
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Baie welkom                           10 April 2016 
Mag jy hier geestelik tuis kom en saam met ons groei in die geloof.  

 
 
 

 
 

 
 

Oggenddiens (Doop) 

’n Eenvoudige teken 
Fanie van der Schyff 
Die twee Emmausgangers is ontnugter en verward. Hulle het  
gehoop dat Jesus die verlosser van die Jode sou wees wat uit die  
dood uit sou opstaan, maar nou weet hulle nie meer nie. Sonder  
dat hulle besef dat dit Jesus is, sluit Hy by hulle aan en verklaar al  
die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het aan hulle. Eers  
wanneer Hy die brood voor hul oë breek, besef hulle dat dit Jesus  
is. Ons Here gebruik vandag nog eenvoudige tekens om ons aan  
Hom te herinner.  

Aanddiens  

Die goeie nuus 
Chris de Beer 
Het jy al ooit gewonder wat is die verskil tussen Christenskap en 
al die ander gelowe in die wêreld? Kom luister vanaand na die 
goeie nuus. 
 
 

GKSA: BEROEPENUUS VIR SONDAG 10 APRIL 2016 
 
B ER OEPE ON TV AN G  

 Ds RA (Ronald) Bain van Cachet na Potchefstroom. 
 Proponent dr RM (Dolf) Britz na Bloemburg. 
 Ds HV (Henning) Venter van Pinetown na Gobabis. 
 Ds HV (Henning) Venter van Pinetown na Windhoek. 

 
B ER OEPE AAN V AAR  

 Proponent dr RM (Dolf) Britz na Bloemburg. 
 Ds HV (Henning) Venter van Pinetown na Windhoek. 

 
B ER OEPE B EDAN K  

 Ds HV (Henning)Venter van Pinetown na Gobabis. 

 
 

 
ER ED I EN S T E  
Duxbury:  09:30 
Fanie van der Schyff 
Skriflesing: 
Lukas 24:13-35 (:35) 
Sang: 
Sk 12-3:1, 2, 3 
Ps 134a:4 
Sk 12-5 
Sk 9-3:1 
Sk 17-3:1, 2 
Sk 10-2 
Sk 13-3 
 

Duxbury:  
Aanddiens 18:30 
Chris de Beer 
Skriflesing: 
Markus 1:9-20 
Sang: 
Ps 121:1, 2 
Lb 292:1 
Ps 25a:2  
Sk 5-4:1, 2, 5, 6 
Amen 
 
 
Residentia-Sunnyside 
Araratsaal 09:30 
Hierdie dienste word 
deur die ander 
belanghebbende kerke 
gereël. 
 

 

 

 

 

Lees binne … 

 

Vetkoek- 

Vrydag 22 April 

 

Verjaarsdagtee 
10 April 

 Werkgewers 
Werksoekers 

Gemeente-

piekniek 

17 April 

 

 



 
 

 
  

NUUS UIT  DIE KERKKANTOOR  
Katkisasie-inligting vir klasse in 2016 
Liewe ouers 
Belangrike datums vir 2016: 
Gesinsdienste: 
12 Junie 
27 November 
Hoog op ons agenda vir 2016 is ’n kamp vroeg in September.  
Plek:  Goodland Estate - oos van Pretoria, ongeveer 45 min se ry. 
Datum: 2-4 September 
Koste: R125 per persoon per nag vir verblyf. Kinders kleiner as graad 1 slaap gratis 
Kos en vervoer moet nog in berekening gebring word.  
Gaan kyk gerus op die webblad www.goodland.co.za hoe die plek daarna uitsien. 
 Annalie Grové 
Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir 2016 
Die nuutste kerk-almanakke is in die kerkkantoor beskikbaar teen R70 per eksemplaar. 

 

 
 

GEMEENTEPIEKNIEK 
Sondag 17 April 2016 
Weens die 
winterskolesport skuif die 
piekniek van Saterdag 16 
April na Sondag 17 April. 
Waar:  Groenkloof-
natuurreservaat 
Tyd:  11:00 – 17:30 
 
Bring saam:  
Jou eie piekniekmandjie of 
vleis om te braai, bykos, 
drinkgoed, kampstoele, 
fietse, 4x4’s. 
Daar is braaiers, hout, 
tafels en regop stoele. 
 
NB: Toegang is gratis as jy 
jou naam opgee by die 
kerkkantoor voor Vrydag 
15 April. 
 
 

  

 
 
Gemeentelede bo 30, onder 30, diensgroepe, kleingroepe, 
studente, tieners, ma’s en pa’s, oupas en oumas,  ons het jul 
aandag en optrede nodig!  Brooklyn-Brokkies, die gemeente 
se  jaarlikse tydskrif, gaan DV in November vanjaar 
gepubliseer word.   
 
Dink ’n bietjie aan al die aktiwiteite en gebeure waarby julle 
gedurende die jaar betrokke is, foto’s wat geneem word, 
boeke wat gelees is, kampe wat bygewoon is, 
gemeentebyeenkomste, kleingroep-gesprekke, lesse wat 
geleer is, selfs nie geleer is nie, mense wat mekaar ontmoet  
het, dissipel-ervarings, staaltjies, glipse en meer.   
 
Julle word genooi om hierdie ervarings en  foto’s met die res 
van die gemeente te deel.   
 
Gerda Snyman het aangebied om te help  organiseer sodat 
berigte, stories en foto’s  betyds ingehandig kan word. 
Moenie  verbaas wees as sy jou voorkeer om uit te vind wat 
jou storie is nie. 
Die foto’s, stories en berigte kan by die kerkkantoor 
ingehandig word of per e-pos  na 
kantoor@gkbrooklyn.org.za gestuur  
word.  
 
Merk jou bydrae Brooklyn-Brokkies 2016. 
Gerda kan telefonies by 012 329 6585 of  083 625 6353 
gekontak word. 
 

 
 

 

 

http://www.goodland.co.za/
mailto:kantoor@gkbrooklyn.org.za


  

Gesinsontbyt:  

God se liefde deur GK 

Eloffsdal 
Gaskunstenaar:  Jannie Moolman 
Gassprekers vir die oggend: Rudie (Vleis)  
en Frieda Visagie. 
Datum:  16 April 2016 
Plek: Laerskool Mayville 
Tyd:  10:00 
R100 per persoon, ontbyt ingesluit 
Kinders R70, ontbyt ingesluit 
Ten bate van die Gereformeerde Kerk 
Eloffsdal. 

 
 

 Lees ... 

 in hierdie uitgawe van 

 Die Kerkblad 
 Dink ons genoeg daaraan dat Jesus 
 Christus as mens nie ’n vierkante 
 millimeter grond besit het nie? Lees in 
 “Van die redakteur” oor eiendomsreg en 
 Paasfees. 

 Elkeen van ons het iets wat ons nog graag 
 wil bekom, omdat dit belangrik lyk. Jou 
 kleindogter sê vir haar ma: “Ek wil ook die 
 slimfoon hê wat hier geadverteer word!” Jy 
 sê vir jou vrou: “As ek hierdie projek kry, is 
 ons kop deur.” Hoe seker is ons egter van 
 ons keuses in die lewe? In “Uit die Woord” 
 lees ons hoe om die regte keuse te maak. 

 Prof. Gert Breed skryf in die 
 Brandpuntartikel oor rassisme, Afrikaans 
 en brandende universiteite. Crossroad 
 korrespondensie-Bybelstudies aan 
 gevangenes. Lees in hierdie artikel hoe jy 
 ook by hierdie projek betrokke kan raak. 
 

 EN NOG BAIE MEER 
 Teken in op Die Kerkblad Skakel Angie Mokobi by  
 018 297 3986 vir meer besonderhede of e-pos 
 tydskrifte@gksa.co.za 

 

Versoek aan ouers van katkisasiekinders 
Alle ouers van katkisasiekinders word gevra om asseblief ná die erediens in die kerk 

agter te bly vir ’n vinnige vergadering oor katkisasieboeke. 

Ervaar die 

Voortrekkermonument 
 Spesiale tariewe vir gesinne 

van vyf:  
R140 alles ingesluit 

 Spesiale tariewe vir 
pensioenarisse 

 Perdry 

 Fietsry 

 Piekniekterrein 

 Markte 
Kontak:  bemarking@vtm.org.za 
Tel:   012 326 6770 
of volg ons op Facebook. 

 

Broodmes soek sy 

baas 
’n Pragtige Carol Boyes-broodmes 
het verlede naweek in die 
kombuis agtergebly. 
Kontak Soekie as jy die eienaar 
van hierdie mes is. 
 

Eljadahuis 
Baie dankie vir al die bydraes wat ontvang 
is, veral voor die skoolvakansie.  Die nie-
bederfbare kos en blikkieskos kan in die 
houtkis in die portaal van die saal gelaat 
word.  Enige geldelike bydraes kan in ’n 
koevert gemerk “Eljadahuis” in die 
kollektesakkie geplaas word.  Spesifieke 
kostekorte kan sodoende aangevul word 
na gelang van hul maandelikse behoeftes. 
U bydrae en die voorsiening van 
genoegsame kos elke maand bly nog 
steeds ’n groot behoefte onder hierdie 
minderbevoorregtes. 

 

mailto:bemarking@vtm.org.za


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

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. 
 

Siekte 
Voorbidding word gevra vir Ela se moeder, Tokkie Spies, 
wat in die Muelmed-hospitaal opgeneem is met ’n 
longinfeksie. 
 

Gelukwense 
Baie geluk aan Willem en Laureth Marais met die 
geboorte van hul babadogtertjie.  Hartlike gelukwense 
ook aan die grootouers, Jaco en Elfrieda Marais. 
 

Milan Potgieter, babaseuntjie van Wouter en Melanie 
Potgieter, word vanoggend gedoop.  Ons hartlike geluk- 
en seënwense aan julle.  Mag hy julle baie vreugde 
verskaf. 
 

Verjaarsdagtee: 10 April 
Almal word genooi om op 10 April ná die diens saam te 
kom tee of koffie drink om verjaarsdae te vier. 
Dié wat in April, Mei en Junie verjaar, word gevra om asb. 
’n bordjie handeetgoed te bring vir die lekker saam kuier. 

Help asseblief met meubels 
Die diakonie is baie dringend op soek na ’n kassie, tafel en 
stoele vir iemand wat in ’n woonstel bly. 
 

 

D A G B O E K  
Vandag: 
Jeug-kleingroepe 
Verjaarsdagtee 
Maandag: 
19:00  Dissipelskapkafee 
Dinsdag: 
08:30  Predikante-toerusting 
Donderdag: 
12:00  KVA 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 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  
 

Ds Fanus Heystek 

18 April 
Terugvoer van ons kerkjeug 

Paul Grobler 
18 April 
Die hiernamaals – wat die Bybel daaroor en oor die hemel 
sê  

Johannes Bingle 

Voorbidding: 

Colombië 
Bid vir verskeie Bybelse 
opleidingseminare wat in die 
komende maande vir 
jongmense aangebied gaan 
word in gebiede wat deur die 
rebelle beheer word.  Bid dat 
die jongmense tydens die 
seminare meer sal leer van 
die Here, die Bybel, asook 
hoe om standvastig te bly in 
die geloof. 
 
 
 

Versoek  
Die Agapé-diensgroep vra dat  
u asseblief u selfoonnommers  
en e-pos-adresse sal  
kontroleer by die  
kerkkantoor.  Ons vind  
dikwels dat as ons iemand wil  
kontak ons geen reaksie op ’n  
oproep of e-pos ontvang nie. 
   
Baie dankie.  
Soekie    
 
 



\  

 

 

G E L U K W E N S E  

Here, U sal ons vrede gee.  Alles wat ons bereik het, 
het U vir ons gedoen. 

(Jesaja 26:12). 

12/4 Chaney Heystek 079 267 8381 

12/4 Bert v.d. Walt 012 329 0118 

13/4 Dalina Breed 072 548 5147 

13/4 Margie Coetzee Steenberg 
202 

13/4 Peter Jacobs 082 391 1503 

14/4 Thelma de Jager 084 745 9902 

14/4 Rendani Kruger 082 697 1523 

15/4 Koos van Dyk 083 326 5536 

15/4 Carina Viljoen  076 402 4903 

15/4 Jacques Willemse 079 362 8312 

16/4 Steinman de Bruyn 082 786 5909 

16/4 Rudi de Lange 072 228 8461 

16/4 André Laubscher 082 955 1163 

16/4 Corlia Pienaar 082 960 8771 

16/4 Anneline Snyman 084 207 9272 

16/4 Philip Snyman 082 959 4775 

16/4 George Steenkamp 083 447 3315 

16/4 Chris Swanepoel 082 374 3210 

16/4 Baba van Rooy 083 284 5195 

 

 

VETKOEK-VRYDAG:  
22 APRIL 
 

Heerlike vetkoek met maalvleis @ 
R20 kan by enige Agapé-diensgroeplid  
bestel word.  
 

Bestel voor of op die laaste Maandag 
18 April teen14:00.   
Kom haal dit tussen 16:30 en 17:30 
by die kerksaaal.  
Elke vetkoek word in sy eie sakkie 
gepak. 
Onthou asb ’n houer om die groot  
bestellings  in te pak.  
Kontakpersoon: Magda Richards  
071 390 0719. 
 

Betaling kan per internet gedoen 
word by: 
Rek.naam: Agapé-diensgroep  
Absa-tjekrekeningnr.: 4084921490 
Tak: Ben Swartstraat  
Verwysing: Naam + van en VV 
Bring asb. bewys van betaling saam.  
Indien u nie per internet kan betaal 
nie, kan u die Vrydag met  kontant 
betaal.  Ons vra asb. dat u nie kontant 
in die rekening  inbetaal nie omdat 
ons dan baie ekstra bankkoste moet 
betaal.  Slegs rekening-na-rekening-
oorplasings asb.  
Baie dankie aan almal wat ons projek 
so ondersteun!   

Agapé-diensgroep 
 
 

 

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

JESUS SE VIERDE KRUISWOORD 
Toe word dit skielik helder oordag stikdonker - ’n 
doodse anderse donkerte as gewone nag. Dit is 
twaalfuur, ’n Vrydagmiddag, in aanloop tot die 
Paasfees. Omstanders by die drie kruise op 
Golgota wonder oor die betekenis van hierdie 
dinge. Aan die middelste kruis worstel Jesus met 
satan. Pynlik, intens ... Hy weet dat hierdie 
skrikwekkende donkerte God se oordeel oor 
mensesonde is waarvoor Hy moet betaal.   
Teen drieuur die middag weerklink ’n stem van 
wanhoop en angs: “My God, My God, waarom 
het U My verlaat” (Matteus 27:47). Deur God 
verlaat! Dít was Jesus se betaling vir jou sonde 
sodat jy met die sekerheid mag leef:  

Nooit sal ek ooit deur God verlaat word nie.   
Dank Hom vir Jesus se betaling van sonde ... 

 

SPREU KE 3  
27 Moenie 'n weldaad weerhou 
van iemand aan wie dit toekom, 
terwyl dit in jou mag is om dit te 
bewys nie. 
 

31 Moenie 'n man wat sy mag 
misbruik, beny nie en moenie self 
soos hy maak nie, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FRANSE RADIOBEDIENING  
Ds Eric Kayayan 
Lente het uiteindelik aangekom hier in Frankryk, ná ’n 
baie nat seisoen.  Verlede week kon ek ’n 
Bybelkonferensie in die groot stad Lyon bywoon en 
Gereformeerdgesinde gelowiges daar ontmoet.  Dit is 
altyd bemoedigend om die gemeenskap van die 
heiliges te kan beleef en uit te leef, te midde van die 
geestelike woestyn hier waar ons bly.  Die geestelike 
duisternis is egter baie breër:  ’n nasionale en 
internasionale krisis met Islamitiese terrorisme is aan 
die groei (kyk wat onlangs in Brussels, België gebeur 
het), maar die Franse eerste minister pleit vir ’n “sterk 
Islam”, d.w.s. ’n Islam wat nie geweld en 
terreuraanvalle sal bedryf nie.  
Terselfdertyd word die invloed van die Christendom 
gereeld deur die regering afgemaak of gekritiseer, 
terwyl slegs die verkondiging van die Evangelie die 
hartsgesindheid van ’n ekstremistiese jeugdige sou 
kon verander.  Die departement van onderwys van 
dieselfde regering - wat voorgee om ‘neutraal’ teenoor 
godsdienste te wees - reël ook  amptelike konferensies 
vir die jeug saam met die invloedryke Vrymesselary-
beweging.  
In ’n land waar Christenwees vir die meeste mense 
beteken om Rooms-Katoliek te wees, is die algehele 
beeld van die Christendom ook verswak deur ’n aantal 
gevalle van pedofiel-priesters wat deur hul vorige 
slagoffers voor die howe gebring word.  
 

Dit is egter in sodanige omstandighede dat ons die 
Evangelie aanhoudend moet verkondig, met die 
aanmaning van Paulus aan Timoteus (2 Timoteus 4:2) 
in gedagte:  

Verkondig die woord; hou daarmee vol, tydig  
en ontydig; weerlê , bestraf, bemoedig deur  
met alle geduld onderrig te gee, want daar  
sal ’n tyd kom wanneer die mense die gesonde 
leer nie meer sal verdra nie.   

 

Dit is ook bemoedigend om elke nou en dan ’n 
boodskap van ver te ontvang wat vir jou wys dat die 
Here jou verkondiging gebruik om mense te bereik: 
Leila B. van Algerië stuur ’n kort boodskap op die 
platform van TWR360 waar ons radioprogramme in 
die vorm van podcast beskikbaar is:  
 

Wonderlik! Dit voed ons geloof en help om die diepste 
van ons wese te verander.  Dankie vir u ywer vir die 
Koninkryk. 
 

Bid asb. vir alle luisteraars of lesers van ons blog, en 
ook vir hernude krag en  geesdrif  
(Romeine 12:11-12). 
 

 

Agapé-uitreik 
Agapé se jaarlikse gesellige 
uitreik na ons huiswerkers en hul 
vriendinne vind weer op 
Saterdag 28 Mei  
om 09:00 vir 09:30  
in die kerksaal plaas. 
 
Hierdie geleentheid word ook 
gebruik om geld vir 
Bybelverspreiding in te samel 
deur ’n Wit Olifantverkoping. 
 
Begin dus nou reeds om wit 
olifante na die kerkkantoor te 
bring. 
 
Skakel Bets Engelmohr by 
082 320 9133 of Erna Kruger by 
082 453 2417 vir meer 
besonderhede. 
 

T O E R U S T I N G  

Wat eis die tiende gebod? 
Ons moet altyd en van ganser harte 
vyande van alle sonde wees en ’n 
begeerte tot alle geregtigheid hê. Selfs die 
geringste begeerte of gedagte teen enige 
gebod van God mag nooit in ons hart opkom 

nie. 

LEES DIE VOLGENDE: 
Eksodus 20:17: Die tiende gebod. 
Genesis 3:1-9 (veral vers 6): Om die 
verkeerde dinge te begeer het groot 
nagevolge. 
Matteus 6:19-24: Waar jou skat is, daar sal 
jou hart wees. 
Jakobus 4:1-4: Waarskuwing teen 
selfsugtige begeertes. 
Galasiërs 5:16-22: Wat die Gees wil, is in 
stryd met ons sondige begeertes. 
Lees ook die Heidelbergse Kategismus 
Sondag 44  
(vergelyk gerus die Skrifverwysings by elke 
Sondag-afdeling). 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

TYDELIKE WERK 
Samantha Erlank soek tydelike werk as ontvangsdame, versorger of restaurantwerk, Maandae tot 
Vrydae van vroegoggend tot 13:00 of huisoppas snags of oor naweke of enige ander tydelike werk. Sy is 
’n gekwalifiseerde biokinetikus, maar werk nie 7 dae per week nie en kan gekontak word by  082 747 
7927 of e-pos by samerlank@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.  

 

ADVERTENSIES 

 

 

WERKGELEENTHEID 
Ons benodig blanke Afrikaanssprekendes om by ons restaurant as kelners te help.  
Hierdie is ’n ideale kans om bedags of saans ekstra geld te verdien, mensekennis op te doen en om die 
kosbedryf te leer ken. 
Ons is geleë in die Parkview-sentrum, regoor die Pretoria-Oos-hospitaal. 
Tapa Vino is ’n nuwe restaurant en bied vele interessante kuiertye vir vriende en familie. 
Skakel Juliana  by 082 6131890 of Lihana  by 082 8261532. 
 
 
 

W E R K S O E K E N D E S  E N  W E R K G E W E R S  
 
 

Die diakonie sien daagliks finansiële nood weens verlies aan werk en inkomste en wil daadwerklik help. 
Dit kan op die volgende maniere gedoen word: 

1. die onmiddellike verligting van nood - kos, klere en basiese noodsaaklike uitgawes word gedek 
- dis egter ’n tydelike oplossing; 

2. die voorkoming van verdere nood - hulp word verleen deur te help met studie en opleiding; 
3. die oplossing van die noodsituasie  -  hulp word verleen met die verkryging van ’n 

betrekking sodat die persoon weer ’n inkomste kan verdien om so uit die benarde 
situasie te kom. 

Die diakonie het onlangs ’n forum geskep vir werksoekendes en werkgewers in die gemeente om met 
mekaar in verbinding te tree om só hierdie nood weens werkloosheid te help verlig.  
In samewerking met Solidariteit Helpende Hand word een van hul instrumente gebruik: 

1. om na te slaan watter poste in die werksomgewing beskikbaar is; 
2. om CV’s elektronies op die webwerf te laai; 
3. om vakante poste in jou maatskappy te adverteer; 
4. om as werkgewer die CV’s wat opgelaai is te kan besigtig. 

Op die gemeente se webwerf is ook skakels na ander instansies wat poste in spesifieke bedryfsvelde 
adverteer. Bykomende hulp met die voorbereiding van CV’s en werksonderhoude is ook in die gemeente 
beskikbaar, asook hulp met KBMA-sake (CCMA) en bedryfsleiding. 
Hierdie projek is nog in sy kinderskoene, maar ons hoop om dit vinnig uit te brei met die hulp van 
gemeentelede. As jy ’n werkgewer is, adverteer jou vakante poste op die webblad, of as jy hulp kan 
aanbied met enige sake wat werksoekendes kan help om weer op hul voete te kom, doen dit asseblief. 
Die projek funksioneer nie as ’n personeelagentskap nie, maar poog om hulp te verleen aan almal wat dit 
nodig het deur middel van skakeling, die verskaf van inligting en om verligting van dringende nood te 
bied. 
Meer inligting is op ons webblad beskikbaar by http://www.gkbrooklyn.org.za/hulpmiddels.html 
 

mailto:samerlank@gmail.com
http://www.gkbrooklyn.org.za/hulpmiddels.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

10 
Apr 

Duxbury Ouderling 
Hannes 
Grobler 
Diaken  
Esté-Marie 
Pieterson 
 
 

 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Uitreikfonds 
 
 

Annemarie 
Petra 
Lenie 

17 
Apr 
  
 

Duxbury Ouderling 
 
Diaken  
Hannes 
Welman 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Die Kerkblad 
 
 

Gerda 

 
 

 

 
 

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). 
 

 

Hearing Hub-oudioloë 
Liza van Wyk Oudioloë help u graag om u gehoor te verbeter.  Kom 
besoek ons gerus in Menlopark of Moreletapark vir ’n gratis 
gehoor-evaluasie.   
Kontak ons vir ’n afspraak by 012 346 0511/012 997 1718. 

 


