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Wij kiezen voor de vrijheid (Tien Woorden) 
 

Wij kiezen voor de vrijheid 
die God ons heeft beloofd: 
Hij heeft de boze goden 

van al hun macht berooft. 

 

 Weg met de stomme beelden, 
die maken God te klein: 

Hij zal ons zelf vertellen 
wie Hij voor ons wil zijn. 

En Hij heeft ook gegeven 
dat je Hem noemen mag: 

maak dan jezelf niet groter 
met Gods naam als je vlag. 

 

 En neem voluit de vrijheid, 
één dag van feestelijkheid, 

om opgewekt te vieren 
dat God ons heeft bevrijd. 

Hoor ook naar de verhalen 
van wie zijn voorgegaan: 

want God, de God van gisteren 
is met ons doorgegaan. 

 

 Geef ruimte aan je naaste, 
geschapen naar Gods beeld: 
want alle mensen heeft Hij 

zijn leven meegedeeld. 
Blijf met elkaar verbonden 
als mens, als man of vrouw: 

zo is tot in de diepte 
ook God zijn liefde trouw. 

 

 Wil zó ruimhartig delen 
dat niemand stelen moet: 
God liet ons samen wonen 
in ’t land van overvloed. 

En breek niet met je woorden 
een anders leven stuk: 

want God sprak tot ons allen 
het woord van ons geluk. 

 

 Gun dan elkaar het goede, 
zo is het ons gegund: 
je leven is pas leven 

als je ook geven kunt. 
 

 
 

Tekst Wim van der Zee, bij Exodus 20:1-17  
overgenomen uit het Nieuwe Liedboek 2013 
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Gemeentenieuws 

Op zondag 14 juli deed Ina Bosch belijdenis van geloof en werd ze ook gedoopt. Haar 

uitgebreide familie was getuige van deze speciale gelegenheid. Haar Engelse kleinzoon had 

niet zo veel begrepen van de dienst, maar vond een vrouwelijke dominee zeer interessant 

en genoot ook van het heel veel zingen. Gefeliciteerd Ina! 

Op zondag 11 augustus werd Braydon Groenewald, zoon van Clyde en Wanda Groenewald 

gedoopt. Gefeliciteerd aan Clyde en Wanda en Elzette en jullie uitgebreide familie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 24 augustus zijn in het huwelijk getreden: Tanya Smit (dochter van Anja Smit) 

en Clinton Griesel. De huwelijksbevestiging vond plaats in de Maranatha kerk en de receptie 

boven in de zaal. Gefeliciteerd Clinton en Tanya en de Smit familie. 

 

Aad van der Kuil is verhuisd van zijn twee persoons huisje in Silverstream Retirement Village 

naar een mid-care appartement A2, ook in Silverstream. Aad zal van nu af aan verzorging en 

hulp krijgen met maaltijden, huis schoonmaak en wekelijkse was. Het appartement is 

heerlijk warm en gezellig en Aad is tevreden met deze regeling: 
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Bedankt 

Hartelijk dank aan de kerkenraad en de gemeente voor de bloemen die ik mocht ontvangen 

tijdens mijn (vrij langdurige) herstel na een heupvervanging. Het was geen prettige tijd en 

juist dan doet goed als je zulke prachtige bloemen krijgt. Ook de bezoeken en de 

telefoontjes heb ik erg op prijs gesteld! 

Veel dank aan u allen,  

Janny van den Eijkel  

 

Jan Smit wordt 80 jaar! 

Uitnodiging voor een extra koffie drinken op zondag 29 september 2013 

U wordt allemaal van harte uitgenodigd om koffie mee te komen drinken met wat lekkers 

erbij, in de zaal Philadelphia op zondag 29 september 2013.  

Dit is ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Jan Smit. 

Graag tot dan! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter nagedachtenis Ds. Kálmán Papp : 2 Mei 1924 - 15 Augustus 2013 

De dankdienst ter herinnering aan Ds Kálmán Papp vond plaats in het kerkgebouw van de 

Nederduitsch Hervormde Gemeente Krugersdorp, op Vrijdag 23 Augustus om 11.00 en 

werd geleid door Ds. Marius Venter. De organist was de heer B.D.(Ben) Bierman. 

Ds. Papp was Evangeliedienaar van de Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika in de 

Gemeente Krugersdorp (1951 - 1991) en Gemeente Outjo (1974 - 1981), als pastorale hulp. 

Hij was Herder van de Hongaarse gemeenschap in de Witwatersrand (1951 - 2010). 

Hij was Ereprofessor van de Theologische Academie van de Hervormde Kollegium van 

Sárospatak in Hongarije (2008 - 2013). 
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Ds. Venter had als schriftlezing gekozen Deuteronomium 34:1-12, De dood van Mozes. 

Het onderwerp van zijn prediking was  " God se Beskikkingsreg oor die lewe van die mens". 

Na afloop van de Eredienst, werden huldeblijken geleverd namens de familie en 

vriendenkring door Dr. J.P.(Kobus) Labuschagne en namens de Kerk, door Dr. S.P.(Fanie) 

Pretorius. 

Hier volgen een paar hoogte punten van zijn leven. 

Hij werd geboren in een stadje Mándok in Hongarije. Zowel van vaders als moeders kant 

kwam hij uit een geslacht van predikanten. Op tienjarige leeftijd, overleed zijn vader. Zijn 

verdere opvoeding stond onder leiding van zijn moeder en twee grootmoeders, die hem de 

liefde voor muziek bijbrachten. In 1942 deed hij zijn eind examen en studeerde vervolgens 

theologie aan een universiteit in Debrecen waar hij in november 1946 af studeerde. 

Hongarije was in die tijd bezet door de Russen. In een schermutseling met twee soldaten, 

uit zelfverdediging, werden zij noodlottig gewond. Hij moest het land uit en vertrok begin 

1947 via Praag naar Nederland waar hij zich het volgende jaar registreerde bij de Rijks 

Universiteit in Utrecht voor de graad DT Theologie. Aan het einde van 1948 wordt hij in 

Hongarije in absentia ter dood veroordeeld. Aangezien Nederland een Uitlevering 

Overeenkomst had met Hongarije, kon hij daar ook niet blijven en in oktober 1949 wijkt hij 

uit naar Zuid Afrika, met een aanbevelingsbrief van de Universiteit in Utrecht.  

In januari 1950 wordt hij geregistreerd aan de Universiteit van Pretoria voor de DD graad, 

waar hij in april 1951, zijn Proponenten examen aflegde. Op 2 juni 1951 treed hij in het 

huwelijk met Mieke Schilling, een medestudente, van zijn tijd in Nederland. Op 3 november 

werd hij geordend en bevestigd in de gemeente Krugersdorp, waar hij heeft mogen dienen 

tot zijn emeritaat in november 1991. Hij was volkomen betrokken met de geschiedenis van 

de "Afrikaner" en de organisatie van het Paardekraal Monument, waar hij op 16 december 

1991, de eer had de hoofdspreker te mogen zijn. Voor zijn verdiensten aan de lokale 

gemeenschap verkreeg hij op 22 januari 1993 een Certificaat van Verdiensten van de 

Stadsraad van Krugersdorp. Op 1 juni 1990 werd hem amnestie verleend door de 

Hongaarse regering, waardoor het weer mogelijk was voor hem zijn geboorteland te 

bezoeken. Een hoogtepunt in zijn leven voor hem was wel dat hij op 14 september 2008 

een Ere Professoraat mocht ontvangen van de Theologische Academie van de Hervormde 

Kollegium van Sárospatak in Hongarije. 

Zij hadden vijf kinderen, waar van twee intussen zijn overleden. Zijn liefde was voor de 

prediking. Hij was intens betrokken met de gemeenschap op allerlei gebied. Hij had afschuw 

van onenigheid en hield zich angstvallig buiten politieke en/of theologische beschouwingen. 

Zijn oudste zoon Kálmán bedankte namens de familie en noemde vele namen van 

personen, professoren die een invloed hebben gehad op het leven van zijn vader. Maar 

tenslotte ging zijn dank uit naar zijn moeder. 62 jaar waren zij getrouwd. 45 jaar speelde zij 

het orgel in de kerk. In de laatste drie jaar toen hij in de verpleegafdeling lag van het 
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Panorama Aftree Oord, bezocht zij hem trouw elke dag om met voorlezen of het spelen van 

muziek, de tijd met hem door te brengen. 

Na de dienst kon ik Mevrouw Papp nog even begroeten. Ik heb haar bedankt voor de rol die 

zij ook op de achtergrond voor onze gemeente heeft gespeeld. Zij vroeg hoe het ging met 

die "Kaaskoppen". Mijn antwoord: Het gaat goed, dank zij Yolanda! 

Een uitzonderlijk persoon is van ons heengegaan. Wij denken in dankbaarheid terug aan zijn 

leven en voorbeeld.  

Vic Vernede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prins Friso 
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Friso is op 12 augustus 2013 op 44-jarige leeftijd in Paleis 

Huis ten Bosch in Den Haag overleden. 
 

Johan Friso Bernhard Christiaan David is op 25 september 1968 geboren in Utrecht. 

De Prins heeft twee broers, Koning Willem-Alexander (1967) en Prins Constantijn (1969). 

Friso is geboren als Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg. 

Prins Friso werd 17 februari 2012 slachtoffer van een lawine in het skigebied van Lech, 

Oostenrijk. Na behandeling op de intensive care van het Landeskrankenhaus in Innsbruck is 

de Prins begin maart 2012 overgebracht naar zijn woonplaats Londen voor verdere 

behandeling en verzorging in het Wellington ziekenhuis.  

 

Studie 

Prins Friso slaagde in 1986 voor het vwo-examen op het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum 

in Den Haag. Van 1986 tot 1988 studeerde Prins Friso Mechanical Engineering aan het 

College of Engineering van de University of California te Berkeley (VS). Aansluitend 
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studeerde hij vanaf 1988 luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit 

Delft. Hij behaalde zijn ingenieursdiploma in 1994. 

Vanaf 1990 studeerde Prins Friso ook bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in 

Rotterdam. In  1995 slaagde hij voor zijn doctoraal examen. In 1997 studeerde de Prins aan 

het European Institute of Business Administration (INSEAD) te Fontainebleau (Frankrijk) 

waar hij zijn MBA behaalde. 

 

Huwelijk en gezin 

Prins Friso trad op 24 april 2004 in het huwelijk met Mabel Wisse Smit. Het huwelijk werd 

ingezegend in de Oude Kerk te Delft. De regering besloot, overeenkomstig de wens van het 

paar, geen toestemmingswet voor het huwelijk in te dienen bij de Staten-Generaal. Prins 

Friso is sindsdien geen lid meer van het Koninklijk Huis en komt niet meer in aanmerking 

voor troonopvolging. 

Prins Friso en Prinses Mabel hebben twee kinderen. Op 26 maart 2005 werd Luana, voluit 

Emma Luana Ninette Sophie, geboren en op 18 juni 2006 Zaria, voluit Joanna Zaria Nicoline 

Milou. Het gezin woont in Londen. 

 

Titel 

Friso is geboren als Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg. 

Volgens de Wet lidmaatschap Koninklijk Huis (uit 2002) heeft Prins Friso na zijn huwelijk 

niet langer de titel Prins der Nederlanden. Wel heeft hij volgens het Koninklijk Besluit van 

19 maart 2004 de persoonlijke titel Prins van Oranje-Nassau met het predicaat Koninklijke 

Hoogheid behouden. Aan hem is bij hetzelfde besluit de erfelijke titel Graaf verleend en is 

als zijn geslachtsnaam vastgesteld Van Oranje-Nassau van Amsberg. Zijn dochters zijn 

daarom Gravin van Oranje-Nassau van Amsberg. 

 

Werkzaamheden 

Per 1 april 2011 trad Prins Friso als CFO (Chief Financial Officer) in dienst bij URENCO in 

Stoke Poges, Buckinghamshire, Engeland. Gezien de gezondheidssituatie van de Prins is in 

oktober 2012 besloten dat hij deze functie niet langer kan vervullen. 

Voor zijn werkzaamheden bij URENCO was Prins Friso achtereenvolgens werkzaam bij de 

firma McKinsey & Company en bij de investeringsbank Goldman Sachs International in 

Londen waar hij werkzaam was in de investment banking divisie. Vervolgens was de Prins 

mededirecteur bij TNO Space in Delft en managing director voor Wolfensohn & Company in 

Londen. 
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Aandachtsgebieden 

Prins Friso is betrokken bij verscheidene innovatieve ondernemingen op het gebied van 

duurzame energie, medische diensten, duurzame voedsel & landbouw, en technologie 

(onder andere het MRI Centrum, Rabo Ventures, en Wizz Air). Van 2004 tot 2013 was hij lid 

van de Raad van Bestuur van Telenet. 

Prins Friso ondersteunt verschillende initiatieven om innovatie en techniek te bevorderen, 

zoals Jet-Net (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland), de Stichting 

Biowetenschappen en Maatschappij en de Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Hij was 

eerder betrokken bij de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij, en 

Witteveen+Bos. 

 

Maatschappelijke functies 

 Erevoorzitter van het Prins Claus Fonds 

 Lid van het College van Advies van de Stichting Christiaan Huygensprijs 

 Beschermheer van de Vereniging De Hollandsche Molen 

 

http://www.koninklijkhuis.nl/encyclopedie/wie-is-wie/koninklijke-familie/prins-friso/ 

  

'Friso liet vrienden nooit vallen' 

,,Prins Friso was altijd volstrekt oprecht." Dat zei dominee Carel ter Linden vrijdag tijdens de 

uitvaartdienst in de Stulpkerk in Lage Vuursche. „Een vriend van hem vertelde dat hij naar 

Friso ging om raad te vragen, toen het ging om de keuze voor een nieuwe baan. 'Van mijn 

andere vrienden', zei deze, 'weet ik namelijk al wat ze gaan zeggen. Van Friso wist ik het 

nooit!“' 

Friso kon heel direct zijn en een uitgesproken mening hebben, aldus Ter Linden. „En hoe 

vertrouwder zijn omgeving - ik denk nu ook aan die mannengemeenschap van het gezin 

waarin hij opgroeide - hoe meer onomwonden en direct hij zijn kon, wetend dat je elkaar 

nooit zou laten vallen. Bij vrienden was hij vrijer, opener en durfde hij zijn emoties meer te 

laten zien. Want die waren er, gesloten als hij soms kon lijken, wel degelijk." 

Na de dood van prins Claus liet hij meer ruimte aan zijn gevoelens. "Zijn vader met wie hij 

bijzonder betrokken was en met wie hij een vertrouwde band had. Een vader die datzelfde 

onafhankelijke had dat hij ook in Friso herkende." 

Ook sprak Ter Linden over de kinderen van Friso en Mabel en hoe zijn twee dochters hem 

'écht' veranderde. „Hij kon zo ontzettend van hen genieten en van alles met ze doen: 

spelletjes met Luana, boekjes met haar lezen, technische dingen bouwen met Zaria, 

vliegtuigen, vulkanen. En met allebei: speurtochten.” 

http://www.koninklijkhuis.nl/encyclopedie/wie-is-wie/koninklijke-familie/prins-friso/
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Tijdens de uitvaartdienst hield koning Willem-Alexander een schriftlezing en prins 

Constantijn haalde mooie herinneringen op aan zijn broer. Er werd gezongen door onder 

anderen Maaike Ouboter. De finaliste van het tv-programma De beste singer-songwriter 

van Nederland, wier ouders zijn overleden, zong het nummer Dat ik je mis. De muziek 

tijdens de uitvaart werd verder verzorgd door het Residentie Kamerkoor onder leiding van 

Jos Vermunt. Geerten van de Wetering bespeelde het orgel in de Stulpkerk. Aan het einde 

van de dienst droeg predikant en familievriend Huub Oosterhuis een gedicht voor. 

Na de dienst werd de kist door onder anderen zijn broers koning Willem-Alexander en prins 

Constantijn van de kerk naar het graf gedragen. Vier vrienden van Friso waren ook drager. 

 

http://www.telegraaf.nl/binnenland/21816353/___Friso_liet_je_nooit_vallen___.html 

 

Ons ego wil niet leven van genade 

Arie de Rover was ooit een gevierd zakenman. Hij maakte zowel carrière in het bedrijfsleven 

als in de kerk. Een ruzie in die gemeente bracht zijn geloof aan het wankelen, totdat hij 

getroffen werd door een ‘genadeslag’. Over het leven ná die genadeklap schreef hij een 

boek. “God heeft me letterlijk de vrijheid in gemept.” 

 

Hij heeft de hele nacht liggen draaien, woelen en piekeren over het boek dat net 

gepubliceerd is. “Een boek met een bizarre, soms weerzinwekkende boodschap,” noemt hij 

het zelf. In Leven na de genadeklap beschrijft hij het proces van een christen die opnieuw 

geboren wordt nadat hij de genade heeft ontdekt. En daarbij schuwt hij de confrontatie 

niet: “De christelijke wereld hangt van lievigheid aan elkaar, maar echte liefde is ontzettend 

zwaar. Het vraagt om overgave en vertrouwen; het vraagt om een leven waarin je alle 

zekerheden uit handen geeft.” 

Kaartenhuis 

Deze boodschap, die hij al jaren op diverse podia uitdraagt, komt rechtstreeks uit de 

praktijk van zijn eigen leven. Wie Arie vóór ‘de klap’ ontmoette, stond oog in oog met een 

gedreven zakenman, die – zoals hij het zelf zegt – met zijn praatjes heel wat geld 

tevoorschijn kon toveren. Ook op kerkelijk niveau scoorde hij hoog: als ambtsdrager 

verwierf hij status en aandacht. Vooral op dat laatste was hij verzot. Als kind was hij vaak 

ziek en ontdekte hij wat aandacht hem opleverde: “Het gaf me een status, liefde en 

erkenning.”  

Aan de buitenkant leek het heel wat, maar toen Arie moest bemiddelen in een ruzie tussen 

christelijke familieleden, stortte het kaartenhuis in. “Ik ontdekte dat Gods boodschap 

helemaal niet werd uitgeleefd. De mensen in het conflict hadden niet genoeg aan Zijn 

liefde, maar vochten allemaal voor hun eigen recht. Als Gods waarheid deze mensenharten 

http://www.telegraaf.nl/binnenland/21816353/___Friso_liet_je_nooit_vallen___.html
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niet veranderd had, en mijn hart ook niet, waarom zou ik dan nog in deze schijnzekerheid 

geloven?” 

Lastige mededelingen 

Zijn zoektocht naar antwoorden ging letterlijk ver; hij vloog naar New York en begaf zich 

onder de toehoorders van Tim Keller (predikant van de Redeemer Church in New York). 

“Kellers boodschap over je werkelijke identiteit en vrijheid in Christus raakte mij diep in het 

hart. Hoe vrij was ik eigenlijk? Thuis had ik een vrouw met vier kinderen, maar zelf vloog ik 

de hele wereld over om geld te verdienen. Zondags zat ik voor in de kerk, maar wie was ik 

als vader voor mijn kinderen? Ik kwam in gewetensnood, omdat ik besefte dat ik mijn leven 

op drijfzand bouwde en raakte steeds meer in een crisis.”  

Tijdens een zakenreis in Maleisië bereikte de crisis een dieptepunt. “Ik moest plotseling 

langer blijven en werd gebeld door mijn vrouw. Ze had drie lastige mededelingen. Ten 

eerste was ik opnieuw met een ruime meerderheid verkozen als ambtsdrager, ten tweede 

misten zij en de kinderen mij op Moederdag, en ten derde had ze een zwangerschapstest 

gedaan. Met positief resultaat; we zouden een vijfde kind krijgen, terwijl we juist alles 

hadden gedaan om dat te voorkomen! Mijn zorgvuldig opgebouwde leven stortte volledig 

in.” 

Wanhopig 

De momenten vol vertwijfeling die volgden, staan Arie nog helder voor de geest. “Ik heb 

mijn bijbel letterlijk omhoog gegooid in de hoop dat God een woord voor mij had. 

Wanhopig heb ik over de vloer gekrópen. Toen las ik in Hebreeën 13:5: ‘Laat uw leven niet 

beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: 

nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’  

Arie laat een stilte vallen, vervolgt dan: “Daarna ben ik voor de spiegel gaan staan en heb 

mezelf diep in de ogen gekeken: ‘Arie de Rover, nu kies je: óf je stopt met geloven, óf je 

gaat daadwerkelijk doen wat hier in de Bijbel staat.’” 

Bankrekening 

Drie maanden later stopte Arie met zijn succesvolle loopbaan bij een bedrijf in medische 

apparatuur. Glimlachend: “Er waren maar weinig mensen die mijn keuze begrepen. 

Sommigen vonden het zelfs onverantwoord; een vijfde kind op komst en dan je baan 

opzeggen?” Maar Arie had een ‘genadeklap’ gehad, en volgens eigen zeggen word je daar 

helemaal ‘wappie’ van. “Ik had het gevoel dat ik toen pas echt vader werd. Voor het eerst in 

mijn leven proefde ik wat het werkelijk betekende om te leven vanuit overgave en genade, 

en ik wilde niet meer terug.”  

Arie startte een retraitecentrum, dat later een opvangplek voor getraumatiseerde vrouwen 

werd. Zijn bankrekening werd niet meer automatisch gevuld, en hij leerde wat het was om 

afhankelijk te zijn van anderen die willen geven. “Voor iemand die altijd alles in zijn leven 

heeft ‘gemaakt’, was en is het een worsteling om nu te mogen ontvangen.” 
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Ego 

Arie prikt met Gods waarheid door de illusies van het leven heen en trekt daarmee volle 

zalen. En nu is er dus ook een boek van zijn hand, dat overigens niet door hemzelf 

geschreven is, maar door ‘ghostwriter’ Wilfred Hermans. “Ik kan zelf niet schrijven, en de 

uitgever heeft me met Wilfred over de streep getrokken.” Net als vroeger staat hij weer in 

de schijnwerpers. “Maar dat is tegen wil en dank, en het blijft een strijd om daar op een 

goede manier mee om te gaan. De boodschap die ik breng, is daarbij ook niet erg 

aantrekkelijk: ik roep mensen op om hun schijnzekerheden helemaal los te laten. Dat is een 

klap voor je ego, want ons ego wil niet leven van genade; het wil alles zelf verdienen. Als er 

een alternatief is om te leven van genade, dan gaat ons ego voor het alternatief. Het is dus 

de kunst om te snoeien in die alternatieven en ons ego.” Grinnikend: “Dat is best lastig, 

want het nare van ego’s is dat ze ’s nachts gewoon weer aangroeien!” 

Zielsverlangen 

Op de vraag wat je praktisch kunt doen om te leven uit genade, of zo’n genadeklap te 

ontvangen, klinkt een diepe zucht. “Wij zijn verslaafd aan de wat-moet-ik-doen-vraag. In 

ons doen ligt onze identiteit. Maar bij Jezus gaat het om ‘zijn’. Dus ga niet op zoek naar wat 

je moet doen, maar welk zielsverlangen God in jou gelegd heeft. Wij zijn geschapen om vrij 

te zijn! Het gaat om capitulatie; overgave. Misschien kun je God zelfs vragen om een crisis; 

want pas in de crisis worden we gedwongen om los te laten wat ons gevangen houdt.”  

De genadeklap stootte Aries eigen ego van de troon en dat is een doorgaand proces van 

vallen en opstaan. Daarover is hij openhartig in zijn boek. “Ik ben nog steeds extreem 

statusgevoelig en wantrouw God nog zo vaak,” geeft hij toe. “Dan zou je moedeloos kunnen 

worden van frustratie. Maar je kunt het ook van een andere kant bekijken. Ik zie mezelf als 

een klein kind dat terugverlangt naar huis. En de ontroering over het feit dat ik steeds 

dichter bij mijn Vader kom, is groter dan de frustratie over mijn eigen falen. De weg naar 

vrijheid is geplaveid met barensweeën, maar ik zou geen andere weg meer willen lopen.” 

 

Tekst: Mirjam van der Vegt 

Arie de Rover kort 

Arie de Rover (51) was jarenlang een succesvol manager en trainer in het bedrijfsleven. Na 

de draai in zijn leven werd hij spreker, trainer en coach op het gebied van identiteitsvragen, 

en runde hij een retraitecentrum, dat inmiddels is uitgegroeid tot een opvanghuis voor 

getraumatiseerde vrouwen: Safe Haven. Arie is getrouwd en heeft samen met zijn vrouw 

Joke vijf kinderen.  

Op 12 mei dit jaar was Arie te gast in een uitzending vanNederland Zingt op Zondag: 

Nederlandzingt.nl 

 

http://www.eo.nl/magazines/visie/artikel-detail/ons-ego-wil-niet-leven-van-genade/ 
 

http://www.eo.nl/magazines/visie/artikel-detail/ons-ego-wil-niet-leven-van-genade/
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Lente 
 

Er wordt een nieuwe dag geboren 
van knoppen die op springen staan 
en langzaamaan de groene jasjes 

voor lentekleuren opengaan. 
De Schepper strooit Zijn tinten kwistig 

bij dit ontluikend lentefeest 
en wie van ons kan nog vermoeden 

dat het ooit winter is geweest. 
 

Zo wil God ook ons hart vernieuwen. 
Het oude wordt teniet gedaan, 

beginselen van blij geloven 
reiken hun bonte kleuren aan. 

Verdord is thans ons oude leven, 
we juichen in Gods voorjaarslicht 
en als herboren straalt de liefde 
van ons verfrissend aangezicht. 

 
Het is de kringloop die het oude 

vervangt door wat de hemel biedt 
aan nieuwe ijver en geloofskracht, 

als een verheven lentelied. 
Zo willen wij de schepping eren 

door groeiend, bloeiend, onversaagd 
het leven Gods te openbaren 

in alles wat Hij van ons vraagt. 
 

 
http://www.gedichtensite.nl/natuur-en-schepping/17704-lente-sp-183 

 
 

http://www.gedichtensite.nl/natuur-en-schepping/17704-lente-sp-183
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Dienstrooster September 2013 
 

 1 september 
8 september 
Koffiedrinken 

15 september 

1 H Kettner E de Jong C Reinten 

2 E de Jong T van Wyk F vd Kuil 

3 R Boer J de Jong D Kruger 

4 D Kruger R Appel S Steen 

5 W Kruger A Knoester H Kettner 

Begroeting I Pol V Vernede W Kruger 

Bloemen D Kruger J de Jong E Goede 

Koffie  
C Koning 

F Smal 
 

    

 22 september 29 september  

1 I Tanzer N vd Eijkel  

2 E de Jong KJ Leeuw  

3 R Boer J de Jong  

4 W Strydom H Kettner  

5 M Letterie I Pol  

begroeting P Reinten M Letterie  

bloemen J le Roux D Smit  
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Agenda September 2013 
 

Zondag 1 
10h00 

11h00 

Eredienst Ds Y Dreyer 

Eredienst commissie vergadering 

Bijbelstudie Oost en Zuid 

Maandag 2 10h00 
Bijbelstudie – Ouderen in Noorde 

Informatie bij Vic 073 700 9610 

Dinsdag 3 9h00 -13h00 Kerkkantoor 

Zondag 8 
10h00 

11h00 

Eredienst Ds Y Dreyer 

Koffiedrinken 

Dinsdag 10 9h00 -13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 12 17h30 FINCOM 

Zondag 15 
10h00 

11h00 

Eredienst Ds Y Dreyer 

Kerkenraadvergadering 

Dinsdag 17 9h00 - 13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 19 
10h00 

19h30 

KOFFIECLUB 

Bijbelstudie Noorde – Rieneke 011 704 3602 

Zondag 22 10h00 
Eredienst Ds Y Dreyer  

Bijbelstudie West en Noord 

Dinsdag 24 9h00 - 13h00 Kerkkantoor 

Zondag 29 
10h00 

11h00 

Eredienst Ds Y Dreyer 

Koffiedrinken 80ste verjaardag van Jan Smit 

 

  



Mare Sept 2013 / 15 

 

Verjaardagen September 2013 
 

Maandag 2 Maria van den Steen 011 922 2260 

Vrijdag 13 Irene Bekker 011 622 5472 

Zondag 15 Arma Blaauwhof 011 969 2071 

Zondag 22 Robert Janbroers 011 673 8434 

Maandag 23 Mila Bekker 011 622 5472 

Maandag 23 Wayne Morgenrood 011 828 6854 

Dinsdag 24 Paul Smit 011 942 1918 

Woensdag 25 Wilma Strydom 011 472 1647 

Donderdag 26 Carla Koning 011 973 1091 

Vrijdag 27 Rina Knoester 072 244 4892 

Zaterdag 28 Lucien Andeweg  

Zondag 29 Jan Smit 011 969 2572 

 
  



 

 

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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