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DANKDAG 

dankdag 

danken voor de dag 

dankbaar zijn 

misschien zelfs afvragen of realiseren wat dat ook al weer was 

danken 

dat we Adam zijn, 

verbonden met de aarde 

mens uit de aarde 

mens van de aarde 

mens op de aarde 

samen met de ander 

niet alleen 

afhankelijk en soms kwetsbaar 

vol levenslust 

samen 

genietend van elkaar 

en van de vruchten van de aarde 

van mens zijn 

genieten van en met de Schepper 

dankdag 

is weer mens worden 

is weer op de klei thuis komen 

en zeggen: 

Abba… 

Bedankt! 
 

 Theo van Teijlingen 

  

“Ik hoop dat ze gelijk hebben, die christenen” 
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De oude boodschap van het nieuwe 

Opstanding. Nieuw leven.  

Zeggen we ieder jaar met Pasen. Regelmatig horen wij de boodschap.  

Toch blijft dit oude verhaal en de betekenis daarvan altijd weer nieuw. 

Altijd weer belangrijk nieuws voor ons leven hier en nu. Voor mij in ieder 

geval. 

Lang geleden toen ik een jonge predikant was, heb ik gedacht dat 30 

een goede leeftijd zou zijn. Misschien zullen de mensen dan niet meer 

tegen mij zeggen: "Je bent zo jong!" Misschien zullen ze me dan serieus 

nemen als predikant. En op 30 zal men beter weten wat je met het 

leven aan moet. 

Nou, met 30 en daarna waren de mensen wel zo'n beetje gestopt met 

hun verbazing over mijn jeugd. Maar ik wist niet veel beter wat ik met 

het leven aan moest. Misschien is 40 de leeftijd ... U weet het al: op 40 

was het ook niet, en op 50 ook niet. Sommige dingen kan ik beter aan, 

maar veel zijn steeds overweldigend, verwarrend, vermoeiend, 

onprettig. Misschien is het een heel klein beetje beter op 56, maar ook 

niet zo erg veel dat ik er veel van merk. 

Nu weet ik zeker dat het op 60 ook niet beter zal zijn, dat ik op 70 ook 

geen gevoel van controle over mijn leven zal hebben. Want wat ik 

ondertussen geleerd heb, is dat nieuw leven zoals de Paasboodschap 

het zegt, altijd weer nodig is, ongeacht je leeftijd. 

Wanneer je het vandaag niet voormekaar krijgt, is er morgen een 

nieuwe mogelijkheid. Je kunt het weer proberen. Niet door eigen 

krachten – dat heb je ook duidelijk geleerd – maar in Gods kracht en 

door Gods genade is alles mogelijk. Echt waar! En net als de 

Paasboodschap van nieuw leven nooit een einde krijgt, zo is ook de 

bron van kracht en genade onuitputtelijk. 

Dus: opstaan. Doorgaan met het nieuwe leven. Moed houden. 

Vreugde hebben. Het licht zien. Vrede leren kennen. Vandaag 

misschien niet. Morgen wel. Overmorgen is het weer weg. De volgende 

dag kun je het weer aangrijpen. Om te leven blijft gewoon een 

uitdaging, elke dag opnieuw. De uitdagingen zijn misschien op 60 of 80 

anders dan op 20 en 30, maar ze zijn niet minder. 
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Als men dit allemaal eindelijk geleerd heeft, heb je een keuze hoe je de 

zaak wilt zien. Jezelf toelaten om daar moe en moedeloos van te 

worden? Of weten dat het leven nooit saai zal zijn, nooit oninteressant. 

Dat het leven altijd van je zult vragen om te blijven groeien. En dat 

willen we toch? 

Op jongere leeftijd dacht ik dat groei een positieve zaak is. Natuurlijk wil 

je dat. Beter worden, sterker worden, meer leren, meer kunnen. "What's 

not to like". Ondertussen heb ik moeten ervaren dat het proces van 

groei en wat dit aan de gang zet, lang niet altijd zo prettig of positief is. 

"Quite a lot not to like." Groei komt door tegenstand en pijn, door 

uitdagingen die je krachten te boven gaan. De uitdrukking in mij 

moedertaal zegt het: "groeipyne". 

Weer een besluit om te maken hoe je de zaak wilt zien. Jezelf toelaten 

om daar moe en moedeloos van te worden? Of weten dat groei hele 

bijzondere resultaten opleveren. Ten spijten van alles, toch te moeite 

waard is. 

Tussen alles door – de onrealistische verwachtingen, de 

moedeloosheid, en de groeipijnen – is er de oude boodschap van 

nieuw leven. Waar je je ook bevindt en waarheen je ook onderweg 

bent, nieuw leven zal waarschijnlijk nodig zijn. En nieuw leven is 

beschikbaar.  

De Heer is opgestaan! De Heer is waarlijk opgestaan!  

En wij met hem. 

Yolanda Dreyer 

 

Gemeentenieuws 

Op 27 februari is Nellie Gentenaar 91 geworden, op 7 maart Aad van 

der Kuil 91 en op 27 maart  Theo van der Berg 93. Van harte 

gefeliciteerd met deze mijlpalen in jullie levens Nellie, Aad en Theo!  

In totaal zijn er in onze gemeente 6 gemeenteleden ouder dan 90. 

Op 17 maart werd Lucien Andeweg, zoon van Wijnand en Anita en 

broertje van Rubens gedoopt door Yolanda. Trotse grootouders Huug 

en Heleen Andeweg en Willem en Ellie Verhoogd en familie en 

vrienden waren getuigen van deze gelegenheid. Huug speelde zoals 
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vanouds het orgel. Na afloop was er koffiedrinken met overheerlijke 

taart boven in de zaal ter viering. Gefeliciteerd Wijnand en Anita!  

Huug en Heleen zijn ondertussen weer vertrokken naar huis in 

Nederland na een uitgebreid bezoek aan kinderen en kleinkinderen, 

met de doop als een hoogtepunt. 

Op 23 maart was er een kinderfeestje voor de St Mary’s Orphanage 

kinderen, er waren ongeveer 35 kinderen. Het initiatief ging uit van 

Amanda Knoester en Carusta van der Merwe. Het feestje werd 

gehouden op onze kerkterrein en boven in de zaal. Er was een Easter 

Egg hunt – tot 2 keer toe, de kinderen vonden het zo leuk-, face 

painting, spelletjes, een toneelstukje voor de kinderen en natuurlijk ook 

eten en snoepen. Aan de gillen van plezier te meten was het een 

succes. Onze dank aan iedereen die meegeholpen hebben, vooral 

ook de jeugd die hielpen met de activiteiten, de gemeenteleden die 

bijgedragen hebben met Paas eieren en etenswaren en Carusta en 

Nick en Amanda voor het regelen. 

 

Van de Diaconie 

Onze jaarlijkse Dankdienst vindt dit jaar plaats op zondag 14 April 2013. 

Dit is een tijd waar wij als gemeente onze dank kunnen betonen over 

alle goede gaven wat wij dagenliks van de Heer mogen ontvangen, 

door onbederfbaar voedsel, kleding, dekens en /of contant te 

schenken. Zoals gebruikelijk is de opbrengst voor de 

Ondersteuningsraad die het zullen verspreiden waar het nodig is. 

Wij danken u alvast! 

Groetjes van de diaconie, 

Joke De Jong 

 

Car Boot Sale 

Op zaterdag 4 mei om 8 uur ’s ochtend is er een car boot sale op onze 

kerkterrein. Iedereen is welkom om mee te doen, de opbrengst zal 

gaan voor de voortgang van de gemeente. U kunt contact opnemen 

met Marco van Wieringen voor meer informatie. 

Marco van Wieringen 
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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.  

 

De mist van een gebroken hart 

Ze kwamen bij een plek die Getsemane heette, en hij zei tegen zijn 

leerlingen: “Blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden.” Hij nam Petrus, 

Jacobus en Johannes met zich mee en zei tegen hen: “blijf hier waken” 

en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei: 

“ABBA, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. 

Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.” (Marcus 14:32-36) 

Laat de woorden eens tot je doordringen. “Hij voelde zich onrustig en 

angstig worden.” “Ik voel me dodelijk bedroefd.” “Hij liep nog een 

stukje verder, en liet zich toen op de grond vallen.” 

Wat zie je hier? Een serene, heilige Jezus die kalmpjes rust in de palm 

van Gods hand? Ik dacht het niet. Als deze passage een schilderij was, 

zou Marcus zwarte verf gebruikt hebben. We zien een Jezus die lijdt, die 
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worstelt en die haast bezwijkt van ellende. We zien een “man van 

smarten”. Wij zien een man die vecht tegen de angst, die worstelt met 

de beloftes die Hij gedaan heeft en die smacht naar verlossing. 

We zien Jezus… in de mist van een gebroken hart. 

De schrijver van de Hebreeënbrief zou later zeggen: “Christus heeft 

tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt 

en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood.” (Hebreeën 

5:7) 

Wat een afschuwelijk gezicht, Jezus die pijn lijdt, Jezus die doodsbang 

is, Jezus die niet alleen een “heilige” is, maar ook gewoon een mens. 

De volgende keer dat jij door de mist wordt ingesloten, mag je denken 

aan Jezus in de hof. De volgende keer dat je het gevoel hebt dat 

niemand je begrijpt, moet je Marcus 14 nog eens lezen. De volgende 

keer dat zelfmedelijden je overspoelt en je ervan overtuigd bent dat 

het niemand iets kan schelen, moet je een bezoekje brengen aan 

Getsemane. Luister naar de smeekbeden van Jezus, de volgende keer 

dat je je afvraagt of God echt wel iets merkt van de pijn op deze 

donkere planeet. 

Als we God zo zien, doet dat wonderen voor ons eigen lijden. God was 

nooit méér mens dan op dit moment. God was nooit dichterbij dan 

toen Hij pijn leed en verdriet had. De menswording was nooit zo 

allesomvattend als op dit moment, hier in de hof van Getsemane. 

Als je dat beseft, kunnen de momenten dat je door een mist van pijn 

omgeven bent Gods grootste geschenk zijn. Het zou het moment 

kunnen zijn waarop we onze Maker eindelijk ontmoeten. Als het waar is 

dat God in het lijden het meest mens geworden is, kunnen wij God 

misschien als nooit tevoren zien wanneer wij lijden. 

Kijk goed. Het zou zomaar kunnen dat de hand die uitgestoken wordt 

om jou uit de mist te leiden een doorboorde hand is. 

Overgenomen uit: “Het geschenk van genade” 

Max Lucado 
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Minder dan 100 dagen tot de dag waarop de Groote Dutch Winter Faire 

wordt gehouden!  

Wij verwachten 1001 bezoekers en voor zo een grote dag is daar wel 

vooraf veel werk voor nodig. Dus kraampjes, entertainment en 

advertenties worden geregeld, donaties komen binnen, wij hebben 

een bladzijde op Facebook en er wordt hard gewerkt op het terrein om 

het alles perfect te krijgen voor eind juni. 

Maar wij zoeken nog meer medewerkers – om eten en drinken te 

regelen en verkopen aan 1001 mensen vergt veel handen. Als u 

vrienden en familie hebt die een paar uur mee kunnen helpen, laat ons 

het a.u.b. weten. De Faire is van 09:00 ‘s ochtends tot 20:00 ‘s avonds 

open en dus is het een lange dag.  

Prijzen voor de Rad van Avontuur en kinder spelletjes, spullen voor de 

Classics and Collectable en boeken hebben wij nog hard nodig! Breng 

alles mee naar de kerk en wij regelen het verder. Yvonne zoekt ook 

planten voor haar kraam. Mensen zijn druk bezig met allerlei handwerk 

en Jenny neemt alles graag voor het handwerk stal.  

Grotendeels gaat de opbrengsten van de markt aan het voort bestaan 

van onze gemeente maar een deel gaat aan MES en de Jan Smuts 

Axis Group of Churches’ Operation Relief.  

Denkt u mee? Hoeveel krokketten en rookworsten hebben wij nodig? 

Hoeveel liter glühwein en soep? Laat het mij weten. Begin al vast maar 

te denken aan hoeveel porties Nasi wij zullen verkopen. 

Nicolette van den Eijkel / 083 308 5536 / nvdeijkel@mweb.co.za 

Facebook: http://www.facebook.com/groups/DutchWinterFaire/ 

Email: DutchWinterFaire@groups.facebook.com 

mailto:nvdeijkel@mweb.co.za
http://www.facebook.com/groups/DutchWinterFaire/
mailto:DutchWinterFaire@groups.facebook.com
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Bergoglio / Franciscus is nu al mijn held 

Tot veler verbazing trad gisteren de Argentijnse kardinaal Bergoglio 

naar voren, een Jezuïet. De Jezuïeten vormen een heel oude 

kloosterorde in de kerk. Een orde die bekend staat om zijn intellectuele 

gehalte. 

Veel Jezuïeten waren en zijn grote wetenschappers, filosofen en 

theologen. Zij behoren (zoals elke orde) niet tot het normale 

bestuursapparaat van de kerk. Daarom zijn ook maar heel weinig 

Jezuïeten kardinaal. Bovendien hebben de Jezuïeten een moeizame 

relatie met de katholieke kerk gehad. Wat dat betreft is het dus al 

bijzonder dat zo’n outsider nu paus wordt. 

Nog bijzonderder werd het voor mij, toen hij zijn naam bekendmaakte: 

Franciscus. Dat verwijst naar de stichter van een andere orde, de orde 

van de Franciscanen. Franciscus was in de dertiende eeuw in Italië een 

zoon van een rijke Milaanse lakenkoopman, de gedoodverfde 

opvolger van zijn vader. Maar op een gegeven moment koos hij een 

heel andere weg: alle rijkdom afleggen en Christus volgen in armoede 

en deemoed. Het was een tijd waarin de kerk zich bijzonder verrijkt had 

en een janboel van misstanden was. Franciscus vertolkte in die eeuw 

de stem van Christus. 

Op mijn studeerkamer hangt al sinds jaar en dag een klein plaatje van 

hem, waarop hij tot de vogels preekt. Dat deed hij, want heel de 

schepping heeft Christus nodig en om heel de schepping is God 

bekommerd. Franciscus was een christen waar ook de partij voor de 

dieren goed mee door één deur zou kunnen. Nu is preken tot de vogels 

wel vreemd, maar dat was het afzien van zijn rijkdom nog meer. 

Daarom werd Franciscus ook in goed Italiaans ‘il nuova patsus del 

mundo’ genoemd: ‘de nieuwe dwaas van de wereld’. Een 

geuzennaam. Hij was dwaas om Christus’ wil. 

Elke paus kiest bij zijn verkiezing een nieuwe naam. Een prachtige 

uitdrukking van de nieuwe bestemming die hij ontvangt. (Ik vind 

eigenlijk dat de naam van een kind om die reden pas bij de doop 
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genoemd zou moeten worden, en dat zij die als volwassene gedoopt 

worden, een nieuwe naam zouden moeten krijgen, maar dat terzijde.) 

Nog nooit heeft een paus de naam Franciscus gekozen. Logisch, want 

de kerk zat toen helemaal niet op Franciscus te wachten en heeft ook 

sterk geaarzeld om de orde überhaupt te erkennen. Ook in de eeuwen 

daarna is die spanning gebleven. Nu, 700 jaar na Franciscus, noemt 

een Jezuïeten-paus zich met de naam Franciscus. Dat geeft heel veel 

hoop. 

Als hij de intellectuele kracht van de Jezuïeten kan en wil verbinden 

met het pastorale hart en de deemoed van de Franciscanen, dan is er 

uitzicht op een nieuwe tijd. Met een nieuwe tijd doel ik niet op de 

vernieuwingen waar veel Nederlandse katholieken op hopen. Die 

emmeren maar door over dat het priesterschap opengesteld moet 

worden voor vrouwen, dat de kerk het homohuwelijk moet erkennen, 

dat het celibaat afgeschaft moet worden, dat anticonceptie moet 

worden toegestaan, dat er soepeler omgegaan moet worden met 

echtscheiding, abortus en euthanasie. 

Maar dat zijn echt niet de punten waar het op aankomt. Laat de kerk 

daar maar een hoog ideaal in vasthouden, dat Bijbels ook goede 

papieren heeft. Maar de vernieuwing moet komen van een kerk die 

kiest om de nederige, dwaze weg van Christus te gaan, en al haar 

eigengerechtigheid en eigen wijsheid aflegt. 

Het derde wat me ontroerde, was hoe deze paus het volk toesprak dat 

samengestroomd was op het Sint Pietersplein. Hij stond er in zijn 

eenvoudige witte gewaad, in plaats van het pompeuze sjieke gewaad 

waar de meeste pausen zich mee kleden. Hij stond er bijna in zijn 

kerkelijke onderbroek. Een echte Franciscaan. En hij sprak de mensen 

aan met ‘goedenavond’ en: ‘we zien elkaar snel weer’. Ongehoord, zo 

gewoon en zo nabij. 

En het allermooiste: hij ging al heel snel bidden. Concreet voorleven 

wat het is om te geloven. Natuurlijk na het Onze Vader ook het ‘Wees 

gegroet Maria, moeder van God’ – maar dat neem ik dan graag op 

de koop toe. En ook daarmee liet hij zien aan de mensen: ik ben een 

van jullie. De vorige paus, Benedictus XVI, was de betere theoloog. Die 
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begreep dat Maria niet zoveel ruimte verdient, en had het dan ook 

nooit over haar. In zijn pauselijke wapen was ze volgens mij niet te 

bekennen. 

Theologisch heel correct – de vorige paus was werkelijk een groot 

theoloog, zijn boeken over Jezus en ook zijn encyclieken over geloof, 

hoop en liefde waren heel leerzaam voor mij – maar zich distantiërend 

van het kerkvolk. Deze Franciscus I lijkt de gewone man en vrouw te 

begrijpen. En vooral de armen. Het schijnt dat hij gewend is zijn eigen 

potje te koken, in een gewoon huisje woont en met de bus naar zijn 

kardinale werk ging. En dat terwijl je als kardinaal ook al recht hebt op 

een paleisje, een huishoudster en een auto met chauffeur. 

Franciscus is nu al mijn held. Hij kondigde ook meteen aan dat de 

prioriteit van zijn werk ligt bij de ‘evangelisatie’. Vooral Europa is aardig 

van het pad geraakt de laatste eeuwen. Ik hoop werkelijk dat deze 

paus op een liefdevolle en menselijke manier de zielen van Europa 

weet te winnen voor Christus. Misschien mag hij er een teken van zijn 

dat Christus ons nog niet vergeten is. De ‘derde’ wereld van de 

‘armen’ mag nu de ‘eerste’ wereld van de ‘rijken’ komen herinneren 

aan het evangelie, dat ooit vanuit Europa de wereld over ging. 

Misschien ook zal deze paus op een milde en verzoenende manier 

naar de protestantse kerken kijken. Meer dan de vorige paus deed. Die 

heeft wel contact gezocht met de oostersorthodoxe kerk, maar niet 

met de protestanten, integendeel. En ik snap heel goed dat 

de katholieke kerk vindt dat wij protestanten maar wat aanrommelen. 

Een kerk is wereldkerk of zij is geen kerk. 

Wat wil anders de belijdenis zeggen dat wij geloven in één heilige, 

algemene, apostolische kerk? Ja, ik ken de traditionele protestantse 

antwoorden – maar daar heeft de RKK echt een punt. Maar misschien, 

als deze paus werkelijk Christus en de mensen wil dienen zoals Francicus 

het deed – dan komt als God het wil hopelijk ook ooit het moment, 

dat we allemaal weer katholiek kunnen worden. Het zal tijd worden. 

Opvallend was in ieder geval, dat de paus zijn zegen inleidde met de 

woorden, dat die niet alleen voor de katholieke christenheid bestemd 

was, maar voor ‘alle mensen van goede wil’. Weer een eigenzinnige 
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afwijking van het protocol was dat! En theologisch is er nog wel wat 

van te zeggen. Maar het laat zijn hart zien. Laten wij juist ook als 

protestanten God bidden dat wij in de paus heel veel van Christus 

mogen herkennen: ‘il nuovo patsus del mundo’.  

 

Willem Maarten Dekker  

Predikant in Mastenbroek 

http://www.hetgoedeleven.com/Geloven/GelovenColumnsDetail/tabid/269/IndexID/190924/Default.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

De inhuldiging in De Nieuwe Kerk 

In De Nieuwe Kerk wordt het staatshoofd van Nederland ingehuldigd. 

Ook de inhuldiging op 30 april 2013 van koning Willem-Alexander zal 

hier plaatsvinden; voor het grote koperen koorhek. 

Koning Willem I was in 1814 de eerste Oranjevorst die hier de eed op de 

Grondwet aflegde. Na hem volgden twee koningen en drie 

koninginnen, koningin Beatrix als laatste in 1980. 

Nederlandse troonswisselingen kennen drie hoofdelementen: 

troonsafstand, eedaflegging en inhuldiging. De troonsafstand vindt 

plaats in het Koninklijk Paleis op de Dam. Daarna verplaatst de 

plechtigheid zich naar De Nieuwe Kerk. 

Voor het koorhek legt de vorst de eed af die de Grondwet voorschrijft. 

Daarna aanvaarden de leden van de Eerste en Tweede Kamer de 

nieuwe koning. Zij zweren of beloven namens het Nederlandse volk één 

voor één zijn onschendbaarheid en rechten te handhaven. 

Nederlandse koningen en koninginnen worden aldus ingehuldigd. Zij 

worden niet gekroond. De koningskroon wordt niet gedragen, maar is 

een symbool van de status en macht van koning en koninkrijk. 

De kerk is sinds 2002 ook een koninklijke trouwkerk. Voor het koorhek 

trouwde op 2 februari 2002 prins Willem-Alexander met Máxima 

Zorreguieta. 

http://www.nieuwekerk.nl/nl/#/nl/dnka/inhuldiging/inhuldiging_2013.html 

  

http://hervormdmastenbroek.nl/predikant
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Dienstrooster April 2013 
 

 7 april 
14 april 

Koffiedrinken 
21 april 

 
28 april 

1 H Kettner C Reinten F vd Kuil E de Jong 

2 F vd Kuil KJ Leeuw N vd Eijkel P de Haas 

3 D Kruger M Letterie D Kruger R Appel 

4 R Boer W Strydom N Knoester J de Jong 

5 K Strydom J de Jong A Knoester H Kettner 

Begroeting P Reinten H Kettner V Vernede M Letterie 

Bloemen W Rall D Hiddema D Kruger E vd Kuil 

Koffie  
I Pol 

J le Roux 
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Agenda April 2013 
 

Maandag 1 

Tweede Paasdag 
10h00 

Bijbelstudie - Ouderen in’t Noorde 

Informeren bij   Vic  073 700 9610 

Dinsdag 2 9h00 – 13h00 Kerkkantoor 

Zondag 7 
10h00 

11h00 

Eredienst Ds Y Dreyer 

Kerkenraadvergadering 

Bijbelstudie Oost en Zuid 

Dinsdag 9 9h00 – 13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 11 17h30 FINCOM 

Zondag 14 

DANKDIENST 
10h00 Eredienst Ds A Kuyper 

Dinsdag 16 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 18 
10h00 

19h30 

KOFFIECLUB 

Bijbelstudie Noorde 

Rieneke  011 704 3602 

Zaterdag 20 9h00 Diakonie planning vergadering 

Zondag 21 10h00 
Eredienst Ds T van Wijk  

Bijbelstudie West en Noord 

Dinsdag 23 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Zondag 28 10h00 Eredienst Ds S Hoffmann 

Dinsdag 30 

Inhuldiging: 

Willem-Alexander  

9h00-13h00 Kerkkantoor 

Woensdag 1mei 8h30-14h00 Oranjehofmarkt 

Zondag 5 mei 
10h00 

11h00 

Jeugddienst Ds C van der Merwe 

Gemeente vergadering  
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Verjaardagen April 2013 
 

Dinsdag 2 Petrus van den Steen 011 452 2105 

Vrijdag 5 Tanya van Wyk 082 774 7907 

Zondag 7 Jan Leeuw 011 918 3935 

Dinsdag 9 Jacqueline Reintjes 011 828 5236 

Zondag 14 Femmy le Roux 011 462 7706 

Donderdag 18 Paul le Roux 011 462 7706 

Zondag 21 Marijke Pretorius. 011 614 4491 

Maandag 22 Diets Hiddema 011 465 1512 

Maandag 22 Coby Koning 011 973 1091 

Maandag 22 Jan Wuestenenk 011 867 1886 

Dinsdag 23 Titia Morgenrood 011 828 6854 

Vrijdag 27 Cherese le Roux 
 

Vrijdag 27 Sandra Steen 011 447 1667 

Dinsdag 30 Sietske Reinten 011 679 1434 

 
  



 

 

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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