
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Baie welkom                         13 Maart 2016 
Mag jy hier geestelik tuis kom en saam met ons groei in die geloof.  

 
 
 

 
 

 
 

Oggenddiens 

Toe Jesus twaalf jaar oud was 
Ds Fanus Heystek 
Aan die kruis was daar baie bloed, want Jesus het mens geword.  
Die groot offer wat Hy sou bring, sou sy liggaam eis. Maar hoe  
eg menslik was sy liggaam en wat beteken dit vir ons? Ons word  
iets wyser uit die berig van Lukas toe Jesus twaalf jaar oud was. 
 

Aanddiens  

Die donkerste duisternis 

Chris de Beer 

 

Markus 12:28-31 
28] Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het 
nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord 
gegee het, vra hy vir Hom: “Wat is die heel grootste gebod?” 
29] Jesus antwoord hom: “Die eerste is: ‘Luister, Israel, die Here 
ons God is die enigste Here. 
30] Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou  
hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag.’ 
31] Die tweede is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ Geen 
ander gebod is groter as dié twee nie. 
 
 
 
 
 
 

 

 
ER ED I EN S T E  
Duxbury:  09:30 
Ds Fanus Heystek 
Skriflesing: 
Lukas 2:41-52 
Sang: 
Sk 1-2: 1-3 
Ps 51: 1,5 
Ps 23c:1,3 
Lb 387: 1-4 
Sk 1-6: 1,3 en Sk 4-6 
 

Duxbury:  
Aanddiens 18:30 
Chris de Beer 
Skriflesing: 
Markus 15: 21 – 41   
Sang: 
Lied 220: 1 & 2 
Lied 305: 3 
Lied 431: 2 
Sb 5 – 1: 1, 4 & 6 
Sb 11-3: 1, 2 
Sb18-6: 1 & 5 
SB 13 – 3 Amen 
 

Residentia-Sunnyside 
Araratsaal 09:30 
Hierdie dienste word 
deur die ander 
belanghebbende Kerke 
gereël 

 

 

 

 

Lees binne … 

 

Toerusting  

vir gesinne  

en groepe  

 

 Pasga-ete 
24 Maart 

 

Katkisasie- 
inligting 

GKSA: 
beroepenuus 

NAGMAALETE, 13 MAART 2016  
 

Kom geniet ’n heerlike braai saam met die gemeente ná die  
nagmaal. Bring jou eie vleis, ’n bykos vir die gemeenskaplike tafel  
en jou eie borde, eetgerei en glase. Moenie jou nageregbakkie  
vergeet nie – Agapé verskaf die nagereg!  
Die vure is gereed vir braai van 12:00.  
Spesiale uitnodiging aan ons studente: kom braai saam en leer  
ander gemeentelede ken. Gee jou naam op by Marlien van der  
Hout. Lidmate wat studente wil leer ken en onthaal: gee asb jou  
naam vir Ronel Stronkhorst (083 299 7413). 

 



 
 

 
  

Geagte gemeentelid,  
 

Diakonie: Inkomste en uitgawes vir die 6 

maande (September 2015 tot Februarie 2016) 
Ons wil ons Vader en u graag hartlik bedank vir al die geldelike 
bydraes wat ons ontvang het- die bydraes in die kollektesakkies, 
sowel as die ander bydraes wat direk in die bankrekening van die 
diakonie inbetaal word. U bydraes stel ons as diakonie in staat om 
ander te help wat die geld baie nodig het. Hiermee ’n opsomming 
van die afgelope ses maande se  totale inkomste en uitgawes asook 
die gemiddelde inkomste en uitgawes van die diakonie.   
 

Die grootste deel van die diakonie se inkomste kom van die 
weeklikse kollekte onder die erediens. Dan ontvang ons ook die huur 
van die Normandie-woonstel, sowel as ander bedrae wat 
gemeentelede direk in die diakonie se bankrekening inbetaal. Die 
kollekte-inkomste en ander bedrae wat deur gemeentelede bewillig 
word vir die diakonie, word soos volg aangewend:  
Vir barmhartigheidsuitgawes: Dit is byvoorbeeld bewilligings aan 
behoeftige gemeentelede wat op ’n permanente basis van 
barmhartigheid afhanklik is of ’n toekenning aan die sorgsentrum 
buite Pretoria wat behoeftige kinders versorg.  

Maandelikse toekennings: Dit is byvoorbeeld toekennings aan die 
President Kruger-kinderhuis, die Vosstraat-voedingskema en die 
voedselbank vir Potchefstroom se teologiese studente.  

Ad hoc-toekennings is byvoorbeeld toekennings aan gemeentelede 
wat vir ’n kort tydperk van barmhartigheidstoekennings afhanklik is; 
soms word toekennings ook gemaak aan behoeftige instansies soos 
Help-Net Fonds, TOIBO, asook bydraes vir bv. die Mootkamp.  
 

Vriendelike groete, 
Die lede van die diakonie. 

 

 

 

FINANSIËLE SAKE 
Baie dankie aan almal 
vir julle bydraes 
gedurende die afgelope 
finansiële jaar. 
Mag julle bydraes ook in 
die jaar wat voorlê bydrae 
tot die instandhouding en 
uitbreiding van die kerk 
van Jesus Christus, uit 
Hom deur Hom en tot 
Hom is alle dinge 

 
 

 

 

NUUS UIT  DIE KERKKANTOOR  
Katkisasie-inligting vir klasse in 2016 
Liewe ouers 
Baie dankie vir al die gesinne wat ons gesinsdiens bygewoon het verlede Sondag. Mag hierdie die 
begin wees van groot dinge vir die jaar wat voorlê. 
Belangrike datums vir 2016: 
Gesinsdienste: 
12 Junie 
27 November 
Hoog op ons agenda vir 2016 is ‘n kamp vroeg in September.  
Plek:  Goodland Estate - oos van Pretoria, ongeveer 45 min se ry. 
Datum: 2 – 4 September 
Koste: R125 per persoon per nag vir verblyf. Kinders kleiner as graad 1 slaap gratis 
Kos en vervoer moet nog in berekening gebring word.  
Gaan kyk gerus op die webblad www.goodland.co.za hoe die plek daarna uitsien. 
 Annalie Grové 
Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir 2016 
Die nuutste kerk-almanakke is in die kerkkantoor beskikbaar teen R70 per eksemplaar. 

Selfoon vir 
tuinier 

Ons is op soek na ’n 
selfoon vir Israel, die 
tuinier.  Kontak die 
kerkkantoor as jy 
hiermee kan help  

Inkomstestaat van Diakonie vir ses maande geëindig 

einde Februarie 2016 sal in die volgende uitgawe van 
Hart en Hand publiseer word. 

http://www.goodland.co.za/


  P R E E K O P S O M M I N G  

 BROOKLYN (Oggend) 7 Maart  

 Mat 19:16 - 30 

God se voorskrif 
 

’n Ryk jong man kom voor Jesus staan en wil 
weet wat hy moet doen om gered te word.  
Jesus antwoord hom: “onderhou die 
gebooie.” Die man gaan verder en vra: 
“watter gebooie,” en Jesus antwoord: 
“moenie doodmaak nie, moenie rondslaap 
nie, moenie steel nie, moenie lieg nie, eer jou 
ma en pa en wees lief vir jou naaste soos 
jouself.” Dan antwoord die man dat hy dit 
alreeds doen. Let mooi op, hierdie jong man 
was nie `n skurk nie, hy was `n baie 
godsdienstige persoon wat alles in sy vermoë 
gedoen het om die wet te onderhou. Tog 
weet hy daar kort iets want anders sou hy nie 
gevra het: “in watter opsig skiet ek nog te 
kort?” nie (vv 16 – 20).  
 

En die Here se woorde slaan hom soos `n 
hamer teen die gesig.  Jesus vra hom om toe 
al sy goed te verkoop en Hom te volg. Dan 
vind ons die jong man se reaksie: “Toe die 
jongman dit hoor, het hy bedruk weggegaan, 
want hy het baie besittings gehad.” (v 22) Hy 
was hartseer, want hy kon dit nie doen nie. 
Hy kon nie volkome oorgee nie. Dan sê Jesus 
iets aan sy dissipels wat hulle geskok het:  “Dit 
verseker Ek julle: `n Ryk mens sal moeilik in die 
koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit nog 
sterker: Dit is makliker vir `n kameel om deur 
die oog van `n naald te kom as vir `n ryke om 
in die koninkryk van God te kom.” (vv 23 – 24) 
 

Die probleem wat die jong man gehad het 
was nie dat hy ryk was nie, maar eerder dat 
hy nie begryp hoeveel hy vir Jesus nodig 
gehad het nie. Hy het gedink hy kan homself 
red. Hy was baie godsdienstig, maar hy wou 
steeds sy plek voor God verdien. Dit 
veroorsaak dat hy nie bereid is om Jesus 
Christus te vertrou en heeltemal oor te gee 
nie, want dit is eers wanneer ek begryp 
hoeveel ek God nodig het, en hoe afhanklik ek 
van Hom is dat ek bereid is om my lewe oor 
te gee. 

 

Krag van die Heilige Gees 
 

HANDELINGE 1:8  
Maar julle sal krag ontvang wanneer die 
Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my 
getuies wees in Jerusalem sowel as in die 
hele Judea en in Samaria en tot in die 
uithoeke van die wêreld.” 

ROMEINE 15:13  
Mag God, die bron van hoop, julle deur julle 
geloof met alle vreugde en vrede vervul, 
sodat julle hoop al hoe sterker kan word 
deur die krag van die Heilige Gees! 

JUDAS 1:20  
Julle, geliefdes, moet egter voortgaan om 
julle lewe te bou op julle allerheiligste 
geloof. Bid altyd deur die krag van die 
Heilige Gees. 

ROMEINE 9:1 
In my verbondenheid met Christus praat ek 
die waarheid, ek lieg nie; en my gewete, wat 
deur die Heilige Gees gelei word, getuig 
saam met my 

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

My naaste se eer 
 

In Eksodus 20:16 staan daar: “Jy mag nie  
vals getuienis teen `n ander gee nie.”  
 

Lees bietjie wat sê ons belydenis wat 
hierdie sin beteken: 
Ek mag teen niemand valse getuienis aflê,  
niemand se woorde verdraai, nie ‘n  
kwaadsteker of lasteraar wees nie,  
niemand onverhoord en ligtelik help  
veroordeel nie. Alle vorme van lieg en  
bedrieg moet ek as die duiwel se eie 
werke  
vermy as ek nie die sware toorn van God  
oor my wil bring nie. In regsake en in alle  
ander handelinge moet ek die waarheid  
liefhê, en opreg wees in wat ek sê en bely.  
My naaste se eer en goeie naam moet ek  
na my vermoë verdedig en bevorder. 
Dit is `n kort sin met `n lang impak. Maak 
seker dat jy nie vals getuienis teen ’n 
ander gee nie. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

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. 
 

Bedanking 

“ Liewe broeders en susters, Baie dankie aan almal wat  

gehelp het om vir ons dogter Charize van Eeden te help werk  
soek . Hoewel sy nog nie iets gekry het in die Onderwyslyn  
waar haar kundigheid le nie , het sy ander werk gekry wat op  
hierdie stadium waardevol is en haar uit ‘n finansiele oogpunt  
goed ondersteun.Sy is egter steeds oop vir ‘n  
Onderwysgerigte pos indien so iets sou opduik.Nogmaals baie  
dankie vir al die liefde en ondersteuning wat ons van julle  
ontvang. Groete Pieter en Joelna Heslinga 0825510130” 

‘n Geleentheid 
Hallo, my naam is Mareli Kruger, ek is 'n lidmaat van Brooklyn-
gemeente. 
Ek is tans 23 jaar oud. Ek is 'n kwadrupleeg, maar het die 

gemaklike gebruik van my een hand, wat my in staat stel om te 
kan tik.  Ek het tans tyd tot my beskikking om data te tik of 
enige sulke soortgelyke materiaal.  Ek is bereid om my 
dienste verniet aan te bied  gedurende 'n 
proeftydperk  van 'n maand,  daarna sal ek bereid wees 
om teen 'n klein onderhandelbare bedrag projekte te 
voltooi.    
Ek sien daarna uit om van julle te hoor. 
Mareli Kruger 083 380 2409 
E-pos-adres: mareli.kruge@gmail.com 
 

 

D A G B O E K  
Sondag: 
Jeug-kleingroepe  
Nagmaal 
Nagmaalete 

Maandag: 
18:00  Dissipelskapkafee 

Dinsdag: 
08:30 Predikante-toerusting 

Woensdag: 
18:30  Hodos- Bediening 
Kingdom Strategic Workshop 
Donderdag: 
Kingdom Strategic Workshop 
Vrydag: 
Skole sluit 
UP kwartaal 1 eindig 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

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

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

14 Maart:  

Paneelbespreking: Hoe kan ons meer betrokke raak 
in ons direkte gemeenskap? 
  

LEIER:  CHRIS, SCHALK, SOEKIE, DANIE ELOFF, PETRA, 
TALENT EN ANSURI WELMAN. 

21 Maart  Menseregtedag 

 

Voorbidding: 

Bangladesj 
Geopende Deure ervaar tans  
problem met die oordrag van  
fondse na Bangladesj end it  
affekteer ons werksaamhede in  
dié land.  Die regering van  
Bangladesj beperk geld vanuit die  
buiteland, uit vrees dat dit vir  
terroriste-aktiwiteite misbruik sal  
word.  Bid asseblief vir die  
verskeie oplossings wat ons  
prober implementer; mag die  
werk ongehinderd voortgaan tot  
God se eer. 
 

Versoek  
Die Agape Diensgroep vra dat u  
ASSEBLIEF u selfoon nommers en  
epos adresse sal kontrolleer by die  
kerkkantoor.  Ons vind dikwels dat  
as ons iemand wil kontak ons geen  
reaksie op 'n oproep of epos  
ontvang nie.   
Baie dankie.  
Soekie    

 

mailto:mareli.kruge@gmail.com
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G E L U K W E N S E  

“Ek sal hulle gehuil in blydskap verander.  Ek sal hulle 
troos.  Ek sal hulle vreugde gee in die plek van 

hartseer,” sê die Here. 
(Jeremia 31:13) 

 

03/13 Anzelle Marais 082 398 0214 

03/13 Elmien Rossouw 082 452 7337 

03/13 Lara van Niekerk 012 348 6388 

03/14 Pieter v.d. Berg 083 458 0621 

03/15 Riëtte Boersma 083 408 7783 

03/15 Koos Richards 082 551 3617 

03/15 Herman v.d. Schijff 083 376 0474 

03/16 Francois de Cruz 073 588 6907 

03/17 Engela Heystek 073 445 8481 

03/17 Leonora Schreurs 082 940 8938 

03/17 Ansurie Welman 072 418 2190 

03/18 Marlise Cowley 083 258 7780 

03/18 Pieter de Ronde 082 809 8905 

03/19 Willem Duursema 072 262 0319 

03/19 Kriek le Roux 084 513 9602 

03/19 Dawid Opperman 071 329 8858 
 

Agapé-fondsinsameling 

saam met Kameeldrift 
Kom geniet ’n heerlike aand in die geselskap 

van familie en  vriende. 
Dis ook ’n ideale geleentheid om as kleingroep 

saam te kuier. 
Elke tafel het 12 gaste  waarvan een as gasvrou 

of gasheeroptree. 
Wanneer: Dinsdagaand 26 April 2015 
(Die volgende dag is ’n vakansiedag.) 

Waar: St Mary’s DSG 
Kunstenaars: “It takes Four” 

(GP van Rheede van Oudtshoorn) 
Tyd: 19:00 vir 19:30 

Kaartjies: R150 p.p. (sluit driegang-maaltyd in). 
Agapé ontvang R90. 

Bespreek voor 21 Feb. 2016. 
Vir besprekings of meer inligting kontak Soekie 
Kruger by 083 305 0323 of  Ronel Stronkhorst 

by 083 299 7413. 
 

 

 
 

Gemeentelede bo 30, onder 30,  
diensgroepe, kleingroepe, studente,  
tieners, ma’s en pa’s, oupas en oumas,  
ons het julle aandag en optrede nodig! 
 

Brooklyn-Brokkies, die gemeente se  
jaarlikse tydskrif, gaan DV in November  
vanjaar gepubliseer word. 
 

Dink ’n bietjie aan al die aktiwiteite en  
gebeure waarby julle gedurende die jaar   
betrokke is, foto’s wat geneem word,  
boeke wat gelees is, kampe wat bygewoon 
is, gemeentebyeenkomste, kleingroep- 
gesprekke, lesse wat geleer is, selfs nie  
geleer is nie, mense wat mekaar ontmoet  
het, dissipel-ervarings, staaltjies, glipse en  
meer. 
 

Julle word genooi om hierdie ervarings en  
foto’s met die res van die gemeente te 
deel. 
 

Gerda Snyman het aangebied om te help  
organiseer sodat berigte, stories en foto’s  
betyds ingehandig kan word. Moenie  
verbaas wees as sy jou voorkeer om uit te  
vind wat jou storie is nie. 
 

Die foto’s, stories en berigte kan by die  
kerkkantoor ingehandig word of per e-pos  
na kantoor@gkbrooklyn.org.za gestuur  
word. Merk jou bydrae Brooklyn-Brokkies 
2016. 
Gerda kan telefonies by 012 329 6585 of  
083 625 6353 gekontak word. 
 

 
 

PERGOLESI  
SE  
STABAT MATER  
(Smarte van Maria) 
Op die 24e Maart: 18h00 vir 18h30- 
Pergolesi se Stabat Mater (Smarte van 
Maria) word uitgevoer in die kerk. 
Almal is welkom.  
Kom luister na sang en ensemble in die 
kerk voor die Pasga ete. 
Daarna eet ons saam in die Kerksaal. 
 
 

mailto:kantoor@gkbrooklyn.org.za


 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

T O E R U S T I N G  

 GROEPE 
 GESINNE 

 `n Lewe van dankbaarheid  

(9de gebod) 
 

Wat eis die negende gebod? 
 

Ek mag teen niemand valse  
getuienis aflê, niemand se woorde  
verdraai, nie `n kwaadsteker of  
lasteraar wees nie, niemand  
onverhoord en ligtelik help  
veroordeel nie. Alle vorme van lieg  
en bedrieg moet ek as die duiwel  
se eie werke vermy as ek nie die  
sware toorn van God oor my wil  
bring nie. In regsake en in alle  
ander handelinge moet ek die  
waarheid liefhê, en opreg wees in  
wat ek sê en bely. My naaste se  
eer en goeie naam moet ek na my  
vermoë verdedig en bevorder. 
LEES DIE VOLGENDE: 
Eksodus 20: 16  Die negende  
gebod 
Psalm 4: 1 – 5 (veral vers 3) Wees  
lief vir die waarheid 
Handeling 5: 1 – 11  Dit is gevaarlik  
om vir God te jok 
Romeine 1: 18 – 32 (veral vers 25) 
Moenie vir leuens val nie 
Openbaring 21: 27 & 22: 15  Daar  
is nie plek op die nuwe aarde vir  
leunaars nie 
 

Lees ook die Heidelbergse  
kategismus Sondag 43  
(vergelyk gerus die Skrifverwysings 
by elke  Sondag afdeling). 

 

DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA: BEROEPENUUS 
GKSA BEROEPENUUS VIR SONDAG 13 MAART 2016 

BEROEPE BEDANK 
 Dr PJ de Bruyn [Paul] van Oos Londen na Windhoek. 

Dr GJ Meijer [Gerard] van Oos Moot na Potchefstroom 

 

 

 

Pasga-ete 
Soos die afgelope paar jaar gaan ons weer die  
Donderdagaand voor Goeie Vrydag  
saamkuier.  
Ons nooi almal hartlik uit om na 'n uitvoering van 
Pergolesi se Stabat Mater te kom luister. Phillip en  
’ n ensemble gaan dit uitvoer. 
 

Daarna gaan ons heerlike sop en broodjies geniet in  
die saal. Ons gaan die sop en brood op 'n  
gesamentlike tafel sit en saam smul. Agapé sal sorg  
vir iets soets en koffie.  
 

Bring saam: Eie eetgerei, lekker warm sop, brood  
vir die brood tafel, eie drinkgoed.  Kan elkeen  
asseblief ook ‘n kaartjie bring om te sê watter soort  
sop dit is.  (' n ekstra porsie sop wat gevries kan  
word vir die kosbank sal baie waardeer word)  
Ons sien uit daarna om ook weer hierdie Paastyd  
saam met ons mede gelowiges kosbare tyd te  
spandeer.  

 

 

Tuisversorging 
Residentia-Sunnyside-aftreeoord bied nou ’n  
uitgebreide huisversorgingsdiens aan wat daaglikse  
bejaardesorg, gestremde sorg en ook  
korttermynversorging insluit indien nodig.  
 
Dit is omvattende diens in die gerief van jou eie  
woning, soos bv. voedselvoorbereiding,  
ondersteuning met maatskaplike en huishoudelike  
take, terapeutiese programme en ander keuses wat  
persoonlik aangepas kan word.  
 
Brosjures is by die deure beskikbaar.  
Kontak Wina Cameron vir verdere besonderhede  
by  082 859 5216 of 012 460 8787 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

TEMP WORK 
Samantha Erlank is looking for any temporary work as a receptionist, care-taking or restaurant work, 
Mondays to Fridays from early am to 13:00 or house sitting at nights or during the weekends or any 
other temporary work. She is a qualified biokineticist but is not employed 7 days a week and can be 
contacted at 082 747 7927 or via e-mail at: samerlank@gmail.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 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 

 

 

SONJA SMITH BEGRAFNISGROEP 
Die dood van ’n geliefde is altyd hartseer. By Sonja Smith Begrafnisgroep Brooklyn vier ons die lewe 
van die afgestorwene uit dankbaarheid want ons hoop is in Christus. 
Die trauma vir agtergeblewenes bly egter ’n realiteit en daarom behartig ons by Sonja Smith 
Begrafnisgroep Brooklyn die verwydering van die liggaam en tuisreëlings. Ons het ’n kapel op perseel 
en ons reël die blomme, musiek en spyseniering. Vir diegene wat nie die diens kan bywoon nie bied 
ons internetsending. Ons spesialiseer in aand- en naweekbegrafnisse.  
Begrafnispolishouers van alle versekeraars word geakkommodeer. 
Kontak Marina Ferguson by 082 653 4843 of  
by 012 941 8333/4/5 of by marina@ssfg.co.za 

 
 

 

FRANSE RADIOBEDIENING  
Ds Eric Kayayan 
Wie van ons het ooit gehoor van ‘n dorp met die 
naam Tchagen in Suidelike Tsjad (Noord-
Sentrale Afrika)? Tot onlangs het ekself niks 
daarvan geweet nie.  Die gebied word meestal 
deur die Kwong stam bewoon (omtrent 30000 
mense).  Dit is die laaste nie-Moslem 
bevolkingsgroep in Tsjad namate jy noordwaarts 
beweeg.  Die Kwong taal is maar een uit 130 tale 
in daardie land.  Presies 10 jaar gelede is ‘n klein 
Christelike radiostasie daar gebou, wat 
Christelike programme tussen 6:00-6:40AM en 
6:00-7:40PM  oor ‘n radius van 50 kms daagliks 
uitsaai en ‘n potensiële 60000 mense kan bereik. 
‘n Egpaar van Westerse sendelinge wat die 
Bybel in die Kwong taal vertaal, probeer om dié 
klein stasietjie aan die gang te hou (hulle 
produseer self uitsaaimateriaal in daardie 
taal).  Hulle is egter dringend op soek na 
programme in ander tale, nl. Fulani, Tsjadies-
Arabies en Frans.  Daarom dat die Amerikaanse 
tak van TransWêreldRadio wat die Vanderkooi 
egpaar genader het, my gevra het of hulle die 
600 programme van Foi et Vie Réformées kan 
gebruik.  Natuurlik het ek onmiddellik 
toestemming hiervoor gegee (dis mos waarvoor 
hierdie programme voorberei en opgeneem is!) 
Die volgende vraag was: hoe om dit moontlik te 
maak om al hierdie materiaal by hulle te 
kry?  Dit is waar die plasing van dié programme 
op die TWR360 internet platvorm (twr360.org) 
vir ‘n paar jare reeds, ‘n beslissende rol in sulke 
situasies kan speel: al is die inleiding met musiek 
en die finale aankondiging daar gesny (om die 
tydsduur ‘n bietjie korter te maak word slegs die 
opname van die boodskap self gehoor), kan elke 
program maklik vanaf die Internet afgelaai word 
en  die Evangelie in Frans in daardie vergeleë 
gebied van Afrika uitgesaai.  Hoeveel van die 
mense kan egter Frans verstaan, en hoeveel van 
diegene wat Frans kan verstaan, sal na die 
programme luister?  Alleen die Here weet…  Die 
belangrike is egter om die saad te saai, die Here 
sal dit nie sonder vrug na Hom toe laat 
terugkom nie (Jes. 55).  Bid asb. vir die Kwong 
mense, vir ryke seën op die uitsaai van God se 
magtige Woord in daardie gebied, en ook vir die 
werk van hierdie dapper sendelingsegpaar, in 
besonder die vertaling van die Bybel in die 
Kwongtaal.   
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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 

13 
Mrt 

Duxbury Ouderling 
Hannes 
Otto 
Diaken  
Kobus van 
der 
Westhuizen 
 
 

 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Emeritaatsfonds 
 
 

Ronel, 
Elzabé, 
Elma, 
Louise 

20 
Mrt 
  
 

Duxbury Ouderling 
 
Diaken  
Louw Steyn 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Uitreikfonds 

Gerda 

 
 

 

 
 

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). 
 

 

Hearing Hub-oudioloë 
Liza van Wyk Oudioloë help u graag om u gehoor te verbeter.  Kom 
besoek ons gerus in Menlopark of Moreletapark vir ’n gratis 
gehoorevaluasie.   
Kontak ons vir ’n afspraak by 012 346 0511/012 997 1718. 

 


