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Uit ervaring ... 
Nog een jaar snelt ten einde. En elk jaar gaat het steeds 
sneller. Teken van de ouderdom, natuurlijk. Dit weet ik wel.  
Ik kan me nog herinneren aan het langste jaar van mijn 
leven. Ik was 6 jaar en in “Sub A”, de Kaapse versie van 
“Graad 1”. Elke dag schreven we rechts boven de datum. 
Dag na dag na dag schreef ik 1963. “Zal 1963 dan nooit 
een einde krijgen?” dacht ik. 
Natuurlijk is het eerste jaar dat men zich bewust is van de 
datum en van het begrip “een jaar”, het langste. Vóór de 
bewustwording van tijd was de ene dag zoals de andere. 
De jaren kwamen en gingen, maar als klein kind van 3, 4 
en 5 jaar wist je daar niets van. Pas in de school werden 
datum en tijd een realiteit. 
En nu, vijftig jaar later, gaat een jaar zo snel: van Kerst tot 
Kerst, van Nieuwjaar tot Nieuwjaar. Men wordt zich 
bewust van ouder worden. Het lichaam toont het. Aan 
het lichaam voelt men het. Je kunt het niet ontsnappen. 
Maar is ouder worden alleen maar een negatief? Nee, 
helemaal niet, vind ik. 
Voorheen kon ik me niet zo rustig voelen over 
veranderingen, onverwachte tegenslagen, onverwachte 
uitdagingen, onverwachte frustraties als nu. Toen ik jonger 
moest ik stressen over alles. Met levenservaring wordt je 
referentiekader uitgebreid. Je weet een beetje hoe het in 
elkaar zit, hoe het moet. Je weet wat meer en minder 
effectief is. Je hebt veel meer zelfvertrouwen. Je kunt het 
aan. Je redt het wel. “Been there, done that ...” 
Terugschouwend op mijn leven met God zie ik het ook. 
Toen ik jong was wilde ik heel graag op God vertrouwen. 
Maar de realiteiten van het leven stonden me zo groot en 
duidelijk voor ogen dat het moeilijk was om voorbij ze te 
zien – om God te blijven zien. Met de ervaring van de 
jaren weet men steeds niet hoe God functioneert. God is 
per slot boven ons begrip. Toch bespeur ik een diepe 
rustigheid die ik niet eerder heb gehad. Mensen kunnen 
me niet schaden. Omstandigheden kunnen met niet 
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overweldigen. Er gebeurt van alles, maar ik ben oké. 
Terugschouwend heeft God me zo geleid, zo gestuurd, zo 
ontwikkeld, zo bemoedigd, zo geholpen, zo gesterkt dat ik 
ook nu, wat de realiteiten ook mogen zijn, echt niet ga 
twijfelen aan Gods nabijheid en zorg. Ervaring spreekt er 
gewoon tegen. Tegen de twijfel. Tegen het klein geloof. 
Het is niet alleen maar slecht om ouder te worden! 
Het afgelopen jaar heb ik veel gezien, veel gedaan, veel 
meegemaakt. Interessant was het. Niet altijd  makkelijk. 
Soms heb ik gedacht dat het allemaal te groot en te veel 
was. Maar ik ben er doorheen gekomen. En God was er. 
“Wat de toekomst brengen moge”, weet ik niet. Wat ik 
wel uit ervaring weet is: “mij geleid des Heren hand”. De 
hand die de richting aantoont, die beschermt en 
toevouwt. In die hand ben ik veilig. En dan kan ik genieten 
van het levensavontuur. 
Een gezegende Kerstseizoen en avontuurlijk 2012 mijn 
geliefde geloofsfamilie toegewenst. God dank voor u!  
Yolanda Dreyer 
 
Gemeentenieuws 
Wij denken aan: 

• Dien Verstappen: zij komt langzaam maar zeker weer 
op gang en kan af en toe weer naar de kerk komen. 

• Rob Appel : zijn oudere broer is pas overleden. 
• Jan Smit : heeft pas een rugoperatie gehad, het is 
goed verlopen en Jan kon het kerstdiner van de 
Koffieclub bijwonen. 

• Jur Koning : herstelt goed van zijn hart infarct. 
• De moeder van Femmy le Roux- van Almeyde:  zij 
kreeg een groot hart operatie om een hartklep te 
vervangen. 

 
Op zondag 20 november stonden wij stil: 
Wij dachten terug aan onze geliefden van wie wij 
afscheid moesten nemen in 2011 (en de jaren daarvoor), 
met het aansteken van een kaars en in ontvangst nemen 
van een witte roos: 
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• Rien van Damme 
• Marie van der Kuil – Metz 
• Flip van Zeeventer 
• Vader van Yolanda Dreyer 
• Vader van Anneli Botha 
 

PS – de witte rozen waren een idee van tante Janny van 
den Eijkel en zij heeft ook de rozen geschonken - bedankt 
tante Janny! 
 
Hebt u het gemerkt? 
De Franse gemeente heeft nu haar eigen tuiste 
gevonden, en maakt niet meer gebruik van onze 
gebouwen. Het is nu stil en rustig na afloop van onze 
diensten en wij kunnen rustig buiten staan praten na de 
dienst. Het liturgisch centrum en gangen daar naast lijken 
groter en ruimer nu alle luidsprekers en toerusting 
weggehaald zijn. 
Daar tegenover staat wel dat onze maandelijkse 
inkomsten heel wat minder zijn, en daarom is het 
belangrijk dat de maandelijkse vrijwillige bijdragen van 
onze gemeenteleden en belangstellenden niet opdrogen 
of verminderen. 
  
Diensten over de vakantie tijd: 

• Zondag 4 december – jeugddienst en na afloop 
koffiedrinken en Sinterklaas viering. 

• Zondag 11 december – ‘s ochtends om 10 uur een 
reguliere dienst met Nederlandse preek door Ds. 
Yolanda. ’s Avonds om 17h00 een gezamenlijke ere- 
en zangdienst met alle kerken van Jan Smuts Axis 
Group of Churches, en hetzelfde preek van Yolanda, 
dit keer in het Engels. Na afloop koffiedrinken en 
snacks boven in de zaal. 

• Zondag 18 december – ’s ochtends om 10 uur een 
reguliere dienst met Ds. Yolanda Dreyer. 

• Vrijdag avond 23 december – Kerstzangdienst om 
19h00 en na afloop koffiedrinken boven in de zaal. 
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• Zondag 25 december – Kerstdienst om 10h00 met Ds. 
Yolanda Dreyer. 

• Zondag 1 januari – Geen eredienst 
 

Bedankje 
Wat was het een verrassing om het mooie boeket 
bloemen voor in de kerk in ontvangst te mogen nemen 
op de 18de September. Ze hebben mijn woning een 
week lang opgevrolijkt met hun prachtige kleur en geur. Ik 
dank u allen voor dit mooie gebaar, die zoveel heeft 
betekent voor mij in een noch moeilijke tijd.  
Hartelijk dank, Maranatha kerk!  
Jan Willem Hoorweg 
 
Bedankje 
Aan die Maranatha gemeente, net om te sê dankie! 
Dankie vir die pragtige blomme wat ek in Oktober 2011 
ontvang het. Dit het my dag en week sowaar goed 
gemaak. Dankie ook vir al die vriendelike mense wat my 
daar om welkom laat voel het. 
Groete, 
Stephné Pfyfer 
 
Wat doen de jongeren van onze gemeente? 

• Wayne Morgenrood (24), zoon van Titia heeft zijn 
studie als tandarts succesvol afgemaakt en doet 
volgend jaar zijn vrijwilligers jaar in Piet Retief. 
Gefeliciteerd Wayne! 

• Bianca Reinten (22) has just completed her BSc 
(Animal Science) at Pretoria University.  
Next year, she will be doing her Honours degree in 
Wildlife Management, also at the University of 
Pretoria. 

• Nicholas Reinten (19) is studying at North West 
University for his BSc IT degree. He has  
just completed his first year. 
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• Marcel Smal (23) is zijn eigen bedrijf begonnen, het 
heet Domino IT Solutions: 
http://www.dominoitsolutions.org/ 

• Henk Smal (20) werkt als een “remote support 
engineer” bij T-Systems in Pretoria. 

• Dean Meyers (23) woont weer in Johannesburg en 
werkt nu bij Standard Bank in de Forex department.  

• Duanne Meyers (23) werkt bij Momentum in 
Centurion. 

• Bernard van der Kuil (22) begint in 2012 aan zijn 
Honneurs graad in Financial Management aan de 
Universiteit van Johannesburg. 

• Andrea van der Kuil (18) is klaar met haar matriek op 
Northcliff High School en hoopt om in 2012 aan een 
Visual and Performing Arts graad aan de Universiteit 
van Witwatersrand te beginnen. 

• Evert de Jong (18) is ook klaar met zijn matriek op 
Leeuwenhof Akademie en hoopt om volgend jaar als 
vakleerling in de kookkunst te beginnen. 

• Patricia Kocsisek (22) werk vir Phoenix Badge Mnf as 
‘n sales rep en is passievol daaroor om vir kinders van 
die Here te leer. 

• Marcus Kocsisek (19) werk vir Bertvik as ‘n 
installeerder van datavloere. Hy is passievol oor slaap, 
want hy werk baie lang ure. 

• Nico Kiewiet (24) is besig met sy meesters graad in 
Image Processing by die universiteit van 
Johannesburg en hy gaan volgende jaar werk by 
RWP, ’n ingenieurs konsultant maatskappy in Linbro 
Park.  

• Martin Kiewiet (21) is tweede jaar op die Universiteit 
van Johannesburg, hy studeer BSc IT en moet nog 2 
jaar studeer. 

• Matthias Boer (22) got his National Diploma 
Architecture last year (3 years) and is doing his BTech 
Architecture this year. He is hoping to go to Holland 
next year for a year to work, and is currently in the 
process of applying for a Dutch passport. 
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Kerstwensen 
Groeten uit Charlotte, North Carolina, USA 
Vrolijk Kerst en een gezonde en gelukkige Nieuw Jaar 
wordt jullie toegewenst door Marleen en Danie Hugo in 
Charlotte, NC!  Graag ook een woord van dank aan de 
gemeente voor jullie ondersteuning en hulp aan mijn 
moeder, Hilde Hoorweg en broer, Jan-Willem Hoorweg. 
Het gaat goed met ons hier in Amerika en met mijn 
gezondheid gaat het ook gelukkig goed en heb ik pas de 
grote mijlpaal gehaald van mijn 10-jarige "rebirth 
anniversary" na mijn breinbloeding! We beogen weer een 
bezoek aan ZA volgend jaar en hopen jullie allen dan te 
zien! 
Marleen Hugo 
 
Groeten uit Leeuwarden 
Dag allemaal, 
Het is november 2011, de tijd gaat snel. Het is al weer 
bijna drie jaar geleden dat ik uit Zuid-Afrika vertrok, 
gelegitimeerd in de NG-kerk in de hoop snel werk te 
vinden in Zuid-Afrika zodat ik snel terug kon komen. Dat 
bleek moeilijker dan ik dacht. Solliciteren vanuit 
Nederland is lastig. Vaak hoorde ik niets meer en als ik wat 
hoorde dan was het via via. Intussen kon ik weer in het 
ziekenhuis (MCL Leeuwarden) aan de slag als 
röntgenlaborant. Ook ben ik me gaan oriënteren op de 
Nederlandse predikanten arbeidsmarkt. Mijn oog viel op 
een advertentie van de Protestantse gemeente in 
Gorredijk. Deze advertentie sprak mij aan en in een impuls 
heb ik gereageerd. Tijdens deze lange beroepingsperiode 
heb ik Romke leren kennen. Hij werkt net als ik in het MCL. 
We kregen een relatie. Intussen kreeg ik ook het beroep in 
Gorredijk. Als ik het aan zou nemen zou ik de eerste vier 
jaar niet terug kunnen naar Zuid-Afrika. Ik heb er 
(voorlopig) voor gekozen om in Nederland te blijven. Ik 
wilde onze liefde een kans geven. Daarnaast leek het me 
goed om eerst als predikant in Nederland werkervaring 
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op te doen. Nu ben ik al weer een jaar aan het werk in 
“mijn” gemeente. Het is druk, afwisselend, intensief, 
leerzaam, maar vooral ook boeiend, interessant en leuk. 
Blijkbaar was het plan voor mijn leven anders dan ik in 
gedachten had.  
Hoewel ik zeker de komende jaren nog in Nederland ben 
en Zuid-Afrika even uit het oog is, zijn jullie zeker niet uit het 
hart. Via de Mare blijf ik gelukkig op de hoogte. Ik wil jullie 
mede namens Romke, via deze weg gezegende 
kerstdagen toewensen en alle goeds voor 2012. 
Hartelijke groeten van Tiny van der Schaaf 
(uit op dit moment een heel koud Nederland) 
 
Groeten uit Creil 
Hallo allemaal, 
Het jaar loopt inderdaad weer snel ten einde dus hier 
even een berichtje uit het koude Creil in de Noordoost 
Polder.  
Het leven hier gaat zijn gangetje en ben hier helemaal 
ingeburgerd. Het is een fijn dorp om in te wonen, het 
heeft in het begin wel wat voeten in de aarde gekost 
maar kan nu met overtuiging zeggen dat ik niet op een 
betere plaats terecht had kunnen komen. 
Ik heb hele fijne mensen om me heen en ik ben hier echt 
deel van de gemeenschap, iets wat je in grotere steden 
niet zo gauw zal treffen. Ben hier ook doenig met 
vrijwilligers werk waar ik erg van geniet 
Ik zit hier alweer 10 jaar, waar blijft de tijd? 
Binnenkort hoop ik weer voor een poosje naar het zonnige 
en warm Zuid Afrika te gaan om weer heerlijk van 
kinderen, kleinkinderen en verdere familie te kunnen 
genieten. Heerlijk om deze koude winter te kunnen 
ontlopen en te genieten van de zomer. 
Ik wens een ieder hele fijne en gezegende kerstdagen toe 
en dat het nieuwe jaar 2012, veel voorspoed en Gods 
zegen mag brengen aan allemaal. 
Met een vriendelijke groet, 
Jeannet van Grevenbroek 
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Groeten uit Calgary, Canada 
Wij wensen alle lidmaten en vrienden van de Maranatha-
Gemeente een fijn en gezegend Kerstfeest en een heel 
voorspoedig Nieuwjaar. Het afgelopen jaar is voor ons 
een fijn jaar geweest met alle bezoekers die we hier in 
Calgary hebben gehad voornamelijk Jan Smit en Arma 
Blaauwhof, Ina Tanzer en haar nicht Lenie, Wim Kleiman, 
Coby en Luit Kiewiet en mijn zakenvennoot Carl Bergstrom 
en zijn vrouw Val en vriendin Sheila. Dit waren voor ons 
hoogtepunten! Elk lidmaat is wel even “over de tong” 
geweest. Heel gezellig. Met ons en onze hele familie (15 in 
totaal!) gaat het heel goed. Wij genieten van onze 
kinderen en kleinkinderen en wij voelen ons gezegend om 
de hele familie bij elkaar te hebben. Wij hopen en bidden 
dat Gods vrede bij iedereen in het prachtige en voor ons 
zo geliefde Zuid-Afrika mag zijn. Zonder deze Vrede kan er 
immers geen vrede zijn. 
Hartelijke Groet. 
Anneke en Auke Bakker 
 
Groeten uit Nieuw Zeeland 
Het is juist deze tijd van het jaar dat we veel aan ZA 
denken: De Kerstviering, oud en nieuw enz. Het gaat nog 
steeds goed met de Koppenaals in Nieuw Zeeland en we 
voelen ons gezegend hier. Ik denk dat het al oud nieuws is 
voor de Facebook vrienden, maar ik noem het toch 
maar: in Maart hopen we een kleindochter in the familie 
te verwelkomen. Dus Opa en Oma zijn heel erg 
opgewonden natuurlijk. Wij willen jullie allen langs deze 
weg een gezegend Kerstfeest en een voorspoedig nieuw 
jaar toe wensen. 
Hartelijke groeten en God Bless van  
Bert en Ina   
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Dienstrooster December 2011 
 

 

4 december 

koffiedrinken/ 

Sinterklaas 

11december 18 december 

1 Jeugdlezer F Goede E de Jong 

2 KJ Leeuw HR Kettner J Smit 

3 R Boer Vrijwilliger T Morgenrood 

4 W Strydom Vrijwilliger J de Jong 

5 M Letterie Vrijwilliger S Smit 

Begroeting V Vernede Vrijwilliger I Pol 

Bloemen J vd Eijkel HR Kettner S Steen 

Koffie F le Roux   

 K Strydom   

    

 

23 december 

Kerstzangdienst 

17h00 

25 december 

Kerstmorgen 

10h00 

 

1    C Reinten  

2  N v Eijkel  

3  R Boer  

4  W Strydom  

5  K Strydom  

Begroeting M Letterie P Reinten  

Bloemen D Kruger   
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Dienstrooster Januari 2012 

 

 8 januari 15 januari 

koffiedrinken 

22 januari 

1 F vd Kuil F Goede E de Jong 

2 N vd Eijkel J Smit P de Haas 

3 W Strydom R Appel J de Jong 

4 D Kruger W Strydom N Knoester 

5 K Strydom A Knoester HR Kettner 

Begroeting W Kruger M  Letterie V Vernede 

Bloemen HR Kettner E Goede R Spoon 

Koffie  F Smal  

  C Koning  

    

 29 januari   

1 HR Kettner   

2 T van Wyk   

3 M Letterie   

4 D Kruger   

5 S Smit   

Begroeting J vd Eijkel   

Bloemen I Pol   
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Agenda December 2011 

 

Zondag 4 

2de Advent 

10h00 

11h00 

Eredienst Prop C vd Merwe 

Koffiedrinken/Sinterklaas 

Maandag 5 10h00 

Bijbelstudie – Ouderen Noorde 

Jeltje 011 791 4592 

Vic 073 700 9610 

Dinsdag 6 9h00 – 13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 8 17h30 FINCOM 

Zondag 11 

3de Advent 

Gaudete 

10h00 

17h00 

Ds Y Dreyer 

Zangdienst met Jan Smuts Axis  

Groep Kerken 

Koffiedrinken ‘s avonds 

Dinsdag 13 9h00 – 13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 15 17h30 
Bijbelstudie Noorde 

Rieneke 011 704 3602 

Zondag 18 

4de Advent 
10h00 

Eredienst Ds Y Dreyer 

Dinsdag 20 9h00 – 13h00 
Kerkkantoor 

Vrijdag 23 19h00 
KERSTZANGDIENST 

Koffiedrinken na afloop 

Zondag 25 

KERSTFEEST 
10h00 

Eredienst Ds Y Dreyer 

Dinsdag 27 9h00 – 13h00 
Kerkkantoor 
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Agenda Januari 2012 

 

Zondag 1 

Nieuwjarsdag 

 GEEN EREDIENST 

Maandag 2 10h00 Bijbelstudie Ouderen in Noorde 

Jeltje 011 791 4592 

Vic 073 700 9610 

Dinsdag 3 9h00 – 13h00 Kerkkantoor 

Zondag 8 10h00 

11h00 

Eredienst Ds Tanya van Wyk 

Koffiedrinken 

Dinsdag 10 9h00 – 13h00  Kerkkantoor 

Donderdag 12 17h30 FINCOM 

Zondag 15 10h00 Eredienst Ds Y Dreyer 

Dinsdag 17  9h00 – 13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 19 17h30 Bijbelstudie Noorde 

Rieneke 011 704 3602 

Zondag  22 10h00 Eredienst Ds Y Dreyer 

Dinsdag 24  9h00 – 13h00  Kerkkantoor 

Zaterdag 28 09h00 Gemeentebeplanning 

Zondag 29 10h00 Eredienst Ds Y Dreyer 
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Verjaardagen December 2011 
 

Donderdag 1 Yolanda Dreyer 012 348 9850 

Donderdag 1 Ineke Goede 011 478 2428 

Donderdag 1 Lijntje van Zwieten 011 704 6868 

Zaterdag 3 Mike Knoester 011 786 2563 

Donderdag 9 Hilde Hoorweg 011 023 9834 

Zondag 11 Paul Reinten 012 205 1437 

Zaterdag 17 Rie van Oudheusden  

Maandag 19 Wilma Rall 011 482 5599 

Dinsdag 20 Jakkie Knoester  

Vrijdag 23 Nico Kiewiet 011 662 1310 

Zaterdag 24 Marijke Appel 076 111 2119 

Zondag 25  Siena van Zadelhoff 011 614 4491 

Woensdag 28 Ingrid Janbroers 011 431 1103 

Vrijdag 29 Ernest de Jong 011 453 8928 
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Verjaardagen Januari 2012 

 

Zondag 1 Robin McDonald 011 475 4375 

Maandag 2 Ferry van der Kuil 011 478 1082 

Maandag 2 Vera Weggelaar 044 620 2807 

Dinsdag 3 Hanja Kettner 012 654 7692 

Donderdag 5 Martine Letterie 011 472 2948 

Zondag 8 Wikus Kruger 082 336 9603 

Maandag 9 Janny van den Eijkel 011 768 6564 

Dinsdag 10 Bert van Ommen 011 783 7871 

Donderdag 12 Bram le Roux 011 462 7706 

Woensdag 18 Ina Pol 011 973 1223 

Vrijdag 20 Ellzey Groenewald  

 
  

 

 
 

MARANATHA KERK 
www.nlgemeente.co.za 

Straatadres Sherborneweg 3 

PARKTOWN 

Postadres 

 

 

Nederlandssprekende Gemeente 

Postbus 84552 

GREENSIDE 2034 

Predikante Ds Yolanda Dreyer 
012 348 9850 / 082 893 2104 

yolanda.dreyer@up.ac.za 

 

Prop Carusta van der Merwe 
011 972 4144 / 082 554 7715 

carusta@gmail.com 

Kerkkantoor 

Dinsdag ochtend  

9h00 – 13h00 

Arma Blaauwhof 

011 726 1409 

nlgemeente@mweb.co.za 

Bank Details Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk 

Nedbank Current Account 1979 316872 

Branch Code 197905 

Scriba 

Redactrice Mare 

Ellen van der Kuil 

011 478 1082 / 083 626 3272 

vdkuil@iafrica.com 

Scriba Registratie Hanja Kettner 

012 654 7692 / 082 546 8471 

hanja.kettners@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 

 


