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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   

Let nou mooi op ... 
Fanie van der Schyff 
Die grootsheid van die skepping verkondig een enkele boodskap, naamlik: 
DAT daar 'n God is. Dit noem ons die "Algemene openbaring van God" 
Die Bybel verkondig WIE hierdie God is. Dit noem ons die  
"Besondere openbaring van God" 
In Jesus openbaar Hy Homself as Here God wat Homself onlosmaaklik aan sy 
kinders verbind het. Kom ons noem dit "God se intieme openbaring in Jesus" 
In die Nagmaal verduidelik ons Here aan ons deur sigbare tekens hoe 
onpeilbaar groot sy liefde vir ons werklik is. Kom ons noem dit "God se 
openbaring in die tekens van brood en wyn" 
Let mooi op na die eenvoud van hierdie tekens wat 
Jesus self ingestel het wanneer jy vandag Nagmaal vier! 

Aanddiens 

God se oikos 
Chris de Beer 
Deur God se groot genade is ons nou deel van Sy oikos. Dit het geweldige 
implikasies vir ons lewe en wanneer ons nagmaal vier, vier ons juis ook ons  
eenheid in Jesus. 
Troyestraat 

Hoe weet ons van God? Hy het Homself geopenbaar 
Ds Fanus Heystek 
Toe God na Samuel geroep het, het hy gedink dit is Eli wat roep (tot 3 maal). 
Samuel het nog nie die verskil geken. Die verskil was egter onbeskryflik groot: 
die roep van ‘n mens teenoor die stem van God in ‘n menslike taal. Net so 
groot die verskil tussen die Bybel en al die ander boeke op aarde. Nog 
wonderliker die feit dat God letterlik met ‘n mens soos Samuel praat en 
verborge dinge aan hom bekend maak. En ons is nie uitgesluit nie: elke keer 
as jy die Bybel lees, praat God met jou en word verborge dinge al hoe meer 
vir jou ontsluit. 
 

Eredienste: 
Duxbury:  09:30 
Fanie van der Schyff 
Skriflesing: 
Eksodus 12:1-11 
(Johannes 1:29) 
Sang: 
Sk 1-2:1,2,3 
Sk 12-4:1,2,3 
Sk 12-5  
Sk 5-4:1,2  
Sk 5-4:5,6 
Sk 10-2  
Sk 17-3:1,2 
Sk 13-3 
Duxbury: 18:30 
Chris de Beer 
Skriflesing: 
Handelinge 16: 31 - 34 
Sang:  
Ps 145:1, 3 & 7 (Totius) 
Sk 12-2:1, 4 & 5 
Sk 5-4:1 & 2 
Sk 10-2 
Sk 13 – 3 Amen  
Troyestraat Christelike 
Sentrum:  
09:30  (Araratsaal)   
Ds Fanus Heystek 
Skriflesing: 
1 Samuel 3 
Sang:  
Voorsang: Ps 89, Lb 
514, Lb 241 en Sk 1-6 
Onder diens: Lb 393, Sk 
15-1 en Ps 90 
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Gelukwense 
Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat 
jou hart begeer. (Psalm 37:4). 
 

03/15 Koos Richards 082 551 3617 

03/15 Herman v.d. Schijff 083 376 0474 

03/16 Francois de Cruz 073 588 6907 

03/17 Engela Heystek 073 445 8481 

03/17 Leonora Schreurs 082 940 8938 

03/17 Ansurie Welman 072 418 2190 

03/18 Marlise Cowley 083 258 7780 

03/18 Pieter de Ronde 082 809 8905 

03/19 Willem Duursema 072 262 0319 

03/19 Kriek le Roux 084 513 9602 

03/19 Dawid Opperman 071 329 8858 

03/20 Wicus Opperman 083 284 7729 
 

Sestigplussers 
Ons volgende byeenkoms vind plaas op 26 
Maart.  Hou die volgende Hart & Hand dop vir 
meer besonderhede. 
 

Enkellopendes en 

jonggetroudes 
Enkellopendes en jonggetroudes tussen 
25 en 30 wat by ’n kleingroep wil aansluit, 
kontak Elzabé by 072 546 4612. 

Voorbidding:  

Viëtnam 
Bid vir die plaaslike amptenare wat in beheer is 
van die verafgeleë dorpies in die noordelike en 
sentrale hooglande – dit is merendeels hulle wat 
stamgelowiges teister aangesien hulle alle 
aspekte van die lewe in hierdie areas beheer.  Bid 
dat die liefde van die Here verandering in die 

harte van die amptenare teweeg sal bring. 
 

 

 

 
 

DAGBOEK 

Vandag: 
Nagmaal 
Gemeente ete  
Maandag: 
19:00  
Dissipelskapkafee 
Dinsdag: 
08:30:Predikante-
toerusting 

 

Woensdag: 
19:00 Beginpunt 
Vrydag: 
UP kwartaal 1 
eindig 
Saterdag: 
Menseregtedag 

 

TROYESTRAAT-
BEDIENING 
Woensdag 25 Maart: 
Bybelstudie in eetsaal 
(9h30): Openbaring 14. 
(ds. Fanus) 

 

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. 
 

MEELEWING met ... 
 Gys van Rooyen wat in 1 Mil 

aansterk na heupvervanging 

 Danie Bester wat in Jakaranda 
hospitaal intensiewe sorg 
ontvang. 

 Julie D’Artnall wat in haar 
woonstel aansterk na ‘n kanker-
op  

 Elbie Botes wat ‘n byna 
bomenslike stryd teen MS voer. 

 al die verswaktes, siekes en 
bejaardes wat daagliks weens 
fisiese agteruitgang ook geestelike 
worstelinge moet verduur. 
 

Versoek. 
Die diakonie is op soek na ‘n rolstoel om 
te gebruik vir iemand in die Stigting.  
Kontak Petra de Klerk by 082 553 8602. 

 

 



 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  

 
 
 

Kop-aan-kop-botsing 
Handelinge 9:19-20Paulus was besig om die 
kerk te vervolg toe hy ’n kop-aan-kop-botsing 
met Jesus gehad het. Dit het radikale gevolge 
gehad, want voordat hy sy oë kon uitvee, is 
hierdie vervolger ’n volgeling. Nadat hy met 
Christus se genade en liefde oorweldig is, het hy 
“dadelik in die sinagoges begin verkondig dat 
Jesus die Seun van God is”. Dit beteken dat jou 
(miskien duistere) verlede nie teen jou hoef te 
tel nie, want Jesus gebruik jou nou. God slaan 
ook met ’n krom stok ’n reguit hou. 
 

 

Tema-opsomming 
Wanneer God Homself intiem aan ons bekend maak … 

 Oggend 
Johannes 20:19-29 
Tomas word aan ons voorgehou as ’n 
voorbeeld van gelowiges wat soms 
worstel met hul verhouding met ons 
Here. Sy verstand en sy hart het nie 
saamgewerk nie. Toe hy gekonfronteer is 
met die realiteit van Jesus se dood, wou 
hy nie glo wat Jesus vooraf beloof het 
nie, naamlik dat Hy op die derde dag 
weer uit die dood sou opstaan. Jesus laat 
Tomas nie in sy vertwyfeling nie, maar 
maak Homself as opgestane Here aan 
Tomas bekend. Aangrypend is Tomas se 
antwoord daarop in die vorm van ’n 
belydenis: “My Here en My God.” Ons 
Here is groter as menslike twyfel en 
onverantwoordelikheid. Hou daaraan vas 
dat Hy ook jou Here en jou God is, oral, 
altyd. En bevestig hierdie belydenis met 
’n lewe van dankbaarheid en vreugde in 
ons Here 

Aand 
Johannes 21:1-25  
God maak Homself aan ons op ’n baie intieme 
wyse bekend. Hy stuur sy eie Seun om mens 
te word, vir ons te sterf en ons te restoureer. 
In ons teks word Petrus gekonfronteer met 
Jesus se groot liefde en genade. Ons Here 
restoureer hom nadat hy (Petrus) Hom drie 
maal verloën het. En dan roep Jesus hom met 
die woorde “Volg My!” 
Hierdie oomblik verander Petrus se hele lewe, 
want skielik word hy ’n radikale volgeling. In 
Handelinge 2 tot 4 lees ons hoe hy Jesus volg 
deur die evangelie vreesloos aan duisende 
mense en die Joodse raad te verkondig. Hy 
word selfs geslaan en verduur vernedering ter 
wille van Christus. In hoofstuk 10 is dit Petrus 
wat Jesus se roepstem volg na Kornelius se 
huis en daar lees ons hoe die evangelie begin 
om rasgrense te oorbrug. Later in hoofstuk 15 
gebruik Jesus vir Petrus om vir die res te 
verduidelik dat ons nie ekstra reëls en 
tradisies nodig het om met God versoen te 
word nie, ons kort net Jesus. Wanneer ons 
met Jesus se liefde gekonfronteer word, kan 
ons nie anders as om te verander nie. Ons 
prioriteite skuif weg van onsself na 
Koninkryksprioriteite. Dit wat vroeër belangrik 
was, maak nie meer saak nie, want God is 
genoeg.  

 

Eljadahuis 
Onthou tog om voor die skoolvakansie ’n ietsie 
ekstra te koop en dit in die houtkis in die 
voorportaal van die saal te sit vir die mense by  
Eljadahuis. Enige nie-bederfbare blikkieskos, 
koffie, tee, boksmelk en toebroodjiesmeer is 

welkom. 

 

Agapé-kosbank 
Soos in die verlede vra Agapé weer die deelname 
van die gemeente aan ons kosbank. Ons neem 
gevriesde etes aan mense wat dit nodig het ná ’n 
operasie of tydens siekte. Ons kosbank is tans 
dolleeg. As ons net een keer vir twee ekstra mense 
kos maak en dit vries vir die kosbank, kan ons 
sommer gou weer die kosbank aan die gang kry en 
kan die Agapé-dames dit uitdeel waar nodig.  
Plaas asb. die ete in ’n weggooibare houer, merk 
dit duidelik met die gereg se naam en ook ’n datum 
asb.   
Erna Kruger by 082 453 2417 en Magda Richards 
by 082 551 3625  
sal die gevriesde etes  op ’n Sondag by die kerk 
ontvang of daar kan met hulle gereël word vir ’n 



 

  

Program vir Dissipelskapkafee 
Februarie – Junie 2015  

    

Maart   

               16  Die Heilige Gees (Sola Fide) Fanie van der Schyff 

               23 Samevatting : Bespreking Fanie, Chris en Paul 

               30 Vakansie  

April         6 Vakansie  

               13 Geen Dissipelskapkafee nie  

               20 Klassis Oostelike Pretoria  

               27 Vakansie  

Mei           4 Agapé-vergadering  

               11 Die Heilige Gees:  
Wie is die Heilige Gees? 

Paul Grobler 

               18 Wat is die werk van die Heilige Gees? Paul Grobler 

               25 Hoe beduiwel ons die Heilige Gees? Paul Grobler 

Junie        1 Agapé-vergadering  

                8 Die Engel Chris en Paul 

               15 Vakansie  

               22 Die Engele en die duiwel   Magdal Pienaar-Marais 

               29 Vakansie  

 

 

Lees ... 

in hierdie uitgawe van 

Die Kerkblad 
 “Die werklikheid van die verbond van God met ons, of die leer van die verbond, is ’n sentrale saak in 

die Bybel. Ons sou selfs van Gereformeerde teologie as Verbondsteologie kon praat, mits ons dit reg 
verstaan en nie daarmee ’n eensydige beklemtoning indra ten koste van byvoorbeeld ook 
Koninkryksteologie nie.” Lees meer hieroor in die redaksionele artikel. 

 Kategese is nie net oordra van kennis nie, maar toerusting van die kinders vir die lewe. Daar moet 
voortdurend gepoog word om ’n liefde vir die Woord by die kind te wek deur die werk van die Gees. 
Die kind moet verwonderd staan oor God en sy ryke genade. Prof. Gert Breed skryf oor die waarde 
van kategese en die rol van die ouers hierin. 

 Prof. Naas Ferreira skryf ’n baie interessante artikel oor die verskynsel van die radikale Islam, en 
hoe gelowiges hieroor moet oordeel. 

 
 
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 
 

   

Mamelodi verf aksie in beeld geverf 



  

Die Administratiewe Buro van die 

GKSA in Potchefstroom het ‘n 

vakature vir ‘n 

ASSISTENT VAN DIE REKTOR 
VAN DIE TEOLOGIESE SKOOL 
EN DIE REKTORAAT  
 
Sluitingsdatum vir aansoeke:  
20 Maart 2015. 
Indien u nie binne 2 weke na sluitingsdatum 
vir aansoeke van ons verneem het nie, 
neem asseblief aan dat u aansoek 
onsuksesvol was. 
Vir kennis name: Hierdie pos is nie aan die 
NWU gekoppel nie en is die basiese NWU-
voordele nie van toepassing vir hierdie pos 
nie. 
Diensaanvaarding:   
1 April 2015. 
Navrae:   
Dr Wymie du Plessis by 018 297 3986. 
CV’s: 
Per hand by:  Die Administratiewe Buro, 
Molenstraat 62, Potchefstroom. 
Faks:  018 293 1042. 
E-pos:  wymiedup@gksa.co.za. 
 

 

 

Hartklop-Fees 2015 
 

Kaartjies is ten bate van die  
Paul Kruger-Kinderhuis 

 
28 Maart 2015 

NG Moreleta Ouditorium 
 

Kunstenaars:  
Bobby van Jaarsveld, Riana Nel, Adam, 

Elvis Blue, Karlien van Jaarsveld. 
 

Kaartjies beskikbaar by Itickets 
086 1000 291 

www.itickets.co.za 
Kaartjiepryse: R110-R250 

 

Onthou die volgende 

datums!!!! 
2 April Pasga- ete 
Soos gebruiklik eet die gemeente saam op 
die aand voor Goeie Vrydag . Elke gesin 
bring sop en broodjies genoeg vir sy gesin 
wat ons dan alles op 'n gemeenskaplike 
tafel uitpak en so saam eet. Chris gaan die 
aand met ons gesels oor die rol van die 
pasga binne die raamwerk van God se 
storie. 

19 April Verjaardagtee. 
Die die eerste Sondag na die skoolvakansie 
en almal wat in April, Mei en Junie verjaar 
word gevra om 'n bordjie hand eetgoed 
saam te bring. Na die diens kuier ons almal 
dan gesellig saam om die die verjaarsdae te 
vier.. 
 

Fondsinsameling Projek : 

President Kruger 

Kinderhuise. 
Op die 8 ste Maart 2015 het Marthinus, 
Marié en Tiaan Heystek die Cape Town 
Cycle Tour(Argus fietswedren ) gery. Dit 
was  Marthinus se 23 ste Argus gewees,  
Marié se 15de en Tiaan se  5de . 
Ons het besluit om die wedren te gebruik 
om vir liefdadigheid te ry. Ons het die 
wedren gery en geld insamel vir die 
President Kruger Kinderhuise. 
Ondersteun ons poging om geld in te samel 
vir hierdie Kinderhuis.  Indien u ons nog wil 
ondersteun, gaan na 
http://www.doit4charity.co.za/Marthinus.
H en klik op “Sponsor Me Now” en dan sal 
u verskeie opsies hê om ‘n bydrae te maak. 
Indien u nie ‘n internet/kredietkaart 
betaling wil of kan doen nie, is u welkom 
om ons persoonlik te kontak vir ‘n reëling.  
Die projek sal nog aangaan tot einde Maart.  
By voorbaat dankie  
Marthinus, Marié en Tiaan Heystek. 
Kontak besonderhedes : 
mheystek@mweb.co.za  
 
 

http://www.doit4charity.co.za/Marthinus.H
http://www.doit4charity.co.za/Marthinus.H
mailto:mheystek@mweb.co.za


  

 

Toerusting vir groepe en gesinne 

 

 

Weektema: Hoe vertel die natuur my dat God bestaan? 

Teks: Efesiërs 1:1-14 
 
1. Lees/Luister: 

Lees as groep of gesin saam deur Efesiërs 1:1-14. 
 

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 Efesiërs 1:1-14? 
b. Wat leer die gedeelte ons van wat God met ons, sy Kerk, doen? 
c. Wat kan jy uit die gedeelte leer oor wat God deur ons wil doen in die wêreld? 
d. Hoe dink jy leer die teks ons wil God Homself aan ander openbaar deur die Kerk? 
e. Waarmee dink jy sukkel ons as Kerk om God aan ander sigbaar te maak? 
f. Wat sal jy dink moet ons anders doen om meer te leef soos Kerk regtig moet wees? 

Wat dink jy kan jy in die week doen wat kan help om God aan ander sigbaar te maak? 
 

4.    Hande en voete 

Nadat julle die gedeelte klaar gelees en bespreek het, wat kan julle prakties gaan doen? Vra 
mekaar twee vrae: 

 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? 
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. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

WOONSTELMAAT BENODIG 
Ons is opsoek na n 3de woonstel maat. Verkieslik n 
rustige student of jong werkende. Die woonstel is 
gelee oorkant kampus, in Normandie, en is groot. 
Die plek is beskikbaar vanaf 1 April.  Kontak Andri 
079 699 5992 
 
DIE WASLYN 
Ons was gordyne: ons kom haal dit af, was, droog 
en stryk dit en hang dit weer vir u.   
Skakel 078 296 4596.  
    
WOONSTEL BENODIG 
2 Slaapkamers met klein tuintjie en wat veilig is.  
Kontak Theuna Stolz ná 15:00 by 084 595 2820. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 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.  

 

STRANDHUIS IN CANNON ROCKS, OOS-KAAP 
beskikbaar oor Paastyd en vakansie. Die huis loop 
uit op die strand met 180-grade-seeuitsig. 
Hoofslaapkamer  vir 2 en kinderkamer met 5 
stapelbeddens plus 1 bedbank in woonkamer, 
groot woonvertrek, kombuis en 2 badkamers, stoep 
plus motorhuis. Ten volle toegerus: beddegoed, 
badhandoeke, DSTV, speelgoed, boeke, Weber. 
Kontak Linda van Vuuren by 082 825 0220 
TUINWOONSTEL BESKIKBAAR 
Ruim, veilig en netjiese tuinwoonstel beskikbaar in 
Menlopark vir enkel persoon. onmiddelik 
beskikbaar @ R4500.00 (w&l ingesluit 1x per week 
skoonmaker). nie rokers & geen troeteldiere 
asb?  skakel 083 303 1122 of 083 459 4905 
 
 

 
 
 

ADVERTENSIES 

 

 

BEURTKRAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bystand-kragpwekker 

Ons bedieningswerk in die kerk, saal, 
kantore en by die pastorie moet aangaan te 
midde van beurtkrag omdat die agterstand 
van Eskom nie gou uitgewis sal word nie.  
Hiervoor het die kerkraad tenders uitgestuur en 
toe ’n bystand-kragopwekker by Genpower 
Electrical bestel. 
Die besonderhede is soos volg: 
 
50 KVA Cummins-dieselopwekker met klankkas en 
oorskakelmeganisme; 
Totale koste plus BTW en installasie:  R181 000; 
Dit tree in werking teen middel April 2015. 
 

. 
 Plaas u bydrae elektronies oor in bankrekening 
Gereformeerde Kerk  Pretoria-Brooklyn, ABSA, 
rek.nr. 540 340 110 ( verwysing Generator) of 
in ’n gemerkte koevert in die kollektesakkie 

 

Enige bydrae vir hierdie 

buitengewone koste-item 

is baie welkom 

VARS SWART OLYWE UIT DIE NOORD-KAAP OM SELF IN TE MAAK 

Oestyd begin April; @ R40 per kg. Plaas bestellings by Cornelia by 
082 903 1427 of Henning-higgins@absamail.co.za 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.gereformeerdbrooklyn.co.za  

Anita Cilliers en Arnline Kuun 
Sondae in die kerkkantoor 
Musiekdirekteur – Duxburyweg: 

Philip Loots 082 614 9415 
 

  

Reëlings 

Datum Plek Diensbeurt Kollekte Skinkbeurt 

15 
Mrt 

Duxbury Ouderling 
Collen 
Cameron 
Diaken  
Drikus v.d. 
Walt 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Emeritaatsfonds 

Ronel, 
Elsabé, 
Elma 

15 
Mrt 

Troyestr    

22 
Mrt 
  
 

Duxbury Ouderling 
Gert 
Erasmus 
Diaken  
Elzabé 
Barnard 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
GKSA Sustentasie 

Gerda 

22 
Mrt 

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 
fansan@lantic.net 
 
 
 
 

Baie dankie vir jou 

finansiële bydrae! 
Met meer bydraes groei ons 
impak! 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). 
 

 

mailto:fansan@lantic.net

