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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   

God in die storm! 
Fanie van der Schyff 
“Uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge.  Aan Hom behoort 
die heerlikheid …” (Romeine 11:36). 
Absoluut alles fokus op en sentreer rondom “Hom”.  Hoe weet ons 
egter dat “Hom” werklik bestaan?  Job het “Hom” leer ken uit ’n 
lewenstorm.  God is altyd ook in jou storms … sien jy Hom daarin 
raak? 
 

Aanddiens 

Hoe weet ons dat God bestaan? 
Chris de beer 
Ons is besig om stil te staan by die “Hom” van Romeine 11: 36. Die 
vrae waarna ons vanaand kyk, is: “Hoe weet ons Hy bestaan en 
wat beteken dit vir die wêreld?” 
 
 

 

Eredienste: 
Duxbury:  09:30 
Fanie van der Schyff 
Skriflesing: 
Job 1:1-12 
Job 36:19-26 
Job 37:13-14 (13) 
Sang: 
Ps 89a:1 
Ps 89b:2, 4 
Ps 89a:6 
Ps 31a:1, 3 
Ps 71a:9, 14 
Ps 46a:1 
Ps 68a:9 
Sk 7-2:1, 2 
Sk 13-3 
Duxbury: 18:30 
Chris de Beer 
Skriflesing: 
Gen 1:1-3; Ps 33:6-7;  
Joh 1:1-3 
Sang:  
Ps 33a:1, 2  
Sk 12-3:1, 2, 3  
Sk 5-4:1, 2, 6    
Ps 19a:1, 2  
Ps 8a:1, 3, 4  
Sk 13-3 (Amen) 
Troyestraat Christelike 
Sentrum:  
09:30  (Araratsaal)   

Hierdie dienste word 
deur die NG Kerk 
waargeneem. 
 
 

Gereformeerde 

Kerk  

Pretoria-

Brooklyn 
22 Februarie  
Foto: Berg Sinai 
 (Wikipedia) 
 Ligging: Egipte  

 Hoogte: 2,285 m  

 

Kerk 
 

Matteus 16: 18-19 
18. En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk 
bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. 
19. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, 
en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly; en 
wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly.” 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Dagboek 

Gelukwense 
 

Ek het as lig na die wêreld toe gekom sodat elkeen 
wat in My glo, nie langer in die duisternis sou bly 
nie (Johannes 12:46). 

 

 

 

 

 
 

 
 

Vandag: 
Jeug-kleingroepe  
Maandag: 
19:00  Dissipelskapkafee 
Dinsdag: 
08:30:Predikante-toerusting 
Woensdag: 
19:00 Beginpunt 
Donderdag: 
19:00  Nuwe  lidmate 
 

22/2 Schalk Hoogenboezem 076 070 7983 

22/2 Emma le Roux 082 821 5867 

22/2 Jacques Stander 076 423 6839 

23/2 Gerrie Snyman 072 212 8089 

23/2 Johann van der Walt 074 720 8800 

23/2 Lee-Anne van Rooyen 084 821 1982 

23/2 Kevin Williams 082 894 2625 

24/2 Monique Fourie 074 309 5795 

24/2 Marno van der Meulen 073 929 4698 

25/2 Frans Bekker 072 271 3778 

25/2 Liza Terblanche 073 588 6907 

27/2 Bingle Cloete 076 591 4683 

27/2 Lorraine de Ronde 082 886 9450 

27/2 Lizelle Labuschagne 083 605 8585 

27/2 Leon Myburg 072 248 3348 

27/2 Jan Hendrik van Wyk 083 380 9279 

28/2 Jean du Plessis 072 436 3237 

28/2 Helene-Marie Guillaume 083 452 0757 

28/2 Liezel van der Schijff 012 348 4094 

28/2 Schalk van der Walt 083 677 6242 

 

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 082 300 1105 of Elzabe 
Barnard by 072 546 4612. Kontak gerus 
een van die predikante vir meer 
sensitiewe persoonlike sake. 
toe in hierdie tyd. 
 

Enkellopendes en 

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

Voorbidding:   

Broenei 
Bid dat terwyl die Broeneise regering 
beplan om hul toerisme ’n hupstootjie te 
gee in ’n poging om hul ekonomie te 
diversifiseer dit tot meer geleenthede sal 
lei waartydens die evangelie met die 
landsburgers gedeel kan word.  Bid ook 
dat die plaaslike gelowiges versterk sal 
word deur besoekende gelowiges. 

TROYESTRAAT-BEDIENING 
Woensdag 25 Februarie: 
Kleingroep by Harmoniehof om 
10:15  

 

 

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.  
 

Enkellopendes en 

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

Sestigplussers 
Kom luister na ’n praatjie deur Marinus 
Wiechers oor die vraag:  
"Wat gaan aan met ons parlement?"   
Dit vind op 26 Februarie om 10:00 in 
die Moederskamer plaas.  
Sien julle daar!   
Niek 
 

Kerk 
Johannes 13:25 
As julle mekaar liefhet, sal almal weet 
dat julle dissipels van My is.” 

Voorbidding:   

Colombië 
Bid dat die Heilige Gees in die harte van die 
rebelle, gewapende magte en dwelmhandelaars 
sal werk en ’n honger en dors na Jesus en sy 
geregtigheid sal kweek. 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

My gebed vir jou 
Ons bid so maklik vir mense in moeilike 
omstandighede en dit is reg. Daardeur begryp ons 
God is ons hulp en ons is afhanklik van Hom. Om 
egter net in moeilike omstandighede vir mekaar te 
bid is ’n verskraling van ons gebedslewe.  
 

In Kolossense 1:9-11 leer die Gees ons om vir mekaar 
te bid sodat ons “tot eer van die Here sal lewe deur 
net te doen wat Hy verlang”. Daag jouself hierdie 
week uit om nie net vir jouself nie, maar ook vir 
iemand naby aan jou ernstig te bid om voluit vir 
Jesus Christus te lewe. 
 

Romeine 1:18-21 (Nederlandse 
Geloofsbelydenis: artikel 2) 
Ons is besig met ’n reeks uit Romeine 11:36: “Uit 
Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge.” Dit maak 
tog net sin dat ons stilstaan by Hom, want hoe meer 
ons Hom ken, hoe meer begryp ons hoe afhanklik 
ons van Hom is. 
 
Die Bybel leer ons dat God Homself aan ons bekend 
maak op verskillende maniere. Eerstens deur middel 
van sy algemene openbaring. Die digter van Psalm 
19 verwoord dit so mooi wanneer hy skryf:  

Die hemel getuig van die mag van God, die 
uitspansel maak die werk van sy hande 
bekend. Die een dag gee die berig deur aan die 
ander en die een nag deel die kennis aan die 
volgende mee. 

 
God stop nie hier nie, want Hy is ’n persoonlike God 
en wil hê ons moet Hom intiem ken. Hy openbaar 
Homself op ’n besondere manier aan ons naamlik 
deur sy Woord. In die Skrif leer ons God op nuwe en  
verrassende maniere ken, want die hele Skrif fokus 
op Jesus Christus (kyk Johannes 5:39; Lukas 24:27).  
 
Die skrywer van Hebreërs getuig dat God Homself 
volkome in Jesus kom openbaar het. Hy is die Woord 
wat mens geword het (Johannes 1:1-3) en onder ons 
kom woon het. Hy is die spilpunt waarom die heelal 
draai (Kolossense 1:16-17). En ons het die voorreg 
om Hom ons vriend te noem.  
 

 

 

Aandpreek (Johannes 15:9-17) 
Wie kan lief hê as God jou nie eerste liefgehad 
het nie?  Die Vader het jou lief – só lief dat Hy sy 
Seun gegee het om vir al jou sondes te betaal 
(vers 9).  Jesus het jou lief – só lief dat Hy jou sy 
vriend noem en nie net in beginsel bereid was om 
sy lewe vir jou af te lê nie, maar dit inderdaad ook 
op Golgota gedoen het (vers 13-15).  Johannes 
15 is een groot uitroep: Jesus, my Vriend, my 
alles ... Hy is die bron van liefde. 
Uit hierdie bron van liefde kan en moet ons nou 
leef.  As Jesus jou sy vriend noem, beteken dit 
dat ons hierdie vriendskap moet koester. So word 
ons dan geroep om Jesus se opdragte in hierdie 
lewe uit te voer (vers 10) en Hom en mekaar lief 
te hê (vers 12).  Sonder ’n intieme verhouding 
met Hom is dit nie moontlik nie en sonder Hom 
kan ons ook nie opregte blydskap in hierdie lewe 
ervaar nie (vers 11). Sonder Jesus kan en is ons 
niks ... ons lewe deur Hom! 
 
Jesus skenk jou sy liefde en noem jou sy vriend 
sodat jy vrugte van dankbaarheid in jou lewe kan 
dra (vers 16). Dit is waarvoor Hy ons uitverkies 
het, naamlik om God in alles in ons lewe te 
verheerlik. Tot Hom is alle dinge. Hoe kosbaar is 
jou vriendskap met Jesus vir jou?  
 
Uiteindelik kan ons net getuig hoe wonderlik God 
is. Die Koning van die heelal maak Homself aan 
ons bekend op ’n intieme manier. Hy noem ons 
sy vriende. Ons kan waarlik saam met Paulus 
getuig: Aan Hom wat vir ewig Koning is, die  

onverganklike, onsienlike, enigste God, 
kom toe die eer en die heerlikheid tot in 
alle ewigheid!  

’n Mens hoor sommer die eggo van Romeine 
11:36. 
Luister hier na die volledige preke: 
www.gkbrooklyn.org.za/preke  

 
 
 Kerk 
Kolossense 1:18 
Hy is die hoof van die liggaam, van die 
kerk. Hy is die oorsprong daarvan, Hy is 
die Eerste, die Een wat uit die dood 
opgestaan het, sodat Hy die eerste plek in 
die heelal inneem. 

 

http://www.gkbrooklyn.org.za/preke


 

  

 
 
 
 
 
 
 

Vetkoek-Vrydag 
Wegneemetes  

Soos reeds bekend is, bied ons 
gemeente in 2019 die Sustersaamtrek 
aan.  In aanloop en ten bate van ons 
fondse gaan ons begin met ’n Vetkoek-
en-maalvleis-Vrydag. Dit gaan as ’n 
wegneemete verkoop word.  Julle kan 
by enige Agapé-lid bestel en betaal.   
 

Ons eerste Vetkoek-Vrydag is 
op 13 Maart.   
Groete  
Agapé-diensgroep  

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustersaamtrek 

7 Maart 2015 
Die Gereformeerde Kerk Meyerspark 

Program vir Dissipelskapkafee 
Februarie –  8 Junie 2015  

 
   

Feb              

                 23 Die Besondere openbaring (Sola Scriptura) Paul Grobler 

Maart       2 Agapé-vergadering  

                9 Geloof alleen: Christus (Solus Christus) en Chris de Beer 

               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 

 

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 ander tyd. 
 



  
Verjaarsdagtee 
Dis weer tyd vir ons kwartaallikse 
verjaarsdagtee.  Almal wat in Januarie, Februarie 
en Maart verjaar, word gevra om op Sondag 22 
Februarie ’n bordjie handeetgoed te bring.  Ná 
die diens drink ons almal saam met die 
verjarendes ’n koppie tee of koffie. 

Juventus-Aksies 
CANSA Shavathon word deur die kerk aangebied 
by Hillcrest Boulevard op 28 Februarie - alle 
vrywilligers en ondersteuners is welkom. Op 
Sondag 1 Maart sal daar ook by die oggend- en 
aanddiens hare gespuit en gesny word.  Kontak 
Ilse asb by 083 310 7436 of Leoné (nauurs) by 
082 581 7585 vir meer inligting of om hulp aan 
te bied. 

Skenk wol en maak harte bly 
Die winter is amper weer op pad en die hande is 
lus om te werk, maar daar is geen wol nie! Hoe 
nou gemaak?  Sal almal met sagte harte asseblief 
hul oorskietwol aan ons skenk.  Ons brei en hekel 
kombersies, truie, serpe en speelgoed en menige 
harte word baie bly gemaak hiermee.  Baie 
dankie by voorbaat vir skenkings.  Gee asb. die 
wol af by die Brooklyn-kerkkantoor of by die 
Troyestraat-kerk.  Kontak Hanneke by 012 341 
3020 vir navrae. 
 

 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 
 

Bybelse 

beradingskursus  
deur die Instituut vir Christelike 

Toerusting en Berading   
 

Ontmoetingstye:    
Vyf Saterdae per jaar van 08:30-15:00 
 

Ons begin in Maart om 08:30 by GK 
Rietvallei.    
 

Die kursus strek oor die hele jaar en sal u 
kennis verbreed en vaardighede aanleer om 
sekere situasies korrek te hanteer as 
ouderling of lidmaat in u amp as gelowige, 
en ook om in ondersteunende 
hoedanigheid die leraar by te staan met 
veral die nasorg van sekere lidmate onder 
beproewing. 
 Ons begin met ’n Bybelse Beradingskursus 
as basis vir die ander modules wat 
aangebied word. 
 

KURSUSINHOUD: 
1. Bybelse begronding en skrifhantering in 
berading, met ’n beradingsmodel; 
2. Beradingstegnieke en kommunikasie in 
berading; 
3. Jeugberading; 
4. Huweliksberading en konflikhantering; 
5. Die invloed van depressie op die huwelik 
en gesinslewe (skoollewe); 
6. Bediening van hoop aan die 
enkellopendes; 
7. Traumabegeleiding; 
8. Rousmartbegeleiding; 
9. Berading aan vigslyers en hul 
naasbestaandes; 
10. Alkohol en dwelms:  berading aan die 
verslaafde en sy of haar gesin; 
11. Bediening van hoop aan die 
homoseksuele en hul naasbestaandes; 
12. Die bediening van hoop aan die 
afgetredenes en werkloses; 
13. Interpersoonlike style; 
14. Bediening van hoop aan die ouers van 
’n gestremde kind; 
15. Bediening van hoop aan die bejaarde. 
  

Kontak Jannie Earle by: 
jannie.earle@gmail.com of by 083 457 8075   
of die kantoor by 012 997 4228 vir  
verdere navrae. 

 



  

 

Toerusting vir groepe en gesinne 
Weektema: Hoe vertel die natuur my dat God bestaan? 

Teks: Psalm 8 

 
1. Lees/Luister: 

Lees as groep of gesin saam deur Psalm 8. 
 

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/nee-
antwoord te vermy. 
Hier is 'n paar vrae wat spesifiek kan help met die gedeelte: 

a.  Wat is die sentrale gedagte van Psalm 8? 
b. Hoekom is dit dat ons soms gekonfronteer word met ons kleinheid as mens wanneer ons 

groot dinge soos berge of weerlig in die natuur beleef? 
c. Hoe wys die natuur ons hoe groot God is? 
d. Waar in die afgelope week het ek in die natuur gesien hoe God homself bekend maak? 
e. Waar in die week wat kom, kan ek stil word en God in die natuur 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 toepassings 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 moet ek 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 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 mense in jou gemeente en familie. Vra dat God verheerlik sal word deurdat ons 
mekaar dien en getrou sal wees in ons volg van Jesus. 

c. Bid vir die mense in die gemeenskap en wêreld. Bid vir mense by die werk, by die 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 dalk vir elkeen ’n geleentheid om 
vir net een van die bogenoemdes te bid. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 BOEKRAK GESOEK 
Linda van Vuuren en Johanna Hellberg wil graag 
aanhou om geestelike boeke te verkoop.  Ons wil 
graag die boeke op ’n boekrak uitstal en vra of 
iemand nie dalk iewers ’n boekrak het wat nie 
meer ’n doel dien nie?  Ons idee is om 
tweedehandse boeke te verkoop en daarom vra 
ons dat ou boeke ook na ons kant toe aangegee 
word.  Alle geld wat ons maak, gaan vir ons 
gemeente se Bybelverspreidingsprojek. 

OU FIETS 
Het jy dalk ’n ou “ek-gaan-hom-eendag-ry”-fiets 
wat in die motorhuis staan en nie meer gebruik 
word nie. Guymore, ’n tuinwerker van Zimbabwe, 
is beroof en sy fiets (en heelwat ander goed) is 
gesteel. Hy gebruik die fiets om by sy daaglikse 
werke uit te kom en sukkel in dié stadium baie met 
vervoer. Indien jy dalk ’n fiets het wat nie meer 
gebruik word nie, kontak my gerus by 
wouter@sbplaw.co.za  

MEUBLEMENT BENODIG 
Enige oortollighede soos yskas, mat, enkelbed of 
dubbelbed, lessenaarlamp, bedlamp, hangkas, los 
hout- of staalkassie, klein eettafeltjie, gordyne, TV.  
Kontak Frans Bekker by 072 271 3778. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 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.  

 

WERK GESOEK 
41-jarige dame, Kathleen Branco, benodig ’n werk.  
CV beskikbaaar.  Ondervinding van kassierwerk, 
versorging van ouer mense, ontvangs, kinder-
oppasser, huishouding.  Kontak 071 393 4750. 

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.     

WOONPLEK BENODIG 
My  ouers se huis in  Belfast is verkoop en hulle 
moet einde Feb. uit hul huis wees. As daar iemand 
is wat weet van ’n 2-slaapkamerwoonplek verkieslik 
met ’n toesluitmotorhuis in Pretoria of naby 
genoeg kontak Liza by  073 588 6907 of haar ma by 
083 463 1926. 

WOONSTEL TE HUUR 
Die diakonie se woonstel, Normandie 301, is 
beskikbaar om te huur.  Kontak Rentia by 082 775 
6907 indien u belang stel. 

FAITH PRODUCTIONS 
Kontak Hannes van Wyk by 084 820 5100 of e-pos 
faithproductions.tv@gmail.com vir foto’s, DVD-
opnames, redigering en klankopnames regoor Suid-
Afrika.  
 

 

ADVERTENSIES 

 

Sustersaamtrek: 7 Maart 2015 
Die Gereformeerde Kerk Meyerspark nooi die susters van ons gemeente hartlik uit na die Sustersaamtrek 
2015.  
Tema: Julle is Sout en Lig 
Spreker: Stephan Joubert 
Datum: Saterdagoggend 7 Maart 2015  
Tyd:  Registrasie van 07:30  
Plek:  Wapadrant-gemeente, Plot 3, Sunrise Road, Olympus, Pretoria  
Koste:  R125 per persoon  
Vriendinne, familie en susters van ander kerke is ook welkom.  
Kontak Ronel Stronkhorst asb. by  083 299 7413 of by exinco@mweb.co.za 
indien jy na die saamtrek wil gaan. 

 

WOONSTEL BENODIG 
2 Slaapkamers met klein tuintjie en wat veilig is.  Kontak Theuna Stolz ná 15:00 by 084 595 2820. 

 

mailto:wouter@sbplaw.co.za
mailto:Epos%3A%3Aexinco@mweb.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 

22 
Feb 

Duxbury Ouderling 
Christoff 
Pretorius 
Diaken  
Wessel 
Herbst 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Pro Ecclesia 
Beursfonds 

Janneke, 
Petra, 
Kotie, 
Beulah 

22 
Feb 

Troyestr Hierdie 
dienste 
word deur 
die NG Kerk 
gereël. 

  

1 Mrt 
  
 

Duxbury Ouderling 
Marinus 
v.d. Hout 
Diaken  
Willem 
Daling 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
ARSO 

Leoné 

1 Mrt Troyestr    

 
 
 

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

