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Een Pinksterdroom
Het was zondagmorgen, 1e pinksterdag. Op de Grote Markt, voor het stadhuis, 
stond een groot podium. Rood witte linten weerhielden automobilisten er van 
om hun heilige koeien te laten grazen op het marktplein. Mensen liepen rond 
het podium bedrijvig heen en weer, waren bezig met een geluidsinstallatie. Op 
de terraszijde waren wat obers en schoonmakers bezig de terrasjes weer drink 
klaar te maken na de zaterdagavond. Het beloofde een mooie dag te worden, 
er was een strak blauw hemel, de zon scheen.
Plotseling,  uit  het  niets  zo  leek  het  wel,  waaide  er  een  merkwaardige 
wervelwind over de markt. De obers keken bezorgd naar hun parasollen, de 
podiumopbouwers naar hun tentdak boven het podium. Het was een kort en 
heftig moment, het was ook zo weer verdwenen. Een oude man, op het hoekje 
van de markt, op een bankje in het zonnetje, vouwde zijn handen en keek 
naar boven. Ondanks zijn leeftijd deed hij  jeugdig aan door zo'n soort van 
“yes” uitroep.
Het liep tegen tienen.
Vanuit een van de zeven straatjes die op de Grote Markt uitlopen, kwam het 
geluid van een naderende fanfare. Het Leger de Heils, met de rood, blauw en 
gele vlag voorop stroomde in een optocht de markt op. De vlagdrager liep 
dwars door het  rood-witte lint,  toen hij  even achterom keek of  de afstand 
tussen hem en het muziekkorps niet te groot was. Maar van een leger mag je 
wat actie verwachten...!
Bijna  tegelijkertijd  kwamen  vanuit  zuidelijke  richting  een  bonte  groep 
Evangelisch getinte christenen aan lopen en dansen. De Rafaelgemeente en de 
pinkstergemeente zaten er tussen. Mensen zwaaiden met vlaggen, gitaristen 
begeleidden en de Opwekkingsliederen werden dusdanig meegezongen dat de 
obers weer angstig naar hun parasollen keken.
Inmiddels waren de plaatsen voor bij het podium al ingenomen door de 'vrije 
jongens',  nl.  de  Vrije  Evangelische  kerk  en  de  Vrijgemaakten.  Van  allerlei 
kanten kwamen groepjes aanlopen, het bleek de PKN te zijn. 
Zo'n fusie in de Nederlandse kerk moet nog even wennen, maar de tijd werd 
ze van harte gegund. De katholieken kwamen zelfs met een jongenskoor aan 
in  een  soort  processie,  prachtig  gekleed  in  witte  gewaden,  met  het  kruis 
voorop. Meneer pastoor liep glunderend achter aan, eindelijk hoefde hij de kar 
eens niet te trekken!
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Vanuit het oosten kwam een wat nasaal gebrom, langzaam maar zeker kwam 
het  dichterbij.  Het  bleken  de  Gereformeerde  Gemeente  en  Oud 
Gereformeerden te zijn, statig en langzaam marcheerden zij de markt op.
Ietwat te laat, maar dat zij ze vergeven. Op hele noten ga je ook niet zo snel!
De  christelijk  gereformeerden  kwamen  ook  aan,  goed  georganiseerd  en 
gestructureerd om die structuur gelijk weer te verliezen in de bontige menigte 
op het marktplein.
Er sloten zich nog wat vrije groepen aan, en de mensen uit kleine kringen, die 
Jezus en Zijn kerk in huis gemeenten beleefden, voelden zich hier al snel thuis.
Op het plein gaven mensen elkaar de hand, omhelsden elkaar, alsof ze elkaar 
voor lange tijd niet gezien hadden. Net als een reünie van een familie, of een 
na  lange  tijd  weerzien  met  elkaar,  en  Goddank  was  het  niet  voor  een 
begrafenis.
Het was een bonte menigte van vogels van allerlei pluimage op de markt. 
Inmiddels  waren  er  ook  heel  wat  nieuwsgierige  toeschouwers  de  markt 
opgedromd.
Toen heel de club begon te zingen klonk het tot in de uithoeken van de stad. Er 
waren zelfs mensen die de politie belden. Van alles werd gezongen: van oude 
kerkliederen tot  stille  Taizeliederen, van oude Youth for Christ stampers tot 
massale lofprijzingsliederen en vette Gospelnummers. Er was iemand die een 
kort  verhaal  hield  over  de  eerste  Christenen  in  Jeruzalem.  Er  waren  vier 
mensen die spontaan vertelden wat Jezus in hun leven betekende. Er was nog 
een band die oorverdovend Jezus de eer bracht. Er waren hier en daar wat 
watjes voor de oren nodig; een cantor tikte zelfs met zijn jubeltenen de maat 
mee en zo werd God die morgen op velerlei manieren geloofd.
Op een terras zat een groepje twintigers met open mond het spektakel op de 
markt te aanschouwen. Verrast dat zoveel verschillende mensen zo'n eenheid 
konden zijn, en toch ook weer zo verschillend.
Eentje wendde zich tot de kelner, die het druk had alle nieuwsgierigen van een 
drankje te voorzien.
“Hé, hoe lang ben je al open, joh? Hebben ze allemaal al aan de tap gehangen 
vanmorgen, niet normaal, man.... moet je zien! Of ze zijn hartstikke dronken, 
gek...of ze zijn ergens vreselijk enthousiast over...'k snap er geen moer van!”
“Ach...dat met dat drinken is al een ouwe...dat zeiden ze 2000 jaar geleden 
ook al...” antwoordde iemand achter hem op het terras.
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De jongen keek om en zag de oude man zitten.
“Let maar op...het gaat straks als een lopende vuurtje door de stad, niet te 
stoppen, net als de stormwind, niet te houden, in geen kerk, geen gebouw...in 
geen clubgedachte of theologie, zo is het bedoeld...een volk op weg...en als je 
goed luistert, gaat het ook over jullie!”
De oude man stond op en liep weg.
“Die ouwe is zeker ook van die club hier...maar hij heeft wel gelijk, dit hier is 
echt te gek! Het heeft iets...iets heel apart,...ik zou misschien wel mee willen 
doen!” zei een terras genoot.
“Ja, en dan zeker bekeerd worden...ben je nou helemaal van de pot gepleurd?”
“Maar zie je dan niet wat ze uitstralen? Ik ga eens even een praatje maken 
met die gasten daar,  ik ken er een paar van...wat jij  er  van denkt vind ik 
minder belangrijk.” En zo onstond er een uitwisseling tussen de terrassen en 
het marktplein zelf.
Even later gingen alle mensen weer terug naar hun straat en hun eigen huis. 
Maar ze namen het vuur mee, gedreven door de Wind. Het was Pinksteren 
geweest, en zou nog lang Pinksteren blijven...! Ik zag dat er veel mensen...
Toen  werd  ik  wakker.  Het  moet  een  geluid  geweest  zijn  wat  me  wakker 
gemaakt had. Mijn dakraam stond te klapperen door de wind.  Ik schuifelde 
mijn bed uit, slaapdronken en nog half in mijn droom. “Hoe kan dat nu?” dacht 
ik, het was buiten stralend mooi weer, strak blauwe morgen lucht, niets wees 
er op dat er wind stond. Ik wreef mijn ogen nog eens goed uit en keek door 
het raam naar buiten. Om de hoek zag ik een oude man verdwijnen...

(overgenomen uit “ik hoop dat gelijk hebben die christenen” van Theo van Teijlingen)

Geest van leven en leven in de Geest
Pinksteren  is  de  tijd  van  de  Geest.  Gods  Geest  mengt  met  onze  geest, 
transformeert ons. De Geest trekt ons de sfeer van God binnen en laat de 
Goddelijkheid de sfeer van de mensheid binnenvloeien. Gods Geest vervult ons 
en onze wereld. Een mysterie.
Geestelijkheid of spiritualiteit is niet zoals de lucht. Of water. Of zelfs geluk. Dit 
is geen credo of stel regels. Dit is anders dan “godsdienst”. Een echt geestelijk 
leven  is  een  perspectief  van  het  hart.  Dit  gaat  om de  wijdste  en  diepste 
mogelijke liefde. Aldus de auteur van het boek,  Spiritual Intelligence,  Michal 
Levin.
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Volgens hem is de vaardigheid om echt geestelijk te leven, oftewel “spirituele 
intelligentie” wanneer men deze kern van hart en liefde combineert met de 
kracht van je mentale vermogens, je intellect. 
Intellect of intelligentie is een combinatie van mentale soepelheid/scherpte, en 
het  vermogen  om  te  redeneren.  Dit  stelt  men  in  staat  om  de  wereld  te 
beoordelen, te begrijpen en effectief met verandering om te gaan.
In een era wanneer alles zo snel verandert zoals in onze tijd, zoeken mensen 
naar manieren om de uiterlijke en innerlijke werelden te ordenen. Spirituele 
intelligentie  is  de  samenwerking  van  geest  en  intellect  om  nieuwe 
perspectieven te openen, een nieuwe visie op een vaak verwarrende realiteit te 
bieden.
Geestelijke  volwassenheid  is  de  vrucht  van  spirituele  intelligentie.  In  de 
woorden van Paulus: om niet langer met geestelijke melk gevoed te worden 
zoals een baby, maar met vaste spijzen zoals een volwassene.
Wie geestelijk volwassen zijn, willen geen macht uitoefenen over ander. Dit 
doen mensen vaak met woede-uitbarstingen, manipulatie, sympathie zoeken, 
de ander schuldig te laten voelen, de ander af te breken. Zo proberen ze de 
ander klein te maken en zichzelf groot en sterk. 
Spirituele  intelligentie  hoeft  geen  macht  of  materieel  bezit,  hoeft  de 
goedkeuring  van  anderen  niet  te  hebben.  Deze  mensen  kunnen  leven  in 
harmonie met de wereld en met anderen. Ze voelen zich tevreden met zichzelf 
en  met  hun  leven.  Een  rustige  tevredenheid.  Innerlijke  vrede.  Met  hun 
“geestelijk oog” zien ze méér dan de aardse realiteiten. Zij hebben contact met 
een grotere realiteit, een nieuwe manier van zien.
Spirituele intelligentie, een echt  geestelijk leven, is het gevolg van ervaring, 
een hart dat open staat voor ervaring, en een dieper verstaan. Dit gaat niet 
om  kerkelijke  leerstellingen.  De  uitdaging  is  om  een  “eigen  waarheid”  te 
vinden.
Als men deze waarheid gevonden had, is vreugde het gevolg. Een rijker leven. 
Een rijkere realiteit, want met een “geestelijke oog” ziet men zoveel meer en 
beter. 
Een echt geestelijk leven is een stil, vredevol, harmonieus, maar tegelijk ook 
krachtig bestaan. Men leeft vanuit een sterke innerlijke krachtbron. Men rust in 
het weten en belijdt samen met Paulus: “Ik ben tot alles in staat door Hem die 
mij kracht geeft.”
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De tijd na Pinksteren is de tijd voor een avontuurlijke reis samen met de Geest 
van God. Dit is een reis die werelden opent. Hoogten, diepten, breed en wijd. 
Eindeloos. Oneindig. Wij leven van de wind, de adem, de Geest … 
Yolanda Dreyer

Onze eigen website : www.nlgemeente.co.za
Het is uiteindelijk zo ver: de Maranatha kerk heeft zij eigen web-site! Onze 
dank aan Eddie de Jong die de site opgezet heeft, maar dit is alleen een begin. 
Het is een site van en voor de gemeente en graag horen wij wat u ervan vind 
en  wat  voor  inhoud  u  er  nog  erbij  zal  willen  hebben.  Commentaar  en 
voorstellen  graag  naar  Eddie  bij  eddie@compulearning.co.za of  Ellen  bij 
vdkuil@iafrica.com.

Special Gemeentevergadering
De verkoop van de pastorie is afgehandeld en het geld staat op de bank. Wij 
krijgen rente inkomsten van dit bedrag, en de vraag ontstaat nu of de tijd 
gekomen is om aan de Franse gemeente kennis te geven dat de huur contract 
tot een einde gaat komen. FinCom en de kerkenraad willen graag de gemeente 
erbij betrekken en vragen wat uw ideeën en opinies hierover zijn. 
De kerkenraad nodigt iedereen uit naar een speciale gemeentevergadering om 
deze kwestie te bespreken.  Deze gemeentevergadering zal plaatsvinden 
op  zondag  6  juni  na  afloop  van  de  dienst,  boven  in  de  zaal 
Philadelphia. Er zal een korte presentatie zijn om de financiële gegevens van 
de twee scenario’s door te geven. 
Wij vragen zoveel mogelijk mensen om deze vergadering bij te wonen. Als u 
niet kunt komen wilt u a.u.b. uw opinie schriftelijk doorgeven aan een van de 
scriba’s  Ellen  van  der  Kuil  (vdkuil@iafrica.com)  of  Hanja  Kettner 
(hanja.kettner@vodamail.co.za).
Met vriendelijk groet,
Kerkenraad 

Niet-mobiele gemeenteleden
Er zijn een aantal gemeenteleden die niet meer durven of mogen rijden en dus 
niet zo vaak meer in de kerk komen.  Via de Mare willen wij proberen om een 
plan op te stellen om te helpen dat deze niet-mobiele leden ten minste een 
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keer per maand bij de kerk kunnen komen – verkieslijk op koffie zondag. 
Ten eerste willen wij een lijst maken van precies wie deze mensen zijn en waar 
ze wonen, en dan kan de rest van de gemeente zien of ze kunnen helpen.
Ik geef een voorbeeld van de lijst en als u nog namen weet of als familie wil 
helpen met ophalen, laat het mij dan weten:

Niet-mobiele 

ouderen

Area Familie 1 Familie 2

Mr en Mvr vd Toren Hazeldene

Mvr Vink Paardekraal Diana Kruger 

Mvr Gentenaar Lyndhurst Ernest de Jong

Mvr van Oudheusden Oranjehof Fam Pol

Mr Lucas Pieterse Parksorg Ferry vd Kuil

Ellen namens Kerkenraad

Computer Lessen
Er bleek op een gemeentevergadering dat er behoefte is bij gemeenteleden om 
meer  te  leren  van  email  (Outlook,  Outlook  Express,  Hotmail,  Gmail  etc.), 
Facebook, Twitter etc. Wij willen graag een idee krijgen hoeveel mensen er 
belang  stellen  in  deze  lessen,  dus  als  u  graag  iets  meer  wil  leren  van 
computers,  laat  het  ons  dan weten:  u  kunt  uw naam en wat  u  wilt  leren 
opgeven bij Ellen of Hanja.

Diaconie Project: The Cradle of Hope 
My  project  for  this  year  is  ‘The  Cradle  of  Hope’.  The  organization  was 
established in order to assist people less fortunate to help them get back on 
their  feet and to help the children by paying school  fees – ‘Assist  a Child’ 
project. Donations are received or a child is sponsored and the organization 
pays the school fees on behalf of the child.
The Cradle  –  House  of  Restoration was  opened  in  May  2010  for  less-
fortunate moms and their children who have already moved.  Volunteers are 
needed to become involved to teach the moms talents in order for them to 

7



help themselves. They are in desperate need for single beds as well as bunker-
type beds and mattresses.
The Cradle of Hope – Stimulation group for toddlers at the Coronation 
Park  tent  village: The  operating  hours  of  the  stimulation  group  for  the 
toddlers  has  now  been  extended  from  09h00  to  13h30  every  day.  These 
toddlers are rapidly becoming very clever. They can sing their school song and 
know all their colours and shapes. Any nursery school item donations would be 
appreciated. They DESPERATELY need Novilon or Lino to cover the cement floor 
(30  square)  meters  of  the  stimulation  room.  Winter  has  arrived,  and  it 
becomes  bitterly  cold  in  the  classroom.  Any  Novilon  or  Lino  would  be 
appreciated, even off-cuts.
THE CRADLE OF HOPE – Stimulation group for moms and their babies 
at the Coronation Park tent village:
Every Wednesday morning from 10h00 till  11h00 all  the moms bring their 
babies, and they teach them how to stimulate their babies to become strong 
and  clever.  Donations  that  they  receive  are  also  distributed. They  require 
educational baby toys, baby products, baby clothes as well as any other baby 
items.
CORONATION PARK – After school homework centre:
The afterschool centre has formally opened and every afternoon the children 
attend the centre where homework is done. All is well with the functioning of 
this  centre  and  the  children  that  attend  regularly  have  already  shown  an 
improvement  in  their  school  results.  They  require  stationery,  volunteers, 
educational books and magazines.
THE  CRADLE  OF  HOPE  –  Feeding  scheme  for  the  children  of  the 
Coronation Park tent village:
If possible they would love to give these children a warm cooked meal EVERY 
DAY during the winter months. It would be appreciated if you would be able to 
assist with the supply of food items. These hungry tummies can’t learn to be 
strong and clever, if they do not receive the required nutritional food.
Should you wish to become involved or would like to make donations of any 
sort, please contact Diana Kruger @ 082 802 5403 or alternative work number 
from 07:30 am to 04:00 pm 012 673 1921.
Thank you again for your support.
Kind regards, Diana Kruger
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TER NAGEDACHTENIS 
SIBOLT VAN KETEL ( 25 Januari 1938 - 20 April 2010)
Op 20 April jl. overleed, in Graaf Reinette, onze goede vriend Sibolt van Ketel.
Enkele  jaren  geleden  leek  het  of  hij  na  een  chemo  kuur  van  een  kanker 
aandoening  was  genezen.  Hij  en  zijn  vrouw  Ineke,  verhuisden  van 
Douglasdale, Johannesburg naar Graaf Reinet.
In het begin van dit jaar bracht hij nog een bezoek aan Nederland.
De naam Sibolt van Ketel is natuurlijk synoniem met de “Nederlandse Post”. 
Sommigen van ons kunnen zich misschien nog herinneren dat de vroegere N.P. 
uitkwam in  een  tijdschrift  formaat.  Sibolt,  die  dit  blad  had  overgenomen, 
herschiep het in een, voor ons zo vertrouwde, kranten formaat. Als de lokale 
man voor de Telegraaf had hij  toegang tot al  de berichtgevingen van deze 
krant en zodoende kon hij de Nederlandse gemeenschap in Z.A. op de hoogte 
houden van de meest essentiële gebeurtenissen in het Moederland.  Trouwe 
rubriek schrijvers(sters) gaven hun (haar) meningen over de stand van zaken
in Nederland. Maar dat niet alleen. De Nederlanders of Oud Nederlanders in 
Zuid Afrika hadden een gelegenheid hun meningen te uiten en dikwijls waren 
er heel interessante geschiedkundige bijdragen van hun belevenissen, o.a. ook 
in oorlogstijd. Trouw werd elke maand, kosteloos, een bericht geplaatst van 
het  programma  van  de  Nederlands  Sprekende  Gemeente.  Gretig  werd  dit 
krantje door menig Nederlander, Oud Nederlander gelezen van A tot Z. Het was 
een Forum. 
Helaas economische omstandigheden maakte het niet meer mogelijk om met 
dit nobele werk door te gaan. Zeer zeker voor ons allen een gemis.
Daartoe aangespoord door een Uitgever in Nederland, schreef Sibolt een boek 
over  Zuid  Afrika,  getiteld  “Alles  sal  reg  kom”,  dat  in  2003  uitkwam.  Na 
jarenlang  negatief  te  hebben  moeten  rapporteren,  was  het  voor  hem  een 
verademing  om  ook  een  andere  kanten  van  Z.A  te  kunnen  beschrijven. 
Kritisch, “Hij bleef met Nederlandse ogen kijken”, met humor, maar vooral met 
een gevoel van liefde voor dit mooie land, waar hij het grootste gedeelte van 
zijn leven mocht verblijven, beschrijft hij verschillende aspecten, waarmee wij 
maar al te goed vertrouwd zijn. Toen ik hem in een telefoon gesprek, laat vorig
jaar,  vroeg  of  hij  een  vervolg  aan  het  schrijven  was,  was  het  antwoord 
bevestigend. Hij was er inderdaad aan begonnen, maar is er mee opgehouden. 
Een kort daarvoor gemaakt bezoek aan Mozambique had hem erg depressief 
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gemaakt over de ontwikkelingen in het Zuidelijke Afrika.
Alvorens zich te wijden aan de journalistiek, was Sibolt betrokken bij de Radio 
omroep, zowel in Zuid Afrika als in Nederland waar hij twee keren terug is 
geweest, werkende bij de Tros en de Avro.
Als  blijk  van erkenning voor,  wat Sibolt  voor de Nederlandse gemeenschap 
heeft betekend, mocht hij in 2003 bij gelegenheid van de Koningin's verjaardag 
de onderscheiding ontvangen van” Ridder in de Orde  van Oranje Nassau”. Dat 
was voor hem een hele eer en ook helemaal verdiend.
Via dit medium willen wij graag zijn vrouw Ineke, die hem zo trouw bijgestaan 
heeft in al zijn werkzaamheden, en hun dochters, onze oprechte gevoelens van 
medeleven  betuigen.  Met  onze  grote  dank  voor  alles  wat  zij  voor  de 
Nederlandse Gemeenschap hebben gedaan.
Vic Vernede

Van de Bybelgenootskap – Selfoonbybel
Dit is nou moontlik om vanaf  m.bibles.co.za via die selfoon gratis 'n Bybel 
van u keuse af te laai.  Die Selfoonbybel is in sewe tale (Afrikaans, Engels, 
Noord-Sotho,  Suid-Sotho,  Tswana,  Xhosa  en  Zulu)  en  in  15  verskillende 
vertalings beskikbaar. Sover bekend, is dit die eerste keer ter wereld dat 'n 
Bybelgenootskap 'n Selfoonbybel gratis beskikbaar stel.
Vir  meer  besonderhede  oor  hoe  om  die  Selfoonbybel  te  gebruik,  besoek 
www.bybelgenootskap.co.za en kliek op toegang tot die woord.

The Daffodil Principle
Several  times my daughter,  Julie,  had telephoned to say,  "Mom, you must 
come see the daffodils before they are over." I wanted to go, but it was a two-
hour drive from my place by the beach to her lakeside mountain home.
"I will come next Tuesday," I promised, a little reluctantly, on her third call. The 
next Tuesday dawned cold and rainy. Still, I had promised, and so I got in the 
car and began the long, tedious drive.
When  I  finally  walked  into  Julie's  house  and  hugged  and  greeted  my 
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grandchildren, I said, "Forget the daffodils, Julie! The road is invisible in the 
clouds and fog, and there is nothing in the world except you and the children 
that I want to see bad enough to drive another inch!"  
My daughter smiled calmly, "We drive in this all the time, Mom."  
"Well, you won't get me back on the road until it clears and then I'm heading 
straight for home!" I said, rather emphatically.  
"Gee, Mom, I was hoping you'd take me over to the garage to pick up my car," 
Julie said with a forlorn look in her eyes.  
"How far will we have to drive?"  
Smiling she answered, "Just a few blocks, I'll drive ... I'm used to this."  
After several minutes on the cold, foggy road, I had to ask "Where are we 
going? This isn't the way to the garage!"  
"We're  going  to  the  garage  the  long  way,"  Julie  smiled,  "by  way  of  the 
daffodils."  
"Julie," I said sternly, "please turn around."  
"It's all right, Mom, I promise, you will never forgive yourself if you miss this 
experience."  
After about twenty minutes we turned onto a small gravel road and I saw a 
small church. On the far side of the church I saw a hand-lettered sign ...  

"Daffodil Garden" 
We got out of the car and each took a child's hand, and I followed Julie down 
the path. As we turned a corner of the path, and I looked up and gasped.  
Before me lay the most glorious sight. It looked as though someone had taken 
a great vat of gold and poured it down over the mountain peak and slopes. The 
flowers were planted in majestic, swirling patterns, great ribbons and swaths 
of deep orange, white, lemon yellow, salmon pink, saffron, and butter yellow. 
Each different-coloured variety was planted as a group so that it swirled and 
flowed like its own river with its own unique hue.  
Five acres of the most beautiful flowers I had ever seen!  
"Who planted all these?" I asked Julie.  
"It's just one woman," Julie answered, "She lives on the property. That's her 
home," and she pointed to a well-kept A-frame house that looked small and 
modest in the midst of all that glory. 
We walked up to the house and on the little patio we saw a poster ...  
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Answers to the Questions I Know You Are Asking:

• 50,000 bulbs
• one at a time
• by one woman
• 2 hands, 2 feet

• and very little brain
• Began in 1958  

There it was ... "The Daffodil Principle"
For me that moment was a life-changing experience. I thought of this woman 
whom I had never met, who, more than thirty-five years before, had begun - 
one bulb  at  a time -  to  bring her  vision of  beauty and joy to an obscure 
mountain top.  
Still, this unknown, old woman had forever changed the world in which she 
lived. She had created something of magnificent beauty, and inspiration.  
The principle her daffodil  garden taught is one of the greatest principles of 
celebration:  

• learning to move toward our goals and desires one step at a time, (often 
just one baby-step at a time)  

• learning to love the doing,  
• learning to use the accumulation of time  

When we multiply tiny pieces of time with small increments of daily effort, we 
too will find we can accomplish magnificent things. We can change the world.  
"It  makes  me  sad  in  a  way,"  I  admitted  to  Julie,  "What  might  I  have 
accomplished if I had thought of a wonderful goal thirty-five years ago and had 
worked away at it 'one bulb at a time' through all those years. Just think what 
I might have been able to achieve!"  
My daughter summed up the message of the day in her direct way, "Start 
tomorrow, Mom," she said, "It's so pointless to think of the lost hours of our 
yesterdays. The way to make learning a lesson a celebration instead of a cause 
for regret is to only ask ... "  

"How can I put this to use today?"  
Jaroldeen Asplund Edwards, Author
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 DIENSTROOSTER EREDIENSTEN JUNI 2010

6 juni 13 juni 20 juni

Avondmaal
1 D Verstappen F Goede E de Jong
2 C Reinten C Lines P de Haas
3 D Kruger R Appel R Boer
4 T Morgenrood S Steen W Strydom
5 W Kruger I Pol J Pol
6 J de Jong
7 M Letterie

Begroeting M Letterie P Reinten I Pol
Bloemen J vd Eijkel E Goede W Rall

Koffie J de Jong

T Morgenrood

27 juni 4 juli
1 F v Kuil C Reinten
2 N vd Eijkel D Verstappen
3 HR Kettner R Boer
4 T Morgenrood D Kruger
5 K Strydom W Strydom

Begroeting D Verstappen W Kruger
Bloemen M van Zee D Hiddema
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AGENDA JUNI 2010

di 1 jun 10 09:00 – 13:00 Kerkkantoor
zo 6 jun 10 09:45

10:00

11:00

Voorbereiding

Eredienst Ds Y Dreyer

Speciale gemeente vergadering

(geen Eredienstcommissie)
ma 7 jun 10 10:00 Bijbelstudie – Ouderen in Noorde

Jeltje 011 791 4592

Vic 073 700 9610
di 8 jun 10 09:00 – 13:00 Kerkkantoor

do 10 jun 10 17:30 FINCOM
zo 13 jun 10 09:45

10:00

11:00

Voorbereiding

Eredienst Ds Y Dreyer 

Koffiedrinken
di 15 jun 10 09:00 – 13:00 Kerkkantoor (Hanja Kettner)
do 17 jun 10 10:00

19:30

KOFFIECLUB

Bijbelstudie Noord 

Rieneke 0117043602
zo 20 jun 10

Avondmaal

Vaderdag

09:45

10:00

Voorbereiding

Eredienst Ds Y Dreyer

di 22 jun 10 09:00 – 13:00 Kerkkantoor
zo 27 jun 10 09:45

10:00

Voorbereiding

Eredienst Ds Y Dreyer
di 29 jun 10 09:00 – 13:00 Kerkkantoor

zo 4 jul 10 10:00 Eredienst Gastpredikant
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VERJAARDAGKALENDER JUNI 2010

za 5 jun 10 Wijnand Andeweg 082 556 3769
zo 6 jun 10 Monique Schutte-

Appel
ma 7 jun 10 Ellen van der Kuil 011 478 1082
di 8 jun 10 Wanda Groenewald
di 8 jun 10 Jur Koning 011 973 1091

vr 11 jun 10 Andrea van der Kuil 011 478 1082
ma 14 jun 10 Clyde Groenewald
do 17 jun 10 Ria Prins 011 622 4444
vr 18 jun 10 Wilbie Bakkers 011 902 3965
vr 18 jun 10 Wilma Mandelstam 011 793 2953
za 19 jun 10 Charlotte Reinten 083 441 2141
wo 23 jun 10 Jennifer Bianchi 011 948 9413
za 26 jun 10 Carolina Strydom 011 436 0210
zo 27 jun 10 Rie van der Kuil 011 792 1145
wo 30 jun 10 Eddie de Jong 011 868 3641
wo 30 jun 10 Dries Oosthuizen 011 791 7414
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MARANATHA KERK

www.nlgemeente.co.za

Straatadres Sherborneweg 3

PARKTOWN
Postadres Nederlandssprekende Gemeente

Postbus 84552

GREENSIDE 2034
Predikante Ds Yolanda Dreyer

012 347 3126 / 082 893 2104

yolanda.dreyer@up.ac.za
Kerkkantoor

Dinsdag ochtend 9h00 – 13h00

Arma Blaauwhof

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

011 442 9696

marcovw@mweb.co.za
Koster Aad van der Kuil

011 792 1145
Organist Richard Steinmann

011 234 5857

steinmann@absamail.co.za
Redactrice Mare Ellen van der Kuil

011 478 1082 / 083 626 3272

vdkuil@iafrica.com


