
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Fokustyd: 22 Mei 2016 tot 2 Julie 2016 
MISSIE VAN GOD | BEKERING | GEBED | GROEI | TOERUS | INRIG 
Na verlede week se fokus op god se missie en heerlikheid, is dit hopelik vir jou 
duidelik dat jy dikwels op jou eie missie is vir jou eie eer of behoud sonder jesus. 
Daar is dus waarskynlik dinge waarvan jy jouself moet bekeer, maar bekering is 
glibberig. Ons harte is so misleidend en selfregverdigend dat dit vir ons baie moeilik 
is om ons werklike sondes te sien, maar tog baie maklik om dié van ander te sien. Jy 
hou waarskynlik nie op die oomblik daarvan om te hoor dat jy moontlik jouself van 
iets moet bekeer nie. Ons is bang vir eerlike selfondersoek, om dan ons vuil gemors 
te sien en op te kyk in die veroordelende oë van god. Ons is bang om ons lewens te 
verloor. Maar hierin lê die skoonheid van die evangelie. As ons opkyk na god in 
eerlike belydenis ... Sien ons eerder die barmhartige oë van god as gevolg van 
christus se voldoende werk op die kruis.  Dan eers begin jy iets te lewe wat baie 
meer vervullend is as waarop jy jouself op spandeer het tot nou toe. (hk son. 33) 
Ondersoek jou hart eerlik, bid vir duidelikheid oor jou sonde, bring jou 
selfgesentreerdheid na die lig van die kruis en ontdek die oorweldigende vreugde 
van nuwe lewe vir god in die lig van die evangelie. 

Baie welkom                           29 Mei 2016 
Mag jy hier geestelik tuis kom en saam met ons groei in die geloof.  

 
 
 

 
 

 
 

Oggenddiens  

Tevrede met tweede beste? 
Paul Grobler 

Wanneer ons dink aan bekering, dink ons baie vinnig aan sonde 
en dat ons daarvan weg moet draai. Bekering is egter baie meer 
as dit. Dit is ’n terugdraai na die beste en dus ’n wegdraai van 
tweede beste. Ons gaan vandag leer wat is bekering werklik 
deur sonde reg te definieer en deur te kyk na die verlore seun 
wat nie net wegdraai van dood nie, maar terugdraai na lewe. 
Bekering is om nie meer tevrede te wees met tweede beste nie. 
 
Aanddiens 

Die verhaal van ’n gemeente 
Chris de Beer 

Ons is besig om te fokus op God se missie. Deel van hierdie 
missie is om bekering in mense te bewerk. Kom luister vanaand 
hoe bekering jou lewe verander. 
 

 
 

 
 

 
 
 

E R E D I E N S T E  
Duxbury:  09:30 
Paul Grobler 

Skriflesing: 
Lukas 15:11-31;  
Psalm 51:1-5 
Sang: 
Ps 150a:1-3  
Ps 46a:1, 6  
Ps 134a:1-4 
Sk 13-3 
 

Duxbury:  
Aanddiens 18:30 
Chris de Beer 
Skriflesing: 
Openbaring 2:1-7 
Sang: 
Ps 18a:1,13, 14  
Ps 18a:20  
Ps 33a:2  
Sk 18-6:1, 2, 3, 4, 5 
Sk 13-3 
 
 
 
  
Residentia-Sunnyside 
Araratsaal 09:30 
Hierdie dienste word 
deur die ander 
belanghebbende kerke 
gereël. 
 
 

 

 

 

Lees binne … 

 

 Kerrie-en-

Sjerrie-aand 
 

Fokustyd: 

Kerkgroei 

 

Preek-

opsomming 

 

Regstreekse 

uitsendings 

 

 



 

 
 

 

  
 Gr 1-3: tydens die 

oggend-erediens;  

 Gr 4-6: ná die oggend-
erediens. 

(Ons laerskoolkinders 
doen almal les 4 van die 
nuwe Aros-
katkisasieboeke.  Volgende 
week les 5).  
Gr 7-11: 17:00 by die kerk.

 
Gesinsbediening 
Volgende gesinsdiens: 
12 Junie 
27 November 

 
Kamp vir gesinne 
2-4 September 2016  
Goodland Estate 
Kontak Annalie Grové by 
082 879 6654. 
 

D I S S I P E L S K A P -
K A F E E  

K A T K I S A S I E  F O K U S T Y D :  K E R K G R O E I  

 ’n Fokustyd in ’n gemeente is wanneer die hele 
gemeente vir ’n bepaalde tyd hulleself verbind 
om skerp te fokus op ’n sekere tema. Ons gaan ’n 
gids, wat deur die deputate kerkgroei opgestel is, 
hiervoor gebruik. Hierdie fokustyd strek oor ses 
weke en kan deur die hele gemeente gevolg 
word.  
Die gids bied die ses temas van die 
kerkgroeibediening aan op ’n hanteerbare manier 
sodat gemeentes dit kan verken. Die gids bevat 
preekwenke vir elke Sondag, dagstukkies en 
groepstudie vir elkeen van die temas.  
 
Ons stel voor dat elkeen in die gemeente saam 
met ons hierdie fokustyd aanpak en saam groei.  

 
Die gids kan hier afgelaai word: 

www.kerkgroei.co.za 
 
Week 1: Die missie van God  22 - 28 Mei        
Week 2: Bekering     29 Mei - 4 Junie                
Week 3: Gebed       5 -11 Junie                   
Week 4: Groei    12 - 17 Junie                       
Week 5: Toerus      19 - 25 Junie                   
Week 6: Inrig        26 Junie - 2 Julie  
 

  

 

30 Mei 
Wie is wie? 
Bybelkarakters (Philippus, 
Thomas) 
Gerda Snyman, Koos 
13 Junie 
Wie is wie? 
Bybelkarakters (Johannes 
die doper, Lukas) 
Gerda Carney, Wina 

http://www.kerkgroei.co.za/


 

  

’n Aand wat jy nie kan mis nie 
Datum: Vrydag  10 Junie 2016  
Tyd : 18:00 uur vir 18:30 
Kom drink ’n glasie sjerrie en eet daarna heerlike 
kerriegeregte.  Daar gaan ’n verskeidenheid  
wees om van te kies:  beesvleis, hoender, 
groentekerrie en ook afval.  Daar sal ook “kerrie-
sonder-kerrie” wees.   Stampmielies, rys en slaai 
word ook bedien.  Ons sluit af met sjokolade. 

Volwassenes, studente en  
hoërskoolleerders:  R60 
Laerskoolleerders: R30  
Voorskoolse kinders: gratis 

Agapé-diensgroep verkoop kaartjies. 
Daar is slegs 150 kaartjies beskikbaar.  
Kom  koop sommer dadelik  jul kaartjies! 
Bring eie eetgerei, glase en drinkgoed. 

Bankbesonderhede vir elektroniese 
inbetalings: 
Rekeningnaam: Agape Diensgroep  
ABSA tjekrekening 
Nommer: 4084921490 
Tak: Ben Swartstraat   
Verwysing: Naam Van en KS  
E-pos asb. bewys van betaling na:  
marieheystek@mweb.co.za 
Dankie vir almal se ondersteuning. 

 

 
 
 

 
 
 

 

Eljadahuis 
Eljadahuis het die volgende lys van items 
gegee vir diegene wat graag wil bydra om 
minderbevoorregtes te help: blikkiesvleis, -vis 
en -groente, pasta, macaroni en spaghetti, 
sout, koekmeel, koffie, tee, suiker, 
langlewemelk of poeiermelk, margarien, 
kookolie, eiers, soppoeier, broodsmeer, 
konfyt, ontbytpap en aanmaakkoeldrank; 
toiletware soos seep, tandepasta, 
tandeborsels, sjampoe, toiletpapier, 
waspoeier, kamme, borsels en skoenpolitoer. 
In die portaal van die saal is ’n houtkis spesifiek 
vir hierdie doel geplaas. Die inhoud hiervan 
word een maal per maand opgelaai en na 
Eljadahuis geneem. 

 

 
 

Mootkamp 2016 

Waarna dors jy? 
Graad 7, 8 en 9:  26 Junie tot 1 Julie  
Koste: R550 
Graad 10, 11 en 12:  25 Junie tot 2 Julie 
Koste:  R700 
Hoe kan jy help? 
Borg ’n minderbevooregte kind vir ’n dag 
@ R100 
Navrae:  ansuriwelman@gmail.com 

 

Meet and Eat @ Philadelphia 
“Sopkombuis”  
Die sopkombuis is elke Vrydag van 12:00 tot 
14:00 uur oop by  Lunnonstraat 127. Twee 
kerke bedien en verskaf die sop gesamentlik 
elke Vrydag. Dit is dus een keer elke maand 
Brooklyn se verantwoordelikheid om 10 ℓ sop 
te verskaf en dan ook te help. 
Brooklyn se beurt die volgende twee maande 
is: 

 3 Junie 2016 

 22 Julie 2016  

Hoe kan jy help: 

1. Studente kan kom help sop bedien en kuier 

met  die mense. Ons begin 11:30 met 

voorbereidings  en ruim 14:00 op.  

2. Jy kan sop skenk, verkieslik in roomysbakke 

wat maklik vervoer en vries. Dit is 

noodsaaklik dat ons elke maand 10 ℓ sop kry, 

so dit is belangrik dat almal nie op dieselfde 

Vrydag sop skenk nie.  

3. Brood of enige ander donasies is ook 

welkom. Vertel asb. vir die werklose en 

huislose mense rondom Hatfield van die 

sopkombuis.  

4. Bid vir die sukses van die projek. 

Enige navrae: Ansuri Welman 072 418 2190, 

Henré van Rooy 072 257 7756 

 

KERRIE-EN-SJERRIE-AAND 
 

mailto:marieheystek@mweb.co.za
mailto:ansuriwelman@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

  

Voorbidding:   

Sri Lanka 
Die belangrikheid van 
Boeddhisme word selfs in 
openbare skole in Sri Lanka 
voorgehou en ervaar, waar 
Christenkinders verplig word 
om die meerderheidsgeloof te 
studeer en te beoefen.  Bid 
asseblief dat die Here 
Christenonderwysers en 
bedieningswerkers as 
vrywilligers byeen sal bring, 
sodat kinders die geleentheid 
sal hê om Christenskap by die 
skool te studeer. 
 

D A G B O E K  
Vandag: 
Jeug-kleingroepe 
Maandag: 
UP: eksamens begin 
19:00  Dissipelskapkafee 
Dinsdag: 
08:30  Predikante-toerusting 
Woensdag: 
UP: kwartaal sluit 
18:00  Bedieningskommissie 
18:30  Die Hodos-bediening 
Donderdag: 
12:00  KVA 
19:30  Musiekbediening 
 
 
 
 
 
 
 

Die Diensgroep vir Siekes van Brooklyn-gemeente wil graag 
oud en jonk, met enige ongesteldheid of siekte, pyn of 
ongeluk bystaan met ’n besoek aan huis of hospitaal, 
telefoonoproep of sms. Ons dra graag ons siek mense op 
aan die Here en ons gemeente. Stel ons in kennis stel sodat 
ons ons onderneming gestand kan doen. Kontak Bets 
Engelmohr by 082 320 9133, Anita Cilliers by 082 928 0767 
of Elzabe Barnard by 072 546 4612. Kontak gerus een van 
die predikante vir meer sensitiewe persoonlike sake. 

 
Meelewing 
Michael Ferreira se moeder is die afgelope week oorlede.  
Ons bid hom, Annie en die kinders die vertroosting van ons 
Hemelse Vader toe. 

 
Residentia Sunnyside:  
Troyestraat 40, Sunnyside 
Residentia Sunnyside is ’n oord waar daar nie net omgesien 
word na bejaardes en verswakte mense nie, maar daar word 
ook vir hulle omgegee!  Werkende  of afgetrede persone 
van 50 jaar en ouer kan ook  hier woon. 
Daar is tans verskeie tipes van verblyf beskikbaar: 
Eenman-woonstelle  @ R3 479 per maand;  
1½-slaapkamerwoonstelle @ R4 214 per maand.   
Volle sorg word verskaf by Karmel-versorgingseenheid:  
pryse van R6 420 tot R10 165 per maand.  
Kontak Tersia Cornelissen (Karmel) en Anneke Cilliers 
(woonstelle) by 012 440 5341 gedurende kantoorure vir 
meer besonderhede. 
 

Vroeë biltongverkope 
Die jagseisoen het reeds geopen  
Diensgroep Projekte vra dringend skenkings van wild.  Ons 
het voldoende geriewe om wild te berg van nou tot die 
Biltongfees.  
 Ons behoort wilds- en beesbiltong gereed te hê vir die 
laaste naweek van Mei.  Verdere inligting sal later 
deurgegee word.  
 

 

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



 

\   

 

G E L U K W E N S E  

Onderwerp jou aan God, dan sal jy vrede hê en sal 
alles met jou goed gaan (Job 22:21). 

 
31/5 Doeks Ehlers Kronendal 304 

31/5 Roelof Grove 082 603 4111 

31/5 Alwyn Rossouw 083 259 2547 

31/5 Smit van Rooy 083 284 5195 

1/6 Jan Nortje 084 783 1308 

2/6 Albert Anderson 081 780 9451 

2/6 Mieke Bakker 073 252 3423 

2/6 Erna Cloete 072 014 2220 

2/6 Werner Pieterson  082 904 5885 

2/6 Ingrid v.d. Merwe 083 635 2252 

3/6 Christoff v.d. Walt 084 585 4179 

4/6 Marna Fourie 083 400 0103 

4/6 Walter v.d. Merwe 072 355 9066 

 

 

 
 
 

LEES vir KEES 
se KRONIEK VAN DONKERHOEK 
ONDERSTEUN DIE BILTONGFEES 

en GENIET ’N GOEIE BOEK. 
 

Prys:  R225     Wina vat R50 
 

Op die lys gee naam en e-pos 
en moet nie die strokie los 

met al die bankbesonderhede; 
vat ’n boek, lees met genot 

en betaal jou skade vlot 
feestelik: 

Wina 
(Boeke by die kerkkantoor beskikbaar) 
 

 

Die pad van lig en 

donker 
 

Die pad van die regverdiges is soos 
helder oggendlig wat groei en 
sterker word tot dit heeltemal dag 
is; die pad van die goddeloses is 
soos die donker: hulle weet nie 
waaroor hulle sal struikel nie … 
Wees veral versigtig met wat in jou 
hart omgaan, want dit bepaal jou 
hele lewe (Spreuke 4:18, 19, 23).  

 
In hierdie lewe is daar twee paaie. Die 
een is die pad van lig, lewe en vrede, 
die ander een ’n pad van donker, 
struikel en vrees. Jesus het juis gekom 
vir sondaars wat op die verkeerde pad 
loop om te sê Hy is die weg, die 
waarheid en die lewe.  
 

Wie sy sonde wegsteek, moet niks 
goeds te wagte wees nie; wie sy 
sonde bely en daarvan afsien, sal 
genade ontvang (Spreuke 28:13). 

 

 
 

Hulp met bejaarde  
Hulpverlening word benodig vir  ’n 
bejaarde man in die ooste van 
Pretoria.  Die helper moet by die 
bejaarde man inwoon en oor ’n  geldige 
rybewys beskik. Kontak 082 427 1853 
of 082 930 1213 as jy belang stel. 
 

GKSA:  
GEEN BEROEPENUUS VIR 
SONDAG 29 MEI 2016 NIE 

M I D W E E K B O O D S K A P  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Brooklyn (Nagmaal) 22 Mei 

Lukas 4:16-30 

God se missie 
1. Die missio Dei 
Ons lees in Lukas 4:16-30 van die missio Dei, want 
ons lees van Jesus se missie. 
2. Een missie met baie gestuurdes 
Elke gelowige is ’n gestuurde. Lees wat staan in 
Johannes 17:18 en 20:21: 

Soos U My na die wêreld toe gestuur het, het 
Ek hulle ook na die wêreld gestuur …  

“Vrede vir julle!” sê Hy weer vir hulle. Soos 
die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.  
3. Die hoofdoel van God se missie 
Die mens se redding is nie die belangrikste doel van 
God se missie nie, God se heerlikheid is! In Efesiërs 
1:1-14 lees ons oor God se groot raadsplan en hoe 
alles uiteindelik oor sy eer en heerlikheid gaan. In 
Filippense 2:9-11 lees ons:  

Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer 
verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke 
naam is, sodat in die Naam van Jesus elkeen 
wat in die hemel en op die aarde en onder die 
aarde is, die knieg sou buig, en elke tong sou 
erken: “Jesus Christus is Here!” tot eer van God 
die Vader.  

In Openbaring 4 en 5 lees ons hoe die totale 
skepping, aards en hemels, daarop gerig is om die 
eindelose en grenslose heerlikheid van God te 
verkondig en te bedien.  
4. Die visie van die missie 
God is onstuitbaar op pad na Openbaring 7:9-10: 

Hierna het ek ’n groot menigte gesien wat 
niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, 
stam, volk en taal en het voor die troon en voor 
die Lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad, 
en daar was palmtakke in hulle hande. Hulle 
het hard uitgeroep: “Ons redding kom van ons 
God, wat op die troon sit, en van die Lam!” 

God se visie is die kerk se visie! Indien ons enige 
ander visie het, is ons op ons eie missie. 
5. Op wie se missie is jy? 
Die groot vraag is, ruik mense vir jou of vir Jesus? 

Maar aan God die dank! Hy voer ons altyd 
saam in sy triomftog omdat ons een is met 
Christus. Deur ons versprei Hy die kennis van 
Christus oral soos ’n aangename geur. Ons is 
die wierook wat deur Christus vir God gebrand 
word, waarvan die geur die bereik wat gered 
word, sowel as die wat verlore gaan (2 
Korintiërs 2:14-15). 

 

Brooklyn (Nagmaal) 22 Mei 

Johannes 15:1-8  

Ek in Hom 
Die Bybel is die Woord van God waarin Hy 
Homself aan die mens bekend maak 
(Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 3). Wat 
in die Bybel verwoord is, is nie sommer net ’n 
klomp los gedagtes oor God nie.  Dit het ’n 
duidelike storielyn – ons praat van ’n historiese 
openbaringslyn vanaf Genesis 1:1 tot 
Openbaring 22:21.   
In hierdie storielyn is daar ses hoofmomente:  

 Skepping (Genesis 1:1);  

 Sondeval (Genesis 3:1);  

 Verbond (Genesis 17:7);  

 Christus (Johannes 3:16);  

 Nuwe Testament (Matteus 28:18-20);  

 Herskepping (Openbaring 21:5).  
 
Hy maak Homself baie duidelik aan ons bekend 
as ’n  “Verhoudingswese”.  Hy het die mens nie 
aan sy eie lot oorgelaat nadat Hy hom geskape 
het nie.  Ook nie nadat hy in sonde geval het nie 
(van God vervreem geraak het nie).  Hy is die 
Een wat opsoek en Homself aan sy kinders 
verbind. Hy is die Een wat alles lei na die ewige 
lewe ... 
Jesus het die Nuwe Testamentiese tyd waarin 
ons vandag leef, ingelei met ’n baie duidelike 
opdrag (Matteus 28:18-20). Sy opdrag aan ons 
is duidelik: gaan dan heen ... Dit is die missio 
Dei, God se sending, sy missie. Dit is wat Hy wil 
hê ons besig mee moet wees. In Jesus se 
gelykenis van die wynstok en die lote vind ons 
dieselfde opdrag.  Die mens moet vrug dra (leef 
tot eer van God) waardeur God verheerlik kan 
word.  
 

In hierdie gelykenis is die kernopdrag egter nie 
om uit te gaan en vrug te dra nie.  Die 
kernopdrag is: Bly in My! ... en dan gee ons 
Here ook die eenvoudige rede daarvoor: want 
sonder My kan julle niks doen nie! Die 
werklikheid is, as jy nie in Jesus is nie, kan jy nie 
vrug dra nie, hoegenaamd nie (vers 4). Sonder 
’n lewende verhouding met ons Here is dit 
onmoontlik om enigiets te doen wat goed is, 
waardeur God verheerlik sou word. Groei in jou 
verhouding met ons Here deur al hoe meer te 
besef hoe afhanklik jy van Hom is en om al hoe 
meer daarna te strewe om Hom bo alles lief te 
hê en te dien. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 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.  

 

ADVERTENSIES 

 
OEFENFIETS GESOEK  
’n Goeie tweedehandse oefenfiets.  Skakel Niek by 012 361 5067 of 082 517 0863. 

SONJA SMITH BEGRAFNISDIENSTE 
Die dood van ’n gesinslid is altyd hartseer. Die begrafnis kan egter ’n danksegging wees vir die lewe en 
werk van ’n geliefde en ’n bevestiging van die vaste vertroue in Christus, wat sy beloftes altyd nakom. 
Die trauma vir die agtergeblewenes bly ’n realiteit en daarom behartig ons by Sonja Smith 
Begrafnisgroep BROOKLYN  die verwydering van die liggaam,  huldigingsdiens, spyseniering, blomme en 
musiek na u keuse. Ons kan ook aand- en naweekbegrafnisse moontlik maak. Berading is deel van die 
diens. Dit is vir ons geen opoffering om tuisreëlings in die geborgenheid van u huis te behartig nie. Ons 
akkommodeer graag begrafnispolishouers van alle versekeraars en doen graag voorafbeplanning aan die 
hand van ’n lewenslêer.  Vir u gerief het ons het nou ook ’n kantoor in Monumentpark.  Kontak Marietjie 
van Rooyen by 071 355 9409 of marietjie@ssfg.co.za 

KLEUTERSKOOLPOS BESKIKBAAR  
by Kaatvoet Klitsies-skool op die Gereformeerde Skool Dirk Postma se terrein. Dis 'n klein groepie 
kinders van 2 tot 4 jaar oud. Die pos is onmiddellik beskikbaar en salaris is onderhandelbaar. 
Indien u belang stel, stuur asb. 'n CV na roelien@burgervorster.co.za of 
skakel 083 629 9048.  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

Regstreekse  
uitsending                       
van eredienste 
 
Het jy geweet jy kan die eredienste 
ook nou regstreeks kyk op die 
internet saam met ander? Die 
video’s is ook ná die tyd beskikbaar 
om weer te kyk of met vriende en 
familie te deel.   
Gaan na die volgende webadres om 
dit uit te toets: 
www.gkbrooklyn.org.za/uitsaai 
of kry vorige preke by 
www.gkbrooklyn.org.za/preke 
 

Huis met 2 slaapkamers in ’n 
kommune beskikbaar 
Waar:  Dickensonlaan, Waverley 
Besonderhede:  Veilige parkering, sekuriteit, 
tuindiens ingesluit. 
Wanneer:  18 Julie 2016 
Prys:  R3 000 p.m + elektrisiteit.  Deposito. 
Navrae:  Edwin 082 873 9706 of Gerda 084 833 
0421 
 

Ter approbasie: 
As ouderlinge:  Hanno van Schaick en  
Louis Kruger. 
As Diaken:  Herman van Heerden 
 

mailto:marina@ssfg.co.za
mailto:roelien@burgervorster.co.za
http://www.gkbrooklyn.org.za/uitsaai
http://www.gkbrooklyn.org.za/preke


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 

29 
Mei 

Duxbury Ouderling 
Colin 
Cameron 
Diaken  
Fanus 
Nortje 
 
 

 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Elshaddai Children’s 
Home 
(kaalvoetkerk) 
 
 
 

Annemarie 

5 
Junie 
 

Duxbury Ouderling 
 
Diaken  
Hannes van 
Wyk 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Potchefstroom 
Teologiese 
Studentekas  
 

Elfrieda 

 
Besoek ons by: 

 

www.gkbrooklyn.org.za 
 

 
 

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). 
 

 


