
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Baie welkom                    23 Augustus 2015 
Mag jy hier geestelik tuis kom en saam met ons groei in die geloof  

 
 
 

 
 

 
 Oggenddiens  

Vervloek is die kruis!  
Fanie van der Schyff 
God self verklaar: "Vervloek is elkeen 

wat aan ’n [kruis]hout opgehang is ." As 
God self die kruis vervloek het, waarom 
is Jesus dan gekruisig; waarom is die 
kruis dan die simbool van Christene; 

waarom staan dit sentraal in Brooklyn 
se logo; waarom vorm dit die hart van 
die doop en nagmaal wat vandag 

bedien word? Is die vervloekte kruis die 
middelpunt van jou lewe?  
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
Nagmaal 
Eredienste: 
Duxbury:  09:30 
Fanie van der Schyff 
Skriflesing: 
Galasiërs  3:13 
Sang: 

Sk 12-2:1, 2 (almal); 
3 (mans); 4 (vroue); 
5 (almal) 

Ps  134a:4 
Sk 2-4:1 

Sk 5-4 
Sk 10-2 
Sk 13-3 

Duxbury: 18:30 
Chris de Beer 

Skriflesing: 
Johannes 2:1-11 
Sang:  

Ps 33b:1, 7   
Ps 28a:7, 8   
Sk 9-4:1, 4, 5  

Ps 134a:3  
Ps 23a:3  
Sk 11-3:1, 2, 3, 4 
Sk 18-6:1, 2, 4  

Amen  
 

 
 

 

 

 

 

 

 Beroepenuus 

Sondag 23 Augustus 2015 
BEROEPE BEDANK 
Ds PJ Venter [Petrus] van 
Pretoria na Vryburg 

 

 

Hart&Hand 

Aanddiens  

Die fees! 
Chris de Beer 
Het jy al ooit gewonder 
hoekom Jesus sy eerste 
wonderwerk op ’n 

troue gedoen het? 
Kom luister en vier fees 
saam met ons 
vanaand. 

 

 

 
 

TOERUSTING  

VIR GROEPE  

EN GESINNE 

FINANSIËLE  

VERSLAG 
  

Oggenddiens  

Residentia-

Sunnyside 
 Araratsaal  

Hierdie dienste word 
deur die NG kerk 
gereël. 

 

 

Lees binne… 

 

 

 

Gemeente- 
Geskiedenis 
Saam op pad met God ‘n 
publikasie van die 
Gereformeerde Kerk Pretoria-

Brooklyn is binnekort in 
gedrukte format beskikbaar. 

 

DAGBOEK 
 



 
  

Gelukwense 
Jy is geseënd omdat jy vertrou het dat die Here sal doen wat 

Hy gesê het                                                Lukas 1:45.
                     
 

23/8 Bolsens Ubert 072 688 2866 

23/8 Breebaart Chloe 012 460 4270 

24/8 Schreurs Gerrie 012 804 2296 

24/8 van Biljon Vera 012 809 3155 

24/8 Venter Isak 082 925 3946 

25/8 Linde Helet 083 507 1542 

25/8 Minnaar  Corne 073 793 1806 

25/8 Pieters Hannes 078 826 6799 

26/8 Labuschagne Mieke 073 773 7723 

26/8 v.d. Walt Antonie 083 448 0938 

27/8 Labuschagne Pieter  012 460 8272 

28/8 v.d. Merwe Petri 082 424 9504 

29/8 Labuschagne Lieze 082 447 8726 

29/8 Nell Erika 071 565 1331 

29/8 v.d. Walt Barend 084 402 7930 
 

Ter approbasie 
As diaken:  Hannes  van Wyk 

Sestigplussers 
Kom luis ter na  ’n praatjie deur Pieter van Heerden oor 
"Kuns in die Algemeen". 

Di t vind plaas in die moederskamer op 27 Augustus  om 
10:00.  Sien julle daar. Niek 

           

 

 

 
 

DAGBOEK 

Naasteliefde 
Die Diensgroep vi r 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 s tel  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 vi r meer 
sensitiewe persoonlike sake. 
 

Bedanking 
Tannie Ester Cordier bedank almal vi r 
hul voorbidding en ons is dankbaar om 

te kan sê dat haar seun gevind en veilig 
by die huis is. 

Siekte 
Voorbidding word gevra  vi r Tjaart Coetzee 

wat kritiek in die Zuid-Afrikaanse 
Hospitaal lê. ’n Kwaadaardige gedeelte 

van sy dikderm is verwyder - daar lê ’n 
lang pad van herstel voor. 

Gelukwense 
Baie geluk aan Anton en Merina  met die 
doop van jul  dogtertjie , Tali ta .  Mag sy 
julle baie vreugde verskaf. 
 

 

 

 

Woensdag: 
18:30 Juventus  
18:30  Hodos 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

Voorbidding: Sri-Lanka 
 

Talle Chris tenkinders word gedwing om Boeddhis tiese rituele te s tudeer en te beoefen by skole.  Skole 

word toegelaat om leerlinge te onderrig in Chris tenskap, maar is nie proaktief in die aanstelling van 
Christenonderwysers  nie.  Bid dat die Here meer Christenonderwysers  sal stuur, sodat Chris tenkinders 

korrek in die waarheid van die Bybel  onderrig word. 
 

Sondag: 
Nagmaal 
Nagmaalete 
Jeug-kleingroepe gr 7-11 

Maandag: 
19:00  Dissipelskapkafee 

Dinsdag: 
08:30 Predikante-toerusting 
18:30 Storielyn-bediening in 
die lapa 

 

Residentia-Sunnyside 

Bybelstudie:  
Woensdag 26 Augustus: 
Openbaring 17 o.l.v. ds Fanus 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

Versoek  

AAN   L I D M A T E 

om ons 

gemeente 
se finansiële 

posisie 
te verbeter 

 

Die Gereformeerde Kerk Brooklyn se 
finansiële posisie  gaan agteruit.   
Alle lidmate se gebede en hulp word 

gevra om dit reg te stel. 
 

Die finansiële 
jaarstate van 
Februarie 2015 
toon ná eenmalige 
besparings steeds 
’n netto tekort van 
R96 895 teenoor die 
vorige jaar se netto 
surplus van   
R284 684. 

 

Die afname in kerklike 
bydraes in die eerste vier 
maande sedert Februarie 
2015 toon ’n voortsetting 

van die negatiewe 
tendens.  Dit impliseer ’n 

veel groter tekort teen 
die einde van die 

boekjaar in Februarie 
2016. 

 

 
      Waar daar in vorige   
      jare voor    
      Augustusmaand  

 

SLEGS  

reeds stewige bydraes vir die 
Augustus-dankoffer ontvang is, is 
slegs         tot op datum ontvang. 

Die kerkraad neem  
die vrymoedigheid  
om met verootmoediging en in dankbaarheid teenoor die Here 

die volgende te versoek:  

 

 

dat alle lidmate hul 
kerklike  bydraes gereeld 
en biddend sal betaal en 
waar moontlik sal 
verhoog;  

 

 

dat die Augustus-dankoffer 
en die Biltongfees as ’n 
gesamentlike 
dankbaarheidsfees  
bevorder sal word 

Die kerkraad onderneem om die 
volgende te doen:  
 

 

gereeld aan die kerkraad 
en gemeente verslag oor 
finansiële sake te doen; 

 

KVA 
hierdie voorstelle te verfyn 
deurdat die KVA verdere 
ondersoek hieroor doen. 

? 
U word vriendelik 
gevra om in hierdie 

saak met u gebede 
en bydraes 

behulpsaam te 

wees. 
 



  

 

WEEKTEMA 

Fokus op Christus 

TEKS 

Lukas 10:1-20 

LEES AS GROEP OF GESIN SAAM DEUR  

Lukas 10:1-20 

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. 

 
              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 Lukas 10:1-20? 

b. Wanneer jy dink oor die afgelope week, waaroor is jy dankbaar ?  

c. Wat het die afgelope maand gebeur wat dit moeilik gemaak het om dankbaar 

te wees? 

d. Hoe sou ’n mens dankbaar kon wees in alle omstandighede?  

e. Wat in die week wat kom, gaan dit moeilik maak om dankbaar te bly? 

 
 

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 
Christus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 

 

  

 
 

 



  

Die grootste deel van die diakonie se inkomste kom van die weeklikse kollekte onder 
die erediens.  Dan ontvang ons ook die huur van die No rmandie-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.  
 
Kontak die diakonie gerus vir enige verdere navrae. 
 
 

Geagte gemeentelid , 

Diakonale sake 
Ons wil u graag hartlik bedank vir al die geldelike bydraes wat ons van die gemeente 
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 gedetailleerde 
uiteensetting van die afgelope vier maande se inkomste en uitgawes van die 
diakonie. 

  Apr 2015 Mei 2015 Jun 2015 Jul 2015 
  

     Totale inkomste  30 551.70 75 057.00 47 535.00 42 606.00 
 Kollekte ontvang  25 591.70 29 985.00 32 144.00 22 042.00 
 Ander inkomste  4 960.00 45 072.00 15 391.00 20 564.00 

  

     Totale uitgawes  74 090.63 61 288.05 66 768.89 68 190.04 
 Uitgawes 
Barmhartigheidsdiens  33 888.00 33 080.00 33 350.00 38 850.00 
 Maandelikse 
Toekennings  14 500.00 14 500.00 14 500.00 14 500.00 
 Ad hoc-toekennings  
v/d maand  24 671.60 12 842.32 18 022.22 13 842.32 
 Ander/Diverse  1 031.03 865.73 896.67 997.72 
  

     Oorskot/Tekort  -43 538.93 13 768.95 -19 233.89 -25 584.04 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
  

 

26 tot 29 Augustus 2015 

Geestelike gesprek:  
Praat die kerk te veel oor 
haarself? 
Wanneer: Vrydag 28 Augustus 
Sprekers: Lindie Strydom en Jaco 
Strydom 
Tema: Praat die kerk te veel oor 
haarself? 
Plek: Citadel Tyd: 10:00-11:00 
Koste: R50 

 

Daar word met opwinding uitgesien na die eerste 
BoekeJol en FilmRol-fees wat vanaf 26 tot 29 
Augustus in Pretoria aangebied sal word. ’n 
Verskeidenheid skrywers van Suid-Afrika sal deel 
vorm van ’n propvol en kultuurbelaaide program.  
“Die BoekeJol en FilmRol -fees wil waardering 
kweek vir die krag van woorde in Afrikaans en ’n 
kultuur van lees en visuele waardering by jonk en 
oud ontwikkel,” so vertel Dia van Staden,  
aanbieder van die BoekeJol. 
Die BoekeJol bied ’n geleentheid vir Afrikaanse 
kultuurvrate om hul lekkerkry-tande diep in hul 
gunstelingboeke, -skrywers en -films te slaan. 
Elkeen wat nog altyd wou deelneem aan ’n gesprek 
met skrywers, kuiertyd saam met ’n bekende 
digter, ete en gesels met hul geliefde 
persoonlikhede sal 26 tot 29 Augustus in hul 
dagboeke moet omkring. Daar word beoog om die 
BoekeJol en FilmRol ’n jaarlikse instelling te maak. 
http://www.boekejol.co.za/  

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 
Ons  reël vanuit verskeie gemeentes  ’n belydeniskamp vi r die graad 11-katkisante en nooi  
u om daarin te deel . Daar word gesprek gevoer oor belangrike geloofsvrae en etiese 

 probleme van ons tyd en die vrae tydens  belydenisaflegging word elkeen in diepte behandel . 
 

Die kamp sal in Engels en Afrikaans  aangebied word om al die kerke in te slui t by die  
utnodiging tot deelname. 
 

Die kamp vind plaas op die Sionsbergh-kampterrein naby Heidelberg.  Die kamp word gehou  
van Maandag 5 Oktober (vertrek 12:00 van gemeentes) tot Vrydag  9 Oktober (09:00). Die koste  

van die kamp is R800 per kind. Hierdie koste sluit die kampgeld, kosgeld en s tudiemateriaal in.    
 

Die kampgeld kan inbetaal word in die rekening van die Gereformeerde Kerk Benoni, ABSA-
rekeningnommer 220 340 139, verwysing BK15 + Naam en van. 

Kontak my gerus vi r verdere besonderhede. 
U broeder in Chris tus     
Ds  DJ Bakker. 082 829 8456 
 

 

Psalmfees en huldeblyk aan prof. T.T. Cloete 
 
 

Kom deel  in  lof en aanbidding met die sing van 
psalms. Kom dink saam met ons terug aan die 

wonderlike digterlike kuns van die 150 psalms vi r 
die Liedboek van die Kerk en die Psalmboek wat hy 
in samewerking met die Psalmkommissie omgedig 
het. Ons gaan van die bekende psalms lekker saam 
sing en luis ter na  ’n paar voordragte. Kom deel  in 
die fees van psalmsing en sing jou gunstelingpsalms 

saam met ons! Ds . Andries  

 

Combrink tree op as die programleier en Riaan 
Vorster begelei die samesang. 

Die voordrag word deur ’n bekende dramaturg en 
akteur gedoen. 
30 Augustus 2015 om 16:00 
 in die Agni Dei Kapel, Centurion.  
(Alettastraat 186, Raslouw, Centurion)  
 

Toegang: ’n donasie/sagte kollekte by die deur.  

 

http://www.boekejol.co.za/


 
 

 
 
  

 

Die uitverkore volk  
Efesiërs 1:3-14 
Wanneer ons oor die ui tverkiesing praat, 

is  daar gewoonlik baie om te sê. Een van 
die eerste vrae wat sommige mense vra , 

is : Hoekom is ons gekies?  
Die antwoord lê in God se ewige 
raadsplan. God drie -enig het ons al voor 
die skepping uitverkies om Hom te 
verheerlik en te eer. In Efesiërs 1:4 lees 

ons :  
So het Hy, nog voordat die wêreld 
geskep is, ons in Christus uitverkies 
om heilig en onbersipelik voor Hom 

te wees. 
 

 Is rael is  gekies om God se koninklike 
pries terdom te wees . Hulle moes  God se 
heerlikheid aan die nasies van die 

wêreld skyn: 
‘Julle het gesien wat Ek aan Egipte 
gedoen het, en hoe Ek julle soos op 
arendsvlerke veilig gedra het en na 

My toe gebring het. As julle My 
gehoorsaam en julle aan My verbond 

hou, sal julle uit al die volke my 
eiendom wees, ’n koninkryk wat My 
as priesters  

dien, en ’n gewyde nasie. Die hele 
aarde behoort immers aan My’  

(Eksodus 19:4-6). 
 

Jare later skryf Petrus  dat God se volk 
s teeds hierdie rol vertolk: 

“Julle, daarenteen, is  ’n uitverkore volk, 
’n koninklike pries terdom, ’n nasie wat 
vir God afgesonder is, die eiendomsvolk 

van God, die volk wat die 
verlossingsdade moet verkondig van 

Hom wat julle uit die duisternis  geroep 
het na  sy wonderbare lig” (1 Petrus  2:9).  
Die kerk is gekies om God se lig in 

hierdie donker wêreld te skyn. Jesus 

Christus het duur vi r ons elkeen betaal 
en daarom sê Hy ook in Matteus 5:13-
16:  

Julle is die sout vir die aarde … Julle is 
die lig vir die wêreld …  

 
 

TE M A-OP SO M MING  

 
Biltongfees 
DINSDAG TOT VRYDAGMIDDAG:   

Baie hulp is nodig vir kerf, sorteer en verpak - spesifiek 
studente wat kan help met die verpakking. 
DONDERDAGMIDDAG:  
plaas van tafels en stoele en baie mense, veral manne, 

studente is nodig hiervoor. 
VRYDAGMIDDAG:  
uitpak van biltong. 
VEILINGITEMS:  

• Antieke ronde tafel met Brittanje se merk van 
outentisiteit om te besigtig voor in die kerk.  

• Jaggeleentheid op Boogplaas , noord-oos van 

Pretoria op Molotopad, naweek vir vier mense.  
• Vliegtuigrit. 
• Week in Ramsgate, 3-slaapkamerwoonstel, buite 

seisoen. 

• Bottel whisky. 
Uiteindelike doel van  die veiling: vir die kerk se life 
streaming-projek  vir e-bediening. 

VERMAAK VIR DIE JONGSPAN: 
DVD en studente wat gaan face-paint, ens. 
Bring komberse en/of kussings om op te sit. 
 

Israel Platsak  
VARS TUISGEBAKTE POTBRODE TE KOOP.  
Só vars dit word Vrydag gebak - ideaal vir die 
Biltongfees.  

Plaas asseblief die bestelling teen Dinsdag, 25 
Augustus. 
 Dit sal beskikbaar wees voor die aanvang van die fees . 
Gewone potbrood @ R30 

Kaasverrassing-potbrood @ R36Plaas bestelling by 
Wessel Herbst (082 490 5971).  
Nog bestellings kan gemaak en afgehaal word vanaf 

Donderdag by die saal, en ook Vrydag tydens die fees 
self. 

 

 Jaarprogram 2016 
 

Al die diensgroepleiers word gevra om die 
datums van aktiwiteite vir 2016 voor of op 
1 September aan Rentia deur te gee 



 

 
  

 

 

VRYDAG 

28 

AUGUSTUS 

ST 

MARY’S DSG 

DUXBURYWEG 

18:30 

VIR 

19:00 

KAARTJIES 

R120 
VOLWASSENES 

R80 
KINDERS 

VOORSKOOLSE KINDERS 

GRATIS 

 

GASHERE  EN  GASVROUE 

Die organiseerders nooi 

elkeen ui t om as gasheer en 
gasvrou tafels  vi r groot 
groepe, klein groepe, 

enkelinge, vreemdelinge, 
vriende van ver en naby te 
bespreek en die fees  te kom 
bywoon. 

 

 

TAFELS 

Ons voorsien tafels, kleiner en groter, 

rond of reghoekig met tafeldoeke  (’n 
oorgooilappie of  overlay is opsioneel ) 
Reël met organiseerders vir gedekte 

tafels indien jy nie self ‘n tafel wil dek 
nie 
Daar sal ook ’n gemeentetafel/s wees 
vi r mense wat enkel - of twee kaartjies 

wil  koop 

 

 

Op die spyskaart is baie, baie  

bil tong, brood en botter, kaas en 
konfyt, vrolike musiek, wat die 

gasvrou/heer verder ook al wil 
byvoeg op die tafel  en baie en 
lekker kuier! 

 

s
p

y
s

k
a

a
r

t
 

Die gasvrou of gasheer is vi r die volgende 
verantwoordelik: 

 servette, kleinbordjies en messe; 
 drinkgoed en glase vi r wyn of 

koeldrank of albei ; 

 enige eenvoudige versiering as  jy wil 
(onthou, di t is baie informeel ) - miskien 

liewer nie kerse nie  – die druppende was, jy 
weet!    

 ’n bykos as jy so voel ; 

 dit kan sake dalk  makliker maak indien jy jou 
eie broodjie en botter/kaas op die tafel plaas 

hoewel  daar op die biltongtafel ook sal wees ;  
 tafelnommers  sal so gou moontlik beskikbaar 

wees sodra  ons weet hoeveel  mense kom; 
die nommers sal by die deur van die saal geplaas 

word om dit vi r jou gaste duidelik te maak waar 
hulle moet si t. 

 

ORGANISEERDERS 

Fanie (083 446 6096), Wina (082 859 
5216), Jaco (082 491 6204), El frieda 

(072 179 5847), Annalie (082 879 6654), 
Danie (083 952 4764), Harm (082 376 
0527), Bets (082 320 9133), Frikkie 

(073 733 0799), of Henk (082 926 0708). 

 

 

BOKKE –BEESTE-BILTONG 

Ons  rig weer  ’n  vriendelike en  
dringende  versoek  aan alle jagters   en  

ook  mense  met familie  of  vriende   wat  
jag   om wildsbokke  te  skenk. 

 
 
 

 

 

Rekeningnaam:    
Diensgroep Projekte 
ABSA- tjekrekening:    
 40-7921-5606 

 Jy word vriendelik versoek om die geld  teen 20 Augustus in te betaal.   

Meld jou naam asb. duidelik.  

 

betalings 

Daar sal ook ’n gemeentetafel/s wees vir mense wat 
enkel- of twee kaartjies wil koop 



 

 

  

 

 

 

 

PIK ’N WYNTJIEFEES 2015 
Wyn, kos, musiek, stalletjies en 

kindervermaak alles by die tweede PIK ’N 
WYNTJIEFEES 2015 
Datum: Saterdag 29 Augustus 2015                                                                                                                                         

Tyd: 12:00 – 18:00                                                                                                                                                                   
Terrein: Gereformeerde Kerk Wapadrant, 
Faerie Glen (25◦48`10”S 28◦19”34”E)                                  
Kaartjies: R85.00 per persoon 

Bespreek by www.ticketpro.co.za                                                                                
Parkering met toesig op die terrein: R10.00 

per motor 

Finansiële bydraes baie welkom: ABSA BANK 
Rekeninghouer: President Kruger Tehuis, 

Vriendekring 
Takkode: 335-245  

Rekeningnommer: 1430650099 
Verwysing: Pik ’n Wyntjiefees 
Vir verdere navrae kontak:                                                                                                                                                             
Marianna du Plessis,                                                                                                                                                        

Voorsi tter van die Vriendekring, Pretoria , by                                                                                                                                
082 337 6127 of e-pos : 
Marianna.duPlessis@gmail .com 

Biltong en droëwors  
Daar is bil tong en droëwors  beskikbaar teen 

R50 en R100 per pakkie.   
Kry di t Sondag ná kerk of kontak Fanie (083 
446 6096), Wina (082 859 5216), Jaco (082 
491 6204), Elfrieda (072 179 5847), Annalie 

(082 879 6654), Danie (083 952 4764), Harm 
(082 376 0527), Bets (082 320 9133), Frikkie 

(073 733 0799) of Henk (082 926 0708). 

 

Dis byna lente ...  
Aan al ons senior lidmate, hou solank 
Vrydag 11 September oop!  

Meer besonderhede volg binnekort.  
Agapé-groete 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
’n Sinvolle lewe 

Dit gaan goed met dié wat onberispelik lewe, dié 

wat wandel volgens die woord van die Here ... 

Hoe kan ’n jongmens sy lewe skoon hou? Deur 

hom te hou aan u woord!  Psalm 119:1 en 9. 
 

Wat behels ’n sinvolle lewe? Mense wonder 

gedurig oor die sin van hul  lewe. Psalm 119 sê ’n 

sinvolle lewe is een wat saam met God geleef 

word - dag vi r dag en tree vi r tree. In die gejaagde 

wêreld van vandag is di t ’n ui tdaging en die enigste 

manier is om jou te hou aan God se Woord.  

Mag ek en jy vandag saam met die digter getuig: 

“Weerhou my van ’n nuttelose lewe, laat my leef 

op die weg wat U aanwys” (Psalm 119:37). 

 
 

 

 
GKSA BEROEPENUUS VIR 

Bevestiging 
Henk Delen en Berend Wierenga word as 
ouderlinge bevestig.  Ons bid hulle die seën van 

die Here toe op hierdie bediening. 

Werkgeleenthede 
Indien u werk soek, kontak Chantelle by 079 205 
7983.  Sy het verskeie werkgeleenthede in die 
Hatfield- en Pretoria-omgewing. 
 

 

Versoek van die 

kerkkantoor 
Indien u ’n bydrae maak vir die 
Augustus-dankoffer,  
merk dit asseblief duidelik 
“dankoffer”. 
 

http://www.ticketpro.co.za/
mailto:Marianna.duPlessis@gmail.com


  

 
Mrt-15 Apr-15 

 Begrote 

bydraes  248,644 248,644 

 Bydraes  244,037 205,562 

 Uitgawes  262,983 239,265 
Surplus/Tekort 

Werklik -18,946 -33,703 

 

FRANSE RADIOBEDIENING 
Ds Eric Kayayan  
 

 
 
 
 

Dis moeilik om te dink dat di t Vrydag presies ’n 
jaar was sedert ons weg is ui t Suid-Afrika  en na 

Frankryk getrek het.  Ek en my vrou, Olga, is baie 
dankbaar vi r al die hulp, gebede en ondersteuning 

wat ons  van talle Gereformeerde lidmate ontvang 

het in daardie tyd van groot omwenteling.   Dit 
was  gewis 12 maande vol gebeure en uitdagings, 

waartydens  ons  oor en oor kon ervaar dat die 
Here se Voorsienigheid  elke dag saam met ons 

was .  Verlede Sondag is ’n mylpaal bereik toe ons 
sien dat die Franse Radiobediening se Facebook-
blad (www.facebook.com/foietviereformees) 

reeds  10  000 “likes” bereik het, waarvan oor die 
2 000 in Algerië … Daar is ’n merkwaardige groei 
van die Chris tendom onder die Kabiele 
bevolking  in hierdie Franssprekende land in 

Noord-Afrika waar die meerderheid inwoners 
s teeds Moslems is (al tans op die oppervlak).  Een 

van die ui tdagings  met die reaksies op die 
Facebook-blad wat ui t Algerië kom, is dat meeste 
kommentare in Arabies geskryf is . ’n Mens kan 

egter raai dat ’n klomp van hulle kom van 
Moslems wat nie van die boodskap hou nie.  Ek 
probeer die samewerking kry van ’n Frans -
Algeriese toegewyde evangelis wat ek twee jaar 
gelede in Marseille ontmoet het, waar hy werk 
onder die talle Moslem-immigrante of hul 

afs tammelinge.  Intussen brei die netwerk van 
korrespondente in Frankryk uit en ons  ontvang 

positiewe terugvoer oor die boodskappe wat 

gereeld op ons nuwe webtuiste geplaas word. 
Vandag behoort ek in ’n ander gedeelte van  die 

wêreld te wees , naamlik in Armenië, waar ek DV 
Donderdag sou aankom vir ’n week 
werksaamhede met die span vertalers van 
“Christians  for Armenia”.  Ons  gesprekke gaan 

meestal  oor ons  groot projek van  vertaling van die 
Nuwe Testament en die Psalms ui t die brontalle 
(Grieks en Hebreeus), sodat Armeniërs ’n beter 

begrip kan kry van die Bybelse tekste en daaruit 
geestelike groei  kan ervaar.  Vanmiddag preek ek 

in ’n Protestantse kerk in Erevan, die hoofstad van 

hierdie klein land wat geleë is tussen Turkye, Iran 
en Rusland.  Bid asb. dat hierdie besoek ryklik 
geseënd sal wees  sodat ek, saam met ons 
doeltreffende en baie gemotiveerde span 

samewerkers  daar, ons doelwitte kan bereik, en 
die Here ons  pogings sal aanwend ter wille van 
die  uitbreiding van sy koninkryk. 

 

gelede in Marseille ontmoet het, waar hy werk 
onder die talle Moslem-immigrante of hul 

afs tammelinge.  Intussen brei die netwerk van 
korrespondente in Frankryk uit en ons  ontvang 

positiewe terugvoer oor die boodskappe wat 

gereeld op ons nuwe webtuiste geplaas word. 
 

Vandag behoort ek in ’n ander gedeelte van  die 

wêreld te wees , naamlik in Armenië, waar ek DV 

Donderdag sou aankom vir ’n week 
werksaamhede met die span vertalers van 

“Christians  for Armenia”.  Ons  gesprekke gaan 
meestal  oor ons  groot projek van  vertaling van die 
Nuwe Testament en die Psalms ui t die brontalle 
(Grieks en Hebreeus), sodat Armeniërs ’n beter 
begrip kan kry van die Bybelse tekste en daaruit 

geestelike groei  kan ervaar.  Vanmiddag preek ek 
in ’n Protestantse kerk in Erevan, die hoofstad van 
hierdie klein land wat geleë is tussen Turkye, Iran 
en Rusland.  Bid asb. dat hierdie besoek ryklik 

geseënd sal wees  sodat ek, saam met ons 
doeltreffende en baie gemotiveerde span 

samewerkers  daar, ons doelwitte kan bereik, en 
die Here ons  pogings sal aanwend ter wille van 
die  uitbreiding van sy koninkryk. 

 

 
 
 
 
 
 

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 

R55 0  00 0 

 

51% 
bydraes 
tot op  

19 Augustus  
reeds 

ontvang 
= 

R283 200 

FINANSIËLE  
VERSLAG 

 

 
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 

 

http://www.facebook.com/foietviereformees


 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

WOONSTEL TE HUUR IN LYNNWOOD 
Moderne twee-slaapkamerwoonstel  te huur in 

sekuri tei tsbuurt. Kompleks  het ook ui tstekende 
sekuri tei t. Een badkamer met s tort, 
toeslui tmotorhuis plus afdak. Baie parkering vi r 
besoekers . Naby WNNR en maklike toegang tot 

N1. Sowat 4km vanaf UP. R8 900 per maand. 
Beskikbaar 1 Augustus. Kontak Louis  van Niekerk 

by 081 250 6508. 
 
 

RUIM DRIE-SLAAPKAMER, 2,5 BADKAMER IN 
LYNNWOODRIF 
Pragtige, ruim drie-slaapkamer, 2,5 badkamer 

dupleks  in Lynnwoodrif te huur van 1 
Oktober.  Baie goed geleë. Privaat tuin, 
toeslui tmotorhuis plus onderdakparkering. 
Swembad in kompleks . Huurkontrak onderhewig 
aan suksesvolle aansoek. R8 450 per maand. 
Kontak Ingrid by Henning-Higgins@absamail.co.za ; 

0837264360; 0829031427 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 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   
 

MOTOR GESOEK  
Indien iemand ’n goeie tweedehandse motor het 

om te verkoop, kontak asseblief vi r Talent Chimuti 
by 078 068 0056. 
 

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  vi r kinders 

tot graad 10. Koste: R100 per uur. Kontak Joanné 

Cunze by 073 125 2876. 

 

 

ADVERTENSIES 

 

 

DATUM ONDERWERP GESPREKSLEIER 

Aug  3   Agapé-vergadering  
        10 Vakansie  

        17 God is kreatief Paul 
        24 God is onbeskryflik  Chris 

        31 God die musikus Johannes Bingle 
Sep  7       Agapé-vergadering  

        14 Gebedskursus: Uit God: Gebed is ’n geskenk van God  
        21                         Deur God: Die rol van gebed in verdieping  
        28                         Tot God: Laat U koninkryk kom   

Okt   5 Vakansie  
        12 Agapé-vergadering  

        19 Ongemaklike genade: Waar is God in moeilike tye? Pieter Harris  
        26 Hoe ondersteun ek medegelowiges in moeilike tye? Pieter Harris  

Nov   2 Agapé-vergadering  
         9 Die missionale kerk: hoe lyk dit in sub-Sahara  Flip Buys 
         16 Wat is die vordering met die omkeerstrategie? Griffel  

         23 Waarmee is God besig in Brooklyn? Skep, versoen en herskep   

 

DISSIPELSKAPKAFEE 

mailto:Henning-Higgins@absamail.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 

23 

Aug 

Duxbury Ouderling 

Gerrie Ki rs ten 
Diaken  
Elzabé 
Barnard 

Onder die diens  

Diakonale werk 
By die deure 
Emeri taatsfonds 

Soekie en 

Sanet 

23 
 Aug 

Troyestr Hierdie 
dienste word 
deur die NG 

Kerk gereël . 
 

  

31 
 Aug 
  
 

Duxbury Ouderling 
Gerrie Ki rs ten 
Diaken  
Erna Kruger 

Onder die diens  
Diakonale werk 
By die deure 
Deputate 

Jeugsorg 

Ina 

31 
Aug 

Troyestr  
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

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). 
 

 


