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Die Gebed van ‘n Bejaarde 

As ek oud word, o Heer, maak my minsaam en lief, 

As alles te swaar word en so vol ongerief, 

As dit skyn of mense nie meer omgee vir my, 

As ek treurig en alleen voel, wil U tog by my bly. 

As my liggaamskragte verswak elke dag, 

As pyne en smarte en lyding vir my wag, 

As die laste te swaar word en ek begin vrees, 

As ek dan tot U roep, wil U tog by my wees. 

As ek my kwel en bekommer oor elke kleine saak, 

As alles my steur en alles my raak, 

As ek dan vir ander tot las voel o Heer,

As ek dan tot U kom, o help my tog weer. 

As die jare verbygaan so een vir een, 

As ek stil in my kamertjie sit en ween, 

As ek dan my hart voor U blootlê, o Heer, 

As ek so tot U kom, o troos my tog teer. 

As ek miskien binnekort die doodsdal deurgaan, 

As ek eerdaags miskien voor U troon moet staan, 

As ek dan voor U kniel met bewing en vrees, 

Laat die bloed van Jesus my beskerming dan wees.

Schrijver is niet bekend

(Deze gedicht emailde Marjan Appel aan mij pas na het overleden van Sjanie, ze

had het voorgelezen aan Sjanie en vroeg of ik het ook wilde plaatsen in de Mare)

http://www.geestelijkegedichten.nl/
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GEBED UIT DE STILTE

Gisteren is voorbij, morgen komt nog en vandaag helpt de Heere, staat er

op een postkaart die viel uit een boek dat ik cadeau heb gekregen.

Met de jaarwisseling hebben we weer aan gisteren gedacht. 

Met een nieuw jaar dat voor ons ligt denken we aan morgen die nog komt.

Maar vandaag is het al februari. Het jaar is niet meer “nieuw”. Alles is

weer snel begonnen. We zijn weer ingezogen in al de gekheid van ons

bestaan. We zijn al moe. Hebben we de moed en de energie voor

vandaag?

Waar krijgen we eigenlijk onze levensenergie en levensmoed vandaan? 

Wachten we op goede omstandigheden, mensen die aardig zijn tegen ons,

of rustige tijden om even op adem te komen, zullen we lang moeten

wachten. Leuk, aardig en rustig is het leven en zijn mensen niet zo vaak. 

Willen we daar iets aan dóén, nemen we regelmatig de vitamientjes en

geven aandacht aan lichamelijke oefening en kunnen we wel fysiek meer

energie hebben, maar de meeste energie en moed voor het leven komen

niet van uiterlijke of lichamelijke omstandigheden. Die komen voort uit

een goede gemoedstoestand. Uit een diepe innerlijke rust en vrede. Dan

hebben we de moed en energie om door te gaan.

Sommige mensen mediteren om deze diepe innerlijke rust en vrede te

vinden. Wij als Christenen kunnen bidden. Dan ervaren we: “Vandaag

helpt de Heere.” 

Met de priester-academicus Henri Nouwen wil ik dit jaar bidden:

“Lieve Heer, er is niet veel voor nodig om me U te laten vergeten. De

wereld, mijn wereld, vraagt op zo veel manieren mijn aandacht dat ik

mezelf al snel van U af laat leiden. U bent aanwezig in deze wereld, in mijn

leven, in al wat er gebeurt. Maar Uw aanwezigheid is stil, zachtaardig en

onopvallend. Stilzwijgen, eenzaamheid, een rustig gebed, een vredig

gesprek en meditatief lezen helpen me weer in te zien dat U me nabij bent,
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dat U me roept, dat U me prikkelt en vooral dat U me binnen nodigt in Uw

huis van vrede en blijdschap. Maar de luide stemmen van de wereld, die

eindeloze opeenvolging van dingen die ‘moeten’ en ‘behoren’ en het

waanidee dat alles om de aanpak van een noodgeval vraagt, dat alles trekt

me weg van de plaats waar U woont en maakt dat ik leef alsof ik en niet U

de wereld moet redden.

Hoe makkelijk kom ik in de verleiding te denken dat alles behalve U tijd,

aandacht en energie verdient. Heer, ik bid dat U mijn besef van Uw

nabijheid zozeer wilt verdiepen en versterken dat ik in de wereld

leven kan zonder van de wereld te zijn. Geef dat ik de wereld met

nieuwe, door U gegeven ogen mag zien. Amen.”

(Henri Nouwen 2007. Gebed uit de stilte - aangepast)

Yolanda Dreyer

GEMEENTENIEUWS

Geboren

• Op 8 december 2009 (een maand te vroeg) om 8.50 nm in the

North Shore Hospital in Auckland, New Zealand is geboren Nathan

Joseph Popping - hij woog 1.945 kg en was 42cm lang. De trotse

ouders zijn Tim en Olga Popping (nee Koppenaal) en trotse

grootouders Bert en Ina Koppenaal - Proficiat Bert en Ina !

• De dochter van Rieneke, Danielle Russel (nee Boer) heeft een

dochter Aurelia Jade erbij gekregen. Gefeliciteerd oma Rieneke en

overgrootmoeder Jeltje!  

Overleden

• Op zondag 3 januari 2010 is Rie Mijnè in Alberton overleden. Haar

uitvaartdienst vond plaats op 7 januari 2010 in de Maranatha kerk

met Ds Yolanda Dreyer als voorganger. Zie verderop een korte

schets over Rie Mijnè van haar zoon George Mijnè.
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• Op 13 januari 2010 is Gerrit Snijders (geboren Ter Aar op 12

februari 1928) thuis overleden met zijn vrouw Joke en kinderen

erbij - zoals zijn wens was. Zijn herdenkingsdienst vond plaats op

donderdag 21 januari 2010 in de N.G. gemeente in Parkkruin om

11h30. De voorgangers waren Ds Chris du Preez van de N.G.

Gemeente in Parkkruin en Ds Costa Mitchell van de Association of

Vineyard Churches.

• Op 14 januari 2010 is Marjan Appel plotseling overleden. Haar

uitvaartdienst vond plaats op vrijdag 22 januari in de Maranatha

kerk met Ds Yolanda Dreyer als voorganger. Zie verderop een

gedicht opgedragen aan Marjan en geschreven door haar dochter

Marijke Appel.

Matriek Geslaagd - gefeliciteerd!

• Henk Smal : zoon van Frouk Smal, kleinzoon van Jannie en Ina Pol

• Chloe Smith : dochter van Paul en Denise Smit

• Corne Slootweg : zoon van Willem en Ada Slootweg en kleinzoon

van Aad en Rie van der Kuil

Ziek

Bep van den Belt ligt steeds in verzorging, en ze krijgt nu morfine voor de

pijn.

Operatie

Denise Smith had een niersteen en moest een klein operatie ondergaan

om het te verwijderen. Alles ging goed en Denise is weer de oude.

Behandeling

Ellen van der Kuil is op 11 januari met bestraling begonnen, van maandag

tot vrijdag voor 6 weken: 19 februari voor het laatst - als alles goed gaat. 

Bedankt

Voor de prachtige boeket bloemen die ik op zondag 17 januari meekreeg

naar huis - ze waren prachtig en ik was er heel blij mee!  

Hilde Hoorweg
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BRADERIE

In November 2009 hebben wij weer een braderie gehouden met als thema

Sinterklaas. Het was een gezellige morgen met veel bezoekers, familie en

vrienden van onze gemeente en iedereen kon mee genieten van de

lekkere eten uit de keuken, en niet te vergeten heerlijke poffertjes,

kroketten, haring en stroopwafels! Mijn hartelijk dank aan iedereen die

mee geholpen hebben om de ochtend zo een succes te maken. 

De totale opkomst van de braderie was R16 402,94, het bedrag is als volgt

verdeeld:

• R1 000,00 aan de zondagsschool

• R4 049,71 aan de Studie Fonds

• R11 353,23 aan het Ramen Project (wij zijn blij om te zeggen dat

de ramen nu ten volle betaald zijn!)

Nicolette van den Eijkel

VERZOEK VAN DE KASSIER

Gemeente leden, die hun bijdragen elektronisch betalen, worden hierbij

vriendelijk verzocht om er op toe te zien, dat vooral hun naam wordt

vermeld in het verwijzingsgedeelte van de betaling opdracht, met

toevoeging van het woord bijdrage, bijvoorbeeld:  E vd Kuil-Bijdrage. 

Vermelding van de naam van de bijdrager is uiterst noodzakelijk opdat de

betaling geboekt kan worden op de juiste rekening. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Marco van Wieringen
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Maria Jacoba Mijnè

Geboren: 26 Juli 1920 in Amsterdam, Nederland          

Overleden: 3 Januari 2010 in Alberton, Zuid Afrika

Op Zondag 3 Januari 2010, heeft de Here tot zich genomen onze bijzonder

lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder Maria Jacoba Mijné. Alle

dank aan onze hemelse Vader dat wij zolang van haar mochten genieten.

Tot aan het einde zullen liefdevolle herinneringen ons altijd bijblijven. 

“De kleine moeilijkheden van dit huidige leven lijden voor ons tot een grote

glorie die alles te boven gaat en eeuwig is.”  (2 Kor 4:17)
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HULDEBLIJK AAN ONZE MOEDER

Het verhaal van Maria Jacoba oftewel Rita oftewel Zus, begint voor ons

vanaf haar tiende jaar. Toen op de Prachtige Zuiderheide tussen Laren

Bussum en Hilversum heeft onze moeder onze vader George  Mijné

ontmoet. Hij was vijf jaar ouder en onmiddellijk verliefd. Als

Amsterdammer heeft hij dat haarfijn uitgelegd met “In de toekomst trouw

ik wel met jou”. Zij was meer voorzichtig zoals een dame dat

betaamd. Dame of niet heb zij met haar broers en vriend George heerlijk

in de bossen gespeeld, bomen geklommen en was een echte robbedoes.

Later zijn die bossen afgetakeld door de oorlog nood.

Dankzij haar vader hebben al haar kinderen, behalve de jongste Robbie, de

Heiden nog beleefd. Opa wist hoe om een vakantie huis op te richten waar

niemand anders dat mocht, vanwege natuur bewaring. Gelukkig was de

familie bewaring bewust! Tot hun vertrek naar Zuid Afrika was dat haar en

ons zomer huis. 

Toen in het begin van de tweede wereld oorlog kwam het jawoord van Ma

en trouwde zij met haar vriend en ware liefde George. De oorlog zaaide

verwoesting ook in het persoonlijke leven van onze moeder en vader.  Als

kinderen zijn wij beschermd gebleven dankzij de sterkte van onze ouders. 

Zuid Afrika was een hele grote verandering voor Rita. Haar vader en

moeder volgden. Met haar verantwoordelijkheidszin werd het wel te

gortig. Weer een terugslag.  Na alles was haar eerste prioriteit altijd haar

kinderen en haar man. 

Ja zij heeft veel meegemaakt, en ondanks alles hebben wij, door haar

toedoen, een gelukkige familie behouden. Haar geloof in God, werd later

sterker en sterker.  Zo ook haar geluk in Zuid Afrika.

Wat zeg je nou van zo een moeder die in dienst een leeftijd verslijt en 29

nazaten (insluiten schoon familie en kleinkinderen) achterlaat.  Geliefd,

onzelfzuchtig, een ijzeren wil, doorzettingsvermogen en liefde typeerde

haar leven. Een boek kunnen wij schrijven, een prachtig boek.

Voor alles zijn wij haar en onze overleden vader heel dankbaar. Alleen de

herinneringen en het besef dat zij nou rustig is met God vertroost ons!!!  

George Mijné (jnr.)                   
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Dankbaar en met tedere herinneringen, hebben wij afscheid genomen van

onze lieve vrouw, moeder en grootmoeder. 

Jantje Margaretha Appel – van Wijk

Marjan

Groningen, 27 November 1949

Alberton, 14 Januari 2010

Rob, Monique, Marijke, Emma, Ruud, Marie, 

Christopher, Micheal, Fenna, Ellen, 

Darren, Lorette
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Gedicht voor Marjan

I can’t hear you,

I can no longer see you.

Where are you?

Why are you not here?

I can’t find the words to write

To show the love, the strength and the might.

You gave me love, life and bliss

You’re my dearest mommy

And it is you we will miss

Life does carry on

But no longer will we hear your song

I tremble and shake as I stand here today

Looking at you so lifeless, it makes me anxious

I only wish it could be any other way

Mom you were a woman so grand

You stood so tall, your proudness would expand.

You loved your dear Emma

She gave you hope and happiness

That little girl took away all your sadness.

You were a wife for 32 years

A husband you loved so dearly sits here in tears.

We know you are at rest now, we miss you mammie!

As we continue day to day

Life will never be the same; it is this that I pray.
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In our heart you do remain, you were beautiful.

An amazing woman we will never forget.

Dearest mom, wife and Ouma. We love you and wish you peace.

For on this path we know you will never cease.

We carry you high, on the highest regard

For there was no one you would ever debarred

So rest in peace, our beloved mom

We wish you all the best and we will be strong.

We will meet you one day,

So wait there ok?

It is with this leave you but never forget

The wonderful woman we all have met.

Celebrate her life and joy

It’s what she would have wanted

No question about that, no doubt

So let’s praise the wonderful woman we have come to loose

For it was meant to be, she has paid her dues.

Let’s stand tall like she is here today

We might not see her but she is listening in her way!

Goodbye mom we love you so much!
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Van de Diaconie

We hopen dat u allemaal een goede Kerst en jaarwisseling hebben mogen

vieren!

We vertelden u eerder dat we u via de Mare willen bekendstellen aan al

de projecten die de diaconie ondersteund. Zo plaatsen we deze maand

een brief ontvangen van de Ondersteuningsraad i.v.m. de Kamp in

September 2009 gehouden waar we R3,000 aan bijgedragen hebben. 

Groetjes van de diaconie,

Rieneke Boer

DANKIE VIR U BYDRAE AAN DIE ONDERSTEUNINGSRAAD KAMP - 2009

Hiermee wil ons graag opregte dank uitspreek vir u bydrae om die Kamp

van 2009 ‘n  reuse sukses te maak. 

Die 2009 kamp was ons tiende kamp en dus 'n groot mylpaal in die

kantoor se geskiedenis.  Daar is met groot afwagting, van beide die

personeel sowel as die kinders, uitgesien na die groot gebeurtenis.

Uiteindelik het die 28ste September aangebreek en is die harde werk, ure

se beplanning en baie administrasie beloon deur 80 opgewonde gesiggies.

Emosies van onsekerheid, vir die wie se eerste kamp dit was, tot algehele

uitbundigheid is waargeneem.

Die kamp was gehou te Hartbeestfontein vanaf die 28ste September tot

die 2de Oktober 2009. Die tema vir die kamp was hierdie jaar “Hey nr

10...Skop jy of skarrel jy”  .  Die tema het aangesluit by ons 10de kamp en

is daar besluit om te fokus op selfondersoek (hoe sien ander mense my en

hoe sien ek myself) en toekoms beplanning (wie is ek en waarheen is ek

op pad).  Die hartseer is dat die meeste van die kinders wat ons paaie kruis

geen toekomsverwagting en hoop vir die toekoms nie.  Ons het die week

gebruik om d.m.v. terapeutiese sessies vir die kinders weer hoop te gee,

nie onrealistiese verwagtings te skep nie maar om insig by hul te

bewerkstellig dat hul wel iets met hul lewe kan maak en dat daar persone

is wat hul daarmee kan help, mits hul gemotiveerd is.

Daar is egter nie net gewerk nie, maar ook “gejol”. Daar was geswem,

gedans by die sokkie, boere sport gehou, op ‘n nagmars uit en ook net

“gechill”. ‘n Talent aand is ook gehou waar die kinders hul kreatiwiteit ten
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toon kon stel.  Studente van die Centurion Akademie se Somatologie

Departement het die meisies bederf met hand- en voet massering,

grimering en haar stilering vir die groot aand...die sokkie.  Al die

aktiwiteite was egter gefokus rondom die tema van die kamp.

Gassprekers is ook genooi om met die kinders te kom gesels. Die

bekwame span van Dames en Ridders vir Christus, onder leiding van Andre

Hindley, het ook die kinders kom besig hou met konstruktiewe aktiwiteite.

Tydens die kamp is nuwe vriendskappe gesmee, trane oor baie hartseer

gestort, insig bewerkstellig en verhoudings gebou.

Na afloop van die kamp is die kinders gevra om hul belewenis op papier te

sit.  Graag haal ek die volgende gedeeltes aan:

“Ek het uitgesien na die kamp.  Ek kon nie wag om op te daag nie om al die

kinders en studente weer te sien nie.  Ek het met 'n verwagting gekom en

geweet ek gaan iets goeds uit die kamp kry.  Die kamp het my selfbeeld

versterk, my verhouding met God verbeter en my geleer om in 'n groep

saam te werk.”

“Ek het eers gedink dat dit 'n kamp van “drill excercises” gaan wees met 'n

klomp tieners wat heavy probleme gaan hê en dat die mense wat hier

gaan wees onverantwoordelik is en nie vir ons gaan omgee nie.  Maar soos

hul sê, kyk eers dinge uit voor jy oordeel.  Ek het meer oor myself geleer

en nie gedink ek kan so vinnig vriende maak nie”

“The first day I came on this camp I thought to myself, oh my word this is

going to be fun.  But fun to me was doing a bit of team work, relaxing and

just spending time relaxing.  I never thought that when I came to this

camp I was going to have this much fun.  I never really had a close

relationship with God.  I think this camp has helped me see I don't need to

be perfect to have a close relationship with God.  I've also learned that not

everything is what it seems.  This camp has been one of the best times in

my life!”

U bydrae het hierdie kamp vir ons moontlik gemaak en het u, indirek, 'n

blywende verskil in 'n hele klomp kinders se lewens gemaak.

Ons is reeds hard aan die beplan vir 2010 se kamp! Weereens dankie vir u

betrokkenheid.  

Suzanne van Deventer (Programbestuurder)
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DIE LITURGIE EN GEBRUIKE IN DIE MARANATHA KERK IV.
In ons Hervormde kerklike tradisie word die liturgiese(kerklike) jaar steeds

beklemtoon om ons gestruktureerd en histories deur alle aspekte van die

heilsgeskiedenis en lewe van ons Here Jesus Christus te laat onderrig. Die

volle betekenis en onderlinge samehang van die heilsgebeure verkry op

die manier beurtelings ons aandag, en dit word verduidelik en toegepas in

die prediking van die betrokke Sondag, sodat juis die karakter van Sondag

as die “Dag van die Here” / “Dag van die Opstanding” / “Dag van de

Verrijzenis”, verklaar kan word. 

Die liturgiese jaar begin met die vier Sondae van die Advent; vier Sondae

voor Kersfees. (Juis wat ons sopas gedurende Desember gevier het!) Die

kerk, die gemeente, begin hulle voorberei vir die verwagting op Jesus se

geboorte as ‘n tyd van blye uitsien, vrolike voorbereiding, genietinge van

samesyn en heilwense aan bekendes en onbekendes. 

In hierdie verwagting sien Advent ook vooruit na die wederkoms van

Christus; die hoop op die koninkryk van God. Met Advent wil ons graag

ons heil en verlossing in Jesus se geboorte uitdra, deurgee, en soos die

saaier, die saad uitsaai oor die wêreld heen. EN die wêreld gryp dit aan !! -

so veel so dat vele jolytmakers, ongelowiges en geldgieriges die

geleentheid uitbuit vir eie genot en eie gewin! Helaas, die Here self sal die

saad laat ontkiem of verdroog !

Maar, vir die gelowige is Advent ook ‘n tyd van inkeer, van self-ondersoek,

sonde-belydenis en vernuwing om die Verlosser te ontvang. Daarom word

die kleur pers in sommige tradisies gebruik vir die inkleding van preekstoel

en nagmaalstafel, om juis hierdie inkeer en verootmoediging te

beklemtoon. In ons kerklike tradisie van verwagting en feesviering is

eerder die kleursimboliek koningsblou, vir die koms en ontvangs van die

Vredevors, Koning van alle konings; of wit en goud-kleure vir reinheid,

suiwerheid, volmaaktheid, vrede, meer gepas. Na die vierde Advent-

sondag volg ou-kersaand wat ons vier met ‘n Kerstzangdienst, waartydens

die gemeente jubelend en juigend die eeue oue engelsang herhaal: “Ere zij

God in den hoge. Vrede op aarde in de mensen een welbehagen.” Die

daarop volgende oggend vier die gemeente luisterryk en seëvierend

Kerstfeest in de Maranatha Kerk met die proloog van die evangelie van
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Johannes: “het Woord is vlees geworden en heeft onder de mensen

gewoond”!

Op 6 Januarie òf op die Sondag tussen 2 en 8 Januarie vier die kerk

Epifanie – die begrip beteken ‘verskyning’ of ‘herkenning’ of ‘tot die besef

kom’. Soos by die Emmaus-gangers; en volgens Titus 2 : 11: “Die genade

van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn”; en

soos prof Piet Geyser die betekenis van Epifanie beskryf as, “.... die

wesenlike en belangrikste saak van die Christelike verkondiging en lering;

.... die bekeringsoomblik waar die oë waarlik oopgaan om Christus met

geloof te kan herken”.

Hierdie Epifanie, bekering, erkenning, is dus die belydenis dat God werklik

in Jesus, mens en die Messias / Verlosser, geword het. In sommige kerklike

tradisies, word Epifanie ook verder uitgebrei om die hele tydperk vanaf

Kersfees tot en met die Lydenstyd in te sluit, sodat die volle omvang van

Jesus, as die Messias, se lewe, werk, verkondiging en lering meerdere

aandag kan kry. Hierdie Epifanie-tydperk word dan beëindig met die lesing

van die verheerliking op die berg (Mat. 17 : 1 - 9), op die Sondag net voor

die begin van die Lydenstyd.

In hierdie tydperk vanaf Kersfees tot Lydenstyd, maak sommige ander

geloofsgemeenskappe ook nog voorsiening vir die gedagtenis en

herdenking aan die eerste christelike martelaar, Stephanus op 26

Desember; die feesdag van Johannes, die apostel en evangelis op 27

Desember; en op 28 Desember die gedagtenis aan die ‘onskuldige kinders

van Bethlehem’ wat in opdrag van koning Herodes vermoor is. Dan op

Oujaarsaand is die tema van viering, ‘die beskerming van God’; en op 1

Januarie, Nuwejaar, kerklik bekend as die agste Kersdag, word gevier as

Jesus se naamgewing en besnydenis-dag. Epifanie, soos hierbo beskryf,

volg dan / begin op die Sondag na 6 Januarie. Die Sondag daarna, die agste

dag van Epifanie, word Jesus se doop in die Jordaan gevier; en die Sondag

daarna met die tema ‘die bruilof van Kana’ toe Jesus sy eerste

wonderteken gedoen het, word ook nog gevier!

Teen die einde van Januarie, juis die tyd waarin ons, ons nou bevind; en

met die hernieude besef van Jesus se geboorte en die epifanie-erkenning

en -aanvaarding van die heil en verlossing daarvan in ons lewens, kan ons
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met geloofsvertroue met al ons beplanning en voorbereiding vir die nuwe

kalender-jaar voortgaan: die HERE sal voorsien! 

Kleur-simboliek, soos hierbo gestel, is ewe-eens deel van ons tradisie om

sekere vieringe te bevestig. Vir die begin van die liturgiese jaar, Advent tot

met Kersfees is die kleur, koningsblou òf wit, soos reeds aangedui. As wit

vir Kersfees gebruik word kan goud bygevoeg word en so behou word ook

vir Epifanie. Die Sondae daarna word òf groen òf wit tot met die

Lydensweke gebruik. Vir die Lydenstyd, die sewe Sondae of veertig dae

voor die kruisiging op Goeie Vrydag, word die karakter van inkeer,

verootmoediging, bedroefdheid en lyding deur die kleur pers uitgebeeld. 

Op Goeie Vrydag, vermy ons, en onthou ons, ons van enige en van alle

vorme van inkleding, versiering, kleure, blomme, kerse, selfs geen

klokgelui - gedagtig daaraan dat dit die sterfdag van ons Here is. Maar,

omdat ons weet, besef en glo dat deur Sy sterwe daar vir ons verlossing

voorsien word; treur ons nie soos die wat geen hoop het nie, maar kyk ons

reeds uit na die Lig van Paas-sondag wat alle duisternis oorwin, en is dìe

Vrydag vir ons GOEIE VRYDAG !

Richard Steinmann (ouderling vir Liturgiek)

Gelukkig dat.....
Gelukkig dat Mozes niet heeft gezegd: Volksverhuizingen, daar begin ik niet aan.

Gelukkig dat Noach niet heeft gezegd: Dieren en arken, daar begin ik niet aan.

Gelukkig dat Ruth niet heeft gezegd: Schoonmoeders, daar begin ik niet aan.

Gelukkig dat David niet heeft gezegd: Reuzen, daar begin ik niet aan.

Gelukkig dat Petrus niet heeft gezegd: Heidenen, daar begin ik niet aan.

Gelukkig dat Johannes niet heeft gezegd: De woestijn, daar begin ik niet aan.

Gelukkig dat Paulus niet heeft gezegd: Brieven schrijven, daar begin ik niet aan.

Gelukkig dat Jezus niet heeft gezegd: Een kruis, daar begin ik niet aan.

Wij moeten ook minder gauw zeggen: Daar begin ik niet aan.

(naar het Engels van Leonard Sweet)
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Dienstrooster Februari 2010

7 14

koffiedrinken

21

avondmaal

28

1 R Calmer F vd Kuil F Goede C Reinten

2 P de Haas J Smit J Jekel E de Jong

3 R Appel R Boer R Appel R Appel

4 T Morgenrood J de Jong W Strydom HR Kettner

5 K Strydom I Pol HR Kettner S Steen

6 T Morgenrood

7 D Kruger

begroeting HR Kettner P Reinten M Letterie P Reinten

bloemen R Spoon C Reinten E de Goede S Steen

koffie W de Jong

G Leeuw

Zalen te Huur

De grote zaal Philadelphia is beschikbaar voor huur door lidmaten en niet-

lidmaten, voor een receptie of vergadering of voor een vereniging waar u lid van

bent. Voor meer informatie neem contact op met het kerkkantoor op

Dinsdagochtend vanaf  9 tot 13 uur bij 011 726 1409.
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Verjaardagkalender Februari 2010

maandag 1 Wil van Ommen 011 783 7871

maandag 1 Claudia Schmidt

dinsdag 2 Margreet Gaymans 011 608 2088

woensdag 3 Janny Pol 011 973 1223

donderdag 4 Jurgens Bekker 011 622 5472

vrijdag 5 Wilma de Jong 011 453 8928

zondag 7 Hettie Venter 011 867 4629

vrijdag 12 Wessel Reintjes 011 828 5236

vrijdag 12 Dien Verstappen 011 462 6423

maandag 15 Ina Voorneveld 011 902 2640

dinsdag 16 Maaike vd Toorn 011 827 5822

dinsdag 23 Gina Bianchi 011 948 9413

woensdag 24 Mathias Boer 011 704 1840

vrijdag 26 Charleen Strydom 011 435 0210

vrijdag 26 Leon Venter 011 867 4629

vrijdag 26 Catharina de Wee 011 435 5843

zaterdag 27 Nellie Gentenaar 011 882 5603

zondag 28 (29) Emma Schutte
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Agenda Februari 2010

maandag 1 10h00 Bijbelstudie - ouderen in Noorde

dinsdag 2 9h00 - 13h00 Kerkkantoor

zondag 7 9h45

10h00

11h00

Voorbereiding

Eredienst Ds Y Dreyer

Eredienst Commissie vergadering

dinsdag 9 9h00 - 13h00 Kerkkantoor

donderdag 11 17h30 FINCOM

zondag 14 9h45

10h00

11h00

Voorbereiding

Eredienst Ds Y Dreyer

Koffiedrinken

dinsdag 16 9h00 - 13h00 Kerkkantoor

donderdag 18 10h00 KOFFIECLUB

donderdag 18 19h30 Bijbelstudie Noorde - Rieneke

zondag 21

Eerste Lijdenszondag

9h45

10h00

Voorbereiding

Eredienst Ds Y Dreyer

Avondmaal

dinsdag 23 9h00 - 13h00 Kerkkantoor

zondag 28

Tweede Lijdenszondag

9h45

10h00

Voorbereiding

Eredienst Ds Y Dreyer

MARANATHA KERK

Straatadres Eton Weg 4
Parktown
2194

Postadres Nederlandssprekende Gemeente
Posbus 84552
Greenside
2034

Erediensten Zondagmorgen 10h00

Predikante Ds Yolanda Dreyer
Tel: 012 347 3126
Mobiel: 082 893 2104
yolanda.dreyer@vodamail.co.za

Kerkkantoor Dinsdag ochtend: 09h00 - 13h00
Arma Blaauwhof
Tel: 011 726 1409
nlgemeente@mweb.co.za

Waarnemend Scriba Hanja Kettner

Kassier Marco van Wieringen

Koster Aad van der Kuil
Tel: 011 792 1145

Organist Richard Steinmann
Tel: 011 234 5857

Redactrice Ellen van der Kuil
Tel: 011 478 1082
Mobiel: 083 626 3272
vdkuil@iafrica.com

mailto:doosthuizen@wol.co.za
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