
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Baie welkom                         3 April 2016 
Mag jy hier geestelik tuis kom en saam met ons groei in die geloof.  

 
 
 

 
 

 
 

Oggenddiens 

Die konfrontasie 
Chris de Beer 
In Jesaja lees ons van ’n konfrontasie wat die profeet se hele lewe 
verander het. Kom luister hoe God ons elkeen se lewe verander. 
 

Aanddiens  

Gelukkig is die ongelukkiges 
Paul Grobler 
Ons hoor soms mense sê: "Gelukkig is ek nie in hul skoene nie" of 
"As ek maar net dit of dat gehad het of kon doen, sou ek gelukkig 
wees". Maar dit is nie waar geluk lê nie. Jesus leer ons dat die 
mense wat ons soms sien as ongelukkig die gelukkigstes is. En nog 
meer, dat mense wat Jesus volg gelukkig kan wees in situasies wat 
ander ongelukkig sou maak. Is jy gelukkig of ongelukkig in jou volg 
van Jesus? 
 
 

 
ER ED I EN S T E  
Duxbury:  09:30 
Chris de Beer 
Skriflesing: 
Jesaja 6:1-13 
Sang: 
Ps 118b:1, 5, 7 
Ps 125a:1, 2 
Ps 130a:1, 2 
Ps 146b:1, 2, 6 
Sk 13-3 
 
Duxbury:  
Aanddiens 18:30 
Paul Grobler 
Skriflesing: 
Matteus 5:1-12 
Sang: 
Lb 163  
Sk 20-2:1, 2, 6, 7   
Sk 13-3  
 
Residentia-Sunnyside 
Araratsaal 09:30 
Hierdie dienste word 
deur die ander 
belanghebbende kerke 
gereël. 
 
Verskillende menings 
oor Jesus en *Ware 
leierskap geneem uit 
Die Bybel in Praktyk 
1996 

 

 

 

 

Lees binne … 

 

Vetkoek- 

Vrydag 22 April 

 

Verjaarsdagtee 
10 April 

 Werkgewers 
Werksoekers 

* WARE LEIERSKAP Markus verbreed op ’n besondere wyse ons 

insig in die karakater van Jesus 
 

Herodes as leier Jesus as leier 

Selfsugtig Barmhartig 
Moordenaar Geneser 

Seksueel losbandig Regverdig en goed 

Politieke opportunis Dienaar 

Koning van ‘n klein gebied Koning van die hele skeping 

 

Verskillende menings oor Jesus 

 Markus 6: 14-16 
14-Koning Herodes het van Jesus gehoor, want sy Naam het bekend 
geraak. Party mense het gesê: “Johannes die Doper is uit die dood 
opgewek. Daarom werk die kragte in hom.” 
15- En party het gesê: “Dit is Elia.” Ander het gesê: “Hy is 'n profeet soos 
een van die ou profete.” 
16- Toe Herodes dit dan hoor, het hy gesê: “Die Johannes wat ek onthoof 
het, is uit die dood opgewek.” 

Bybelvertaling 

in Asië: 

Genesis 

 



 
 

 
  

NUUS UIT  DIE KERKKANTOOR  
Katkisasie-inligting vir klasse in 2016 
Liewe ouers 
Belangrike datums vir 2016: 
Gesinsdienste: 
12 Junie 
27 November 
Hoog op ons agenda vir 2016 is ’n kamp vroeg in September.  
Plek:  Goodland Estate - oos van Pretoria, ongeveer 45 min se ry. 
Datum: 2-4 September 
Koste: R125 per persoon per nag vir verblyf. Kinders kleiner as graad 1 slaap gratis 
Kos en vervoer moet nog in berekening gebring word.  
Gaan kyk gerus op die webblad www.goodland.co.za hoe die plek daarna uitsien. 
 Annalie Grové 
Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika vir 2016 
Die nuutste kerk-almanakke is in die kerkkantoor beskikbaar teen R70 per eksemplaar. 

 

 
 

GEMEENTEPIEKNIEK 
Sondag 17 April 2016 
Weens die 
winterskolesport skuif die 
piekniek van Saterdag 16 
April na Sondag 17 April. 
Waar:  Groenkloof-
natuurreservaat 
Tyd:  11:00 – 17:30 
 
Bring saam:  
Jou eie piekniekmandjie of 
vleis om te braai, bykos, 
drinkgoed, kampstoele, 
fietse, 4x4’s. 
Daar is braaiers, hout, 
tafels en regop stoele. 
 
NB: Toegang is gratis as jy 
jou naam opgee by die 
kerkkantoor voor Vrydag 
15 April. 
 
 

  

 
 
Gemeentelede bo 30, onder 30, diensgroepe, kleingroepe, 
studente, tieners, ma’s en pa’s, oupas en oumas,  ons het jul 
aandag en optrede nodig!  Brooklyn-Brokkies, die gemeente 
se  jaarlikse tydskrif, gaan DV in November vanjaar 
gepubliseer word.   
 
Dink ’n bietjie aan al die aktiwiteite en gebeure waarby julle 
gedurende die jaar betrokke is, foto’s wat geneem word, 
boeke wat gelees is, kampe wat bygewoon is, 
gemeentebyeenkomste, kleingroep-gesprekke, lesse wat 
geleer is, selfs nie geleer is nie, mense wat mekaar ontmoet  
het, dissipel-ervarings, staaltjies, glipse en meer.   
 
Julle word genooi om hierdie ervarings en  foto’s met die res 
van die gemeente te deel.   
 
Gerda Snyman het aangebied om te help  organiseer sodat 
berigte, stories en foto’s  betyds ingehandig kan word. 
Moenie  verbaas wees as sy jou voorkeer om uit te vind wat 
jou storie is nie. 
Die foto’s, stories en berigte kan by die kerkkantoor 
ingehandig word of per e-pos  na 
kantoor@gkbrooklyn.org.za gestuur  
word.  
 
Merk jou bydrae Brooklyn-Brokkies 2016. 
Gerda kan telefonies by 012 329 6585 of  083 625 6353 
gekontak word. 
 

 
 

 

 

http://www.goodland.co.za/
mailto:kantoor@gkbrooklyn.org.za


  Liewe vriende,  
… vertrou dit toe aan getroue manne wat 
bekwaam sal wees om ook ander te leer. 
(2 Timoteus 2:2) 
ASIË  
OMSTANDIGHEDE:  
Ek het die geluk gehad om die bitter warm 
Pretoria te verlaat en ’n bietjie winter toe te 
gaan. Die manne wou eers 10 uur soggens 
begin werk, omdat dit vroegoggend so koud 
was, maar tyd was min en ’n verwarmer en 
’n koppie gemmertee het die ding gedoen. 
Ons het Genesis nagegaan en uit die 
staanspoor was dit duidelik dat ons nie sou 
klaarkry nie. Die oplossing was om elke aand 
’n bietjie oortyd te werk en op versoek van 
die vertalers het ons sommer ses dae ’n 
week ingesit. Ons kon selfs nie ’n Saterdag 
afstaan om na die Himalajas te gaan kyk nie, 
maar hopelik sal ek weer eendag ’n kans 
daarvoor kry. Ons het in drie tale gewerk – 
een met ’n bevolking van 150 000, een van 
40 000 en een van 7 000 000. Ons het in ’n 
Christelike hospitaal gewerk en tuisgegaan. 
Dit was baie gerieflik en het die voordeel 
gehad dat ek kontak met ander sendelinge 
kon hê.  
DIE TEKS:  
Afrika- en Oosterse kulture verstaan sekere 
aspekte van die Bybelse kultuur beter as ons. 
Toe ons bv. by Genesis 35:4 kom waar Jakob 
alle afgode en oorringe begrawe, was die 
kommentaar dadelik: “In ons kultuur kan 
oorringe ook godsdienstige konnotasies hê.” 
Ander gedeeltes was weer moeiliker om te 
verstaan en ’n mens moet fyn oplet hoe jy 
dit stel. Een van die spanne kon bv. nie skryf 
dat Sarai nie vir Abram kinders in die wêreld 
kon bring nie (Genesis 16:1), omdat 
poliandrie in hul kultuur voorkom. Die leser 
kan dalk verstaan dat Sarai wel by een van 
haar ander mans kinders gehad het. Ons het 
Farao se olifantkar waarmee Josef sy pa 
Egipte toe vervoer het, ook maar na iets 
anders verander.  
DIE PAD VORENTOE  
’n Nuwe ontwikkeling in Bybelvertaling is dat 
plaaslike vertalers as konsultante opgelei 
word. In die begin was ek bekommerd oor 

plaaslike vertalers as konsultante opgelei 
word. In die begin was ek bekommerd oor 
die kwaliteit van die werk, maar noudat ek 
gesien het watter bekwame manne gekies 
word, is ek nogal ’n voorstander daarvan. Dis 
gewoonlik iemand wat reeds ’n 
Bybelvertaling in sy eie taal voltooi het, en 
wat besig is met ’n meesters- of 
doktorsgraad oor een of ander faset van 
Bybelvertaling. Ons is hierdie keer dus 
bygestaan deur ’n konsultant in opleiding. 
Dit het nogal baie gehelp omdat hy die tale 
waarin ons gewerk het, verstaan het. 
TUIS  
Ná ’n reis van 34 uur was dit heerlike om tuis 
te kom. Dit vat elke keer ’n rukkie om tot 
verhaal te kom, maar ek het darem al begin 
met voorbereiding vir die volgende 
konsultasie.  
GEBEDSVERSOEKE  
DV vertrek ek op 28 Maart na Ethiopië. Dis 
die maand voor hul Paasfees, wat beteken 
dat die Ortodokse kerke en Moskees se 
luidsprekers snags met mekaar sal 
kompeteer. Bid asseblief dat ek goed sal kan 
slaap, sodat ek my werk goed kan doen. Ook 
vir wysheid met moeilike gedeeltes.  
Een van my naaste vriendinne is pas 
gediagnoseer met kanker. Bid vir haar vir die 
pad wat voorlê.  
 

Antionette van der Meulen  
Woord vir die Wêreld 082 965 7598 
 
  
 
 
 

CBI SA: BEDANKING VAN STUDENT 
Dit is duidelik dat Tier 3 nie maklik gaan wees nie. 
Ek sien uit na die groot uitdaging. Ek is baie 
dankbaar vir die ‘NIV Study Bible’. Dit is ŉ groot 
geskenk. Baie dankie, die Bybel gaan my groot 
vreugde bring. Ek is nie seker wie my instrukteur 
gaan wees nie, maar met groot dankbaarheid 
waardeer ek al u tyd, moeite en advies. Ek bid die 
Vader se rykste seën op u en ons CBI-Familie.  
Gervan 
Ons wil graag al ons instrukteurs bedank vir jul hulp en 
liefde vir die saak. Soos u kan sien, word u nasienwerk 
opreg waardeer! Mag die Here u seën in u taak as 
instrukteurs. CBI  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

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. 
 

Verjaarsdagtee: 10 April 
Almal word genooi om op 10 April ná die diens saam te kom tee 
of koffie drink om verjaarsdae te vier. 
Dié wat in April, Mei en Junie verjaar, word gevra om asb. ’n 
bordjie handeetgoed te bring vir die lekker saam kuier. 
 

 

 
 

 

D A G B O E K  
Maandag: 
UP: Tweede kwartaal begin 
18:00  Agapé 
Dinsdag: 
Skole heropen 
08:30  Predikante-toerusting 

Woensdag: 
18:00  Bedieningskommissie 
18:30  Hodos-bediening 
Donderdag: 
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  

11 April  
Die rol van Moslems in die ontwikkeling van ’n nuwe 
wêreldorde (vanuit ’n Bybelse/geestelike hoek gesien) 
 

Ds Fanus Heystek 

18 April 
Terugvoer van ons kerkjeug 

Paul Grobler 

Voorbidding: 

Libië 
Bid vir die omstandighede in  
die ooste van Libië.  Die  
oorlog en gevaar van die self- 
geproklameerde Islamitiese  
staat het die land swaar  
getref.  Bid vir die beskerming  
van gelowiges in hierdie  
gebied en dat hulle  
standvastig in die geloof sal  
bly. 
 
 
 

Versoek  
Die Agapé-diensgroep vra dat  
u asseblief u selfoonnommers  
en e-pos-adresse sal  
kontroleer by die  
kerkkantoor.  Ons vind  
dikwels dat as ons iemand wil  
kontak ons geen reaksie op ’n  
oproep of e-pos ontvang nie. 
   
Baie dankie.  
Soekie    
 
 

Jesus se derde Kruiswoord 
Jesus se eerste woorde nadat Hy aan die kruis vasgespyker is, was 
gerig op sy vyande wat Hom haat:  

Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.   
Daarna spreek Hy ’n geharde sondaar vry:  

Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.   
In sy derde kruiswoord rig ons Here Hom tot sy naby 
geloofsfamilie wat swaar kry.  Ons sien in ons geestesoog Jesus se 
ma, ’n paar ander vroue en Johannes daar voor die kruis (al sy 
ander dissipels het Hom in die steek gelaat en gevlug).  Hulle is 
stukkend en verward.  Dan hoor ons Jesus met sy ma en Johannes 
praat: “Vrou, daar is jou seun ... Kyk, daar is jou ma” (Johannes 
19:27, Nuwe Lewende Vertaling).   
Deur hierdie verbintenis praat Jesus ook vandag nog met my en 
jou: ons is ’n geloofsfamilie wat mekaar nodig het.  Ons moet 
mekaar liefhê en opreg vir mekaar omgee.  Wat ’n voorreg om in 
hierdie Paastyd opnuut weer te besef dat ons Here ons deel 
gemaak het van ’n geloofsfamilie in die kerk waar jy is. Dank Hom 
daarvoor! 

 

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



\  

 

 

G E L U K W E N S E  

Wat geen oog gesien het; wat geen oor gehoor 
het; wat in niemand se hart opgekom het nie – dit 

het God voorberei vir hulle wat Hom liefhet. 
(1 Korintiërs 2:9). 

 

3/4 Chantell Coetzee 082 629 2348 

3/4 Mart Siertsema 084 581 2895 

4/4 Marlize Bakker 084 583 0447 

4/4 Milan Bakker 084 583 0447 

4/4 Marina du Plessis 084 502 0351 

4/4 Naomi Eloff 082 371 2672 

4/4 Evan Lategan 082 976 0756 

4/4 Joan Smith 082 570 1778 

4/4 Elzeth Steenkamp 083 447 3315 

4/4 Anton Willemse 072 733 9700 

5/4 Gerda Carney 084 833 0421 

6/4 Emmie Snyman 078 416 3018 

6/4 Adriaan Venter 082 552 6579 

7/4 Lize ’t Hart 082 229 9575 

9/4 Jaco Marais 082 491 6204 

 

 

VETKOEK-VRYDAG:  
22 APRIL 
 

Heerlike vetkoek met maalvleis @ 
R20 kan by enige Agapé-diensgroeplid  
bestel word.  
 

Bestel voor of op die laaste Maandag 
18 April teen14:00.   
Kom haal dit tussen 16:30 en 17:30 
by die kerksaaal.  
Elke vetkoek word in sy eie sakkie 
gepak. 
Onthou asb ’n houer om die groot  
bestellings  in te pak.  
Kontakpersoon: Magda Richards  
071 390 0719. 
 
Betaling kan per internet gedoen 
word by: 
Rek.naam: Agapé-diensgroep  
Absa-tjekrekeningnr.: 4084921490 
Tak: Ben Swartstraat  
Verwysing: Naam + van en VV 
Bring asb. bewys van betaling saam.  
Indien u nie per internet kan betaal 
nie, kan u die Vrydag met  kontant 
betaal.  Ons vra asb. dat u nie kontant 
in die rekening  inbetaal nie omdat 
ons dan baie ekstra bankkoste moet 
betaal.  Slegs rekening-na-rekening-
oorplasings asb.  
Baie dankie aan almal wat ons projek 
so ondersteun!   
Agapé-diensgroep 
 
 

 

Eljadahuis 
Die nood by Eljadahuis bly hoog en om elke dag  
vir 30 tot 40 mense kos te gee, bly ’n  
voortdurende uitdaging. Daarom vra ons ’n  
bydrae van blikkieskos  en nie-bederfbare kos  
om aan die einde van elke maand soontoe te  
neem. Die skenkings kan in die houtkis in die  
portaal van die saal geplaas word. Vakansietye  
is die kosbydraes altyd minder en daarom vra  
ons by voorbaat dat julle asseblief ietsie ekstra  
bring. 
 

 
DIE GEREFORMEERDE 

KERKE 
IN SUID-AFRIKA: 
BEROEPENUUS 

SONDAG 20 MAART 2016 
Geen beroepenuus is ontvang 

nie. 

SPREUKE 2:1- 3  
 

1-My seun, neem aan wat ek jou sê, maak 

wat ek jou voorskryf jou eie, 

 

2- hou jou ore oop vir die wysheid, span 

jou in om te verstaan. 

 

3- Roep insig by, vra na gesonde begrip. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BRIEF VAN SUSTER LIU 

Word verlief op radio  
 

“Prys die Here, want Hy het deur julle hulp aan alle 
gelowiges in verskeie provinsies gestuur. Jul 
programme is nie net tot voordeel van my geestelike 
groei nie, maar bied ook goeie raad vir moeilike 
situasies. Dit is nie toevallig dat ek na Radio Liangyou 
kan luister nie, maar deur God se genade. God se 
liefde is in my hart. Ek het so baie om vir julle te sê, 
ek weet nie waar om te begin nie. 
 
Ons het ’n radio wat my man gekoop het. Voordat ek 
by Jesus uitgekom het, het ek nie belang gestel om 
na die radio te luister nie. Op ’n dag in 2008 hoor ek 
oor die radio ’n program wat handel oor God. Ek het 
aandagtig daarna geluister en wou uitvind of dit oor 
dieselfde god is as die een waarin ek glo. Ek het later 
agtergekom dat die program deur Radio Liangyou 
uitgesaai word. Ek hou baie van my radio, want 
hierdeur kan ek die evangelie hoor. Dit is waarlik 
God se genade dat ek na jul programme kan luister. 
 
Ek het baie baat gevind by die radioprogram, want 
dit het my gehelp om my persoonlike verhoudings te 
verbeter. Tevore was ek nie tevrede met my familie 
en my man nie, maar God het my uit die duisternis 
na die lig gebring. God koester my familie en my 
huwelik. My man werk baie hard om ons gesin te 
onderhou. Eers nadat God my verander het, het ek 
besef dat God my met ’n wonderlike man, wat nie 
rook, drink of dobbel nie, geseën het. Ek dank God 
elke dag vir hom. Bid asseblief vir my man, want hy 
glo nog nie in Jesus nie. Ek bid vir sy redding, want ek 
is baie lief vir hom. Hy is ’n eerlike gesinsman. Ten 
einde voorsiening te maak vir die gesin, moet hy ver 
van ons af werk en kan slegs gedurende die Chinese 
Nuwejaar huis toe kom. Wanneer hy tuis is, gebruik 
ek die geleentheid om hom te versorg en sy voete te 
was.  
Ek voel baie gemaklik om my man te dien, want God  
se dienende liefde is in my hart.” 
 
 

FEBA-NUUSBRIEF 

Chinese bediening 
 

FEBC Hongkong behartig die  
grootste deel van die produksie  
van programme in Chinees en  
ander minderheidstale. Hulle  
koördineer die programme van  
hierdie daaglikse produksie van  
33,5 uur wat deur verskeie  
FEBC-ateljees in Singapoer,  
Taipei, La Mirada, Vancouver,  
Toronto en Hongkong uitgesaai  
word. Meer as 32 uur van  
hierdie programme is ook  
beskikbaar op die internet.  
FEBC Hongkong besoek hul  
luisteraars en versprei ook  
radio's, CD's en ander  
materiaal. Duisende mense  
woon ook die familie-  
en  huwelikseminare wat deur  
die Chinese bediening gehou 
 word, by. 
 
Ons Hongkong-kantoor saai  
reeds baie jare lank die  
evangelie uit na verskeie  
etniese groepe - aan ’n paar  
miljoen mense in hul eie taal.  
Minderheidstaal-uitsendings is  
nie net effektief om die  
evangelie te deel nie, dit help  
ook om etniese groepe se  
kultuur en taal te bewaar. FEBC  
China se bediening het onlangs  
twee mobiele toepassings  
vrygestel om hierdie etniese  
groepe te bereik. Nou bereik  
hulle ’n totaal van 26 etniese  
groepe met die evangelie van  
Christus. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

TYDELIKE WERK 
Samantha Erlank soek tydelike werk as ontvangsdame, versorger of restaurantwerk, Maandae tot 
Vrydae van vroegoggend tot 13:00 of huisoppas snags of oor naweke of enige ander tydelike werk. Sy is 
’n gekwalifiseerde biokinetikus, maar werk nie 7 dae per week nie en kan gekontak word by  082 747 
7927 of e-pos by samerlank@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 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 

 

 

WERKGELEENTHEID 
Ons benodig blanke Afrikaanssprekendes om by ons restaurant as kelners te help.  
Hierdie is ’n ideale kans om bedags of saans ekstra geld te verdien, mensekennis op te doen en om die 
kosbedryf te leer ken. 
Ons is geleë in die Parkview-sentrum, regoor die Pretoria-Oos-hospitaal. 
Tapa Vino is ’n nuwe restaurant en bied vele interessante kuiertye vir vriende en familie. 
Skakel Juliana  by 082 6131890 of Lihana  by 082 8261532. 
 
 
 

W E R K S O E K E N D E S  E N  W E R K G E W E R S  
 
 

Die diakonie sien daagliks finansiële nood weens verlies aan werk en inkomste en wil daadwerklik help. 
Dit kan op die volgende maniere gedoen word: 

1. die onmiddellike verligting van nood - kos, klere en basiese noodsaaklike uitgawes word gedek 
- dis egter ’n tydelike oplossing; 

2. die voorkoming van verdere nood - hulp word verleen deur te help met studie en opleiding; 
3. die oplossing van die noodsituasie  -  hulp word verleen met die verkryging van ’n 

betrekking sodat die persoon weer ’n inkomste kan verdien om so uit die benarde 
situasie te kom. 

Die diakonie het onlangs ’n forum geskep vir werksoekendes en werkgewers in die gemeente om met 
mekaar in verbinding te tree om só hierdie nood weens werkloosheid te help verlig.  
In samewerking met Solidariteit Helpende Hand word een van hul instrumente gebruik: 

1. om na te slaan watter poste in die werksomgewing beskikbaar is; 
2. om CV’s elektronies op die webwerf te laai; 
3. om vakante poste in jou maatskappy te adverteer; 
4. om as werkgewer die CV’s wat opgelaai is te kan besigtig. 

Op die gemeente se webwerf is ook skakels na ander instansies wat poste in spesifieke bedryfsvelde 
adverteer. Bykomende hulp met die voorbereiding van CV’s en werksonderhoude is ook in die gemeente 
beskikbaar, asook hulp met KBMA-sake (CCMA) en bedryfsleiding. 
Hierdie projek is nog in sy kinderskoene, maar ons hoop om dit vinnig uit te brei met die hulp van 
gemeentelede. As jy ’n werkgewer is, adverteer jou vakante poste op die webblad, of as jy hulp kan 
aanbied met enige sake wat werksoekendes kan help om weer op hul voete te kom, doen dit asseblief. 
Die projek funksioneer nie as ’n personeelagentskap nie, maar poog om hulp te verleen aan almal wat dit 
nodig het deur middel van skakeling, die verskaf van inligting en om verligting van dringende nood te 
bied. 
Meer inligting is op ons webblad beskikbaar by http://www.gkbrooklyn.org.za/hulpmiddels.html 
 

mailto:samerlank@gmail.com
http://www.gkbrooklyn.org.za/hulpmiddels.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

3 Apr Duxbury Ouderling 
 
Diaken  
Elzabé 
Barnard 
 
 

 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Uitreikfonds 
 
 

Dalina 

10 
Apr 
  
 

Duxbury Ouderling 
 
Diaken  
Este-Marie 
Pieterson 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Uitreikfonds 
 
 

Annemarie 
Petra 
Lenie 

 
 

 

 
 

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). 
 

 

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 
gehoor-evaluasie.   
Kontak ons vir ’n afspraak by 012 346 0511/012 997 1718. 

 
 


