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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  

Moenie treur nie ... vier fees! 
Fanie van der Schyff 
Lewensomstandighede en die besef van hoe sondig ons werklik is, 
maak ons soms morbied en negatief. Ons Here ken ons swakheid 
en spreek ons daarom te midde van ons omstandighede aan. Sy 
opdrag aan ons is verrassend: moenie treur nie ... vier fees! Laat 
ons dan fees vier! 
 

Aanddiens  

Evangelie-liedjies 
Chris de Beer 
Het jy al gehoor van die lied wat Jesus op die kruis gesing het? Kom 
luister vanaand hoe die liedjies van die evangelie ons lewe 
verander. 
 
 
 
 

Eredienste: 
Duxbury:  09:30 
Fanie van der Schyff 
Skriflesing: 
Nehemia 8 (:11-13) 
Sang: 
Sk 2-5:1, 3 (melodie:  
Ps 18) 
Ps 118a:1, 14 
Ps 118b:8, 7 
Sk 13-2 
Lb 255:1 (melodie:  
Ps 42) 
Sk 10-2 
Sk 13-3 

Duxbury: 18:30 
Chris de Beer 
Skriflesing: 
Psalm 23:1-6 
Sang:  
Ps 149b:1, 2 
Sk 12-2:4, 5 
Ps 32b:1  
Ps 119a:4, 7   
Ps 23:1, 2, 3 (Cloete) 
Ps 91:14 – 15b  
Sk 13-3 Amen  

Residentia-Sunnyside 
09:30  (Araratsaal)   
Ds. Fanus Heystek 
Skriflesing: 
2 Petrus 1:3-13 (4) 
Voorsang: Ps 125, Lb 
393, Sk 14-2, Lb 241 
Onder die diens:  Ps 
126, Lb 151, Sk 1-6 
 

 

Gereformeerde 

Kerk Pretoria-

Brooklyn 
2 Augustus 2015 
 

 
Lees binne: 

 Datums vir 2016 

 Biltongfees 

 Verjaarsdagtee 

 Brief aan gasvroue 

 Ons finansies 

Residentia-Sunnyside 

Deel kry aan die Goddelike Natuur 
Ds. Fanus Heystek 
Wat is die Goddelike Natuur? 
Hoe kan ’n mens daaraan deel kry? 
Is iets enigsins moontlik? 
 

Bybelstudie: 
Woensdag 5 Aug: 
Bybelstudie om 09:30 in die eetsaal van Karmel - gelei deur dr Braam 
le Roux. 
 



 
  

Gelukwense 
Ek wil die Here prys en nie sy goeie dade vergeet nie.  
Hy vergewe al jou sondes, en genees al jou siektes
             (Psalm 103:2-3).           
3/8 Bingle Kruger 082 453 2417 

4/8 Lane Grove 082 879 6654 

4/8 Elfrieda Marais 072 179 5847 

5/8 Elsie du Buy 082 410 9547 

5/8 Tertius Murray 072 744 5474 

5/8 Marie-Louise ’t Hart 082 229 9575 

6/8 Wessel Herbst 083 270 9333 

7/8 Justin Lofthouse 072 685 2585 

7/8 Numadi Prinsloo 083 380 6321 

 

 

 

 
 

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. 
 

Verblyf gesoek 
Hennie v.d. Merwe is 54 jaar oud en op soek 
na verblyf. Dit moet veral ’n goedkoop kamer 
wees, iets in die lyn van ’n buitekamer. 
Kragtoevoer is nie belangrik nie. Hy kan nie 
veel betaal nie en leef tans net op SASA-
pensioen en moet ook medikasie aanskaf wat 
nie by staatshospitale beskikbaar is nie. Dit kan 
in enige dorp of stad wees, kleinhoewe of 
plaas. Hy het ’n kode 14-lisensie en besit sy eie 
voertuig. Hy het ervaring as drywer en het ook 
’n geruime tyd geboer. Kontak hom by 076 784 
7432. 
 

Dissipelskapkafee 
Lees die  program in hierdie uitgawe van 
Hart & Hand 
 
 
 

Woensdag: 
18:00  Bedieningskommissie 
18:30 Hados-bediening 

Donderdag: 
12:00  KVA 
19:30  Musiekbediening 
 

 
 
 
 
  

 

 

Voorbidding – Oesbekistan 
Bid vir die veiligheid van die geheime gelowiges in ’n dorpie in Oesbekistan, asook vir die beskerming 
van die Oesbeekse kerk.  Pamflette, wat in die dorpie versprei is, het die Islamitiese staat se teken op 
en ’n boodskap wat lui dat “wie ook al in Jesus Christus glo en Hom bely, binnekort doodgemaak gaan 
word”. 
 
 

Sondag: 
Jeug-kleingroepe 

Maandag: 
18:00 Agapé 

Dinsdag: 
08:30 Predikante-toerusting 
18:30 Storielyn-bediening in 
die lapa 

 
Jaarprogram 2016 
Al die diensgroepleiers word gevra om die datums van aktiwiteite vir 2016 voor of op 1 
September aan Rentia deur te gee. 

 

Verjaarsdagtee 
Dis weer tyd vir ons kwartaallikse verjaarsdagtee.  
Almal wat in Julie, Augustus en September verjaar, 
word gevra om op Sondag 2 Augustus ’n bordjie 
handeetgoed te bring.  Ná die diens drink ons almal 
saam met die verjarendes ’n koppie tee of koffie. 
 

Eljadahuis 
Die nood by Eljadahuis bly groot en kos is ’n dringende 
daaglikse behoefte. Blikkieskos soos vleis en vis, 
koffie, tee, melk en suiker, soppoeier, macaroni, 
grondboontjiebotter, konfyt, Bovril, Marmite en 
kookolie word benodig. Ook toiletbenodigdhede soos 
seep, sjampoe, tandepasta, deodorante en waspoeier 
is voortdurend te min. Indien u wil bydra, plaas dit in 
die houtkis in die voorportaal van die saal. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

Versoek  

AAN   L I D M A T E 

om ons 

gemeente 

se finansiële 

posisie 

te verbeter 

 

Die Gereformeerde Kerk Brooklyn se 
finansiële posisie  gaan agteruit.   
Alle lidmate se gebede en hulp word 
gevra om dit reg te stel. 
 

Die finansiële 
jaarstate van 
Februarie 2015 
toon ná eenmalige 
besparings steeds 
’n netto tekort van 
R96 895 teenoor die 
vorige jaar se netto 
surplus van   
R284 684. 

 

Die afname in kerklike 
bydraes in die eerste vier 
maande sedert Februarie 
2015 toon ’n voortsetting 

van die negatiewe 
tendens.  Dit impliseer ’n 

veel groter tekort teen 
die einde van die 

boekjaar in Februarie 
2016. 

 

 
      Waar daar in vorige   
      jare voor    
      Augustusmaand  

 

SLEGS 

reeds stewige bydraes vir die 
Augustus-dankoffer ontvang is, is 
slegs R3 000 tot op datum ontvang. 

Die kerkraad neem  
die vrymoedigheid  
om met verootmoediging en in dankbaarheid teenoor die Here 
die volgende te versoek: 

 

 

dat alle lidmate hul 
kerklike  bydraes gereeld 
en biddend sal betaal en 
waar moontlik sal 
verhoog;  

 

 

dat die Augustus-dankoffer 
en die Biltongfees as ’n 
gesamentlike 
dankbaarheidsfees  
bevorder sal word 

Die kerkraad onderneem om die 
volgende te doen:  
 

 

gereeld aan die kerkraad 
en gemeente verslag oor 
finansiële sake te doen; 

 

KVA 
hierdie voorstelle te verfyn 
deurdat die KVA verdere 
ondersoek hieroor doen. 

? 
U word vriendelik 

gevra om in hierdie 

saak met u gebede 

en bydraes 

behulpsaam te 

wees. 

 



 

 
 
  

 

 

Jy is Myne! 
Romeine 9:1-18; Efesiërs 1:4 
Ons bely dat God sekere mense uitverkies het om 
Syne te wees uit al die mense van Adam en Eva 
tot vandag regoor die hele wêreld heen.  Dit is 
asof ons God hoor sê: Ek het jou op jou naam 
geroep en verklaar: JY IS MYNE!  Is jy in jou hart 
honderd persent daarvan oortuig dat jy een van 
die uitverkorenes is wat Hy vir Hom gekies het om 
Syne te wees?  Daar is talle mense, selfs ook 
Christene, wat van mening is dat ons dit hier op 
aarde nooit seker sal weet nie – ons kan 
hoogstens so hoop! 
 

Die leer van die uitverkiesing is, as ons die beeld 
van melkkos teenoor vaste kos gebruik, nie 
melkkos nie.  Daar is talle dinge wat ons nooit sal 
verstaan nie.  God se gedagtes is immers nie ons 
gedagtes nie en sy optrede ook nie soos ons s’n 
nie (Jesaja 55:8; Nederlandse Geloofsbelydenis, 
Artikel 13).  Omdat ons hierdie moeilike leerstuk 
nie ten volle kan verstaan nie, mag ons God ook 
nie daarvan beskuldig dat Hy onregverdig is 
deurdat Hy net sommige mense uitverkies het nie 
(Romeine 9:21).   
 

Dat die mens in sonde geval het, was sy eie skuld 
en daarom is God dit aan niemand verskuldig om 
hom uit die mag van die duiwel te moet red nie 
(Romeine 11:35; Dordtse Leerreëls 1:1; 3/4:15).  
Die uitverkiesing hang nie af van wat die mens 
doen nie, maar van God wat uitkies wie Hy wil 
(Romeine9:13b).  In sy besluit van uitverkiesing 
speel die mens se vroomheid, verdienste, ’n 
voorbeeldige lewe of jou voorgeslagte geen rol 
nie – God is volkome soewerein en vrymagtig in 
wie Hy besluit het om uit te verkies!   
 

Hy het ons in Christus uitverkies en aan ons die 
gawe van geloof geskenk (Efesiërs 1:4; Dordtse 
Leerreëls 1:2; 1:7).  Die enigste rede waarom Hy 
ons uitverkies het, is uit liefde vir ons (Efesiërs 
1:5; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artkel 16; 
Dordtse Leerreëls 1:7). 
Kan ek honderd persent seker daarvan wees dat 
ek deur God uitverkies is om aan Hom te 
behoort?  Ja, duisend maal “Ja, ons kan!”  Wie in 
Jesus Christus glo, hét die ewige lewe (Johannes 
6:47; 1 Johannes 5:13).  Vir die genade om in 
Jesus Christus te mag glo en daardeur die 
sekerheid te mag hê dat ek ook uitverkies is, kan  

Vervolg langs Midweekboodskap 
 

 

Tema-opsomming 

Wees ryk by God 
Lukas 12:13-21  
In die teks is Jesus besig om die skare om Hom te 
leer. Hy leer hulle veral twee belangrike Koninkryk-
lesse:  

1.  Die les oor gierigheid 
Die episode in vers 13 begin met ’n man wat vanuit 
hierdie skare roep: “Meneer, sê vir my broer hy 
moet die erfenis met my deel …” Jesus wys dit egter 
af en antwoord: “Pas op en wees op julle hoede vir 
elke vorm van gierigheid …” Die woord gierigheid 
kom verskeie kere in die Nuwe Testament voor (kyk 
1 Korintiërs 5:10; Efesiërs 5:5; Kolossense 3:5). ’n 
Gierige mens sien nie vir God in die prentjie nie en 
daarom word dit dieselfde as afgodery. Jesus 
verduidelik sy waarskuwing in vers 15, “... want ’n 
mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy 
besittings nie”. Ware vrede en blydskap vind ons net 
aan die voete van Jesus se kruis, as ons werklik 
begryp watter prys Hy vir ons betaal het en watter 
verskil sy opstanding in ons lewe maak 
 

2.  Die les oor afhanklikheid 
In die gelykenis hoor ons ’n ryk boer. Hy het ’n baie 
goeie oes gehad en beplan wat hy gaan doen. Dit is 
’n verhaal waarin die woord my telkens voorkom en 
ons sien hoe eiebelang die tema vorm. Die boer is 
iemand wat alles beoordeel vanuit die oogpunt van 
wat hy besit en kan geniet. Hy sê vir homself: 
“’Mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie 
jare’” (Lukas 12:19). Hierdie ryk man het gedink hy 
het beheer oor sy hele lewe, maar wanneer God sy 
lewe van hom eis, vind hy uit dat God alleen beheer 
het oor sy lewe. Hierdie man wou sy lewe organiseer 
sonder God, maar word deur God self ontnugter. Die 
gelykenis  word daarom afgesluit met die opmerking: 
“So gaan dit met hom wat vir homself skatte 
vergader en nie ryk is by God nie” (Lukas 12:21). 
Jesus se boodskap is duidelik, dit is baie belangriker 
om rykdom by God te hê as baie besittings. Vers 21 is 
’n kompakte weergawe van Matteus 6:19-21.   
 
Hier sê Jesus:  
 

Moenie vir julle skatte op aarde bymekaarmaak 
waar moet en roes dit verniel en waar diewe 
inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die 
hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel 
nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar 
jou skat is, daar sal jou hart ook wees.  
 
 



 

 

  

 

 

VRYDAG 

28 

AUGUSTUS 

ST 

MARY’S DSG 

DUXBURYWEG 

18:30 

VIR 

19:00 

KAARTJIES 

R120 
VOLWASSENES 

R80 
KINDERS 

VOORSKOOLSE KINDERS 

GRATIS 

 

GASHERE  EN  GASVROUE 

Die organiseerders nooi 
elkeen uit om as gasheer en 
gasvrou tafels vir groot 
groepe, klein groepe, 
enkelinge, vreemdelinge, 
vriende van ver en naby te 
bespreek en die fees te kom 
bywoon. 

 

 

TAFELS 

Ons voorsien tafels, kleiner en groter, 
rond of reghoekig met tafeldoeke (’n 
oorgooilappie of  overlay is opsioneel) 
Reël met organiseerders vir gedekte 
tafels indien jy nie self ‘n tafel wil dek 
nie 
Daar sal ook ’n gemeentetafel/s wees 
vir mense wat enkel- of twee kaartjies 
wil koop 

 

 

Op die spyskaart is baie, baie  
biltong, brood en botter, kaas en 
konfyt, vrolike musiek, wat die 
gasvrou/heer verder ook al wil 
byvoeg op die tafel  en baie en 
lekker kuier! 
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Die gasvrou of gasheer is vir die volgende 
verantwoordelik: 

 servette, kleinbordjies en messe; 

 drinkgoed en glase vir wyn of 
koeldrank of albei; 

 enige eenvoudige versiering as  jy wil 
(onthou, dit is baie informeel) - miskien 
liewer nie kerse nie  – die druppende was, jy 
weet!    

 ’n bykos as jy so voel; 
 dit kan sake dalk  makliker maak indien jy jou 

eie broodjie en botter/kaas op die tafel plaas 
hoewel daar op die biltongtafel ook sal wees;  

 tafelnommers sal so gou moontlik beskikbaar 
wees sodra ons weet hoeveel mense kom; 

die nommers sal by die deur van die saal geplaas 
word om dit vir jou gaste duidelik te maak waar 
hulle moet sit. 

 

ORGANISEERDERS 

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). 

 

 

BOKKE –BEESTE-BILTONG 

Ons rig weer  ’n  vriendelike en  
dringende  versoek  aan alle jagters  en  
ook  mense  met familie  of  vriende   wat  
jag   om wildsbokke  te  skenk. 
Ons vra almal wat wil help om biltong op 
te hang om op Donderdag 6 Augustus om 
8:00 om by die kerk bymekaar te kom! 
 
 

 

 

Rekeningnaam:    
Diensgroep Projekte 
ABSA- tjekrekening:    
 40-7921-5606 

 Jy word vriendelik versoek om die geld  teen 20 Augustus in te betaal.   
Meld jou naam asb. duidelik.  

 

betalings 

Daar sal ook ’n gemeentetafel/s wees vir mense wat 
enkel- of twee kaartjies wil koop 



 

 

  

 
 

Selfbeheersing 
Die Gees wat God ons gegee het, maak ons 
immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag 
en liefde en selfbeheersing  (2 Timoteus 1:7). 

Wat is selfbeheersing? 
Die woord selfbeheersing beteken dat my “eie-ek” nie 
deur my sondige begeertes beheer word nie, maar deur 
die Gees van God. Die vrug wat Hy in ons lewe werk, is 
liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, 
goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en 
selfbeheersing (kyk Galasiërs 5:22).  
Vertrou God genoeg om hierdie vrug in jou lewe vir 
almal sigbaar te maak. 
 

 
 

 
 

 

 

 

PIK ’N WYNTJIEFEES 2015 
Wyn, kos, musiek, stalletjies en kindervermaak 
alles by die tweede PIK ’N WYNTJIEFEES 2015 
Datum: Saterdag 29 Augustus 2015                                                                                                                                         
Tyd: 12:00 – 18:00                                                                                                                                                                   
Terrein: Gereformeerde Kerk Wapadrant, 
Faerie Glen (25◦48`10”S 28◦19”34”E)                                  
Kaartjies: R85.00 per persoon 
Bespreek by www.ticketpro.co.za                                                                                
Parkering met toesig op die terrein: R10.00 per 
motor 
Finansiële bydraes baie welkom: ABSA BANK 
Rekeninghouer: President Kruger Tehuis, 
Vriendekring 
Takkode: 335-245  
Rekeningnommer: 1430650099 
Verwysing: Pik ’n Wyntjiefees 
Vir verdere navrae kontak:                                                                                                                                                             
Marianna du Plessis,                                                                                                                                                        
Voorsitter van die Vriendekring, Pretoria, by                                                                                                                                
082 337 6127 of e-pos: 
Marianna.duPlessis@gmail.com 

Damesoggend ten bate van 

die President Kruger- 

kinderhuise 22 Augustus 
Die gesamentlike damesoggend van die 

Gereformeerde Kerke in Pretoria ten bate van 

die President Kruger-kinderhuise vind plaas op 

22 Augustus 2015. Jy kan die kinderhuise, wat 

groot finansiële nood ervaar, ondersteun deur 

’n kaartjie  te koop of deur jouself aan te bied 

as  ’n  gasvrou vir die geleentheid. Borge is ook 

welkom! 

Plek: St Mary’s DSG in Duxburyweg, Brooklyn 

Tyd: 08:30 vir 09:00  
Kunstenaar: Danie Niehaus   

Spreker: Liesel Krause Wiid - Stof jou drome af!  

Koste: R150 per persoon 

 

 

Onlangse besluite deur die 

kerkraad 
Die kerkraad het op die vergaderings in Junie  en Julie die 
volgende besluite geneem wat vir gemeentelede van 
belang is: 

  Daar sal voortgegaan word met die druk van ’n harde 
kopie van die gemeentegeskiedenis en as alles 
volgens plan verloop behoort dit in Augustus 2015 
beskikbaar te wees. 

 ’n Evaluering word gedoen van die doeltreffendheid 
van die gebruik van medewerkers deur ouderlinge om 
gemeentelede te bedien. 

 Die eerste dinkskrum met betrekking tot die toekoms 
van die gemeente was baie suksesvol, maar dit is 
duidelik ’n baie komplekse saak. Gemeentelede word 
aangemoedig om die opvolg-geleentheid om 18:00 op 
5 Augustus in die moederskamer by te woon. 

 Daar is besluit om die kwessie van vrouelidmate in 
ampte nie nou te hanteer nie, maar om te wag vir die 
uitslag van die Buitengewone Algemene Sinode in 
Januarie 2016. 

 ’n Baie suksesvolle konferensie van die Pretoriase 
Streeksinode is in ons kerkgebou gehou. Die verslag 
daaroor deur oudl. Matthys van der Hout  is na die 
Bedieningskommissie verwys om die kerkraad oor 
gepaste opvolgstappe te adviseer. 

 Suster Linda van Vuuren het aangebied om na die 
instandhouding van ons tuin om te sien. 

 Die Kommissie vir Administrasie moet ’n strategiese 
plan ontwikkel om die finansiële probleme van die 
gemeente te hanteer. 

Seën toegebid   
Colin Cameron (Skriba) 

 

Vanaf tema-opsomming 
ek nie anders as om myself aan God as ’n 
lewende dankoffer te gee nie (Romeine 12:1; 
Efesiërs 1:6).  
Wat kan’k die Heer vir al sy guns vergeld? 
Wat kan’k Hom bring uit dank vir sy genade? 
Ek sal Hom prys vir sy verlossingsdade 
en by die kelk van heil sy Naam vermeld! 

 

(Psalm 116:7 – Totius-omdigting) 
 
 
 

 

http://www.ticketpro.co.za/
mailto:Marianna.duPlessis@gmail.com


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

WOONSTEL TE HUUR IN LYNNWOOD 
 Moderne twee-slaapkamerwoonstel te huur in 
sekuriteitsbuurt. Kompleks het ook uitstekende 
sekuriteit. Een badkamer met stort, 
toesluitmotorhuis plus afdak. Baie parkering vir 
besoekers. Naby WNNR en maklike toegang tot 
N1. Sowat 4km vanaf UP. R8 900 per maand. 
Beskikbaar 1 Augustus. Kontak Louis van Niekerk 
by 081 250 6508. 
 

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 (Moreletapark).  Ons 
sien uit om u te ontmoet. 
 

HUISWERKER BESKIKBAAR 
Kontak Talent Chimuti by 078 068 0056 as u op 
soek is na ’n betroubare huiswerker. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 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.  

 

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   

MOTOR GESOEK 
Indien iemand ’n goeie tweedehandse motor het 
om te verkoop, kontak asseblief vir Talent Chimuti 
by 078 068 0056. 

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. 

KLAVIER TE KOOP 
Pianola te koop waarvan die pianola-deel toe-
gemaak is. Dit is nou net ’n gewone klavier. Baie 
goed opgepas. Kontak Marina Jordaan by 073 143 
1628.  R5 500 o.n.a. 
 

 
 

ADVERTENSIES 

 

 

DATUM ONDERWERP GESPREKSLEIER 

Aug  3   Agapé-vergadering  

        10 Vakansie  

        17 God is kreatief Paul 

        24 God is onbeskryflik Chris 

        31 God is ’n musikant Johannes Bingle 

Sep  7       Agapé-vergadering  

        14 Gebedskursus: Uit God: Gebed is ’n geskenk van God  

        21                         Deur God: Die rol van gebed in verdieping  

        28                         Tot God: Laat U koninkryk kom   

Okt   5 Vakansie  

        12 Agapé-vergadering  

        19 Ongemaklike genade: Waar is God in moeilike tye? Pieter Harris 

        26 Hoe ondersteun ek medegelowiges in moeilike tye? Pieter Harris 

Nov   2 Agapé-vergadering  

         9 Die missionale kerk: hoe lyk dit in sub-Sahara  Flip Buys 

         16 Wat is die vordering met die omkeerstrategie? Griffel 

         23 Waarmee is God besig in Brooklyn? Skep, versoen en herskep  

 

DISSIPELSKAPKAFEE 
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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 

2 Aug Duxbury Ouderling 
Louis de Klerk 
Diaken  
Berend 
Wierenga 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Trans-Oranje 
Instituut vir 
buitengewone 
Onderwys 

Dalina en 
Gerda 

2 Aug Troyestr Hierdie 
dienste word 
deur die 
Hervormde 
Kerk gereël 

 
 
 

 

9 Aug 
  
 

Duxbury Ouderling 
 
Diaken  
Carlé Erasmus 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Uitreikfonds 

Marie 

9 Aug 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 
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). 
 

 


