
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Baie welkom                   22 November 2015 
Mag jy hier geestelik tuis kom en saam met ons groei in die geloof.  

 
 
 

 
 

 
  

Oggenddiens (Doopdiens) 

Genade op genade! 
Fanie van der Schyff 

As ons dink aan die reën, as ons dink aan die betekenis van die  
doop, as ons dink aan die boodskap van Kersfees, dan kan ons  
nie anders nie as om te sing: "Wat kan'k die Heer vir al sy guns  
vergeld? Wat kan'k Hom bring uit dank vir sy genade ..." 
 

Kerssangdiens 17:00 

Verstommend! 
Fanie van der Schyff 
God is God ... Hy is getrou. Hy doen wat Hy beloof. Christus se  
koms is die vervulling van talle Ou Testamentiese beloftes. Kyk  
net wat het Hy alles beloof wat waar geword het! 
 

Gelukwense 
Dawid en Karlien de Wet  doop vandag hul babaseuntjie, 
Richter.  Dit is die kleinseun van Thinus en Lidia de Wet.  
Hartlike gelukwense aan die ouers en grootouers.  Mag hy julle 
baie vreugde verskaf. 

Johannes 1:16 
Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade 

ontvang. 

Eredienste: 
Duxbury:  09:30 
Fanie van der Schyff 
Skriflesing: 
Johannes 1:1-18 (:16) 
Sang: 

Sk 8-3 
Ps 148b:1, 4, 5, 9 
Ps 134a:4 
Ps 25a:2 
Ps 116a:7 
Ps 116b:7 
Sk 16-1:1, 2, 3 
Sk 13-3 
 
 
Duxbury: 
Kerssangdiens 17:00 

Fanie van der Schyff 
Skriflesing: 
Jesaja 41:21-13 
Die Kersprogram word op 
die bord vertoon. 
 

Residentia-Sunnyside 

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

 

 

 

 

Katkisasie- 

kamp 
15-17 Jan. 16 

 
 

Lees binne … 

 

Nuus  uit die 
kerkkantoor 

DIE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA 

BEROEPENUUS SONDAG 22 November 2015 

 
 

 
 

 

 
Geen beroepenuus is ontvang nie. 

Skok,emosies 
treurigheid 
FRANSE RADIO-  
BEDIENING 

 
 

JAAREINDFUNKSIE 



 
 

  

Gelukwense 
Beproef en sien dat die Here goed is. Geseënd is die 
persoon wat op Hom vertrou! 

        (Psalm 34:9) 
 

22/11 Anne van Rooy 082 712 5408 

23/11 Nico Hugo 084 818 2918 

24/11 Pieter Heslinga 082 551 0130 

25/11 Zania Daling 072 152 6391 

25/11 Julia Lofthouse 079 212 6127 

25/11 Estelle Venter 084 510 1480 

25/11 Hannes Venter 072 316 8127 

26/11 Dorie Fourie 012 460 6418 

26/11 Chandré-Leigh Laubscher 076 858 3468 

27/11 Sakkie Fourie 078 475 4058 

27/11 Arnline Kuun 082 551 7648 

28/11 Jan du Plessis 072 560 1419 

28/11 Peter Jacobs 082 298 4701 

28/11 Anna Kruger Karmel 415 

28/11 Gert Loubser 082 448 7664 

28/11 Gerrie v.d. Bijl 083 388 3308 

28/11 Theodore Westervelt 082 934 6070 

 

 

 

 
 

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. 
 

Siekte 
Martin Prinsloo is steeds in Karmel en 
sy gesondheid is nie na wens nie.  U  
voorbidding word gevra. 
 

Pieter en Gerda Snyman (083 625 
6353)  
se seun was in ’n ernstige  
motorfietsongeluk betrokke.  Ons bid  
hulle sterkte en seën toe. 
 

Ons dink ook aan Riëtte, vrou van 
Marius Boersma (082 801 3557), wat ’n 
operasie moet ondergaan. 

Voorbidding:  Bangladesj 
Bid vir die tweede module van ’n 
dissipelskapopleiding-seminaar wat aangebied gaan 
word vir die 120 Christenvroue uit ’n Moslem-
agtergrond.  Bid dat hul lewe verryk sal word deur 
die opleiding en dat hulle toegerus sal word om 
meer effektiewe diensknegte in hul onderskeie 
kerke te wees. 

Vandag: 
17:00  Kersprogram 
Dinsdag: 
08:30  Predikante-
toerusting 
Woensdag: 
18:30  Hodos-
bediening 

 

 

 

Agapé-

fondsinsameling 
Agapé is besig met die laaste  
fondsinsameling van vanjaar. Ons verkoop 
servette en geskenksakkies met  
Afrikaanse woorde op.  Die servette kos  
R20 per pakkie van 25 en die  
geskenksakkies kos R10 per pakkie waarin  
10 sakkies is. Ondersteun ons gerus en  
moenie hierdie lekker winskopie misloop   
nie. Te koop by Agapé-lede. 

 

BLAPSE UIT 
KERKAFKONDIGINGS 
Volgende week word die 
kerkraadsvergadering Woensdag om 
sewe-uur gehou, en die predikant van 
Sondag is in die konsistorie opgeplak 

 

BLAPSE UIT KERKAFKONDIGINGS 
Vir die groep Ma’s Wat Omgee, jul vergadering is 
gekanselleer. Daar sal volgende week geen ma’s wat 
omgee wees nie. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Die skok, emosies en treurigheid is nog baie sterk hier in Frankryk (ook by my 
en Olga) ná die verskriklike Islam-terreuraanvalle in Parys verlede naweek.  Te 
midde van vele reaksies en kommentare deur politici of in die 
hoofstroommedia (ook in die sosiale media, tog met baie verskillende 
menings), is dit dringend nodig om nugter te bly. As ons steeds Christene 
genoem wil word te midde van ’n samelewing wat Christendom met geweld 
verwerp (nie net Islamiete, maar ook die gesekulariseerde moderne mens), 
moet ons poog om alles in die lig van God se Woord te ontleed om helderheid 
te kry, natuurlik met aanhoudende aanroeping tot die Heilige Gees.    
Die wêreld maak baie van die gebeure in Parys. Tog geskied sulke dinge elke 
dag in baie ander plekke (omtrent elke dag in Bagdad, onlangs nog in Beiroet, 
om nie eens te praat van die Russiese Airbus wat in Egipte geval het nie).  Ek 
praat nie eens van Suid-Soedan, die ooste van die DRK of die chaos wat Boko-
Haram daagliks in Nigerië saai nie.  En wat nog van die talle plaasmoorde op 
Suid-Afrikaanse bodem?  Dit word miskien in die wêreldnuus genoem, maar 
gebare van simpatie is gewoonlik baie min in vergelyking met wat ons nou 
beleef met verlede naweek se terroristeaanvalle.  Die rede is dat Parys nie net 
’n baie mooi stad en ’n wêreldaantreklikheid vir toeriste is nie, maar ook op ’n 
manier ’n simbool van verligting, ideale van menseregte, moderniteit en 
kulturele erfenis.  Dit is egter juis waar ’n ander perspektief vir ons Christene 
nodig is.   
Van watter verligting en kulturele erfenis praat ons nou? Ekself het in Parys 
grootgeword en 22 jaar van my lewe daar deurgebring en hierdie stad is gewis 
na aan my hart.  Dit maak egter nie minder die feit dat allerhande anti-
Christelike bewegings juis daar ’n ideale platform kry om hul dodelike geur te 
saai, soms met ongelooflike vulgariteit en kruheid, onder die voorwendsel van 
“vryheid van spraak”. Kyk na die walglike spotprente van die Charlie Hebdo-
koerant, wat ook soveel simpatie vanuit die hele wêreld gekry het ná die 
moord op van sy joernaliste in Januarie vanjaar.  Kyk na die Oekraïniese 
feministiese beweging “Femen”, wat verlede Desembermaand in ’n kerkgebou 
met hul kaal borste en ’n stuk vleis ’n aborsie nagemaak het om Kersfees te 
“vier” en die reg tot veelvuldige gratis aborsies te verdedig. Kyk hoe 
sogenaamde “Protestantse”-kerke desperaat is om deel te word van die 
hoofdenkstroom deur homoseksuele huwelike te kondoneer en te seën.  ’n 
Lutherse lesbiese “domina” het onlangs van die preekstoel met trots 
aangekondig dat sy binnekort “papa” gaan word, tot groot gejuig van dié 
gemeente!   
Toe die Islamitiese terroriste die mense in die Bataklan-konsertsaal begin skiet 
het, was die rockgroep Eagles besig om ’n liedjie  te begin met die titel “Kiss 
the devil”, blykbaar ’n humoristiese huldeblyk aan ’n ander rockster met die 
naam “the devil”.  Toe het die duiwel net daar intens begin terugsoen en so is 
89 mense doodgeskiet en talle ander beseer: dit was ook vir hom ’n stuk 
humor, ’n herinnering aan wat en wie hy regtig is, vanaf die begin ’n leuenaar 
en ’n moordenaar (Johannes 8:44), wat homself as ’n engel van lig voordoen 
…   
Wie sal dit egter so sien, dit verkondig aan al die mense wat nou rou en hulle 
tot bekering roep?  Bid asb. vir Frankryk en sy mense, en dat hulle voor 
Christus, die Prins van vrede, wat ook terugkom om die lewendes en die 
dooies te oordeel, sal buig, oor hul sondes berou en so gered word van die 
oordeel wat kom (1 Tessalonisense 1:10).  
 

 

Skok,  emosies en treurigheid nog baie sterk  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos 
Maroelamedia 
The Telegraph 
Express 
Bloomberg.com 
AP 

Franse radio-
bediening 
Ds Eric Kayayan 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Sestigplussers 
Die Jaareindfunksie van die Sestigplussers vind plaas op 26 
November om 10:00 in die moederskamer. 
Bring asseblief iets saam om voor te lees - iets wat vir jou 
treffend of interessant of sommer net snaaks was.  Indien jy 
net die geselskap wil kom geniet, is jy natuurlik ook baie 
welkom.  Sien julle daar! Niek. 
 

Nuus uit die kerkkantoor 
Op Sondag 13 Desember het DSG-skool ’n baie groot  
funksie aan en hulle het vriendelik versoek dat u asseblief  
glad nie op daardie dag enige van hul parkering gebruik nie. 
 

Van 30 November tot en met 11 Desember gaan Ela in die  
kantoor wees van 8:00 tot 13:00.  Rentia gaan vir ’n   
operasie.  Ons bid haar sterkte en spoedige herstel toe. 
 

Die kerkkantoor is gesluit van 14 Desember tot en met 31  
Desember. 
 

Die laaste Hart&Hand vir vanjaar sal op Sondag 6 Desember 
verskyn. 
 

Rentia en Ela wens u almal ’n voorspoedige en geseënde  
Christusfees toe. 
 

Katkisasie-inligting vir klasse in 2016 
Kinderkerk: in die lapa 
Van 6-16 jaar: direk ná erediens in verskeie lokale 
Belydenisklas om 16:30 in die grot 
 
 
 

 

ELJADAHUIS :  L EKKERNYPAKKIES  
Soos in die verlede wil ons vanjaar ook graag vir die 
mense van Eljadahuis elkeen 'n lekkernypakkie gee. By 
die deure sal 'n sakkie wees met 'n lysie van die 
lekkernye wat ons graag daarin wil sit: 1x pak Bakers 
Kips (200g), 2x pakkies Toppers Bakers-koekies (125g 
elk), 2x Beacon-toffies 150g elk (rooi pakkie), 1x 
botteltjie Brooke's Sweeto-koeldrank (200ml).   
Indien jy wil deelneem aan hierdie projek, neem geus 'n 
pakkie(s) en bring dit voor of op 6 Desember terug.  
Daar word ook nog steeds  nie-bederfbare kos en 
blikkies soos groente, vis en vleis, koffie, tee, suiker en 
langlewe-melk benodig vir die daaglikse kosgee van 
mense by Eljadahuis. Ons benodig ook ekstra kos om vir 
die mense kospakkies te kan gee vir Desember wanneer 
die huis geluit is.  Kos en pakkies kan in die voorportaal 
van die saal geplaas word. 

 
 

Outtatown:  

Kanadese 
uitreikprogram 
2016  
www.outtatown.com 
Vir die afgelope nege jaar help  
die GK Rietvallei met die  
plasing van die Kanadese  
studente in Suid-Afrika.   
Hierdie studente toer sowat  
vyf maande lank deur ons land  
en help met verskeie   
uitreikprogramme. In die  
eerste week het hulle die  
geleentheid om saam met ’n  
Afrikaanse gesin te bly en ons  
normale gesinslewe te ervaar.   
In dié week besoek hulle  
Pretoria en omstreke bedags,  
maar saans kuier hulle saam  
met hul huismense. Vanjaar  
wil ek probeer om al die  
studente huisvesting te gee in  
Brooklyn-gemeente om die  
logistiek van op- en aflaai te  
vergemaklik. (Ons gaan sover  
moontlik die studente  
afwisselend in die twee  
gemeentes akkomodeer.)    
Die volgende word van u  
verwag indien u sou besluit  
om ’n student te huisves: 
oplaai by die kerk ná die  
oggenddiens op 17 Januarie  
2016; aflaai soggens by die  
kerk, enige tyd voor 08:00 is  
reg; oplaai smiddae by die  
kerk, enige tyd ná 16:00; 
kos vir die week, ontbyt,  
kospakkie om saam te vat en 
aandete. 
Hulle vertrek weer op Sondag 
24 Januarie voor die  
oggenddiens. 
Indien u u weg oopsien om u  
huis oop te maak vir ’n student  
of twee, kontak my asb op  
083 302 4515   
ilse@datatecture.co.za en ek  
sal dan meer inligting aan u  
verskaf.  
 

mailto:ilse@datatecture.co.za


  

  

 

FINANSIËLE  
VERSLAG 

 

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 

 

 

Sept-15 Okt-15 
 Begrote 
bydraes  248,644 248,644 

 Bydraes  227833 262508 

 Uitgawes  278942 256006 
Surplus/Tekort 

Werklik -51109 6502 

 

Augustus-dankoffer 

INKOMSTE  
BERAAM 

R550  000 

 

91 % 
bydraes 
tot op  

19 November  
ontvang 

= 
 

R 498 000 
 

AUGUSTUS-

DANKOFFER 
 

INKOMSTES EN UITGAWES 

Tekort op werklike kostes 
 vir die tydperk Jul –Okt 2015 

 is R36 161 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

 Bydraes  279,462 303,522 

 Uitgawes  280,886 243,421 
Surplus/Tekort 

Werklik -1,424 60,101 

 

 

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

 Bydraes  290 392 227833 

 Uitgawes  342 047 278942 
Surplus/Tekort 

Werklik -51655 -51109 

 

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  

15 Oktober  
ontvang 

= 
 

R 472 900 
 

FINANSIËLE  
VERSLAG 

 

 

BILTONG- 
FEES 
2015 

R161  440.92 

   

 

 

My Voleinder 
Dawid leef vanuit die belydenis dat dit God self is wat alles in sy lewe vir hom ‘voleindig’ (Psalm 
57:3, Ou Afrikaanse Vertaling). Hy glo dus vas dat God hom alles ten goede sal laat meewerk, 
selfs al verstaan hy nie altyd die weë van ons Here nie (Romeine 8:28).  Dít is waaraan ons ook 
elke dag moet vashou.   
As ons nou so aan die einde van die jaar terugkyk op 2015, kan ons ook nie anders nie as om 
saam met ’n Dawid van ouds te moet erken dat daar geleenthede was warop ons moes 
uitroep: “Wees my genadig, o God! Wees my genadig” (Psalm 57:2), maar dat daar ook tye was 
dat ons uitgejubel het:  

Ek voel weer veilig, o God! Ek voel weer veilig! Ek wil ’n lied sing, ja, ek wil sing (Psalm 
57:8).  
Nooit was jy alleen nie, selfs al het dit dalk by tye so gevoel.   
Die jaar 2016 lê voor ons.  Hou vas aan die belofte dat jou Voleinder met jou ’n pad gaan stap 
waarin jy met sekerheid kan weet dat alles jou ten goede gaan meewerk, selfs al mag dit ’n pad 
wees wat jy nie verstaan nie. Vertrou Hom! 
Mag hierdie Kerstyd vir jou werklik ’n Christus-fees wees ... 

 
 
 

 

 

Katkisasiekamp 
Aan alle hoërskool- 
katkisante!  
Ons hou volgende jaar  
’n katkisasiekamp by  
kamp Raynard. 
Die datum is 15 tot 17  
Januarie en dit kos R200  
per persoon. 
Kom geniet ’n heerlike  
naweek waar ons God  
en mekaar beter gaan  
leer ken. 
Skakel Fanie by  
083 446 6096 of  
Chris by  
082 758 3550 vir enige 
navrae. 
 

BORGE: Juventus   

Indien jy 'n bydrae 

wil maak of 'n 1ste-

jaar wil borg, 

kontak Leoné asb 

by 082 581 7585. 
FNB Tjekrekening:  
624 684 399 66 
Takkode: 250 655 
Stuur bewys met 
verwysing BORG na 
1stejaarskamp@gkbroo

klyn.org.za.  
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mailto:1stejaarskamp@gkbrooklyn.org.za
mailto:1stejaarskamp@gkbrooklyn.org.za


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TUINWOONSTEL TE HUUR 
Beskikbaar vanaf 1 Des of 15 Des 2015 met die 
nodige huurgeldaanpassing, 3 slaapkamers, 1 
studeerkamer, 1 volbadkamer, groot oopplan-
kombuis met ingeboude kaste, aparte 
opwas, oopplan-sit-/eetkamer,  onderdakparkering 
vir 3 voertuie. Top sekuriteit. Ideaal vir bejaarde 
egpaar (geen trappe)  of jong getroudes. Huur is R7 
500 p.m. met water en elektrisiteit ekstra. Deposito 
van R7 500 betaalbaar voor of op 1/15 Des Kontak 
Millie Kriek by 082 4367 460. Rabiestraat 176, 
Meyerspark 
 

STUDENTEVERBLYF DRINGEND BENODIG  
Drie studente wil graag ’n huis huur waar honde 
ook toegelaat word. Kontak Hannes by 073 085 
6218 of Marietjie by 074 776 0007. 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 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.  

 

KAMERS TE HUUR IN KOMMUNE  
1.5 km vanaf hoofkampus. 
Dumbartonweg 167, Lisdoganpark (net onder 
die Uniegebou), R2 800 p.m. deposito verlang. 
Kontak Jan Reek by 082 573 0401. 
 

 
 
VERBLYF GESOEK 
Enkelmoeder en haar seun (6) is op soek na 
eiendom om te huur in Brooklyn, Muckleneuk of 
Waverley van 1 Januarie 2016. Verkieslik ’n 
twee-slaapkamerwoonstel met ’n erf in ’n 
veilige buurt. Kontak Petro asb. by 083 721 3480 
of Adelaine by 072 780 4602 (slegs 
sms/WhatsApp-Doof) indien u kan help. 

ADVERTENSIES 

 

 

 

GEREFORMEERDE KERK DERDEPOORT  

60 JAAR (1955-2015 
Alle oudlidmate van die Gereformeerde Kerk  
Derdepoort word hartlik uitgenooi na ons 60-jarige 
bestaansfees 27-29 November 2015. 
Feesprogram: 
 Vrydagaand 27 November van 18:00  

saamkuier, speletjies, bring-en braai. 
 Saterdagaand 28 November van 18:30  

feesrede, gesamentlike ete,  
verskeidenheidskonsert en saamkuier. 

 Sondag 09:00 Nagmaalserediens.  Onthou  
’n brief van toestemming van kerkraad vir  
besoekers wat saam nagmaal wil gebruik. 

Ná die erediens: verversings in die saal  
Nabetragtingserediens om 18:30 
Vir navrae en bevestiging dat u kom, skakel met:  
Jackie Tredoux 082 374 3330 / 
tredouxjg@gmail.com  

of Ds Pieter le Roux 012 800 3422 / 072 367 1093 / 
pieter.leroux@aros.ac.za 

of Arie van der Kruk 071 037 2393 / 

arievdk@gmail.com 
 
 
 

STUDENTEVERBLYF BESKIKBAAR 
3 kamers vir studente 40m vanaf die kampus.   
Bekikbaar Jan 2016.  R3 250 p.m.  Kontak Erla van der Walt by 012 362 0675 of 076 840 3731. 

 

mailto:tredouxjg@gmail.com
mailto:pieter.leroux@aros.ac.za
mailto:arievdk@gmail.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 

22 
Nov 

Duxbury Ouderling 
Bingle 
Kruger 
Diaken  
Wessel 
Herbst 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Uitreikfonds 
 

Elma 
Louise 
Petra 

29 
Nov 
  
 

Duxbury Ouderling 
 
Diaken  
Fanus 
Nortje 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Dankbaarheidsfonds 

Sanet 

 
 

 

 
 

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  
(Residentia-Sunnyside) 
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). 
 

 

 
BLAPSE UIT KERKAFKONDIGINGS 
November die negentiende om tienuur.Oggenddiens:  
Ds. Bruwer – Die wereld se grootste probleem 


