
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Baie welkom                    30 Augustus 2015 
Mag jy hier geestelik tuis kom en saam met ons groei in die geloof  

 
 
 

 
 

 
 Oggenddiens  

God se omgekeerde reg 
Chris de Beer 

God werk so anders as mense. Kom 
luister hoe God se omgekeerde reg ons 
lewe verander en ons van dankbaarheid 
laat juig! 
 

Aanddiens 

Saam met wie eet jy?  

Ons of hulle? 
Paul Grobler 

Jy eet elke dag - soms alleen, soms saam 
met ander. Maar wanneer jy saam met 
ander eet, wie is dit? Ons kies meestal 
om saam met mense soos ons te eet. 
Jesus leer ons egter iets anders. Hy 
verkies om saam met ander mense te 
eet. Hy kies om saam met “hulle” te eet. 
Dit gaan egter nie net oor eet nie, maar 
oor saam leef en mens wees. Mag God 
ons leer wat sy prioriteite is deur eerste 
na ander ons uitnodiging te gee. Mag ons 
ook besef dat God eers na ons gekom het 
toe ons nog deel van “hulle” was. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Eredienste: 
Duxbury:  09:30 
Chris de Beer 
Skriflesing: 
Genesis 4:1-16 
Sang: 
Ps 23:1-3 
Ps 145b:1, 2, 7, 9  
Sk 12-3:1, 2, 3 
Ps 32a:1  
Ps 134a:4  
Ps 146a:1, 2, 5 
Sk 13-3 (Amen) 
 

Duxbury: 18:30 
Paul Grobler 
Skriflesing: 
Matteus 9:9-13  
(Markus 2:13-17;  
Lukas 5:27-32) 
Sang:  
Sang soos deur Philip 
Lb 184:1-4  
(Lofsing die Here) 
Lb 530:1-3 ( Praat ek 
mense-, eng’letale) 
Amen 
 

 
 

 

 

 

 

Sondag 30 Augustus 2015 
BEROEPE AANVAAR 
Ds DG Zwemstra [Dinant] 
van Bloempark na Strand. 
 
 

 

 

 
 

TOERUSTING  

VIR GROEPE  

EN GESINNE 

FINANSIËLE  

VERSLAG 
 

Voorbidding: 

Kenia   
 

Oggenddiens  

Residentia-

Sunnyside 
Araratsaal 

Hierdie dienste word 
deur die NG kerk 
gereël. 
 

Gelukwense 
Baie geluk aan Berend 
Wierenga en Willem 
Daling, wat bevestig 
word as ouderlinge en 
aan Hannes van Wyk, 
wat bevestig word as 
diaken.  Ons bid hulle 
die Here se seën toe op 
die pad vorentoe. 
 
 

Laat ons die goedheid van 
die Here ons God belewe: 
hou die werk van ons hande 
in stand, ja, die werk van 
ons hande, hou dit in stand. 

Psalm 90:17 
 

Lees binne … 

DAGBOEK 
 

 

 

DIE GEREFORMEERDE 
KERKE IN SUID-AFRIKA 

BEROEPENUUS 



 
  

Gelukwense 
Glo in die Here, en julle sal vas staan. Glo in sy profete, en 
julle sal suksesvol wees                 (2 Kronieke 20:20). 
 

30/8 Marnus Putter 082 510 2404 

31/8 Amalia Altin 082 895 4230 

31/8 Julie de Bruyn 082 601 3349 

31/8 Mariaan Roberts 082 616 1822 

31/8 Sanet Venter 083 254 4644 

1/9 Michael Gerryts 079 885 3037 

1/9 Niklaas Venter 082 554 9560 

2/9 Annatjie Coetzer 012 804 5801 

2/9 Fanus Kruger 082 579 5105 

2/9 Magda Richards 082 551 3625 

2/9 Christine Vos 071 869 1774 

3/9 Johande Ehlers 072 304 7509 

4/9 Helena Breytenbach 083 660 7851 

4/9 Erna Potgieter 072 475 3669 

5/9 Thinus Bekker 083 444 2329 

5/9 Anna-Marié Helberg 083 239 1866 

5/9 Lynette Helberg 073 681 1371 

 

Silwer armband gevind 
Sanet Venter het Sondag ná die nagmaalete ’n silwer 
armbandjie opgetel.  Indien dit aan u behoort, kan u 
haar skakel by 083 254 4644. 

 

 

 
 

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 
Elmarie van der Schyff (012 348 2467) 
het die afgelope week ’n 
galblaasoperasie ondergaan.  Ons is 
dankbaar alles het goed afgeloop en sy 
sterk tans tuis aan. 
Susan Heystek (012 542 3662) is in die 
Montana-hospitaal met longontsteking. 
Ons bid haar spoedige beterskap toe.  
 
 

Dis byna lente... 
Aan al ons senior lidmate, hou solank 
Vrydag 11 September oop! 
 Meer besonderhede volg binnekort.  
Agapé-groete 
 

 

 

Donderdag: 
19:30  Musiekbediening 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

Voorbidding: Kenia 
 

Die noordoostelike en kusstreke van Kenia word lastig geval deur die toenemende radikalisering onder 
Moslems, in besonder onder die jeug. Bid vir die Here se beskerming van sy kinders en dat gelowiges 
moedig sal bly te midde van die toenemende druk. 
 

Sondag: 
Jeug-kleingroepe gr 7-11 

Maandag: 
19:00  Dissipelskapkafee 

Dinsdag: 
08:30 Predikante-toerusting 

Woensdag: 
18:00  Bedieningskommissie 

19:00  Beginpunt 

Residentia-Sunnyside 

Bybelstudie:  
Woensdag 2 September: onder 
leiding van dr Braam 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

WEEKTEMA 

Saam met wie eet jy? 

 Ons of hulle? 

TEKS: 

 Matteus 9:9-13 

LEES AS GROEP OF GESIN SAAM DEUR   

Matteus 9:9-13. 

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. 

 

NADAT JULLE DIE GEDEELTE                                                                                                                    
KLAAR GELEES EN BESPREEK 
HET, WAT KAN JULLE PRAKTIES 
GAAN DOEN?  

Vra mekaar twee vrae: 
1. 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? 

2. 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? 

 

BID AS GESIN OF GROEP  
SAAM VIR DIE VOLGENDE: 
 Bid vir spesifieke behoeftes binne  

die groep of gesin. Vra mekaar oor 
gebedsversoeke. Vra vir God wysheid oor  
hoe om spesifieke situasies te hanteer. 

 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. 

 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. 
 

TOERUSTING  

VIR GROEPE  

EN GESINNE 

PROBEER MEKAAR DIE GELEENTHEID GEE OM SAAM TE BID.  

GEE AAN ELKEEN DIE KANS OM VIR NET EEN VAN DIE BOGENOEMDES TE BID. 

 
Fokus op 
Christus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

 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 Matteus 9:9-13? 
b. Hoe sou jy gevoel het as jy ‘n fariseër is en jy sien jesus kies om eerder saam met die tollenaars 

te eet? Hoekom? 
c. wat dink jy is die rede hoekom Jesus eerder saam met die tollenaars en sondaars gaan eet het? 
d. Met watter groep in die gedeelte identifiseer jy die meeste? Hoekom dink jy so? 
e. Waar in die afgelope week het jy dalk verby die “Hulle” gestap sonder om “hulle” raak te sien? 
f. Hoe kan ons in die week mekaar bewus maak van hoe Jesus na ander kyk en hoe kan ons oor 

ons eie grense leef? 
 

 

 



 

  

 

Vervloek is die kruis! 
Galasiërs 3:13 
As ons eerlik is met onsself, word die 
kruis van ons Here vandag 
verromantiseer en gekommersialiseer!  
Die mooiste kruise word wyd en syd te 
koop aangebied.  Dalk dra jy self ’n 
kruisie aan ’n hangertjie of het jy een of 
meer as ornament in jou huis.  Vir ons as 
Christene is die kruis kosbaar. 
 

Luister hoe voel God daaroor: “Vervloek 
is elkeen wat aan ’n [kruis]hout 
opgehang is.”  Die kruisdood was 
bestem vir harde misdadigers.  Dit was 
’n baie pynlike en wrede vorm van 
teregstelling en toonbeeld van 
verwerping.  Iemand wat gekruisig is, 
was in die ware sin van die woord 
vervloek.  Die woord vervloek het die 
dubbele betekenis van: “om op gevloek 
te word” omdat iemand jou haat en 
verag en “om uitgespoeg te word” – 
toonbeeld van verwerping! 
 

Dit is asof daar vir jou gesê word: “Jy is 
veragtelik … die aarde wil jou nie hê nie 
en die hemel ook nie.  Nog erger: nie 
God of Satan wil jou hê nie! Só is Jesus 
as Vervloekte gekruisig. 
Waarom moes Jesus wreed gekruisig 
word?  Ons bely dat dit moes gebeur 
sodat daar aan die regverdige oordeel 
van God voldoen kon word 
(Heidelbergse Kategismus Sondag 15/16, 
vraag en antwoord 39, 40). 
 

God is regverdig: vir sonde wat die mens 
gedoen het, moet daar met die dood 
betaal word.  Dit het Jesus gedoen!  Hy 
het betaal vir al ons sonde - myne en 
joune. 
“Hy is aan die kruis gespyker om die 
skuldbrief van ons sondes daaraan vas te 
nael” (Nagmaalformulier). 
 

Só word die kruis vir ons ’n herinnering 
aan God se regverdige oordeel wat 
voltrek is én sy onbeskryflike genade.  
Jesus betaal vir ons sonde sodat ons 
vrygespreek is. 

 

TEMA-O PSOMMING  

 
Die fees! 
Johannes 2:1-11 
In Johannes 1:14 lees ons:  
Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. 
Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as 
die enigste Seun van die Vader het, vol genade en 
waarheid.  
 

Die Griekse woord vir “heerlikheid” is doksa.  In 
Johannes 2 lees ons hoe Jesus die eerste keer in die 
openbaar sy doksa gewys het: “Hierdie eerste  
wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy 
het daardeur sy heerlikheid (sy doksa) laat blyk …” Die 
teks praat van ’n wonderteken. ’n Teken se werk is om 
na iets anders te wys. Die koning van die heelal kies om 
sy eerste wonderteken op ’n plek te doen waar dit gaan 
oor die partytjie wat moet voortgaan, want dit wys na 
die fees wat op pad is - die fees wanneer Jesus  
terugkeer!  
Ons lees van hierdie fees op verskeie plekke in die 
Bybel.  
 

 In Jesaja 25:6-8 staan:  
 

Op hierdie berg gaan die Here die Almagtige ’n 
feesmaal gereed maak vir al die volke, ’n feesmaal met 
die beste om te eet en te drink, goeie kos en geurige 
wyn. Op hierdie berg sal Hy die doek verwyder, die 
doek wat oor al die volke gegooi was, waarmee al die 
nasies toegemaak was. Hier sal die Here God die dood 
vir ewig vernietig, en die trane op almal se gesigte 
afvee. Oor die hele aarde sal Hy die smaad verwyder 
wat sy volk aangedoen is. Die Here het dit gesê.  
 

In Openbaring 19:6b-9 staan:  
 

‘Prys die Here! Die Here ons God, die Almagtige, heers 
nou as koning. Laat ons bly wees en juig en aan Hom 
die eer gee, want die bruilof van die Lam het 
aangebreek, en sy bruid het haar daarvoor gereed 
gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder blink 
klere aan te trek.’ Hierdie fyn klere is die regverdige 
dade van die gelowiges. Toe sê die engel vir my: ‘skryf 
op: Geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die 
Lam genooi is.’  
 

Die dag wanneer Jesus terugkeer gaan daar ’n  
bruilofsfees gevier word. Op daardie dag gaan die  
bruidegom terugkeer en die hemel aarde toe bring. Hy 
gaan alles wat sleg en seer is, wegneem en alles nuut 
maak. Dit gee vir gelowiges ’n seker wete dat daar ’n 
wonderlike toekoms op pad is en ons gaan daarin deel. 
 
 



 

 

  

 
 

 

 

Gereformeerde Kerke in 

Suid-Afrika 
Ons reël vanuit verskeie gemeentes ’n 
belydeniskamp vir die graad 11-katkisante en 
nooi u om daarin te deel. Ons gaan gesels oor 
belangrike geloofsvrae en etiese probleme 
van ons tyd en die vrae met 
belydenisaflegging word elkeen in diepte 
behandel. 
 

Die kamp sal in Engels en Afrikaans aangebied 
word om al die kerke in te sluit by die  
uitnodiging tot deelname. 
 

Die kamp vind plaas op die Sionsbergh-
kampterrein naby Heidelberg.  Die kamp word 
gehou van Maandag 5 Oktober (vertrek 12:00 
van gemeentes) tot Vrydag  9 Oktober 
(09:00).  
Die koste van die kamp is R800 per kind. 
Hierdie koste sluit die kampgeld, kosgeld en 
studiemateriaal in.    Die kampgeld kan 
inbetaal word in die rekening van die 
Gereformeerde Kerk Benoni, ABSA-
rekeningnommer 220 340 139, verwysing 
BK15 + Naam en van. 
Kontak my gerus vir verdere besonderhede. 
U broeder in Christus     
Ds  DJ Bakker (082 829 8456) 
 
Jong werkende jeug van GK Rietvallei Navitas 
bied aan 

Mandjiedans 
Wanneer:  Vrydag 4 September 2015 om 
18:30 
Waar:  GK Rietvallei Kerksaal, 359 Umgeni St 
Toegang:  R50 & jou eie mandjie met 
verversings 
Jou R50 gaan vir liefdadigheidsprojekte. 
Kontak Karin by 084 250 6409 of Dieds by 
072 595 8040 vir meer inligting. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Die fees! 
In Openbaring 19:6-9 lees ons van die fees wat 
gevier gaan word wanneer Jesus Christus 
terugkeer: 

‘Prys die Here! Die Here ons God, die 
Almagtige, heers nou as koning. Laat ons 
bly wees en juig en aan Hom die eer gee, 
want die bruilof van die Lam het 
aangebreek, en sy bruid het haar daarvoor 
gereed gemaak. God het haar dit vergun 
om fyn, helder blink klere aan te trek.’ 
Hierdie fyn klere is die regverdige dade van 
die gelowiges. Toe sê die engel vir my: 
‘skryf op: Geseënd is hulle wat na die 
bruilofsmaal van die Lam genooi is’  
(Openbaring 19:6b-9). 
 

Elkeen wat in Jesus Christus glo, gaan die voorreg 
hê om eendag aan daardie fees deel te neem. Ons 
is feesvierende mense wat uitsien na die dag dat 
ons Here terugkeer om alles reg en heel te maak.  
Mag die fees wat op pad is vir jou en my met 
vreugde laat uitsien na die wederkoms, sodat ons 
ook soos Paulus sal uitroep:  

Maranata – kom, Here!  
(1 Korintiërs 16:22).  

 

 

Jong werkende Jeug van GK Rietvallei Navitas bied aan 

Versoek van die 

kerkkantoor 
Indien u ’n bydrae maak vir die 
Augustus-dankoffer, merk dit 
asseblief duidelik “Dankoffer”. 
 



  

 

Mrt-15 Apr-15 
 Begrote 
bydraes  248,644 248,644 

 Bydraes  244,037 205,562 

 Uitgawes  262,983 239,265 
Surplus/Tekort 

Werklik -18,946 -33,703 

 

 
 
 
 
 
 

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 

 

65% 
bydraes 
tot op  

26 Augustus  
reeds 

ontvang 
= 

R358 200 

FINANSIËLE  
VERSLAG 

 

 

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

 Bydraes  222,982.00 279,462 

 Uitgawes  299,811 280,886 
Surplus/Tekort 

Werklik -76,829 -1,424 

 

Tydens hierdie besoek aan Zambië het ek opnuut bewus geword van hoe 
groot die voorreg is om God se diensknegte te bedien en by te staan. In 
die week was ek by Covenant College en oor naweke het ek oudstudente 
in hul gemeenskappe besoek. Dit was lekker om tuis by die leiers en hul 
gesinne te kon kuier en tipiese Afrika-gasvryheid te kon beleef.   
Ek het die module, Christelike karakter, vir die studente by Covenant  
College aangebied. Ons het biddend in die Bybel God se  
diensknegkarakter bestudeer. Smiddae van die tweede week het ek  
Bybelse lewens- en wêreldbeskouing aan die kleuteronderwysers wat  
kindertjies in hul dorpies bedien, aangebied. 
Ek het ook oudstudente in Nyimba, Chipata, Katete en Sinda besoek. Die 
doel van die besoeke was om die eerste boekie in die Waarheid en  
Versoening-reeks, wat TOPIA besig is om te ontwikkel, bekend te stel. Die 
handleidings is ontwikkel om kerkleiers en hul gemeentes in Afrika toe te 
rus om nasies te dissipel. Die eerste gids in die reeks is baie goed ontvang 
en is sodanig saamgestel dat leiers op hul eie ander leiers kan toerus en 
inspireer om al hoe meer God se lig in hul gemeenskap te wees. 
Voetspore van hoop-blog – teken in vir nuus en foto’s: (1) Gaan na die 
TOPIA-webblad (www.topia.org.za). (2) Klik op die blog-skakel. (3) Tik jou 
e-pos-besonderhede in die Voetspore van Hoop-blokkie in. (4) Klik op 
subscribe. 
Koninkryksbelegging - Fondse en kollektes word benodig en aangewend 
vir besoeke aan gemeenskappe,  
druk en vertaalwerk van die Waarheid en Versoening-reeks en die 
versorging van die Aucamp-gesin. 
Indien jy geroepe voel om by TOPIA ’n koninkryksbelegging te maak, is 
ons bankbesonderhede: 
ABSA-tjekrekening, TOPIA Tessa Trust, Takkode: 632005, 
Rekeningnommer: 4074089319 

Ons is 

diensknegte 
Zambië  
(15-29 Augustus 2015) 

Lizanne, Lourens, 
Arina, Lizanné en 
Johannes Aucamp 
 

 
Stap saam met TOPIA op 
’n reis van verandering.  
Sien die impak van ’n  
bybelse lewens- en  
wêreldbeskouing in  
mense, gemeenskappe  
en nasies. Luister hoe  
die stories ontvou in en  
deur God se kerk. 

http://www.topia.org.za/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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. 
 
 

RUIM DRIE-SLAAPKAMER, 2,5 BADKAMER IN 
LYNNWOODRIF 
Pragtige, ruim drie-slaapkamer, 2,5 badkamer 
dupleks in Lynnwoodrif te huur van 1 
Oktober.  Baie goed geleë. Privaat tuin, 
toesluitmotorhuis plus onderdakparkering. 
Swembad in kompleks. Huurkontrak onderhewig 
aan suksesvolle aansoek. R8 450 per maand. 
Kontak Ingrid by Henning-Higgins@absamail.co.za; 
0837264360; 0829031427 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 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. 

 
 

ADVERTENSIES 

 

 

DATUM ONDERWERP AANBIEDER 
Aug         31 God is musikant Johannes Bingle 

Sept         7       Agapé-vergadering  

               14 Die engele en die duiwel - hoe relevant is albei vandag nog Magdal Pienaar 

               21 Gebed: Onse Vader ...                     Paul 

               28 Christenwees vandag                         Bingle Kruger 

Okt           5 Vakansie  

               12 Agapé-vergadering  

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

               26 (Studie-onderwerp) Chris 

Nov           2 Agapé-vergadering  

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

                16 Argeologie (sal nog gefinaliseer word.) (?) 

 

DISSIPELSKAPKAFEE 

Jaarprogram 2016 

Al die diensgroepleiers word gevra om die datums van aktiwiteite 

vir 2016 voor of op 1 September aan Rentia deur te gee 

 

mailto:Henning-Higgins@absamail.co.za
mailto:peet.langley@lantic.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

30 
Aug 

Duxbury Ouderling 
Hannes Otto 
Diaken  
Erna Kruger 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Deputate 
Jeugsorg 

Ina 

30 
 Aug 

Troyestr Hierdie 
dienste word 
deur die NG 
Kerk gereël. 

  

6 Sep 
  
 

Duxbury Ouderling 
 
Diaken  
Este-Marie 
Pieterson 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
GKSA Sustentasie 

Elfrieda 

6 Sep 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 
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). 
 

 


