
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Baie welkom                           31 Julie 2016 
Mag jy hier geestelik tuis kom en saam met ons groei in die geloof.  

 
 
 

 
 

 
 

Oggenddiens 

Vervloek, geseën 
Fanie van der Schyff 
 

"Dit is nie deur die groot leër 
dat die koning wen nie, 
en nie deur groot krag  
dat ’n held behoue uitkom nie. 
Dit is nie waar dat die perd 
die oorwinning gee 
en dat sy groot krag redding bring nie" (Psalm 33:16,17). 
 
Vervloek is die mens wat sy vertroue in mense stel ... 
Geseënd is die mens wat sy vertroue in die Here stel. 
 

Aanddiens 

Die onverwagte seën 
Chris de Beer  
 

Met die verkiesing op hande wonder ’n mens nogal wat 
die uitslag gaan wees. Die boek van Jeremia kan ons 
heelwat leer oor hoe ons in sulke tye moet reageer. 
 
 
 
 

 

E R E D I E N S T E  
 
Duxbury:  09:30 
Fanie van der Schyff 

Skriflesing: 
Jeremia 17 (:7, 9) 
Sang: 
Sk 1-6:1, 2, 3 
Sk 9-2:1, 5 
Sk 9-1:7, 11 
Ps 33a:11 
Ps 31a:1, 4 
Ps 31b:7, 9 
Sk 13-3 
 
 
Duxbury:  18:30 
Chris de Beer 
Skriflesing: 
Jeremia 29:1-11 
Sang: 
Lb 107b:1, 11  
Lb 275:1, 2, 5 
Lb 491:1, 2, 5  
Ps 128b:1, 2, 3 
Sk 13-3 
 
 
Residentia-
Sunnyside: 
09:30 
Hierdie dienste word 
deur die ander 
belanghebbende 
kerke gereël. 
 

 

 

 

 

Lees binne … 

 

  

Verjaarsdagtee 

 

Toerusting vir 

groepe en gesinne 

Midweek-

boodskap 

 

Biltongfees 

 

Verjaarsdagtee: 31 Julie 
Almal word genooi om op 31 Julie ná die diens saam te kom 
tee of koffie drink om verjaarsdae te vier. 
Dié wat in Julie, Augustus en September verjaar, word gevra 
om asb. ’n bordjie handeetgoed te bring vir die lekker saam 
kuier. 



 
 

 

  

D I S S I P E L S K A P -
K A F E E  

 Gr 1-3: tydens die oggend-
erediens;  

 Gr 4-6: ná die oggend-
erediens. 

 Gr 7-11: 17:00 by die kerk. 
 

K A T K I S A S I E  

 Weektema: Die regering 
Teks: 1 Petrus 2:13-17; 1 Timoteus 2:1 en 2 
1. Lees/Luister 
Lees as groep of gesin saam deur die teks.  
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 en 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 die 
teks? 
b. As jy terugdink oor jou lewe, wanneer 

kon jy met hierdie woorde identifiseer? 
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?  
b. Wat wil God hê ek moet hierdie week 

gaan doen? Maak dit persoonlik deur 
te begin met: “Ek dink God wil hê ek 
moet …”  

5. Bid: 
a. Bid vir spesifieke behoeftes binne die 

groep of gesin.  
b. Bid vir gemeentelede en vir jou familie.  
c. Bid vir gelowiges wat vervolg word (kyk 

na “Voorbidding” in Hart&Hand).  
d. Bid vir ons regering. 

T O E R U S T I N G   
V I R  G R O E P E  E N  G E S I N N E  

1 Augustus 
Agapé-vergadering 
 
8 Augustus 
Skoolvakansiedag 

G E S I N S B E D I E N I N G  

Volgende gesinsdiens: 27 Nov. 

Kamp vir gesinne 
Liewe ouers,  
Ná vele beraadslaging het ons 
besluit om nie meer ons kamp by 
Goodland Estate te hou nie. Ons 
het besef die slaapsale is meer 
ideaal vir groepe kinders en 
studente, en nie vir gesinne nie. 
Ons is nou inderhaas besig om 
ander plekke en/of planne te 
ondersoek en sal julle op die 
hoogte hou van enige nuwe 
verwikkelinge.  
Annalie Grové 
 

Brooklyn-Bybelbank 
Gesels met Pieter en Ronel 
Stronkhorst ná kerk by die 
teedrink of kontak Pieter by 
072 600 7449 om ’n Bybel te 
bestel in die taal van jou naweek-
wegbreekplek. 

 
 
 



  

 

Kantoorvrywilligers en nasieners 

is nodig vir Bybel-instituut 
 
Sedert die begin van vanjaar het 
Crossroad Bible Institute se studentebasis 
aansienlik gegroei met sowat 20% tot 
sowat 550 studente. Dit beteken dat daar 
meer lesse is om te merk asook meer 
lesse om deur te werk op ’n weeklikse 
basis.  
Ons instrukteurbasis het nie met dieselfde 
persentasie gegroei nie en gevolglik word 
daar dringend meer instrukteurs benodig. 
Ons kantoordame, Marieke,  het ook ’n 
addisionele vrywilliger nodig om haar op 
Maandae te help.  
Vrywilligers moet verkieslik self 
instrukteurs wees sodat hulle 
kwaliteitsbeheer kan doen.  
As u graag wil help as vrywilliger op 
kantoor of wil inskryf as instrukteur, kom 
gesels asb. met Marieke of bel haar by 
061 031 9498. 
 
 

Gholfdag 30 September 
Dié gholfdag word deur die Gereformeerde 
Kerk Pretoria-Annlin aangebied en is ’n 
fondsinsameling ten bate van sending en 
maatskaplike werk. 
 
Plek:  Akasia-buiteklub, Thornbrook-
gholflandgoed, Waterbokstraat 
Formaat:  2 Ball Betterball Stableford 
Koste:   
Enkel-inskrywing: R650 
4-bal:  R2 500 
Afslaantyd:  10:24 tot 12:57 
Navrae:  084 544 2570 golf@annlin.co.za 
Ingesluit by speelgeld: 
18 putjies gholf, Halfweghuis-etebewys, 
geskenkpak met aankoms, prysuitdeling en 
ete. 
 

 

 
 

Die verkiesingsuitslag 
 
Meningspeilings in Tshwane dui 
daarop dat die ANC en die DA kop aan 
kop is in die aanloop tot die 
munisipale verkiesings. Verwagtinge is 
groot oor wie gaan wen, maar die 
uitslag is nie vir ons Here ’n verrassing 
nie, want Hy beskik uiteindelik oor wie 
regeer:  

Elke mens moet hom onderwerp 
aan die owerhede wat oor hom 
gestel is. Daar is immers geen 
gesag wat nie van God kom nie, en 
die owerhede wat daar is, is daar 
deur die beskikking van God 
(Romeine 13:1). 

Ons as Christene het ’n baie belangrike 
roeping in hoe ons reageer op die 
uitslag, want ook daarin moet ons sout 
en lig wees, selfs al het ons nie vir die 
triomferende party gestem nie. 

 

 

 
 

Gereformeerde Kerke in  

Suid-Afrika: Beroepenuus vir 

Sondag 31 Julie 
 
BEROEPE ONTVANG 

 Proponent R (Reghard) 
Janse van Rensburg na 
Reitz/Lindley-kombinasie. 

 Ds JG (Hannes) Noëth van 
Totiusdal na 
Wolmaransstad. 

 

 M I D W E E K B O O D S K A P  

 B E R O E P E N U U S  

mailto:golf@annlin.co.za


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Voorbidding:  Djiboeti 
Bid vir die Here se voorsiening vir 
Christene, veral vir dié vanuit ’n 
Moslem-agtergrond, wat te midde 
van sosiale verstoting steeds ’n 
manier moet vind om ’n 
lewensbestaan te voer. 
 

 
Regstreekse uitsending                     

van eredienste 
Het jy geweet jy kan die 
eredienste ook nou regstreeks kyk 
op die internet saam met ander? 
Die video’s is ook ná die tyd 
beskikbaar om weer te kyk of met 
vriende en familie te deel.    Gaan 
na die volgende webwerf om dit 
uit te toets: 
www.gkbrooklyn.org.za/uitsaai 
of kry vorige preke by 
www.gkbrooklyn.org.za/preke 
 

D A G B O E K  

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. Stel ons in kennis 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. 
 

Meelewing 
Steinman de Bruyn se moeder is oorlede.  Sy was 
90 jaar oud en ’n inwoner by Kokanje in 
Modimolle.  Ons bid hom, Julie en die kinders die 
vertroosting van die Here toe. 
 

Siekte 
Colin Cameron is steeds in ’n koma in die 
intensiewe eenheid van die Montana-hospitaal en 
sy toestand is onveranderd.   Ons bid  Wina en die 
kinders krag en seën toe. 
 
 
 

Wil jy ’n Bybel borg? 
Met die Agapé-uitreik was daar ’n versoek vir 12 
Engelse Bybels. Twaalf katkisante lê binnekort 
belydenis van geloof  af by die Gereformeerde Kerk 
Atteridgeville en die gemeente wil graag vir elkeen 
’n eie Bybel gee. Jy kan dit help moontlik maak. 
Bybels kos R80.  
Kom gesels met Pieter Stronkhorst by die 
Bybelbank om ’n Bybel vir hulle te borg. 

 

 

Pitkos 
Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir 
julle. 
Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat 
die wêreld gee nie (Johannes 14:27). 

Vandag: 
Jeug-kleingroepe 
Verjaarsdagtee 

Maandag: 
18:00  Agapé 

Dinsdag: 
08:30 Predikante-toerusting 

Woensdag: 
18:00  Bedieningskommissie 
18:30 Hodos-bediening 
Donderdag: 
12:00  KVA 
19:30 Musiekbediening 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

N A A S T E L I E F D E  

http://www.gkbrooklyn.org.za/uitsaai
http://www.gkbrooklyn.org.za/preke


  

 

G E L U K W E N S E  

Ek bid dat God elke deeltjie van julle geloofslewe sal 
vol maak met blydskap en vreugde.  Dan sal julle, 
deur die groot krag van die Heilige Gees, altyd 
oorvloedig hoop hê  (Romeine 15:13, Die Boodskap). 

 
31/7 Bernard de Winter 012 807 8959 

31/7 Annalie Grove 082 879 6654 

31/7 Manè v.d. Schijff 083 713 5885 

31/7 Tinus van Staden 083 668 6415 

1/8 An v.d. Merwe 083 510 7480 

3/8 Bingle Kruger 082 453 2417 

4/8 Lane Grové 082 879 6654 

4/8 Elfrieda Marais 072 179 5847 

5/8 Elsie du Buy 082 410 9547 

5/8 Tertius Murray 072 744 5474 

5/8 Marie-Louise ’t Hart 082 229 9575 

6/8 Wessel Herbst 083 270 9333 

 

Bly op datum via sosiale media 

       
facebook.com/gkbrooklyn twitter.com/gkbrooklyn youtube.com/gkbrooklyn 

Dis weer biltongfeestyd! 

 
Ons benodig weer gashere en 
gasvroue om tafels met familie, 
vriend en vreemdeling vol te maak.  
Dit is die Diensgroep Projekte se 
jaarlikse fondsinsameling vir 
liefdadigheid, sowel as fondse vir 
uitbreidings en verbeterings aan ons 
kerkgebou.  Daarvoor is fondse 
broodnodig.  Laat weet die kantoor 
asb. of jy ’n tafel gaan neem: klein 
rond, groot rond, vierkantig of 
langwerpig. 
Kaartjies is R120 per volwassene; 
R60 vir laerskoolkinders en gratis vir 
voorskoolse kinders. 

 

 
 
 

 

Gashere en -vroue: kennisgewing 
 

’n Brief met alle inligting wat u benodig rakende die biltongfees is in die kerkkantoor 
beskikbaar.  U kan dit Sondag of deur die week kom afhaal. 

 
Wanneer:   Vrydag 12 Augustus 
Tyd:             18:30 vir 19:00 
Waar:          DSG saal en ons eie kerksaal 
Koste:         R120 vir volwassenes, 
studente en hoërskoolleerlinge.  
R60 vir laerskoolkinders.  Voorskool is 
gratis.  
 
(Vermaak word gereël vir die jong 
kinders in DSG se sysaal.) 
 
 

Koop nou jou kaartjie by: 
Bets Engelmohr by 082 320 9133  
of by  
Annalie Grové by 082 879 6654 
 

Betalings:   
Diensgroep projekte,  
ABSA rek nr 4079215606.  
NB: Verwysing:  
Jou naam en biltongfees 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

FRANSE RADIOBEDIENING 
Die onlangse moord op ’n ou Roomse 
priester in ’n dorp in Normandië terwyl hy 
besig was om die mis met ’n paar ou lidmate 
te vier, het Frankryk weer diep geskok : dié 
keer is dit nie konsertbywoners  of 
anonieme vakansiegangers wat deur 
Islamiste geteiken word nie, maar dít wat 
die Franse as ’n simbool van hul identiteit en 
geskiedenis sien, al is die meeste van hulle 
lankal nie meer praktiserende Rooms-
Katolieke nie.   
Terwyl ’n heftige nasionale  debat oor 
allerhande veiligheidsmaatreëls seëvier, 
word die kwessie van die nodige geestelike 
bewapening van die land, deur niemand 
bespreek nie.   
Die meerderheid mense is in elk geval van 
mening dat “geestelik”  bloot iets beteken 
soos om kersies aan te steek en gebede vir 
vrede vir jou mense (ook vir jou vyande)  te 
doen.   
En die meeste van hulle sien ook hierdie 
gebare as totaal irrelevant. Dit is vir hulle die 
uitdrukking van ’n onmagtige geloof wat 
hopeloos te swak is om ’n vyand te 
konfronteer wat nou met pangas jou keel 
kom afsny, al weet hy dat hy op die ou einde 
deur die polisie geskiet gaan 
word.  Geestelike bewapening  

 
 

sluit natuurlik nie gebed uit nie - inteendeel! 
Dit beteken egter dat jy weet vir wie jy bid, 
Hom vertrou en sy Woord as die enigste fakkel 
vir jou geloof en lewe aanvaar, sodat jy in die 
samelewing ware sout vir die aarde kan 
wees.  Anders is jou gebede inderdaad 
kragteloos.   
In  ’n samelewing waar die meeste priesters 
en predikante hierdie eenvoudige beginsel 
lankal ignoreer en van geloof ’n vae mistiese 
gevoel van samehorige verbinding  aan ’n 
algemene godheid gemaak het, kan Christene 
inderdaad nie sout van die aarde wees nie.   
Om siviele onrus te vermy, wil die owerhede 
juis graag ’n tipe siviele godsdiens bevorder, 
wat Christendom, Jodendom en die Islam 
maar net drie variasies van dieselfde geloof 
sou maak, gekenmerk deur dieselfde beginsels 
van liefde en toleransie.   
Dit is egter ook waar die roeping van die 
Franse bediening lê: om sonder vrees of 
huiwering die inhoud van die Bybelse geloof 
bekend te maak, in die besonder teenoor 
Rooms-Katolieke (of wat daarvan in Frankryk 
oor is).   
Slegs ’n Christus-gesentreerde godsdiens – 
wat alles behalwe ontsnapping van die 
werklikheid is –  kan ekstremistiese bewegings 
of neigings bekamp, wat wrok koester en 
wraak sal wil begin beoefen. 
 
Bid asb. vir hernude krag en wysheid sodat die 
regte boodskap kan uitgaan te midde van 
hierdie woelinge. 
 

Ds Eric  Kayayan 
 
 
 
 

 

Volg die Brooklyn-preke 
 
24 Julie – Oggenddiens:  
Fanie van der Schyff 
Tema: Gaan weg van my af, Here  
24 Julie – Aanddiens: Chris de Beer 
Tema: Lesse in die woestyn 
 
Gaan kyk gerus op ons webwerf na die preke: 
http://www.gkbrooklyn.org.za/ of 
http://live.gkbrooklyn.org.za   
Kontak gerus vir Werner Peterson by 082 904 
5885 as jy sukkel hiermee. 

 

WOONSTEL GESOEK 
Woonstel of tuinwoonstel gesoek vir jong 
man, Samuel, in die Waverley, Villieria 
omgewing. Hy is enkellopend en 27. Sy 
broer trou en hy moet dringend trek. 
Kontak Elma by 0825358138 of Samuel by 
0787830833 

http://www.gkbrooklyn.org.za/
http://live.gkbrooklyn.org.za/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 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.  

 

ADVERTENSIES 

 
TWEE KAMERS IN DAMESKOMMUNE BESKIKBAAR VANAF 1 JUNIE 2016 
Loopafstand van Hatfield-kampus. R2 200 per kamer p.m.  Kontak Lucette Wegelin by 012 362 0914 of 
072 968 7500, Andersonstraat 163, Brooklyn.  
 

SONJA SMITH BEGRAFNISDIENSTE 
Die dood van ’n gesinslid is altyd hartseer. Die begrafnis kan egter ’n danksegging wees vir die lewe en 
werk van ’n geliefde en ’n bevestiging van die vaste vertroue in Christus, wat sy beloftes altyd nakom. 
Die trauma vir die agtergeblewenes bly ’n realiteit en daarom behartig ons by Sonja Smith 
Begrafnisgroep BROOKLYN  die verwydering van die liggaam,  huldigingsdiens, spyseniering, blomme en 
musiek na u keuse. Ons kan ook aand- en naweekbegrafnisse moontlik maak. Berading is deel van die 
diens. Dit is vir ons geen opoffering om tuisreëlings in die geborgenheid van u huis te behartig nie. Ons 
akkommodeer graag begrafnispolishouers van alle versekeraars en doen graag voorafbeplanning aan die 
hand van ’n lewenslêer.  Vir u gerief het ons het nou ook ’n kantoor in Monumentpark.  Kontak Marietjie 
van Rooyen by 071 355 9409 of marietjie@ssfg.co.za 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

KAMERS  BESKIKBAAR 
3 Kamers (elk met eie badkamer) te 
huur in Brooklyn. Internet onbeperk, 
water en elektrisiteit ingesluit, wagte 24 
uur by die hek en 3 alarmstelsels. R4 
250 p.m. 
Kontak Braam Papenfus by 084 247 
4575 of by ajpapenfus@gmail.com 
 
 
TAPA VINO VIR AL JOU KOSBEHOEFTES 
Het jy ’n belangrike gebeurtenis 
waarvoor jy moet regstaan en jy sien 
nie kans om ’n klomp eetgoed te maak 
nie? Ons help graag!  
Platters:   
Jy kan kies wat daarop moet kom 
Tapas-tafel:  
Heerlike tapas uitgepak op tafel 
Ete (twee- of driegang): Soos jy verkies 
 
Kontak Lihana by 082 8261532.  

  
 

 

GK WATERKLOOFRAND:   
VAKATURE VIR ORRELIS 
Die pos van orrelis by dié gemeente is vakant 
van 1 Augustus 2016 en enigeen wat 
beantwoord aan die posvereistes word 
uitgenooi om aansoek te doen. 
Die primêre taak van die orrelis is die 
begeleiding van die gemeentesang op die 
orrel tydens eredienste en ander funksies. 
Minimumvereistes is BMus met orrel as eerste 
of tweede instrument of ’n lisensiaat in orrel 
of kerkmusiek of ’n erkende 
kerkorrelisdiploma of die vyfde eksamen van 
die Raad vir Kerkmusiek. ’n Minimum van vyf 
jaar toepaslike ondervinding en lidmaatskap 
van die Gereformeerde Kerk sal sterk 
aanbevelings wees. ’n Aansoekvorm en ’n 
posbeskrywing is te kry by Gerrit Broos by 012 
460 5804 of gerrit@yebo.co.za of by Nienke 
van der Walt by 012 460 6925 of    
nwgkw@telkomsa.net.  
Aansoeke sluit op 26 Augustus 2016. 
 

mailto:marina@ssfg.co.za
mailto:ajpapenfus@gmail.com
mailto:gerrit@yebo.co.za
mailto:nwgkw@telkomsa.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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.gkbrooklyn.org.za  

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

Philip Loots 082 614 9415 
 

  

Reëlings 

Datum Plek Diensbeurt Kollekte Skinkbeurt 

31 Julie Duxbury Ouderling 
Louis de 
Klerk 
Diaken  
Fanus 
Nortje 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Potchefstoom 
Teologiese 
Studentekas 
 

Dalina en 
Gerda 

7 
Augustus 
 

Duxbury Ouderling 
Hannes 
Welman 
Diaken  
Fanus 
Nortjé 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Uitreikfonds 

Annemarie 

 
 

Besoek ons by: 

www.gkbrooklyn.org.za 
 

 
 

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  
(Residentia-Sunnyside) 
012 542 3662 
073 777 1254 
fanusheystek@gmail.com 
 

 
 

 

 
 

Baie dankie vir jou 

finansiële bydrae! 
Met meer bydraes groei ons 
impak!  
Bank: 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). 
 

 


