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PASEN

Niet te vatten

Niet te beschrijven

Verheven boven alle logica

omgeven door alle twijfel

is het verhaal van een man

die opstond uit de dood

lang geleden

in Jeruzalem

weggeborgen in een graf

weggeredeneerd

weggetheologiseerd

afgeschreven

terug naar af

“Kom, we gaan weer vissen,

‘t is over en uit!”

Maar in de tuin was Hij er

Ontastbaar dichtbij

Hij gaf me nieuwe moed

Een nieuwe start

Nieuwe leven

Hij noemde mijn naam...

Theo van Teijlingen 

http://px013.htm
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ROEPING EN OVERWINNING

Hoe hoort men Gods stem? Wanneer herkent men je roeping?
Dit zijn moeilijke vragen. Sommige mensen menen dat ze zeker weten dat een

specifieke richting in hun leven aangeduid wordt. Zo was het met mij toen ik

sinds mijn vierde levensjaar wist dat ik “voor God wilde werken”. In mijn

referentiekader betekende dat maar één ding: predikant worden. Het enige
probleem was dat er in die tijd geen vrouwenpredikanten waren. Toch bleef

dit weten en de zekerheid dat dit was wat ik wilde/moest doen. Ik ging

studeren zonder te weten of ik ooit een werk zou krijgen. Pas in mijn vijfde

studiejaar besloot een Algemene Kerkvergadering om wel vrouwen tot de
predikantsambt toe te laten. Van deze roeping voelde ik me zeker en dit is ook

allemaal goed gekomen.

In het verhaal van Jezus van lijden, sterven en overwinning hebben we gezien

hoe zijn roeping functioneerde. Hoe hij daarmee omging. Hoe hij optrad. En
ook een heel klein beetje hoe hij daarover voelde.

Hij wist zeker wat hij moest doen. Toen hij verzocht werd om zijn roeping te

verloochenen, bleef hij rustig en zeker, gaf goede antwoorden en liet zich niet

wegtrekken van God. Door zijn leven heen bleef hij doelgericht en zeker. Hij zij
wat hij zeggen moest. Hij deed wat hij doen moest. Dit bracht hem lang niet

altijd populariteit. Dit veroorzaakte vijandschap van machtige mensen. Dit

stelde zijn leven in gevaar. Maar hij ging gewoon door.

Van zijn gevoelens merken wij wat toen hij, wetend dat het bitter moeilijk
voor hem zou worden, bad dat “deze beker” voorbij zou gaan. Als het niet

hoeft … Maar, zei hij gelijk, als het moest was hij bereid door te gaan. “Niet

mijn wil, maar uw wil geschiede”. Ook in de hoogste nood bleef hij trouw aan

zijn roeping. Wat dit hem ook zou kosten, hij zou voortgaan.
Als zijn roeping hem voert naar het kruis, horen we weer van zijn gevoelens.

Niet alleen nood, maar zelfs wanhoop horen wij in zijn roep: “Mijn God, mijn

God waarom hebt u mij verlaten?” Voor God heeft hij alles gedaan. Voor de

zaak van God heeft hij zijn leven gegeven. Vast en zeker ging hij zijn leven lang
de weg van zijn roeping. Maar op het laatst, toen hij in de diepste diepten was,

kon hij Gods nabijheid niet ervaren. Voelde hij zich helemaal alleen. Verlaten.

In verhaal van Jezus is het goed gekomen. God had hem niet verlaten. God

was in alles met hem, ja tot in de dood. God gaf hem de overwinning over de
dood en de plaats aan Gods rechterhand. Victorie. 
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Ons verhaal van roeping heeft niet zulke dramatische diepten en

hoogtepunten als het verhaal van Jezus. Maar de elementen zijn er wel. 

Soms weten we het zeker en gaan met vaste treden op de weg van onze
roeping. “Uw wil geschiede”. We zijn bereid om risico’s te nemen, om niet

populair te zijn, maar we moeten doen wat recht is.

Maar zo zeker zijn we niet altijd. Soms bidden we en bidden we, maar we

horen niets. Weten niet wat we doen moeten. We zien de weg niet. Het is
alsof God zwijgt en het aan ons overlaat om het besluit zelf te moeten nemen.

Heel moeilijk is dat. Soms schijnt ons leven in een bepaalde richting gevoerd te

worden en dit ziet uit als roeping. Maar dat kom het niet uit. Wat was dat dan?

Wat is de bedoeling? We zien het niet. We weten het niet.
Ook al bereiken onze onzekerheden en twijfel niet de dramatische diepten van

de wanhoop van Jezus aan het kruis, is het gevoel van niet weten en zich een

beetje verlaten voelen, niet prettig.

Ook als is onze overwinning over de onzekerheid en het gevoel van
verlatenheid niet zo ‘n dramatisch hoogtepunt als die van Jezus, zien wij terug

schouwend hoe God er toch altijd was. Altijd tegenwoordig, ook al konden wij

die tegenwoordigheid op dat moment niet ervaren. Altijd richtinggevend, ook

al konden wij op dat moment de richting niet zien. Altijd in controle, ook al
voelden wij ons aan onszelf overgelaten. Terug schouwend kunnen we zien

hoe alles in elkaar past. Hoe alles zin en doel heeft gehad? Vaak zijn we te

ongeduldig om te wachten op “terug schouwend”. We willen het nu weten.

Wat heeft dit allemaal voor zin? Waar gaat dit allemaal naar toe? Wat is mijn
roeping nu eigenlijk?

Ongeduld helpt niet. Wij krijgen geen antwoorden. Vertrouwen is wat we

nodig hebben. Dat soort vertrouwen waar we over zingen in het lied, Wat de

toekomst brengen moge: “Mij geleid des Heren hand.” Daarom … “ga ik met
gesloten ogen naar het onbekende land.” En als we met vertrouwen op God

blijven doorgaan, zullen we terug schouwend zien dat God er was en dat alles

goed gekomen is, precies hoe het moest. Als we in vertrouwen blijven

wachten op God, zullen we deel krijgen aan de overwinning van Jezus. De
Paasboodschap zegt ons: dit staat vast. Dit is zeker.

Mogen wij de overwinning van Pasen niet alleen over het Paas-weekend

vieren, maar die meenemen en vreugdevol uitleven - altijd! 
Yolanda Dreyer



 - 5 -

Gemeentenieuws

De laatste maand was het niet zo goed met de gezondheid van Jeltje Jekel,

Rob Appel, Marijke Appel, Dit Hiddema en Wil van Ommen. Wij denken aan

jullie in onze gebeden en gedachten.

Riek Gooyer en Theo van den Berg mochten in Maart allebei hun 90ste

verjaardag vieren!

De eerste kleindochter - Lene’ - voor Joke de Jong en 7de achterkleinkind voor

Jeltje Jekel is op maandag 1 maart - een paar weken te vroeg - geboren.

Gefeliciteerd aan Irene en Gerhard, Joke en Eddie en Jeltje alle neven en

nichten. Wij wensen jullie veel plezier en vreugde gewenst met Lene’!

Ruben William Andeweg was born on Monday 23 March 2010 at 8:27 am at

Genesis in Saxonwold. He weighed 3.39kg and 54cm at birth and has black

curly hair. He needed oxygen but is doing fine now. Ingeborg was the Doula -

thanks for your time Ingeborg! It took a long time. Mom and dad are doing

well and ecstatic about their son.

Gefeliciteerd ouders Wynand en Anita en blijde grootouders Hugo en Heleen

Andeweg en Willem en Ellie Verhoogd en alle neven en nichten. Wij wensen

jullie veel plezier en vreugde met Ruben!

Bedankt!

• Aan de diaconie van onze Nederlandssprekende Gemeente een heel

hartelijke dank voor de mooie bloemen die me thuis gebracht werden

toen ik, wat je noem, behoorlijk in de lappen mand was. Gelukkig ben

ik weer opgeleefd. Nog eens hartelijke dank, Jeltje Jekel

• Geagte gemeente, ik wil jullie allen bedanken voor de mooie bloemen

die ik kreeg na de dienst. Ik heb het erg gewaardeerd. Groeten van Nel

van Driel

Van de diaconie

Wij waarschuwen u graag op tijd dat we weer onze jaarlijkse Dankdienst

houden met Koffie Zondag op de 9de Mei. Zoals gebruikelijk is de opbrengst

weer voor de Ondersteuningsraad en vragen wij om onbederfbaar voedsel,

kleding & dekens. U hoort weer verder in de Mei Mare, maar dan weet u er

vast van. 

In onze serie van berichten over de diaconie ze verschillende projecten kunt u

hieronder lezen over Parksorg, het tehuis voor ouderen hier dichtbij. 
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Groetjes van de diaconie,

Rieneke Boer

PARKSORG / PARK CARE CENTRE - NUUS

Parksorg het in 1961 begin toe die NG Kerk die ou geboue van die Park Lane

Clinic gekoop het.  Wat aanvanklik begin het as ‘n tipe “losieshuis” vir

bejaardes in die stad, het oor die afgelope 49 jaar gegroei tot ‘n versorging-

sentrum vir die uiters verswakte bejaardes/volwassenes wat 24 uur

verpleegsorg nodig het en buite die raamwerk van die versorging van privaat

of staatshospitale val.

Daar is tans 320 inwoners, waarvan 260 verswak is.  Die uiters verswakte

inwoners (frail care) sluit in voeding deur ‘n maagbuis, permanent op suurstof,

lugweë moet gesuig word, persone in komas, breinbeseerdes, kanker,

gestremdes met geneties (onomkeerbare) siektes bv “MS” (veelvuldige

sklerose), spier distrofie, huntington’s corea, ens.  Daar is ook 104 inwoners in

die spesiale gebou (afdeling) vir gevorderde alzheimer/demensie pasiënte wat

nie inpas/aanpas in ander tehuise vir bejaardes nie.

Die Nederlandsprekende-gemeente van Johannesburg is reeds baie jare

gewaardeerde medewerkers met Parksorg.  Hiervan getuig vele skenkings, bv.

Geskenke met Kersfees,  klere-donasies,   ‘n ruim skenking vir linne (die

siekeboeg spog nou met nuwe gordyne en duvet-oortreksels!) spesiale

geskenke vir ons 100 jaar en ouer inwoners, ens.  Baie dankie vir u spesiale

omgee vir Parksorg, soos om altyd die diabete te onthou met die eetgoed!

Dit is ons plesier om u bydraes te oorhandig aan die vele inwoners wat nie

familie/naasbestaandes het nie.  Parksorg poog om ‘n bekostigbare diens in

die gemeenskap te lewer en diskrimineer nie ten op sigte van inkomste met

opname nie.  Daar is byvoorbeeld net 10% van die inwoners wat die volle

eenheidskoste betaal en meer as 60% van die inwoners betaal die helfte of

minder as die maandelikse eenheidskoste, maar ons leef in die geloof dat ons

Vader altyd sal voorsien.

Ons ontvang staatsubsidie @ R1400-00 per maand vir sommige van die

inwoners, en om daarvoor te kwalifiseer, mag die persoon se inkomste nie

meer as R1300-00 per maand wees nie.  Die afsnypunt is 20 jaar laas aangepas

en dus total onrealisties uit ‘n ekonomiese oogpunt.  Fondsinsameling en

streng finansiële bestuur is dus ‘n baie belangrike aspek   van ons werk.  
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Vanweë die beperkte subsidie, kan ons nie met die privaatsektor meeding wat

betref salarisse vir veral die verpleegsters nie, ‘n aspek wat ons hartseer

stem!!  Die dienste van ‘n fisioterapeut, kan ook nie bekostig word nie en is ‘n

groot leemte.

Die staat subsidieër gedeeltelik twee poste vir maatskaplike werkers en een

“social auxiliary worker” se salarisse. Die Departement het uit eie beweging

aangebied om ‘n 3rde maatskaplikewerk-pos te subsidieer.  Die poste is baie

belangrik, want Parksorg is baie besorg oor die emosionele versorging van die

inwoners, want opname in Parksorg is gewoonlik ‘n “laaste uitkoms” vir

persone desperaat op soek na ‘n instansie wat bereid is om die “moeiliker”

verpleegsorg te bied.

Die inwoners en naasbestaandes ontvang berading,  maar daar is onlangs

begin met ‘n “active ageing” program, waardeur alle inwoners bereik word

deur middel van sosiale aktiwiteite.  Programme word ontwikkel vir elk van

die 14 vloere (in 6 geboue) spesifiek vir hulle behoeftes.  Verder word

lagterapie, kuns-terapie, handwerk, ens aangebied wat ‘n uitstekende metode

is om tot die hart van die inwoners deur te dring en hulle ontvanklik te maak

vir berading/terapie en troos.

Die godsdienstige versorging van ons inwoners is baie belangrik en daar word

elke dag bybelstudie, bidure, nagmaal, eredienste, ens aangebied deur

verskeie denominasies.  Ongelukkig is bediening van die Woord in die sale en

veral die Alzheimer-afdeling gebrekkig, omdat die gevorderde graad van

verswaktheid dikwels die besoekers “afskrik”.  Vrywilligers (volunteers) is dus

‘n skáárs kommoditeit!

Parksorg is tans oorlopens toe vol en daar is ‘n lang waglys, juis omdat ons

voorsiening maak vir ‘n behoefte in die gemeenskap wat deur min ander

instansies gelewer word.

Baie dankie dat u gemeente genoeg omgee om by Parksorg betrokke te wees.

JS BOOYENS

DIE LITURGIE EN GEBRUIKE IN DIE MARANATHA KERK VI.

Die Paassondag-viering, hoogtepunt van die kerklike jaar (soos omskryf in die

vorige skrywe), begin reeds met die aankoms van die kerkgangers wat mekaar

begroet met die eeue-oue uitroep: “Christus het opgestaan !” / “De Heer is

waarlijk opgestaan”!
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’n Trompetgeskal (òf ander lofverkondigende instrumente of stemme) kondig

die intog (intrede) van die liturg, predikant, voorgangers en kerkraad aan. Die

liturg met die Paas-kers (Christus-kers) akklameer dan, drie maal: “Licht van

Christus”; en die gemeente antwoord elke keer: “Heer, wij danken U”. Terwyl

die kers op sy plek geplaas en aangesteek word, beier die kerkklok(ke) en sing

die gemeente, juigend en staande, ’n Paas-jubelsang met Halleluja-refrein! 

Hierdie Paas-kers / Christus-kers word regdeur die jaar, elke Sondag

aangesteek as blywende teken van die viering van die opstanding van Christus

op die eerste dag van die week -- die nuwe sabbat in Jesus Christus. “Soos U

my na die wêreld toe gestuur het, het Ek hulle ook na die wêreld toe gestuur;”

-- Jesus se gebed vir Sy dissipels en dus ook as opdrag aan Sy kerk (Joh. 17 :

18). 

Die volgende feesdag op die kerklike kalender, is die Hemelvaart van Jesus

Christus, op Donderdag, veertig dae na Paassondag, soos dit in die Bybel

opgeteken is. In ons tradisie laat ons hierdie Hemelvaartfees saam val op die

Sondag nà die Donderdag, met die herdenking aan die beloftes van Jesus: “Ek

sal julle nie as weeskinders agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe”; en “...

wanneer die Vader in my naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur sal Hy

julle alles leer en herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het” (Joh. 14 : 18 en

26); en wat dus dui op die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkstersondag,

die vyftigste dag na Paassondag. 

Met Hemelvaart vier die gemeente die troonsbestyging van die Here (Psalm

47) -- die koningskap van die Opgestane, wat sit aan die regterhand van die

Vader. Die gemeente verkeer vol verwondering oor hierdie grootheid van God

en besing met groot gejuig en eerbetoon, Sy heerskappy oor die ganse aarde,

nasies en volkere. Hierdie triomferende Christus vorm die oorheersende

woordverkondiging van die kerk: die Woord wat vlees geword het; wat onder

ons kom woon het; wie se heerlikheid ons aanskou het; ‘n heerlikheid wat van

die Vader kom vol van genade en waarheid. (Joh. 1 : 14). 

Die kleur, wit, soos dit in die Bybel en die kerk gebruik word, dui op reinheid,

suiwerheid, waarheid, eerbied, verheerliking, uitgesonderd / afgesonder tot ‘n

getuienis van die ewige Lewe. Saam met wit kan ook goudkleur òf geel gebruik

word om as ‘n intensivering en skittering van die wit te dien. Daarom is wit en

goud die kleure wat gebruik word vir hierdie feestydperk vanaf Paassondag

(oorwinning van die Lig oor die duisternis, die Lewe oor die dood); en, tot en
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met die verheerliking van Hemelvaart. 

Vir Pinkster met die uitstorting van die Heilige Gees, is die kleur rooi. Rooi vir

vuur, vir energie, bemagtiging en die kragtige uitdra / verkondiging van die

evangelie aan alle mense en in alle tale (Hand. 2). Soos die Heilige Gees in die

vorm van vuurtonge en stormgeluid, oor die apostels gekom het en hulle

daardeur in die vermoë gestel is om in alle tale te spreek, is dit ook die

primêre taak van die kerk, as opvolger van die apostels, om die groot dade van

God in Jesus Christus aan die wêreld te verkondig. Dit is steeds die tyd waarin

ons in die kerk leef en werk. Die kerk en dus ons kan nie net Sondag na Sondag

gemaklik in die erediens onsself verlustig in ons kennis nie, maar moet met die

vuur en energie van ons oortuiging die wêreld konfronteer met ‘n lewe in

Christus! 

Juis hierdie vuur-rooi wat die werking van die Heilige Gees uitbeeld, is die

kleur wat sommiges deurlopend gebruik vir die inkleding van hulle

kerkgeboue en eredienste om hulle vervul wees met die Heilige Gees en

verbintenis tot verkondiging uit te beeld. 

Al hierdie heilsgebeure vanaf Paas-oggend, Hemelvaart en Pinkster, vorm èèn

samehangende geheel, om die volle omvang van die evangelie van Jesus

Christus te verstaan en daardeur God se ingryping in die lewe van die gelowige

te glo. 

Richard Steinmann (ouderling Liturgiek)

Studiefonds Activiteiten 2010

Het Comité van het Studie Fonds vraagt u om de volgende datums voor 2010

in uw agenda’s vast te zetten.   U komt toch ook als er iets gezelligs gedaan

word boven in de zaal?  En vertel het even rond aan uw familie en vrienden en

kom met z’n allen – dan wordt het zeker een gezellige dag!

Zondag 11 April  Na de koffie een Muziek Quiz voor jong en oud.  Een donatie

voor het fonds is welkom maar niet verplichtend.  Begin alvast maar te

luisteren naar de muziek van vandaag want daarover worden ook vragen

gevraagd.  En natuurlijk voor de ouderen iets van vroeger.

Zaterdag 22 Mei een Winter Mode Show.  Deze keer een beetje anders.  Als u

denkt dat u een model kunt zijn en u weet van een Boutique die gewillige zal

zijn om u 4 uitrustings te lenen voor die Zaterdag ochtend –  spreek even met

mij. Een ‘representative’ van de boutique in kwestie is welkom. Jonge en
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oudere modellen welkom.    OF heeft u uwzelf pas in het nieuw gestoken en

wil het graag laten zien? Dat mag ook!

Tafels zijn beschikbaar zoals laatst.  Kaartjes deze keer R60 per person.  Een

stevige Loterij word gepland.  Élégance – wij proberen het weer.   

Heeft u vrienden van een andere cultuur die graag hun unieke kleding willen

ten toon stellen, en misschien uitleggen wat de bedoeling is van zekere

kleding of gebruiken?  Zijn zij heel welkom!   Tafels in Winter gehuld  a.u.b. 

Als u wilt, een thema waar volgens uw gasten zich kleden!  Houd u mij wel op

de hoogte van alles a.u.b.

Zondag 8 Augustus. Na de Koffie. Kijk eens rond in uw huis.  Heeft u iets wat

bijzonder is, of waar een verhaal achter zit. Breng het dan mee op deze

Zondag.  Stel het ten toon met het verhaal er bij.  Misschien maken wij er een

wedstrijd  van wie kan raden wat van wie is?  Het hoefd geen zilver of

diamanten te zijn, een gewoon ‘dingeske’  wat u dierbaar is, is net zo

belangrijk en krijgt een plaats.  R20 entree om alles te bezichtigen en u krijgt

er SNERT bij.   Want het is winter!

Zaterdag middag 30 en Zondag 31 Oktober.  Een Variété met een twist. Heeft

u een paar liedjes waarvan u denkt ‘Nou dat zou ik wel eens willen zingen, of

op dansen, of iets leuks mee willen doen’?  Laat het mij dan even weten.

Breng drie liedjes mee, wij kiezen er twee. Wij bespreken wat u er mee gaat

doen.  U oefent thuis en wij draaien de show in elkaar in twee repetities. Alle

talen zijn welkom.

Alleen, met vrienden of familie, u krijgt zeker groot applaus van een

waarderend publiek! 

Dien Verstappen
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Ter introductie: Ds. Douwe Wouters

Op zondag 18 april staat ds. Douwe Wouters op het preekrooster. Ds. Wouters

is emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en woont met zijn

vrouw Foekje in het Noord Hollandse Huizen.

Ds. Wouters was jarenlang wijkpredikant in Amsterdam-Zuid, verbonden aan

de Waalkerk. De meeste Amsterdammers kennen hem als drugspastor, omdat

hij meer dan 25 jaar de Regenboog heeft geleid, het centrum voor opvang van

drugsverslaafden vanwege de protestantse gemeente.

Ds. en mevrouw Wouters komen regelmatig naar Johannesburg om hun zoon

Siego en diens gezin te bezoeken, die in Houghton wonen. De Maranatha kerk

kwam met ds. Wouters in contact toen hij een aantal jaren geleden namens de

Amsterdamse kerken een werkbezoek bracht aan MES, een van de projecten

die ook door onze diakonie worden gesteund.

Dit is de tweede keer dat ds. Wouters bij ons voorgaat. Een gemeentelid vroeg

de eredienstcommissie een tijdje geleden of die dominee van “drie keer

verloren, drie keer gevonden” (het thema van ds. Wouters’ preek toen hij de

laatste keer bij ons voorging) nog eens zou komen. Het is goed dat ds. Wouters

in Johannesburg wordt herinnerd door de inhoud van zijn prediking en niet,

zoals destijds in de Amsterdamse drugsscene, aan zijn uiterlijk: die

karakteristieke baard.

De Maranatha kerk is blij dat ds. Wouters zijn bezoek aan Johannesburg

wederom kan combineren met een preekbeurt in onze gemeente.
(Foto: Horizon, tijdschrift van de Protestantse Gemeente Amsterdam, 23 juni 2006)
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Elementary Bible Test 
Pay special attention to the wording and spelling. If you know the Bible even a little,

you'll find this hilarious! It comes from a Catholic elementary school test. Kids were

asked questions about the Old and New testaments. The following statements about

the Bible were written by children. They have not been retouched or corrected.

Incorrect spelling has been left In. 

• In the first book of the Bible, Guinessis, God got tired of creating the world

so He took the Sabbath off. 

• Adam and Eve were created from an apple tree. Noah's wife was Joan of

Ark. Noah built and ark and the animals came on in pears. 

• Lots wife was a pillar of salt during the day, but a ball of fire during the

night.

• The Jews were a proud people and throughout history they had trouble with

unsympathetic genitals. 

• Sampson was a strongman who let himself be led astray by a Jezebel like

Delilah.

• Samson slayed the Philistines with the axe of the apostles. 

• Moses led the Jews to the Red Sea where they made unleavened bread

which is bread without any ingredients.

• The Egyptians were all drowned In the dessert. Afterwards, Moses went up

to Mount Cyanide to get the Ten Commandments.

• The first commandments was when Eve told Adam to eat the apple. 

• The seventh commandment Is thou shalt not admit adultery. 

• Moses died before he ever reached Canada then Joshua led the Hebrews in

the battle of Geritol. 

• The greatest miricle in the Bible is when Joshua told his son to stand still and

he obeyed him.

• David was a Hebrew king who was skilled at playing the liar. He fought the

Finkelsteins, a race of people who lived in Biblical times. 

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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Dienstrooster Erediensten April 2010

2 april

Avondmaal

4 april

Pasen

11 april

1 F Goede E de Jong N vd Eijkel

2 D Verstappen C Reinten KJ Leeuw

3 R Boer J de Jong D Kruger

4 M Letterie T Morgenrood R Boer

5 I Pol R Appel W Strydom

6 W Strydom

7 HR Kettner

begroeting V Vernede HR Kettner M Letterie

bloemen Geen bloemen R Spoon W de Jong

koffie F le Roux

M van Zee

R Boer

D Smit

18 april 25 april 2 mei

1 C Reinten F vd Kuil F Goede

2 J Smit P de Haas P de Haas

3 S Steen M Letterie R Boer

4 E Goede D Kruger W Strydom

5 HR Kettner J Pol HR Kettner

begroeting P Reinten W Kruger D Verstappen

bloemen M van Zee D Smit I Pol
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Agenda April 2010

vrijdag 2 april

Goede Vrijdag
10:00 am Eredienst Ds Y Dreyer  - Avondmaal

zondag 4 april

Paaszondag

9:45 am

10:00 am

11:00 am

Voorbereiding Eredienst

Eredienst Ds Dreyer

Koffie met krentenbrood

maandag 5 april 10:00 am

Bijbelstudie - Ouderen in Noorden

Jeltje  011 791 4592

Vic 073 700 9610

dinsdag 6 april 9:00 am-1:00 pm Kerkkantoor

donderdag 8 april 5:30 pm FINCOM

zondag 11 april

9:45 am

10:00 am

11:00 am

Voorbereiding Eredienst

Eredienst Ds Y Dreyer

Koffiedrinken en Muziek Quiz

dinsdag 13 april 9:00 am-1:00 pm Kerkkantoor

donderdag 15 april 10:00 am KOFFIECLUB

donderdag 15 april 7:30 pm
Bijbelstudie Noord 

Rieneke 011 704 1840

zondag 18 april 10:00 am Eredienst Ds D Wouters

dinsdag 20 april 9:00 am-1:00 pm Kerkkantoor

zondag 25 april
9:45 am

10:00 am

Voorbereiding Eredienst

Eredienst Ds Y Dreyer

dinsdag 27 april 9:00 am-1:00 pm Kerkkantoor

vrijdag 30 april KONINGINNEDAG

zaterdag 1 mei 8:00 am-2:00 pm Markt Oranjehof

zondag 2 mei
9:45 am

10:00 am

Voorbereiding Eredienst

Eredienst Ds Y Dreyer
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Verjaardagkalender April 2010

vrijdag 2 april Petrus van den Steen 011 452 2105

woensdag 7 april Jan Leeuw 011 918 3935

vrijdag 9 april Jacqueline Reintjes 011 828 5236

woensdag 14 april Femmy le Roux 011 462 7706

zaterdag 17 april Ineke Stekelenburg 011 973 4320

zondag 18 april Paul le Roux 011 462 7706

woensdag 21 april Marijke van Zadelhoff 011 614 4491

donderdag 22 april Dit Hiddema 011 465 1512

donderdag 22 april Coby Koning 011 973 1091

donderdag 22 april Jan Wuestenenk 011 867 1886

vrijdag 23 april Titia Morgenrood 084 359 2905

dinsdag 27 april Sandra Steen 011 640 2666

vrijdag 30 april Sietske Reinten 0117634193

MARANTHA KERK

Straatadres Sherborneweg 3

PARKTOWN

Postadres Nederlandssprekende Gemeente

Posbus 84552

GREENSIDE

2034

Erediensten Zondagmorgen 10h00

Predikante Ds Yolanda Dreyer 012 347 3126 / 082 893 2104

yolanda.dreyer@vodamail.co.za

Kerkkantoor Arma Blaauwhof

Dinsdag: 

9:00am-1:00pm

011 726 1409

nlgemeente@mweb.co.za

Scriba Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272

vdkuil@iafrica.com

Scriba Registratie Hanja Kettner 012 654 7692 / 082 546 8471

hanja.kettner@vodamail.co.za

Kassier Marco van Wieringen 114429696

Koster Aad van der Kuil 11792 1145

Organist Richard Steinmann 011 234 5857

steinmann@absamail.co.za

Redactrice Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272

vdkuil@iafrica.com
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