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mantelzorger

"mantelzorger" is een woordje
dat een wereld in zich draagt

en meteen al door zijn eenvoud
eigenlijk geen uitweg vraagt

als je 't eigen kleed der liefde
zachtjes  over and'ren spreidt

is de naam van "mantelzorger"
zeker ook aan jou gewijd

ik bewonder zulke helden
die in onbaatzuchtigheid

dikwijls doorgaan met hun werken
als de nacht haar schaduw spreidt

't zijn de rijken voor de armen
dragers van een kost'lijk goed

waar je 't wezen van erbarmen
in volkomenheid ontmoet

mantelzorgers, wat in stilheid
voor je naasten is gedaan

brengt ook in je eigen leven
ongekende rijkdom aan

blijf maar zacht je mantel spreiden
die een medemens verwarmt
elke weldaad die terugkeert
liefdevol jouw hart omarmt

fd

Frits Deubel (http://www.geestelijkegedichten.nl/)
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In afstand nabijheid
In de Bijbel hebben we de getuigenissen van mensen over God. Sommigen 
lezen de getuigenissen en leren God daarin kennen. Hun antwoord: geloof. 
Anderen lezen, maar geloven niet. 
Onlangs  bezocht  een  Amerikaanse  professor  Nieuwe  Testament  mijn 
universiteit. Ik genoot van zijn college. Hij kent zijn vak. Een leeftijd lang 
bestudeert  hij  het  Nieuwe  Testament,  doceert  Nieuwtestamentische 
wetenschap. Hij kent de Bijbel, maar is geen gelovige. De Bijbel fascineert 
hem. Dat is alles.
Voor ons is de Bijbel niet alleen een fascinerend geschrift. Wij  geloven in 
de God die wij daarin leren kennen. De Bijbel is “maatstaf” voor ons leven. 
Dit betekent echter niet dat we ons altijd gemakkelijk voelen met de Bijbel. 
Soms begrijpen we niet wat we lezen. Hoewel in onze moedertaal vertaald, 
begrijpen we de wereld, de uitdrukkingen, de gebruiken niet altijd. Soms 
vinden we wat we lezen lastig en we zien de God in wie we geloven, niet 
daarin terug.
De oplossing voor de meeste gelovigen is: men leest de lastige delen niet. 
Predikanten preken daar niet over. We doen alsof ze niet bestaan. Maar is 
dat een oplossing? Dit is  struisvogelpolitiek.  Dus: hoe zullen we met de 
Bijbel omgaan? Eerlijk, misschien?
Eerlijk  zou  zijn  om  de  verschillen  te  erkennen.  Wij  zijn  moderne 
Westerlingen,  zij  oud-Midden-Oosters.  Ons  denken  en  taal  is 
wetenschappelijk,  die van hen mythisch. Wij zijn een geletterde, zij  een 
mondelinge cultuur. Wij leven individualistisch en geld is een belangrijke 
waarde in onze wereld. Zij leefden communaal en eer (tegenover oneer of 
schande) was hun belangrijkste waarde. Gelijkheid tussen mensen is ons 
vanzelfsprekend. In hun tijd was alles hiërarchisch geordend.
Er  is  ook  een  groot  verschil  tussen  hun  wereldbeeld  en  dat  van  ons. 
Stephen Hawking beschrijft het heelal zoals wij het begrijpen als volgt: de 
aarde is een klein planeet in een sterrenstelsel met een 100 000 lichtjaren 
doorsnede.  Ons  sterrenstelsel  is  één  van  100  000  miljoen  en  elk 
sterrenstelsel bestaat uit ongeveer 100 000 miljoen sterren.
Volgens het Bijbelse wereldbeeld was de aarde het middelpunt van alles, 
de mens het middelpunt van de schepping. Er waren 3 niveaus: hemel, 
aarde en onder de aarde. De aarde was plat met bergen als  de pilaren 
waarop de hemelkoepel rustte. Aan de buitenkant van de bergen was de 
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buitenste duisternis. Boven de hemelkoepel en beneden de aarde was er 
water. En boven de bovenste waters woonde God. God greep van tijd tot 
tijd in in de geschiedenis, in het leven van de mens en trok zich dan weer 
terug in de hemel “daarboven”.
Voor ons is er geen “boven”. God woont niet ver weg, maar is God-met-
ons, overal, altijd. God grijpt niet soms in onze levens in. Wij bestaan in 
Gods tegenwoordigheid, in verbondenheid met God, altijd en in alles.
Wanneer we eerlijk zijn over de verschillen tussen onze wereld en die van 
de Bijbel, hoeven we niet te vrezen dat we iets gaan verliezen wanneer we 
eerlijk zijn.  Integendeel. We hebben het rijkdom van twee werelden tot 
onze  beschikking.  In  beide  werelden  ervoeren/ervaren  mensen  God, 
spaken/spreken ze over God, leefden/leven ze voor Gods aangezicht.
Ook in  afstand is  er  nabijheid.  Ook in  andersheid is  er  verbondenheid. 
Mensen zijn mensen en God blijft altijd dezelfde. Nu en altijd. 
Yolanda Dreyer

Gemeentenieuws
Wim Kleiman is  weer terug van weg geweest,  hij  is  op een uitgebreide 
bezoek  geweest  bij  dochter  Annie  Verniers  in  Nederlands  en  dochter 
Martina Homan in Canada. 
Martina Letterie en dochter Yolanda Grobler zijn naar Engeland voor het 
huwelijks bevestiging van Alex Letterie.
Dien Verstappen is voor een maand naar Nederland op familie bezoek.
Carol Strydom stuurde een briefje om te bedanken voor de bloemen:
Ek wil net weer baie dankie se vir Sondag die 15/08/2010 se blomme , dit  
beken baie vir my . Dit het my laat beter voel met my hartseer.
Baie Dankie,
Carolina
Nicky  Knoester  is  al  een  tijdje  op  de  lijst  van  voorbiddingen  voor  zijn 
gezondheid en het gaat nu al een beetje beter.
Met de gezondheid van Rien van Damme gaat het steeds niet goed en wij 
denken aan Rien en maar ook aan zijn partner Renie in onze gebeden.
Met de gezondheid van Rie van der Kuil gaat het niet goed. Zij was 3 weken 
in het Olivedale Clinic. Zij is nu opgenomen in voltijdse verzorging bij Silver 
Stream Retirement Village. Zij is nog erg zwak en kan niet zo veel meer. Wij 
dragen Aad en Rie en de families op in onze gebeden in deze moeilijke tijd.
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Yvonne de Koster is een maand op vakantie geweest naar Nederland. Toen 
ze  terugkwam  kreeg  ze  te  horen  dat  haar  schoonzus  Coby  Michau-de 
Koster (zus van Martien) longkanker heeft en op sterven licht. Wij dragen 
Yvonne en de families Michau en de Koster op in onze gebeden.
De kerkenraad heeft Ds Kotie McDonald en Prop Carusta van der Merwe 
aangesteld als Pastorale Zorg werkers in onze gemeente, om te beginnen 
voor een tijdperk van 6 maanden. Kotie woont in de West Rand, en Carusta 
in het Oosten en hun pastorale verzorging zal  verdeeld worden volgens 
geografie. Carusta zal ook aandacht geven aan de jonge mensen in onze 
gemeente. 

Springs Pride Day - In aid of the Pieter Wessels Home
A fundraiser will beheld on the 11th of September to raise funds for the 
rebuilding of the Pieter Wessels Home that burnt down recently.
This event will take place on Saturday the 11th of September from 12:00 to 
19:00 at  the Veritas  High School  in Springs and entrance is  R50.00 per 
person. There will be live bands, cans of ready mixed spirtis, cool drinks 
and food on sale. Proceeds to go into a trust account in aid of the Pieter 
Wessels home.
Please  contact  Marijke  Apple  on  076  111  2119  or  email  marijke@hit-
shot.com for more information or tickets.

Studiefonds
Dien Verstappen verzoekt dat onze lidmaten alle spaarbusjes met munten 
voor het Studiefonds weer af kunnen leveren tijdens het koffiedrinken op 
zondag 12 september.

DIAKONIE-PROJEK : MES-SEEVAKANSIE
In hierdie Mare stel ons weer een van die Diakonie-projekte aan u bekend 
nl. MES, in besonder ons betrokkenheid by die jaarlikse seevakansie.
MES  maak  'n  verskil  in  die  lewens  van  minderbevoorregtes  in 
Johannesburg - jonk en oud. Die oudste persoon wat ondersteun word is 
Ouma Katrina wat in Augustus 2010 haar 112de verjaardag gevier het!
Die Diakonie borg elke jaar twee of drie bejaardes om op 'n seevakansie te 
gaan. Die meeste van hierdie mense het nog nooit die see gesien nie! Ons 
beplan om weer in Oktober 2010 aan twee of drie persone die geleentheid 
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te bied.
Verlede jaar het die groep o.a. Ushaka, Margate, Pennington en Scottburgh 
besoek.  Hulle  het  ook  op  'n  bootvaart  gegaan.  Vir  almal  was  dit  'n 
onvergeetlike ondervinding. 
Ek sluit af met 'n paar aanhalings van die vakansiegangers:

• "This was the best thing that ever happened to me."
• "Once again we were all like Children."

Groete
Wilma Strydom

MES 1 GOAL OUTREACH PROGRAMME TO CHILDREN
On the day prior the opening of the World Cup 2010, a legacy was left in 
the heart of Hillbrow by the Dutch national football team - a 5 aside soccer 
field at one of the shared premises of MES and Madulammoho. The newly 
renovated soccer field has since become a safe haven for many children 
and youth in the afternoons. A big part of the outreach activities also took 
place at the Cruyff Court.
Being  in  the  inner  city  of  Johannesburg,  MES  realised  its  responsibility 
towards the many children residing in the area who would be on holiday 
during  the  FIFA  World  Cup  Tournament.  A  5  –  aside  tournament  was 
organised at the Cruyff Court to raise funds for the holiday programmes 
that would take place during the June/July holidays. RMB took the cup! 
Well done!
The  holiday  programmes  provided  a  platform  for  learning  and 
development through fun activities, but also aimed at being a preventative 
measure against  the threat of children falling victim to child trafficking. 
Daily activities were scheduled which included heaps of fun and sports, 
community  building,  art  and  crafts,  singing,  vuvuzelas,  face  painting, 
dancing and much more. On average 274 children were reached on a daily 
basis for 5 weeks, an additional 230 children reached at the new Cruyff 
Court for one week. 
Apart  from the MES personnel  in  the Youth Development unit  and the 
Joshua team, we had a total of 158 volunteer workers from a total of 15 
nationalities assisting at the different kids’ programmes and outreaches.
Apart from the youth outreaches there have been open air services, drama 
groups, creative art groups and service days at Ellis Park on match days. In 
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total 215 people were counselled and 131 dedicated their lives to God! 
Praise  God!  Amongst  other  things  158  people  prayed  for  our  city 
throughout  the  world  cup  and  we  can  report  that  we  have  been 
instruments in changing lives and keeping our children safe. We can truly 
say: We have been there! 

An Unspoken Bible
His name is Bill. He has wild hair, wears a T-shirt with holes in it, jeans and 
no shoes. This was literally is wardrobe for his entire four years of college. 
He is brilliant. Kind of esoteric and very, very bright. He became a Christian 
recently while attending college.
Across  the street  from the campus is  a  well-dressed,  very  conservative 
church. One day Bill decides to go there. He walks in with no shoes, jeans, 
his T-shirt, and wild hair. The service has already started and so Bill starts 
down the aisle looking for a seat.
The church is completely packed and he can't find a seat. By now people 
are really looking a bit uncomfortable, but no one says anything. Bill gets 
closer and closer and closer to the pulpit and, when he realizes there are 
no  seats,  he  just  squats  down  right  on  the  carpet.  Although  perfectly 
acceptable  behaviour  at  a  college  fellowship,  trust  me,  this  had  never 
happened in this church before!
By now the people are really uptight, and the tension in the air is thick. 
About this time, the minister realizes that from way at the back of the 
church, an Elder is slowly making his way toward Bill. Now the Elder is in 
his eighties, has silver-grey hair, and a three-piece suit. A godly man, very 
elegant, very dignified, very courtly. He walks with a cane and, as he starts 
walking toward this boy, everyone is saying to themselves that you can't 
blame him for what he's going to do.
How can you expect a man of his age and of his background to understand 
some college kid on the floor? It takes a long time for the man to reach the 
boy. The church is utterly silent except for the clicking of the man's cane.
All eyes are focused on him. You can't even hear anyone breathing. The 
minister can't even preach the sermon until the Elder does what he has to 
do. And now they see this elderly man drop his cane on the floor. With 
great difficulty he lowers himself and sits down next to Bill and worships 
with him so he won't be alone.
Everyone chokes up with emotion.  When the minister gains control,  he 
says, "What I'm about to preach, you will never remember. What you have 
just seen, you will never forget. Be careful how you live. You may be the 
only Bible some people will ever read."

http://gatewaytojesus.com/inspiringstoriespage3.html /Author Unknown 
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Two call centre agents required

Skills/Qualifications:
Must be fluent in Dutch to assist call centre with bookings originating from 
Belgium, Luxembourg and the Netherlands.
Customer Service, Quality Focus, Problem Solving, Listening, Phone Skills, 
Resolving Conflict,  Multi-tasking,  Computer Literacy,  Internet  and Email. 
Training will be provided for our in house reservations system.

Job Purpose:
Serve  customers  via  call  centre  by  providing  product  and  service 
information; resolving product and service problems.

Duties:
• Answer incoming calls
• Assist  customers  in  making  reservations  by  providing  detailed 

product knowledge 
• Process customer requests  i.e vouchers, invoices or confirmation of 

booking
• Familiarize yourself  with the work processes and methods used in 

your position
• Meet  monthly  personal  and  call  centre  targets  as  set  out  by 

management. i.e. number of confirmed bookings made,  calls taken,  
idle and wrap up time and body break limits

• Work allocated weekend shifts
• Take part in events after hours or weekends as required
• Assist colleagues when required 
• Ensure  that  the  level  of  service  provided  to  customers  meets 

expectations of management
• Answer all emails within the limits set by management
• Ensure flexibility  of  role  within the company should the nature of 

your  position  need  to  be  adjusted  periodically  or  should 
management  require  your  assistance  in  covering  certain  positions 
within the company (within reason)

 
Please forward your cv’s to ajones@holidayautos.ih.co.za  (Annelie Jones)
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Dienstrooster Erediensten September 2010

5 12 
Koffiedrinken

19 26

1 HR Kettner E de Jong F Goede N vd Eijkel
2 J Smit P de Haas C Reinten KJ de Leeuw
3 R Boer R Appel D Kruger R Boer
4 D Kruger T Morgenrood W Strydom M Letterie
5 I Pol J de Jong S Steen HR Kettner

Begroeting V Vernede I Pol W Kruger P Reinten
Bloemen E vd Kuil J vd Eijkel E Goede W de Jong

Koffie C Koning
F Smal

Niet-mobiele ouderen Area
Mr. en Mevr. v.d. Toorn Hazeldene
Mevr. Vink Paardekraal
Mevr. Gentenaar Lyndhurst
Mevr. van Oudheusden Oranjehof
Mr. Lucas Pieterse Parksorg
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AGENDA SEPTEMBER 2010

zo 5 sep 10 09:45
10:00
11:00

Voorbereiding
Eredienst Ds Y Dreyer
Eredienst Commissie

ma 6 sep 10 10:00 Bijbelstudie – Ouderen in 
Noorde
Jeltje 011 791 4592
Vic 073 700 9610

di 7 sep 10 09:00 – 13:00 Kerkkantoor
do 9 sep 10 17:30:00 FINCOM

za 11 sep 10 09:00 – 13:00 Computer Lessen
Creative  Minds,  110A  Bram 
Fischer Drive, Randburg

za 11 sep 10 12:00 – 19:00 Fundraiser Pieter Wessels 
Home, 
Veritas High School in Springs

zo 12 sep 10 10:00
11:00

Eredienst Prop C vd Merwe
Koffiedrinken

di 14 sep 10 09:00 – 13:00 Kerkkantoor
do 16 sep 10 10:00

19:30
KOFFIECLUB
Bijbelstudie Noord 
Rieneke 0117043602

zo 19 sep 10 10:00:00 Eredienst Prop C vd Merwe
di 21 sep 10 09:00 – 13:00 Kerkkantoor
zo 26 sep 10 09:45

10:00
Voorbereiding
Eredienst Ds Y Dreyer

di 28 sep 10 09:00 – 13:00 Kerkkantoor
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VERJAARDAGKALENDER SEPTEMBER 2010
do 2 sep 10 Maria van den Steen 011 922 2260
wo 8 sep 10 Lara Oosthuizen 011 791 7414 

ma 13 sep 10 Irene Bekker-Welling 082 495 1954
wo 15 sep 10 Arma Blaauwhof-Smit 011 969 2071
wo 22 sep 10 Robert Janbroers 011 673 8434
do 23 sep 10 Mila Luna Bekker 011 622 5472 
do 23 sep 10 Wayne Morgenrood 011 828 6854 
vr 24 sep 10 Paul Smit 011 942 1918
za 25 sep 10 Jeltje Jekel 011 791 4592
za 25 sep 10 Wilma Strydom 011 642 8067
zo 26 sep 10 Carla Koning
ma 27 sep 10 Rina Knoester 072 244 4892
wo 29 sep 10 Jan Smit 011 969 2572
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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
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