
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Baie welkom                     31 Januarie 2016 
Mag jy hier geestelik tuis kom en saam met ons groei in die geloof.  

 
 
 

 
 

 
 

Oggenddiens 

Ons Herder se stem 
Fanie van der Schyff 

Jesus maak Homself bekend as die Goeie Herder. Hy 
ken ons as sy skape elkeen by die naam en roep ons. 
By Hom is ons veilig en word ons ook deur gevare 
heen in vrede gelei na ewige rus. Dit is die een kant 
van Jesus se preek. Die ander kant is die vraag: Volg 
jy die roepstem van die Goeie Herder? Want ... 
 

Aanddiens  

Die pad waarop Jesus se Gees ons lei 
Chris de Beer 
Die pad waarop Jesus se Gees ons lei, is baie 
spesiaal. Vanaand gaan ons op hierdie pad loop om 
te sien hoe lyk hierdie pad en wat is die padreëls. 
 

Die mense sê 
Eerlike mense geniet die koning se goedgesindheid; hy 

hou van mense wat die waarheid praat. (Spreuke 16:13) 

Ken jy ook daardie uitdrukking: “ Die mense sê”? Gewoonlik word 
sulke uitdrukkings gebruik wanneer een of twee individue by die werk 
of in die kerk beswaard is.Dan skuil hulle graag agter die woorde. Dan 
is “die mense” skielik ongelukkig. Of “die mense” is ontsteld. Die 
probleem met “die mense” is dat hulle gewoonlik naamloos is. Jy is 
altyd uitgelewer aan die gesiglose massa wanneer “ die mense” begin 
sê! Die oordraers van “die mense” se opinies is ook altyd “onskuldig”. 
Moet jou asseblief nie aan sulke stories steur as jy op die Here se pad 
leef nie. Mense watreguit saam met jou op hierdie pad loop, sal altyd 
die moed van hul oortuiging hê om vir jou in hulle eie naam iets te sê 
as dit nodig is.Hulle skuil nooit agter skuilname soos “die mense” nie. 

Jy moet dit asseblief nie doen nie. Leef oop  en eerlik. 

Geneem uit Goeie Nuus vir elke dag deur Stephan Joubert 

 

E R E D I E N S T E  
Duxbury:  09:30 
Fanie van der Schyff 
Skriflesing: 
Johannes 10 (vers 3b) 
27-30 
Sang: 
Koraalgebed:1, 4 
Sk 12-2 (Geloofsbelydenis) 
vers 1 - almal 
vers 2 - vroue 
vers 3 - mans 
vers 4 – predikant lees   
vers 5 - almal 
Sk 9-2:1, 2 
Ps 23a:1, 2 
Sk 5-3:2, 4, 5 
Sk 13-3 

Duxbury:  
Aanddiens 18:30 
Chris de Beer 
Skriflesing: 
Handelinge 13:1-12 
Sang: 
Ps 31a:1, 17   
Lb 168:1, 2, 3  
Lb 231:1, 3 
Sk 8-1:1, 2  
Sk 13-3  
 

Residentia-Sunnyside 

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

 

 

 

 

Lees binne … 
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INKOMSTE (BYDRAES) 

UITGAWES 

 

 TEKORT 

R2 649 522 

R2 926 450 

R   276 928 
Uitgesluit Biltongfees 
 
 

Uitgesluit Biltongfees en Augustus-Dankoffer 
 
 

NUUS UIT DIE KERKKANTOOR  
Katkisasie-inligting vir klasse in 2016 
Kinderkerk: in die lapa 
Gr 1-6:  Direk ná die oggenderediens 

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

Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir 2016 
Die nuutste kerk-almanakke is in die kerkkantoor beskikbaar teen R70 per 

eksemplaar. 

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

Geskiedenis van die Gereformeerde Kerk Pretoria-Brooklyn 
Steeds beskikbaar teen slegs R120 per eksemplaar 



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

Brooklyn-Bybelbank 
Om te kan reis is ’n wonderlike  
voorreg.  ’n Mens sien nuwe plekke  
en ontmoet interessante mense en  
wanneer jy in Afrika reis en die mense  
van nader leer ken, besef jy hoe  
geseënd jy is.  Ons wou graag iets van  
hierdie voorreg  met mense deel.  Dit  
is hoe ons gesin ’n projek begin het  
wat ons “’n Bybel ’n dag” noem.  Ons  
neem Bybels saam in die tale van die  
plekke wat ons gaan besoek en deel  
dan die Bybels uit soos ons deur die  
Gees gelei word.     
 

Omdat dit vir ons so ’n ongelooflike  
belewenis is om die Bybels te  
versprei, bied ons die gemeente die  
geleentheid om deel te neem.  Die  
behoefte aan Bybels is ongelooflik  
groot in ons eie land en in die res van  
Afrika.  Hiervoor het ons ’n Bybelbank  
by die kerk begin.  Elke Sondagoggend  
ná kerk is daar Bybels by die saal  
beskikbaar teen kosprys van R60 elk.   
Ons het Bybels in al die tale van Suid- 
Afrika en  die buurlande in voorraad.   
Ons wil graag donasies hê om  
voorraad aan te koop om die  
Bybelbank in stand te hou.  Indien jy  
self nuwe Bybels het wat jy wil skenk  
vir die projek, sal dit baie help. 
 

As jy reis vir plesier of werk, maak  
plek vir ’n Bybel of twee.  En as jy nie  
reis nie, dink gerus aan ander uitreike  
waar Bybels baie welkom sal wees   
soos by New Life City Church,  
Vosstraat, Agapé-damesuitreikdag en  
dan is daar ook nog die studente wat  
na Swaziland of Malawi uitreik. Dink  
daaraan om vir jou huiswerker of  
tuinier ’n Bybel as geskenk te gee.  
 
Indien enigiemand by die projek  
betrokke wil raak, is julle welkom om  
met ons te kom gesels. 
Pieter en Ronel Stronkhorst     
 

 GROEPE 
 GESINNE 

’n Lewe van dankbaarheid  

(derde gebod) 
WAT EIS DIE DERDE GEBOD? 

Ons mag die naam van God nie laster of misbruik 
deur te vloek, deur ’n vals eed af te lê of deur 
onnodig te sweer nie. Verder mag ons nie deur stil te 
bly of dit toe te laat ons aan sulke verskriklike 
sondes skuldig maak nie. Kortom, ons mag die 
Heilige Naam van God nie anders as met vrees en 
eerbied gebruik nie, sodat Hy deur ons reg bely, 
aangeroep en in al ons woorde en werke geprys 
word. 
LEES DIE VOLGENDE: 
Eksodus 3:1-15; 
Eksodus 20:7; 
Matteus 6:5-15; 
Filippense 2:5-11; 
Openbaring 4:8-11 en 5:8-14. 

Lees ook die Heidelbergse Kategismus Sondag 36 en 
37 (vergelyk gerus die Skrifverwysings by elke 
Sondag-afdeling). 
Om die Naam van ons Here openlik te mag bely, bly 
’n ontsettende voorreg. Heilig sy Naam! 

 

T O E R U S T I N G  

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. 
 

 

N U W E  L I D M A T E  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

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. 
 

Tuisversorging 
Residentia-Sunnyside-aftreeoord bied nou ’n 
uitgebreide huisversorgingsdiens aan wat 
daaglikse bejaardesorg, gestremde sorg en ook 
korttermynversorging insluit indien nodig. Dit is 
omvattende diens in die gerief van jou eie 
woning, soos bv. voedselvoorbereiding, 
ondersteuning met maatskaplike en 
huishoudelike take, terapeutiese programme 
en ander keuses wat persoonlik aangepas kan 
word. 
Brosjures is by die deure beskikbaar. 
Kontak Wina Cameron vir verdere 
besonderhede  by 082 859 5216 of 012 460 
8787. 
 

Verjaardagtee: 14 Februarie 
Almal word genooi om op 14 Februarie ná die diens saam 
te kom tee of koffie drink om die verjaarsdae te vier van 
dié lidmate wat in die eerste drie maande van die jaar 
verjaar.  
 

Dié wat in Januarie, Februarie en Maart verjaar, word 
gevra om asb. ’n bordjie handeetgoed te bring vir die 
lekker saam kuier. 
 
 

 

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

Maandag: 
19:00  Agapé 

Dinsdag: 
08:30 Predikante-toerusting 

Woensdag: 
18:00  
Bedieningskommissie 
18:30  Hodos-bediening 
18:30  Juventus 

Donderdag: 
12:00  KVA 
19:00  Musiekbediening 
 

 
Voorbidding: 

Kameroen 
Boko Haram was 
aanvanklik net ’n Nigeriese 
probleem, maar dit het 
vinnig oorgespoel na 
Kameroen, Tsad en Niger.  
Onsekerheid in hierdie 
nasies het toegeneem 
sedert hulle Nigerië begin 
ondersteun het in hul stryd 
teen die rebelle.  
Terselfdertyd is die kerk 
ook diep geraak. Bid dat die 
Here deurgaans sal 
voorsien vir sy kinders wat 
ontworteld gelaat is weens 
die geweld. 
 

Johannes 10: 3 
vir hom maak die hekwagter 
oop. Die skape luister na die 
herder se stem. Hy roep sy 
skape op hulle name en lei 
hulle uit. 

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

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

1 FEBRUARIE: Agapé-vergadering 
8 FEBRUARIE: Ek, as Christin in my werkplek, te midde 

van ongelowiges en korrupsie. Wat verwag die Here van 
my? Aangebied deur Irma Eloff 

 
 



\  

 

 

NUUSBRIEF  

Ons Huis 
Hier is ’n paar datums vir u kalender: 
27 FEBRUARIE 2016: KERMIS  
Kom geniet die dag saam met ons van 
09:00 tot 13:00.  
Ons benodig die volgende: 
20kg koekmeel, 30 dosyn eiers, 30kg 
wors, 20 pakkies pers kitsgis, 20L melk, 
25kg suiker, 20kg rys, 30kg maalvleis, 10L 
olie, 10kg gemengde groente, 18 dosyn 
hotdog buns, blatjang, klapper, 
piesang, kaneel, koffie en tee. 
5 EN 6 FEB 2016: SPINNATON-
MARATHON  
11 MAART 2016: MUSIEKAAND  
ATKV Quellerina bied ’n musiekaand aan 
met Jannie Moolman en Corlea Botha in 
die saal van Hoërskool Florida om 19:00.  
Kaartjies @ R100 per persoon beskikbaar 
by Dirk Maritz by 082 578 4153. 
Marita van den Berg 
Bestuurder 
 
 
 

G E L U K W E N S E  

God is die liefde self en almal wat uit dié liefde 
leef, leef in ’n hegte verhouding met God en 
God met hulle.                                     

 (1 Johannes 4:16) 
 

31/1 Ninke Kotzee 076 169 2068 

31/1 Eppie Vermaak 082 893 9189 

1/2 Jozef Henning 083 260 4256 

1/2 L Kuhn Karmel 

1/2 Lara Opperman 082 490 3934 

1/2 Andries Pelser 082 412 7979 

1/2 Skip Scheepers 082 372 2138 

1/2 Anmarie v.d. Walt 083 626 3750 

1/2 Lize Venter 082 688 3088 

2/2 Tillie Herbst 072 826 4790 

2/2 Christaan Swanepoel 084 464 1722 

2/2 Leendert van Rooy 084 822 5721 

3/2 Willie Greyling 082 940 2490 

4/2 Linda Petrick 082 795 4271 

4/2 Henk Welman 079 523 9572 

5/2 Gideon Naude 076 481 7960 

6/2 Petra de Klerk 082 553 8602 

6/2 Leoné du Preez 071 104 3744 

6/2 Gerrie Kirsten 072 010 5094 

6/2 Soekie Kruger 083 305 0323 

6/2 Zenell van Zyl 083 400 2819 

 

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

Die kosbaarste Naam 
Terwyl jy hierdie boodskap lees, is daar 
waarskynlik iemand wat op hierdie 
oomblik gemartel of selfs doodgemaak 
word omdat hy of sy die Naam van ons 
Here bely. Elkeen van ons kry elke dag 
geleenthede om dieselfde te doen, 
maar tog word ons betrap in ’n wêreld 
waar die Naam van die Here misbruik 
word. In sulke tye is dit nodig om die 
woorde van Skrifberyming 14-1 te 
onthou: 

Waak, Christen,staan in die geloof dat 
niemand jou die kroon ontroof! 
…Wees wys en dapper, sterk en 

moedig ... 
Ons het die voorreg om die Naam van 
Christus te dra (Handelinge 11:26) … 
wees ’n Christen wat die Naam van ons 
Here in alles grootmaak (Jesaja 6:1-8). 

 

B E R O E P E N U U S  

Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 
 
SONDAG 31 JANUARIE 2016 
BEROEPE ONTVANG 
 

 Ds ID (Danie) de V Potgieter van Rietvallei 
na Gobabis. 

 Proponent Z (Zander) van ’t Zand na 
Middelburg-Noord 



 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INKOMSTE  
BERAAM 

R550  000 

 

 

BILTONG- 
FEES 
2015 

R161  440.92 

  

 

P R E E K O P S O M M I N G  

 BROOKLYN (Oggend)       

 27 Januarie 2016 
 MATTEUS 28:16-20          

“Gaan dan heen ...” 
Jesus se laaste bevel aan sy dissipels met sy 
hemelvaart staan bekend as die sogenaamde 
‘Groot Opdrag’ (Matteus 28:18-20).  Die kern 
van hierdie opdrag is: Gaan dan heen ... Hierdie 
‘Groot Opdrag’ is egter toegevou in ’n 
verklaring en ’n herinnering van ons Here:   

 Met gesag verklaar Jesus: Aan My is alle 
mag gegee in die hemel en op aarde. 

o Dit gaan dus om Hom en Hom alleen! 
Hierdie woorde moes Jesus se dissipels 
(en ons vandag) deurentyd daaraan 
herinner dat Jesus almagtig is en dat die 
krag waarmee Hy in ons werk deur die 
Heilige Gees genoeg is om gehoorsaam te 
wees aan sy ‘Groot Opdrag’. 

 Ná Jesus se verklaring volg ’n opdrag: Gaan 
dan heen ..., met drie verdere opdragte: 
o Gaan maak dissipels van alle mense. 
o Doop hulle wat dissipels geword het in 

die Naam van die Vader en die Seun en 
die Heilige Gees. 

o Leer hulle om alles te onderhou wat ons 
Here ons leer. 

o Dit gaan dus oor ons aan wie die opdrag 
gegee is om heen te gaan ... 

 Jesus se heel laaste woorde op aarde is ’n 
herinnering: En onthou, ... Ek is by julle al die 
dae tot die voleinding van die wêreld.‘   
o Dit gaan hier ook weer om Hom.  Hy gee 

die troos dat sy dissipels (en ons) nooit as 
weeskinders in hierdie wêreld agtergelaat 
word nie – Hy is elke oomblik met ons, 
waar ons besig is met sy ‘Groot Opdrag’. 

Agter die groot opdrag, is daar iets wat nóg 
groter as die ‘Groot Opdrag’ is.  Agter hierdie 
groot opdrag is Jesus self! Dit is Hý wat elkeen 
van ons as sy kinders geroep het en aan elkeen 
van ons die ‘Groot Opdrag’ toevertrou het. Dit 
is egter onmoontlik om “heen te gaan” as ons 
nie eers volgelinge van ons Here is nie. Ons 
Here roep jou ... Hy stuur jou.  Volg Hom en 
“gaan dan heen ...”  Wat ’n voorreg om deur 
Hom gebruik te word in sy diens! 

 
 

 BROOKLYN (Aand)       

 27 Januarie 2016 
 LUKAS 9:23-24 
 Tema: Saam op Jesus se pad 

God roep jou …  

volg Hom! 
Elke mens is op pad êrens heen. Die vraag is: is 
ons op Jesus se pad? Dit is waaroor hierdie teks 
gaan: die eerste paar treë van ons pad saam 
met Jesus. 
 

A.Die eerste tree: 
Die eerste tree is my “wil” om Jesus te volg. Die 
vraag is: wil ek werklik vir Christus volg? Die 
vers begin met die woorde: “As iemand agter 
My wil …” Die mens se wil het te doen met die 
feit dat die mens kan instem, kies of 
goedkeuring gee. En weet u, ’n mens doen slegs 
iets as jy toestemming van jou wil gekry het. ’n 
Mens doen iets, want hy of sy wil dit doen, 
want as jy nie wil nie, gaan jy dit nie doen nie. 
Wanneer jy besluit jy wil vir Christus volg, 
beteken dit jy het jouself daartoe verbind. Dan 
is jy reg om die tweede tree te gee. 
 

B. Die tweede tree:  
Die tweede tree het te doen met die prys wat 
ons betaal om Jesus te volg, want om Jesus te 
volg is nie verniet nie. Die punt is, as ek agter 
Jesus aan wil kom, moet ek myself verloën en 
elke dag my kruis opneem. Om Jesus te volg is 
alles behalwe vervelig. Op sy pad mag jy dalk 
vind dat jy in gevaarlike, ongerieflike en 
ongesonde omstandighede beland. Jy mag selfs 
die dood in die gesig staar, maar jy weet dit is 
die moeite werd, want daar op Golgota was Hy 
bereid om sy lewe vir ons elkeen te gee. 
 

C. Die belofte: 
Die wonderlike nuus is dat die mense wat vir 
Jesus volg, kan vashou aan sy belofte: 
 

... want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit 
verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil 
verloor, sal dit behou. 
  

In Jesus Christus kry ons ’n nuwe lewe!  

Sy pad loop na die nuwe 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

SKAAKKLASSE 
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. 
 

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 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 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.  

 

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. 
 

 
 
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 
 
 
 

ADVERTENSIES 

 

 

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. 
 

 

Eljadahuis 
 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 
 
31 Jan 

 
 
Duxbury 

 
 
Ouderling 
Christoff 
Pretorius 
Diaken  
Hannes 
Welman 

 
 
Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
GKSA Sustentasie 
 
 
 
 

 
 
Magda 

 
 
31 Jan 
  
 

 
 
Duxbury 

 
 
Ouderling 
 
Diaken  
Steyn van 
Wyk 

 
 
Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
GKSA Sustentasie 
 
 
 
 
 

 
 
Marie 

 
 

 

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). 
 

 


