
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Baie welkom                  13 September 2015 
Mag jy hier geestelik tuis kom en saam met ons groei in die geloof  

 
 
 

 
 

 
 Oggenddiens (Doopdiens) 

Lagai-Roi-fontein 
Fanie van der Schyff 
Plekke roep herinneringe op in mense se lewens. In die lewe van Hagar het 
haar ontmoeting met God by die Lagai-Roi-fontein haar hele lewe 
verander. Daardie fontein sou sy nooit weer 
in haar lewe vergeet nie. Wat beteken  
Lagai-Roi vir ons vandag en wat het dit te  
doenmet die doop van 'n seuntjie wat  
vandag hier bedien word? 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Eredienste: 
Duxbury:  09:30 
Fanie van der Schyff 
Skriflesing: 
Genesis 16 (:11, 14) 
Sang: 
Sk 12-3:1 
Sk 12-2:1 (almal); 
2 (mans); 
3 (vroue); 
4 (Fanie lees); 
5 (almal) 
Ps 134a:4 
Sk 16-1:1, 3 
Ps 105a:1, 5 
Sk 10-2 
Sk 13-3 

Duxbury: 18:30 

Chris de Beer 
Skriflesing: 
Efesiërs 5:21-33 
Sang:  
Lb 190:1, 3 
Ps 150a:1, 2  
Sk 9-4:1, 6 
Sk 14-1:1, 2, 3 
Amen 
 

 

 

 

 

SONDAG 13 SEPTEMBER 
2015 
BEROEPE ONTVANG 
Dr AJ (Albert) Coetsee van 
Uitschot na Bloempark 
 
 

 

 

 
 

TOERUSTING  

VIR GROEPE  

EN GESINNE 

FINANSIËLE  

VERSLAG 
 

Oggenddiens  

Residentia-

Sunnyside 
Araratsaal 
Hierdie dienste word deur  
een van die ander 
belanghebbende kerke 
gereël. 
 

 
 

Lees binne … 

DAGBOEK 
 

 

DIE GEREFORMEERDE 

KERKE IN SUID-
AFRIKA 

BEROEPENUUS 

Aanddiens 

Die huwelik se Eskom 
Chris de Beer 
In ’n huwelik kan die batterye soms bietjie pap raak. In sulke tye is dit 
nodig om te weet waar om krag vandaan te kry. Vanaand gaan ons  
leer waar lê die krag vir ’n suksesvolle huwelik. 

Biltongfees: 
Baie dankie 
Wina Cameron 

 
 

Gemeente-

geskiedenis 
 

Die Diensgroep Projekte se banksaldo 
staan tans in totaal op R210 353. 
Die netto inkomste van die Biltongfees is 
op die oomblik R161 441 nadat onkostes 
verreken is met nog gelde uitstaande.  
Weer eens baie, baie dankie aan almal 
wat dit moontlik gemaak het! 
 



 
  

Gelukwense 
Dit gaan goed met elkeen wat die Here dien en sy wil 
doen. Die vrug van jou arbeid sal jy geniet, gelukkig en 
voorspoedig sal jy wees           (Psalm 128:1-2). 

 
13/9 Sonia Kropff 083 658 4635 

13/9 Coenie Middel 082 552 8261 

13/9 Christoff Pretorius 083 283 7160 

14/9 Ivan Altin 082 444 3666 

14/9 Marinda Langley 082 585 7626 

14/9 Braam v.d. Walt 012 361 1280 

15/9 Sanlie v.d. Walt 083 661 7711 

15/9 Steyn van Wyk 082 828 9044 

16/9 Alta Schulze 083 514 9554 

17/9 Pierre Hoffman 082 561 7207 

17/9 Callie Steijn 083 491 2981 

18/9 Karen Booyens 083 635 7308 

18/9 Carin Booyse 012 460 2142 

18/9 Mariaan Heystek 072 805 8545 

18/9 Martinus v.d. Merwe 072 497 5089 

19/9 Daan Guillaume 083 254 2994 

19/9 Ria Molenhuis 083 655 4367 

19/9 Wouter Potgieter 082 768 9201 

19/9 Leandri Riekert 076 490 6252 
 

 

 

 
 

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. 
 

Gelukwense 
Baie geluk aan Pieter en Gerda Venter met die 
doop van hul babaseuntjie, Evert.  Mag hy julle 
baie vreugde verskaf. 
 

Marius en Riêtte Boersma en Thomas en 
Marlise Marx is die afgelope tyd in die huwelik 
bevestig.  Ons bid hulle seën en baie gelukkige 
jare toe. 
 

Tuingereedskap 
Tuingereedskap, bv. snoeiskêre groot en klein, 
graaf, spitvurk en handsaag,  nuut of 
tweedehands, word benodig vir die versorging 
van die kerk se tuine.  Dit kan afgegee word by 
die kerkkantoor. 

 
 
 
 
  

 

 

Voorbidding:  Algerië 
 

Die Here werk in Algerië en wonderlike dinge is besig om te gebeur te midde van die druk op die kerk.  
Loof die Here saam met die Algeriese kerk hiervoor!  Kom ons bid  steeds dat Christene meer vryheid sal 
geniet. 
 

Sondag: 
Jeug-kleingroepe  

Maandag: 
19:00  Dissipelskapkafee 

Dinsdag: 
08:30 Predikante-toerusting 

Woensdag: 
18:00  Diakonie 
19:00  Kerkraad 
19:00  Beginpunt 

 

SESTIGPLUSSERS 
Kom luister na ’n praatjie deur MARINUS WIECHERS oor "Hoe sien (en behandel) die Regering en die 

ANC die skeiding van magte in Suid-Afrika".  Hierdie byeenkoms vind plaas op 24 September om 
10:00 in die Moederskamer.  Sien julle daar.   
Niek 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

WEEKTEMA 

Ons word geroep om te vergewe 

TEKS: 

 Psalm 32 en Matteus 18:21-35 

 

LEES AS GROEP OF GESIN SAAM DEUR   
Psalm 32 en Matteus 18:21-35 
 

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 Matteus 9:9-13? 
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? 
 

 

 



 

  

 

'n Geknakte riet 
Jesaja 42:1-4     
Op die nasionale jaarkalender van Suid-Afrika is die eerste  
Vrydag van September Nasionale Loslitdag.  Dit is ’n dag wat  
afgesonder is vir die bewusmaking van die behoefte van 
gestemde mense.  Die Gereformeerde Kerke, saam met die NG  
Kerk en die Hervormde Kerk, werk reeds vier en sestig jaar lank  
saam aan hulpverlening aan gestremde leerlinge onder die  
naam “TOIBO” (Transoranje Instituut vir Buitengewone  
Onderwys).  Vyf spesiale skole vir blinde, dowe,  
gehoorgestremde kinders, kinders met epilepsie en  
leergestremde en serebraal verlamde kinders word deur  
hierdie drie kerke ondersteun.  
Ons praat in die algemeen so maklik van “ons” (die  
meerderheid) as “normaal” en van “hulle” (die gestremdes) as  
“abnormaal”.  Ons doen dit omdat die mens (die meerderheid)  
die norm bepaal waaraan almal moet voldoen.  Ongelukkig het  
dit ook tot gevolg dat gestremde mense werklik sukkel om  
“normaal” in die samelewing te funksioneer.  Dit is hoe ons dit  
in die Bybel ook vind. Blindes, dowes, stommes, kreupeles en  
ander vorme van gestremdheid is as straf op sonde beskou en  
diesulkes is deur die samelewing verwerp (Johannes 9:2). 
God sien nie neer op die gestremde nie!  Inteendeel, Hy het  
self beloof dat Hy nie die geknakte riet sal afbreek nie of die  
dowwe lamppit sal uitdoof nie (Jesaja 42:3).  Jesus het ook  
verklaar dat gesonde mense nie ’n dokter nodig het nie en dat  
Hy nie vir die gesondes (volgens mense die “normales”) nie,  
maar vir die siekes (die “gestremdes”) gekom het (Matteus  
9:12; Lukas 5:31).  Daarom lees ons ook van al Jesus se  
wondergenesings in die Evangelies.  Bid vir en reik uit na die  
gestremde. 
God se “normaal” is egter so totaal anders as ons “normaal”. 
Die mens het gesondig en moet daarom gestraf word – dit sou  
die “normale” daad gewees het om die mens verlore te laat  
gaan.  God straf ons egter nie soos wat ons verdien nie – Hy  
straf sy Seun vir ons sonde.  genade In die beeld van die  
geknakte riet en die dowwe lamppit is Jesus inderdaad  
“afgebreek en uitgedoof” (Jesaja 42:4) in ons plek. Dít is die  
“abnormale of buitengewone”.  Dít is die Blye Boodskap van  
onverdiende.  Dank God daarvoor! 
 

 

TEMA-O PSOMMING  

 
Die bangbroek-

lesse 
Rigters 6:11-23 en 6:33-7:15 
In die boek Rigters vind ons ’n siklus  
wat plaasvind. Die volk draai hul rug 
op God en dan gee God hulle oor aan  
hul vyande. In hul nood roep Israel  
weer na die Here en dan stuur Hy  
rigters om hulle te red.  In ons  
tekslees ons hoe Gideon besig was  
om weg te kruip vir die Midianiete,  
want Hy was bang. Maar God werk  
met ’n ander plan. 
1. God is by ons 
Die engel se eerste woorde aan  
Gideon was: “Die Here is by jou  
dapper man!”(6:12). Heel eerste  
bevestig God sy nabyheid aan Gideon  
en Hy doen dit op verskeie maniere: 
Eerstens, God gee tekens. Gideon kry  
verskeie tekens wat God se nabyheid  
beklemtoon. God gee vir ons ook ’n  
teken, die kruis. Ons hoef net terug te  
kyk en die kruis te sien om te weet  
dat God met ons is. Jesus Christus het  
Godverlatenheid ervaar sodat ek en  
jy dit nooit hoef te ervaar nie.  
Tweedens, God gee geloofservarings.  
Soms plaas God ons in situasies waar  
ons nie anders kan as om te erken  
ons is totaal afhanklik van Hom nie.  
Toe Gideon die afgodsaltare afbreek,  
beskerm God hom teen die mense  
wat hom wou doodmaak. Daarna lees  
ons van Gideon se weermag wat  
eindig met 300 man. Gideon en Israel  
moes erken dat hul afhanklikheid in 
God gelê het.  

Vervolg op volgende bladsy 
 

Vakature: 

Orrelis/te 
Die GK Waterkloofrand nooi persone (wat aan die vereistes voldoen) om aansoek te doen om 

die pos van orrelis/te wat van 1 Januarie 2016 vakant sal wees. 
’n Aansoekvorm en inligting oor die posinhoud is te kry by Gerrit Broos by 012 460 5804 of 
gerrit@yebo.co.za of by Nienke van der Walt by 012 460 6925 of nwgkw@telkomsa.net   

 

mailto:gerrit@yebo.co.za
mailto:nwgkw@telkomsa.net


 

 

  ’n Geknakte riet 
Niemand hoef jou daarvan te oortuig dat ons in ’n 
stukkende wêreld leef nie. Dalk is jy vandag ernstig 
bekommerd oor die vraag of jy en jou geliefdes dit 
in die toekoms gaan maak. Die geweld, korrupsie 
en die dreigende resessie is genoeg om ’n mens 
moedeloos te laat voel. 
Luister wat sê ons Here vandag vir jou: 

’n Geknakte riet sal hy nie afbreek nie, ’n 
lamppit wat dof brand, sal hy nie uitdoof nie … 
(Jesaja 42:3). 

In hierdie woorde lê die troos dat God eenmaal sy 
Seun in ons plek verwerp het, sodat ons mag lewe 
in die belofte dat Hy ons ook op hierdie moeilike 
pad nooit alleen sal los nie.  Vertrou Hom daarin! 

 

 
 

 

 
 

 

 

Jong werkende Jeug van GK Rietvallei Navitas bied aan 

 

V O O R T R E K K E R M O N U M E N T  
Erfenisfees en Antiek- & Versamelaarsmark 
24 September 
09:00 – 15:00 
Toegang: R30 per voertuig 
Navrae: 012 326 6770 

Antiekmark - Geraldine bemarking@vtm.org.za 
Erfenisfees – Etta museum@vtm.org.za 

 

 

Preek vervolg 
Derdens, God gee sy Gees: “Die Gees van 
die Here het vir Gideon in besit geneem, en 
hy het die ramshoring geblaas en die 
Abiësriete opgeroep om hom te volg” 
(Rigters 6:34). In Handelinge 2 lees ons hoe 
Jesus sy Gees oor die gelowiges uitstort 
sodat ons nooit alleen sal wees nie 
(Johannes 15:26). 
2. God stuur en gebruik wie Hy wil 
God stuur en gebruik ’n jong man wat besig 
was om weg te kruip. Die Engel sê vir 
Gideon: “‘Gaan met die krag wat jy het en 
gaan red die Israeliete uit die mag van die 
Midianiete! Toe, Ek stuur jou!’” (6:14). 
Aanvanklik wil Gideon nie, maar God wil 
hom gebruik as instrument. Jesus Christus 
stuur ons ook die wêreld in (kyk Johannes 
20:21). Gideon is gestuur om oorlog te 
maak en die Midianiete te oorwin. Ons 
word gestuur om vir die wêreld te vertel 
dat die grootste oorwinning reeds 
plaasgevind het. 
3. God behaal die oorwinning 
In Gideon se verhaal lees ons hoe dit God is 
wat die oorwinning behaal. En net soos God 
die Midianiete verslaan het, verslaan Hy 
meer as ’n duisend jaar later elke mag en 
gesag wat teen Hom in opstand gekom het. 
Luister wat skryf Paulus: 

Hy het elke mag en gesag ontwapen 
en hulle in die openbaar vertoon deur 
hulle as gevangenes in die triomftog 
van Christus mee te voer (Kolossense 
2:15). 
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. Vir die wat verlore 
gaan, is dit ’n doodsreuk wat dood 
bring; vir die wat gered word, is dit ’n 
lewensgeur wat lewe wek … (2 
Korintiërs 2:14-16). 

Christenskap is nie goeie raad oor hoe om 
jou lewe te leef nie. Dit is die goeie nuus dat 
die oorwinning reeds behaal is! 
 

 



  

 

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 

 

 

Mrt-15 Apr-15 
 Begrote 
bydraes  248,644 248,644 

 Bydraes  244,037 205,562 

 Uitgawes  262,983 239,265 
Surplus/Tekort 

Werklik -18,946 -33,703 

 

 
 
 
 
 
 

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 

 

81% 
bydraes 
tot op  

9 September  
reeds ontvang 

 
= 
 

R443 500 

FINANSIËLE  
VERSLAG 

 

Gemeentegeskiedenis 
 

Beste Broeders en Susters, 
  

Soos ons reeds bekend gemaak het, is die harde kopie van die 
geskiedenis van die Gereformeerde Kerk Brooklyn oor die afgelope 10 
jaar ná bykans drie jaar se harde werk uiteindelik gepubliseer.  Die 
inhoud fokus veral op die konsekwensies van die samestelling tussen 
Pretoria-Oos, Sunnyside en Brooklyn sedert 2003.  Baie huidige en 
vorige lidmate het gedurende hierdie tyd besondere bydraes gelewer. 
 

Ek wil almal wat daartoe bygedra het deur verslae te skryf, 
redaksionele werk te verrig, taalkundige en tegniese versorging te 
doen opreg bedank - onder andere Louis Kruger vir die eindredaksie. 
(Kyk asseblief na die samestelling van die redaksiekomitee.) 
 

In die besonder bedank ek Frieda Sonnekus vir haar geïnspireerde 
ondernemingsgees. 
 

Die dokument sal DV van Sondag 13 September by die kerkkantoor te 
sien en te koop wees. 
 

Weer eens baie dankie aan almal 
 

Colin Cameron 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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   
 
 

ALGEMENE MEUBELVERVOER EN 
LANGAFSTAND 

Bokse en verpakkingsmateriale te koop. 
Skakel vir gratis kwotasie by u woning: Kassie 
by 0861 111 129 of 082 454 8159. 
 
. 

 
 

ADVERTENSIES 

 

 

DATUM ONDERWERP AANBIEDER 
Sep         14 Die engele en die duiwel - hoe relevant is albei vandag nog Magdal Pienaar 

               21 Gebed: Onse Vader ...                     Paul 

               28 Christenwees vandag                         Bingle Kruger 

Okt           5 Vakansie  

               12 Agapé-vergadering  

               19 Ongemaklike genade: Waar is God in moeilike tye? Pieter Harris (?) 

               26 Kontemporêre reformatoriese ekklesiologie. Chris 

Nov           2 Agapé-vergadering  

                 9 Die missionale kerk: hoe lyk dit in sub-Sahara  Flip Buys (?) 

                16 Argeologie (sal nog gefinaliseer word.) (?) 

 

DISSIPELSKAPKAFEE 

Jaarprogram 2016 

al die diensgroepleiers word gevra om die datums van aktiwiteite 

vir 2016 dadelik aan rentia deur te gee. 

 

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 

mailto:gjooste@global.co.za
mailto:peet.langley@lantic.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

13 
Sep 

Duxbury Ouderling 
Danie Bakker 
Diaken  
Fanus Nortje 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Potchefstroom 
Teologiese 
Studentekas 

Leoné 

     

20 
Sep 
  
 

Duxbury Ouderling 
Jan Dekker 
Diaken  
Hannes 
Welman 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Uitreikfonds 

Annemarie 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

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). 
 

 


