
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Baie welkom                     14 Februarie 2016 
Mag jy hier geestelik tuis kom en saam met ons groei in die geloof.  

 
 
 

 
 

 
 

Oggenddiens 

Ons het die Lig nodig 
Fanie van der Schyff 
Ons almal het lig nodig. Mens besef dit telkens tydens 
kragonderbrekings. Jesus gebruik die eenvoudige beeld van die 
noodsaaklikheid van lig in die daaglikse lewe en pas dit op 
Homself toe wanneer Hy verklaar dat Hy die Lig is  
(Johannes 8:12). Ons het Jesus nodig ... volg Hom! 
 

 
 
 
 

Aanddiens  

Rus, redding en hoop 
Chris de Beer 
Ons leef in ’n gejaagde wêreld waar mense daagliks spanning  
en angs ervaar. Op Jesus se pad werk dit anders, want by  
God vind ons rus, redding en hoop! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E R E D I E N S T E  
Duxbury:  09:30 
Fanie van der Schyff 
Skriflesing: 
Johannes 1:1-14 
(Johannes 8:12) 
Sang: 
Ps 89b:1 
Ps 89a:6 
Ps 89b:10 
Ps 134a:4 
Ps 118a:12 
Sk 18-8:5, 6 
Sk 18-7:1, 8, 9 
Sk 13-3 

Duxbury:  
Aanddiens 18:30 

Chris de Beer 
Skriflesing: 
Psalm 62 
Sang: 
Ps 146b:1, 3, 6 
Lb 448:1, 2  
Ps 62a:1, 8  
Ps 23a:1, 3  
SB 13-3 Amen  
 

Residentia-Sunnyside 

Araratsaal 09:30 
Hierdie dienste word deur 
die ander 
belanghebbende kerke 
waargeneem. 
 

 

 

 

 

Lees binne … 

 

Toerusting  

vir gesinne  

en groepe  

 

 Nuwe 

lidmate 
17 Februarie 

 

Vetkoek- 

Vrydag 
26 Februarie 

 

Sestigplussers 
25 Februarie 

Byeenkoms vir nuwe lidmate: Woensdag 17 Februarie 
 

Alle nuwe lidmate en besoekers word genooi om ná die diens 
saam te kom koffie of tee drink. Maak asb. ’n draai by die 
kantoor sodat ons kan kennis maak en jul besonderhede kan 
kry. 
Indien jy nie tyd het vir koffie nie, skryf jou naam en 
kontaknommer in die boek wat op die tafel agter by die 
kerkingang is sodat ons jou kan skakel en welkom heet. 
Maak ook solank ’n aantekening by Woensdag 17 Februarie 
wanneer ons ’n byeenkoms vir al ons nuwe lidmate hou. 

 

N U W E  L I D M A T E  

Johannes 8:12 
Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê:  “Ek is die lig vir die 
wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal 
die lig hê wat lewe gee.” 



 
 

  

 

 

FINANSIËLE 
VERSLAG 
 KUMULATIEWE  

OORSIG 
MRT – OKT 2015 

 WERKLIKE BYDRAES  
TEENOOR BEGROTING 

 WERKLIKE UITGAWES  
TEENOOR WERKLIKE  
BYDRAES 
 

 

 

 

Werklike bydraes teenoor begrote bydraes 
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KUMULATIEWE 

OORSIG 
MAART – 

DESEMBER 

2015 

INKOMSTE (BYDRAES) 

UITGAWES 

 

 TEKORT 

R2 649 522 

R2 926 450 

R   276 928 
Uitgesluit Biltongfees 
 
 

Uitgesluit Biltongfees en Augustus-Dankoffer 
 
 

NUUS UIT DIE KERKKANTOOR  
Katkisasie-inligting vir klasse in 2016 
Liewe ouers 
Ons beplan om vanjaar die katkisasie effens anders aan te bied as in die verlede. Ons het gevind dat  
die kleintjies wat kinderkerk bywoon, ’n tien-minute-ruskansie het en dan weer moet inval vir  
katkisasie, sukkel om aandag te gee teen die tyd dat katkisasie werklik aanbreek.  Ons het begin deur  
katkisasie vir graad 1-3 tydens die erediens aan te bied en vir graad 4-6, soos altyd, ná die erediens.  
Die eerste tien weke van die jaar word die tien gebooie behandel, vir almal, van graad 1 tot by die  
belydenisklas.  Daarna sal ons weer ’n ander relevante onderwerp behandel. Die idee is dan om aan  
die einde van elke maand ’n kinderdiens te hou, sodat die kinders steeds geleentheid kan hê om die  
erediens by te woon.   
Annalie Grové 
 

Belydenisklas om 17:00  (voor die aanderediens) 
Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir 2016 
Die nuutste kerk-almanakke is in die kerkkantoor beskikbaar teen R70 per eksemplaar. 
Jaarkalender van die gemeente vir 2016 
Die nuwe jaarkalenders vir 2016 is by die deure beskikbaar.  Neem gerus 1 per gesin. 

AUGUSTUS-  
DANKOFFER 

R535 000 



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 GROEPE 
 GESINNE 

’n Lewe van dankbaarheid 

(vyfde gebod) 
WAT EIS DIE VYFDE GEBOD? 
Ek moet my vader en moeder en almal wat oor my gestel 
is alle eer, liefde en trou bewys. Aan hul goeie leer en tug 
moet ek my met die verskuldigde gehoorsaamheid 
onderwerp. Ook moet ek met hul gebreke geduld hê, 
omdat God ons deur hulle wil regeer. 

LEES DIE VOLGENDE: 
Eksodus 20:12: Die vyfde gebod 
Matteus 26:36-46: Jesus was gehoorsaam aan sy Vader 
Lukas 2:41-52 (veral vers 51): Jesus was gehoorsaam aan 
sy aardse ouers 
Handelinge 4:7-22 (veral vers 19): Die Apostels was 
gehoorsaam aan God 
Romeine 13:1-7: Gesag kom van God 
1 Timoteus 2:1-7: Ons moet bid vir die aan wie gesag 
gegee word 
Lees ook die Heidelbergse Kategismus Sondag 39  
(vergelyk gerus die Skrifverwysings by elke Sondag-
afdeling). 
 
 

T O E R U S T I N G  

Vetkoek-Vrydag  
op 26Februarie 
Agapé-diensgroep verkoop weer 
heerlike vetkoek met maalvleis 
@R20.  Bestel asb by enige Agapé- 
diensgroeplid voor Dinsdag 23 
Februarie. Vetkoeke kan op  
Vrydag 26 Februarie vanaf 16:30-
17:30 by die kerksaal afgehaal 
word.  
Ons plaas elke vetkoek in sy  
eie sakkie, maar  bring asb. ’n sak 
of mandjie om jou  
bestelling in te pak.    
Kontak Marie Heystek by  
082 684 3209.  

 

 

Baie geluk aan  
Ben en Belinda Venter met die 
 doop van hul babadogtertjie,  

Katelyn, vanoggend. 
Mag sy julle net vreugde verskaf. 

 

{ } 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

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. 
 
 

Gelukwense 
Werner en Priscilla Nagtegaal het ’n babadogtertjie ryker 
geword.  Ons bid dat sy julle baie vreugde sal verskaf en jul 
lewe sal verryk. 
 

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. 
 

’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  
Verjaarsdagtee 

Maandag: 
19:00  Dissipelskapkafee 

Dinsdag: 
08:30 Predikante-toerusting 

Woensdag: 
18:30 Hodos Bediening 
19:00  Nuwe lidmate 
 

 
Voorbidding: 

China 
Bid vir Joyce en haar man wat 
beoog om ’n nuwe besigheid 
te begin.  “Ons moet ’n manier 
vind om die plaaslike Moslem-
gemeenskap te beïnvloed,” sê 
hierdie paartjie wat in 
noordelike China woon.  Bid 
dat die Here hul onderneming 
sal seën en hulle wysheid sal 
gee oor hoe om ’n gesonde 
balans tussen werk en  
bedieningswerk te handhaaf. 

Verjaarsdagtee: 

14 Februarie 
Almal word genooi om op  
14 Februarie ná die diens  
saam te kom tee of koffie  
drink om die verjaarsdae te  
vier van dié lidmate wat in  
die eerste drie maande van  
die jaar verjaar.  
Dié wat in Januarie,  
Februarie en Maart verjaar,  
word gevra om asb. ’n  
bordjie handeetgoed te  
bring vir die lekker saam  

kuier. 
 

 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  

15 FEBRUARIE:  
 

Kerkgroei (1+2):  Die missie van God en bekering.   

AANGEBIED DEUR CHRIS/PAUL 

 
 

mailto:mareli.kruge@gmail.com
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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 gasheer  
optree. 
 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. 
 

G E L U K W E N S E  

Wat ons ook al bid, kry ons van God omdat ons sy 
opdragte gehoorsaam en dié dinge in sy 
teenwoordigheid doen wat Hom bly maak.                                    
                                                   (1 Johannes 3:22) 
 

14/2 Lappies Labuschagne 083 306 1430 

14/2 Charl Marais 082 398 0214 

15/2 Anina Myburg 082 788 6670 

15/2 Anneri v.d  Walt 083 273 3845 

16/2 Christo Kuun 082 222 0557 

16/2 Linda Mennega 078 869 3310 

17/2 Henry Human 082 337 5629 

17/2 Conrad Snyman 061 419 4870 

17/2 Geert Stevens 082 458 9135 

19/2 Jacques Steenkamp 083 225 9429 

19/2 Schalk van Vuuren 083 252 9176 

19/2 Léandi Venter 071 593 6454 

20/2 Koos Sauer 082 435 3483 

 

CH2 - Koningskinders Moot 

Musiekfees 

Kaartjies: R170 per persoon (sluit 'n ete in) 
Datum:  3 September 19:00 (Innesdal-
onthaalsaal) deure open reeds om 18:20 
 

CH2-CD's sal te koop wees. 
Bring kontant vir drinkgoed. 
Drie limited edition-Bloubultruie gaan 
opgeveil word (kontant). 
Slegs 300 kaartjies is beskikbaar. 
Volg hierdie skakel om 'n aanlyn-betaling te 
maak om jou kaartjie te bespreek: 
http://itickets.co.za/events/356751.html 

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

Gehoorsaamheid …   
Matteus 26:36-46 en Romeine 13:1-7 

Gehoorsaamheid was die verskil tussen  
lewe en dood. Ons sou dood gewees het  
as Christus ongehoorsaam aan sy Vader  
was. Hy het die opdrag gekry om  
Homself te gee as betaling vir ons sonde.  
Dink net wat sou die gevolge gewees het  
as Hy nie gehoorsaam was nie. As dit die  
pad was wat Hy vir ons gestap het, kan  
ons mos nie anders as om Hom in  
gehoorsaamheid daarop te volg nie al is  
dit soms baie moeilik.  
 

B E R O E P E N U U S  

Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 
 

SONDAG 14 Februarie 2016 
Geen beroepenuus is ontvang nie. 
 

Sestigplussers 
Kom luister na 'n praatjie deur prof 
Fransjohan Pretorius 
oor Staaltjies uit die Anglo-Boereoorlog. 
Hy is gewis 'n kenner op die gebied van 
die Anglo-Boereoorlog en ek weet die 
byeenkoms sal 'n treffer by jonk en oud 
wees.  Dit vind plaas op 25 Februarie om 
10:00 in die Moederskamer.  
Groete,  Niek 
 

 

http://itickets.co.za/events/356751.html


 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INKOMSTE  
BERAAM 

R550  000 

 

 

BILTONG- 
FEES 
2015 

R161  440.92 

  

 

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

 BROOKLYN (Oggend) 7 Februarie 2013 
 Handelinge 16:6-10 

Die deure in ons lewe 
Op Jesus se pad maak die Gees soms vir 
ons deure oop en soms toe. 
 

1. Die deure wat die Gees toemaak 
Ons lees hoe Paulus en sy groep besig 
was om op die pad van die Gees te loop 
en dan gebeur dit dat die Gees hulle twee 
keer verhinder om verder te gaan. Die 
Gees maak die deure vir hulle toe, sonder 
om hulle dadelik te lei in die rigting 
waarheen Hy wil hê hulle moet gaan. 
Soms maak God deure in ons lewe toe en 
ons verstaan nie altyd hoekom nie. 
Hierdie deure kan baie vorms aanneem: 

- omstandighede wat verkeerd loop; 

- werkgeleenthede wat nie realiseer 

nie; 

- bevordering wat nie gebeur nie;  

- gesondheid wat aanhou afneem; 

- verhoudings wat nie uitwerk nie. 

Hoe moet ons dit hanteer as deure 

toegemaak word? 

- geduldig en gehoorsaam soos Paulus; 

- geduldig en gehoorsaam soos ons 

Here Jesus net voor die kruis. 
 

2. Die deure wat die Gees oopmaak 

Skielik maak die Gees vir Paulus-hulle ’n 

deur oop (droom van ’n Masedoniese 

man). Ons reaksie op die deure wat 

oopgemaak word, is net so belangrik. 

Paulus is geduldig as God die deure 

toemaak, maar hy beweeg dadelik 

wanneer die Here die deur oopmaak. 

3. Die belangrikste deur 
Ongeag van watter omstandighede ons 
onsself in bevind, kan ons weet God het 
vir ons die belangrikste deur van almal 
oopgemaak.  Deur Jesus se liggaam wat 
gebreek was, het die voorhangsel van die 
allerheiligste geskeur. Nou kan ons met 
vrymoedigheid tot God nader, want die 
deur na ons Skepper is oop! 
 

 BROOKLYN (Aand ) 7 Februarie 2016 
 Handelinge 11:26  

Daarom word jy “Christen” 

genoem 
Die woorde in Handelinge 11:26 klink amper soos ’n 
terloopse opmerking – mense wat vir die eerste keer 
“Christene” genoem word.  Hoe lyk ’n Christen? 
Ons bely in die Heidelbergse Kategismus Sondag 12 
waarom ons “Christene” genoem word en wat dit 
beteken.  “Christen-wees” begin by Christus self.  Die 
woord Christus beteken “Gesalfde”.  Ons Here is deur 
die Heilige Gees gesalf tot ons hoogste Profeet, 
enigste Hoëpriester en tot ons Ewige Koning: 

 as Profeet maak Hy God se wil aangaande ons 
verlossing aan ons bekend (kyk Johannes 17:6); 

 as Priester het Hy Homself as offer gegee vir al 
ons sonde en bid Hy vir ons vanuit die hemel 
(kyk Johannes 17:4 – Jesus het die offer aan die 
kruis volbring); 

 as Koning regeer Hy oor alles – ook oor die 
duiwel en al die bose geeste (kyk Johannes 
17:11, 15). 
 

Omdat ons uit genade deur geloof aan Christus 
gebind is, dra ons die erenaam van Christus: 
“Christen” of letterlik “Christus-mens”.  Deur ons 
verbondenheid met Hom is ons ook gesalf tot profeet, 
priester en koning: 
 

 ons het die profetiese roeping om in woord 
en daad die Blye Boodskap van Jesus Christus te 
verkondig (kyk Johannes 17:18- 20); 

 ons het die priesterlike roeping om onsself in 
liefde as lewende offers aan Christus toe te wy 
en biddend te lewe (kyk Romeine 12:1); 

 ons het die koninklike roeping om teen die 
duiwel en sy verleiding te stry (kyk Johannes 
17:15-17). 
 

Die vraag is egter nie net hoe ’n Christen in teorie lyk 
nie, maar hoe jy en ek as Christen lyk in die 
leefwêreld van 2016.  Sien die wêreld werklik iets van 
Christus in ons daaglikse handel en wandel?  
Verheerlik ons werklik sy Naam in wat ons doen, sê, 
dink en in wie ons is?  Dit is ’n onbeskryflik groot 
voorreg om die naam “Christen” te mag dra:  
 
Laat julle lewenswandel [daarom] in ooreenstemming 
wees met die roeping wat julle van God ontvang het 
(Efesiërs 4:1). 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

BETREKKING BENODIG 
My dogter, Charize van Eeden, is dringend op 
soek na goeie standhoudende werk in Pretoria. 
Sy is ’n alleenouer van drie  laerskoolkinders. Sy 
ontvang geen finansiële ondersteuning van haar 
vorige man nie en kry baie swaar. Sy is 37 jaar 
oud en het ’n vier-jaar-onderwysdiploma by 
Tukkies geslaag, gespesialiseer in pre- en junior 
primêr. Oor die jare het sy nie net as 
kleuterskoolonderwyser opgetree nie, maar ook 
ontvangsdame-, tikster- en boekhouwerk verrig. 
Sy is goed rekenaarvaardig . Sy is skrander, het 
’n aangename persoonlikheid en sal enige nuwe 
geleenthede maklik snap en suksesvol uitvoer. 
Charize se CV is beskikbaar by ons en sy kan 
bereik word by 079 849 1091. Baie dankie. 
Pieter en Joëlna Heslinga 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 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 

 

 

In die portaal van die saal is 'n houtkis waarin enigiemand wat wil 
help nie-bederfbare kos kan plaas. Hierdie kos gaan dan na 
Eljadahuis in die weste van Pretoria waar daar vir mense gesorg 
word wat werklik behoeftig is. Ons benodig altyd langlewemelk, 
blikkiesvleis en -vis, blikkies groente, suiker, koffie, 
toebroodjiesmeer soos konfyt en Bovril, pasta en rys. 
 Indien u eerder 'n kontantbydrae wil maak, kan dit in 'n koevert 
gemerk Eljadahuis in die kollektesakkies geplaas word. 
 
 

 

Eljadahuis 

 

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 

 
 

ORRELKONSERT 
Die welbekende Hollandse orrelis, Martin Mans, en 
Carina Bossenbroek (panfluit) besoek Suid-Afrika vanjaar  
— hy hou jaarliks sowat 300 konserte  wêreldwyd.  
Daar is net een  optrede vir Pretoria geskeduleer — dit 
vind plaas by die  
NG Kerk Waverley-Oos op  
Donderdag 3 Maart 2016 om 19:00 in die kerk. Kom 
beleef ’n baie besielende en luisterryke musiekkonsert 
(orrel en panfluit).  
Voorkom teleurstelling en bespreek nou al om jou sitplek 
te verseker. Kaartjies @ R60 p.p. beskikbaar by die 
kerkkantoor gedurende kantoorure(Ma.-Vr. 09:00-14:00). 
Navrae by 012 332 1951 of  
admin@ngwaverleyoos.co.za 
 (Dickensonlaan 1402, Waverley, Pretoria. 0186). 

 

 

mailto:marina@ssfg.co.za
mailto:admin@ngwaverleyoos.co.za


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 
 
14 
Feb 

 
 
Duxbury 

 
 
Ouderling 
Colin 
Cameron 
Diaken  
Wessel 
Herbst 

 
 
Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Potchefstroom 
Teologiese 
Studentekas 
 
 
 
 
 

 
 
Elfrieda en 
Esther 

 
 
21 
Feb 
  
 

 
 
Duxbury 

 
 
Ouderling 
Danie 
Bakker 
Diaken  
Steyn van 
Wyk 

 
 
Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Uitreikfonds 
 
 

 
 
Ronel 

 
 

 

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). 
 

 


