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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   

Briewe van Jesus 
Chris de Beer 
Paulus hou daarvan om prentjies te gebruik. In 2 Korintiërs 3 leer hy 
ons dat ons lewens briewe is wat deur Jesus geskryf word - briewe 
wat God se storie aan die wêreld vertel. 
 
Aanddiens 

’n Boek vol prentjies: skatte in kleipotte 
Chris de Beer 
2 Korintiërs is ’n boek vol prentjies. Elke prentjie leer ons iets oor wie 
die kerk is. Vanaand gaan ons veral stilstaan by die prentjie van ’n 
skat in kleipotte. 

Eredienste: 
Duxbury:  09:30 
Chris de Beer 
Skriflesing: 
2 Korintiërs 3:1-6 
Sang: 
Lb 308:1, 2, 3 
(dames vers 1; mans 
vers 2; almal vers 3) 
Sk 12-3:1, 2, 3  
Ps 32a:1   
Lb 437:1, 2  
Sing: Amen 
Duxbury: 18:30 
Chris de Beer 
Skriflesing: 
2 Korintiërs 4:1-15 
Sang:  
Ps 118b:7, 8  
Ps 119a:26, 29  
Lb 437:1, 2  
Lb 504:5 
Amen 
Residentia-Sunnyside 
09:30  (Araratsaal)   
Hierdie dienste word 
deur die Hervormde 
Kerk gereël. 
 

Versoek 
Die diakonie is op 
soek na ’n rolstoel 
om te gebruik vir 
iemand in die 
Stigting.  Kontak 
Petra de Klerk by 
082 553 8602. 
 
 

Gereformeerde 

Kerk  

Pretoria-

Brooklyn 
29 Maart 2015 
 

  

Soos gebruiklik eet die gemeente saam op die aand 
voor Goeie Vrydag. Elke gesin bring sop en 
broodjies, genoeg vir sy gesin, wat ons dan alles op 
’n gemeenskaplike tafel uitpak en so saam eet.  
Onthou eetgerei en drinkgoed. Chris gaan die aand 
met ons gesels oor die rol van die pasga binne die 
raamwerk van God se storie. 
 

Pasga-ete 

2 April: 

18:30-19:00  
 

AGAPÉ- 

UITREIK 

 

Die jaarlikse gesellige uitreik met die Brooklyn-
dames en hul huiswerkers en vriendinne vind weer 
op Saterdagoggend 9 Mei om 09:00 vir 09:30 in die 
kerksaal plaas.   Dit beloof om soos elke vorige jaar 
’n vrolike ken-mekaargeleentheid te wees met die 
orkes van New Life City Church en ’n interessante, 
informele program 



 
  

Gelukwense 
 

Laat almal wat by U skuil, bly wees, laat hulle 
altyd jubel.  U beskerm dié wat u Naam liefhet, 
en hulle juig oor U (Psalm 5:12). 
 

30/3 Wessel Badenhorst  082 301 3342 

4/4 Marlize Bakker 084 583 0447 

4/4 Milan Bakker 084 583 0447 

1/4 Heidie Breebaart 082 569 3528 

3/4 Chantell Coetzee 082 629 2348 

30/3 Danel du Preez 076 969 8309 

4/4 Naomi Eloff 082 371 2672 

29/3 Handré Grobler 083 779 2509 

29/3 Inge Higgins 012 348 8605 

1/4 Su-Mari Hoogenboezem 072 691 9510 

3/4 Marlise Kruger 082 789 3505 

30/3 Frikkie Labuschagne 073 733 0799 

4/4 Evan Lategan 082 976 0756 

2/4 Henry Mathews 083 375 7443 

29/3 Katinka Meyer 082 686 7964 

1/4 Angelique Middel 071 382 0416 

1/4 Coenie Middel 071 382 0424 

1/4 Jeanie Middel 071 382 0416 

31/3 Henry Murray 083 311 1228 

2/4 Charl Nel 083 607 3718 

2/4 Ruan Schalekamp 072 406 9092 

4/4 Joan Smith 082 570 1778 

4/4 Elzeth Steenkamp 083 447 3315 

29/3 Annie v.d. Hout 072 565 3388 

30/3 Elize v.d. Walt 073 840 8957 

2/4 Marius van Oordt 083 260 2085 

 

 

 

 

 

 
 

DAGBOEK 

Woensdag: 
19:00 Beginpunt 
Donderdag: 
18:30 Pasga-ete 

Goeie Vrydag 
08:00  Diens 
Duxburyweg 
09:30 Diens  
Araratsaal 
 

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. 
 

Voorbidding:  

Egipte 
Van vandag tot 28 April gaan daar na 
verwagting meer as twaalf duisend 
Christene van alle denominasies in die 
woestyn byeenkom vir ’n 
gebedskonferensie.  Bid die Here se 
seën, beskerming en leiding af oor 
hierdie geleentheid.  Bid ook dat dieper 
verhoudinge en eenheid in die kerk 
gesmee sal word op hierdie byeenkoms. 

 

Enkellopendes en 
jonggetroudes 
Enkellopendes en jonggetroudes 
tussen 25 en 30 wat by ’n kleingroep 
wil aansluit, kontak Elzabé by 072 546 
4612. 

 



 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  

Tema-opsomming 

God maak Homself bekend deur die kerk 
 

 
Oggend 
Efesiërs 5:18-32 
Heidelbergse Kategismus: Sondag 21 
Ons Here is nie ’n veraf God nie – Hy maak 
Homself op so ’n manier aan ons bekend 
dat ons Hom as lewende God ook in ons 
lewe kan sien en bely. Hy maak Homself in 
die grootsheid van die skepping aan ons 
bekend, in die waarheid van die Woord, 
intiem in Jesus se verhouding met ons, 
versterkend in die tekens van brood en wyn 
met nagmaal en ook koesterend in sy 
verhouding met ons, sy bruidskerk.  
Sonder dat ons dit in die minste verdien, 
het Christus ons uitverkies om Syne te 
wees, Hy het ons verlos uit die mag van 
Satan, Hy versorg en beskerm sy kerk nou 
en met die oog op die ewige lewe, Hy 
vermeerder sy kerk en gebruik haar (ons 
elkeen afsonderlik en almal as eenheid 
saam) om in hierdie lewe ligdraers vir Hom 
te wees. Besef hoe groot die voorreg is om 
deel te wees van ons Here se kerk, dank 
Hom daarvoor en bid vir die kerk  - ook 
veral vir die vervolgde kerk. Christus het jou 
kerk gemaak – wees dit in woord en daad, 
oral, altyd. 

 
Aand 
1 Korintiërs 3:16-17 
God se adres 
God het deur die jare al in verskillende 
adresse gewoon. Elke woonplek leer ons 
belangrike lesse waarmee God besig was, is 
en nog gaan wees. 
 

Die eerste adres (Genesis 1-3) 
God het saam met die mens in die tuin 
geleef en alles was perfek, maar die mens 
het drooggemaak en is toe van God 
vervreem.  

Die tweede adres (Eksodus 25:8-9; 
Eksodus 40:34-35) 
Die goeie nuus is dat God nie sy mense 
alleen los om vernietig te word nie, want 
Hy soek sy kinders  op. Die Here besluit om 
weer by hulle in te trek. Nou was God se 

Hy soek sy kinders  op. Die Here besluit om 
weer by hulle in te trek. Nou was God se 
blyplek in die tabernakel en het Hy saam 
met sy volk getrek. 
 

Die derde adres (2 Konings 8:10) 
Hierna trek die Here in ’n meer 
permanente gebou in. Die tempel word 
gesien as die kern van Israel se geloofslewe 
en is die heiligste plek op aarde.  
 

Die vierde adres (Jesus) 
Toe besluit God om in die vorm van ’n 
mens na ons uit te reik. Hy stuur sy Seun na 
ons en in Johannes 2:17-22 lees ons hoe 
Jesus die ware tempel van God is en 
wanneer Hy aan die kruis sterf, skeur die 
voorhangsel van die allerheiligste. Die prys 
van versoening is betaal, want die finale 
offer is gebring (kyk Hebreërs 10). 
 

Die vyfde adres (Die kerk) 
Hierna lees ons hoe Jesus fisiek uit die 
dood opstaan, terugkeer na die Vader en sy 
Gees uitstort oor sy kinders. Jesus het nie 
weggetrek nie; inteendeel, God se 
volgende adres is die kerk. Die Heilige Gees 
plant ons in Jesus en maak ons die tempel 
van God waarin sy teenwoordigheid woon 
(Efesiërs 2:20; 1 Petrus 2:4-5). Dit wat die 
tempel vir Israel was, is ons nou vir die 
wêreld, want God maak Homself aan die 
wêreld bekend deur die kerk. Die doel van 
die tempel was nog altyd om God en mens 
te versoen. Dit beteken ons (die kerk) moet 
God se genade en versoening aan mense 
om ons bedien (2 Korintiërs 5:17-19). 
 

Die finale adres (Die nuwe Jerusalem) 
Uiteindelik gaan die Here finaal kom intrek 
op die nuwe aarde. God bring die hemel 
aarde toe, want Hy gaan ewig saam met 
ons op die nuwe aarde woon  
(Openbaring 21:1-3) en dit vul ons met 
wonderlike hoop. 

 
 



 

  

Program vir Dissipelskapkafee  
Februarie –  Junie 2015  

 
   

Maart   

               30 Vakansie  

April         6 Vakansie  

               13 Geen Dissipelskapkafee nie  

               20 Klassis Oostelike Pretoria  

               27 Vakansie  

Mei           4 Agapé-vergadering  

               11 Die Heilige Gees:  
Wie is die Heilige Gees? 

Paul Grobler 

               18 Wat is die werk van die Heilige Gees? Paul Grobler 

               25 Hoe beduiwel ons die Heilige Gees? Paul Grobler 

Junie        1 Agapé-vergadering  

                8 Die Engel Chris en Paul 

               15 Vakansie  

               22 Die Engele en die duiwel   Magdal Pienaar-Marais 

               29 Vakansie  

 

Eljadahuis 
Baie dankie aan elkeen wat so gereeld bydra vir 
Eljadahuis, hetsy dit in die vorm van kosskenkings 
of geld. Die geld word elke maand gebruik om kos 
te koop vir die mense van die huis. Kos wat 
benodig word, is koffie, tee, langlewemelk, suiker, 
hawermoutpap, Weet-bix, toebroodjiesmeer, 
pasta, soppoeier, blikkies vis en vleis. Ook 
toiletbenodighede en skoonmaakmiddels word 
gevra. 
 

 
 

Agapé-kosbank 
Agapé vra soos in die verlede weer die 
deelname van die gemeente aan ons 
kosbank. Ons neem gevriesde etes na mense 
wat dit nodig het ná ’n operasie of tydens 
siekte. Ons kosbank is tans dolleeg. As ons 
net een keer vir twee ekstra mense kos maak 
en dit vries vir die kosbank, kan ons sommer 
gou weer die kosbank aan die gang kry en 
kan die Agapé-dames dit uitdeel waar nodig.  
Plaas asb. die ete in ’n weggooibare houer, 
merk dit duidelik met die gereg se naam en 
ook ’n datum asb.   
Kontak Erna Kruger by 082 453 2417 en  
Magda Richards by 082 551 3625. 

 

 

 

Kom gerus, bring iemand saam en woon 
hierdie byeenkoms by 

 

DIE TWEEDE KRUISWOORD 
 

Drie kruise op Golgota-koppie.  Drie kruiselinge in 
gesprek te midde van onmenslike pyn van 
mishandeling.  Aan die buitekant twee gruwelike 
politieke misdadigers - van die laagste tipe in die 
samelewing.  Eers spot hulle al twee met die 
middelste kruis.  Die middelste kruis swyg.  
Skielik verander die een misdadiger se gesprek soos 
handomkeer.  ’n Belydenis volg: Hy, aan die 
middelste kruis gespyker, is onskuldig!  Dan ’n 
gebed: “Jesus, dink aan my wanneer U in die 
koninkryk kom.”  Onbeskryflik klink die woorde van 
die Verlosser: “Ek verseker jou, vandag sal jy saam 
met My in die paradys wees” (Lukas 23:43).  Voel jy 
dalk soms ook so laag, vuil en sondig soos die 
misdadiger aan die kruis?  Geen sonde is te groot 
om vergewe te word nie!  Bely jou sonde eerlik 
teenoor jou Verlosser en glo die verklaring van 
Hom wat aan die middelste kruis vir jou gesterf het:  
Vandag, saam met My in die paradys! 

 

 



  

Wit-olifant-verkoping 
Ons hou ’n wit-olifant-verkoping om geld in 
te samel vir Bybelverspreiding. Begin dus 
nou al om al die wit olifante na die 
kerkkantoor te bring. 
Kontak Bets Engelmohr by 082 3209 133 of 
Erna Kruger by 082 4532 417 vir meer 
besonderhede. 
 

19 April: Verjaarsdagtee 
Die die eerste Sondag ná die skoolvakansie 
en almal wat in April, Mei en Junie verjaar, 
word gevra om ’n bordjie hand-eetgoed 
saam te bring. Ná die diens kuier ons almal 
dan gesellig saam om die die verjaarsdae te 
vier. 

Hartklop-Fees 2015 
 

Kaartjies is ten bate van die  
Paul Kruger-Kinderhuis 

 
28 Maart 2015 

NG Moreleta Ouditorium 
 

Kunstenaars:  
Bobby van Jaarsveld, Riana Nel, 

Adam, Elvis Blue, Karlien van 
Jaarsveld. 

 

Kaartjies beskikbaar by Itickets 
086 1000 291 

www.itickets.co.za 
Kaartjiepryse: R110-R250 

 

Ingekom met attestaat: 
Gerryts Ebenezer J                                     Rietvallei 
Egg:  Anna 
Dooplid:  Michael 
Dooplid:  Elsie M 
Gerryts Egbert D                                         Rietvallei 
Van der Walt Amanda                                 Die Bult  
Pretorius Barend                                        Lyttleton 
Hoogenboezem Su-Mari              Pietersburg-Suid          
V.d. Westhuizen Mattheus J       Pietermaritzburg 
Egg:  Annemarie 
Coetzee Chantell                                        Lyttleton 
Kotzee Ninke N                                           Rietvallei 
Coetzer Christine                                   Lichtenburg 

Vertrek met attestaat: 
Wassenaar Peter                                   Meyerspark 
Egg:  Tertia 

Week van die Kruis 
GK Rietvallei bied die week van 30 Maart 
elke aand om 19:00 ’n erediens aan en op 
Donderdag 2 April 2015 het ons 
nagmaal.   Enigeen is welkom om die 
dienste en nagmaal by te woon.   Kontak 
die skriba, Hennie Steenkamp, as u belang 
stel om nagmaal by te woon by 
skriba@gkrietvallei.co.za .   Ons moet asb. 
vroegtydig weet wie gaan bywoon en daar 
moet ook net ’n brief vanaf u kerk aan die 
skriba gestuur word  met die aansoek om 
nagmaal te gebruik. 

 

Sondag 29 Maart 2015 
BEROEPE ONTVANG 
 Proponent M Mdongwa na Suidkus met 

spesiale opdrag: kerkstigting en 

opleiding. 

 Ds PJ van Blerk [Petrus] van 

Rustenburg-Wes na Rietvallei as 

medeleraar. 

   
BEROEPE AANVAAR 
 Proponent C Botha [Chris] na 

Nylstroom. 

  
BEROEPE BEDANK 
 Proponent C Botha [Chris] na Pretoria-

Alkantrant. 

 
Bron.GKSA WEBTUISTE  

 

 

 Beroepenuus 

mailto:skriba@gkrietvallei.co.za


  

 

Toerusting vir groepe en gesinne 

 

 

Weektema: Tweede kruiswoord 
Teks: Lukas 23:43 

1. Lees/Luister: 
Lees as groep of gesin saam deur Lukas 23:26-43 

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 Lukas 23:43? 
b. As jy terugdink oor jou lewe, wanneer in jou lewe kon jy met die mense wat 

langs Jesus gekruisig is, identifiseer? 
c. Hoekom dink jy was die reaksie van die twee langs Jesus so uiteenlopend? 
d. Wat staan vir jou uit van elkeen van die twee se woorde aan Jesus? 
e. Wat het die een aan Jesus se sy gedoen om die woorde van vers 43 te hoor? 

4. Hoe is daardie woorde vir jou nog geldig vandag? 

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. 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

WOONSTELMAAT BENODIG 
Ons is op soek na ’n derde woonstelmaat. 
Verkieslik ’n rustige student of jong werkende. Die 
woonstel is geleë oorkant die kampus in 
Normandie en is groot. Die plek is beskikbaar 
vanaf 1 April.  Kontak Andri by 079 699 5992. 
DIE WASLYN 
Ons was gordyne: ons kom haal dit af, was, droog 
en stryk dit en hang dit weer vir u.   
Skakel 078 296 4596.  
WOONSTEL BENODIG 
2 Slaapkamers met klein tuintjie en wat veilig is.  
Kontak Theuna Stolz ná 15:00 by 084 595 2820. 
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. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 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.  

 

STRANDHUIS IN CANNON ROCKS, OOS-KAAP 
beskikbaar oor Paastyd en vakansie. Die huis loop 
uit op die strand met 180-grade-seeuitsig. 
Hoofslaapkamer  vir 2 en kinderkamer met 5 
stapelbeddens plus 1 bedbank in woonkamer, 
groot woonvertrek, kombuis en 2 badkamers, stoep 
plus motorhuis. Ten volle toegerus: beddegoed, 
badhandoeke, DSTV, speelgoed, boeke, Weber. 
Kontak Linda van Vuuren by 082 825 0220 
TUINWOONSTEL BESKIKBAAR 
Ruim, veilig en netjiese tuinwoonstel beskikbaar in 
Menlopark vir enkelpersoon. Onmiddelik 
beskikbaar @ R4 500 (w&l ingesluit, 1x per week 
skoonmaker). Nie-rokers & geen troeteldiere 
nie. Skakel 083 303 1122 of 083 459 4905. 
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.  
 
 

 
 
 

ADVERTENSIES 

 

 

BEURTKRAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bystand-kragopwekker 

Ons bedieningswerk in die kerk, saal, 
kantore en by die pastorie moet aangaan te 
midde van beurtkrag omdat die agterstand 
van Eskom nie gou uitgewis sal word nie.  
Hiervoor het die kerkraad tenders uitgestuur en 
toe ’n bystand-kragopwekker by Genpower 
Electrical bestel. 
 
Die besonderhede is soos volg: 
50 KVA Cummins-dieselopwekker met klankkas en 
oorskakelmeganisme; 
Totale koste plus BTW en installasie:  R181 000; 
Dit tree in werking teen middel April 2015. 
 

. 
 Plaas u bydrae elektronies oor in bankrekening 
Gereformeerde Kerk  Pretoria-Brooklyn, ABSA, 
rek.nr. 540 340 110 ( verwysing Generator) of 
in ’n gemerkte koevert in die kollektesakkie. 

 

Enige bydrae vir hierdie 

buitengewone koste-item 

is baie welkom. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.gereformeerdbrooklyn.co.za  

Anita Cilliers en Arnline Kuun 
Sondae in die kerkkantoor 
Musiekdirekteur – Duxburyweg: 

Philip Loots 082 614 9415 
 

  

Reëlings 

Datum Plek Diensbeurt Kollekte Skinkbeurt 

29 
Mrt 

Duxbury Ouderling 
Roelof Grové 
Diaken  
Erna Kruger 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Uitreikfonds 
 

Elma 

29 
Mrt 

Troyestr Hierdie 
dienste word 
deur die 
Hervormde 
Kerk gereël 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

5 Apr 
  
 

Duxbury Ouderling 
Roelof Grové 
Diaken  
Estie-Marie 
Pieterson 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Uitreikfonds 
 
 

Dalina 

5 Apr 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 
fansan@lantic.net 
 
 
 
 

Baie dankie vir jou 

finansiële bydrae! 
Met meer bydraes groei ons 
impak! 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). 
 

 

mailto:fansan@lantic.net

