
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Baie welkom                     24 Januarie 2016 
Mag jy hier geestelik tuis kom en saam met ons groei in die geloof.  

 
 
 

 
 

 
 

Oggenddiens 

Dan 
Fanie van der Schyff 
Die woordjie “dan” dui op tydsgebeure ... op iets wat vooraf  
gebeur het wat ’n beduidende implikasie het vir wat volg. Toe  
Jesus net voor sy hemelvaart sy dissipels uitgestuur het, was sy  
woorde: "Gaan dan dissipelend na al die nasies ..." Gaan dan ,  
want:  

(1) Christus beveel dit;  
(2) Hy rus jou toe om dit te kan doen;  
(3) Hy is waardig dat jy gelowig gehoorsaam moet wees. 

 

Aanddiens  

Die Hodos: saam op Jesus se pad 
Chris de Beer 
Die eerste gelowiges is nie noodwendig Christene  
genoem nie, maar eerder “mense van die weg”. Vanaand gaan  
ons kyk wat dit behels om saam op Jesus se pad te  
loop. 
 
 
 

 

 
E R E D I E N S T E  
Duxbury:  09:30 
Fanie van der Schyff 
Skriflesing: 
Matteus 28:16-20 
Sang: 
Sk 2-5:3 
Ps 146a:1, 4, 8 
Sk 13-3 
Sk 1-6:1, 3 
Sk 14-1:1, 2, 3 
Sk 20-1:3, 7 
 

Duxbury:  
Aanddiens 18:30 

Chris de Beer 
Skriflesing: 
Lukas 9:23-24 
Sang: 
Ps 98b:1, 2 
Lb 169:1, 2, 3  
Ps 119a:39, 53  
Ps 146a:1, 2, 3  
Sk 13-3 Amen  
 

Residentia-Sunnyside 

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

 

 

 

 

Lees binne … 

 

Kerkraads- 

verslag 
 

 FINANSIËLE  

VERSLAG 
 

Dissipelskap- 

kafee: nuutste 

program 

 

Welkom  

aan nuwe 

lidmate 
 

Blou Maandag 
 

Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe 
ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge 

wat nie met woorde gesê word nie. 

- Romeine 8:26 
Hoeveel keer druip jy die lewe se klein toetsies? Jy besluit 
douvoordag Maandagoggend om die Here hierdie week met 
toewyding te dien. Dan beland jy ’n halfuur later agter ‘n paar taxi’s 
wat eintlik die Britse 007 Geheime Diens is met “a license to kill”. Net 
daar vlieg jou goeie voornemens by die venster uit terwyl jy 
onchristelik oorverhit. Skielik is jou geloofsvlammetjie heelwat kleiner 

as daardie mosterdsaadjie. Paulus sê in Romeine 8 dat hy nie aldag 
weet hoe en wat om te bid nie. 

Vervolg op agterblad  



 
 

  

 

 

FINANSIËLE 
VERSLAG 
 KUMULATIEWE  

OORSIG 
MRT – OKT 2015 

 WERKLIKE BYDRAES  
TEENOOR BEGROTING 

 WERKLIKE UITGAWES  
TEENOOR WERKLIKE  
BYDRAES 
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KUMULATIEWE 

OORSIG 
MAART – 

OKTOBER 

2015 

INKOMSTE [BYDRAES] 

UITGAWES 

 

 TEKORT 

R1 995 098 

R2 174 787 

R   179 689 
Uitgesluit Biltongfees 
 
 

Uitgesluit Biltongfees en Augustus-Dankoffer 
 
 

NUUS UIT DIE KERKKANTOOR 
Katkisasie-inligting vir klasse in 2016 
Die kategete-opening is vanoggend.  Alle ouers met klein kindertjies word gevra om  

voor in die middelblok te sit.  Alle ouers moet asseblief ná die diens vir ’n wyle  

agterbly vir enkele reëlings. 

Kinderkerk: in die lapa 
Gr 1-6:  Direk ná die oggenderediens 

Gr 7-Belydenisklas om 17:00  (voor die aanderediens) 

Almanak 2016 
Die nuutste kerk-almanakke is in die kerkkantoor beskikbaar teen R70 per  

eksemplaar. 

Jaarkalenders 2016 
Die nuwe jaarkalenders vir 2016 is by die deure beskikbaar.  Neem gerus 1 per gesin. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

NUWE LIDMATE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

Skakel gerus met Fanus Nortje by 084 764 6068 of 
Elfrieda Marais by 072 1795 847 vir navrae. 
 

Eljadahuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bomme, moord en ontvoering 
in Mali   
Volgens die owerhede van Mali en  
Switserland het gewapende mans op  
Vrydag 8 Januarie vanjaar ’n Switserse  
sendeling uit haar huis in Timboektoe in  
Mali ontvoer.  Sy is byna vier jaar gelede  
ook deur Islamitiese militante vanuit  
dieselfde huis ontvoer! Niemand het  
verantwoordelikheid aanvaar nie, maar Al  
Qaeda-in-die-Islamitiese-Magreb (AQIM)  
is aktief in die woestyngebied noord van  
die stad. Die organisasie het ’n  
geskiedenis van ontvoering van  
buitelanders en die eis van groot lospryse.  
Hierdie voorvalle het ’n tendens in Wes- 
Afrika geword. Verlede jaar op 18  
Desember het Islamitiese militante ’n  
Christelike radiostasie in Mali aangeval en  
drie mense vermoor. ’n Vriend en vennoot  
van FEBA skryf: "Liewe vriende, bid  
asseblief vir vrede in Mali. Ons radiostasie  
in Timboektoe, Radio Tahanint, is deur  
Jihadiste aangeval. ’n Gewapende  
aanvaller het die programbestuurder,  
Joel, ’n aanbieder, Alassane, en ’n vriend  
by die ingang van die radiostasie  
koelbloedig vermoor." 
Ons moet dringend vir Mali en die res  
van Afrika intree. Raak betrokke by FEBA  
Radio SA se “Clash of cultures”-projek. 
FEBA Radio SA het dié projek onlangs met  
die genade van God in Mali begin en  
ondersteun hierdeur ’n Mali-Christen met  
’n Moslem-agtergrond wat sy eie  
radiostasie in Mali bedryf. 
Mali word deur Islam oorheers. Sowat  
95% van die bevolking noem hulleself  
Moslems en slegs 2,4% is Christene. Met  
’n geletterdheidsvlak van slegs 33,4%,  
maak radiobediening in Mali volkome sin. 
Die radiostasie, “Radio S”, word vanjaar ’n  
amptelike vennoot van FEBA Radio SA.  
Daar is geleentheid vir donateurs om  
fondse te skenk om die stasie se  
verouderde toerusting op te gradeer. Bid  
asseblief dat die nodige toerusting,  
infrastruktuur en personeel op ons pad  
gestuur sal word om hierdie radiostasie  
tot ’n waardige en effektiewe medium op  
te bou, sodat die evangelie daardeur  
verkondig kan word. 

 

 

 

Baie dankie aan almal 
wat verlede jaar so gul 
bygedra het dat ons 
elke maand ’n vrag kos 
by Eljadahuis kon gaan 
aflaai het. Ook ’n groot 
dankie aan almal wat 
lekkernypakkies gegee 
het.  
 

Ons het amper 200 pakkies ingesamel. Petro van 
Eljadahuis vertel dat sommige van die bejaardes wat 
die pakkies ontvang het, nie kon glo dat hulle so ’n 
groot geskenk kry nie. Nogmaals dankie! 
Die projek om nie- bederfbare kos in te samel, gaan 
vanjaar voort en indien jy wil help, plaas asb. enige 
blikkieskos in die houtkis in die voorportaal van die 
saal. 

 

http://febaradio.us11.list-manage.com/track/click?u=ff42b256d68d9e3ea88a62308&id=6968918403&e=02b8c58cb9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

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. 
 

Siekte 
Frikkie Pretorius (012 361 3830) is in die hospitaal opgeneem vir 
toetse en Marinda Langley (082 585 7626) het ’n heupvervanging 
gehad.  Ons bid hulle krag en spoedige beterskap toe. 
 

MONUMENTSIG-AFTREEOORD: 

VIER EENHEDE BESKIKBAAR 
Die oord behoort aan die Gereformeerde Kerk Centurion,  
geleë te Basdenlaan 226, Centurion reg agter Unitas- 
hospitaal en langs die kerkgebou. U koop okkupasiereg in ’n  
aftreeoord. In totaal bestaan die oord uit 26 huisies met  
pragtige tuine en lae heffings.  
 

Daar is geen versorgingsgeriewe nie.Die volgende tipes  
eenhede is beskikbaar: 
 

2 slaapkamers, 2 badkamers,  kombuis, eet- en sitkamer,  
toesluitmotorhuis (aan huis) met privaatbinnehof en tuin.  
Een van die eenhede het slegs 1 badkamer, maar dan wel ’n  
pakkamer.  Die rigprys is R900 000. U kan egter ’n aanbod  
van u keuse maak, waarna die bestuur die verskillende  
aansoeke sal  oorweeg.  
 

1 slaapkamer, 1 badkamer, kombuis, eet/sitkamer,  
toesluitmotorhuis (nie aan huis nie) met ’n tuin.  Die rigprys 
is R420 000. U kan egter ’n aanbod van u keuse maak,  
waarna die bestuur die verskillende aansoeke sal  oorweeg.  
 

Wanneer u u reg in die toekoms wil verkoop, word die volle  
bedrag wat u betaal het, onderhewig aan voorwaardes,  
aan u terugbetaal.  Alle eenhede is op ongeveer 1  
Februarie beskikbaar vir okkupasie. 
 

Navrae:  Gerrit Beumer by 012 662 1414 of  
082 572 5235 of Pauline Sterk by 012 664  
4151 of 079 493 4522. 

Aansoeke sluit op 1 Februarie 2016. 

 

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

Maandag: 
19:00  Dissipelskapkafee 

Dinsdag: 
08:30 Predikante-toerusting 

Woensdag: 
18:30  Juventus 

Saterdag: 
UP: Jool 

 
60 Plussers 
Kom geniet 'n  
luilekkeroggend saam met  
ons op 28 Januarie vanaf  
10:00 by Grenadine. Sien  
julle daar. 
Niek 
 

Voorbidding: 

Tanzanië 
In September verlede jaar het  
onbekende brandstigters drie  
kerke aan die brand gesteek.   
Ongelukkig is hierdie aanvalle  
nie ’n nuwe verskyning nie.   
Meer as 13 kerke is sedert  
2013 afgebrand, sonder dat die  
oortreders voor die gereg  
gebring is.  Bid dat die Here sal  
voortgaan om die nodige  
hulpbronne te voorsien aan die  
plaaslike gemeentes sodat  
hulle hul kerke kan herbou. 
 

Skenk ’n fiets 
Die diakonie soek ’n fiets vir  
’n manspersoon.  Skakel  
asb. die kerkkantoor of ds  
Fanie as jy hiermee kan help. 
 

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



  

 
DIE GEREFORMEERDE  
KERKE IN SUID-AFRIKA 

BEROEPENUUS  

SONDAG 24 JANUARIE 2016 

Geen beroepenuus is ontvang nie. 

 

G E L U K W E N S E  

Net God is my rots en my redding, my vesting 
waar ek stewig staan.                                      

 (Psalm 62:7) 
 

24/1 Debora Henning 082 756 8962   

24/1 Elnette van Zyl 083 400 2819   

25/1 Louis-
Martin 

Cloete 076 591 4672   

25/1 Francois de Jager 073 037 1155   

25/1 Joshua Nortje 082 761 2925   

26/1 Jaco van 
Heerden 

082 855 6834   

27/1 Belinda Venter 078 166 3546   

28/1 Bernard Grobler 082 669 4733   

28/1 Chané Marais 072 262 3602   

28/1 Tienie Maritz 083 305 2849   

30/1 Esti Delport 082 803 7028   

30/1 Henri Helberg 083 251 2741   

 

Ter wille van goeie kommunikasie is dit die beleid  
van die kerkraad om die gemeente van tyd tot  
tyd oor belangrike aktiwiteite, wat in  
samewerking met verskeie kommissies verrig  
word, in te lig. 
Benewens Woordverkondiging en geestelike  
bediening, bly finansiële sake altyd ’n belangrike  
faset van die uitdaging van God se koninkryk.   
Soos reeds meegedeel, kan die kerkraad met  
dankbaarheid vermeld dat die gemeente se  
finansies stabiel is; danksy die gereelde  
maandelikse bydraes van die lidmate, inkomste  
uit die Augustus-dankoffer en wins met die  
Biltongfees. 
Met die diakonie gaan dit  eweneens   
bevredigend, maar daar is steeds ’n toenemende  
behoefte en lidmate word gevra om uit  
dankbaarheid ruim vir die kollektes by te dra. 
Weens die leemte aan broeders wat beskikbaar  
is om as ouderlinge te dien, hoofsaaklik weens  
werkverpligtinge en persoonlike omstandighede,  
word daar al vir ’n geruime tyd van medewerkers  
gebruik gemaak.  Die Bedieningskommissie het 
die stelsel onlangs geëvalueer en bevind dat dit 
basies goed gaan, maar daar is nog leemtes en 
veral opleiding is nodig.  Broeders en susters wat 
bereid is om te help, moet hulle 
asseblief by die predikante of hul ouderlinge 
aanmeld. 
 

Weens die verdigting van die voorstede rondom 
die kerk is dit baie duidelik dat die lidmateprofiel 
en gevolglik die bedieningsbehoeftes spoedig 
radikaal gaan verander.  Dit is ook deur ’n kenner 
op ’n vergadering bevestig.  Intensiewe 
beplanning om die situasie positief te behartig, is 
gevolglik noodsaaklik.  Die predikante het reeds 
’n indringende gesprek hieroor gevoer en ’n 
studie gedoen.  Voortspruitend hieruit is ’n 
dokument saamgestel wat aan die kerkraad 
voorgelê en geredigeer is.  Dit sal as basis vir 
konsultasie met lidmate dien, onder meer ook 
tydens die dissipelskapkafee. 
 

Die meeste lidmate is waarskynlik daarvan bewus 
dat eredienste deur middel van live streaming 
oor die hele wêreld uitgesaai word.  Die 
internasionale reaksie is baie positief en daar is 
in ’n onlangse verslag vermeld dat 22 800 preke 
oor die afgelope 15 maande dwarsoor die wêreld 
afgelaai is.  Lidmate wat belang stel of kan help 
met e-bediening  kan vir Paul Grobler kontak by 

 
 
 

 

Verslag van die kerkraad: Januarie 2016 
  

die stelsel onlangs geëvalueer en bevind dat dit  
basies goed gaan, maar daar is nog leemtes en  
veral opleiding is nodig.  Broeders en susters 
wat bereid is om te help, moet hulle 
asseblief by die predikante of hul ouderlinge  
aanmeld. 
 

Weens die verdigting van die voorstede rondom  
die kerk is dit baie duidelik dat die lidmateprofiel  
en gevolglik die bedieningsbehoeftes spoedig  
radikaal gaan verander.  Dit is ook deur ’n 
kenner op ’n vergadering bevestig.  Intensiewe  
beplanning om die situasie positief te behartig, 
is gevolglik noodsaaklik.  Die predikante het 
reeds ’n indringende gesprek hieroor gevoer en 
’n studie gedoen.  Voortspruitend hieruit is ’n  
dokument saamgestel wat aan die kerkraad  
voorgelê en geredigeer is.  Dit sal as basis vir  
konsultasie met lidmate dien, onder meer ook  
tydens die dissipelskapkafee. 
 

Die meeste lidmate is waarskynlik daarvan  
bewus dat eredienste deur middel van live  
streaming oor die hele wêreld uitgesaai word.  
Die internasionale reaksie is baie positief en 
daar is in ’n onlangse verslag vermeld dat 22 800 
preke oor die afgelope 15 maande dwarsoor die 
wêreld afgelaai is.  Lidmate wat belang stel of  
kan help met e-bediening  kan vir Paul Grobler  
kontak by 083 973 0443 of e-pos by     
paul@gkbrooklyn.org.za   
 

Die onlangse geskiedenis van die gemeente is  
inaal gepubliseer en is by die kerkkantoor teen 
R120 per eksemplaar beskikbaar. 
 

Seën  
Colin Cameron (Skriba) 

Matteus 28 
19 Gaan dan na al die nasies toe en maak die 
mense my dissipels: doop hulle in die Naam van 
die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en 

20 eer hulle om alles te onderhou wat Ek julle 
beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae 
tot die voleinding van die wêreld.” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

 Bydraes  279,462 303,522 

 Uitgawes  280,886 243,421 
Surplus/Tekort 

Werklik -1,424 60,101 

 

 

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

 Bydraes  290 392 227833 

 Uitgawes  342 047 278942 
Surplus/Tekort 

Werklik -51655 -51109 

 

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 

 

86% 
bydraes 
tot op  

15 Oktober  
ontvang 

= 
 

R 472 900 
 

FINANSIËLE  
VERSLAG 

 

 

BILTONG- 
FEES 
2015 

R161  440.92 
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Dissipelskapkafee 

 
 
Funksionering van ons gemeente: 
Diensgroep-bekendstelling (KVA, 
Strategiese beplannning, 
Bedieningskommissie, Agapé-
diensgroep, Juventus, Projekte-
diensgroep) 
 

 
 
Fanie, Chris 
en Paul 
Voors: Koos, 
Bingle, 
Wina, 
Elfrieda, 
Soekie 
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Agapé-vergadering 
 
Dissipelskapkafee 
 
 
 
Dissipelskapkafee 
 
 
Dissipelskapkafee 
 
Dissipelskapkafee 

 
 
 
Ek, as Christin in my werkplek, te 
midde van ongelowiges en korrupsie. 
Wat verwag die Here van my? 
 
Kerkgroei (1+2): Die missie van God 
en bekering  
 
Kerkgroei (3+4): Gebed en groei 
 
Kerkgroei (5+6): Toerus en inrig 

 
 
 
Irma Eloff 
 
 
 
Chris/Paul 
 
 
Chris/Paul 
 
Chris/Paul 
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14 
 
 
18 
 
21 
 
24 
 
25 
 
28 

 

Agapé-vergadering 
 
Dissipelskapkafee 
 
 
Skole sluit 
 
Menseregtedag 
 
Pasga-ete 
 
Goeie Vrydag 
 
Gesinsdag 
 

 

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

 

 
 
Leier: Chris, 
Schalk, 
Soekie, 
Danie, 
Petra, 
Talent, 
Ansuri, Myra  
 

 

D I S S I P E L S K A P :  J A A R P R O G R A M  2 0 1 6  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BESKERMHEER VIR OPHEFFINGSWERK 
Ons is reeds 26 jaar besig met opheffingswerk 
onder minderbevoorregtes. 
Ons is op soek na ’n persoon wat daarin belang 
stel om voltyds of deeltyds as ’n beskermheer 
op te tree. 
Kry inligting by sagariaopheffing@gmail.com  of  
skakel Gerhard by 073 246 1244. 
 

SKAAKLESSE 
Aangebied vir laerskoolkinders deur ’n 
internasionale vrouemeester met meer as 20 
jaar se ervaring. 
 Wanneer: Dinsdae en Donderdae   
Tyd: 16:00 tot 17:30 Tarief: R150 per les  
Gebied: Brooklyn Tel: 082 372 68 78  
E-pos: vdmerwececile@gmail.com 
 

1 SLAAPKAMER EN BADKAMER TE HUUR: 
MURRAYFIELD 
Slaapkamer en badkamer te huur in duplex-
woonstel in kompleks. Beskikbaar 1 Februarie 
2016.  3km van Hoërskool Wilgers, 600m van 
Laerskool Skuilkrans en 11km van Tuks-kampus. 
Verkieslik enkellopende dame. Nie-roker. R2 800 
p.m. - krag ingesluit. Kontak Hannalie Kruger ná 
18:00 by 083 365 0465 vir meer inligting. 
 

STUDENTEVERBLYF BESKIKBAAR 
Studenteverblyf beskikbaar vir 2016. Vyf minute  
se stap van Tuks-hoofkampus. Geleë in  
veiligheidsblok, groot en ruim en word gedeel  
met ’n student. Kontak 079 699 5992. 
 

VERBLYF GESOEK 
Enkelmoeder en haar seun (6) soek eiendom om 
te huur in Brooklyn, Muckleneuk of Waverley 
van 1 Januarie 2016. Verkieslik ’n twee-
slaapkamerwoonstel met ’n erf in ’n veilige 
buurt. Kontak Petro asb. by 083 721 3480 of 
Adelaine by 072 780 4602 (slegs sms/WhatsApp-
Doof) indien u kan help. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 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.  

 

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 
 

KAMERS TE HUUR 
Drie kamers (elk met eie badkamer) te huur 
in Brooklyn. Internet onbeperk, water en 
elektrisiteit ingesluit, 24 uur wagte by die hek 
en 3 alarmstelsels @ R5 250 p.m. 
Kontak Braam Papenfus by 084 247 4575 of 
by ajpapenfus@gmail.com 
 
 

ADVERTENSIES 

 

 

Fact-a-Day – Eighty 20 
Urbanisation: According to World 
Bank data from 2014, Gabon has the 
highest proportion of urban adults in 
Africa (87%). This is followed by 
South Africa (64%) and Botswana 
(57%). (World Bank Indicators) 
Unemployment: According to World 
Bank data from 2014, Mauritania has 
the highest unemployment rate in 
Africa at 31%, followed by Lesotho 
with 26.2% and South Africa with 
25.1%. (World Bank Indicators) 

mailto:steviasoet@gmail.com
mailto:vdmerwececile@gmail.com
mailto:marina@ssfg.co.za
mailto:ajpapenfus@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

24 Jan Duxbury Ouderling 
 
Diaken  
Elzabé 
Barnard 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Pro Ecclesia 
Beursfonds 
 

Esther 

31 Jan 
  
 

Duxbury Ouderling 
Christoff 
Pretorius 
Diaken  
Hannes 
Welman 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
GKSA Sustentasie 

Magda 

 
 

 

 
 

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). 
 

 

 

Blou Maandag 
Vervolg van bladsy 1 

Het jy gehoor? Paulus die groot appostel en kerkstigter, voel soms ook 
soos jy. Maar gelukkig tree die Gees van God dan vir jou in. Hy vertaal jou 
pyn, biddeloosdheid en nood in hemelse taal. En dra dit na God se troon 
toe. Hou moed. God is by jou ten spyte van jou flops 
Met erkenning 
Goeie nuus vir elke dag(eBoek) deur Stephan Joubert 


