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Een klein berichtje 
 

Een klein berichtje in de krant. 
Men noemde hem de leider 

van een wat excentrieke groep, 
een onverschrokken strijder. 

Hij overleed na 'n lange nacht 
van eindeloze pijnen, 

verloochend door een goede vriend, 
verlaten door de zijnen. 

 
Een klein berichtje in de krant, 

je moet het maar vergeten. 
Wellicht niets meer dan een fantast 

of hoe hij ook mag heten. 
Een ieder gaat z'n eigen gang, 
het kruis wordt opgeborgen. 

Daar komt wel weer een ander aan, 
vandaag of anders morgen. 

 
Maar nu nog, na tweeduizend jaar, 

wordt weer dit feit besproken. 
Het lijkt of  'n uitgeblazen vuur 

ineens weer wordt ontstoken. 
Een klein berichtje in de krant, 

met verve opgeschreven: 
De man die eens onschuldig stierf, 

blijkt altijd nog te leven! 
 

Frits Deubel 

(http://www.gedichtensite.nl/pasen/8086-een-klein-berichtje) 
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Hier aanwezig 
Hoe komt geloof tot stand?  

Hoe houdt men het geloof in stand?  

Wat betekent het geloof voor nu?  

Wij hebben maar één antwoord: door het vertellen van het verhaal van 

Jezus van Nazareth. Dit doen wij door heel het kerkelijke jaar heen, maar in 

het bijzonder in deze tijd tot en met Pasen. 

Want wie van hem hoort en zijn verhaal ervaart, kan in hem geloven.  

Wie in hem gelooft, kan door het horen en ervaren sterker geloven.  

Met het oude verhaal is het nu verweven.  

 

Het verhaal is niet alleen oud, maar leeft nu. Leeft in ons. In Jezus werd God 

aanwezig in de wereld. In het vertellen van zijn verhaal wordt God aanwezig 

in ons leven. Telkens weer nieuw. Telkens horen we het anders. Soms horen 

we het alsof voor het eerst. 

 

Huub Oosterhuis, Nederlandse dichter, auteur, componist, liturg, ex-priester, 

vertelde het verhaal van Jezus van Nazareth in de vorm van een “leerdicht”, 

met de titel: Hier aanwezig (2005 Kampen, Ten Have). Met dichter-woorden 

laat hij zien, horen, ervaren  hoe God in Jezus’ verhaal nu aanwezig is en 

wordt. Ook nu in 2013. 

 

 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát 

 een tocht door de woestijn, een weg ten leven,  

een spoor van licht dat als een handschrift staat  

tegen de zwartste hemel aangeschreven:  

Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,  

Hij roept ons aan: Ik zal jou niet begeven. 

 

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,  

die het gewaagd heeft onze hand te vragen;  

die ons uit angst en doem heeft weggetild  

en ons tot hier op handen heeft gedragen;  

Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –  

vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 

 

Van U is deze wereld, deze tijd. 

Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 

Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,  

uw woord de bron waaruit wij willen drinken.  

Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –  

dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 

(Oosterhuis 2005:125) 
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Gemeentenieuws 
Overleden – Adriana Rouda (Sjaan) Hoogstad 

Berichtje van Jan Hoogstad: 

Mijn Moeders noem naam zoals je weet was Sjaan maar haar doopnamen 

waren Adriana Rouda geboren Spuij op 23 Mei 1922 te Rotterdam en 

overleden  op negentig jarige leeftijd op 16 December 2012 in Harrismith. 

Mijn ouders zijn op 2 Augustus 1944 getrouwd en er zijn drie kinderen uit het 

huwelijk geboren – Jan, Tineke en Bas. Wij zijn in 1957 naar Zuid Afrika 

geëmigreerd. 

Geboren – Braydon Groenewald 

Op 10 december is een zoon geboren voor Clyde en Wanda Groenewald, 

broertje voor Elzay, kleinzoon voor Nick en Amanda Knoester en 

achterkleinzoon voor Mike en Rina Knoester, hij woog 3.8 kg. Gefeliciteerd 

aan alle families en heel veel plezier gewenst met Braydon! 

Lappenmand 

 Yolanda Grobler – is aan het opknappen na haar lever overplanting 

 Tanya van Wyk – is aan het opknappen na een knie operatie, gelukkig 

was de tumor die er uitgehaald is niet kwaadaardig 

 Andrea van der Kuil – is aan het opknappen na een correctieve enkel 

operatie 

 Nellie Gentenaar was een tijdje in het ziekenhuis en is nu weer thuis in 

haar eigen kamer in mid-care op Summerfield Park. Het gaat niet zo 

best met Nellie, haar hart werk niet meer zo goed en krijgt ze daardoor 

weinig zuurstof door het lichaam en is ze heel erg moe en kan nog maar 

weinig doen. Toch houd ze de moed er wel in. Na de kerk gaan kan nu 

niet meer. Ze wordt binnenkort 91 jaar. 

Niet mobiele ouderen 

 Jeltje Jekel is in voltijdse verzorging, adres is 201 Eccleston Crescent, 

Kleve Hill Park in Bryanston. Bezoek tijd is om 10:00 en 15:45. 

 Herman van der Toorn is in voltijdse verzorging in de Elandsvallei Home 

for the Aged in Primrose. Maaike van der Toorn woont bij haar zoon 

Hugo in Hazeldene, Germiston, en is bereikbaar op 076 106 5231 en 011 

827 5822.  

 Nellie Gentenaar is in verzorging in St Christopher’s Mid Care in 

Summerfield Park Retirement Village, het adres is 41 Carlton Straat, 

Jukskei Park – dichtbij Olivedale Clinic. Haar mobiele nummer is 072 203 

1460 of de afdeling zuster op 011 704 3398.  

 Theo van der Berg woont in Unit 74 in de San Sereno Retirement Village, 

30 Flemming Road in Bryanston. Zijn telefoonnummer is 011 463 5632. 

 Rie van Oudheusden woont in Herfsland, Cactuslaan, Allen Grove in 

Kempton Park. Haar telefoon nummer is 011 972 5417. 

 Riek Vink woont bij haar dochter in Monument in Krugersdorp en haar 

telefoon nummer is 011 954 1123. 
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Paas Ontbijt 
U wordt vriendelijk uitgenodigd voor een Paas Ontbijt 

Wanneer: Zondag, 31 Maart 
Waar: in de grote zaal Philadelphia 

Tijd: 08h30 voor 08h45 
RSVP: Charlotte Reinten 

083-441-2141 
Charlotte@yneldo.com 

 

Dutch Winter Faire zaterdag 6 juli 2013 
Vertel het door zaterdag 6 juli 2013 word de grote Dutch Winter Faire gehouden!  

Beplanning gaat flink. Meer dan 25 stalletjes zijn al geregeld en wij hebben al een 

paar donaties ontvangen voor prijzen. Wij hebben beslist hulp nodig en zoeken 

medewerkers. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de volgende stalletjes en 

daar hebben mensen voor nodig. Als u mee wil helpen geef a.u.b. uw naam door 

aan de persoon die het stalletje regelt: 

 

Handwerk Jenny le Roux 

Rookworst Hanja Kettner 

Haring Martin vd Kuil 

Poffertjes Reinten Familie 

Cake Sandra Steen 

Rad van Avontuur ??? 

Classic and Collectables Frouk Smal/Ina Pol 

Nasi Janbroers Familie 

Boeken Ellen vd Kuil 

Glühwein ??? 

Kinderen entertainment Carusta van der Merwe 

Bloemen en Planten Yvonne de Koster 

 

Wij zoeken ook prijzen voor de verloting, Rad van Avontuur en de grabbelton. 

Jenny heeft ook van alles nodig voor het handwerk stal.  

Van Ina Pol en Frouk Smal voor Classics and Collectables & Witte Olifant stand: 

Als U aan het opruimen ben denk dan aan onze stand, we kunnen van alles 

gebruiken. Neem het mee naar de Kerk en wij zullen alles verder verzorgen. 

Nicolette van den Eijkel - nvdeijkel@mweb.co.za 

 

Een kroontje op het werk van Ikusasa 
“Het is een klein kroontje op ons werk”, zegt Ria Westerbeek, de voorzitter van de 

Stichting Ikusasa. Deze stichting biedt schoolkinderen in Zuid-Afrika financiële 

ondersteuning en in dat land wordt “Ikusasa Kids” opgericht die in navolging van 

het Nederlandse systeem sponsors gaat zoeken om kinderen te kunnen helpen. De 

mailto:Charlotte@yneldo.com
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organisatie in Zuid-Afrika is vergelijkbaar met die in Nederland, maar beide 

stichtingen zijn zelfstandig en niet van elkaar afhankelijk. Het zijn twee zusjes die 

beiden zelf verantwoordelijk zijn voor het eigen werk.  

“Het is onze droom dat het land zelf ook kinderen opvangt”, vertelt Ria die begin 

dit jaar samen met haar man voor de elfde keer namens Ikusasa Zuid-Afrika heeft 

bezocht. De stichting is in 2003 begonnen en bestaat nu dus tien jaar. Naar 

aanleiding van dat jubileum heeft een christelijke Zuid-Afrikaanse tv-zender een 

opname over het bezoek van Ria en Luc gemaakt. De uitzending werd afgesloten 

met een uitspraak van Ria: “Met een arm om je schouder schijnt de zon pas echt. 

Aandacht is geen luxe, maar een mensenrecht”.  

Met de bijdragen van de sponsors in Nederland helpt Ikusasa nu 215 kinderen, 57 

van het Coronation Training Centre voor gehandicapte kinderen en 158 van MES 

(grote maatschappelijke organisatie te Johannesburg). Om allerlei redenen zijn in 

totaal 26 kinderen uitgeschreven, van wie zeventien in Soweto. Sommigen zijn 

geslaagd op school, één kind werd doodgestoken en een groep kinderen is 

gewoon vertrokken. Het is normaal dat mensen in Zuid-Afrika vaak verhuizen 

vanwege huurachterstand, familieruzies of buurtproblemen. “Arme mensen blijven 

niet lang op één plek. Het gebeurt ook dat kinderen worden uitgeleend aan 

familie, die dan op deze manier een hogere kinderbijslag ontvangt. En soms gaat 

het financieel beter met een gezin dat dan geen hulp van de stichting Ikusasa 

meer nodig heeft”, verklaart Ria.  

Tijdens de eerste week van hun verblijf in Zuid-Afrika heeft Ria veel overleg gevoerd 

met MES en scholen en kinderen bezocht. Luc heeft toen in het Lufunoni-huis 

gewerkt. Hij heeft daar samen met vier mannen een dak gerepareerd. Bij regen 

bleef water op het dak staan, waardoor er lekkages ontstonden. Luc heeft samen 

met hen het dak schuin gelegd. Toen het werk klaar was, kregen ze een certificaat. 

De mannen vonden dat ze veel hadden geleerd.  

Grote groepen kinderen hebben schoolspullen gekregen en Ria heeft ook kinderen 

individueel gesproken. Een meisje was heel verdrietig en toen bleek dat ze het thuis 

heel moeilijk heeft: vader overleden en moeder kijkt niet naar haar om. Een ander 

meisje vertelde dat ze het schoolbord niet zo goed kan zien. Ze had daardoor ook 

niet zo’n goed rapport. Ze krijgt nu een bril van 75 euro die door Ikusasa wordt 

betaald.  

Ook bleek dat er meer en beter moet worden samengewerkt tussen scholen en 

MES. Bij haar bezoek ontdekte Ria dat twee kinderen er wel heel armoedig bijliepen 

ondanks de verstrekking van nieuwe schooluniformen. Ook de school had deze 

kinderen een uniform gegeven! Waarschijnlijk hebben gezinnen die uniformen 

verkocht om aan geld te komen. Daarom is nu de afspraak gemaakt dat de school 

het uniform betaalt en de stichting Ikusasa het schoolgeld voor haar rekening 

neemt.  

Bij een bezoek aan het hospitaal van MES heeft Ria de medische apparatuur 

overhandigd die Ikusasa in Nederland had gekregen. “Ze waren er zo blij mee! Het 

personeel bleef de elektronische bloeddrukmeter bij elkaar uitproberen”, vertelt Ria 

die samen met de zieken en ouderen gebak en drinken kreeg als dank voor de 

nieuwe spullen.  

Op een donderdagavond zijn Ria en Luc met de mensen van MES in de straten van 

Johannesburg soep en brood gaan uitdelen en bezochten ze een niet meer 
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gebruikte kerk waar vluchtelingen uit Zimbabwe zaten. “Het was indrukwekkend, 

maar ook om moedeloos van te worden. In Zuid-Afrika leven acht miljoen illegale 

mensen zonder papieren. Tel daarbij de werklozen op (ruim 40% van de bevolking) 

van wie velen onder de armoedegrens leven”.  

”Het voelde alsof wij door een hel liepen. Links en rechts lagen mensen. Ik zag een 

hoopje vuil – dacht ik – maar opeens hoorde ik een stem: ik heb honger.... Maar de 

man ging geen soep en brood halen. Waarschijnlijk was hij bang dat hij zijn plekje 

zou kwijt raken of had hij geen kracht om op te staan. Iemand riep: geef mij geld 

en een baan. Een man uit Malawi vertelde dat hij acht jaar geleden naar Zuid-

Afrika was vertrokken om geld te verdienen voor zijn gezin met drie kinderen. Hij 

vond geen baan en leeft op straat. Terugkeren naar zijn gezin gaat niet, omdat hij 

geen geld heeft. Toen iemand van MES hem vroeg of hij een droom had, begon hij 

heel hard te huilen. Hij zei: “Ik kan niet meer dromen. Als ik geen eten van de 

kerken of van MES krijg, dan weet ik niet of ik nog zou leven.”  

Na tien dagen zijn Ria en Luc naar het Coronation Training Centre gegaan. Luc 

heeft daar een grote vitrinekast gemaakt, waarin lijsten en mededelingen van de 

school kunnen worden gehangen. Ria heeft school- en huisbezoeken afgelegd en 

dankzij de gift van een sponsor voor een jongetje, George, kleren gekocht: een 

trainingspak, ondergoed, jas en schoenen.  

“We konden veel kopen voor weinig geld. Je zag de oogjes van dat jochie gaan 

tintelen. Hij wist niet hoe hij het had”, vertelt Ria. “De volgende dag stond hij bij de 

dagopening van z’n school in de rij en trok hij stiekem z’n rits een beetje naar 

beneden om mij te laten zien wat hij aan had. Dat was een heel leuk moment”.  

Ikusasa blijft betrokken bij het Lufunoni Home van MES en blijft helpen bij het 

opknappen van het gebouw. De ongehuwde moeders die er met hun kinderen 

woonden, zijn vertrokken. Twee meisjes hebben nu een baan en drie meisjes zijn 

terug gegaan naar hun geboortestreek. Dit project kostte teveel geld en daarom is 

er een andere oplossing gekomen in de vorm van een samenwerkingsverband met 

St Peter Child Care. Dit alles is in goed overleg gegaan met Ikusasa.  

St Peter Child Care wil er maximaal zes weeskinderen in gezinsverband onder 

leiding van een zorgmoeder huisvesten. De ouders van deze weeskinderen zijn 

allemaal overleden aan aids. Het Lufunoni Home zelf blijft van MES. St Peter Child 

Care is een christelijke organisatie die in 2000 is gesticht door leden van de St. 

Peter’s by the Lake Community Church (Parkview), een onderdeel van de Lutherse 

Kerk in Zuid-Afrika. Ze ondersteunt op dit moment met een groep vrijwilligers, de 

hulp van een betaalde projectmanager en een buschauffeur zeven 

pleeggezinnen met zeven pleegmoeders en 25 weeskinderen. Ikusasa is bij deze 

verandering van het Lufunoni Home in een pleegzorghuis betrokken en gaat de 

kinderen ondersteunen.  

Tijdens hun verblijf in Zuid-Afrika hebben Ria en Luc Westerbeek met een aantal 

gehandicapte kinderen ook de leden van de Zuid-Afrikaanse gospelgroep Ikusasa 

ontmoet. De groep treedt van 21 februari tot en met 28 april op in Nederlandse 

theaters en komt in april ook naar Nieuwegein. Ikusasa betekent ‘toekomst’ in de 

Zulu-taal. Verhalen en toekomstdromen van jongeren vormen de inspiratiebron 

voor deze productie. De show is een kleurrijke mix van het spetterende muziek- en 

dansleven dat Zuid-Afrika rijk is; van traditionele Gospel tot African house.  
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Een groep van vijftien zangers dansers, acteurs en musici neemt de bezoekers mee 

naar het bruisende “Alexandra”, één van de grootste townships van Johannesburg 

(uit deze townships heeft de stichting ook kinderen in haar project). Daar probeert 

een nieuwe generatie een bestaan op te bouwen en dromen waar te maken. Ze 

bieden een kijkje in het leven van de bewoners van 5th Street en tonen 

verschillende muziek- en dansstijlen, maar ook met de karakters en verhalen 

daarachter.  

Theater Ikusasa in Zuid-Afrika heeft niets met de Stichting Ikusasa in Nederland te 

maken. Ze hebben goede contacten en toevallig dezelfde naam; meer niet. 

Speeldata en een filmpje van de repetities in Johannesburg staan op 

www.ikusasa.com.  

 

STICHTING IKUSASA IJsselstraat 17, 3433 BE NIEUWEGEIN  

Telefoon: 030-6062750 of 06-20594114  

E-mail: stichtingikusasa@gmail.com  

Website: www.ikusasa.nl  

KvK nr. 24437392  

ANBI-erkend NL: Rabobankrekeningnr. 1132.04.124  

Zuid-Afrika: RMB Private Bank nr. 6239 64 44 079, t.n.v. “Ikusasa-kids” 

 

Afwachten of aanpakken 
‘Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer’ Nog altijd is dit 

een bekend lied. De vraag is: Hoe ga je daarna verder? 

Als je gezongen hebt: ‘Neem mijn zilver en mijn goud’, moet je dan de 

volgende dag alles weggeven? Of: ‘Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn 

koning hulde biedt’, moet je dan al je cd's wegdoen of nooit meer kijken 

naar X-Factor? 

Of is het zingen van dat lied meer een soort aanbod. Je biedt je leven aan 

God aan. Hij kan op jou rekenen. Je stelt je gaven beschikbaar. Maar als Hij 

er geen gebruik van wil maken, is het ook goed. Je wacht af.  

Als je passief blijft afwachten, gebeurt er meestal niets. Maar door te 

proactief te zijn, kun je grote fouten maken. 

Hoe kom je te weten wat God van je vraagt? 

Heel belangrijk is het om dicht bij God te leven. Veel te bidden, trouw de 

Bijbel te lezen. Soms krijgt je dan een direct antwoord. Je kunt bij moeilijke 

beslissingen ook eerst andere kinderen van God om advies vragen.  

Toch kan het heel moeilijk blijven. Neem dan zelf een stap. Natuurlijk wel in 

afhankelijkheid van God. Iemand die het zo deed, was Jonatan, de zoon 

van koning Saul. Zijn land was in de greep van de Filistijnen. Jonatan was een 

van de weinigen die nog een zwaard had! Hij kwam op het volgende idee: 

Hij zei tegen zijn wapendrager: ‘Laten wij oversteken naar de wachtpost van 

die onbesnedenen. Misschien is de HEER op onze hand. Hij kan immers 

evengoed met weinigen voor een overwinning zorgen als met velen’ (1 

Samuël 14).  
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Jonatan zat niet bij de pakken neer, maar kwam in actie. Maar niet buiten 

God om. Hij besloot God ook om een teken te vragen.  

‘Luister,’ zei Jonatan, ‘we steken over en zorgen dat de soldaten ons zien. 

Misschien zeggen ze tegen ons: ‘Halt! Verroer je niet tot we bij jullie zijn!’ Dan 

blijven we staan en gaan we niet naar ze toe. Of ze zeggen: ‘Kom maar op!’ 

En dan klimmen we naar boven, want dat is voor ons het teken dat de HEER 

ze aan ons uitlevert.’ 

Toen de Filistijnen Jonatan uitdaagden om tegen de rotsen op naar boven 

te klimmen, wist Jonatan dat God met hem was. Dus klom hij omhoog en 

versloeg met zijn list de Filistijnen. 

‘Neem mijn leven, Heer’ 

Wil jij ook zelf stappen zetten om je doel te bereiken? Doe het, maar dan wel 

met God! Onderweg stuurt God je heus wel bij als dat nodig is. Hij zal je keus 

bevestigen of ombuigen in een andere richting. Misschien niet precies in de 

richting die je zelf had bedacht, maar wel naar het doel dat God uiteindelijk 

met je heeft.   

Ds Arie van der Veer  
(http://www.eo.nl/geloven/programma/nederlandzingt/weblog/afwachten-of-aanpakken/) 

 
 

Een mens lijdt dikwijls ‘t meest 
Voor ‘t lijden dat hij vreest, 
Doch dat nooit op zal dagen, 

Maar komt ‘t eens in huis 
Dan helpt God altijd weer 

En geeft Hij kracht naar kruis! 
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Dienstrooster Maart 2013 
 

 3 maart 

Jeugddienst 

10 maart 

Koffiedrinken 

17 maart 

Doopdienst 

1 Jeugdlezer I Tanzer C Reinten 

2 Jeugd E de Jong T van Wyk 

3 Jeugd R Boer W Strydom 

4 Jeugd M Letterie N Knoester 

5 Jeugd H Kettner A Knoester 

Begroeting Jeugd I Pol V Vernede 

Bloemen H Kettner W Mandelstam W Rall 

Koffie  G Leeuw 

F le Roux 

 

    

 24 maart 

Palmzondag 

29 maart  

Goede Vrijdag 

Avondmaal 

31 maart 

Paaszondag 

1 H Kettner E de Jong N vd Eijkel 

2 KJ Leeuw J Smit  T van Wyk 

3 J de Jong R Boer N Knoester 

4 D Kruger J de Jong W Strydom 

5 K Strydom S Steen H Kettner 

6  D Kruger  

7  M Letterie  

Begroeting M Letterie W Kruger C Strydom 

Bloemen J de Jong Geen N vd Eijkel 
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Agenda Maart 2013 
 

Zondag 3 

3de Lijdenszondag 

10h00 

11h00 

Eredienst Ds C van der Merwe 

Eredienstcommissie vergadering 

Maandag 4 10h00 Bijblestudie Ouderen Noorde 

Vic – 073 700 9610 

Dinsdag 5 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Zondag 10  

4de Lijdenszondag 

10h00  

11h00 

Eredienst Ds Y Dreyer Koffiedrinken 

Dinsdag 12 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 14 17h30 FINCOM 

Zondag 17 

5de Lijdenszondag 

10h00 Eredienst Ds Y Dreyer 

Doopdienst / Koffiedrinken 

Dinsdag 19 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 21  

Human Rights Day 

19h30 Bijbelstudie Noorde 

Rieneke 011 704 3602 

Zondag 24 

6de Lijdenszondag 

10h00 Eredienst Ds Y Dreyer 

Palmzondag 

Dinsdag 26 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 28  

Witte Donderdag 

18h00 Tenebrae  

Ds Yolanda Dreyer 

Goede Vrijdag 29 

Avondmaal 

10h00 Eredienst Ds Y Dreyer 

 

Zondag 31 Paaszondag 8h30  

10h00 

Paasontbyt  

Eredienst Ds Y Dreyer 

 

Verjaardagen Maart 2013 
 

Vrijdag 1 Joke de Jong 082 467 8551 

Vrijdag 1 Yulandi Knoester 074 130 6852 

Zaterdag 2 Gitta Leeuw 011 918 3935 

Donderdag 7 Aad van der Kuil 011 792 1145 

Donderdag 7 Leana Venter 011 867 1189 

Zaterdag 9 Carla Goede 011 478 2484 

Woensdag 13 Ronaldo van Weely 011 782 3402 

Zondag 17 Jan-Willem Hoorweg 082 557 0047 

Woensdag 20 Klaas-Jan Leeuw 012 661 2247 

Vrijdag 22 Marco Bianchi 082 461 3428 

Vrijdag 22 Fred Goede 011 478 2484 

Zaterdag 23 Leo Gaymans 011 608 2088 

Zondag 24 Rubens Andeweg 082 550 3769 

Woensdag 27 Jakobus Bakkers 011 902 4340 

Woensdag 27 Theo van der Berg 011 463 5632 

Donderdag 28 Shon Morgenrood 011 827 5704 

Vrijdag 29 Riek Vink 011 954 1123 

Zondag 31 Andre le Roux 011 462 7706 



 

 

 

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 
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