
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Baie welkom                    6 September 2015 
Mag jy hier geestelik tuis kom en saam met ons groei in die geloof  

 
 
 

 
 

 
 Oggenddiens  

’n Geknakte riet 
Fanie van der Schyff 
 

Op die algemene jaarkalender is dit "loslit-
naweek". Dit is ’n bewusmaking van die leef-
wêreld van die gestremde. Wat is "normaal en 
gestremdheid" werklik en wat leer ons Here 
ons daaroor in sy Woord? Dalk is "normaal" 
nie noodwendig "normaal" nie en "gestremd"  
nie noodwendig "gestremd" nie... 
 

Aanddiens 

Die bangbroek-lesse 
Chris de Beer 
Partykeer voel ons God wil hê ons moet iets 
doen, maar vrees keer ons om te reageer. 
Vanaand kyk ons na watter lesse ons uit  
Gideon se lewe leer. 
 
 
'n Geknakte riet sal hy nie afbreek nie, 'n  
lamppit wat dof brand, sal hy nie uitdoof nie.  
Hy sal my wil bekend maak soos dit is. 

   Jesaja 42:3 
 
 

 

Eredienste: 
Duxbury:  09:30 
Fanie van der Schyff 
Skriflesing: 
Jesaja 42:3 
Sang: 
Lb 134 
Ps 31a:1, 3 
Ps 71a:9, 14 
Ps 31b:9 
Sk 16-1:1, 2 
Lied 190:1, 2, 3 
Sk 18-6:1, 3, 4, 5 
Sk 20-1:4, 7 
 

 
Duxbury: 18:30 

Chris de Beer 
Skriflesing: 
Rigters 6: 11-23 en  
6:33-7:15 
Sang:  
Ps 18b:1, 7   
Lb 292:1  
Ps 25a:2   
Lb 184:1, 4  
Lb 190:1, 2, 3  
Amen 
 
 

 

 

 

 

Sondag 6 September 2015 
BEROEPE AANVAAR 
Ds OL Moncho [Oageng]  
van Itsoseng Bokone na Ikageng. 
BEROEPE BEDANK 
Ds RA Bain [Ronald] van Cachet 
na Pretoria-Alkantrant. 

 
 

 

 

 
 

TOERUSTING  

VIR GROEPE  

EN GESINNE 

FINANSIËLE  

VERSLAG 
 

Voorbidding: 

China   
 

Oggenddiens  

Residentia-

Sunnyside 
Araratsaal 

Skriflesing:  
Matteus 9:9-17 
Voorsang:  
Ps 128, Lb 275, Sk 2-1 
en Lb 258 
Onder die diens: 
 Ps 146, Lb 245, Sk 11-4 

’n Tollenaar wat 

nie vas nie word 

’n apostel 
Ds Fanus Heystek 
Wat is die verband tussen 
’n tollenaar, ’n apostel en 
om nie te vas nie? Wie is 
die tollenaar en hoe het 
dit gekom dat hy ’n 
apostel geword het? Wat 
het dit alles te doen met 
nuwe wyn in ou sakke? 
 
 

 
 

Lees binne … 

DAGBOEK 
 

 

 

DIE GEREFORMEERDE 

KERKE IN SUID-
AFRIKA 

BEROEPENUUS 



 
  

Gelukwense 
 

Iemand wat nederig is en respek het vir die Here, 
kry rykdom, eer en lewe                  

(Spreuke 22:4). 
 
 

6/9 Cobus van Marle 083 375 5760 

7/9 Gert Erasmus 072 434 6869 

8/9 Renate le Roux 082 821 5867 

9/9 Charles Howard 083 562 8448 

9/9 Nina Murray 083 562 8448 

9/9 Elria Steijn 082 360 8776 

9/9 Ella van Jaarsveld 083 497 4603 

9/9 Linda van Vuuren 082 825 0220 

10/9 Hannes Louw 082 368 6243 

10/9 Danie Steenkamp 082 498 8107 

10/9 Chris v.d. Walt 084 585 4179 

11/9 Annie Ferreira 083 327 6164 

11/9 Bingle Kruger 076 534 8748 

11/9 Christiaan Kruger 071 674 0474 

12/9 Veronica v.d. Schyff 012 348 2467 

12/9 Pieter Venter 076 013 7769 

 

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. 

Meelewing ... 
met Tjaart Coetzee, steeds in intensiewe sorg; 
met familie en vriende van Huibrecht 
Botha, wat Dinsdag oorlede is (sy was van 
Karmel);  
met Bernard de Winter, wie se vrou 
Donderdag oorlede is.  Ons bid hom en die 
familie die vertroosting van ons Hemelse 
Vader toe. 
 
 

 

 

 

Donderdag: 
12:00  KVA 
Vrydag: 
09:00  Lentetee 
 

 
 
 
 
  

 

 

Voorbidding:  China 
 

Bid vir die gesinne en kinders van Chinese sendelinge wat soveel opoffer om die Here te dien.  Dikwels 
voel die kinders van sendelinge vergete by die huis.  Bid dat hierdie ouers met wysheid ’n balans sal vind 
tussen hul gesin se behoeftes en hul bedieningswerk. 
 

Sondag: 
Jeug-kleingroepe  

Maandag: 
18:00  Agapé 

Dinsdag: 
08:30 Predikante-toerusting 

Woensdag: 
15:00  Derdepoort Sending-
opleiding -  hoërskooljeug 

18:30  Hodos 

Residentia-Sunnyside 
Bybelstudie:  
9 September by Residentia: 
Openbaring 18 o.l.v. ds Fanus 

 
 

BILTONG 
Daar is nog bees- en eland-droëwors te 

koop, asook ’n klein bietjie wildsbiltong. 

BESTELLINGS 
Mense wat biltong bestel het, moet dit 

asb. hierdie Sondag kom afhaal. Dit sal die 
laaste geleentheid wees om dit te kry 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

WEEKTEMA 

Sal jy aan ’n    melaatse  raak? 

TEKS: 

 Matteus 8:1-4 

LEES AS GROEP OF GESIN SAAM DEUR   

Matteus 8:1-4. 

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 
Christ
us 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

 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. Hoekom het Jesus eerder saam met die tollenaars en sondaars gaan eet? 
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? 
 

 

 



 

  

 

God se omgekeerde reg 
Genesis 4:1-16 
God werk anders as die wêreld. Dit is soms of sy manier van ‘reg’ 
omgekeerd is. In Genesis 3 tot 11 lees ons van die sondeval en die 
gevolge daarvan, maar daar is ’n dieper verhaal.  In hierdie 
hoofstuk leer ons van God en sy omgekeerde reg. 
1. Minder in plaas van meer (kleiner in plaas van groter) 
Die uitroep van Eva by die geboorte van Kain is een van vreugde 
en trots. Sy skreeu uit: “Met die hulp van die Here het ek ’n man 
voortgebring.” Die oudste seun is as die belangrikste kind beskou. 
In die oë van die wêreld was Kain baie belangriker as Abel. Maar 
die een wat in die oë van die wêreld min is, is juis die een wat vir 
God belangrik is. Die Here werk op ’n ander manier as die wêreld. 
Daarom leer Jesus sy dissipels die volgende: “Dit verseker Ek julle: 
As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis 
nie in die koninkryk van die hemel kom nie …” (Matteus 18:1-4). 
Wanneer Jesus sê ons moet soos kinders word, is Hy besig om ’n 
radikale konsep voor te lê. Dit gaan nie hier oor dit wat ons doen 
nie, maar eerder wie ons besig is om in Jesus te word.  
2. Geloof in plaas van verdienste 
In die verhaal word albei broers as godsdienstige mense beskryf. 
Vandag sou ons albei as kerkmense beskryf.  Albei bring offers aan 
die Here en in hul offers leer ons ook van God se omgekeerde reg. 
Dié gedeelte maak ’n duidelike onderskeid tussen vorm en 
inhoud. Elkeen bring ’n offer van hul boerdery: Abel offer kleinvee 
en Kain landbouprodukte, maar net een word aanvaar. Ons lees in 
Hebreërs 11:4 die rede hoekom God Abel se offer aangeneem het, 
is omdat Abel met ’n gelowige hart geoffer het en Kain nie. Abel 
se godsdiens het inhoud gehad - dit het uit sy hart gekom. Kain se 
godsdiens het die vorm van godsdiens gehad, maar die ware 
geloof het by hom ontbreek. 
3. Genade in plaas van vergelding 
Die verhaal vertel vir ons hoe die sonde ook tussen broers 
skeiding kan bring. Ons word gewaarsku dat godsdiens as sodanig 
geen waarborg teen sonde inhou nie en dat godsdiens selfs die 
oorsaak van verwydering tussen gelowiges kan wees. Kain is so vol 
jaloesie dat hy sy broer vermoor. En wanneer hy tot 
verantwoording geroep word, toon hy aanvanklik geen berou nie. 
Dit is eers as God sy straf aankondig dat Kain begin hartseer raak 
en begin kla. Ons sou verwag dat God ’n dowe oor vir Kain se 
klagte gee, maar nee, God luister en reageer in genade. Die Here 
besluit om vir Kain ’n teken te gee. Hierdie teken sou hom 
beskerm teen ander mense wat hom wou vermoor.  Die teken is 
een van God se beskerming en genade. Net so gee God vir ons ’n 
teken van sy genade in die vorm van ’n kruis - die teken van die 
dag toe God ons vervloeking op sy Seun Jesus Christus geplaas het 
en self vir ons sondes gesterf het. Dit is die teken van God se 
omgekeerde reg. 
 

 

TEMA-O PSOMMING  

 

Lees in hierdie uitgawe 

van Die Kerkblad 
Dikwels vra ons: Hoe vind jy Jesus 
Christus nou eintlik, hoe kom jou 
onrustige hart tot rus? Hoe bewerk 
die Heilige Gees dit en langs watter 
weë wil Hy ons lei tot die vreugde 
van ’n lewe in die gemeenskap met 
Jesus en sy koninkryk? Lees die 
oordenking van prof Faan 
Denkema oor die sendingmetode 
van die Heilige Gees. 
Ds Cassie Aucamp skryf in die 
Brandpunt-artikel oor die onlangse 
gesprek van die Tussenkerklike 
Raad met die ANC. 
Moet ons nog ’n finale oordeel 
verwag – veral as ons in 
Openbaring 20 lees dat almal voor 
die groot wit troon moet verskyn? 
Lees prof Jan du Rand se artikel 
oor die finale oordeel en finale 
bestemming in sy reeks “Bybelse 
eskatologie”. 
Die mens is as God se rentmeester 
op aarde aangestel en Christene 
moet hierin die leiding neem. Lees 
meer hieroor in prof Amie van 
Wyk se artikel oor die ekologiese 
krisis … en nog baie meer. 

Teken in op Die Kerkblad: 
Skakel Angie Mokobi by 018 
297 3986 vir meer 
besonderhede of 
e-pos tydskrifte@gksa.co.za 
 

 
 
 

Vakature: 

Orrelis/te 
Die GK Waterkloofrand 
nooi persone (wat aan die 
vereistes voldoen) om aansoek te 
doen om die pos van orrelis/te 
wat van 1 Januarie 2016 vakant 
sal wees. 
’n Aansoekvorm en inligting oor 
die posinhoud is te kry by Gerrit 
Broos by 012 460 5804 of 
gerrit@yebo.co.za of by Nienke 
van der Walt by 012 460 6925 of 
nwgkw@telkomsa.net   
Aansoeke sluit op 7 Oktober 2015 

. 

mailto:tydskrifte@gksa.co.za
mailto:gerrit@yebo.co.za
mailto:nwgkw@telkomsa.net


 

 

   

Genade is net ’n aanraking ver 
Soms voel die Here net ver. Dit kan wees weens 
skuldgevoel, sonde, ’n besige lewe of swaarkry. 
Hierdie dinge is soos melaatsheid wat afstand bring 
en dan voel dit of God jou verwerp.  
Luister egter wat doen Jesus: 

’n Melaatse man kom kniel toe voor Hom 
en sê: ‘Here, as U wil kan U my gesond 
maak.’ Toe steek Jesus sy hand uit, raak 
hom aan en sê: ‘Ek wil. Word gesond!’ 
(Matteus 8:2-3). 

Maak nie saak hoe ver verwyderd God vir jou voel 
nie, sy genade is ook vir jou net ’n aanraking ver. 

 
 

 

 
 

 

 

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”. 
 

Die biltongfees. 

BAIE DANKIE !  
 ‘n Hartlike dank aan elkeen wat 
bygedra het tot die sukses van die 
biltongfees! 
 

Dit is voorwaar net ‘n vreugde om 
met soveel entoesiasme ‘n fees te 
reël en ‘n besondere dank aan almal 
wat meegewerk het .  
Vir al die skenkers,  die jagters, die 
gaste , gashere-en gasvrouens , 
Agapė  wat gehelp het, die kerwers 
en opruimers asook die deelnemers 
aan die veiling.Ook vir die gaan haal 
van die massa biltong, hang daarvan 
asook die vriesfasiliteite  –ja, 
inderdaad, sommer vir alles en almal! 
Ons vertrou dat ons in die volgende 
uitgawe van Harte@Hand die netto 
inkomste sal kan aankondig.  
 

Weereens baie dankie en alle  lof aan 
die Here! 
Wina Cameron  
namens die 
Diensgroep Projekte 

 

 



  

 

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 

 

 

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 

 

79% 
bydraes 
tot op  

2 September  
reeds ontvang 

= 
 

R436 500 

FINANSIËLE  
VERSLAG 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

HUIS TE HUUR 
Huis te huur in King’s Highway in kompleks, drie-
slaapkamer. Baie veilig. Van 1 Oktober 2015.  
Skakel Nelea Dreyer by 073 222 7388 vir meer 
inligting.  

VARS OLYFOLIE TE KOOP 
Koud gepars, “extra virgin”, organies, geen  
byvoegings nie.  
As jy jou eie bottel bring: R80 per liter. Reeds 
gebottel: R35 vir 250ml, R60 vir 500ml en R100 vir 
’n liter.  
 
Cornelia Jooste 0829031427 of 
gjooste@global.co.za 
 
 
 
 

 

 

 

 

 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   
 
 

ALGEMENE MEUBELVERVOER EN 
LANGAFSTAND 

Bokse en verpakkingsmateriale te koop. 
Skakel vir gratis kwotasie by u woning: Kassie 
by 0861 111 129 of 082 454 8159. 
 

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 dadelik aan rentia deur te gee. 

 

mailto:gjooste@global.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 

6 Sep Duxbury Ouderling 
Ivan Altin 
Diaken  
Este-Marie 
Pieterson 

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

Elfrieda 

     

13 
Sep 
  
 

Duxbury Ouderling 
 
Diaken  
Fanus Nortje 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Potchefstroom 
Teologiese 
Studentekas 

Leoné 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

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). 
 

 


