
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Baie welkom                     7 Februarie 2016 
Mag jy hier geestelik tuis kom en saam met ons groei in die geloof.  

 
 
 

 
 

 
 

Oggenddiens 

Die deure in ons lewe 
Chris de Beer 
Ons is besig om te fokus op Jesus wat ons roep om saam met  
Hom te loop. Op hierdie pad is daar verskeie deure. Party  
deure word deur die Gees toegemaak en ander word deur die  
Gees oopgemaak. Die vraag is: hoe reageer ek? 
 

Aanddiens  

Daarom word jy “Christen” genoem 
Fanie van der Schyff 
Ons praat so maklik van onsself, of iemand anders, as ’n  
Christen. Besef ons egter dat die woord Christen letterlik ’n  
“Christus-mens” beteken? Die vraag is dus: sien die wêreld iets  
van Christus in jou lewe en in dié van ander Christene? 
 

Residentia-Sunnyside 

Ekperimenteer met God? 
Ds Fanus Heystek 
Ná Jesus se 12de jaar het Hy al hoe meer gegroei in wysheid en  
begrip van sy roeping (Lukas 2:52). Voor sy openbare optrede  

kon begin, moes Hy nog eers deur die duiwel versoek word.  
 

HEIDELBERGSE KATEGISMUS 
Sondag 12  32 Vraag:  
Waarom word jy 'n Christen genoem (a)? Antwoord: Omdat ek deur die 
geloof 'n lid van Christus is (b) en daardeur deel aan sy salwing het (c)  
sodat ek sy Naam kan bely (d), myself as 'n lewende dankoffer aan Hom 
 kan toewy (e) en in hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die sonde en  
die duiwel kan stry (f) en hierna met Christus in ewigheid oor alle 
 skepsels kan regeer (g) 
 
 

BEVESTIGING AS DIAKEN 
Tydens die aand-erediens word twee broers, Louw en Conrad Steyn, as 
diakens bevestig.   
Ons bid hulle seën toe in die dienswerk van die Here. 
 

 

 
E R E D I E N S T E  
Duxbury:  09:30 
Chris de Beer 
Skriflesing: 
Handelinge 16:6-10 
Sang: 
Ps 104b:1, 12, 6  
Ps 9a:1, 7  
Sk 9-2:1, 2, 3  
Ps 130a:2  
Sk 10-1:1, 2  
Sk 13-3 Amen  

Duxbury:  
Aanddiens 18:30 

Fanie van der Schyff 
Skriflesing: 
Johannes 17; HK So 12; 
(Handelinge 11:26b) 
Sang: 
Sk 15-1:2, 3, 4 
Ps 134a:4 
Sk 14-1:1, 2, 3 
Sk 20-1:3, 5 
Sk 20-2:7 

Residentia-Sunnyside 

Araratsaal 09:30 
Ds Fanus Heystek 
Skriflesing: 
Matteus 4:1-11 
Voorsang: Ps 90, Lb 211, 
Lb 275, Sk 1-1 
Onder die erediens:  
Lb 203, Ps 119, Lb 241,  
Lb 387 
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 TEKORT 

R2 649 522 

R2 926 450 

R   276 928 
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 



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

Brooklyn-Bybelbank 
Om te kan reis is ’n wonderlike  
voorreg.  ’n Mens sien nuwe plekke  
en ontmoet interessante mense en  
wanneer jy in Afrika reis en die mense  
van nader leer ken, besef jy hoe  
geseënd jy is.  Ons wou graag iets van  
hierdie voorreg  met mense deel.  Dit  
is hoe ons gesin ’n projek begin het  
wat ons “’n Bybel ’n dag” noem.  Ons  
neem Bybels saam in die tale van die  
plekke wat ons gaan besoek en deel  
dan die Bybels uit soos ons deur die  
Gees gelei word.     
 

Omdat dit vir ons so ’n ongelooflike  
belewenis is om die Bybels te  
versprei, bied ons die gemeente die  
geleentheid om deel te neem.  Die  
behoefte aan Bybels is ongelooflik  
groot in ons eie land en in die res van  
Afrika.  Hiervoor het ons ’n Bybelbank  
by die kerk begin.  Elke Sondagoggend  
ná kerk is daar Bybels by die saal  
beskikbaar teen kosprys van R60 elk.   
Ons het Bybels in al die tale van Suid- 
Afrika en  die buurlande in voorraad.   
Ons wil graag donasies hê om  
voorraad aan te koop om die  
Bybelbank in stand te hou.  Indien jy  
self nuwe Bybels het wat jy wil skenk  
vir die projek, sal dit baie help. 
 

As jy reis vir plesier of werk, maak  
plek vir ’n Bybel of twee.  En as jy nie  
reis nie, dink gerus aan ander uitreike  
waar Bybels baie welkom sal wees   
soos by New Life City Church,  
Vosstraat, Agapé-damesuitreikdag en  
dan is daar ook nog die studente wat  
na Swaziland of Malawi uitreik. Dink  
daaraan om vir jou huiswerker of  
tuinier ’n Bybel as geskenk te gee.  
 
Indien enigiemand by die projek  
betrokke wil raak, is julle welkom om  
met ons te kom gesels. 
Pieter en Ronel Stronkhorst     
 

 GROEPE 
 GESINNE 

’n Lewe van dankbaarheid  

(vierde gebod) 
WAT EIS DIE VIERDE GEBOD? 
God wil ten eerste dat die Woordbediening en die 
godsdiensonderrig in stand gehou word. Ook moet ek 
veral op die rusdag ywerig met die gemeente van God 
saamkom om die Woord van God te hoor, die sakramente 
te gebruik, die Here openlik aan te roep en die Christelike 
liefdegawes te gee.  
Ten tweede moet ek elke dag van my lewe van my bose 
werke rus en die Here deur sy Gees in my laat werk. So 
begin ek die ewige sabbat reeds in hierdie lewe.  

LEES DIE VOLGENDE: 
Eksodus 20:8-11 
Deuteronomium 5:12-15 
Matteus 12:1-8 
Lukas 6:1-11 
Hebreërs 4:9-11 
Lees ook die Heidelbergse Kategismus Sondag 38 (vergelyk 
gerus die Skrifverwysings by elke Sondag-afdeling). 
 

Die groot vraag van die sabbat is: waar vind jy jou rus? 
Jesus verander die sabbat van ’n heilige dag na ’n groep 
mense wat hul rus in Hom vind. Hy is immers Koning oor 
die sabbat.  
 

T O E R U S T I N G  

Alle nuwe lidmate en besoekers word genooi om ná 
die diens saam te kom koffie of tee drink. Maak asb. 
’n draai by die kantoor sodat ons kan kennis maak 
en jul besonderhede kan kry. 
 

Indien jy nie tyd het vir koffie nie, skryf jou naam en 
kontaknommer in die boek wat op die tafel agter by 
die kerkingang is sodat ons jou kan skakel en 
welkom heet. 
 

Maak ook solank ’n aantekening by Woensdag 17 
Februarie wanneer ons ’n byeenkoms vir al ons 
nuwe lidmate hou. 
 

Skakel gerus met Fanus Nortje  
by 084 764 6068  
of Elfrieda Marais by 072 1795 847 vir navrae. 
 

 

N U W E  L I D M A T E  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

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 
Adelaine van Zyl is ernstig siek en voorbidding word gevra. 
Gwen Hussem (083 441 6461) het ’n beroerte gehad en is in 
Karmel en Trudie Nel (083 740 6950) het geval en haar 
elmboog beseer.  Haar arm is in gips.  Ons bid hulle krag en 
sterkte toe. 
 

Gelukwense 
Kobus en Marilie van der Merwe het ’n babadogtertjie, Mia, 
ryker geword.  Ons bid dat sy julle baie vreugde sal verskaf en 
jul lewe sal verryk. 
 

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. 
 

Vetkoek-Vrydag op 26 Februarie 
Agapé-diensgroep verkoop weer heerlike vetkoek met maalvleis 
@R20.  Bestel asb by enige Agapé-diensgroeplid voor Dinsdag 23 
Februarie. Vetkoeke kan op Vrydag 26 Februarie vanaf 16:30-
17:30 by die kerksaal afgehaal word. Ons plaas elke vetkoek in sy 
eie sakkie, maar  bring asb. ’n sak of mandjie om jou bestelling 
in te pak.    
Kontak Marie Heystek by 082 684 3209.  
 

 

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

Maandag: 
19:00  Dissipelskapkafee 

Dinsdag: 
08:30 Predikante-toerusting 

Woensdag: 
18:00  Diakonie 
19:00  Kerkraad 
 

 
 

Voorbidding: 

Saoedi-Arabië 
Bid vir die liggaam van  
Christus in Saoedi-Arabië –  
diegene wat onderdruk word,  
wat in die geheim byeenkom  
en wat vervolg word.  Bid vir  
die Christene om standvastig  
te bly, om hul verdrukkers lief  
te hê en dat Christus sigbaar  
sal wees in hul lewe. 
 

Verjaarsdagtee: 

14 Februarie 
Almal word genooi om op  
14 Februarie ná die diens  
saam te kom tee of koffie  
drink om die verjaarsdae te  
vier van dié lidmate wat in  
die eerste drie maande van  
die jaar verjaar.  
 

Dié wat in Januarie,  
Februarie en Maart verjaar,  
word gevra om asb. ’n  
bordjie handeetgoed te  
bring vir die lekker saam  
kuier. 
 

 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  

8 FEBRUARIE:  
 

Ek, as Christin in my werkplek, te midde van 
ongelowiges en korrupsie. Wat verwag die Here van my?   

AANGEBIED DEUR IRMA ELOFF 

 
 



\  

 

 

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 gasheer  
optree. 
 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 kontak  
Soekie Kruger by 083 305 0323 of Ronel  
Stronkhorst by 083 299 7413. 
 

G E L U K W E N S E  

Wat die sonde uitbetaal, is die dood.  Maar God se 
genadegeskenk is die ewige lewe wat ons deel word 
deur Christus Jesus ons Here!.                                     

 (Romeine 6:23) 

7/2 Andrew Howard 078 611 8712 

7/2 Magriet Lee 083 233 4519 

7/2 CJ Pretorius 083 283 7160 

7/2 Ramona Verburgh 072 360 5538 

9/2 Jaco Prinsloo 084 208 4892 

10/2 Marilie v.d. Merwe 082 563 5039 

10/2 Adriaan Venter 082 883 6241 

11/2 Christa Arnold 083 309 0455 

11/2 Kyla Bakker 084 583 0447 

11/2 Jan 
Delang 

Venter 084 744 6673 

12/2 Anna Gerryts 082 371 5575 

13/2 Estella Boshoff 079 810 8225 

13/2 Lizelle Grobler 083 779 2509 

13/2 Griselda le Grand 082 339 9725 

13/2 Philip Stevens 084 743 1229 

13/2 Pieter v.d. Merwe 012 346 2104 
 

Lees ... 

in hierdie uitgawe van 

Die Kerkblad 
Lees  prof Francois Viljoen se artikel, “Uitdagings 
vir ons kerke aan die begin van 2016”. 
Hoe belangrik is die koninkryk van God in ons lewe? 
Lees die tweede artikel van prof Amie van Wyk oor 
hierdie onderwerp. 
Ds Cassie Aucamp doen verslag oor die besluite van 
die afgelope Buitengewone Algemene Sinode. 
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 

 

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

Waar vind jy jou rus? 
Is die sabbat vir jou ’n dag, ’n plek of ’n 
persoon?  
Vir baie mense is die konsep van sabbat  
irrelevant en tog is een van die grootste  
siektes van vandag om uit te brand.  
Studies wys dat almal rus nodig het. Dit  
is maklik om te dink dat rus voorkom in  
die vorm van ’n afdag waar jy niks doen  
nie.  
Vir gelowiges is die konsep van die  
sabbat eerder ’n vraag oor identiteit,  
want die vraag is: in wie vind jy jou rus?  
Wanneer Jesus in Matteus 12:8 sê Hy is  
Koning oor die sabbat besef ons dat die  
sabbat meer oor Hom gaan as oor wat  
ons doen of nie doen nie.  
 

Luister wanneer ons Koning sê:  
Kom na My toe, almal wat uitgeput en  
oorlaai is, en Ek sal julle rus gee …  
(Matteus 11:28).  
Mag jy vandag oomblikke van rus ervaar  
in die Koning se teenwoordigheid. 
 

B E R O E P E N U U S  

Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 
 

SONDAG 7 Februarie 2016 
GEEN BEROEPENUUS ONTVANG 
 



 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 (Oggend) 31 Januarie 2016 

 Johannes 10:1-30           
Goeie Herder 
In Johannes 10 vertel Jesus die bekende 
gelykenis van ’n herder en sy skape. Die 
mense van sy tyd het uit ervaring geweet 
dat skape in ’n kraal moes oornag weens 
die gevaar van wolwe en diewe en dat 
skape na hul eie herder se stem geluister 
het, maar weggevlug het as ’n vreemde 
persoon hulle probeer roep of vang.  Jesus 
maak ’n dubbele toepassing uit hierdie 
gelykenis.  Hy lewer twee bekende ‘Ek is’ 
(Grieks: Ego eimi) -uitsprake, naamlik: Ek is 
die ingang (:7) en Ek is die goeie herder 
(:11).  
 

Wanneer Jesus verklaar dat Hy die 
“ingang” na die skaapkraal is, dan verwys 
Hy profeties na die betekenis van sy dood.  
Met verwysing na die voorhangsel in die 
tempel wat destyds van bo na onder 
geskeur het die oomblik toe Jesus gesterf 
het (Markusk 15:38), verklaar die 
Hebreërskrywer: “...ons het dus nou deur 
die bloed van Jesus vrye toegang tot die 
heiligdom, en dit op ’n weg wat nuut is en 
na die [ewige] lewe lei.  Hierdie weg het Hy 
vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, 
dit is deur sy liggaam”  
(Hebreërs 10:19, 20). 
Wanneer Jesus verklaar dat Hy die “goeie 
herder” is, dink mens onwillekeurig aan 
Psalm 23. Jesus verseker ons dat Hy ons (sy 
skape) ken en dat sy skape ook sy stem 
ken.  Hy wys ook daarop dat Hy as goeie 
herder bereid was om sy lewe vir sy skape 
af te lê. Ons het ’n goeie herder! “My 
skape luister na my stem: Ek ken hulle en 
hulle volg My.  Ek gee hulle die ewige lewe, 
en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore 
gaan nie.  Niemand sal hulle uit my hand 
ruk nie” (Johannes 27 en 28). 
Die tema van skeiding loop egter soos ’n 
goue draad deur die Skrifgedeelte: 
sommige mense verwerp Jesus as die 
ingang en goeie herder terwyl ander opreg 
glo dat Hy alleen die ingang en die goeie 
herder is.  Luister na die stem van ons 
goeie herder (Hebreërs 3:7, 8). 

 

 BROOKLYN (Aand0 31 Januarie 2016 
 Handelinge 13:1-12  

Die pad waarop Jesus se Gees ons 

lei  
Elkeen van ons is op ons lewenspad. Net soos daar 
duisende paaie in ons land is, net so is daar baie 
lewenspaaie wat gevolg kan word. Die Bybel erken dat 
daar baie paaie bestaan, maar daar is net een ware 
betekenisvolle pad - die pad waarop Jesus se Gees ons 
lei. 
 
Hoe lyk hierdie pad? 
Dit is ’n pad van die Gees 
In Handelinge 2 lees ons hoe die Heilige Gees uitgestort 
is. Die bedeling van die Gees het begin en vandag nog 
leef ons in die bedeling van die Gees. Wanneer mens 
deur Handelinge lees, kom mens onder die indruk van 
hoe afhanklik die kerk van die krag en leiding van die 
Gees was. In Handelinge 13:2 lees ons dat dit die Heilige 
Gees was wat vir Barnabas en Paulus stuur op hul pad 
om die werk te doen waarvoor Hy hulle geroep het. Op 
hierdie pad is mense nie baas nie, want die Gees van God 
lei jou, beskerm jou en gee vir jou krag.  
 

Dit is ’n pad van transformasie en groei  
Wanneer ons op Jesus se pad begin loop, verander ons 
lewe. Die dag dat God sy Gees aan jou skenk, is dit Jesus 
wat binne jou begin leef. Dit beteken Hy beïnvloed hoe jy 
dink, praat en reageer. In Handelinge vind ons een van 
die kenmerkendste voorbeelde hiervan in die vorm van 
Paulus. Aanvanklik was hy iemand wat die kerk vervolg 
het. Die Here verander hom in iemand wat die Koninkryk 
dien, wat vir die kerk lief is en wat die evangelie uitdra 
orals waar hy gaan. 
 

Dit is ’n pad met weerstand 
 Wanneer ons van Paulus en Barnabas se eerste 
sendingreis lees, dan lees ons van baie gevare, 
struikelblokke en uitdagings. Sommer vinnig kry hulle 
weerstand van Barjesus, die towenaar (kyk Handelinge 
13:6). 
 

Dit is ’n pad na buite  
Barnabas en Paulus word uitgestuur, nie ingestuur nie. 
Ons kan baie leer by die gemeente in Antiogië. Hulle was 
meer as gewillig om twee van hul beste onderwysers 
prys te gee om God se werk op ander plekke te gaan 
doen. Handelinge 1:8 stel duidelik dat ons die Here se 
boodskap en liefde moet uitdra tot op die uithoeke van 
die wêreld. Jesus se groot opdrag vind ons in Matteus 
28:18-20: Gaan uit en maak mense my dissipels. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

STUDENTEVERBLYF BESKIKBAAR 
Studenteverblyf beskikbaar vir 2016. Vyf minute  
se stap van Tuks-hoofkampus. Geleë in  
veiligheidsblok, groot en ruim en word gedeel  
met ’n student. Kontak 079 699 5992. 
 
 

KAMERS TE HUUR 
Drie kamers (elk met eie badkamer) te huur in  
Brooklyn. Internet onbeperk, water en  
elektrisiteit ingesluit, 24 uur wagte by die hek en  
3 alarmstelsels @ R5 250 p.m. 
Kontak Braam Papenfus by 084 247 4575 of by 
ajpapenfus@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 

 

 

Baie dankie aan almal wat verlede jaar so gul bygedra het dat ons 
elke maand ’n vrag kos by Eljadahuis kon gaan aflaai het. Ook ’n 
groot dankie aan almal wat lekkernypakkies gegee het.  
Ons het amper 200 pakkies ingesamel. Petro van Eljadahuis vertel 
dat sommige van die bejaardes wat die pakkies ontvang het, nie 
kon glo dat hulle so ’n groot geskenk kry nie. Nogmaals dankie! 
Die projek om nie-bederfbare kos in te samel, gaan vanjaar voort 
en indien jy wil help, plaas asb. enige blikkieskos in die houtkis in 
die voorportaal van die saal. 
 

 

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). 

 

 

FOTO’S VAN KERKRAADSLEDE 

word op 10 Feb. geneem 
Ons versoek vriendelik dat al die lede  
van die diakonie en die kerkraad die 
vergadering volgende Woensdag 10 
Februarie sal bywoon vir die neem  

van individuele foto’s. 
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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 

 
 
7 Feb 

 
 
Duxbury 

 
 
Ouderling 
Jan Dekker 
Diaken  
Steyn van 
Wyk 

 
 
Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
GKSA 
Dankbaarheidsfonds 
 
 
 
 

 
 
Marie 

 
 
14 
Feb 
  
 

 
 
Duxbury 

 
 
Ouderling 
Colin 
Cameron 
Diaken  
Walter v.d 
Merwe 

 
 
Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Potchefstroom 
Teologiese 
Studentekas 
 
 

 
 
Elfrieda en 
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). 
 

 


