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Dit is Mijn wil 

 

Dit is Mijn wil, Mijn weg voor jou:  

blijf Mijn gebod van liefde trouw! 

De ware wijnstok ben Ik, blijf in Mij! 

Mijn leven maakt jouw liefde vrij. 

 

Wie metterdaad zijn leven geeft  

wordt als een ware vriend beleefd.  

Jij hoort bij Mij als jij Mijn woorden doet.  

Voor jou geef Ik Mijn eigen bloed. 

 

Jij wordt door Mij geen slaaf genoemd  

die tot onvrijheid is gedoemd.  

Een slaaf weet niets van wat zijn meester doet  

maar Ik heb jou als vriend begroet. 

 

Jij koos niet Mij, maar Ik koos jou! 

Blijf God en al zijn mensen trouw,  

ga goed op weg en draag uitbundig vrucht. 

Wees daarbij niet voor kwaad beducht. 

 

Al wat jij aan mijn Vader vraagt  

Hij geeft het jou, Hij die jou draagt.  

Dit is Mijn wil, mijn enige gebod:  

heb elkaar lief als mens van God! 

 

Elly Linger 

(Overgenomen uit “Geboren om te zingen” 100 nieuwe geloofsliederen -  Lied 33) 
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Met God op reis 

 

Als Gij niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder 

trekken, bidt Mozes na het grote fiasco van het volk Israël met 

het gouden stierkalf.  

Hun eigen menslijke behoeften voorop, zocht het volk een 

substituut-god om hen te begeleiden op hun reis. Deze god 

konden ze ten minste zien. Hem konden ze maken zoals zij 

wilden. Ze hadden volledig controle over hun god. Van hem 

konden ze zeker zijn.  

Maar het gevolg van deze keuze was dat ze zonder God verder 

moesten gaan. Met hun keuze hadden ze God uitgeschakeld.  

Als wij het verhaal van het gouden stierkalf horen, kunnen we 

heel snel oordelen dat wij iets zo stoms toch nooit zouden 

hebben gedaan. Wat kan een mensenmaaksel ons baten? Hoe 

kan een materiëel ding waar wij beheer over hebben, ons 

helpen, ons een god zijn?  

Maar vragen we ons echt af hoe vaak we onze levensreis en 

levensrichting, de inhoud van ons bestaan laten bepalen door 

onze eigen menselijke behoeften, vrezen, andere mensen en 

hun meningen, vinden we dat we heel vaak kiezen om alleen te 

reizen. Om op onszelf en onze maaksels te vertrouwen. 

Vaak is het eerst wanneer we ons in een cul de sac bevinden 

dat we merken wat we hebben gedaan en wat de gevolgen 

voor ons zijn. Dan pas merken we dat we de focus op God 

hebben verloren. De gevolgen voor ons zijn ingrijpend: dan 

moeten we zonder God verder reizen. Alleen. Weerloos. Dan 

pas merkt men hoe weinig de eigen plannen en securiteiten 

waard zijn. Zelfs de meest waardevolle aardse zaken als goud 

en juwelen hebben als substituut-goden geen waarde.  

God kiest om met ons mee te trekken op onze levensreis. Dit 

zegt Gods woord ons telkens weer. Maar God dwingt niemand. 

Als het volk kiest voor een gouden stierkalf accepteert God hun 

keuze.  
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Maar Mozes wil niet zonder God verder trekken. Hij smeekt 

God om toch met hen mee te gaan. Moses weet dat het volk de 

waardeloosheid van hun substituut-god heel snel zal merken 

wanneer de levensreis doorgaat.  

God stemt in, maar stelt een voorwaarde: God zal meereizen 

met hen als ze niet langer vertrouwen op hun eigen maaksels, 

maar alleen op God vertrouwen. Zichzelf aan God geven. De 

controle aan God overlaten. Als men met God op reis is, blijkt 

het heel snel wat de relatie waard is. Samen reizen vraagt veel 

van de relatie. Geen relatie kan lukken zonder vertrouwen.  

In het bijzonder op de kruispaden in het leven worden we ons 

ervan bewust dat we zullen kiezen: alleen reizen, het zélf willen 

redden, rekenen op de eigen maaksels, zelf controle hebben 

over alles. Óf God kiezen als reisgenoot.  

Op de levensreis is Gods nabijheid is een zegen, een troost, 

een gerusstelling. Op God kan men altijd rekenen. God is 

zoveel méér dan de eigen plannen en de eigen maaksels. God 

lééft, is bron van kracht voor de reis en licht op het levenspad.  

Wanneer God de tochtgenoot is, zijn plannen beramen en 

besluiten nemen vrij eenvoudig: God liefhebben en alles met 

God delen. De naaste respecteren zoals we graag zelf 

gerespecteerd zouden willen zijn.  

Ja, dit is wel eenvoudig, maar het is niet makkelijk. Dit vraagt 

van ons om de focus op God niet te verliezen. Daarom blijven 

we bidden: 

 

God, wilt Gij met me meereizen. Ik wil niet verder trekken 

zonder U. Help me om de focus op U nooit te verliezen. Gij zijt 

mijn keuze.  Amen. 

 

Yolanda Dreyers 
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Gemeentenieuws 

Op donderdag avond 17 mei kreeg Jeltje Jekel een 

hersensinfarct. Gelukkig was ze bij Joke in de auto, onderweg 

naar een Hemelvaartsdienst, en kon Joke haar snel bij het 

ziekenhuis krijgen. Jeltje is intussen weer uitstekend hersteld, 

na haar ziekenhuis verblijf was zij eerst een paar dagen bij 

haar zoon Hans en Erika in Pretoria en toen heeft Joke nog een 

paar dagen bij haar gewoond. Ze heeft geen blijvende schaden 

eraan overgehouden en kan binnenkort weer gaan auto rijden. 

In verre Nieuw Zeeland is Ina Koppenaal afgelopen week in het 

ziekenhuis opgenomen met heel veel pijn, het bleek een 

galblaas probleem te zijn. Na een dag of twee wachten om de 

infectie te verminderen is een operatie gedaan en haar galblaas 

verwijderd. Alles is goed afgelopen, Ina is weer thuis en 

belangrijkst van alles: ze is pijnvrij!  

Op zondag 10 juni was het feest in de kerk, wij mochten twee 

baby’s laten dopen: James William Schutte, zoon van Darren 

en Monique Schutte(Appel), en Lily-Ann van Wyk, dochter van 

Johan en Tanya van Wyk(Smit). Gefeliciteerd aan de trotse 

ouders en familie en heel veel plezier gewenst met jullie 

kindertjes! 

Wij dragen steeds op in onze gebeden: Jolanda Grobler-

Letterie, Rina Knoester, Jan Smit en Ruud Anema. 

 

Beste gemeente 

Met Pasen waren wij de gelukkige om de bloemen in de Kerk in 

ontvangst te nemen. Wat was dat een leuke verrassing. 

We hebben er van genoten in ons huis. 

Dank jullie wel.  

Arma, Alexis en Marijke 
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Folpmer Houwert – emeritus predikant 

’s-Gravenhage – 21 december 1939 ~  

Amsterdam – 2 april 2012 

Dankbaar zijn wij voor de talrijke blijken van steunbetuiging 

die wij gedurende Folpmer’s ziekteproces en na zijn overlijden 

hebben mogen ontvangen. 

De warme belangstelling en het invoelende medeleven hebben 

niet alleen ons gesterkt, maar ook Folpmer zelf was bijzonder 

geraakt door de vele reacties in de maanden voorafgaand aan 

zijn overlijden. 

Hij is mede daardoor vredig ingeslapen, hetgeen ons de kracht 

geeft om het verlies te kunnen accepteren. 

Wimmie Houwert-Havelaar en familie  

Amsterdam, mei 2012 

 

Dear Residents, Churches & Business Owners, 
The Discovery 702 Walk the Talk is taking place 

on Sunday, 22 July 2012. 

The start and finish points are at Marks Park Sports Club, Judith Road, 

Emmerentia and the routes are through the surrounding suburbs of 

Greenside and Parkview. 

The Discovery 702 Walk the Talk - now in its twelfth year - has grown 

from strength to strength and revolutionised the way Joburgers see 

fitness, fun and friendship.  The event which epitomises good health and 

community building, has received an overwhelmingly positive response, 

from not only Joburg residents, but also local celebrities, media, Provincial 

and National Government. The City of Joburg hosts this event and is a 

proud partner of the Discovery 702 Walk the Talk. 

We anticipate 50 000 walkers will take to the streets on the 22 July, both 

serious and fun walkers. There are 4 distances to be walked - the 30km 

and 15km distances are officially timed walks and the 8km and 5km are 

fun walks. 

The Laureus Sport for Good Foundation will be the Official Charity that 

will benefit from the Discovery 702 Walk the Talk. The Laureus Sport for 
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Good Foundation aims to bring about positive social change through 

sport. Last year the Discovery 702 Walk The Talk worked closely with 

ward councillors of all affected areas and developed a community based 

project where we raised money to build a bridge for the community of 

Emmerentia in the botanical gardens.  This year, once again, the ward 

councillors will be sending their proposals to further aid the community 

and help raise funds for new community projects. 

To ensure the safety of the large volume of walkers on the 5km, 8km and 

15km routes, certain roads in and around Emmerentia; Greenside; 

Parkview; Westcliff and Saxonwold will be temporarily closed to traffic on 

Sunday, 22 July 2012. 

All road closures will take place in a rolling manner.  The closure will take 

place half an hour before the walkers start and will be 

opened  immediately after every intersection is clear of walkers, therefore 

allowing the least possible time of closure for the convenience of the 

motorists and residents. 

 

PLEASE SEE A LIST OF ROAD CLOSURES & TIMES BELOW: 

 
04:00 - 14:00 Judith Rd from Beyers Naude Dr to Barry Hertzog Ave 

     04:00 - 13:00 Niger Rd from Judith Rd to Sabie Rd 

     04:00 - 13:00 Sabie Rd from Hill Rd to Barry Hertzog Rd 

     04:00 - 13:00 Rustenburg Rd from Sabie Rd to Carlow Rd 

     06:00 - 13:00 Carlow Rd from Rustenburg Rd to Mayo Rd 
     08:00 - 13:00 Emmarentia Ave from Carlow Rd to Gleneagles Rd 
     08:00 - 13:00 Gleneagles Rd from Donegal Rd to Geers Ave 
     08:00 - 13:00 Geers Ave from Gleneagles Rd to Haven Rd 

     08:00 - 13:00 Haven Road from Geers Ave to Hoylake Rd 

     08:00 - 13:00 Hoylake Road from Haven Rd to Clovelly Rd 

     08:00 - 13:00 Clovelly Rd from Hoylake Rd to Troon Rd 

     10:00 - 13:00 Wicklow Ave from Emmarentia Rd to Troon Rd 
     10:00 - 13:30 Troon Rd from Greenside Rd to Orange Rd 
     04:00 - 13:30 Orange Rd from Troon Rd to Gambia Rd 
     04:00 - 13:30 Greenhill Rd from Barry Hertzog Rd to Orange Rd 
     04:00 - 13:30 Umgeni Rd from Barry Hertzog Rd to Orange Rd 

     04:00 - 12:00 Westcliff Ave from Loch Ave to Carlow Road 

     NO THROUGH ROADS 

     08:00 - 13:00 Barry Hertzog Rd - Victory Rd to Empire Rd 

     06:30 - 13:00 Beyers Naude Rd - Thomas Bowler Rd to 4th Ave 
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Ongecensureerde woede 

In de kerk voel ik me vaak vervreemd en niet thuis. De kerk is 

voor mij de plek waar ik half welkom ben, met de mooie kant 

van mijn verhaal, maar waar ik voor mijn gevoel niet hardop 

mag zeggen dat ik eigenlijk, eigenlijk helemaal geen 

vertrouwen meer heb. Niet in het geloof, niet in het leven, niet 

in mensen en niet in mezelf. Want als ik het waag om dat 

hardop te zeggen, heft zich direct een koor van beschuldigende 

stemmen aan dat ik niet zo negatief moet denken. Dat ik moet 

vertrouwen, want anders… En als ze hun mond houden, is het 

voor mij duidelijk: eigen schuld, dikke bult. Dat, of de 

goedbedoelde, maar absoluut niet doeltreffende pogingen om 

mij moed in te spreken. ‘God is echt te vertrouwen, hoor’ of 

‘Jezus kent je’, wordt dan gezegd en dan knik ik maar, omdat 

het vaak zulke ontzettend lieve mensen zijn die het tegen me 

zeggen en omdat ik hen niet wil opzadelen met mijn vragen en 

mijn woede. Maar intussen denk ik: laat ook maar. Je snapt het 

niet. 

Maar Godzijdank zijn de Psalmen er dan nog. De Psalmen en 

Job en de Klaagliederen. Voor lichtvoetiger mensen zijn dat 

waarschijnlijk topzware boeken, maar die teksten geven mijn 

juist lucht en ademruimte, omdat ze zo realistisch zijn. Ik lees: 

“Red mij, God, het water staat aan mijn lippen, ik zink weg in 

bodemloos slijk en vind geen grond voor mijn voeten” (Psalm 

69). “En ik maar roepen om hulp, HEER, van ’s ochtends vroeg 

maar tot U smeken. Waarom, HEER, verstoot U mij? Waarom 

verbergt U uw gelaat voor mij?” (Psalm 88). “Waarom verbergt 

God het licht aan ongelukkigen, het leven aan verbitterden? 

Waarom geeft God het licht aan hem voor wie de weg 

verborgen blijft, wie hij de weg verspert?” (Job 3:20-21). De 

vragen zijn mijn vragen en die heftige taal is de taal van mijn 

leven. Ja, ik verdrink. Ja, ik loop hele dagen te roepen en is er 

nog iemand, daar ergens aan de overkant, die me hoort? En 
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inderdaad: waarom hebt u met het leven gegeven als de dood 

vaak een gerieflijker optie lijkt? 

Gelukkig sta ik niet helemaal alleen. Ik ken meer mensen die 

dit soort bijbelteksten als een opluchting ervaren. Meestal zijn 

ze depressief, jarenlang ziek, mishandeld en misbruikt, maar 

misschien zijn dat de harde voorwaarden om dit soort teksten 

te begrijpen. Zij zijn mijn broeders en zusters in de 

verdrukking en vaak voelen zij zich ook alleen in hun 

gemeente. Met hulp van deze bijbelboeken en samen met deze 

broeders en zusters heb ik mijn eigen theologietje 

uitgedokterd. Tegen wie kan ik eerlijk zijn? Alleen tegen God. 

Een God die deze heftige teksten een plek gunt in Zijn eigen 

Boek durft deze vragen aan, die kan ik mijn woede met een 

gerust hart voor de voeten werpen, die kan wel door mijn 

vragen heenkijken en zien dat ik juist zo kwaad ben, omdat ik 

zo graag bij Hem wil zijn. Ik geloof zelfs dat die woede 

aanbidding is. Ik durf namelijk alleen kwaad te zijn op mensen 

die ik vertrouw en mijn ongecensureerde woede naar God is 

voor mij juiste een bewijs dat ik Hem onvoorwaardelijk 

vertrouw. Dus neem ik God jankend van onmacht en woede in 

vertrouwen en intussen weet ik: als ik zo bij Hem durf te 

schreeuwen en te huilen, durf ik alles bij Hem. Zelfs gelukkig 

zijn. Zelfs een loflied aanheffen. En het Hallelujah van de 

Psalmen krijg ik nog over mijn lippen ook, omdat er in de 

Psalmen ook ruimte is voor de andere kant van mijn verhaal. 

Nu maar hopen dat ik ooit in de kerk zo kan zingen. 

Jara Oosterom 

Jara(32) woont in Friesland. Ze is getrouwd met David(36) en heeft twee kinderen 

Minne(5) en Dirkje(2). Tot 2008 werkte ze in het basisonderwijs, daarna kwam ze in de 

ziektewet vanwege een posttraumatische stressstoornis en een angststoornis. Voor Eva 

schrijft ze een column over haar ziekte.  

Overgenomen uit EO-Vrouwenmagazine/Eva/nummer 5/ 2012 
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Financieel verslag van de Diaconie 

Hieronder vindt u de staat van inkomsten & uitgaven van de 

Diaconie van het afgelopen kerkelijk jaar, m.a.w. Maart 2011 

tot en met Februari 2012, zoals beloofd bij de 

Gemeentevergadering gehouden in Maart. 

Tevens wil de diaconie al onze getrouwe ondersteuners 

bedanking voor al u offer gaven. We zijn in de Ring bekend 

voor onze Barmhartigheid gaven, maar dat kunnen we alleen 

door u doen.  

Bedankt! 

Rieneke Boer namens de Diaconie 

 

Maranatha Hupfonds Maart 2011 - Februari 2012   

   
INKOMSTEN 

  

   
Verjaardag Offers & Donaties 

 
R 16 311.00 

Zondagsschool Collectes 
 

R 360.10 

Donaties voor de Kerst partytje van de 

Ondersteuningsraad  
R 1 935.04 

Renten 
 

R 666.56 

Deur Collecten 
 

R 30 571.95 

Nood in Eigen Gemeente R 2 302.90 
 

Studiefonds R 2 912.80 
 

RDV: Rings Diakens Vergadering Collectes R 800.50 
 

ADV: Algemene Diakens Vergadering Collectes R 1 065.40 
 

ADV-Beeld: Algemene Diakens Vergadering - Beeld 

Kinderfonds 
R 2 951.25 

 

Buiten Instanties R 8 288.85 
 

To Care R 741.00 
 

Jan Smuts Axis - Operation Relief R 794.00 
 

Project Courtney R 764.40 
 

Dankdienst - Ondersteuningsraad R 2 072.00 
 

Ondersteuningsraad Kamp voor kinderen R 569.50 
 

Ondersteuningsraad Salaris aanvulling R 4 443.15 
 

Algemene Kas R 1 052.80 
 

Zending / Theologische Opleiding / Bijbelverspreiding R 1 813.40 
 

   
TOTALEN INKOMSTEN 

 
R 49 844.65 

   
UITGAVEN 

  
   

RDV: Rings Diakens Vergadering 
 

R 1 454.50 

RDV: Rings Diakens Collectes R 800.50 
 

RDV Heffing & Vergadering Fooi R 654.00 
 

ADV: Algemene Diakens Vergadering 
 

R 8 736.65 
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ADV : Algemene Diakens Vergadering Collectes R 1 065.40 
 

ADV-Beeld : Algemene Diakens Vergadering - Beeld 

Kinderfonds 
R 2 951.25 

 

ADV-Heffingen R 4 720.00 
 

Nood in Eigen Gemeente 
 

R 5 054.22 

Therapie R 300.00 
 

Ouderen - 'snack' R 600.00 
 

Bril Lensen R 1 990.00 
 

Schoolfondsen/Uniform R 1 270.00 
 

Medische Kosten R 894.22 
 

Ondersteuningsraad 
 

R 15 265.82 

Dankdienst 
  

Pleegkinderen - vakantie kamp R 1 500.00 
 

Salaris Aanvulling R 11 880.00 
 

Kerst Partijtje R 1 885.82 
 

Zending / Theologische Opleiding / Bijbelverspreiding 
 

R 1 813.40 

Bijbelverspreiding R 596.40 
 

Evangelisatie  R 898.00 
 

Theologische Opleiding R 319.00 
 

Speciale Projecten 
 

R 5 693.65 

Jan Smuts Axis - Operation Relief R 3 602.65 
 

To Care R 741.00 
 

Project Courtney R 1 350.00 
 

Buiten Instanties 
 

R 7 480.70 

Cansa R 1 000.00 
 

Parksorg Ouetehuis R 2 000.00 
 

Hospice R 1 000.00 
 

Assist-a-child R 2 149.20 
 

KAS - Kerkelijke Aktie in de Suide R 1 331.50 
 

In Gemeente Verband 
 

R 6 526.95 

Priscilla afwas met Koffiedrinken R 2 020.00 
 

Studiefonds R 2 852.80 
 

Paas Ontbijt R 1 000.00 
 

Sinterklaas R 654.15 
 

Bank Fooien 
 

R 141.90 

   
TOTALEN UITGAVEN 

 
R 52 167.79 

   
TRUST GELDEN 

 
R 13 003.32 

Manna R 1 674.85 
 

DPS Huise R 1 000.00 
 

Pieter Wessels R 3 133.00 
 

MES R 3 784.35 
 

Trans Oranje Instituut voor Buitengewoon Onderwijs R 1 574.25 
 

Ondersteuningsraad R 1 786.65 
 

Ondersteuningsraad Partijtje R 50.22 
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Christus gebruik ons soos ’n pen om mee te skryf. 

Nee, nog meer: Hy maak van ons een van Sy vingers 

– Charles Trumbul 

Om dankie te sê klink altyd na so ‘n klein woordjie, maar dit spreek van 

ons dankbaarheid om in diens van Christus hier op aarde te staan. Om 

dankie te sê dat ons uit dankbaarheid diensbaar vir ander kan wees. 

Dit is en bly maar uiters moeilik en traumaties vir enige maatskaplike 

werker om ’n stukkende kind uit ’n ouerhuis te verwyder. Dit veroorsaak 

ook vir maatskaplike werkers pyn wanneer ’n kind vra waarom sy ouers 

hom nie wil hê nie; dit veroorsaak ’n gevoel van magteloosheid wanneer 

’n kind vra wat sy verkeerd gedoen het dat haar ouers haar elke aand 

met sigaretstompies brand en die maatskaplike werker ’n antwoord 

skuldig moet bly… Ons as maatskaplike werkers is ook maar net mense 

wat betrokke raak in ander se seer, ellende, woede, alleenheid en soms 

het ons nie die antwoorde nie. Soms voel ons so oorweldig deur al die 

nood rondom ons dat ons moet besef ons kom nie by alles uit nie – die 

skuldgevoel dat ons nie oral kon help nie… 

Dankie vir al die kantoorkomitees by ons verskillende kantore – julle wat 

ons hande omhoog hou, ons ondersteun, hulp gee waar nodig. Elke hand 

wat na óns uitreik, maak ’n verskil in mense om ons se lewens. Dominee, 

mevrou, meneer, oom, tannie – sonder julle kan ons kantoorkomitees nie 

funksioneer nie. Sonder julle kom ons nie by al daardie mense uit wat ons 

en julle hulp so dringend nodig het nie. Deur middel van projekte en 

verligting van mense se nood word selfwaarde en respek aan mense 

teruggegee. Julle is die mense wat dit moontlik maak. Baie dankie 

daarvoor.  

Baie dankie aan die NHSV wat óns ‘versorgers’ is en na ons omsien – dit 

voed ons weer met nuwe hoop en energie om te doen wat van ons 

verwag word. 

Ons is ryklik geseën om ’n diensorgaan van die Hervormde Kerk te wees. 

Dit laat ons geborge voel om binne so ’n familie te doen wat ons uit liefde 

en dankbaarheid doen: Om diensbaar te wees vir Christus hier op aarde. 

Seënwense aan u almal. 

Ondersteuningsraad en personeel  
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Dienstrooster Juli 2012 
 

 1 juli 
8 juli 

koffiedrinken 
15 juli 

1 H Kettner N vd Eijkel F vd Kuil 

2 T van Wyk E de Jong KJ Leeuw 

3 W Strydom R Appel M Letterie 

4 R Boer J de Jong N Knoester 

5 D Kruger W Kruger A Knoester 

Begroeting W Kruger HR Kettner V Vernede 

Bloemen W Rall N van Driel H Kettner 

Koffie  
D Smit 

K Strydom 
 

 22 juli 29 juli  

1 C Reinten F Goede  

2 P de Haas J Smit  

3 R Boer D Kruger  

4 W Strdom E Goede  

5 C Strydom H Kettner  

Begroeting P Reinten M Letterie  

Bloemen C Reinten M van Zee  
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Agenda Juli 2012 
 

zondag 1 10h00 

11h00 

Eredienst Ds Y Dreyer 

Eredienstcommissie 

Bijbelstudie Oost en Zuid 

maandag 2 10h00 Bijbelstudie – Ouderen Noorde 
Jeltje 011 791 4592 

Vic 073 700 9610 

dinsdag 3 9h00 – 13h00 Kerkkantoor 

donderdag 5 17H00 FINCOM 

zondag 8 

 

10h00 

11h00 

Eredienst Ds Annelie Botha 

Koffiedrinken 

dinsdag 10 9h00 – 13h00 Kerkkantoor 

zondag 15 10h00 
11h00 

Eredienst Ds Hein Bertram 
Bijbelstudie West en Noord 

dinsdag 17 9h00 – 13h00 Kerkkantoor 

donderdag 19 10h00 

19h30 

KOFFIECLUB  

Bijbelstudie – Noorde 
Rieneke 011 704 3602 

zondag 22 

WALK THE TALK 

ROAD CLOSURES 

10h00 Eredienst Ds Y Dreyer 

 

dinsdag 24 9h00 – 13h00 Kerkkantoor 

zondag 29 10h00 Eredienst Ds Y Dreyer 
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Verjaardagen Juli 2012 
 

dinsdag 3 Marcel Smal 073 084 9500 

donderdag 5 Carusta van der Merwe 011 972 4144 (w) 

zondag 8 Minnekus Knoester  

maandag 9 Ina Bosch 011 609 7632 

dinsdag 10 Nick Knoester 011 392 5540 (w) 

dinsdag 10 Arie Spoon 012 807 1157 

zaterdag 14 Richard Koning 011 973 1091 

zondag 15 Denise Smit 072 407 0905 

woensdag 18  Anja Smit 083 650 0024 

vrijdag 20 Loes Dibb 011 942 2266 

zaterdag 21 Marco van Wieringen 011 442 9696 

dinsdag 24 Rob Lines 011 880 9551  

woensdag 25 Marjan van Zee 011 802 7096 

donderdag 26 Jolanda Grobler 076 176 0791 

donderdag 26  Henk Smal 082 923 7647 

dinsdag 31 Wim Kleiman 011 462 0762 
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MARANATHA KERK 

 

Webadres http://www.nlgemeente.co.za 

Facebook http://tinyurl.com/FBMaranatha 

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 
Ds Carusta van der Merwe 

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: Nedbank Fox Street 
Branch Code 190805 

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 
 

mailto:yolanda.dreyer@up.ac.za
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