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Uit Hom en deur Hom 

en tot Hom is alle dinge. 

Aan Hom behoort die 

heerlikheid tot in 

ewigheid! Amen. 

Romeine 11:36 



 

Jesus Christus is Here en Koning 
van Brooklyn-gemeente ... hierdie 
kerk behoort aan Hom alleen en Hy 
alleen regeer oor ons. Hy het jou 
hierheen gelei om deel te wees van 
hierdie geloofsgemeenskap. Hy gee 
gawes.  Hy stimuleer tot diens.  Hy 
vertroos en gee nuwe krag.  Hy lei 
ons tot eerbetoon. Baie welkom 
hier by ons. 
 
Ons in die Gereformeerde Kerk 
Pretoria-Brooklyn wil gehoorsaam 
wees aan ons roeping na binne en 
buite. Ons het diep onder die besef 
gekom dat ons nie hier in Brooklyn-
gemeente is ter wille van onsself 
nie. Ons is geroep om God te eer, 
Hom en mekaar te dien en dissipels 
van Jesus te maak ... oral, altyd!  
Om aan hierdie roeping 
gehoorsaam te wees, moet ons 
vanuit die enkele belydenis leef:  

. 

 

 

 

Uit Hom en deur Hom en tot Hom is 
alle dinge (Romeine 11:36): 

• Uit Hom: 
 Uit Hom is alle dinge … 
 daarom eer ons Hom.  
• Deur Hom: 
 Deur Hom wat in ons werk, 
 word ons in staat gestel om 
 mekaar en ander te dien. 
• Tot Hom: 
 Tot Hom is alle dinge … 
 daarom maak ons dissipels 
 van Jesus, wat God eer, 
 ander dien en ander weer 
 dissipels maak. 
 

Mag jy met hierdie belydenis die 
grootheid van ons Here beleef en 
met vrymoedigheid dit met ander 
deel. 

Brooklyn-groete 
2015 
 

Baie welkom by ons! 

Gereformeerde Kerk 

 Pretoria-Brooklyn 

 Duxburyweg 174 

Hillcrest 
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Daar is reeds ’n groot aantal 
groepe wat net wag dat jy 
daarby inskakel. ’n Lys van 
kleingroepe en kontakpersone is 
by die kerkkantoor beskikbaar en 
verskyn van tyd tot tyd in die 
nuusbrief (Hart & Hand). Kontak 
enige van die kontakpersone om 
deel te word van ’n groep of 
begin dalk self ’n nuwe groep. 
Vra gerus die predikante vir hulp.   
 

Ons glo verder dat die Here alle 
Christene in die bediening wil 
gebruik en dat almal daarom in 
die bediening kan staan. 
Hiervoor is daar baie 
geleenthede deur middel van ons 
diensgroepe.  
 
 

Samestelling en funksionering  

van die gemeente 
Die gemeente bestaan uit sowat  
918 lidmate waarvan 615 gesinslidmate, 202 
studente en 101 ouer lidmate is.  Die ouer lidmate 
bly hoofsaaklik in die Residentia Stigting in 
Troyestraat.  
 

Ons diverse eredienste is inspirerende geleenthede 
waar ons saam die lewende God en mekaar 
ontmoet in aanbidding en deur sy Woord en Gees 
aangeraak weggaan! Die oggenderedienste by 
Duxburyweg sowel as by Troyestraat word op ’n 
meer tradisionele Afrikaanse manier aangebied.  
Die aanderedienste by Duxburyweg is in Afrikaans 
en meer eietyds.  
 

Met so baie mense en diversiteit in die gemeente 
is die kleingroepe die geleentheid waar jy opregte 
verhoudings met ander gelowiges kan smee om so 
groei en ondersteuning te ervaar.  
 
 

Kommunikasiebedienings 

Hart & Hand 
Hart & Hand is elke Sondag by die kerkdeure beskikbaar en word weekliks op Vrydae 
per e-pos uitgestuur. Besonderhede oor die eredienste, afkondigings, die program vir 
die week en die lief en leed van die gemeente word alles daarin gepubliseer. Bydraes 
moet voor Donderdagoggend 10:00 by die kerkkantoor wees en is onderhewig aan ’n 
keuringsproses.  

Brooklyn Brokkies 
Brooklyn Brokkies is ’n jaarlikse gemeentetydskrif. Inligting, artikels, onderhoude en nog 
baie meer is alles deel van Brooklyn Brokkies. As jy kennis van bladuitleg of ’n 
joernalistieke belangstelling het, sal die diensgroep graag van jou hulp gebruik maak  
(stuur e-pos aan: gereformeerdekerkbrooklyn@gmail.com). 

Jaarprogram 
Kry ’n Jaarprogram waarop die hele jaar se aktiwiteite aangebring is sodat jy geen aksie 
misloop nie en betyds jou dagboek kan beplan by die kantoor, Sondae by die admintafel 
in die saal of by die kerkdeure. 

Preke op CD/band (Kontak Werner Pieterson by 082 904  Eredienste by 

Duxbury word op rekenaar vasgelê en word op aanvraag deur Werner Pieterson op CD 
gesny. Die preke kan ook in MP3-formaat afgelaai word by www.gkbrooklyn.org.za.  

Internet en SMS’e (Kontak die kerkkantoor: Rentia de Beer by 012 362 

0069) 

http://www.gkbrooklyn.org.za/


 
 

Hart & Hand word weekliks op Vrydae uitgestuur aan alle lidmate  
van wie ons ’n e-posadres het. As jy nie jou kopie van hierdie gemeenteblad kry 
nie, kontak Rentia. Daar word ook gereeld berigte en inligting per SMS aan 
lidmate gestuur. Ons wil jou graag so op die hoogte hou van wat in die 
gemeente gebeur. Help ons deur te sorg dat die kerkkantoor jou nuutste 

selfoonnommer en e-posadres het.  
 

Musiekbediening  
(Kontak Philip Loots by 082 614 
9415) 
Die diensgroep begelei die gemeente met 
sang en musiek in hul lofprysings- en 
aanbiddingsgeleenthede. Hulle adviseer 
ook die kerkraad oor musiek, sang en 
aanbidding in die kerk. As jy ’n 
musiekgawe en -passie het, kan jy jou 
gawes hier gebruik. 
 

Tuine  

Die diensgroep onderneem om na die 
terrein en tuin by die kerkgebou om te 
sien. 
 

IT-, visuele en 

klankdiensgroep  

(Kontak it@gkbrooklyn.org.za of 
kerkkantoor by 012 362 0069) 
Ons webblad by 
http://www.gkbrooklyn.org.za moet in 
stand gehou word. Benewens inligting 
oor ons as gemeente, word daar ook 
gereeld preke in klanklêers geplaas sodat 
mense wat Afrikaans magtig is, 
internasionaal daarna kan luister.  
Verder het die eredienste en ander 
funksies tegnologiese ondersteuning 
nodig.  
As IT, visuele toerusting of 
klanktoerusting jou belangstellingsveld is, 
raak hierby betrokke.  
 
 

 

Algemene bedienings  
  

Agapé-diensgroep  

(Kontak Soekie Kruger by 083 305 
0323) 
Die Agapé-diensgroep het ten doel om God 
se liefde vir ons, deur diensbaarheid aan die 
liggaam van Christus, uit te leef. 

Ons reël byvoorbeeld: 

 die nagmaaletes; 

 die Dissipelskapkafee; 

 ’n Pasga-ete; 

 die kosbank; 

 die verjaarsdagtee-

gesellighede; 

 ’n kerrie-en-sjerrie-aand; 

 ’n lentetee vir ons lidmate bo 

70; 

 ’n uitreikdag; 

 In samewerking met die 

Beertjiediensgroep word  ’n 

Bybel en ’n beertjie aan 

dopelinge gegee; 

 die verhuring van 

kombuistoerusting en 

breekware  
(Kontak Magda Richards 
 082 551 3625). 
 
 

Kom sluit gerus aan by ’n baie aktiewe 
en dinamiese diensgroep.  

 
  

 

Voorbiddingsgroepe  
(Kontak Leonora Schreurs by 082 940 8938) 
Hierdie groepe lê hulle in die besonder daarop toe om vir bepaalde sake en 
persone voorbidding te doen.  

 

mailto:it@gkbrooklyn.org.za


 
 
Diensgroep vir  

die verwelkoming van nuwe lidmate  
(Kontak Elfrieda Marais by 072 179 5847) 
Hierdie diensgroep reël kwartaalliks ’n byeenkoms vir nuwe lidmate waartydens hulle 
ingelig word oor die gemeente en aangespoor word om betrokke te raak. Ons wil 
nuwe lidmate graag begelei om gou tuis te voel en medelidmate te leer ken. As jy by 
hierdie diensgroep betrokke wil raak, kontak Elfrieda. 
 

Diensgroep Projekte   

(Kontak Wina Cameron by 082 859 5216)  
Die doel van die diensgroep is om fondse te genereer deur funksies soos konserte, 
die biltongfees en gholfdae vir barmhartigheidsdiens binne sowel as buite die grense 
van die kerk. Ons maak staat op die geesdriftige deelname van die hele gemeente 
deur enige hulp, kaartjieverkope en skenkings om van sodanige pogings ’n sukses te 
maak. So probeer ons ’n bydrae lewer tot die vele behoeftes in ons gemeente. 

Siekebesoekdiensgroep  
(Kontak Bets Engelmohr by 082 320 9133) 
Ons gemeente is verantwoordelik om Gereformeerde lidmate van buite Pretoria te 
besoek wat in die Little Company of Mary-hospitaal, die Astrid-kliniek, die Pretoria-
harthospitaal, die Zuid-Afrikaanse Hospitaal en die Momentumsentrum-kliniek 
opgeneem word. Ook word probeer om lidmate in ons gemeente wat ’n 
gesondheidskrisis ervaar of wat langtermynterapie moet ondergaan, te besoek. As jy 
die gawe van deernis en vertroosting het, sal jy hier ’n groot bydrae kan lewer. 

Verjaarsdagdiensgroep  

(Kontak Rika Lubbe by 083 454 8167) 
Hierdie diensgroep beywer hulle daarvoor om aan alle lidmate ’n SMS en ’n 
e-posboodskap van gelukwense te stuur.  Hierdie diensgroep sou graag wou uitbrei 
deur ook nog besoeke aan die bo-tagtigjariges op hul verjaarsdag te bring, maar 
daarvoor word nog vrywilligers benodig. Wil jy miskien betrokke raak? 

Begrafnisdiensgroep  

(Kontak Petra de Klerk by 082 553 8602 vir Duxburyweg of Ester Cordier 
by 072 463 9844 –Troyestraat) 
Hierdie diensgroep lewer ’n diens tydens begrafnisse. Hulle voorsien toebroodjies en 
bedien koffie en tee vir die familie en vriende. Bied gerus jou hulp aan. 

Bedienings meer spesifiek vir senior lidmate  

60 Plussers  
(Kontak Niek Wiechers by 012 361 5067) 
Almal wat bietjie vroeër in die vorige eeu gebore is, kuier gereeld saam, besoek 
interessante plekke en onderneem allerlei projekte. 

Susan Strijdom-diensgroep  

(Kontak Wina Cameron by 082 859 5216) 
Die diensgroep poog om die inwoners van Susan Strijdomtehuis gereeld te besoek. 
Een Sondag per maand word daar hulp verleen tydens die erediens. Kan jy ’n paar 
minute per week hiervoor afstaan? Is dit waar die Here jou roep? 
 

Algemene bedienings Bediening met  

onvoorwaardelike liefde-  

naby, ver, diep en wyd 



 
 

 

Karmel-diensgroep  

(Kontak Emmie Snyman by 078 416 3018) 
Inwoners van Karmel word deurlopend besoek en hulp word elke Sondag by die kapel 
verleen. Inwoners wat nog mobiel is, word na ons gemeentefunksies geneem. Jy kan 
ook ’n groot verskil aan ’n verswakte of bedlêende lidmaat se lewe maak deur net één 
besoekie per maand te bring. 
 

Troyestraat-diensgroep  

(Kontak Hanneke Joubert by 012 341 3020) 
Hierdie diensgroep het ten doel om die gemeenskap van gelowiges in Troyestraat te 

bevorder deur middel van dienslewering op die volgende terreine: 

1 Teeskink  Vivia Postma  012 341 7055  
2 Begrafnisse Ester Cordier   072 463 9844  
3 Troyestraat-funksies Hanneke Joubert   012 341 3020 
4 Karmel Emmie Snyman   078 416 3018 
5 Verjaarsdae Ansie Theunissen   082 773 5169 
6 Beertjies Hanneke Joubert   012 341 3020 
7 Klereverkopings Dalene Engelbrecht  076 394 0235 
8 Orrelfonds Dalene Engelbrecht  076 394 0235 
9 Tuin Ester Cordier   072 463 9844 
10 Vervoer Word onderling gereël 

 

 Bedienings spesifiek  

vir studente 
 

Juventus – Diensgroep vir 

Jongmense  
(Kontak Berend Wierenga  by 

072 904 3921) 
Die bediening aan studente en jong 
werkendes van 18 – 30 staan bekend as 
Juventus.  Ons groei geestelik saam, 
kuier lekker, reël kampe, uitreike en nog 
baie ander dinge. As jy ’n student is en 
’n goeie gebalanseerde geestelike en 
sosiale lewe wil hê, is Juventus net die 
plek!  Hou Hart & Hand dop vir 
besonderhede van aktiwiteite. 
 

Kampe  

(Kontak Chris de Beer) 
by 012 362 0320) 
Daar is verskillende kampe waarby 
studente en ander jongmense betrokke 
kan raak: 

 Visiekamp: ’n kamp wat 

toerusting bied vir senior studente 
(Januarie); 
 

 Eerstejaarskamp: inskakeling 

van eerstejaars (Januarie); 
 

 Moot Skoolverlaterskamp: 
ons jongmense tree as groepleiers op 
by hierdie kamp in Julie vir die 
skoliere van Pretoria; 

 

 Lentekamp: die kamp fokus op 

toerusting oor ’n aktuele tema en 
vind in die lente plaas; 

 

 Juventuskamp: die kamp 

fokus op saamkuier en ontspanning 
by een of ander vakansieoord; 

 

 Interdopperkamp: 
Gereformeerdes van Gauteng, 
Noordwes en Vrystaat kuier saam 
langs die Vaalrivier (ongeveer 
Augustus). 

 



 
 

Bedienings  

spesifiek vir  

onder 18’s 
 

o TAB 

o Kleuterkerk 

o Kinderkerk 

 

TAB (Tiener Aksie Brooklyn)  

(Kontak Danie Eloff  by 083 952 4764) 
Tieners kom van tyd tot tyd saam om 
 te kuier en aktuele sake te bespreek. 

Kleuterkerk  
(Kontak Jolandi Lategan by 082 976 0756 )   

Kinderkerk 
 (Kontak Marga Koelman by 082 923 2346) 
Die 3- tot 6-jariges en die 7- tot 9-jariges word 
gedurende die erediens op hul onderskeie vlakke 
begelei. 

 
Uitreike:In Pretoria 
 

New Life-naskool  
(Kontak Berend Wierenga by (072 
904 3921)  Hierdie diensgroep is ’n 
inisiatief van die studente (Juventus). 
Elke dag van die skoolkwartaal word 
daar hulp aangebied vir die skoolkinders 
van Sunnyside. Daar word huiswerk 
gedoen en die kinders word spesifiek 
gehelp met wiskunde en leeswerk. Dit is 
elke dag van Maandag tot Donderdag 
15:00-17:00 en vereis net een dag per 
week van jou hulp 

President Kruger-

kinderhuise (Pretoria en 

Reddersburg)  
(Kontak Wina Cameron  
by 082 859 5216) 
Weens die huidige ontwrigtende sosiale 
en ekonomiese omstandighede is al hoe 
meer kinders vir hul versorging en 
toekomsverwagting op die kerk 
aangewese. Dalk wil jy hierby betrokke 
raak?  Speelgoed, finansiële bystand, 
kuiertjies, uitstappies en persoonlike 
belangstelling sal ’n groot impak hê en 
besonder waardeer word. 
 

Klerebank  

(Kontak Wina Cameron by 012 460 
8787 of Bets Engelmohr by 
082 320 9133)  

Klereverkopingdiensgroep 

(Kontak Dalene Engelbrecht by 076 
394 0235)  
Die klerebank voorsien klere en ander 
items waar daar nood binne en buite die 
gemeente voorkom. Die items wat nie 
deur die klerebank gebruik word nie, 
word op verkopings by Troyestraat 
verkoop. Items kan by die kerkkantore 
afgegee word.  

Beertjiediensgroep  
(Kontak Hanneke Joubert  
by 012 341 3020) 
Hierdie diensgroep beywer hulle 
daarvoor om gebreide beertjies te maak 
en aan instansies en individue te skenk.  
Daardeur word ’n behoeftige of 
gestremde kind se hartjie verbly. Daar 
word ook deurentyd voorbidding vir 
hierdie kindertjies gedoen. 
Kom maak saam beertjies of skenk wol, 

lint en veral stopsel. 

"Share and Care"-diensgroep  

(Kontak Hanneke Joubert by 012 341 3020) 
Hierdie diensgroep is veral betrokke by kinders in nood by hospitale,  
behoeftige kleuterskole asook ander instellings vir kinders. Afhangende van die  
behoeftes, probeer die diensgroep help waar hulle kan.  
Hou Hart & Hand dop vir besonderhede.  

 



 
 

 

 
 
Hierdie is ’n paar maniere  
waarop jy betrokke kan 
raak. Daar is egter baie 
meer 
bedieningsgeleenthede 
wat nog net nie 
gerealiseer het nie. Wees 
dus sensitief vir wat die 
Here oor jou pad bring, 
watter visie Hy in jou hart 
plaas en watter gawes Hy 
jou gee. Dit is dalk die 
begin van nog ’n 
diensgroep of 
bedieningsgeleentheid. 
Kontak Chris de Beer in 
hierdie verband  
by 012 362 0320. 
 

Ka-Shongwe-uitreik  
(Kontak Chris de Beer by 012 361 0320 ) 
Daar word uitgereik na vigslyers in Ka-Shongwe net 
noord van Swaziland. Klem word veral op 
tuisbesoeke gelê. Hannes Pieters (083 233 0987), ’n 
evangelis van ons gemeente, werk voltyds in Ka-
Shongwe. 
 

Swaziland-uitreik  
(Kontak Paul Grobler by 083 973 0443) 
Daar is ’n paar uitreike per jaar na El Shaddai-
sendingstasie in Swaziland. El Shaddai is die tuiste 
van ongeveer 50 weeskinders. Bouwerk, 
evangelisasie, speel met die kinders, hulp met die 
groentetuin en skool vorm deel van die hulp. 
 
 

Uitreike: Buite Pretoria 
 

ALGEMENE  INLIGTING 
 

Kerkadres  
Posbus 11168, Hatfield  0028     

Administratiewe beampte en 

Attesskriba:  
Rentia de Beer                                                    

Administratiewe assistent:   
Ela Mostert 

 
 

Kantoor Kantoorure Tel Faks E-pos 

Duxburyweg 
Duxburyweg 
 
 
Troyestraat 
Christelike 
Sentrum 

Vry:        
08:00–13:00 
Ma-Do:   
08:00-16:00 
Geen 

012  
362 0069 

 
 

086 639 
1789 

kantoor@gkbrooklyn.org.za 

Internettuisblad:  
www. 
gereformeerdbrooklyn.co.za 

  

 

Kerkkantoor 
Afgesien van dié kantoorure is daar ’n inligtingstafel in die saal Sondae ná die oggenddiens. 
 

 

Eredienste  

 
Duxburyweg 174, Hillcrest: 
09:30 en 18:30 
 
Troyestraat 35, Sunnyside: 
09:30 (Araratsaal) 
 

mailto:kantoor@gkbrooklyn.org.za


 
 

Predikante 

Fanus Heystek 
(Emeritus) 
Bediening gerig op 
Hoofsaaklik lidmate van  

Residentia Stigting 
Telefoon 
H: 012 542 3662 

073 777 1254  
E-pos 
fansan@lantic.net 
 

Fanie van der Schyff 

The Hillside 283,  
Lynnwood  
Bediening gerig op 
Hoofsaaklik lidmate 

bo 30 
Telefoon 
H: 012 348 2467 

083 446 6096 
E-pos 
fanie@gkbrooklyn.org.za 

 

 

Chris de Beer 
Duxburyweg 174,  
Hillcrest  
Bediening gerig op 

Hoofsaaklik lidmate 
Onder 30 
Telefoon 

H: 012 362 0320 
082 758 3550 
E-pos 

chris@gkbrooklyn.org.za 

Kuier ná die eredienste 
Ná die oggenddienste by Duxburyweg, Troye- en 
Vlokstraat kuier lidmate en besoekers saam en 
geniet ’n koppie tee of koffie. Gedurende die jaar 
word daar verskeie gesellige kuiergeleenthede by 
die kerkgeboue gereël – hou Hart & Hand  dop vir 
datums. 

Verandering van adres en 

telefoonnommer 
Dit is vir ons belangrik om te alle tye te weet waar 
jy bly en wat jou kontakbesonderhede is. Ons vra 
jou vriendelik om enige verandering asook jou 
selfoonnommer en e-posadres dadelik aan die 
kerkkantoor deur te gee.  

Name en besonderhede van 

lidmate 
Die name en besonderhede van lidmate van die 
gemeente is op aanvraag by die kerkkantoor en 
ook elektronies vir die lidmate beskikbaar.  

Kerklike bydraes 
Kerklike bydraes is ons dankoffer aan God 
waardeur die bediening in stand gehou en 
uitgebrei word. Nie uit dwang nie, maar uit 
dankbaarheid wil ons die eerste deel van alle 
inkomste aan Hom gee. Bydraes kan op die 
volgende maniere gedoen word: 
 Bydraekoevert kan Sondae in die 

kollektesakkies gegooi word – koeverte is by 
die kerkdeure beskikbaar. 

 Elektroniese oorbetalings in die kerk se 
bankrekening. 

 aftrekorder  -  die reëlings hiervoor moet jy 

self by jou bank tref.  
Die kerk se bankbesonderhede is by die 
kerkkantoor beskikbaar. 
 

Vir studentelidmate stel die kerkraad ’n riglyn van 
minstens R800 per jaar voor. 
 

Attestate 
Vra asseblief voordat jy vertrek ’n attestaat by die 
kerkkantoor aan. ’n Attestaat is ’n getuigskrif wat 
hierdie kerkraad aan jou gee sodat die volgende 
gemeente jou kan opneem. Indien ’n attestaat nie 
binne ses maande ná vertrek aangevra word nie, 
word aanvaar dat die betrokkenes sonder 
attestaat vertrek het.  

 

mailto:chris@gkbrooklyn.org.za


 
 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Oordenkings op weeksdae: Karmel  
Woensdae om 09:30 (Behalwe vakansies) 
 

Katkisasie (Jeugkleingroepe) 

Graad 0 tot 6   
Sondagoggende ná die erediens by Duxburyweg  
Graad 7 tot 11 Sondae 17:00 -18:00 voor die aanddienste 
 

Kerkraad  

(Kontak die predikante) 
Die ouderlinge kom gereeld 
byeen om oor al die 
aktiwiteite van die gemeente 
te besin en rigtinggewende 
besluite te neem. 

 

Diakonie  

(Kontak die voorsitter, 
Petra de Klerk, by 082 
553 8602) 
Die diakonie vergader 
gereeld.   

 
 

 

Die kerkraad,  

diakonie en hul  

funksionering 
 

Bedieningskommissie (BDK) 

(Kontak Ivan Altin by  
082 444 3666) 
Die kommissie besin op ’n gereelde 
grondslag oor die bedieningsaktiwiteite 
van die gemeente en vervul ’n 
koördinerende rol tussen die 
bedienings. 

Kommissie van 

Administrasie (KVA)  
(Kontak Bingle Kruger by  
082 453 2417) 
Hierdie kommissie adviseer die 
kerkraad oor alle finansiële en 
terreinsake. 

 
 

 

Die diakens funksioneer in die volgende 
diensgroepe:  

 Siekes; 

 Finansies; 

 Fondsinsameling: Diensgroep 

Projekte; 

 Barmhartigheid; 

 Agapé;  

 Nuwe intrekkers; 

 Troyestraat-bediening; 

 Eljadahuis: Lidmate bring klere en 

nie-bederfbare kos kerk toe waar 

die aangewese diaken dit aan 

Eljadahuis besorg. Hier word dit 

voorberei en aan behoeftige 

mense uitgedeel; 

 Vervoer; 

 President Kruger-kinderhuise; 

 Bejaardes. 

 

Strategiese kommissie (SK) 
(Kontak Bingle Kruger  
by 082 453 2417) 
In hierdie kommissie word gekyk na die 
langtermynbeplanning vir die gemeente. 
 
 

 

Kerkraads-

kommissies 
o SK – Strategiese Kommissie 

o BDK – Bedieningskommissie 

o KVA – Kommissie van        

Administrasie 



         
     


