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Hart & Hand  
Uit Hom, deur Hom en tot Hom  

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

 
 

 
 

 
Oggenddiens   

My donkie praat dan?! 
Fanie van der Schyff 
’n Heidense koning, Balak, nader Bileam, ’n “profeet” van die Here, 
om Israel, die volk van die Here, te vervloek. Die beloning wat Balak 
vir Bileam aanbied, is so aanloklik dat Bileam bereid was om sy eie 
volk daarvoor te vervloek. God keer Bileam egter voor … deur sy 
donkie wat met hom begin praat! Het God jou al ooit voorgekeer? 
 

Aanddiens 

Vind jou vreugde in God 
Chris de Beer 
Ons grootste troos in lewe en in sterwe is dat ons aan Jesus Christus 
behoort. Dit beteken Hy behoort ons grootste bron van vreugde te 
wees. 
 
 
 

Eredienste: 
Duxbury:  09:30 
Fanie van der Schyff 
Skriflesing: 
Numeri 22-24; Teks: 
Numeri 22:28 
Sang: 
Sk 1-2:1, 2, 3 
Ps 9a:1, 7 
Ps 33a:11 
Ps 33b:1, 2 
Ps 33a:5, 6 
Sk 13-3 
 
Duxbury: 18:30 
Chris de Beer 
Skriflesing: 
Filippense 4:4 
Sang:  
Ps 150b:1, 2 
Sk 1-4:1, 2, 3, 4 (op die 
wysie van Sb 18-6)  
Sk 3-4:1, 5  
Ps 126b:1, 2 (op die 
wysie van Ps 134) 
Sk 13-3 
 
Residentia-Sunnyside 
09:30  (Araratsaal)   
Hierdie dienste word 
deur die Hervormde 
Kerk gereël. 

 
 

Gereformeerde 

Kerk Pretoria-

Brooklyn 
14 Junie 2015 
 

 

Eljadahuis 
Die behoefte aan basiese kosvoorrade by Eljadahuis bly hoog. Indien u ’n bydrae wil maak, 
kan enige nie-bederfbare kos in die houtkis in die voorportaal van die saal geplaas word. 
Daar is veral ’n behoefte aan koffie, melk, suiker, blikkies vleis en vis en toiletbenodigdhede. 
Indien dit makliker is om kontant te gee, kan dit in ’n koevertjie in die kollektesakkie geplaas 
word, maar duidelik gemerk Eljadahuis asb. 
 

 

NUMERI  22: 24 
gaan staan die Engel van die Here in 
'n smal pad tussen die wingerde, 
met 'n muur aan weerskante. 

 

FILIPPENSE  4:4 
Wees altyd bly in die 
Here!  
Ek herhaal: Wees bly! 



 
  

Gelukwense 
Ouderdom is ’n sierlike kroon; dit word bereik 
deur dié wat reg lewe (Spreuke 16:31). 
 

14/6 Fanie v.d. Schyff 083 446 6096 

14/6 Coenie Welman 071 493 5388 

15/6 Muller Brink 083 526 9334 

15/6 Nico Heystek 072 718 5562 

16/6 Ben Bekker 083 282 8893 

16/6 Karien Postma 072 753 4910 

16/6 Jochie v.d.  Walt 072 797 8722 

17/6 Barend Pretorius 076 557 7906 

19/6 Neil Meyer 082 686 7964 

18/6 Anri Meyer 082 686 7964 

18/6 Gerhard Oosthuizen 082 595 0049 

19/6 Philip Coetzer 082 787 2881 

19/6 Rika Lubbe 083 454 8167 

20/6 June Breedt 012 344 0072 

20/6 Thinus de Wet  083 268 2889 

20/6 Jac Schutte 082 826 0403 
 

 

 

 

 

 
 

DAGBOEK 

Vandag: 
 
Maandag: 
Skoolvakansiedag 
Dinsdag: 
Jeugdag 
Woensdag: 

19:00  Beginpunt 

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. Ons nooi almal uit om ons in 
kennis te 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   
Ansie Theunissen was in die Hart-hospitaal 
vir toetse en kry Maandag die uitslae.  
Gerrit Kroes se gesondheid is nie na wens 
nie en hy ondergaan tans toetse.  Ons bid 
hulle die krag en seën van die Here toe. 
 

Gelukwense 
Dawid en Karlien de Wet se babaseun, 
Richter Dawid,  is Woensdag in die Eugene 
Marais-hospitaal gebore. Richter is Dawid 
en Karlien se eerste kind en ook die eerste 
kleinkind van Thinus en Lidia de Wet.  
Hartlike gelukwense aan die ouers en 
grootouers.  Mag hierdie kindjie julle baie 
vreugde en seën bring. 
 

Bedanking 
Liewe Brooklyn-gemeentelede, Baie dankie vir 
al jul liefde en sorgsaamheid gedurende 
die vyftien+ jaar saam met julle en die 
volgehoue kontak met ons tot op hede. 
Dankie aan almal wat op watter wyse ook 
meegevoel betoon het en diegene wat 
Maandag by Mechiel se begrafnis was. 
Handelinge 20:24 is in my hart ingegrif. 
Leona Venter (ook namens ons kinders 
Mechiel en Johan en hul gesinne). 
 
 

Woensdag: 
 

RESIDENTIA-SUNNYSIDE 
Woensdag 17 Junie   
Bybelstudie  in die eetsaal  
om 09:30: Braam le Roux 

 
 
 

 
 
 
  

 

 

 

Voorbidding – Noord Korea 
Bid dat die Heilige Gees die geheime kerk in 
tronke en kampe sal onderskraag.  Die meeste 
gelowiges moet hul geloof wegsteek van die 
tronkbewaarders en medegevangenes wat 
moontlik spioene kan wees. 
 
 

Sestigplussers 
Die volgende byeenkoms vind plaas op 25 Junie.  
Hou  Hart & Hand dop vir meer besonderhede. 
 
 

Ter approbasie 
As ouderlinge:   
Barend Wierenga, Willem Daling en Henk Delen. 



 
 
  

 

 

Fotobord 
Met die aanloop tot ons 
gesinsdiens aan die einde van die 
maand, het ons dit goedgedink om 
’n groot bord aan te bring waarop 
almal foto’s kan plak van hul 
gesinne. Ons wil baie graag name 
by gesigte begin plaas en hierdie is 
sommer die ideale geleentheid 
daarvoor. 
As jy alleen is, sonder kind of 
kraai, bring asb. ook ’n foto van 
jouself met jou naam op.  As jul 
nes leeg is en jul kinders dalk nie 
in ons gemeente is nie, bring 
nogtans jul foto.  Op die ou end 
wil ons almal se gesigte hier te 
siene kry. 
Kyk in die saal vir die groot bord, 
een of twee foto’s sal reeds 
daarop veskyn sodat elkeen ’n 
goeie idee kan kry van wat ons 
hiermee beplan. Met almal se 
ondersteuning kan ons die projek 
spoedig volledig hê 
 
 

 

Die Kerkblad 
 Lees wat prof. Koos Vorster skryf oor hoedat 

onverdraagsaamheid teen die Christelike godsdiens 
toeneem. 

 Wat beveel die Here ons vir ons optrede teenoor ’n 
vreemdeling? Ds. Cassie Aucamp skryf hieroor in “Die 
vreemdeling in jou poorte”. 

 Aan die einde van November verlede jaar is Hannelie 
Groenewald se gesin in Afganistan deur Taliban-
aanvallers vermoor. Sy het hul verhaal en haar getuienis 
met Neels Jackson gedeel. Hannelie is in 1969 in die 
Gereformeerde Kerk Kemptonpark-Noord gedoop en het 
ook daar belydenis van geloof afgelê. Lees die besondere 
en aangrypende onderhoud in hierdie uitgawe. 

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 

 

Dis amper vakansietyd – bestel jou Bybel nou! 
Neem ’n Bybel saam om weg te gee en verryk iemand se lewe! Moenie van ons kinders 
vergeet nie. 
Kinderbybels 
First Read and Learn (2-6 jaar) Afr, Eng, Xhosa en Zulu @ R65  
Read and Learn (9-12 jaar) Afr en Eng @ R115  
Children’s Bible (9-12 jaar) Suid-Sotho, Zulu en Xhosa @ R60  
Bybels beskikbaar in die volgende tale @ R60: Engels (NIV), Suid-Ndebele, Sepedi/Noord-
Sotho, Sesotho, Swati, Tsonga, Tswana, Venda, Zulu en Portugees. 

Plaas asb. jou bestelling so gou as moontlik by Pieter en Ronel Stronkhorst, Sondae 
in die kerksaal of by 083 299 7413. 
 

Kerrie en sjerrie 
’n Heerlike saamwees - net 
die regte ding vir so ’n koue 
aand! 
’n Groot dankie van Agapé 
se kant aan almal wat die 
aand opgevrolik het met 
hul teenwoordigheid, 
asook aan die bringers van 
die 
besondere  kerriegeregte. 

 



  

 

Tema-opsomming 

 

 

 
 
 

 

Filippense 2:5-18 
Die afsterwe van dr Mechiel Venter, wat 16 jaar 
lank voltyds predikant in die Gereformeerde Kerk 
Brooklyn was, laat ons elkeen opnuut besef hoe 
verganklik die lewe is.  Sy lewe as predikant was 
’n offer in diens van God in hierdie gemeente, in 
die Gereformeerde kerkverband, maar ook 
regdeur sy hele lewe.  Dit is egter nie net voltydse 
predikante wat in diens van God staan en deur 
Hom as kragtige instrumente gebruik word nie.  
Elkeen van ons wat aan Hom behoort, staan 
voltyds in diens van God ... of soos wat dit in 
Filippense 2:17 staan: “Julle geloof is ’n offer in 
diens van God.”  
 
Hoe lyk ’n lewe wat ’n offer is in diens van God? ’n 
Letterlike vertaling van hierdie vers uit Grieks sou 
kon lui: “Julle lewens is ’n drankoffer wat 
uitgegiet is oor die geloof van ander mense.”  Die 
drankoffer destyds was ’n offer wat ’n lieflike geur 
afgegee het wanneer dit gebring is.  As jou geloof 
dan ’n offer in diens van God is, beteken dit dat 
jou hele wese of lewe daarop gerig is om as 
gehoorsame instrument die geloof van ander 
mense rondom jou te versterk en te verryk. Dis 
asof Paulus in hierdie paar verse ’n legkaart 
stukkie vir stukkie bou:  
 As jou geloof ’n offer is in diens van God 

(2:17), beteken dit dat jy ’n ligdraer in 
hierdie donker korrupte wêreld moet wees 
(2:15, 16). 

 As jy ’n ligdraer is, beteken dit eenvoudig 
dat jy as verloste mens moet lewe (2:12b). 

 ’n Verloste mens is iemand wat Jesus 
Christus in voorbeeld navolg (2:5). 

 Hoe het Jesus se lewe, wat ons as voorbeeld 
moet navolg, gelyk?  Ons Here het Homself 
verneder deur die gestalte van ’n slaaf aan 
te neem (2:6-8). 

 
’n Lewe wat ’n offer in diens van God is, is dus ’n 
lewe van slaaf-wees van ons Here.  Om ’n slaaf te 
wees wat Jesus in voorbeeld navolg, is ’n voorreg!  
Ons dien nie om hopelik  te verdien nie – Jesus 
het in ons plek vir ons die ewige lewe verdien.  Hy 
het betaal deur as slaaf Homself tot die dood toe 
te verneder:   
Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood 
aan die kruis (2:8).   
 

 

My offer in diens van God 

 
Markus 11:1-19  

 

 
 

 
 
Omdat Hy ten volle vir ons betaal het, is die offer 
van ons diens net dank! Dank Hom dat jy sy slaaf 
genoem mag word, ’n verloste in Christus, ligdraer 
in ’n donker wêreld, ’n offer van dank in diens van 
ons Here ter wille van die geloof van ander!   
 

God se outobiografie 
Markus 1:9-11; Genesis 1:1-5; Genesis 1:26-27 
God is die outeur van lewe en Hy het in die Bybel 
sy persoonlike verhaal vir ons geskryf. Hierdie 
verhaal van skepping tot herskepping kan in die 
volgende hoofstukke opgesom word: 
 
1. Die skepping (Genesis 1 en 2); 
2. Die sondeval en gevolge (Genesis 3 tot 11); 
3. Die volk van God (Genesis 12 tot Maleagi 4); 
4. Die Verlosser (Matteus, Markus, Lukas, 
Johannes); 
5. Die Gees en kerk (Handelinge 2  tot 
Openbaring); 
6. Die nuwe skepping (Openbaring 21 tot 22). 
 
In hierdie verhaal openbaar God Homself as ’n 
drie-eenheid (drie persone in een wese). God drie-
enig leef van ewig af in verhouding met mekaar en 
die skepping. Verlossing en herskepping is die 
produk van hierdie wese. In sy boek Kings Cross 
skryf Tim Keller: "If this world was made by a 
triune God, relationships of love are what life is 
really about."  
 
Die lewe gaan oor verhoudings. Die bekende 
skrywer C. S. Lewis het die verhouding van die 
drie-eenheid in die vorm van ’n dans beskryf. Die 
drie partye van die Goddelike wese wentel die 
heeltyd om en verheerlik mekaar. Daarin wys God 
vir ons hoe verhoudings behoort te werk - nooit 
selfgerig nie, altyd om ander. Die probleem is dat 
die sondeval ons selfsugtig gemaak het. Die mens 
se lewe wentel nou om hom- of haarself, terwyl 
die teenoorgestelde moet gebeur. 
 
Genadiglik stuur God sy Seun om ons verhouding 
met Hom te herstel en ons weer deel van die 
Goddelike dans te maak. Nou kan ons in God se 
liefde deel en ons lewens om ander laat draai. 
 

 



  Toerusting vir groepe en gesinne 
Weektema: Vrug van die Gees: Vreugde 
Teks: Galasiërs 5:22-23 & Filemon 4:1-19 

1. Lees/Luister: 

Lees as groep of gesin saam deur Galasiërs 5:22-23 & Filemon 4:1-19. 

 

2. Uitroeptekens: 

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. 

  

3. Vraagtekens: 

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 Filemon 4:1-19? 

b. Wat leer hierdie gedeelte ons van vreugde? 

c. Hoe kan ons die opdrag van vers 4 in ons lewens duidelik maak? 

d. Wat in die afgelope week het jou vreugde laat verdwyn? Hoekom? 

e. Hoe kan jy in die week wat kom ander om jou help om iets van hierdie 

vreugde wat ons in God het, te kan beleef? 

 

4. Hande en voete: 

Nadat julle die gedeelte klaar gelees en bespreek het, wat kan julle prakties gaan 

doen? Vra mekaar twee vrae: 

a. 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? 

b. 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? 

 

5. Bid: 

Bid as gesin of groep saam vir die volgende: 

a. Bid vir spesifieke behoeftes binne die groep of gesin. Vra mekaar oor 

gebedsversoeke. Vra vir God wysheid oor hoe om spesifieke situasies te 

hanteer. 

b. 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. 

c. 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. 

 

Probeer mekaar die geleentheid gee om saam te bid. Gee elkeen ’n kans om vir net 

een van die bogenoemdes te bid. 

 

 

 



 

 

  

 
 

Program vir Dissipelskapkafee  

Mei –  Junie 2015  

    

Jun            

15 Vakansie  

22 Die Engele en die duiwel   Magdal Pienaar-Marais 

 

 
 

Kom gerus, bring iemand saam en woon 
hierdie byeenkoms by. 
 

Ware vreugde vandag? 
 

Liefde, vreugde, vrede ... so begin die vrug van 
die Gees (Galasiërs 5:22).  God is liefde, maar 
ook die bron van vreugde en daarom kan ons 
te midde van ’n stukkende wêreld 
lewensvreugde ervaar (Johannes 15:10, 11).  Jy 
mag dalk vra: lewensvreugde of ongekende 
blydskap vandag?   Miskien is jou 
omstandighede op die oomblik so donker dat 
vreugde vir jou soos wensdenkery voel!   
 

Ware vreugde lê egter nie in onmiddellike 
omstandighede nie, maar in ’n diepgewortelde 
verhouding met ons Here.  “Wees altyd bly in 
die Here! Ek herhaal:  wees bly! ... Die Here is 
naby” (Filemon 4:4, 5).   
 

Ons Here is nie ver nie, Hy is by jou, nou en 
elke oomblik.  Vind jou vreugde in Hom.  

 
 

 

 

Biltongfees 
 

Dis weer biltongfeestyd op 28 Augustus.  
 Nou rig ons weer ’n vriendelike en dringende versoek aan alle jagters en ook mense 
met familie of vriende  wat jag  om wildsbokke te skenk. 
 Ons het vriesgeriewe indien enigeen reeds nou al ’n skenking sou wou maak!  Enige 
finansiële skenking is natuurlik ook welkom.  Kontak Fanie (083 446 6096), Wina (082 859 
5216), Jaco (082 491 6204), Elfrieda (072 179 5847), Annalie (082 879 6654), Danie (083 952 
4764), Harm (082 376 0527), Bets (082 320 9133), Frikkie (073 733 0799), of Henk (082 926 
0708).  Baie dankie by voorbaat! 
 
 

 

Damesoggend 
Saterdag, 22 Aug 2015 

Tema:Straatkafee / Café 

08:30 vir 09:00 

Plek:  

St Mary’s DSG Skool 

Duxburyweg, Lynnwood 

Gasspreker 

Liesel Krause-Wiid 

Gaskunstenaars 

Burgerd & Zita 

Toegang:      R150.00 pp 
 

Gesamentlike uitreik-aksie van Pretoria–
gemeentes (georganiseer deur die 
Gereformeerde Kerk Kameeldrift) 

ten bate van die kinderhuise van die 
Gereformeerde Kerk   

 

Bring ’n geldjie saam – 
 daar is uitstallers! 

Kontak Ronel Stronkhorst by 
 083 299 7413  

om jou plek te bespreek. 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

GESOEK:  TUINWOONSTEL OF EEN-
SLAAPKAMERWOONSTEL 
vir werkende jong dame om te huur.  Skakel 
Hanri Pelser by 082 303 8709, Abri Pelser by 082 
922 3888 of Dalize Pelser by 076 810 6622. 

DRIEDIMENSIONELE HANDBORDUURWERK 
Stel jy belang om die kuns van 3-D 
handborduurwerk aan te leer? Borduur met 
sylint, wol, garing en krale.  Ons borduur rose, 
blomme, bome, tuine en damesfigure mat 
aandrokke.  Klasse word aangebied.  Kontak Joey 
by 082 921 7266 vir meer inligting. 

HEARING HUB OUDIOLOË 
Ons bied gehoortoetse, gehoorapparate, 
gehoorbeskerming en spraakterapie vir jonk en 
oud. Skakel ons gerus by 012 346 0511 
(Menlopark) of 012 997 1718 (Moreleta 
Park).  Ons sien uit om u te ontmoet. 

MOTOR GESOEK 
Isaac Mokholoane, ’n lidmaat by ons, is op soek 
na ’n kleinerige motor om te koop. Indien u van 
iets weet, kontak hom by 072 096 4395. 

KOSMOS SKOONMAAKDIENS   
Skoonmaak van alle tipes woonhuise en 
wooneenhede volgens jou behoefte. Weekliks, 
maandeliks of eenmalig.  Werk self saam met 
span.  Kontak Ansie by 076 7687 056. 
  
 
 

 
 

 

 

 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.  

 

 

BANTING-BESKUIT TE KOOP 
Heerlike Banting-beskuit, met onder meer 
amandelmeel en sonneblomsade, te koop @ R70 
vir 18 en R120 vir 36. Kontak Renée by 079 516 
0959. 

KLADDS 
Sweedse brownies met ’n laag grondboontjiebotter 
verpak in duursame omgewingsvriendelike 
verpakking. Maak dit jou eie: sit ’n foto/prentjie en 
’n boodskap op die verpakking. R25 elk of R20 elk 
met 10 of meer bestellings. Kontak 079 516 0959. 

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   

TUINWOONSTEL GESOEK 
’n Jong dame, Christine Verhoef, is op soek na ’n 
eenslaapkamer-tuinwoonstel vir 2016.  Indien u van 
iets weet, kontak haar by 083 451 1611. 

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. 
 
 

 
 
 

ADVERTENSIES 

 

 

MUKHANYO-KOLLEGE  
is op soek na ’n kandidaat vir aanstelling as  

Kantoor -Administrateur vir die Pretoria-kampus.  

Gaan asseblief na www.mukhanyo.co.za/available-positions.html om die vakante pos se 
advertensie af te laai, of kontak mnr Pieter Bisschoff by 061 813 8272 vir meer inligting. 

 

BYBEL MET VERKLARENDE AANTEKENINGE 
Ek is op soek na ’n Bybel met verklarende aantekeninge, 3 dele, 1953-vertaling.  Skakel Ella  
Wibbelink by 083 227 0841 of  012 331 3624 of e-pos na wibbelinkew@gamil.com 

 

mailto:peet.langley@lantic.net
http://www.mukhanyo.co.za/available-positions.htm
mailto:wibbelinkew@gamil.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

14 
Jun 

Duxbury Ouderling 
  
Diaken  
Fanus Nortje 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Uitreikfonds 

Elma 

14 
Jun 

Troyestr   
 
 

 

21 
Jun 
  
 

Duxbury Ouderling 
Gert Erasmus 
Diaken  
Hannes 
Welman 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Uitreikfonds 

Esther 

21 
Jun 

Troyestr Hierdie 
dienste word 
deur die 
Hervormde 
Kerk gereël. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

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). 
 

 


