
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Baie welkom                      11 Oktober 2015 
Mag jy hier geestelik tuis kom en saam met ons groei in die geloof.  

 
 
 

 
 

 
 Oggenddiens  (Ruildiens) 

God se bevryding van Sy kinders hou 

duidelike opdragte vir hulle in 
Ds Christo Swanepoel 

1.  Die hopelose toestand van God se kinders.  
2.  Die wonderlike plan van God vir bevryding. 
3. Die duidelike opdragte vir God se kinders. 

 

Rigters 6:12 
Die Engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê:  
“Die Here is by jou, dapper man!” 
 
 

Aanddiens 
 

Carpe Diem 
Fanie van der Schyff 
Elke dag wat verby is, is 'n dag nader aan die wederkoms van 
ons  
Here. Namate die eindtyd nader kom, word die lewe net  
moeiliker en moeiliker. Luister wat sê ons Here self oor hierdie  
tyd waarin ons nou leef. 
 

Efesiërs 5:16 
Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 
'n goddelose tyd. 
 
 
 
 

Eredienste: 
Duxbury:  09:30 
Ds Christo Swanepoel 
Skriflesing: 
Rigters 6: 1-24, die teks 
Rigters 6: 12 
Sang: 
Ps 46:1 en 3 
Sk 12-3:1 en 2 
(spontaan) 
Ps 43:3 en 4 
Ps 59:1, 5 en 10 
Ps 20:1, 4 en 5 
Amen 

Duxbury: 18:30 

Fanie van der Schyff 
Skriflesing: 
Lukas 21:29-31 ; 
Efesiërs 5:16 
Sang:  
Ps 25a:2 
Lied 308:1,2,3 
Sk 14-1:1,2,3 
Sk 20-1:3 
Sk 20-2:7 
 

Residentia-
Sunnyside 

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

 

 

 

 

SONDAG 11 Oktober 
2015 
Geen beroepenuus is 
ontvang nie. 
 
 
 

 

TOERUSTING  

VIR GROEPE  

EN GESINNE 

Hoe vrygewig 

is jy? 

Lees binne … 

 

DIE GEREFORMEERDE 

KERKE IN SUID-
AFRIKA 

BEROEPENUUS 

JEUGKONGRES 

 27 

Oktober 
 



 
 
  

Gelukwense 
Daar is vreugde vir almal wat by Hom skuil 

        (Psalm 2:12). 
 

11/10 Johan Jooste 072 776 5658 

11/10 Mareli Kruger 083 950 7716 

11/10 Juan Swart 079 527 5157 

12/10 Jan Dekker 079 897 3943 

14/10 Lidia de Wet 083 260 3772 

14/10 Gwen Hussem 083 441 6461 

14/10 Diaan Kruger 072 556 3680 

14/10 Janneke Nortje 082 761 2925 

14/10 Marco v.d. Hout 082 958 1222 

15/10 Contessa Kruger 082 464 2690 

16/10 Heleen Ferreira 072 850 5425 

16/10 Elizabeth Koekemoer 082 640 2998 

16/10 Andrea Viviers 082 568 7085 

17/10 Marcel Bolsens 082 892 3328 

 

 

 

 
 

DAGBOEK 

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. 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. 

Jeugkongres 
Uit die onlangse persverklaring (8 Junie 2015)  
van ’n interkerklike studie oor die profiel en  
persepsies van die aktiewe kerklike jeug van die  
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA), die  
Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika en die  
NG Kerk tussen die ouderdom van 16 en 35 het  
dit  weer duidelik geword watter onmisbare rol  
in-diepte en gefokusde jeugbediening speel  in  
die bediening van die jongmense van ons  kerke.  
In die lig hiervan bied die Fakulteit  Teologie aan  
die Noordwes-Universiteit (Potchefstroom- 
kampus) in samewerking met die Deputate  
Jeugsorg van die GKSA graag op 27 tot 28  
Oktober 2015 ’n Jeugkongres aan. 

Datum & tyd: 27 Oktober 08:00 – 28 
Oktober 14:00  Plek: Kamer 204, Fakulteit 
Teologie, NWU, Potchefstroom Koste: R200 
per persoon Die afsnydatum vir 
inskrywings is Maandag 19 Oktober.  
Elektroniese oorbetalings:  
Bank: ABSA  Takkode: 632005  
Rekeningnaam: NWU Sundries Account  
Tjekrekeningnommer: 670 642 313  
Verwysing: Voorletters, van, Teologie  
‘Swift code’: ABSAZAJJ E-pos asb. jou bewys van 
betaling aan nadine.havenga@nwu.ac.za 
 
 

Woensdag: 
18:00  Diakonie   19:00  Kerkraad 

 
 
 
  

 

 

Voorbidding:  Tadjikistan 
Bid met alle erns vir Suster Sarah van Dushanbe,  
Tadjikistan.  Sy ervaar die laaste tyd baie druk by die  
werk, omdat haar Christengeloof aan die lig gekom  
het.  Sarah het ‘n offer om ‘n bevordering van die  
hand gewys, omdat dit vereis dat sy haar geloof  
moet opgee.  Nou word sy gedreig met afdanking. 
 

Maandag: 
Skole heropen 

Dinsdag: 
08:30  Predikante 
toerusting 
17:00  Gesprek rondom 
versoening van rasse 

bediening 

Sestigplussers 
Die volgende byeenkoms vind plaas op 22 Oktober.  
Hou die Hart & Hand dop vir verdere besonderhede. 
Ter Approbasie 
As Diakens: Coenraad Steyn en Kobus van der  
Westhuizen 

Kerssangdiens 
Let asseblief daarop dat die Kerssangdiens skuif  
vanaf 25 Oktober na 22 November om 16:00. 

Blapse uit kerk afkondigings 
Ons het vannaand ‘n byeenkoms in beide die 
oostelike vleuel en die westelike vleuel van 
ons kerkgebou. Babas sal beide kante gedoop 
word. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

WEEKTEMA 

Hoe vrygewig is jy? 

TEKS: Lukas 10:25-37 

  

 

 
LEES AS GROEP OF GESIN SAAM DEUR   
Lukas 10:25-37 
 

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. 

 

NADAT JULLE DIE GEDEELTE                                                                                                                    
KLAAR GELEES EN BESPREEK 
HET, WAT KAN JULLE PRAKTIES 
GAAN DOEN?  

Vra mekaar twee vrae: 
1. 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? 

2. 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? 

 

BID AS GESIN OF GROEP  
SAAM VIR DIE VOLGENDE: 
 Bid vir spesifieke behoeftes binne  

die groep of gesin. Vra mekaar oor 
gebedsversoeke. Vra vir God wysheid oor  
hoe om spesifieke situasies te hanteer. 

 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. 

 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. 
 

TOERUSTING  

VIR GROEPE  

EN  GESINNE 

PROBEER MEKAAR DIE GELEENTHEID GEE OM SAAM TE BID.  

GEE AAN ELKEEN DIE KANS OM VIR NET EEN VAN DIE BOGENOEMDES TE BID. 

 
Fokus 
op 
Christ
us 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

 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 Filippense 4:2-9? 
b. Hoe sou jy gevoel het as jy ’n Fariseër is en jy sien Jesus kies om eerder saam met die 

tollenaars te eet? Hoekom? 
c. Hoekom het Jesus eerder saam met die tollenaars en sondaars gaan eet? 
d. Met watter groep in die gedeelte identifiseer jy die meeste? Hoekom dink jy so? 
e. Waar in die afgelope week het jy dalk verby die “hulle” gestap sonder om “hulle” raak te sien? 
f. Hoe kan ons in die week mekaar bewus maak van hoe Jesus na ander kyk en hoe kan ons oor 

ons eie grense leef? 
 

 

 



  

Lees ... 

in hierdie uitgawe van 

Die Kerkblad 
 
 Wie was die voorlopers van die 

Hervorming? Lees die bydraes van prof. 
Victor d’Assonville in hierdie uitgawe. 

 Vir wie het Christus gesterf? Het Hy vir 
alle mense gesterf, of slegs vir die 
uitverkorenes? Vir wie se sondes het Hy 
betaal? Wie het Hy deur sy kruisdood 
met God versoen? Prof. Callie Coetzee 
skryf in Redaksioneel oor die beperkte 
versoening. 

 In ons pragtige en kragtige belydenis 
word geloof omskryf as nie alleen ’n 
vasstaande kennis nie, maar ook ’n vaste 
vertroue (HK antw. 21). Om in geloof te 
groei, behoort ons ons daagliks voor God 
te bekeer, ons toe te lê om in intieme 
kennis van die Here te vermeerder, ook 
in ons omgang met die Here. Sonder 
groei in geloofsvertroue en geloofsdade 
kan ons nie werklik van geloofsgroei 
praat nie. Lees meer hieroor in die derde 
aflewering van prof. Ben de Klerk oor 
geloofsgroei. 

 Andrie Beumer van Pretoria skryf oor die 
Geref. Kerke Pretoria-Annlin en 
Montanapoort se onlangse uitreik na 
Mosambiek. 

 
 

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

 

T T CLOETE 
‘n TT CLOETEVIERING IN DIE 

KERKGEBOU VAN DIE GEREF KERK 
WAPADRANT: 

 
UITNODIGING NA ‘N 

INTERESSANTE, 
LEERSAME OGGEND 

 
Wanneer:   

Dinsdag 27 Oktober 
Tyd:  

09h00-10h00 (in die tydgleuf van die 
Senior Bybelstudiegroep) 

 
Kom deel ‘n paar gedagtes met 

Annatjie Strydom oor die lewe en werk 
TT  Cloete. 

Bring u digbundels saam en laat die 
digkuns u inspireer. 

 

 

Versoek 
Sal almal wat leë fotostaat papier 
kartondose het, wat nie gebruik word 
nie, dit asseblief by die Kerkkantoor kom 
afgee.  Dit is vir ‘n instansie wat dit vir ‘n 
projek wil gebruik. 

 



 
 

 

 
  

My liefde vir jou 
My kind, ek het jou al liefgehad nog 
voordat jy gebore is, daar waar ek jou in 
jou moederskoot aanmekaar geweef het. 
(Ps 139:13) Ek het jou nou lief, hier waar jy 
my liefdesverklaring lees, en Ek sal jou tot 
in Ewigheid liefhê. (Ps 136) Ek het jou lief 
soos jy is! (Rm 5:10) Ek sal nooit toelaat dat 
enige seerkry of swaarkry in jou lewe 
inkom wat Ek nie met die oog op die 

ewigheid kan gebruik nie. (Rm 8:28) Niks 
kan jou van My liefde skei nie (Rm 8:35-39). 
Ek het duur betaal om my liefde aan jou te 
bewys, maar vir jou is dit verniet! (Jh3:16) 
Glo dit! 

 

 
 

 

 

 

 

KONINKRYK-KONFERENSIE 
4-5 November 2015 

Pretoria 
 ’n Sosio-ekonomiese perspektief op die koninkryk van God. 

  

“Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid” (Matteus 6:33). 
 

Die koninkryk van God is ’n huidige en ’n ewige werklikheid. Dit is in skrille kontras met 
die kortsigtigheid en selfsug wat ons lewens kenmerk. Liefde, geloof, waarheid, vrede, 
volheid, hoop en genade kom tot uiting in die toepassing van die beginsels van God se 
koninkryk. Die doel van die konferensie is om dit met praktiese voorbeelde toe te lig.  
Die volgende aspekte word behandel: 
 
 
 
 
 
 
’n Paneel sprekers gaan bogenoemde onderwerpe toelig met verdere toeligting deur 
paneelbesprekings. Die programinligting met die onderwerpe en sprekers is by die 
organiseerder beskikbaar: 
 

 

 

KONFERENSIEBESONDERHEDE 
Plek: Forever Hotel Centurion 
h/v Rabiestraat en Basdenlaan, 
Centurrion 
Koste: R1 600 vir twee-dae konferensie 
(Middagetes, versnaperings, tee en koffie ingesluit) 

 

KONTAKBESONDERHEDE 
Organiseerder 
Dia van Staden: 083 7261180 
dia@mweb.co.za 

AANLYNREGISTRASIE  
http://goo.gl/forms/aBnkjhfFlQ 

 menswees en leierskap; 

 persoonlike groei en ontwikkeling; 

 gesinslewe; 

 onderwys; 

 

 boerdery- en gemeenskapsgroei; 

 sake- en gemeenskapsontwikkeling; 

 uitbreiding en verteenwoordiging  
van die koninkryk van God; 

 
 die sosio-ekonomiese relevansie van die kerk.   

 

 

mailto:dia@mweb.co.za
http://goo.gl/forms/aBnkjhfFlQ


  

 

Mei-15 Jun-15 
 Begrote 
bydraes  248,644 248,644 

 Bydraes  222,982.00 279,462 

 Uitgawes  299,811 280,886 
Surplus/Tekort 

Werklik -76,829 -1,424 

 

 

Jul-15 Aug-15 
 Begrote 
bydraes  248,644 248,644 

 Bydraes  303,522 290 392 

 Uitgawes  243,421 342 047 
Surplus/Tekort 

Werklik 60,101 -51655 

 

 

AUGUSTUS- 

DANKOFFER 

"Die Augustus-Dankoffer  

is jare gelede ingestel 

 om'n besondere en  

bewuste geleentheid  

te skep vir 'n spesiale  

bydrae as deel van ons  

dankbaarheidslewe 

INKOMSTE  
BERAAM 

R550  000 

 

86% 
bydraes 
tot op  

30 September  
ontvang 

= 
 

R 471 400 
 

FINANSIËLE  
VERSLAG 

 

Israel Barnyard met Jaco van 

der Merwe: 

Live and acoustic 
Jaco van der Merwe van Bittereinder-faam gaan 
akoestiese treffers speel vir die Israel Platsakke 
se fondsinsamelingsprojek. 

Wanneer: 16 Oktober 2015 
Tyd: 18:00 vir 18:30 
Plek: Kerksaal van GK Brooklyn  
Koste: R70 p.p. 
Dit is ’n Barnyard-tipe aand - bring daarom jou 
eie snacks en drinkgoed. 
Hamburgers, skyfies en pannekoeke sal verkoop 
word. Beperkte aantal plekke beskikbaar.  

Geen kaartjies sal by die deure verkoop 
word nie. 
Kaartjies beskikbaar by: 
Wessel Herbst by 082 490 5971 
Este de Beer by 072 600 8303 

 

BILTONG- 
FEES 
2015 

R161  440.92 

  Verjaarsdagtee 
Almal wat in Oktober, November en Desember verjaar, onthou asseblief om op 18 Oktober 
’n bordjie handeetgoed saam te bring kerk toe. Ná die erediens kuier die hele gemeente 
saam oor ’n koppie tee of koffie. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

HUIS TE HUUR 
Huis te huur in King’s Highway in kompleks, drie-
slaapkamer. Baie veilig. Van 1 Oktober 2015.  
Skakel Nelea Dreyer by 073 222 7388 vir meer 
inligting.  
 

VARS OLYFOLIE TE KOOP 
Koud gepars, “extra virgin”, organies, geen 
byvoegings nie.  
As jy jou eie bottel bring: R80 per liter. Reeds 
gebottel: R35 vir 250ml, R60 vir 500ml en R100 vir 
’n liter. Skakel Debora Henning by 083 729 5380 
of gjooste@global.co.za 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 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.  

 

VUURMAAKHOUT  
Droë  sekelbos-braaihout: 50 sakkies of meer 
@ R13 per sak afgelewer. Skakel Peet Langley 
by 079 640 8855 of  e-pos na 
peet.langley@lantic.net   
 

WOONSTEL TE HUUR, LYNNWOOD.  
In die gewilde Nine-One-Nine-kompleks in 
Lynnwood. Baie veilige kompleks geleë in 
sekuriteitsbuurt. Twee slaapkamers met 
ingeboude kaste,  badkamer met stort, 
kombuis, woongedeelte met balkon. Daar is ’n 
toesluitmotorhuis met ’n outomatiese deur 
plus ’n afdak vir ’n tweede voertuig. Baie 
parkering vir besoekers. Naby WNNR en 
maklike toegang tot N1. Sowat 4 km vanaf UP. 
R8 000 per maand. Kontak Alta van Niekerk by 
082 339 3309.  
 
. 

 
 

ADVERTENSIES 

 

 

DATUM ONDERWERP AANBIEDER 
Okt           5 Vakansie  

               12 Agapé-vergadering  

               19 Hoe vind ek God se wil wanneer ek ‘n moeilike besluit 
moet neem? 

Chris 

               26 Kontemporêre reformatoriese ekklesiologie. Chris 

Nov           2 Agapé-vergadering  

                 9 Juda Iskariot  Fanus 

                16 “Hoe argeologiese ontdekkingsings in Israel help om die 
Bybel beter te verstaan” 

Coenie Scheepers 

 

DISSIPELSKAPKAFEE 

WISKUNDE EN DUITSE TUTOR 
BEd-eerstejaarstudent in Menslike 
Bewegingskunde en Sportbestuur  tutor u kind 
tuis in die Lynnwood-, Menlopark- en Groenkloof-
omgewing. Vakke: Wiskunde en  Duits vir kinders 
tot graad 10. Koste: R100 per uur. Kontak Joanné 
Cunze by 073 125 2876 

Frankfort Riviertoer 
• Datum: 2 tot 6 Desember 2015        • Waar: Zorgvliet (Tweeling-distrik) 
• Wie: Alle hoërskoolleerders              • Hoeveel: R750 per kind 
• Tema: Dissipelskap (Wie, Waar, Waarom?) 
• Inskrywingsvorm: Beskikbaar op Riviertoer Facebook: 
https://www.facebook.com/riviertoer.frankfort 

 
 

mailto:gjooste@global.co.za
mailto:peet.langley@lantic.net
https://www.facebook.com/riviertoer.frankfort


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

11 
Okt 

Duxbury Ouderling 
Louis de Klerk 
Diaken  
Wessel 
Herbst 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Emeritaatsfonds 

Gerda 

     

18 
Okt 
  
 

Duxbury Ouderling 
 
Diaken  
Willem 
Reyneke 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
GKSA Sustentasie 
 

Marié en 
Elma 

 
 

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 
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). 
 

 


