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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   

My offer in diens van God 
Fanie van der Schyff 
Dr Mechiel Venter was ’n kragtige instrument in diens van God: 
 

 16 jaar voltyds hier in Brooklyn; 
 40 jaar lank in die GKSA-kerkverband; 
 in totaal bykans 88 jaar lank. 

Sy geloof was, vir so lank as wat hy geleef het, ’n offer in diens van 
God. Op Dinsdagoggend 2 Junie 2015 het ons Here hom na die 
Vaderhuis geneem. Besef jy dat jy en ek ook kragtige instrumente in 
diens van ons Here staan? Laat ons geloof altyd ’n offer wees in 
diens van God. 
 

Aanddiens 

God se outobiografie 
Chris de Beer 
Die Bybel is God se outobiografie. Daarin leer Hy ons wie Hy is en 
wat dit vir ons beteken. 
 
 

 

Eredienste: 
Duxbury:  09:30 
Fanie van der Schyff 
Skriflesing: 
Filippense 2:12-18 (:17) 
Sang: 
Ps 134a:4 
Ps 116a:1, 5 
Ps 116b:6, 7 
Sk 13-3 
Sk 2-4:1, 2, 3, 5 
Liefdegawe 
Sk 2-4:1 
Sk 1-1:7 
Sk 13-3 
 
Duxbury: 18:30 
Chris de Beer 
Skriflesing: 
Markus 1:9-11 
Sang:  
Ps 117:1-2 
Sk 1-2:1, 2, 3  
Sk 12-3:1, 2, 3 
Ps 32a:1 
Sk 18-6:1, 4, 5 
Sk 13-3 (Amen) 
 

Residentia-Sunnyside 
09:30  (Araratsaal)   
Chris de Beer 
Skriflesing: 
Markus 1:9-11 
Sang: 
Ps 117:1-2 
Sk 1-2:1, 2, 3  
Sk 12-3:1, 2, 3 
Ps 32a:1 
Sk 18-6:1, 4, 5 
Sk 13-3 (Amen) 
 

 
 

Gereformeerde 

Kerk Pretoria-

Brooklyn 
6 Junie 2015 
 

 

Residentia-Sunnyside 

God se outobiografie 
Chris de Beer 
Die Bybel is God se outobiografie. Daarin leer Hy ons wie Hy is en wat dit vir 
ons beteken. 

 



 
  

Gelukwense 
’n Baie lang lewe sal Ek hom gee en oor my 
hulp sal hy hom verbly  (Psalm 91:16). 
 

 

7/6 Willem Mennega 012 460 6613 

8/6 Colin Cameron 072 278 5341 

8/6 Edwin Carney 082 873 9706 

8/6 Ronel Stronkhorst 083 299 7413 

9/6 Tanita van Heerden 082 823 9640 

10/6 Eduard Cunze 078 305 2196 

10/6 Edu Cunze 083 441 2784 

10/6 Christiaan de Beer 012 362 0320 

10/6 Johan du Preez 082 492 7496 

10/6 Werner Nagtegaal 082 567 0898 

10/6 Ruan Roberts 082 303 0319 

11/6 Erna Guillaume 083 417 7497 

11/6 Delene Murray 083 311 1228 

11/6 Esté-Marié Pieterson 083 738 7041 

11/6 Christiaan v.d. Walt 083 677 6242 

11/6 Thea v.d. Walt 084 952 0391 

11/6 Inamarie v.d. Walt 083 677 6242 

12/6 Josef Nienaber 083 283 1300 

13/6 Johan Robinson 083 678 9828 

 

 

 

 

 

 
 

DAGBOEK 

Vandag: 
Geen Jeug-
kleingroepe nie 
Maandag: 
19:00  
Dissipelskapkafee 
Dinsdag: 
08:30 Predikante- 
toerusting 
 

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. Ons 
nooi almal uit om ons in kennis te 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   
Ansie Theunissen is in die Hart-
hospitaal opgeneem vir toetse.  Ons 
bid haar krag en seën toe. 

Meelewing   
Dr. Mechiel Venter is Dinsdag oorlede.  
Ons bid Leona, die kinders, kleinkinders 
en familie die troos van die Here toe.  
Die begrafnis vind op Maandag 8 Junie by 
Wapadrant-gemeente plaas en prof. 
Amie van Wyk sal die diens waarneem. 
10:00:  Teraardebestelling by Pretoria-
Oos-begraafplaas;   
11:00: Troosdiens by Wapadrant. 

Hulp in tuin 
As daar iemand is wat kan help met die 
aankoop van plantjies op ’n gereelde 
grondslag om dié wat nie meer goed lyk nie 
te vervang, kontak Rentia by 012 362 0069.  
Koste  sal deur die kerk gedra word. 

 
 

Woensdag: 
18:00  Diakonie 
19:00  Kerkraad 
19:00  Beginpunt 
Donderdag: 
12:00  KVA 
 

RESIDENTIA-SUNNYSIDE 
Woensdag 10 Junie se Bybelstudie  in 
die eetsaal om 09:30:  Piet Geyser 

 
 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

Voorbidding - Indonesië 
Lering oor die grondbeginsels van Islam, soortgelyk 
aan die ideologie van die Islamitiese Staat (IS), het by 
openbare skole ingekruip.  ’n Handboek wat in ’n 
hoërskool gebruik word vir die Islamitiese geloofsvak 
bevat ’n stelling dat “mense wat iemand buiten Allah 
[nie-Moslem] aanbid, doodgemaak moet word”. Die 
plaaslike media het ’n kritiese besorgdheid hieroor 
geopper. Hulle berig dat dit dui op ’n dieper insypeling 
van IS in die onderrigstelsel.  Bid dat die Here kragtig 
sal ingryp in hierdie situasie! 



 
 
  

 
 

Eljadahuis 
Die behoefte aan basiese 
kosvoorrade by Eljadahuis 
bly hoog. Indien u ’n bydrae 
wil maak, kan enige nie-
bederfbare kos in die 
houtkis in die voorportaal 
van die saal geplaas word. 
Daar is veral ’n behoefte aan 
koffie, melk, suiker, blikkies 
vleis en vis en 
toiletbenodigdhede. Indien 
dit makliker is om kontant te 
gee, kan dit in ’n koevertjie 
in die kollektesakkie geplaas 
word, maar duidelik gemerk 
Eljadahuis asb. 
 

Fotobord 
Met die aanloop tot ons 
gesinsdiens aan die einde 
van die maand, het ons dit 
goedgedink om ’n groot 
bord aan te bring waarop 
almal foto’s kan plak van hul 
gesinne. Ons wil baie graag 
name by gesigte begin plaas 
en hierdie is sommer die 
ideale geleentheid daarvoor. 
As jy alleen is, sonder kind of 
kraai, bring asb. ook ’n foto 
van jouself met jou naam 
op.  As jul nes leeg is en jul 
kinders dalk nie in ons 
gemeente is nie, bring 
nogtans jul foto.  Op die ou 
end wil ons almal se gesigte 
hier te siene kry. 
Kyk in die saal vir die groot 
bord, een of twee foto’s sal 
reeds daarop veskyn sodat 
elkeen ’n goeie idee kan kry 
van wat ons hiermee 
beplan. Met almal se 
ondersteuning kan ons die 
projek spoedig volledig hê 

Publikasie van ’n boek oor die 

geskiedenis van ons gemeente 
 

Broeders en susters, soos u weet, het verskeie 

huidige asook vorige lidmate besondere moeite 

gedoen om die meer onlangse geskiedenis van ons 

gemeente op te teken. 

Dit het voortgevloei uit die samesmelting met die 

gemeentes van Pretoria-Oos en Sunnyside en 

fokus veral op die gevolglike 

bedieningsaanpassings soos diakonale versorging, 

kategese en studente. Hieruit het ’n pragtige 

elektroniese dokument tot stand gekom. Die 

elektroniese weergawe is tans op ons webblad 

beskikbaar. 

Daar is egter ook ’n behoefte aan ’n harde kopie 

hiervan. Hiervoor is ondersteuning uiters nodig 

om die finansiële implikasies te bowe te kom. 

Lidmate wat ’n harde kopie wil hê, word gevolglik 

versoek om asseblief  

hul name so gou moontlik by die kantoor op te 

gee. 
 

Groete 

Colin Cameron 

 
 

 



  

Tema-opsomming 

 

 

 
 
 

 

Die verhaal van die vyeboom vind plaas tussen 
Jesus se eerste en tweede besoek aan die tempel. 
Met die eerste indruk lyk die verhaal baie lukraak 
en onregverdig, maar wanneer ons dieper kyk, 
sien ons hoe Jesus die vyeboom gebruik as ’n 
visuele beeld van wat by die tempel aan die gang 
was. 
 
Die vyeboom het blare aangehad, maar geen 
vrugte nie. Die vyebome in die Midde-Ooste het 
twee tipes vrugte gedra. Wanneer die blare 
uitgekom het, het die takke sulke klein vruggies 
gedra (voor die vyetyd). Hierdie vruggies was baie 
lekker om te eet. Wanneer jy by ’n boom gekom 
het wat blare gedra het, maar geen klein vruggies 
nie, het jy geweet iets is fout met die boom. Groei 
sonder vrugte was ’n teken van verwering. 
 
Jesus kom by die boom en vind dat die boom nie 
besig was om sy werk te doen nie. Die boom raak 
’n metafoor vir Israel, en vir almal wat sê hulle is 
God se kinders, maar nie vrug dra nie. Jesus was 
op pad om terug te keer na die tempel waar die 
mense baie besig was met godsdienstige 
handelinge, maar nie met God nie. Later daardie 
dag sou Jesus die tempel skoonmaak van sy 
vrugtelose aktiwiteite.  
 
Die vyeboom wys dat Jesus ’n lewe soek wat vrug 
dra. Hy vereis ’n duidelike reaksie, want  as jy 
werklik glo en begryp dat Jesus vir jou en my 
gesterf het, dan werk die Gees van God in jou en 
Hy verander jou om meer soos Jesus te word (2 
Korintiërs 3:18).  Die Bybel is duidelik, as Jesus sy 
Gees aan jou skenk, kan jy nie anders as om sy 
vrug te dra nie (kyk Johannes 15; Galalsiërs 5:22). 
Hierdie man wat die deure van sy Koninkryk vir 
mense van alle nasies oopgooi, waarsku sy 
volgelinge dat hulle nie in sy Koninkryk kan wees 
as hulle nie sy vrug dra nie.  
 
 
 

 

 

  

God se vrug 
Markus 11:1-19  

 

 
 

1+1+1=1  
Matteus 3:13-17; Nederlandse 
Geloofsbelydenis: Artikel 8 en 9; 
Geloofsbelydenis van Atanasius 
 

Ons glo in God die Vader, in God die Seun en in 
God die Heilige Gees.  Nogtans glo ons nie in drie 
gode nie, maar in een God.  Hierdie kosbare geloof 
waaraan ons vashou, is soos ’n optelsom wat 
eenvoudig nie sin maak nie.  Een plus een plus een 
is tog nie een nie, maar drie!  Hoe kan ons dan bely 
dat God drie onderskeibare Persone is, maar slegs 
een in Wese is? 
 

In die Skrif word talle beelde gebruik om God se 
verhouding met ons as sy kerk te verduidelik.  Ons 
kan dink aan die Herder-kudde-beeld, of die 
liggaam-Hoof-beeld, of die bruid-Bruidegom-beeld 
of die Wingerdstok-lote-beeld en nog baie meer.  
Volgens geleerdes is daar in die Bybel meer as 60 
beelde of metafore om God se verhouding met sy 
kinders te verduidelik.   
 

In die hele Skrif is daar egter nie ’n enkele beeld 
om die Goddelike drie-eenheid te verduidelik nie!  
Dit spreek dus duidelik:  ons hoef nie en ons kan 
nie God in sy Wese verstaan nie.  Ons is trots 
daarop om te kan erken dat ons in Hom glo as drie 
Persone, maar een in Wese sonder dat ons dit 
verstaan.  “Al gaan hierdie leer die menslike 
verstand ver te bowe, glo ons dit nou tog deur die 
Woord ...” (Nederlandse Geloofsbelydenis: Artikel 
9). 
 

Wat ons God wel duidelik aan ons bekend maak, is 
’n geheim wat regdeur die Ou Testament verborge 
was, maar wat met Christus se koms duidelik 
bekend gemaak is aan God se kinders.  Hierdie 
geopenbaarde geheim is naamlik: 
 dat die Heilige Gees in ons woon (Johannes 

14:16, 17); 

 dat Jesus in ons woon (Kolossense 1:26, 27); 

 dat die Vader deur Jesus ook in ons woon 
(Johannes 14:20; 17:21-23). 

 
 
Dit is die Blye Boodskap ook aan ons elkeen 
vandag: daar is nie ’n enkele oomblik dat jy ooit 
alleen is nie!  Ons Here en ons God (al kan ons 
Hom in sy Wese nooit sien of verstaan nie) is elke 
oomblik, nie net by ons nie, maar in ons. 

 



  Toerusting vir groepe en gesinne 
 

Weektema: Vrug van die Gees: Liefde 
Teks: 1 Johannes 4:7-21: 
 

1. Lees/Luister: 
Lees as groep of gesin saam deur 1 Johannes 4:7-21. 
 

2. Uitroeptekens: 
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. 
 

3. Vraagtekens: 
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 1 Johannes 4:7-21? 
b. Hoe lyk liefde soos deur God bepaal? 
c. As jy aan die afgelope week dink, waar het jy gesien dat liefde soos in hierdie gedeelte 

verduidelik word, gedemonstreer is? 
d. Hoekom dink jy gebruik ons baie keer ons manier van liefhê as standaard van hoe God ons 

ook moet lief hê? 
e. Waar in die week wat kom is daar vrees, of waarvoor is jy bang? Hoe kan liefde daardie 

vrees verdryf? 
 

4. Hande en voete: 
Nadat julle die gedeelte klaar gelees en bespreek het, wat kan julle prakties gaan doen? Vra mekaar 
twee vrae: 

a. 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? 

b. 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? 
 

5. Bid: 
Bid as gesin of groep saam vir die volgende: 

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

b. 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. 

c. 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. 

 
 

Probeer mekaar die geleentheid gee om saam te bid. Gee elkeen ’n kans om vir net een 
van die bogenoemdes te bid. 

 
 
 



 

 

  

 
 

Program vir Dissipelskapkafee  

Mei –  Junie 2015  

    

Jun         8 Die Engel Chris en Paul 

15 Vakansie  

22 Die Engele en die duiwel   Magdal Pienaar-Marais 

 

 
 

Kom gerus, bring iemand saam en woon 
hierdie byeenkoms by. 
 

Galasiërs 5:22 
 

Die vrug van die Gees … is 
liefde, vreugde, vrede, 
geduld, vriendelikheid, 
goedhartigheid, 
getrouheid, nederigheid en 
selfbeheersing. 
 

God is liefde. In 1 Johannes 4:10 staan: “Werklike 
liefde is dit: nie die liefde wat ons vir God het nie, 
maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy 
Seun te stuur as versoening vir ons sondes.”  
Uit Hom wat die bron van liefde is, vloei ons liefde 
vir ander voort. Liefde is ’n werkwoord wat God in 
jou hart plant om die mense om jou se lewe te 
verryk. Liefde is geduldig, vriendelik, nederig, handel 
nie onwelvoeglik nie, soek nie eie belang nie, is nie 
liggeraak nie en hou nie boek van die kwaad nie (kyk 
1 Korintiërs 13). Lê jou daarop toe om in God se 
liefde te leef en dit uit te leef. 

 

 

 

Biltongfees 
 

Dis weer biltongfeestyd op 28 Augustus.  
 Nou rig ons weer ’n vriendelike en dringende versoek aan alle jagters en ook mense 
met familie of vriende  wat jag  om wildsbokke te skenk. 
 Ons het vriesgeriewe indien enigeen reeds nou al ’n skenking sou wou maak!  Enige 
finansiële skenking is natuurlik ook welkom.  Kontak 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).  Baie dankie by voorbaat! 
 
 

KONTAK   
Ilse de Villiers 
083 310 7435 

Israelplatsak@gmail.com 

 

DEPOSITO Moet betaal 

voor of op 14 Junie  2015 
Juventus bediening Brooklyn 

FNB, Rek.no: 62485430058 
Tak kode:250 555 

Gebruik Israel jou naam en 
van as verwysing 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

GESOEK:  TUINWOONSTEL OF EEN-
SLAAPKAMERWOONSTEL 
vir werkende jong dame om te huur vanaf begin 
Mei.  Skakel Hanri Pelser by 082 303 8709, Abri 
Pelser by 082 922 3888 of Dalize Pelser by 076 
810 6622. 
 

DRIEDIMENSIONELE HANDBORDUURWERK 
Stel jy belang om die kuns van 3-D 
handborduurwerk aan te leer? Borduur met 
sylint, wol, garing en krale.  Ons borduur rose, 
blomme, bome, tuine en damesfigure mat 
aandrokke.  Klasse word aangebied.  Kontak Joey 
by 082 921 7266 vir meer inligting. 
 

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 (Moreleta 
Park).  Ons sien uit om u te ontmoet. 
 

MOTOR GESOEK 
Isaac Mokholoane, ’n lidmaat by ons, is op soek 
na ’n kleinerige motor om te koop.  
Indien u van iets weet, kontak hom by 072 096 
4395. 
 

KOSMOS SKOONMAAKDIENS   
Skoonmaak van alle tipes woonhuise en 
wooneenhede volgens jou behoefte. Weekliks, 
maandeliks of eenmalig.  Werk self saam met 
span.  Kontak Ansie by 076 7687 056. 
  
 
 

 
 

 

 

 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.  

 

 

BANTING-BESKUIT TE KOOP 
Heerlike Banting-beskuit, met onder meer 
amandelmeel en sonneblomsade, te koop @ R70 
vir 18 en R120 vir 36. Kontak Renée by 079 516 
0959. 

 
 
KLADDS 
Sweedse brownies met ’n laag grondboontjiebotter 
verpak in duursame omgewingsvriendelike 
verpakking. Maak dit jou eie: sit ’n foto/prentjie en 
’n boodskap op die verpakking. Die perfekte 
geskenk vir Moedersdag! R25 elk of R20 elk met 10 
of meer bestellings. Kontak 079 516 0959. 
 
 

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   
 
 

TUINWOONSTEL GESOEK 
’n Jong dame, Christine Verhoef, is op soek na ’n 
eenslaapkamer-tuinwoonstel vir 2016.  Indien u van 
iets weet, kontak haar by 083 451 1611. 
 
 

BYBEL MET VERKLARENDE AANTEKENINGE 
Ek is op soek na ’n Bybel met verklarende 
aantekeninge, 3 dele, 1953-vertaling.  Skakel Ella  
Wibbelink by 083 227 0841 of  012 331 3624 of e-
pos na wibbelinkew@gamil.com 
 
 

 
 
 

ADVERTENSIES 

 

 

MUKHANYO-KOLLEGE  
is op soek na ’n kandidaat vir aanstelling as  

Kantoor -Administrateur vir die Pretoria-kampus.  

Gaan asseblief na www.mukhanyo.co.za/available-positions.html om die vakante pos se 
advertensie af te laai, of kontak mnr Pieter Bisschoff by 061 813 8272 vir meer inligting. 

 

mailto:peet.langley@lantic.net
mailto:wibbelinkew@gamil.com
http://www.mukhanyo.co.za/available-positions.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.gereformeerdbrooklyn.co.za  

Anita Cilliers en Arnline Kuun 
Sondae in die kerkkantoor 
Musiekdirekteur – Duxburyweg: 

Philip Loots 082 614 9415 
 

  

Reëlings 

Datum Plek Diensbeurt Kollekte Skinkbeurt 

7 Jun Duxbury Ouderling 
  
Diaken  
Elzabé 
Barnard 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Potchefstoom 
Teologiese 
Studentekas 

Annamarie 

7 Jun Troyestr   
 
 

 

14 
Jun 
  
 

Duxbury Ouderling 
 
Diaken  
Fanus Nortje 

Onder die diens 
Diakonale werk 
By die deure 
Uitreikfonds 

Elma 

14 
Jun 

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). 
 

 


