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Zwijg, mijn ziel 

 
Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. 

Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. 

Psalm 131:2 

 
Zwijg, mijn ziel, wees stil. 

Luister wat God zegt. 
Hij heeft zeker iets 
voor je weggelegd. 

Elke dag een woord 
geeft je leven zin. 
Zo ga jij met Hem 
hier de hemel in. 

 
Zwijg, mijn ziel, wees stil 
als de stormwind woedt. 

Luister in jezelf 
tot je God ontmoet 

en je binnenin 
weer de vreugd ervaart, 

dat Hij Zijn geheim 
aan jou openbaart. 

 
Zwijg, mijn ziel, wees stil 

in je tranendal. 
Boven wacht de berg 
waar je komen zal, 

weg van elk rumoer, 
zoals Hij het wil. 

Luister naar Zijn stem. 
Zwijg, min ziel wees stil! 

 

Frits Deubel 
Gedichtbundel :“Levenskrachten” 
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Opdat we niet vergeten 
Het levensverhaal van een mens vertelt van hoe die omgaat met het leven, met 
gebeuren en relaties.  
Het verhaal van God vertelt hoe God omgaat met mensen en hun levens, 
gebeuren en relaties. 
Voor gelovigen zijn die verhalen niet apart, maar verweven. Gods verhaal sluit 
mijn verhaal in. Ik ben er deel van. Zo is God ook deel van mijn verhaal.  
God staat niet buiten ons leven en geschiedenis, maar middenin – bepalend, 
richtinggevend, ondersteunend, kracht gevend. Als gelovigen leven we in Gods 
tegenwoordigheid, in Gods nabijheid.  
Wanneer we samenkomen om te aanbidden, brengen we ons leven opnieuw 
voor God, dragen onszelf en onze geliefden aan God op, en leggen onszelf in 
Gods handen. Vertellen we God ons verhaal van nu, van vandaag. 
Wanneer we samenkomen om te aanbidden, luisteren we opnieuw weer naar 
Gods verhaal. Het oude verhaal van lang geleden, maar ook het verhaal van nu, 
van vandaag. Want God was er van altijd af en is er nu en in alle eeuwigheid. 
In het verhaal van Jezus, het menselijke gezicht van God, herkennen wij onze 
wereld, ons menszijn, onszelf. Nu in de Lijdenstijd herkennen we de toestand van 
het menszijn, zien we weer hoe mensen zijn, ervaren we het lijden – dat van Hem 
en dat van ons. 
Wij zien wat mensen Jezus hebben aangedaan. Wij ervaren wat ons aangedaan 
wordt. Wij worden ons bewust van wat wij anderen aandoen. Lijden ervaren en 
leed veroorzaken. Zo is de mens. Zo is het steeds duizenden jaren later.  
Hebben we dan niets geleerd? Was er geen evolutie, geen ontwikkeling? Is de 
mens in 2000 jaar niets veranderd?  
Telkens in de geschiedenis wanneer verschrikkelijke dingen gebeurd zijn, richten 
mensen monumenten op:  

 Holocaust-monumenten dwars over de westerse wereld, “opdat we niet 
vergeten ...”. Opdat we elkaar zoiets nooit meer aandoen.  

 In Berlijn werd de Friedrich Wilhelm Gedächtniskirche na de oorlog zo 
gelaten met de beschadigde toren, “opdat ze niet vergeten ...” hoe oorlog 
eruitziet.  

 In het heel bijzonder toneelstuk “War Horse” komt het refrein:  
“Lest we forget ...” Opdat men de verschrikking van oorlog niet zal vergeten 
en geen oorlog meer zal voeren. 

Maar al de monumenten, de toneelstukken en filmen om te herinneren aan de 
verschrikking van oorlog en geweld, slagen er niet in de mensheid daarvan te 
weerhouden. Ze gaan maar door. Want de mensheid leert niet, evolueert niet, 
ontwikkelt niet. Over de eeuwen is de menselijke conditie niet veranderd. 
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Daarom horen en vertellen wij het verhaal van Jezus’ lijden elk jaar weer. Over 
en over.  
Er is geen monument van steen, maar in het oververtellen blijven we de 
herinnering levend houden. “Opdat we niet vergeten ...” wie we zijn, hoe we zijn, 
hoe onze wereld eruitziet. 
Het verhaal van de wereld is wat het is. Zo en niet anders. Over de eeuwen heen. 
Het Godsverhaal gaat om méér dan wat is. Het gaat om wat kan zijn.  
Genezing is mogelijk ook al waren de wonden nog zo diep. Vreugde en vrede zijn 
mogelijk ook al is het leven vol van lijden. Overwinning is mogelijk ook in het 
aangezicht van de dood. Dat vertelt het verhaal van Jezus. 
Daarom blijven we vertellen. “Opdat we niet vergeten ...” hoe de menselijke 
conditie eruitziet. Maar ook opdat wij blijven hopen op méér. Ons blijven 
inzetten voor wat kan zijn. Alleen door Gods kracht, genade en zegen is méér 
mogelijk. 
Mag uw levensverhaal altijd staan in de teken van Gods kracht en transformatie. 
Mag u in het vertellen en over vertellen van Jezus’ verhaal Gods genade en zegen 
altijd opnieuw weer ervaren.  
Gezegende Pasen ook dit jaar in 2015.   
Yolanda Dreyer 
 

Gemeentenieuws 
Wim Kleiman is vrij plotseling overleden op 23 januari in Calgary. Als gemeente 
stuurde wij het volgend berichtje aan zijn dochters Annie Verniers en Martina 
Homann en familie:  
Beste Martina en Annie, 
De Nederlandssprekende Hervormde gemeente in Johannesburg heeft geschokt 
kennis genomen van het plotselinge overlijden van jullie vader Wim Kleiman. 
Namens de Maranatha Kerk condoleren wij jullie en jullie gezinnen met dit verlies.  
Jullie weten dat (oom) Wim Kleiman vele jaren actief heeft meegeleefd in de 
Maranatha Kerk, als kerkenraadslid en de laatste jaren als lid van de 
Eredienstcommissie, tot zijn vertrek naar Canada bijna twee jaar geleden. 
Op zondag 25 januari 2015 is Wim Kleiman in de dienst die geleid werd door ds. 
Yolanda Dreyer herdacht. 
Met jullie zijn wij dankbaar voor het leven van Wim Kleiman. Wij wensen jullie en 
jullie familie veel sterkte en God’s rijke zegen toe om dit verlies te verwerken. 
Zie verderop enkelen huldeblijken aan Wim Kleiman. 
Op zondag 1 februari was er een doopdienst in de kerk – een bijzondere 
gelegenheid! Carusta nam de dienst waar en doopte Ethan en Rohan, zoontjes 
van Johan en Leoni van Wyk, en Clinton en Tanya Griesel (dochters van Anja 
Smit). Gefeliciteerd aan de twee families en heel veel plezier met de 
kinderen/klein kinderen/broertje! 
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Op zondag 15 februari vierde wij avondmaal en daarmee samen vond plaats de 
opleggen van het askruisje ter voorbereiding van Aswoensdag op 18 februari en 
de begin van de Lijdenstijd.  
Op zondag 22 februari werd Dr. Tanya van Wijk in onze gemeente bevestigd als 
predikant/docent in dienst van de NHKA aan de universiteit van Pretoria. 
Gefeliciteerd Tanya! en wij bidden jou veel succes en sterkte en zegening op jou 
levensweg verder. 
Op zaterdag 21 februari om 9h00 vond plaats de jaarlijkse 
beplanningsvergadering van de Maranatha gemeente in de zaal Philadelphia. Er 
waren 20 mensen aanwezig: 2 predikanten, 4 ouderlingen, 7 diakenen, en 7 
belangstellenden. 
Yolanda leidde de vergadering en gebruikte als richtlijn de bedieningsplan die wij 
jaarlijks in leveren bij de kerkkantoor in Pretoria. Er zijn veel onderwerpen over 
onze doen van zaken besproken en hoe wij dit deze jaar aan zullen pakken.  
De grote vragen die wij iedere jaar weer evalueren is: gaan wij door, hebben wij 
nog bestaansrecht, zal er een gemis zijn als de kerk er niet meer is, moeten wij 
afschalen, i.e. minder diensten per maand gaan doen en hebben wij genoeg geld 
om door te kunnen gaan?  
De korte antwoord is dat wij nog een jaar verder kunnen en willen, de 
predikanten en support team blijven het doen omdat zij het graag en van harte 
willen doen. In 2015 gaan wij gewoon door zoals altijd: iedere week een 
eredienst in het Nederlands, behalve de eerste zondag van de maand een 
alternatieve dienst geleid door Carusta, i.e. gedeeltelijk of helemaal in Afrikaans 
of Engels of allebei. Als u meer wilt weten over de financiële zaken van 2014 en 
budget voor 2015 kunt u de volgende gemeente vergadering bij wonen.  
Alhoewel wij verder kunnen qua financiën ook, moeten wij heel goed opletten 
met onze uitgaven, hier is een tip om een verschil te maken: 
 als er nog mensen zijn die een papier kopie van de Mare krijgen, en het net 

zo goed op email kunnen krijgen en zelf kunnen printen, vragen wij om het 
ons te laten weten. Wij sturen iedere maand 65 kopieën per email en laten 
70 kopieën printen, als wij die 70 exemplaren kunnen verminderen, zal het 
een verschil maken in de maandelijkse kosten. 

Wij blijven bidden en meeleven met een aantal gemeenteleden/vrienden die het 
minder goed maken met hun gezondheid: Dick van den Eijkel, Cor Joustra, Julia 
Smit en Nellie Gentenaar. 
 
Paas Ontbijt 
U wordt vriendelijk uitgenodigd voor een Paas ontbijt op Zondag 5 April in de 
grote zaal Philadelphia om 08h30 voor 08h45.  
Als u wilt komen laat het weten aan Charlotte Reinten, telefoon 083-441-2141 
of email charlotte@yneldo.com. 
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Willem Kleiman 

 
31 July 1924 ( Krimpen-a/d-Lek) – 23 Januari 2014 (Calgary, Alberta) 

 
Dochter : Annie Verniers 
Kleinzoon : Paul Verniers 
Kleindochter : Monique en Matt 
Caruthers 
Achter-kleindochter : Katherine 
 

Dochter : Martina en Tim Homann 
Kleinzoon : Graeme Homann 
 

Zijn vrouw Marry overleed in 1998 
 

Deze eulogie werd voorgelezen op de uitvaartdienst van Wim in Calagary op 30 
Januari : 
Wim was born in Krimpen aan de Lek, the oldest of four siblings. He also lived in 
Amsterdam, Ijmuiden and Nieuw-Lekkerland and, as a child and adult, played 
soccer and later tennis, and participated in karate. 
When the war broke out, he was put into forced labour in Germany for two years. 
After escaping, he was rescued by the US forces and later joined the US Military 
as an interpreter. In addition to Dutch, he spoke English, German and French. 
In 1947, Wim and Marry married in Holland and soon emigrated to South Africa, 
first Wim, his father and brother and a year later, Marry, his mother, sisters and 
grandfather. The family grew. Annie and Martina were born and they built their 
new house which, affectionately known as “Zoete Inval”. Wim had a great sense 
of humour, was a loving husband, father, grandfather and great grandfather.  
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He enjoyed singing, whistling and playing his “mondfluitje”, which was always 
the source of much joy and laughter when friends got together.  
Wim helped nurse and care for Marry through her years with leukaemia and 
never stopped missing her, right to his last breath. 
Wim was a man of faith and conviction, enjoyed Bible and theological studies, 
stood up for his beliefs and defended what was right. He helped to build the 
Church established by the Dutch community for all who wanted to worship in 
Dutch and was a founding member of it. This church and its members became 
very important to him – lifelong friendships, choir member, deacon and elder. 
His career was in logistics, specifically shipping, in import and export. Wim’s sense 
of community service lead him to volunteer in the police service for 28 years, 
where he retired as a colonel. Later he would volunteer with the local Emergency 
Services as a chaplain in Crisis Ministry, from which he retired in his eighties. 
Wim was sociable, loved and struck up friendships quickly, even when he 
immigrated to Calgary in 2013. At the age of 88, he bought his first laptop, 
learned to operate it and emailed his friends his friends in various parts of the 
world. With Skype, he could talk to his family, face to face. 
An exemplary life lived in three countries. Now he’s at home again with Marry. 
Today, they are rejoicing together with the Lord in Heaven and singing with the 
angels. 
 
Ter Nagedachtenis Willem Kleiman 31 juli 1924-23 januari 2015 
Ongeveer medio januari kreeg ik een telefoontje van Martina Homann uit 
Canada, om te informeren of ik aangesloten was bij Skype. Zo ja, zou het niet een 
leuk idee zijn om via Skype contact te hebben met haar vader, onder het genot 
van een kopje koffie. Reuze idee. Sprak nog met Wim om dit te bevestigen. Het 
ging goed met hem. Moest wel lopen met een "walker" vanwege 
evenwichtsstoornis. Helaas is het er niet van gekomen want een week daarna 
werd ik vroeg opgebeld op Zaterdagmorgen 24 januari door Martina, bij haar nog 
Vrijdag 23 Januari, om te zeggen dat haar vader die morgen was overleden, heel 
onverwacht. Hij had nog ontbeten, maar moest nog even naar boven, maar daar 
aangekomen voelde hij zich niet goed. De paramedici waren er onmiddellijk bij 
en brachten hem naar het ziekenhuis waar van alles geprobeerd werd om zijn 
leven te behouden, maar het mocht niet zo zijn. Zo is Wim in zijn nieuwe leven 
gegleden. 
Marry Visser, was een Officier in Leger des Heils en werkte als verpleegster in het 
Diaconessen Huis in Utrecht. Ze was bevriend met een nicht van Wim en zo 
hebben zij elkaar ontmoet. Het moet wel erg teleurstellend voor hen geweest 
zijn dat Wim vrij kort na hun huwelijk al naar Z.A. ging. Maar wat een weerzien 
moet het geweest zijn toen ze in 1948 weer bij elkaar waren. 
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Wim en Marry waren vanaf het prille begin betrokken met het ontstaan van de 
Nederlands Sprekende Gemeente. Ze zongen beiden in het koor. 
Wim werkte bij een firma van Inklaringen en Verscheping agenten. Daarnaast zag 
hij kans om te dienen bij de Reserve van de Politie waar hij de rang van Kolonel 
bereikte. Ik onthoud dat ik hem een keer in Randburg ontmoette in Uniform, met 
"Baton" en pet met veel goud op de klep. Zelf in dienst geweest zijnde, ben je 
dan geneigd om onmiddellijk in de houding te gaan staan en te salueren. Martina 
vertelde me nog dat hij in 2001 een onderscheiding kreeg als "Hero of the Year 
for Fire and Rescue".  
Na die periode was Wim ook erg trots voor zijn bevoegdheid als "Kapelaan", in 
welke functie hij mensen in trauma kon bedienen, bijvoorbeeld na een ongeluk. 
Een tijdje was Wim lidmaat van de Northcliff Union Church waar Rex Mathey de 
scepter zwaaide. Heel wat keren hebben wij samen de Bijbelstudies van Rex 
bijgewoond, die heel bijzonder waren. Rex noemde ons "The Hoek of Holland". 
Toen de preken nog op band werden opgenomen, kreeg Wim het bandje mee en 
werden de preek helemaal uitgetikt. Na zijn vertrek naar Canada, liet hij dozen 
met bandjes na, die we hebben afgegeven aan het Kerkkantoor voor het archief. 
Hij had zijn uitgesproken opinies en soms was het moeilijk om met hem te 
argumenteren en speelde ik de rol van "Devils advocate". Gelukkig had 
hij genoeg gevoel voor humor om dit te accepteren. Hij had een onuitputtelijke 
voorraad van mopjes en grapjes, die te pas en soms te onpas werden verteld. 
In zijn bureau had hij een lade, gevuld met chocolaatjes, speciaal voor zijn 
kleinkinderen, die daar uit mochten halen zoveel zij wilden. Ze hebben er nooit 
misbruik van gemaakt. 
Frans en Annie Verniers emigreerden naar Nederland in 2000/2001. Martina en 
Tim Homann emigreerden naar Canada in 2002. Wim was toen ineens zonder 
familie in Z.A. Marry was in 1998 aan leukemie overleden. Een moeilijke tijd 
waarin hij geregeld zijn dochters opzocht in Nederland en Canada. Maar op 
oudere leeftijd die lange reizen te maken is ook niet zo plezierig meer, afgezien 
van de kosten. 
Uiteindelijk werd besloten om de grote stap te nemen en Z.A. te verlaten, in 
2013. Drie maanden in Nederland, zes maanden in Canada. Maar gelukkig kreeg 
hij 2014 een Verblijfsvergunning om in Canada te kunnen wonen. Toen hij weer 
zijn vertrouwde spulletjes om hem heen had, was hij toch weer thuis, waar hij 
met veel liefde verzorgd werd door zijn dochter Martina, tot het einde toe. 
Tijdens zijn talrijke bezoeken aan Canada en zijn verblijf daar, heeft hij heel wat 
vrienden en kennissen gemaakt wat mocht blijken uit de Herdenkingsdienst die 
voor hem gehouden werd op 30 januari 2015.  
Hierbij nemen we afscheid van een trouwe vriend en dienaar van onze "Heer". 
Vic Vernede 
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Dienstrooster maart 2015 

 

 1 maart 8 maart 

koffiedrinken 

15 maart 22 maart 

1 F Smal I Tanzer C Reinten F vd Kuil 

2 T van Wyk E de Jong T van Wyk  KJ Leeuw 

3 R Boer W Strydom R Boer J de Jong 

4 J le Roux D Kruger N Knoester M Letterie 

5 I Pol P Hertsberg A Knoester K Strydom 

Begroeting H Kettner W Kruger V Vernede I Pol 

Bloemen F Smal W Mandelstam J le Roux F vd Kuil 

Koffie  G Leeuw 

F le Roux 

  

     

 29 maart    

1 E Reinten    

2 E de Jong    

3 J le Roux    

4 J de Jong    

5 H Kettner    

Begroeting M Letterie    

Bloemen E Reinten    
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Agenda maart 2015 
 

Zondag 1 maart 

2de Lijdenszondag 

Doopdienst 

10h00 

11h00 

Eredienst Ds. C van der Merwe 

Eredienstcommissie vergadering 

Maandag 2 maart 10h00 Bijbelstudie – Ouderen in Noorden 

Details Vic Vernede 073 700 9610 

Dinsdag 3 maart 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Zondag 8 maart 

3de Lijdenszondag 

10h00 

11h00 

Eredienst Ds. Y Dreyer 

Koffiedrinken 

Dinsdag 10 maart 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 12 maart 17h30 FINCOM 

Zondag 15 maart 

4de Lijdenszondag 

10h00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

Dinsdag 17 maart 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 19 maart 10h00 

19h00 

KOFFIECLUB 

Bijbelstudie Noord Rieneke 

0117043602 

Zondag 22 maart 

5de Lijdenszondag 

10h00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

Dinsdag 24 maart 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Zondag 29 maart 

6de Lijdenszondag 

PalmZondag 

 

10h00 

Eredienst Ds. Y Dreyer 
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Verjaardagen maart 2015 
 

Zondag 29 februari / 
1 maart 

Emma Schutte 084 713 7725 

Zondag 1 maart Joke de Jong 082 467 8551 

Zondag 1 maart Yulandi Knoester 074 130 6852 

Maandag 2 maart Gitta Leeuw 011 918 3935 

Zaterdag 7 maart Aad van der Kuil 011 792 1145 

Zaterdag 7 maart Leana Venter 011 867 1189 

Maandag 9 maart Carla Goede 011 478 2484 

Vrijdag 13 maart Ronaldo van Weely 011 782 3402 

Dinsdag 17 maart Jan-Willem Hoorweg 082 557 0047 

Vrijdag 20 maart Klaas-Jan Leeuw 072 567 4089 

Zondag 22 maart Marco Bianchi 082 461 3428 

Zondag 22 maart Fred Goede 082 651 3643 

Maandag 23 maart Leo Gaymans 011 608 2088 

Dinsdag 24 maart Rubens Andeweg 082 550 3769 

Vrijdag 27 maart Jacobus Bakkers 082 850 9401 

Zaterdag 28 maart Shon Morgenrood 011 827 5704 

Dinsdag 31 maart 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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