
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Baie welkom                     28 Februarie 2016 
Mag jy hier geestelik tuis kom en saam met ons groei in die geloof.  

 
 
 

 
 

 
 

Oggenddiens 

Waar les jy jou dors? 
Chris de Beer 
Elke mens op aarde word dors. Die vraag is waarheen gaan jy om 
jou dors te les? 

Aanddiens  

Depressie - die Elia-sindroom 
Ds Dirk Kotzee 
Ons leef in ’n tyd waar daar baie druk op mense geplaas word. 
Baie van julle kyk dalk na die gebeure op kampus as iets wat nie ’n 
positiewe uitkoms kan hê nie. Die druk en wanhoop kombineer 
maklik om depressie te veroorsaak - baie soos in Elia se geval. Sy 
perspektief was een van wanhoop. Hy was moeg en daar was baie 
druk op hom. Ons kyk vanaand na die rigting wat God aan Elia gee 
in ’n tyd van depressie en hoe ons dit kan toepas wanneer ons dit 
opmerk in ander se lewe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ER ED I EN S T E  
Duxbury:  09:30 
Chris de Beer 
Skriflesing: 
Psalm 63:1-12 
Sang: 
Ps 62:2, 3 
Lb 280:1, 2, 3  
Ps 146a:1, 3, 8   
Ps 63:1-12 
Ps 63b:1, 2  
Lb 417:1, 2  
Amen 
 

Duxbury:  
Aanddiens 18:30 
Ds Dirk Kotzee 
Skriflesing: 
1 Konings 19:1-21 
Sang: 
Lb 164:1, 2 
Ps 112b:1, 3, 4  
Sk 12-3:1, 2 
Sk 10-2 (Onse Vader) 
Sk 13-1 

 
 
Residentia-Sunnyside 

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

 

 

 

 

Lees binne … 

 

Toerusting  

vir gesinne  

en groepe  

 

  Katkisasie- 
inligting 

Franse 
Radiobediening 

Bybelse 

Dissipelskap 
Werkswinkel 

Agapé-fondsinsameling saam met 

Kameeldrift 
Kom geniet ’n heerlike aand in die geselskap van familie en  vriende. 
Dis ook ’n ideale geleentheid om as kleingroep saam te kuier. 
Elke tafel het 12 gaste  waarvan een as gasvrou of gasheeroptree. 

Wanneer: Dinsdagaand 26 April 2015 
(Die volgende dag is ’n vakansiedag.) 
Waar: St Mary’s DSG 
Kunstenaars: “It takes Four” 
(GP van Rheede van Oudtshoorn) 
Tyd: 19:00 vir 19:30 
Kaartjies: R150 p.p. (sluit driegang- 
maaltyd in). Agapé ontvang R90. 
Bespreek voor 21 Feb. 2016.  
Vir besprekings of meer inligting 
kontakSoekie Kruger by 083 305 0323 
of  Ronel Stronkhorst by 083 299 7413. 

 

 



 
 

  

 

 

FINANSIËLE 
VERSLAG 
 KUMULATIEWE  

OORSIG 
MRT 2015 – JAN  2016 

 WERKLIKE BYDRAES  
TEENOOR BEGROTING 

 WERKLIKE UITGAWES  
TEENOOR WERKLIKE  
BYDRAES 
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KUMULATIEWE 

OORSIG 
 

MAART 2015 
TOT 
JANUARIE 2016 

INKOMSTE (BYDRAES) 

UITGAWES 

 

 TEKORT 

R2 870 389 

R3 238 542 

R   368 153 
Uitgesluit Biltongfees 
 
 

Uitgesluit Biltongfees en Augustus-Dankoffer 
 
 

NUUS UIT  DIE KERKKANTOOR  
Katkisasie-inligting vir klasse in 2016 
Liewe ouers 
Ons beplan om vanjaar die katkisasie effens anders aan te bied as in die verlede. Ons het gevind dat  
die kleintjies wat kinderkerk bywoon, ’n tien-minute-ruskansie het en dan weer moet inval vir  
katkisasie, sukkel om aandag te gee teen die tyd dat katkisasie werklik aanbreek.  Ons het begin deur  
katkisasie vir graad 1-3 tydens die erediens aan te bied en vir graad 4-6, soos altyd, ná die erediens.  
Die eerste tien weke van die jaar word die tien gebooie behandel, vir almal, van graad 1 tot by die  
belydenisklas.  Daarna sal ons weer ’n ander relevante onderwerp behandel. Die idee is dan om aan  
die einde van elke maand ’n kinderdiens te hou, sodat die kinders steeds geleentheid kan hê om die  
erediens by te woon.   
Annalie Grové 
Belydenisklas om 17:00  (voor die aanderediens) 
Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir 2016 
Die nuutste kerk-almanakke is in die kerkkantoor beskikbaar teen R70 per eksemplaar. 
Jaarkalender van die gemeente vir 2016 
Die nuwe jaarkalenders vir 2016 is by die deure beskikbaar.  Neem gerus 1 per gesin. 

AUGUSTUS-  
DANKOFFER 

R535 000 



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

INGEKOM MET ATTESTA AT  
Robert N Voges   Rustenburg-

Wes 
Johannes F Anderson   
Egg:  Catharina 

Bellville-Oos 

Albert E Anderson          Bellville-Oos 
Catharina Anderson        Bellville-Oos 
Floris D Coetzee             Thabazimbi 
Brendan Vermaak            Rietvallei 
Maryke Hamman             Totiusdal 
Johannes van Schaik        Randburg 
Petrus AJ Minnaar            Newcastle 
Anton H Meijer                Totiusdal 
Cecilia Dry                         Laeveld 

Jacobus A  Jooste              Linden 

Carla Pieters                      Trinitas 
Mignette D van Staden      Linden 
Elizabeth M Kruger           Koster 
Stephan J Jordaan              Lindley 
Petrus C de Villiers           Vereeniging 
Christoffe A van der 
Walt  Egg:  Anneri  
Dooplid:  Christoffel A 

Centurion 

Ina R Bischoff                 Cachet 
OPGENEEM IN DIE GEMEENTE  
Jan Harm Nortje Egg:  
Aletia       

Moreletapark 

Johannes J Arnold  Egg: 
Christa Dooplid: Chris 

Moreletapark 

Adelaine van Zyl     Nelspruit 
Johannes J Gouws Nelspruit 
Andries A J van Vuuren Nelspruit 
Narina S du Plessis     Moreletapark 
Johann C Botha           Moreletapark 
Christina Laubsher       Stellastraat 
VERTREK MET ATTESTAAT  
Gerhard J van der Bijl 
Egg:Jeanette 
Dooplidmate: Yolanda; 
Stefan; Gerhard 

Centurion 

Isak Venter                                Kandelaar 
Magretha Lee                            Wapadrant 
Peet J van der Vyfer                  Randburg 
San-Mari Coetzee                     Pietersburg 
Mike Hartman 
Egg:Magdie 
Dooplidmate: Van 
Wyk; Mike                 

Wapadrant 

Elne Vahrmeijer                          Randburg 
 

Vrydagaand 4 Maart en Saterdagoggend 5 
Maart  by Gereformeerde Kerk Brooklyn 
PROGRAM 
Sessie 1:  Fondasies – wat dissipelskap vra 
Ons leef in ’n kitskultuur gekenmerk deur ongeduld  
en verveling.  Wat gebeur as Bybelse dissipelskap  
meer vra as wat Christene bereid of in staat is om te  
gee? 
Sessie 2:  “Volg My” – wat dissipelskap beteken 
Woorde verander oor tyd. Wat bedoel Jesus wanneer  
Hy sê “volg My”?  Wat is die implikasies as ons nie  
verstaan wat eerste-eeuse dissipelskap beteken het  
nie? 
Sessie 3:   Vrugte wat hou – wat dissipelskap oplewer 
 Is die dra van vrugte ’n opsionele byproduk van ons  
verlossing? Hoe het Christenskap sonder dissipelskap  
regverdigmaking van heiligmaking geskei?  Wat  
beteken dit om gered te wees? 
Sessie 4:    Vorm – hoe dissipelskap gebeur  
Verstaan ons evangelisasie reg?  Het Jesus en die  
apostels die groot sendingopdrag vervul soos ons dit  
doen?  Het berou, bekering en geloof toe beteken  
wat dit vandag vir ons beteken?  Persoonlike  
evangelisasie – ’n praktiese Bybelse benadering. 
Sessie 5:    Vrae – Bybelse dissipelskap en jou  
gemeente 
 Hoe herwin ons Bybelse dissipelskap in ons  
gemeente? Watter implikasies hou dit vir ons  
gemeente in? 
 
Aanbieder:   Dr Ed Gross 
•     CityNet Ministries Philadelphia, VSA 
•     Dosent: Back to the Bible College, Barberton 
•     Outeur:  Are you a Christian or a disciple?  
 rediscovering and renewing New Testament  
 discipleship  
 

Datum en Tyd  
Vrydagaand:     4 Maart  R18:O0 -21:30 
Saterdagoggend:    5 Maart  08:00 tot 12:00 
Plek:      Gereformeerde Kerk Brooklyn 
Duxburyweg 174, Hillcrest  (St Mary’s DSG-ingang), 
Pretoria 
Koste:    Geen 
 Vrywillige donasies welkom om uitgawes te dek 
 

Om te reserveer: 
Skakel Koos Truter by  082 773 5743 of e-pos 
by     truterk@gmail.com 

HERNUWING  VAN BYBELSE DISSIPELSKAP 
Interaktiewe werkswinkel 
  

mailto:truterk@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

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. 
 

Meelewing 
Gerrit Kroes (orrelis by Residentia) is Woensdagoggend  
oorlede. Sy begrafnis vind plaas op Dinsdag om 10:00 in  
die Araratsaal. Ons bid Rie en die familie die  
vertroosting van ons Hemelse Vader toe. 
 

Tuisversorging 
Residentia-Sunnyside-aftreeoord bied nou ’n uitgebreide  
huisversorgingsdiens aan wat daaglikse bejaardesorg, gestremde  
sorg en ook korttermynversorging insluit indien nodig. Dit is  
omvattende diens in die gerief van jou eie woning, soos bv.  
voedselvoorbereiding, ondersteuning met maatskaplike en  
huishoudelike take, terapeutiese programme en ander keuses  
wat persoonlik aangepas kan word. Brosjures is by die deure  
beskikbaar. Kontak Wina Cameron vir verdere besonderhede  by  
082 859 5216 of 012 460 8787. 
 
 

’n Geleentheid 
Hallo, my naam is Mareli Kruger, ek is 'n lidmaat van Brooklyn-
gemeente. 
Ek is tans 23 jaar oud. Ek is 'n kwadrupleeg, maar het die 
gemaklike gebruik van my een hand, wat my in staat stel om te 
kan tik.  Ek het tans tyd tot my beskikking om data te tik of enige 
sulke soortgelyke materiaal.  Ek is bereid om my dienste verniet 
aan te bied  gedurende 'n proeftydperk  van 'n maand,  daarna 
sal ek bereid wees om teen 'n klein onderhandelbare bedrag 
projekte te voltooi.    
Ek sien daarna uit om van julle te hoor. 
Mareli Kruger 083 380 2409 
E-pos-adres: mareli.kruge@gmail.com 
 

 

D A G B O E K  
Sondag: 
Jeug-kleingroepe  

Maandag: 
19:00  Dissipelskapkafee 

Dinsdag: 
08:30 Predikante-toerusting 

Woensdag: 
18:00  
Bedieningskommissie 
18:30  Hodos-bediening 
Donderdag: 
12:00  KVA 
19:30  Musiekbediening 
 

 
 

 

 
 

 N A A S T E L I E F D E  

D I S S I P E L S K A P K A F E E  
 
29 FEBRUARIE:  

Kerkgroei (5+6):  Toerus en inrig 
  

AANGEBIED DEUR CHRIS/PAUL 

 

 

Voorbidding: 

Persies-

sprekende 

Wêreld 
 Bid vir die meer as 90   
 gelowiges vanuit ’n   
 Moslemagtergrond   
 wat in die tronk is.  Hierdie   
 gelowiges staar nie net   
 moeilike  omstandighede in  
 die tronk in die gesig nie,   
 maar hulle word ook daarvan 
 beskuldig dat hulle 
 nasionale  sekuriteit 
bedreig.   Bid in die   
 besonder dat die Here   
 diegene wat geen regshulp   
 ontvang nie sal lei tydens   
 ondervragings. 
 

Ter 

approbasie: 
As ouderlinge: Talent 
Chimuti, Wikus Malan en 
Herman Pretorius 

 

mailto:mareli.kruge@gmail.com


\  

 

Hearing Hub-oudioloë 
Liza van Wyk Oudioloë help u graag om u gehoor te 
verbeter.  Kom besoek ons gerus in Menlopark of 
Moreletapark vir ’n gratis gehoorevaluasie.  Kontak ons 
vir ’n afspraak by 012 346 0511/012 997 1718. 
 

Franse radiobediening 
Ds Eric Kayayan  
 

Terwyl die winter hier in Frankryk uiteindelik  
sy neus wys (minus 7 °C vanoggend), is die  
Franse Radiobediening beslis nie in 
hibernasie nie. Ek berei voor vir volgende  
week se besoek aan die teologiese fakulteit  
Jean Calvin in Aix-en-Provence (naby die  
groot stad Marseille, heel suide van  
Frankryk).  Hierdie onafhanklike fakulteit is  
die enigste Gereformeerde een in die hele  
land, met ’n klomp Franse en buitelandse  
studente, ongelukkig min hiervan wat ná  
afloop van hul studie in die bediening  
tree.  Dit gaan my eerste bywoning wees aan  
hul jaarlikse teologiese konferensie (wat oop  
is vir die publiek).  Ek is uitgenooi om op  
Donderdag 25 Februarie ’n preek voor die  
studente te lewer en daarna die lede van die  
fakulteit informeel te ontmoet.  Voorwaar ’n  
besondere persoonlike gebeurtenis, in die lig  
hiervan dat my eie ouers in die vyftigerjare  
albei by Aix gestudeer  het  en daar die  
Gereformeerde geloof ontdek en aanvaar 
het (te danke aan ’n paar Nederlandse 
dosente). 
’n Ander belangrike geleentheid vir die  
radiobediening is die uitnodiging om 30-min- 
oudiopreke op te neem vir die Phare-FM  
netwerk vir nege Christelike radiostasies.   
Hulle het ’n tekort aan preke vir hul  
uitsaaidienste op Sondae.  Vertaling in Frans  
en aanpassing van preke wat deur die jare in  
Suid-Afrika gelewer is, bied die moontlikheid  
om daar betrokke te raak.  
’n Ander betrokkenheid lê by enkele  
buitelandse sendelinge wat ook in Frankryk  
werk: een van hulle (’n Engelssprekende  
Suid-Afrikaner) is tans besig om ’n  
evangelisasieboek  te skryf in die vorm van 
’n ope brief aan sy lesers. Ons het onlangs 
saam sy hele boek deurgelees op 
taalkundige en teologiese vlak  om seker te 
maak dat die aanbieding van die boodskap 
van die evangelie suiwer op die sentrale 
punt van God se genade (en nie mense se 
wil of besluit nie) gefokus bly.  Mag onse 
Here hierdie boek in die toekoms gebruikom 
sy koninkryk in Frankryk uit te brei. 
Dankie vir voortgesette gebede,  
ondersteuning en mooi boodskappe van 
lidmate wat bemoedigend is. 

 

G E L U K W E N S E  

Kom ons gaan met volle vrymoedigheid na die troon van 
ons genadige God.  Hy sal aan ons sy ontferming en 
genade bewys. 
(Hebreërs 4:6) 
 

28/2 Helene-
Marie 

Guillaume 083 452 0757 

28/2 Pierre Nell 082 905 0983 

28/2 Liezel v.d. Schijff 012 348 4094 

28/2 Schalk v.d. Walt 083 677 6242 

1/3 Marzaan Human 072 264 4979 

1/3 Hanneke Joubert 073 282 8206 

1/3 Ilma Middel 082 450 9553 

3/3 Johan Gouws 063 823 6433 

3/3 Annéén Labuschagne 071 892 5357 

3/3 Nita Mennega 083 276 2777 

4/3 Petrus Minnaar 082 876 5169 

4/3 Petrus Steyn 082 496 5941 

4/3 Leoni Swart 083 376 6571 

5/3 John Mawdsley 082 779 2569 

5/3 Minnie Scheepers 072 784 9433 

5/3 Marlien v.d. Hout 081 570 0738 

5/3 Alta van Niekerk 082 339 3309 
 

CH2 - Koningskinders Moot 

Musiekfees 

Kaartjies: R170 per persoon (sluit 'n ete in) 
Datum:  3 September 19:00 (Innesdal-onthaalsaal) 
deure open reeds om 18:20 
 

CH2-CD's sal te koop wees. 
Bring kontant vir drinkgoed. 
Drie limited edition-Bloubultruie gaan opgeveil 
word (kontant). 
Slegs 300 kaartjies is beskikbaar. 
Volg hierdie skakel om 'n aanlyn-betaling te maak 
om jou kaartjie te bespreek: 

http://itickets.co.za/events/356751.html 

http://itickets.co.za/events/356751.html


 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INKOMSTE  
BERAAM 

R550  000 

 

 

BILTONG- 
FEES 
2015 

R161  440.92 

  

 

P R E E K O P S O M M I N G  

 BROOKLYN (Aand) 21 Februarie  
 1 Korintiërs 3:1-23 

God is ’n bouer 
1. Die huis van God 
Daar is een baie belangrike ding wat Christene 
moet begryp … Ons gaan nie kerk toe nie, ons is 
die kerk! 

Weet julle nie dat julle die tempel van God is 
en dat die Gees van God in julle woon nie?  (1 
Korintiërs 3:16) 

Ons behoort aan Christus soos Hy aan die Vader 
behoort. Gelowiges is die huis van God en ons 
word gebou op God se eie fondasie. 
2. Die fondasie 
Jesus Christus is die enigste fondasie waarop God 
se huis gebou word. Paulus het self in diens van 
die Here die gemeente in Korinte gebou. As ’n 
apostel het hy gespesialiseer om die fondasie te 
lê wat God aan hom gegee het. 

 Julle is ook die gebou van God … Die 
fondament is Jesus Christus (1 Korintiërs 
3:9b-11). 
Julle is ’n gebou wat opgerig is op die 
fondament van die apostels en profete, ’n 
gebou waarvan Christus Jesus self die 
hoeksteen is. In Hom sluit die hele gebou 
saam en verrys dit tot ’n heilige tempel vir die 
Here in wie julle ook saam opgebou word as 
’n geestelike huis waarin God woon (Efesiërs 
2:20-22). 
Kom na Hom toe, die lewende steen, wat 
deur die mense afgekeur is, maar deur God 
vir ’n ereplek uitverkies is. Laat julle as 
lewende stene opbou tot ’n geestelike huis, 
om ’n heilige priesterdom te wees en 
geestelike offers te bring wat deur Jesus 
Christus vir God welgevallig is (1 Petrus 2:4-
7). 

3. Die toets 
’n Nuwe gebou word eers ondersoek voordat dit 
gebruik mag word. Ons bouwerk gaan ook 
eendag ondersoek word. Wanneer Christus 
terugkeer, sal die kwaliteit van elke gelowige se 
werk getoets word. Die teks sê ons materiaal 
gaan deur vuur getoets word en net dit wat rein 
en waardevol is, sal  
oorbly (Job 23:10; 1 Petrus 1:17; Openbaring 
3:18).  
Jesus sê immers: Kyk, Ek kom gou! Ek bring die 
loon saam met My om elkeen te beloon vir wat 
hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die 

Here in wie julle ook saam opgebou word as 
’n geestelike huis waarin God woon (Efesiërs 
2:20-22). 
Kom na Hom toe, die lewende steen, wat 
deur die mense afgekeur is, maar deur God 
vir ’n ereplek uitverkies is. Laat julle as 
lewende stene opbou tot ’n geestelike huis, 
om ’n heilige priesterdom te wees en 
geestelike offers te bring wat deur Jesus 
Christus vir God welgevallig is (1 Petrus 2:4-
7). 

3. Die toets 
’n Nuwe gebou word eers ondersoek voordat dit 
gebruik mag word. Ons bouwerk gaan ook 
eendag ondersoek word. Wanneer Christus 
terugkeer, sal die kwaliteit van elke gelowige se 
werk getoets word. Die teks sê ons materiaal 
gaan deur vuur getoets word en net dit wat rein 
en waardevol is, sal  
oorbly (Job 23:10; 1 Petrus 1:17; Openbaring 
3:18).  
Jesus sê immers: Kyk, Ek kom gou! Ek bring die 
loon saam met My om elkeen te beloon vir wat 
hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die 
Eerste en die Laaste, die begin en die Einde 
(Openbaring 22:12). 

 

 T O E R U S T I N G  

 GROEPE 
 GESINNE 

’n Lewe van dankbaarheid (sewende gebod) 
Wat leer die sewende gebod ons? 
Alle vorms van losbandigheid is deur God vervloek en daarom moet ons dit hartgrondig haat. 
Daarenteen moet ons heilig lewe sowel binne as buite die huwelik. 
Verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreuk en sulke skandes nie? 
Omdat ons liggaam en siel albei ’n tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons al twee rein en heilig 
bewaar. Daarom verbied hy alle losbandige dade, gebare, woorde, gedagtes, luste en alles wat ’n mens 
daartoe kan verlei. 

LEES DIE VOLGENDE: 
Eksodus 20:14: Die sewende gebod 
Genesis 39:1-19 (veral vers 7-9):  Vlug vir verleiding 
2 Samuel  11:1-26: Pasop vir die krag van verleiding 
Spreuke 6:24-35: Die vernietigende gevolge … 
Matteus 5:27-30: Wees heilig in gedagtes, woorde en dade 
Efesiërs 5:21-32: Die huwelik se liefde is ’n afbeelding van God se verhouding met ons 
Lees ook die Heidelbergse Kategismus Sondag 41 (vergelyk gerus die Skrifverwysings by elke Sondag-
afdeling). 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

BETREKKING BENODIG 
My dogter, Charize van Eeden, is dringend op 
soek na goeie standhoudende werk in Pretoria. 
Sy is ’n alleenouer van drie  laerskoolkinders. Sy 
ontvang geen finansiële ondersteuning van haar 
vorige man nie en kry baie swaar. Sy is 37 jaar 
oud en het ’n vier-jaar-onderwysdiploma by 
Tukkies geslaag, gespesialiseer in pre- en junior 
primêr. Oor die jare het sy nie net as 
kleuterskoolonderwyser opgetree nie, maar ook 
ontvangsdame-, tikster- en boekhouwerk verrig. 
Sy is goed rekenaarvaardig . Sy is skrander, het 
’n aangename persoonlikheid en sal enige nuwe 
geleenthede maklik snap en suksesvol uitvoer. 
Charize se CV is beskikbaar by ons en sy kan 
bereik word by 079 849 1091. Baie dankie. 
Pieter en Joëlna Heslinga 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 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.  

 

ADVERTENSIES 

 

 

Onthou tog asseblief om ’n paar blikkies ekstra kos te koop en 
kerk toe te bring vir die behoeftiges by Eljadahuis. 
 
 
 
 

SONJA SMITH BEGRAFNISGROEP 
Die dood van ’n geliefde is altyd hartseer. By 
Sonja Smith Begrafnisgroep Brooklyn vier ons die 
lewe van die afgestorwene uit dankbaarheid want 
ons hoop is in Christus. 
Die trauma vir agtergeblewenes bly egter ’n 
realiteit en daarom behartig ons by Sonja Smith 
Begrafnisgroep Brooklyn die verwydering van die 
liggaam en tuisreëlings. Ons het ’n kapel op 
perseel en ons reël die blomme, musiek en 
spyseniering. Vir diegene wat nie die diens kan 
bywoon nie bied ons internetsending. Ons 
spesialiseer in aand- en naweekbegrafnisse.  
Begrafnispolishouers van alle versekeraars word 
geakkommodeer. 
Kontak Marina Ferguson by 082 653 4843 of  
by 012 941 8333/4/5 of by marina@ssfg.co.za 

 
 

ORRELKONSERT 
Die welbekende Hollandse orrelis, Martin Mans, 
en Carina Bossenbroek (panfluit) besoek Suid-
Afrika vanjaar  
— hy hou jaarliks sowat 300 konserte  wêreldwyd.  
Daar is net een  optrede vir Pretoria geskeduleer 
— dit vind plaas by die  NG Kerk Waverley-Oos op  
Donderdag 3 Maart 2016 om 19:00 in die kerk. 
Kom beleef ’n baie besielende en luisterryke 
musiekkonsert (orrel en panfluit).  
Voorkom teleurstelling en bespreek nou al om jou 
sitplek te verseker. Kaartjies @ R60 p.p. 
beskikbaar by die kerkkantoor gedurende 
kantoorure  
(Ma.-Vr. 09:00-14:00).Navrae by 012 332 1951 of  
admin@ngwaverleyoos.co.za 
 (Dickensonlaan 1402, Waverley, Pretoria. 0186). 

 

Eljadahuis 

Vir vandag … 
In die lig van spanning by ons universiteite 
moet ons as Christene saam bid: 
 om God bo alles te vertrou; 

 om te besef ons is nie alleen nie; 

 om ons die vrymoedigheid te gee om sy 

liefde opreg uit te leef te midde van 

hierdie spanningsvolle omstandighede 

(kyk Handelinge 4:23-31). 

Neem God op sy Woord wat sê:  
Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik 
nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here 
jou God is by jou oral waar jy gaan (Josua 
1:9). 

 

M I D W E E K B O O D S K A P  

mailto:marina@ssfg.co.za
mailto:admin@ngwaverleyoos.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.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 

28 
Feb 

Duxbury Ouderling 
Henk 
Welman 
Diaken  
Fanus 
Nortje 
 
 

 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Thusofonds 
 

Marlien 

6 Mrt 
  
 

Duxbury Ouderling 
 
Diaken  
Hannes 
Welman 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
ARSO 
 
 

Esther 

 
 

 

 
 

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). 
 

 

Selfoon vir tuinier 

Ons is op soek na ’n selfoon vir Israel, die tuinier.  Kontak die 
kerkkantoor as jy hiermee kan help.  
 

 


