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Hart & Hand  
Uit Hom, deur Hom en tot Hom  

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

 
 

 
 

 
Oggenddiens   

Die goeies en die slegtes 
Chris de Beer 
Vandag gaan ons lees hoe die evangelie vir die beste mense en vir 
die slegste mense bedoel is. 

Aanddiens (Ruildiens) 

Vriendskap – ’n veilige of gevaarlike 

ding? 
Dr. Hennie Goede 
Ons dink saam na aan die hand van Spreuke (en ander dele) oor 
vriendskap. Hoe wil die Here hê moet ons vriendskappe lyk? Hoe 
beïnvloed tegnologie ons vriendskappe? Wat is die nut van 
vriendskap? En wat is moontlike gevare van vriendskap? 
 
 
 
 

Eredienste: 
 
Duxbury:  09:30 
Chris de Beer 
 
Skriflesing: 
Johannes 3:1-7 en 4:7-19 
Sang: 
Lb 486:1, 4  
Lb 454:1, 2, 3  
Ps 130a:1, 2 
Lb 167:1 
Sk 8-1:1, 2 
Amen  
 

Duxbury: 18:30 
Dr. Hennie Goede 
 
Skriflesing: 
Spreuke 27:6, 9, 17  
1 Korintiërs 15:33 
Sang:  
Lb 163 
Lb 184:1, 4 
Ps 105a:1, 5  
Lb 292:1   
Lb 207:1, 3 
Lb 197:1, 2 
Amen  
  

Residentia-Sunnyside 
09:30  (Araratsaal)   
Hierdie dienste word 
deur die NG Kerk gereël. 

 
 

Gereformeerde 

Kerk Pretoria-

Brooklyn 
28 Junie 2015 
 

 
Lees binne: 

 Hoe om ’n Bybel 
uit te deel 

 Kinderbybels 

 Damesoggend 

 Klippe uit die 
tuin 

Jou geleentheid 
Op 28 Augustus 2015 vind die jaarlikse biltongfees van ons gemeente 
plaas. Hierdie fees bied die geleentheid aan die hele gemeente, hul 
vriende en familie om gemoedelik saam te kom kuier en die fees te 
geniet. 
Die organiseerders nooi elkeen uit om as gasheer en gasvrou tafels vir 
groot groepe, klein groepe, enkelinge, vreemdelinge, vriende van ver en 
naby te bespreek en die fees te kom bywoon. 
Kaarjies is beskikbaar teen R120 vir volwassenes en studente, R60 vir 
skoliere terwyl voorskoolse kinders gratis toegang het. 
Om as gasheer en gasvrou op te tree, tafels te bespreek en kaarjies te 
koop kan jy gerus skakel met 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). 
 

 



 
  

Gelukwense 
Wie die Here dien, het daarin ’n veilige toevlug.  
Ook sy kinders vind daar ’n skuiling      

                                       Spreuke 14:26. 
 

28/6 Danie Eloff 083 952 4764 

28/6 Magdel Marais 083 299 1407 

28/6 Emke Stronkhorst 012 804 3661 

29/6 Merle Potgieter 012 348 7787 

29/6 Francois Willemse 082 446 7214 

1/7 Luan Swart 082 556 2814 

2/7 Bets Engelmohr 082 320 9133 

2/7 Andre Grové 082 879 6654 

2/7 Petrie Reyneke 084 588 0123 

2/7 Adriaan Venter 082 552 6579 

2/7 Hanneke Viljoen 076 679 1207 

3/7 Sarel Ehlers 082 403 4997 

3/7 Nanushka le Roux  082 337 2741 

4/7 Jaco du Toit 071 610 7668 

 

 

 

 
 

DAGBOEK 

Woensdag: 
18:30  Hodos-bediening vir 
jong werkendes in die lapa 
Donderdag: 
UP: Julie-reses begin 
19:30  Musiekbediening 
 

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. Ons nooi almal uit om ons in 
kennis te 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   
Tannie Fienie de Jager is die afgelope tyd 
oorlede.  Ons bid haar familie vertroosting 
toe. 
Hannes Grobler (082 578 1403) se pa is  ook 
die afgelope tyd oorlede.  Ons bid hom, 
Lizelle, Melissa en Handré vrede en troos toe. 
Tannie Jo Breed van Harmoniehof is 
Woensdagaand oorlede. Ons meegevoel gaan 
aan haar familie en ons bid hulle vertroosting 
toe.  

Eljadahuis 
Danksy ’n grootste poging van verskeie 
gemeentes in Pretoria kan daar weekliks 
aan baie honger gesinne kos gegee word by 
Eljadahuis. Daar word ook nie net aan 
hierdie mense se liggaamlike behoeftes 
voorsien nie, maar daar word daagliks 
Bybelstudie gehou, beradingssessies en 
ander gesprekke voorsien ook in ’n ander 
nood. 

Voorbidding – Tsjad 
Tydens Ramadan preek die Wahhabi-leraars 
elke aand in die moskees en op straathoeke. 
(Wahhabi is ’n hervormingsbeweging in 
Islam.)  Bid dat hierdie leraars die liefde van 
Jesus Christus sal leer ken en dat hulle leraars 
van die Goeie Nuus sal word. 
 

Ter approbasie 
As ouderlinge:   
Barend Wierenga, Willem 

Daling en Henk Delen. 
 

 
 

 
 
 
  

 

 

 
 

Tuin van Duxbury-kerk  
Daar gaan veranderings aan die Duxbury-tuin 
aangebring word.  Van die klippe moet verwyder 
word.  Indien enige lidmate belang stel om van 
die klippe te gebruik, kontak Linda van Vuuren 
by 082 825 0220. 
 

Marais Steyn-huis vir 

bejaardes 
Hierdie tehuis onder die vaandel van die 
Gereformeerde, NG, Metodiste en Anglikaanse kerke 
van Steynsburg beskik oor ’n aantal leë kamers.  Daar 
is beskikbare en bekostigbare versorging, veral vir 
verswakte bejaardes.  Daar is plek vir 41 bejaardes; 
enkelkamers vir enkelpersone en dubbelkamers vir 
getroude pare.  Kontak Ben Aucamp by 084 317 6275 
vir navrae. 



 
 
  

 

Tema-opsomming 

Trek reg aan 
Jakobus 2:1-13 en Matteus 22:1-14  
 

Daar is vandag verskillende perspektiewe oor 
kleredrag. Sommige meen: “As ek na die 
president gaan, trek ek netjies aan om my 
respek te toon. Hoeveel te meer nie as ek 
gaan om die Here te ontmoet nie?” Die 
argument van ander is weer: “Wat as die 
president my pa is en ek hom elke dag 
ontmoet en in ’n verhouding met Hom leef? 
Saam met my gesin trek ek gemaklik aan, en 
ons is immers die huisgesin van God” 
(Efesiërs 2:19).  
Om perspektief te kry, is dit nodig om te kyk 
wat die Bybel in hierdie verband sê: 
 
1. Wat ons nie moet doen nie  
 (Jakobus 2:1-13) 
 

In die gemeente aan wie Jakobus die brief rig, 
heers daar konflik tussen die arm en ryk 
mense van die gemeente. Die leiers van die 
gemeente het die ryk mense uitgeken deur 
hul kleredrag en hulle dan voorgetrek deur 
hulle op die goeie plekke te laat sit. Deur dit 
te doen, het hulle die arm mense in die 
gemeente verkleineer.  Jakobus se boodskap 
aan die gemeente is eintlik baie eenvoudig: 
“My broers, julle wat glo in ons Here Jesus 
Christus, die Here aan wie die heerlikheid 
behoort, moet mense nie volgens hulle 
uiterlike beoordeel nie.” Die een ding wat ons 
as Christene nie moet doen nie is om mense 
volgens hul uiterlike te beoordeel.  
 
2. Wat doen God vir ons  
 (Matteus 22:1-14)  
 

Die Bybel vra of jy reg aangetrek is vir die 
koninkryk. Die gelykenis in Matteus 22 gaan 
oor ’n bruilofsmaal wat ’n Koning (God die 
Vader) vir sy Seun (Jesus) berei. Ons lees hoe 
die Koning in die saal kom om na die gaste te 
kyk en dan sien Hy ’n man sonder ’n 
bruilofskleed aan. 
 

Die koning konfronteer hom en vra: “‘Vriend, 
hoe het jy hier ingekom sonder bruilofsklere 
aan?’ Maar die man kon niks antwoord nie”. 
Toe doen die Koning ’n baie drastiese ding. 
Hy gee opdrag dat die man vasgebind en in 
die diepste duisternis gegooi word. Hoekom 
so ’n heftige reaksie? Die rede hiervoor was 
dat almal by die hoofingang ’n bruilofskleed 
gekry het wat deur die Koning self voorsien is. 
Hierdie man weier egter om die Koning se 
bruilofskleed te neem.  
 
Wat beteken dit vir ons? In Genesis lees ons 
hoe God van die begin af sy kinders aantrek. 
Adam en Eva het ’n klereprobleem gehad.  Ná 
die sondeval was hulle skaam en bang. Hulle 
wou hulleself bedek en iets van hul sonde 
toemaak, maar vyeblare was nie voldoende 
nie. In sy groot genade trek God dan vir hulle 
regte klere aan. Hierdie klere was ’n teken 
van die klere wat Hy eendag vir sy kinders sou 
aantrek. Ons lees daarvan in Galasiërs 3:26-
27 (1953-vertaling):  

Want julle is almal kinders van God deur 
die geloof in Christus Jesus; want julle 
almal wat in Christus gedoop is, het julle 
met Christus beklee.  

 
Die klere waarvan hier gepraat word, is nie 
van lap gemaak nie. Die Vader nooi ons, 
sondaars, uit na sy bruilof en Hy trek ons met 
Jesus aan. Hy bedek die sondevuilheid met 
die bloed van sy Seun. Die kleredrag wat 
uiteindelik vir God saak maak, is dié wat Hy 
self vir ons gee - die klere wat ons gaan dra 
by sy wederkoms (kyk Openbaring 7:9-10). 
 
 
 

 



Aangename werksomgewing geskoei op ŉ Christelike 
grondslag. 
Vergoeding op navraag beskikbaar. Tel: 012 3320336 
of 082 491 4965. 
Stuur asseblief u CV in Afrikaans (geen sertifikate nie), 
die nodige verwysings, sowel as ŉ afskrif van u ID, 
aan info@christelikeonderwys.co.za  voor of op 20 
Julie 2015.  

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Hoe om ’n Bybel uit te  

deel 
Pieter Stronkhorst 
 

Die geheim agter die uitdeel van ’n Bybel is dat 
jy dit eenvoudig moet hou.  
Hier is ’n paar idees wat jou kan help: 
Hou ’n paar Bybels byderhand in die 
paneelkissie of bak van jou motor. 
Bid dat die Here vir jou die geleentheid sal gee 
en uitwys. 
Indien jy ’n geskikte persoon raakloop, groet 
vriendelik en vra hoe dit gaan.  
Knoop ’n geselsie aan oor enigiets 
(sport/weer/petrolprys/nuusgebeure) en wag 
vir ’n opmerking waarop jy kan inspeel: 
Indien die gesprek ’n positiewe trant het, kan 
jy sommer opmerk: 
“You are such a positive person... I’m sure you 
like good news. I’d like to give you a gift that 
has the best news ever. Would you like a 
Bible?”   
Indien die gesprek ’n negatiewe trant het, kan 
sommer opmerk: 
“I can see you can do with some good news? 
I’d like to give you a gift that has the best news 
ever. Would you like a Bible?”  
Indien die persoon dit aanvaar, gee jy 
eenvoudig die Bybel vir hom of haar en noem 
dat daar ook ’n blaadjie is wat hulle bietjie 
agtergrondinligting oor die Bybel gee en hulle 
sal help om dit te lees.  
Groet vriendelik en beweeg aan.   
 
Indien die persoon dit nie wil aanvaar nie, kan 
jy gewoon sê: 
“That’s not a problem, I just thought you 
might be interested.” 
Groet vriendelik en beweeg  aan. 
 
 
 
 

Vakature vir sekretaresse: 

Instituut vir Christelike 

Onderwys 

ICO het ŉ vakature vir ŉ 

sekretaresse met ingang van 

Augustus 2015. 

 

 

BILTONGFEES 
2015 

 

Dis  weer biltongfeestyd  

Op 28 Augustus.  

 Nou  rig  ons  weer  ’n  vriendelike 

en  dringende  versoek  aan alle 

jagters  en  ook  mense  met 

familie  of  vriende   wat  jag   om 

wildsbokke  te  skenk. 

Ons het vriesgeriewe indien enigeen 
reeds nou al ’n skenking sou wou 
maak!  Enige finansiële skenking is 
natuurlik ook welkom.  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). 
   

Baie dankie by voorbaat! 
 

mailto:info@christelikeonderwys.co.za


  

 

 
 
 

Toerusting vir groepe en gesinne 
Weektema: Vrug van die Gees: Geduld 
Teks: Galasiërs 5:22 en Jakobus 5:7-11 
1. Lees/Luister: 

Lees as groep of gesin saam deur Galasiërs 5:22 en Jakobus 5:7-11. 
 

2. Uitroeptekens: 
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. 
  

3. Vraagtekens: 
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 Jakobus 5:7-11? 
b. Waarmee moet ons geduldig wees volgens hierdie gedeelte? 
c. Wat is die verband tussen geduld en lyding volgens Jakobus? 
d. Wat van die wederkoms van Jesus maak dit vir jou moontlik om geduldig te wag? 
e. Wat in die afgelope week het jou ongeduldig gemaak? 
f. Hoe gaan jy in die week wat kom ander kan help om geduld as vrug te kan dra? 

 
4. Hande en voete: 

Nadat julle die gedeelte klaar gelees en bespreek het, wat kan julle prakties gaan doen? 
Vra mekaar twee vrae: 

a. 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? 

b. 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? 
 

5. Bid: 
Bid as gesin of groep saam vir die volgende: 

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

b. 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. 

c. 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. 

Probeer mekaar die geleentheid gee om saam te bid. Gee elkeen ’n kans om vir net een 
van die bogenoemdes te bid. 

 
 



Ingekom met attestaat: 
Venter Pieter                               Vereeniging 
Egg: Gerda 
Dooplid:  Stephan 

Ingekom met bewys: 
Willemse Anton                        Moreleta NG 
Egg:  Merina 
Dooplid: Leander 
Ongedoop:  Talita 
Du Toit Valmé                       Rustenburg NG 

Vertrek met attestaat: 
Pienaar Zandri                              Empangeni 
Coetzer Willem H                     Bloemfontein 
Du Plessis Jean A                      Johannesburg 
Kruger Andries J                              Kroonstad 
Landsberg Willem C                            Springs 

Vertrek met bewys: 
Venter Henk                           NG Lynwoodrif 
Kruger Johannes P                NG Newcastle 
Egg: Hester 
Dooplid:  Frederick J 
Dooplid:  Hester J 
Dooplid:  Arnoldus J 

 

 

  

 
 

Hoe geduldig is ek en jy? 
Die lewe vandag is ’n regte rat race. Dalk het jy 
vandag in die verkeer vasgesit en gevoel hoe die 
ongeduld opborrel of dalk het iemand jou verkeerde 
knoppies gedruk. In Galasiërs 5:22 lees ons:  
Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, 
vreugde, vrede, geduld …”  
Deel van ons pad saam met die Here is om sy geduld 
in ons lewe te ervaar. Kom ons deel hierdie geduld 
met ander sodat hulle ook iets van Jesus se vrug in 
hul lewe sal proe.  

 

 
 

 

 

 

Damesoggend 
Saterdag, 22 Aug 2015 

Tema:Straatkafee / Café 

08:30 vir 09:00 

Plek:  

St Mary’s DSG Skool 

Duxburyweg, Lynnwood 

Gasspreker 

Liesel Krause-Wiid 

Gaskunstenaars 

Burgerd & Zita 

Toegang:      R150.00 pp 
 

Gesamentlike uitreik-aksie van Pretoria–
gemeentes (georganiseer deur die 
Gereformeerde Kerk Kameeldrift) 

ten bate van die kinderhuise van die 
Gereformeerde Kerk   

 

Bring ’n geldjie saam – 
 daar is uitstallers! 

Kontak Ronel Stronkhorst by 
 083 299 7413  

om jou plek te bespreek. 

 

Dis vakansietyd –  
bestel jou Bybel nou! 
Neem ’n Bybel saam om weg te gee en 
verryk iemand se lewe! Moenie van ons 
kinders vergeet nie. 
Kinderbybels 
First Read and Learn (2-6 jaar) Afr, Eng, 
Xhosa en Zulu @ R65  
Read and Learn (9-12 jaar) Afr en Eng @ 
R115  
Children’s Bible (9-12 jaar) Suid-Sotho, 
Zulu en Xhosa @ R60  
Bybels beskikbaar in die volgende tale 
@ R60: Engels (NIV), Suid-Ndebele, 
Sepedi/Noord-Sotho, Sesotho, Swati, 
Tsonga, Tswana, Venda, Zulu en 
Portugees. 
Plaas asb. jou bestelling so gou as 
moontlik by Pieter en Ronel 
Stronkhorst, Sondae in die kerksaal of 
by 083 299 7413. 
 

Stof tot nadenke 
Die Sondagskoolonderwyseres was nog nooit 
soveel van ‘n Fariseër as toe sy haar les oor die 
Fariseër en die tollenaar afgesluit het met die 
volgende woorde: “En nou kinders, kan ons vir 
God dankie sê dat ons nie soos hierdie Fariseër is 
nie!” – geneem uit “Die Kruisweg” geskryf deur 
Roy Hession 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

GESOEK:  TUINWOONSTEL OF EEN-
SLAAPKAMERWOONSTEL 
vir werkende jong dame om te huur.  Skakel 
Hanri Pelser by 082 303 8709, Abri Pelser by 082 
922 3888 of Dalize Pelser by 076 810 6622. 

DRIEDIMENSIONELE HANDBORDUURWERK 
Stel jy belang om die kuns van 3-D 
handborduurwerk aan te leer? Borduur met 
sylint, wol, garing en krale.  Ons borduur rose, 
blomme, bome, tuine en damesfigure mat 
aandrokke.  Klasse word aangebied.  Kontak Joey 
by 082 921 7266 vir meer inligting. 

HEARING HUB OUDIOLOË 
Ons bied gehoortoetse, gehoorapparate, 
gehoorbeskerming en spraakterapie vir jonk en 
oud. Skakel ons gerus by 012 346 0511 
(Menlopark) of 012 997 1718 (Moreleta 
Park).  Ons sien uit om u te ontmoet. 

MOTOR GESOEK 
Isaac Mokholoane, ’n lidmaat by ons, is op soek 
na ’n kleinerige motor om te koop. Indien u van 
iets weet, kontak hom by 072 096 4395. 

KOSMOS SKOONMAAKDIENS   
Skoonmaak van alle tipes woonhuise en 
wooneenhede volgens jou behoefte. Weekliks, 
maandeliks of eenmalig.  Werk self saam met 
span.  Kontak Ansie by 076 7687 056. 
  
 
 

 
 

 

 

 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.  

 

 

BANTING-BESKUIT TE KOOP 
Heerlike Banting-beskuit, met onder meer 
amandelmeel en sonneblomsade, te koop @ R70 
vir 18 en R120 vir 36. Kontak Renée by 079 516 
0959. 

KLADDS 
Sweedse brownies met ’n laag grondboontjiebotter 
verpak in duursame omgewingsvriendelike 
verpakking. Maak dit jou eie: sit ’n foto/prentjie en 
’n boodskap op die verpakking. R25 elk of R20 elk 
met 10 of meer bestellings. Kontak 079 516 0959. 

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   

TUINWOONSTEL GESOEK 
’n Jong dame, Christine Verhoef, is op soek na ’n 
eenslaapkamer-tuinwoonstel vir 2016.  Indien u van 
iets weet, kontak haar by 083 451 1611. 

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. 
 
 

 
 
 

ADVERTENSIES 

 

 

MUKHANYO-KOLLEGE  
is op soek na ’n kandidaat vir aanstelling as  

Kantoor-Administrateur vir die Pretoria-kampus.  

Gaan asseblief na www.mukhanyo.co.za/available-positions.html om die vakante pos se 
advertensie af te laai, of kontak mnr Pieter Bisschoff by 061 813 8272 vir meer inligting. 

 

BYBEL MET VERKLARENDE AANTEKENINGE 
Ek is op soek na ’n Bybel met verklarende aantekeninge, 3 dele, 1953-vertaling.  Skakel Ella  
Wibbelink by 083 227 0841 of  012 331 3624 of e-pos na wibbelinkew@gamil.com 

 

mailto:peet.langley@lantic.net
http://www.mukhanyo.co.za/available-positions.htm
mailto:wibbelinkew@gamil.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 

28 
Jun 

Duxbury Ouderling 
Matthys v.d. 
Hout 
Diaken  
Steyn van 
Wyk 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Uitreikfonds 

Ronel 

28 
Jun 

Troyestr Hierdie 
dienste word 
deur die NG 
kerk gereël. 

 
 
 

 

5 Jul 
  
 

Duxbury Ouderling 
 
Diaken  
Walter v.d. 
Merwe 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Uitreikfonds 

Sanet 

5 Jul 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). 
 

 


