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Van Feest tot Feest 
 

Zó is het met ons gegaan: 
steeds wat meer van God vandaan; 

Toch wou God dicht bij ons zijn, 
dus kwam Hij ons tegemoet 

in een Kind van vlees en bloed. 
- Brood en wijn. – 

 
Zó is het met het Kind gegaan: 
’t wou tussen de mensen staan, 

’t wilde bij de mensen zijn; 
maar verhard was hun gemoed, 
toen gaf Hij zijn vlees en bloed: 

- Brood en wijn. – 
 

Daarom mogen wij nu gaan 
naar de stal en bij Hem staan 
Die, als wij, mèns wilde zijn. 

Zo gaan wij van feest tot feest: 
Kerstmis, Pasen, Pinksterfeest, 

tot wij eeuwig bij Hem zijn, 
Hem niet zien in brood en wijn 

maar, omstraald met hemels licht, 
aangezicht tot aangezicht. 

 
 

Nel Benschop 
 

 

 

(Nel Benschop – wit als sneeuw – gedichten rondom kerst) 
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God én geld – God óf geld? 

Chicago in November? Tegen de hele grote Michigan meer aan, in het 

noorde van Amerika dichtbij Kanada. Koud, heb ik gedacht. Maar toen 

niet. Het weer is mild. Met mijn lichte Zuid-Afrikaanse winterkleding red ik 

het heel goed. 

Tienduizend mensen in een gróót conferentiecentrum: McCormick Place, 

Michigan Avenue, Chicago. Druk is het en best leuk. Maar ook 

vermoeiend. De hele dag zitten we lezingen aan te horen. We ontmoeten 

collega’s en vrienden van overal. De academische industrie. Geleerdheid 

en geld. 

Theologen en academici worden er vaak van beschuldigd dat ze niet 

geloven. Niet goed genoeg geloven. Niet op de juiste manier geloven. 

Hier zit ik dagen lang naar theologen, academici te luisteren terwijl ze 

spreken over hun academische werk en hun geloof. Echt geloof. Oprecht 

geloof. Doorleefd geloof. Men hoort hoe ze hun geloof toepassen op de 

realiteiten van deze wereld. Hoe ze willen helpen om de wereld en de kerk 

te verbeteren. Geleerdheid en geloof. 

En dan zijn er de boeken. Een hele grote zaal met alleen maar boeken. 

Van alle theologische uitgeverijen, niet alleen uit Amerika, maar ook uit 

Engeland, Nederland, Duitsland. Hier zijn de mensen. Hier is het geld. 

Een grote industrie.  

Godsdienst en geld. 

Donderdag (22 november) is het Thanksgiving hier in Amerika. Dan 

komen families en vrienden bijeen, genieten van een feestmaal en zeggen 

tegen elkaar waar ze dankbaar voor zijn. Iedereen krijgt een beurt om 

zijn of haar dank uit te spreken voor al de goede gaven die ze het 

afgelopen jaar hebben mogen ontvangen. Om God te danken. 

De volgende dag is het “black Friday”, zwarte vrijdag. Dan bestormen 

dezelfde mensen de winkels. Sommigen slapen voor de winkeldeur opdat 

ze eerste naar binnen kunnen gaan. Sommige winkels openen al om 

middernacht, anderen om 06h00 ‘s morgens. De hele grote “bargains” 

zijn beperkt en iedereen wil ze weg rapen voor de neus van de ander. Een 

grote industrie is het. Dankbaarheid en geld. 

Op 1 december worden de Kerstlichtjes officieel in Amerika 

aangeschakeld. De huizen worden versierd, de wegen, de winkels. 

Prachtig is het. De hele maand lang wordt er gereed gemaakt voor het 

grote feest. God-met-ons, de Verlosser is gekomen. In kerk en liturgie 

wordt gezongen en gevierd. Vreugde en vrede, geloof, liefde en 
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welwillendheid. Daar gaat het feest om. En het is tot een heel grote 

industrie geworden. God en geld. 

God, verlossing, geloof, godsdienst, dankbaarheid, geleerdheid, geld. Een 

eigenaardige combinatie, maar gewoon deel van onze menselijke realiteit. 

We kunnen die zaken niet van elkaar scheiden. We kunnen het geloof niet 

“zuiver” houden van “het verderfelijke invloed” van geld en industrie. Wij 

zijn daar deel van. Wij nemen daar deel aan. God én geld. 

Toch hebben ergens wel een keuze: God óf geld.  

Wij kiezen waar wij de focus op willen laten vallen. Wat in ons leven het 

belangrijkste zal zijn. Wat ons voorop staat en wat op de achtergrond. 

Waarin we ons hart en leven investeren.  

Maar met Kerst staan we weer voor een keuze. We tonen met onze keuze 

wat we echt belangrijk vinden. Met deze keuze gaan wij het nieuwe jaar 

binnen, gaan we onze toekomst tegemoet.  

Hoe we kiezen zegt wie we zijn. 

Yolanda Dreyer 

 

Gemeentenieuws 

Het kerkelijke jaar is voorbij en op 25 november stonden wij even stil en 

dachten terug over het jaar en aan onze geliefden die ons voorgegaan 

zijn. In januari nam de Maranatha gemeente afscheid van onze Dien 

Verstappen. In juli namen Petro en Henriette van der Kuil, Jan en Thornita 

van den Belt en Henry van den Belt afscheid van vader/schoonvader Dries 

van den Belt. Wilma Rall nam afscheid van haar sus Nonnie Dedekind. In 

augustus namen Titia Morgenrood en Bert en Siena van Zadelhoff 

afscheid van vader/schoon vader Barry van Zadelhoff. 

Wij zijn dankbaar voor alle gebeden om genezing die verhoord zijn voor 

Willy van Ommen, Jeltje Jekel, Ruud Anema, Jaap Smit, Yvonne de 

Koster, Maaike van der Toorn, Jan Smit en Marco van Wieringen. Wij 

blijven bidden voor vooruitgang bij Rina Knoester en bij de vader van Rob 

Calmer. Wij denken ook in gebed aan onze nieuwste leden Albert en 

Janine du Plessis, Albert kreeg een mantelvlies breuk operatie en er 

waren complicaties na de operatie. 

Wij bidden in het bijzonder voor Jolanda Grobler die op de lijst staat voor 

een lever overplanting en haar moeder Martine Letterie die helpt met de 

verzorging van Jolanda. Wij bidden voor een geschikte lever en een 

succesvolle overplanting en revalidatie.  
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De redactie van de Mare wenst al onze lezers de volgende wens voor de 

feestdagen en het nieuwe jaar 2013: 

 

Tijd om van de kleine dingen te genieten 

Rust om stil te staan bij mooie momenten 

Sterkte om tegenslagen te overwinnen 

Vriendschap om je hart te verwarmen 

Humor om wat somber is te kleuren 

Een glimlach om elke dag mee te beginnen. 

Fijne feestdagen! 

 

Dankbaarheid - 1 

Nu we aan het eind van het jaar zijn gekomen wil ik graag mijn dank 

uitspreken aan allen die zoveel doen voor de gemeente. Er wordt heel 

veel gedaan waar wij als lidmaten niet altijd weet van hebben. Jullie zijn 

het zout der aarde! 

De eredienst waaraan we deel mogen nemen met het zingen van de 

liederen en de gebeden, het leren uit de preek, dat alles versterkt en 

vertroost ons. 

We kunnen voor en na de dienst nog even gezellig koffie drinken waarbij 

we voor elkaar belangstelling tonen en medeleven. 

Veel om dankbaar voor te zijn bij de Maranatha kerk! 

Een lidmaat 

 

Dankbaarheid - 2 

Graag wil ik iedereen bedanken voor alle liefde en aandacht en meeleven 

die Herman en ik in de laatste maanden hebben ontvangen van de 

gemeente. Mij gezondheid is aanzienlijk vooruit gegaan na de operatie en 

ik heb uitstekende behandeling gekregen in het ziekenhuis. In het 

bijzonder dank je wel aan Eddie en Joke die op bezoek kwamen met een 

prachtige orchidee en voedsel pakket en ook Carusta die mij kwam 

bezoeken. Ik ben dankbaar voor al de lieve ondersteuning en weet dat ik 

er nog degelijk bij hoor.  

Groetjes, 

Maaike van der Toorn 
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De kerststal 

Lang, heel lang geleden was er eens een jonge beeldhouwer en die ging 

dood. Geld bezat hij niet, want hij was maar een arme kunstenaar. Toen 

de pastoor van zijn dood hoorde en zijn werkplaats betrad vond hij een 

klein briefje waarop stond: 

Zeereerwaarde heer pastoor, Een begrafenis kan ik niet betalen. Maar wat 

achter het gordijn staat is voor uw kerk. Het is misschien niet veel, maar 

ik heb er wel mijn hele ziel en zaligheid in gelegd. Hoogachtend, de 

beeldhouwer. Plaats vlak voor de kameel altijd een brandende kaars. Dat 

geeft van die mooie, en ook een beetje geheimzinnige schaduwpartijen op 

de achterwand. Kinderen vinden dat prachtig. 

De pastoor sloeg het gordijn terug en keek vol verbazing naar de mooiste 

kerststal die hij ooit had gezien. Het ene beeld was nog indrukwekkender 

dan het andere, van koning tot herder, en leken naar het leven 

gebeeldhouwd. De gehele kerstgroep was compleet; ook de os, de ezel en 

zelfs een enorme kameel ontbraken niet. 

De pastoor haastte zich terug naar de kerk en droeg uit dankbaarheid een 

mooie requiemmis op voor de overleden beeldhouwer. Ook regelde hij 

een nette begrafenis. De koster sjouwde de volgende dag onder veel 

gepuf en gehijg de loodzware beelden één voor één naar de kerk. Het was 

juist de week voor Kerstmis, en de parochianen en vele andere mensen 

kwamen van heinde en verre toegestroomd om de groep te bewonderen. 

“Wat een schitterende beelden,” zei iedereen. “Onze beeldhouwer heeft 

zich zelf overtroffen. Hij is nu dood, maar kijk, hij leeft voor altijd voort in 

deze prachtige kerstgroep.” 

En zo was het. Ieder jaar opnieuw wikkelde de koster de beelden uit de 

oude kranten waarin hij ze het jaar daarvoor zorgvuldig had verpakt, 

schikte ze rond de kribbe, en stak de kaarsen aan (het flakkerende 

kaarslicht deed de schaduw van de kameel over de wand bewegen). De 

bezoekers stroomden toe, en ouders vertelden aan hun kinderen over de 

beeldhouwer en hoe de kerk aan die bijzondere kerstgroep was gekomen, 

net zoals ze dat vroeger van hun eigen ouders ook hadden vernomen. Zo 

bleef de beeldhouwer voortleven in de herinnering. En de kinderen keken 

ieder jaar opnieuw naar de geheimzinnig bewegende schaduw van de 

kameel op de achterwand. Zij zongen daarbij hun vrome liederen, zodat 

het Kerstfeest in alle luister en omringd met alle tradities kon worden 

gevierd. 
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Maar zoals dat nu eenmaal gaat in een sprookje, op een kwade dag ging 

het mis. Er kwam een nieuwe pastoor (“pastor”, zei hij zelf) met hele 

moderne en frisse ideeën, ideeën waarin een eeuwenoude beeldengroep 

niet meer paste. Hij sprak van dialoog met de wereld, over deuren die 

naar buiten open gaan, ja over basisgemeentes en forse vernieuwing van 

onderaf, over de nieuwe Bijbelvertaling, over sterk gewijzigde 

theologische inzichten en de vrouw in het ambt, en over “die oude 

poppenkast afschaffen”, en meer van dat soort afgrijselijke woorden. 

Kerstmis naderde, maar een stal en een kribbe kwamen er onder de 

nieuwe, vooruitstrevende pastoor de kerk niet meer in, laat staan dat de 

daarbij behorende beelden werden uitgepakt. Er kwamen nog wel 

kinderen de kerk in, maar het enige wat zij aantroffen was een voederbak 

gevuld met stro, en twee beelden van een asielzoekend echtpaar. De 

kinderen werd uitgelegd dat deze opstelling zeer modern en politiek 

correct was, maar daar hadden ze geen boodschap aan, want ze waren 

gekomen voor Maria en Jozef, en een kribbe met het Kind Jezus. En waar 

was het pronkstuk gebleven, de enorme kameel met zijn geheimzinnig 

flakkerende schaduw?  

 

“Ik voorzie dit jaar grote problemen,” mompelde koning Melchior. Hij had 

de laatste weken vanaf de bovenste plank in de kast van de sacristie met 

ongerustheid meegeluisterd naar alle krankzinnige moderniseringsideeën. 

Een jaar lang had hij ingepakt gelegen in de sportpagina van een jaar 

terug (“Excelsior grijpt naast periodetitel”) en hij vreesde op deze manier 

nooit te weten te komen of zijn club nog was gepromoveerd. 

De jongste herder zei: “Ben jij dat soms, Melchior? Niet zo somber zeg, 

we zijn er toch ieder jaar weer samen uitgekomen?” Maar de herder had 

makkelijk praten, want hij lag verpakt in de strippagina en had iedere dag 

pret voor twee. 

De kameel dacht niets en kauwde bedachtzaam op zijn krant (hij had als 

verpakking juist de pagina met het recept van de dag getroffen), terwijl 

Jodocus, weer een andere herder, voor de zoveelste keer las dat 

wasmiddel X sterk was vernieuwd (“nu in voordelige literflacon”). 

 

En zo verstreken de jaren, en de prachtige kerstgroep raakte in 

vergetelheid. Maar door alle vernieuwingen – niemand had er om 

gevraagd, en eigenlijk wilden de meeste mensen ze ook helemaal niet – 

liep de kerk langzaam leeg en raakte daardoor zelf óók in vergetelheid. 
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En zo kon het gebeuren dat op een kwade dag de kerk haar deuren voor 

de laatste keer sloot en haar inboedel via een faillissementsveiling moest 

verkopen. 

 

Kanunnik Stefan Coppieters van de orde van de Heilige Cajetanus, 

bekend om haar werk voor nooddruftige weeskinderen in veelal verre 

landen, staarde peinzend naar de advertentie van de veiling van failliete 

kerkinboedels. Lang geleden had er in zijn woonplaats Gent een jonge en 

geniale beeldhouwer gewoond, die vanwege duistere persoonlijke 

problemen de stad in grote haast had moeten verlaten, en waarschijnlijk 

in noordelijke richting was vertrokken; niemand die het met zekerheid 

kon zeggen. 

De geruchten gingen dat zijn meesterwerk, een kerststal, waar hij zijn 

hele ziel en zaligheid in had gelegd, zich daar ergens nog moest 

bevinden. Zou dit dan wellicht …. 

Hij raadpleegde de stand van zijn girorekening, knikte vastbesloten, trok 

zijn jas aan en begaf zich met vaste tred naar het treinstation Sint 

Pieters. 

 

Het was Kerst avond. Niet hier, niet in Gent, nee lieve kinderen, heel ver 

weg, ergens in een klein Afrikaans dorpje, gelegen midden in een groot 

oerwoud. In dit dorpje bevond zich een klein weeshuis, arm maar netjes, 

op het been gehouden door de broeders van de orde van de Heilige 

Cajetanus uit Gent. 

In het kerkje naast het weeshuis brandde licht. Er klonk het vrome geluid 

van kindergezang, kerstliederen om precies te zijn. 

Een stokoude broeder met een grote witte baard dirigeerde het 

kinderkoor, dat stond opgesteld vlak voor een prachtige, oude kerstgroep, 

met beelden die welhaast levens echt leken. 

De kinderen gingen na afloop op rij terug naar het weeshuis, waar een 

andere broeder ze het wonderschone verhaal van Maria, Jozef en het Kind 

Jezus voor de zoveelste keer vertelde, en hoe de Drie Koningen het Kind 

Jezus kwamen aanschouwen, begeleid door hun knechten en vergezeld 

van hun kamelen. Zij boden het Kind hun gaven aan: goud, wierook en 

mirre. 

Intussen doofde de stokoude broeder met de grote witte baard in de kerk 

de kaarsen, op één na, en sloot vervolgens de kerk af. Buitengekomen 

keek hij even omhoog. Aan het firmament schitterden talloze sterren aan 
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een heldere, nachtelijke hemel, terwijl binnen …. 

 

Balthasar, de oudste en meest wijze van de Drie Koningen, knikte 

goedkeurend, en ook de twee andere koningen keken tevreden om zich 

heen. Zeker, de omgeving was wel helemaal anders – zelfs met Kerstmis 

was het hier smoorheet – maar de sfeer was er precies goed, als vanouds 

zeg maar, en daar ging het natuurlijk om. Gedrieën schoven ze nog een 

klein beetje naar voren, en knielden toen vol devotie neer voor de kribbe, 

met daarin gelegen het Kind Jezus, want het klokje van de kerk sloeg 

juist op dat moment het middernachtelijk uur, en dat betekende: het was 

Kerstmis. 

Een lichte tocht trok door het kerkje en deed de kaars die was blijven 

branden even flakkeren. De schaduw van de kameel bewoog hierdoor 

zachtjes over de muur, een beetje geheimzinnig maar toch ook weer 

vertrouwd. Jodocus, de oudste der herders, zag het en glimlachte 

tevreden voor zich uit, want precies zo (en niet anders) had hun 

schepper, de in ballingschap gestorven jonge beeldhouwer uit Gent, het 

indertijd bedoeld. 

 

Rotterdam, december 2011 - Leo Knoops en Wim Knoops 

http://www.kerstbeelden.nl/home/kerst-verhaal  
 

  



dec 2012 – jan 2013 / 10 

 

 

Het cadeau  

 

Afgelopen zaterdag werd in de NRC gevraagd naar het mooiste cadeau 

dat je ooit kreeg. De vraag intrigeerde mij. Ik dacht na en plots wist ik 

wat mijn antwoord zou zijn; ik kreeg het onverwacht en van iemand die ik 

nauwelijks kende. Ik stond huilend tegen de muur van de speelplaats. Ze 

stootte mij aan en stopte iets in mijn hand, een magneet. Ik denk niet dat 

we een woord wisselden. Zij was van de ‘Franse zusters’. Die zorgden 

voor kinderen die niet thuis konden wonen. Ze werden zelf gepest en 

gingen gebukt onder een hard liefdadigheidsregime. Ik zat in de tweede 

klas. Linkshandigheid, een kroontjespen en smalle horizontale lijntjes was 

te veel gevraagd voor mijn motoriek.  

 

Het didactisch antwoord in die tijd was mijn schrift tonen aan alle 

klasgenootjes. Solidariteit bij 8-jarigen is nog niet ontwikkeld. Na de 

rondgang langs alle tafeltjes restte mij een plaats in de hoek. Het cadeau 

kwam op het juiste moment. Ik wil haar nog bedanken, na 50 jaar. 

 

F. Buchrnhornen 

 

http://www.nrc.nl/ik/2012/11/24/het-cadeau/ 
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Dienstrooster december 2012 

 

 

2 december 

koffiedrinken 

Sinterklaas 

9 december 16 december 

1 Jeugdlezer H Kettner E de Jong 

2 KJ Leeuw T van Wyk N vd Eijkel 

3 R Boer D Kruger J de Jong 

4 W Strydom R Appel R Boer 

5 M Letterie A Knoester H Kettner 

begroeting V Vernede W Kruger I Pol 

bloemen W Mandelstam D Hiddema R Spoon 

koffie 
F le Roux 

K Strydom 
 

 

 

23 december 

Kerstzangdienst 

18h30 

25 december 

Kerstdienst 

10h00 

30 december 

1 F vd Kuil C Reinten N vd Eijkel 

2 P de Haas J Smit T van Wyk 

3 R Appel R Boer J de Jong 

4 N Knoester W Strydom D Kruger 

5 M Letterie K Strydom A Knoester 

begroeting V Vernede P Reinten I Pol 

bloemen D Kruger J vd Eijkel H Kettner 
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Dienstrooster januari 2013 

 

 6 januari 13 januari 

Koffiedrinken 

20 januari 

1 F vd Kuil N vd Eijkel 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 H Kettner 

begroeting W Kruger M Letterie V Vernede 

bloemen H Kettner E Goede J de Jong 

koffie  F Smal 

C Koning 

 

 27 januari   

1 C Reinten   

2 T van Wyk   

3 R Boer   

4 D Kruger   

5 I Pol   

begroeting J vd Eijkel   

bloemen I Pol   
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Agenda december 2012 

 

Zondag 2 

1e Advent 

10h00 

11h00 

Eredienst Ds Carusta vd Merwe 

Koffiedrinken/Sinterklaas 

Maandag 3 10h00 Bijbelstudie – Ouderen Noorde 

Jeltje 011 791 4592 

Vic 073 700 9610 

Dinsdag 4 9h00 – 13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 6 17h30 FINCOM 

Zondag 9 

2de Advent 

10h00 

17h00 

Eredienst Ds Y Dreyer 

JSA gezamentlijke dienst 

Dinsdag 11 9h00 – 13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 13 19h30 Bijbelstudie – Noorde 

Rieneke 011 704 3602 

Zondag 16 

3de Advent 

10h00 Eredienst Ds Y Dreyer 

Dinsdag 18 9h00 – 13h00 Kerkkantoor 

Zondag 23 

4de Advent 

 

18h30 

GEEN OCHTEND DIENST 

Kerstzangdienst 

Koffie na afloop 

Dinsdag 25 10h00 Kerstdienst Ds Y Dreyer 

Zondag 30 10h00 Eredienst Ds Annelie Botha 
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Agenda januari 2012 

 

Zondag 6 

Epifaniezondag 

10h00 

11h00 

Eredienst Ds Tanya van Wyk 

Bijbelstudie Oost en Zuid 

Maandag 7 10h00 Bijbelstudie – Ouderen Noorde 

Jeltje 011 791 4592 

Vic 073 700 9610 

Dinsdag 8 9h00 – 13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 10 17h30 FINCOM 

Zondag 13 10h00 

11h00 

Eredienst Ds Y Dreyer 

Koffiedrinken 

Dinsdag 15 9h00 – 13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 17 10h00 

19h30 

Koffieclub 

Bijbelstudie Noorde  

Rieneke – 011 704 3602 

Zondag 20 10h00 

11h00 

Eredienst Ds Y Dreyer 

Bijbelstudie West en Noord 

Dinsdag 22 9h00 – 13h00 Kerkkantoor 

Zaterdag 26 9h00 Gemeentebeplanning (Tentatief) 

Zondag 27 10h00 Eredienst Ds Y Dreyer 

Dinsdag 29 9h00 – 13h00 Kerkkantoor 
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verjaardagen december 2012 / januari 2013 

 

Zaterdag 1 december Yolanda Dreyer 082 893 2104 

Zaterdag 1 Ineke Goede 011 478 2484 

Zaterdag 1 Lijntje van Zwieten 011 704 6868 

Maandag 3 Mike Knoester 082 890 3426 

Zondag 9 Hilde Hoorweg 011 023 9834 

Dinsdag 11 Paul Reinten 012 205 1437 

Maandag 17  Rie van Oudheusden 011 972 5417 

Woensdag 19 Wilma Rall 011 646 1725 

Donderdag 20 Jakkie Knoester 011 863 0300 

Zondag 23 Nico Kiewiet 011 662 1310 

Maandag 24 Marijke Appel 076 111 2119 

Dinsdag 25 Siena van Zadelhoff 011 614 4491 

Vrijdag 28 Ingrid Janbroers 011 431 1103 

Zaterdag 29  Ernest de Jong 011 453 8928 

   

Dinsdag 1 januari Robin McDonald 011 475 4375 

Woensdag 2  Ferry van der Kuil 011 478 1082 

Woensdag 2 Vera Weggelaar 044 620 2807 

Donderdag 3  Hanja Kettner 012 654 7692 

Zaterdag 5 Martine Letterie 011 472 2948 

Maandag 7 James Schutte 084 713 7725 

Dinsdag 8 Wikus Kruger 082 336 9603 

Woensdag 9 Janny vd Eijkel 072 197 0077 

Donderdag 10 Bert van Ommen 011 783 7871 

Zaterdag 12 Bram le Roux 011 462 7706 

Vrijdag 18 Ina Pol 011 973 1223 

Zondag 20 Elizey Groenewald 071 362 6976 



 

 

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
mailto:steinmann@absamail.co.za

