
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Baie welkom                 20 September 2015 
Mag jy hier geestelik tuis kom en saam met ons groei in die geloof  

 
 
 

 
 

 
 Oggenddiens  

’n Gesonde gesin 
Chris de Beer 
 

Gesonde gesinne is vir God baie belangrik  
en daarom behoort dit vir ons ook baie  
belangrik te wees. Vandag gaan die Here  
se Woord ons leer hoe om ons gesinne  
gesond te hou. 

  
Aanddiens 
 

Waaroor bekommer jy 

jou so? 
Paul Grobler 

Ons almal bekommer ons die een of  
ander tyd oor iets. Die vraag is hoekom?  
Hoekom is jy so bekommerd -  nie net  
besorgd nie, maar bekommerd? Jesus  
leer ons in Matteus 6 wat ons met  
hierdie bekommernis moet maak. God  
voorsien wat ons nodig het en met die  
voorsiening kom ook  
verantwoordelikheid. Wat doen jy met 
dit waarmee God jou voorsien? 
 
 
 
 

Eredienste: 
Duxbury:  09:30 
Chris de Beer 
Skriflesing: 
Efesiërs 5:21-33 
Sang: 
Ps 18b:1, 7  
Sk 12-3:1, 2, 3  
Ps 9a:1, 7, 9, 10  
Ps 46a:1, 6   
Sk 13-3  
Duxbury: 18:30 

Paul Grobler 
Skriflesing: 
Matteus 6:25-34 
Sang:  
Lb 190:1, 3 
Ps 150a:1, 2  
Sk 9-4:1, 6 
Sk 14-1:1, 2, 3 
Amen 

Residentia-
Sunnyside 
Araratsaal 09:30 
Skriflesing:  
Matteus 9:14-17 
Liedere: 
Voorsang: Ps 91, Sk 
15-1, Lb 411 en 475 
Onder die diens:  
Ps 118, Lb 530 en  
Sk 18-7 
 
 

 

 

 

 

SONDAG 20 SEPTEMBER 
2015 
Geen beroepe is ontvang nie. 
 
 
 

 

 

 
 

TOERUSTING  

VIR GROEPE  

EN GESINNE 

FINANSIËLE  

VERSLAG 
 

Oggenddiens  
Residentia-Sunnyside 

Die vas en 

gelapte klere 
Ds Fanus Heystek 
Hoe moet ons die 
volgende verstaan: 
* die plek van vas in 
godsdiensbeoefening; 
* die tyd wanneer die 
bruidegom weggeneem 
sal word; 
* die rol van die 
bruilofsgaste; 
* die gelapte ou klere 
en wynsakke wat hier 
bygesleep word. 

 
 
 

Lees binne … 

DAGBOEK 
 

 

DIE GEREFORMEERDE 

KERKE IN SUID-
AFRIKA 

BEROEPENUUS 

Nuus-

brokkies vir 

Brooklyn 
 

GESINSDIENS 

VANDAG  
OM 11:00 



 
  

Gelukwense 
Gee jou kommer oor aan die Here. Hy sal vir jou 
sorg.  Hy sal gelowiges nie teleurstel nie  

(Psalm 55:23). 
 

20/9 Wico Booyse 083 645 4461 

20/9 Marilee v.d. Walt 082 850 6975 

21/9 Casper du Plessis  082 309 6770 

21/9 Elma Human 072 264 4979 

22/9 Hanré Kotze 083 601 7750 

22/9 Fanus Nortje 084 764 6068 

23/9 Dawid de Wet 083 538 2865 

23/9 Cecilia Pretorius 083 276 4460 

23/9 Lenie v.d. Merwe 083 238 6121 

23/9 Lillian Venter 084 433 3909 

24/9 Wina Cameron 082 859 5216 

24/9 Mariè Heystek 082 684 3209 

24/9 Roelof Pelser 082 412 7979 

25/9 Annika Altin 082 446 7595 

25/9 Kirsten Altin 072 241 8929 

25/9 Johan de Beer 082 490 4201 

25/9 Reinette v.d. Schijff 082 494 5962 

26/9 Leatitia Ehlers 084 278 1933 

26/9 Nicolette Tolsma 083 227 8021 
 

 

 

 
 

DAGBOEK 

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. 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 
Hannie Steenkamp is suksesvol geopereer 
en  
Tjaart Coetzee is aan die herstel in ’n step-
down. 
 

Tuingereedskap 
Tuingereedskap, bv. snoeiskêre groot en 
klein, graaf, spitvurk en handsaag,  nuut 
of tweedehands, word benodig vir die 
versorging van die kerk se tuine.  Dit kan 
afgegee word by die kerkkantoor. 

 
 
 
 
  

 

 

Voorbidding:  Niger 
Die Nigerse Kerk het sleg deurgeloop aan die begin van die jaar toe Moslems, wat woedend was oor die 
Charlie Hebdo-spotprente in Frankryk, amok gemaak het en naastenby 80 kerke verwoes het.  Bid dat 
diegene wat deelgeneem het aan die oproere tot bekering sal kom en dat die gelowiges diegene wat die 
verwoesting veroorsaak het, sal kan vergewe. 
 

Sondag: 
Gesinsdiens 

Maandag: 
19:00  Dissipelskapkafee 

Dinsdag: 
08:30 Predikante-toerusting 

Woensdag: 
UP: Lentedag 
19:00  Beginpunt 

18:30 Hodos-bediening 

Donderdag: 
Erfenisdag 

Vrydag: 
Skoolvakansiedag 
 
 

Residentia-Sunnyside 
Bybelstudie 23 Sept om 09:30 by 
Residentia: Openbaring 18:3 en verder 

 

SESTIGPLUSSERS 
Kom luister na ’n praatjie deur MARINUS WIECHERS oor "Hoe sien (en behandel) die Regering en die 

ANC die skeiding van magte in Suid-Afrika".  Hierdie byeenkoms vind plaas op 24 September om 
10:00 in die Moederskamer.  Sien julle daar.   
Niek 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

WEEKTEMA 

Waaroor is jy bekommerd? 

TEKS: 

 Matteus 6:25-34 

 

LEES AS GROEP OF GESIN SAAM DEUR   

Matteus 6:25-34 

 
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. 

 

NADAT JULLE DIE GEDEELTE                                                                                                                    
KLAAR GELEES EN BESPREEK 
HET, WAT KAN JULLE PRAKTIES 
GAAN DOEN?  

Vra mekaar twee vrae: 
1. 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? 

2. Wat wil God hê ek moet hierdie week 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? 

 

BID AS GESIN OF GROEP  
SAAM VIR DIE VOLGENDE: 
 Bid vir spesifieke behoeftes binne  

die groep of gesin. Vra mekaar oor 
gebedsversoeke. Vra vir God wysheid oor  
hoe om spesifieke situasies te hanteer. 

 Bid vir gemeentelede en vir jou familie. Vra dat 
God verheerlik sal word deurdat ons mekaar 
dien en getrou sal wees in ons volg van Jesus. 

 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. 
 

TOERUSTING  

VIR GROEPE  

EN  GESINNE 

PROBEER MEKAAR DIE GELEENTHEID GEE OM SAAM TE BID.  

GEE AAN ELKEEN DIE KANS OM VIR NET EEN VAN DIE BOGENOEMDES TE BID. 

 
Fokus 
op 
Christ
us 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

 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 Matteus 9:9-13? 
b. Hoe sou jy gevoel het as jy ’n Fariseër is en jy sien Jesus kies om eerder saam met die 

tollenaars te eet? Hoekom? 
c. Hoekom het Jesus eerder saam met die tollenaars en sondaars gaan eet? 
d. Met watter groep in die gedeelte identifiseer jy die meeste? Hoekom dink jy so? 
e. Waar in die afgelope week het jy dalk verby die “hulle” gestap sonder om “hulle” raak te sien? 
f. Hoe kan ons in die week mekaar bewus maak van hoe Jesus na ander kyk en hoe kan ons oor 

ons eie grense leef? 
 

 

 



 

  

 

Lagai-Roi-fontein 
Genesis 16       
Aan ’n ontrou swanger slavin wie se lewe uitmekaar val, aan  
haar word die grootste genade denkbaar betoon.  Ons Here  
God verskyn by die Lagai-Roi-fontein aan Hagar en verbind  
Homself aan haar en haar ongebore kind – en dit verander  
haar en haar kind se lewe onherroeplik!  Dit is waaroor Genesis  
16 in kort handel.  Om die betekenis van hierdie gebeure vir  
ons vir vandag beter te begryp, is dit egter nodig om ook die  
vooraf en latere geskiedenis van hierdie hoofstuk in ag te  
neem. 
Alles begin in Genesis 12 waarin beskryf word hoe God aan  
Abram die opdrag gee om uit Ur van die Galdeërs na ’n  
vreemde land te trek. By hierdie geleentheid het God ook aan  
Abram die belofte gemaak dat daar uit hom en sy vrou, Sarai,  
’n groot nageslag gebore sal word (Genesis 12:1, 3). In daardie  
stadium was hy 75 jaar en Sarai 65 jaar oud en hulle was  
kinderloos.  
Tien jaar later het Sarai in ongeloof vir Abram beveel om by  
haar slavin, Hagar, ’n kind te kry, aangesien God, in haar oë, nie  
sy belofte van ’n kindjie nakom nie.  Toe Hagar besef dat sy  
swanger is, het sy haar kinderlose eienares verag en Sarai het  
haar van toe af so sleg behandel dat die swanger Hagar  
weggeloop het en in die woestyn by die Lagai-Roi-fontein gaan  
sit en wens het dat sy eerder kon sterf.  God het daar aan haar  
verskyn en aan haar twee opdragte gegee, naamlik dat sy haar  
kind “Ismael” moet noem en dat sy terug moet gaan na Abram  
en Sarai.  Ismael beteken “God het gehoor”  en Lagai-Roi  
beteken “God het gesien”.   
Hagar het besef dat:  

 Abram, wat veronderstel was om vir haar op te kom (dit is 
hy wat haar swanger gemaak het!),  gehoor het hoe Sarai 
haar verneder en hy het dit gesien – maar, hy het sy ore vir 
haar hulpgeroep toegedruk en sy oë daarvoor toegeknyp! 

 God haar hulpgeroep gehoor het en Hy het dit gesien en Hy 
het tot haar neergebuig en gehelp! 

 Ons kan onsself vandag ook nog in Hagar sien – ons word so 
 maklik in sonde verstrengel, die lewe is so hard en dalk voel 
 dit vir jou ook asof jou lewe uitmekaar val. In sy
 onbegryplike genade het God ons in Jesus “gehoor en
 gesien”:   

   
 

 

TEMA-O PSOMMING  

 
 
• Die Vader, wat veronderstel was 

om vir Jesus op te kom, Hy het 
gehoor hoe satan Hom verneder 
en Hy het dit gesien – maar, Hy 
het sy ore vir sy Seun se 
hulpgeroep toegedruk en sy oë 
daarvoor toegeknyp!  God het 
Jesus aan die kruis nie verhoor 
nie!  Dit was straf op sonde wat 
ons gedoen het!   

 
Ons dank God omdat Hy ons in ons 
swakheid hoor en sien. 
 

Die huwelik se 

Eskom 
Efesiërs 5:21 
Paulus leer ons dat die kragbron vir ’n  
suksesvolle huwelik Jesus se Gees is.  
Die eerste vers in die teks lui soos  
volg: “Wees uit eerbied vir Christus  
aan mekaar onderdanig” (Efesiërs  
5:21). In die Afrikaanse teks is daar ’n  
skeiding tussen vers 20 en 21, maar  
dit steek vir ons iets weg van wat in  
die Griekse teks weergegee word. In  
die Grieks is vers 21 die laaste vers in  
’n lang gedeelte wat handel oor die  
merktekens van iemand wat vervul is  
met die Heilige Gees. Deur vers 21  
verbind Paulus ’n Geesvervulde lewe  
met die huwelik en hy doen dit om ’n  
spesifieke rede. Die punt is: net as jy  
geleer het om ander te dien deur die  
krag van die Heilige Gees sal jy die  
krag hê om die uitdagings van die  
huwelik te hanteer. 
 

Vervolg op volgende bladsy 
 

Vakature: 

Orrelis/te 
Die GK Waterkloofrand nooi mense wat aan die vereistes voldoen om aansoek te doen om die 

pos van orrelis/te wat van 1 Januarie 2016 vakant sal wees. 
’n Aansoekvorm en inligting oor die posinhoud 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   

 

mailto:gerrit@yebo.co.za
mailto:nwgkw@telkomsa.net


 

 

  Ek maak alles nuut … 
In die swaar en deurmekaar van hierdie lewe, 
lewe ons met die belofte dat God nie ’n 
geknakte riet sal afbreek nie en ’n lamp wat 
dof brand nie heeltemal sal uitdoof nie. Maar 
daar is nog ’n belofte – die belofte van God 
wat alles nuut gaan maak: 

Toe sê Hy wat op die troon sit: ‘Kyk. Ek 
maak alles nuut ...’ (Openbaring 21:5). 

Wanneer Jesus Christus terugkeer, gaan Hy 
alles nuut maak. Daar gaan nie meer dood of 
siekte wees nie. Hy gaan die trane van ons oë 
afdroog en al die pyn en smart van hierdie 
wêreld sal verdwyn. Dit gee vir ons nou die 
hoop dat die donkerste tye in ons lewe nie die 
finale realiteit is nie. Hou daaraan vas. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Brooklyn Brokkies in nuwe 

gedaante 
Brooklyn Brokkies gaan vanjaar in ’n 
nuwe gedaante verskyn – in die vorm 
van “brokkies” wat in Oktober in 
uitgawes van Hart & Hand geplaas gaan 
word. 
Dié verandering is genoodsaak deur die 
publikasie van die boek oor die 
gemeentegeskiedenis, Saam op pad met 
God, wat min tyd vir die redaksie vir 
Brooklyn Brokkies gelaat het. 
Stuur asseblief nuusbrokkies en foto’s 
oor interessante ervarings en gebeure na 
die kerkkantoor sodat dit die 
kerkkantoor teen Maandae in Oktober 
bereik vir plasing in Hart & Hand. 

 
 

 

 

Preek vervolg 
In vers 21 neem Paulus ’n basiese beginsel 
uit die Christelike lewe en pas dit toe op die 
huwelik. Die beginsel is dat elke gelowige 
wat werklik die evangelie begryp ’n radikale 
verandering ondergaan van hoe hulle met 
ander mense omgaan.  Wanneer Jesus se 
Gees ons lei dan raak ander mense se 
behoeftes vir ons belangriker as ons eie 
behoeftes. Dit gaan nie meer oor my gemak 
en selfsug nie, maar eerder hoe ek ander 
kan opbou en dien.  
 

In Jesus se Koninkryk is daar nie ’n klomp 
base nie, net ’n klomp dienaars. Luister wat 
sê Hy self in Johannes 13: “Julle noem My 
julle Leermeester en Here, en julle is reg, 
want Ek is dit. As Ek, wat julle Here en julle 
Leermeester is, dan julle voete gewas het, 
behoort julle mekaar se voete te was” 
(Johannes 13:14). Die Gees se krag vloei 
deur dienswerk. Dit beteken om ’n 
suksesvolle huwelik te hê moet ek en my 
vrou mekaar dien. Dit is eers wanneer ons 
mekaar dien dat ons begin om die woord 
onderdanig reg te verstaan. 
 

Die grootste struikelblok in ’n huwelik is ons 
selfgesentreerde harte. Selfgesentreerdheid 
begin by die sondeval, want die mens wil sy 
eie god wees. Dit sal ons goed doen om 
Jesus se woorde aan sy dissipels te onthou:  
 

As iemand agter My aan wil kom, moet hy 
homself verloën, sy kruis opneem en My 
volg, want wie sy lewe wil behou, sal dit 
verloor, maar wie sy lewe ter wille van My 
verloor, sal dit terugkry (Matteus 16:25).  

 

 
 

V O O R T R E K K E R M O N U M E N T  
Erfenisfees en antieke en 

versamelaarsmark 
 

Datum: 24 September 
Tyd: 09:00 – 15:00 
Toegang: R30 per voertuig 
Navrae: 012 326 6770 
Antiekmark - Geraldine 
bemarking@vtm.org.za 
Erfenisfees –Etta  
museum@vtm.org.za 

 

Versoek van ds Fanie 
Enigiemand wat kan help met huisvesting vir ’n 
middeljarige man en 14-jarige seun wat tans op 
straat slaap, kontak Fanie asseblief by 
 083 446 6096. Ons vra ook voorbidding vir hulle.  

 



  

 

Mei-15 Jun-15 
 Begrote 
bydraes  248,644 248,644 

 Bydraes  222,982.00 279,462 

 Uitgawes  299,811 280,886 
Surplus/Tekort 

Werklik -76,829 -1,424 

 

 

Jul-15 Aug-15 
 Begrote 
bydraes  248,644 248,644 

 Bydraes  303,522 290 392 

 Uitgawes  243,421 342 047 
Surplus/Tekort 

Werklik 60,101 -51655 

 

 

AUGUSTUS- 

DANKOFFER 

"Die Augustus-Dankoffer  

is jare gelede ingestel 

 om'n besondere en  

bewuste geleentheid  

te skep vir 'n spesiale  

bydrae as deel van ons  

dankbaarheidslewe 

INKOMSTE  
BERAAM 

R550  000 

 

83% 
bydraes 
tot op  

17 September  
ontvang 

= 
 

R 458 800 
 

FINANSIËLE  
VERSLAG 

 

Israel Barnyard met 

Jaco van der Merwe: 
Live and acoustic 
Jaco van der Merwe van 
Bittereinder-faam gaan akoestiese 
treffers speel vir die Israel 
Platsakke se 
fondsinsamelingsprojek. 
Wanneer: 16 Oktober 2015 
Tyd: 18:00 vir 18:30 
Plek: Kerksaal van GK Brooklyn  
Koste: R70 p.p. 
Dit is ’n Barnyard-tipe aand - bring 
daarom jou eie snacks en 
drinkgoed. 
Hamburgers, skyfies en 
pannekoeke sal verkoop word. 
Beperkte aantal plekke beskikbaar.  
Geen kaartjies sal by die deure 
verkoop word nie. 
Kaartjies beskikbaar by: 
Wessel Herbst by 082 490 5971 
Este de Beer by 072 600 8303 

El Shalem-fondsinsameling     

Optrede deur:  Mathys Roets 
Waar: Gereformeerde Kerk Centurion  
h.v. Alethea- en Basdenlaan, Centurion 
Wanneer: Saterdag 7 November 2015  
Tyd: 11:00 
Koste: R80 p.p. 
Navrae: Minnette de Beer by 083 469 3637 
 

 

Gesinsdiens  
Sondag 20 September 
 

Ons herinner alle ouers met jonger 
kinders aan ons gesinsdiens eerskomende 
Sondag om 11:00 by die kerk.  
Ds Chris lei die diens.  
Daar is geen katkisasie vir die jongspan 
ná kerk nie.  
Bring jul piekniekmandjie, vleis om te 
braai, een slaai vir die groot tafel, 
drinkgoed en kom eet en kuier saam.  
Onthou ook braaitang en sout!   
Sien uit om almal daar te sien.  

 

BILTONG- 
FEES 
2015 

R161  440.92 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

HUIS TE HUUR 
Huis te huur in King’s Highway in kompleks, drie-
slaapkamer. Baie veilig. Van 1 Oktober 2015.  
Skakel Nelea Dreyer by 073 222 7388 vir meer 
inligting.  
 

VARS OLYFOLIE TE KOOP 
Koud gepars, “extra virgin”, organies, geen 
byvoegings nie.  
As jy jou eie bottel bring: R80 per liter. Reeds 
gebottel: R35 vir 250ml, R60 vir 500ml en R100 vir 
’n liter. Skakel Debora Henning by 083 729 5380 
of gjooste@global.co.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.  

 

VUURMAAKHOUT  
Droë  sekelbos-braaihout: 50 sakkies of meer 
@ R13 per sak afgelewer. Skakel Peet Langley 
by 079 640 8855 of  e-pos na 
peet.langley@lantic.net   
 

WOONSTEL TE HUUR, LYNNWOOD.  
In die gewilde Nine-One-Nine-kompleks in 
Lynnwood. Baie veilige kompleks geleë in 
sekuriteitsbuurt. Twee slaapkamers met 
ingeboude kaste,  badkamer met stort, 
kombuis, woongedeelte met balkon. Daar is ’n 
toesluitmotorhuis met ’n outomatiese deur 
plus ’n afdak vir ’n tweede voertuig. Baie 
parkering vir besoekers. Naby WNNR en 
maklike toegang tot N1. Sowat 4 km vanaf UP. 
R8 000 per maand. Kontak Alta van Niekerk by 
082 339 3309.  
 
. 

 
 

ADVERTENSIES 

 

 

DATUM ONDERWERP AANBIEDER 
Sep         14 Die engele en die duiwel - hoe relevant is albei vandag nog Magdal Pienaar 

               21 Gebed: Onse Vader ...                     Paul 

               28 Christenwees vandag                         Bingle Kruger 

Okt           5 Vakansie  

               12 Agapé-vergadering  

               19 Ongemaklike genade: Waar is God in moeilike tye? Pieter Harris (?) 

               26 Kontemporêre reformatoriese ekklesiologie. Chris 

Nov           2 Agapé-vergadering  

                 9 Die missionale kerk: hoe lyk dit in sub-Sahara  Flip Buys (?) 

                16 Argeologie (sal nog gefinaliseer word.) (?) 

 

DISSIPELSKAPKAFEE 

Jaarprogram 2016 

al die diensgroepleiers word gevra om die datums van aktiwiteite 

vir 2016 dadelik aan rentia deur te gee. 

 

WISKUNDE EN DUITSE TUTOR 
BEd-eerstejaarstudent in Menslike 
Bewegingskunde en Sportbestuur  tutor u kind 
tuis in die Lynnwood-, Menlopark- en Groenkloof-
omgewing. Vakke: Wiskunde en  Duits vir kinders 
tot graad 10. Koste: R100 per uur. Kontak Joanné 
Cunze by 073 125 2876 

mailto:gjooste@global.co.za
mailto:peet.langley@lantic.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 

20 
Sep 

Duxbury Ouderling 
Jan Dekker 
Diaken  
Hannes 
Welman 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Uitreikfonds 

Annemarie 

     

27 
Sep 
  
 

Duxbury Ouderling 
 
Diaken  
Steyn van 
Wyk 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Jeugsorg 

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  
(Troyestraat Christelike Sentrum) 
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). 
 

 


