 

 

 

BEURTKRAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bystand-kragopwekker 

Ons bedieningswerk in die kerk, saal, 
kantore en by die pastorie moet aangaan te 
midde van beurtkrag omdat die agterstand 
van Eskom nie gou uitgewis sal word nie.  
Hiervoor het die kerkraad tenders uitgestuur en 
toe ’n bystand-kragopwekker by Genpower 
Electrical bestel. 
 
Die besonderhede is soos volg: 
50 KVA Cummins-dieselopwekker met klankkas en 
oorskakelmeganisme; 
Totale koste plus BTW en installasie:  R181 000; 
Dit tree in werking teen middel April 2015. 
 

. 
 Plaas u bydrae elektronies oor in bankrekening 
Gereformeerde Kerk  Pretoria-Brooklyn, ABSA, 
rek.nr. 540 340 110 ( verwysing Generator) of 
in ’n gemerkte koevert in die kollektesakkie. 

 

Enige bydrae vir hierdie 

buitengewone koste-item 

is baie welkom. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kantoor 

Rentia de Beer en Ela Mostert 
Posbus 11168,  
Hatfield, 0028 
012 362 0069     
086 639 1789 (Faks) 
 

  
E-pos 

WEBtuiste 

Sondae  Administrasiehulp 

kantoor@gkbrooklyn.org.za 
  

www.gereformeerdbrooklyn.co.za  

Anita Cilliers en Arnline Kuun 
Sondae in die kerkkantoor 
Musiekdirekteur – Duxburyweg: 

Philip Loots 082 614 9415 
 

  

Reëlings 

Datum Plek Diensbeurt Kollekte Skinkbeurt 

5 Apr Duxbury Ouderling 
 
Diaken  
Este-Marie 
Pieterson 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Uitreikfonds 
 

Dalina 

5 Apr Troyestr   
 
 
 
 
 

 

12 
Apr 
  
 

Duxbury Ouderling 
Gerrie Kirsten 
Diaken  
Fanus Nortje 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Uitreikfonds 

Marié 

12 
 Apr 

Troyestr Hierdie 
dienste word 
deur die 
Hervormde 
Kerk gereël. 
 

 
 
 

 

 
 

Predikante verbonde 
aan die gemeente: 
 

Fanie van der Schyff 
(Hoofsaaklik lidmate bo 30jr) 

012 348 2467 
083 446 6096 
fanie@gkbrooklyn.org.za 
 
Chris de Beer  
(Hoofsaaklik lidmate onder 30jr) 
012 362 0320 
082 758 3550 
chris@gkbrooklyn.org.za 
 

 
Fanus Heystek  
(Troyestraat Christelike Sentrum) 
012 542 3662 
073 777 1254 
fansan@lantic.net 
 
 
 
 

Baie dankie vir jou 

finansiële bydrae! 
Met meer bydraes groei ons 
impak! ABSA, Hatfield-tak, 
takkode: 334 745, 
Rekeningnommer: 540 
340 110 Naam: 
Gereformeerde Kerk, 
Pretoria-Brooklyn.  Indien  jy 
enige bydrae elektronies 
inbetaal, gebruik jou 
noemnaam, voorletters en 
van as verwysing. Baie 
dankie! 

 
Bankbesonderhede   
Diakonale kas: 
ABSA-tjekrekening,  
Diakonie Gereformeerde 
Kerk Brooklyn, 
rekeningnommer: 540 
280 126 (Tak – Hatfield). 
 

 

mailto:fansan@lantic.net

