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God Heeft je Lief! 
 

En toch heeft God je lief, 
al ben je Hem vergeten 
of wil je niets meer van 
Zijn vaderliefde weten, 

al geef je Hem de schuld 
van wat je hebt geleden, 
waardoor je uitgeblust 

reeds lang niet hebt gebeden. 
 

En toch heeft God je lief. 
Daar mag je op vertrouwen, 

al kun je nu misschien 
er weinig van aanschouwen. 

Leg je maar willig neer, 
de toekomst zal wel tonen, 

dat Hij onopgemerkt 
je altijd wil bewonen. 

 
En toch heeft God je lief. 

Er zal geen dag verstrijken 
dat Hij je niet bemint 

en naar je uit zal kijken. 
Al dwaal je ver van huis, 

dan nog ziet Hij jouw zorgen 
en voel je ’t niet vandaag, 

wellicht merk je het morgen!  
 
   

Frits Deubel 

Uit: God is liefde – Gedichten vol vertrouwen 
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Adem en inzicht 
Op Hemelvaartdag hadden we weer een gezamentlijke eredienst als Jan Smuts Axis 
Group of Churches. De Anglikanen, Methodisten, Lutheranen, NG en wij. Soms ook 
nog de Koptische Kerk en de Rooms-Katholieken van Braamfontein. Gezellig was het 
om bij deze dienst al die oude bekenden weer te zien. Het is altijd interessant om 
samen met mensen uit andere Christelijke tradities te aanbidden. De ervaring is 
anders en dan ziet men weer een beetje anders.  
De Jan Smuts Axis Group bestaat al meer dan 20 jaar. Van 20 jaar geleden zijn er 
maar 2 predikanten over: Tim Gray van St Francis Anglican in Parkview en ik van de 
Maranatha Gemeente in Parktown.  
Toen ik Tim voor de dienst vroeg hoe het hem ging, vertelde hij dat zijn vrouw kort 
geleden aan kanker overleed. “Het is heel erg vreemd zonder haar,” zei hij. “Wij 
waren zo lang samen. Nu moet ik leren hoe om door te gaan.” 
De dienst begon niet erg rustig. Heel veel woorden. De orgelmuziek snel. De 
liturgische ruimte een aanslag op de zintuigen. Twee predikanten die preekten. 
Halverwege ging de lichten uit. Load shedding in Johannesburg.  
En plotseling was het rustig. Alleen het licht van de hele mooie kaarsen. De rest van 
het gebouw in duister gehuld . Maar één stem klonk op in het donker. En toen kwam 
het rustige doorleefde gebed van Tim Gray.  
Hij bad “... that we may breathe and see”. Adem en inzicht. 
Adem en inzicht zijn van bezondere belang ook in de Pinkstertijd waarin wij ons nu 
bevinden. In beide Grieks, de taal van het Nieuwe Testament en Hebreeuws, de taal 
van het Oude Testament wordt één woord gebruikt voor 3 begrippen: geest, adem 
en wind.  
Wij ademen de Geest van God. Gods Geest wordt onze adem, onze levenskracht. Vrij 
ademhalen is wat verloste mensen kunnen doen. Jezus’ bevrijding wordt ons tot 
realiteit door het werk van zijn Geest in ons. Met zijn Geest in ons zijn we nooit 
alleen, maar mogen we zijn tegenwoordigheid altijd ervaren. 
Inzicht is een gave van de Geest van God in ons. De Geest leidt en leert ons om te 
onderscheiden tussen wat echt van waarde is en wat niet. Wat van God komt is van 
waarde – het geestelijke. Wat van de mens en de aarde komt, gaat voorbij, vergaat. 
Opdat we kunnen zien waarin we ons kostbare leven, onze energie, krachten, ons 
geloof en onze liefde in willen beleggen? Door de Geest, onze gids en leidsman, 
kunnen we zien.  
We kunnen zien in het licht van de Geest. Wanneer de overdaad van deze wereld 
met alles wat snel gaat en het veel lawaai in het donker verdwijnt en we duidelijk 
kunnen zien in het licht van de Geest, dan weten we waarop het aankomt.  
Herfst is de tijd van Pinksteren. De kleuren van de herfst zijn warm: rood, oranje, 
geel. Dit zijn ook de kleuren van Pinksteren, gesymboliseerd door vuurvlammen van 
rood, oranje en geel.  
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Mogen wij tijdens de drie zondagen van Pinksteren voordat de “gewone” tijd, de 
“groene tijd” weer in het kerkelijke jaar begint, de warmte van Gods Geest ervaren 
en samen met Tim Gray bidden “... that we may breathe and see”. 
Yolanda Dreyer 
 
Nieuws uit Nieu Zeeland van familie Koppenaal 

 
No 6 (North Shore) Squadron Air Training Corps 
Congratulations to Flight Lieutenant Koppenaal on his promotion from Flying Officer 
last night. Flight Lieutenant Koppenaal joined 6 Squadron as a cadet in 2001, and has 
remained with the unit since then, becoming an Under Officer in 2006 and 
commissioning as a Pilot Officer in 2008, before taking on the role of Cadet Unit 
Commander in 2011. The promotion was conducted by the Unit's Area Support 
Officer, LTCDR Edie, and his rank slides being changed over by his parents. 
Gefeliciteerd Alex en Bert en Ina! 
 
Picnic Concert 

 Sunday, June 7 at 12:30pm - 2:00pm 

 St Francis Anglican Church, 46 Tyrone Avenue, Parkview, Johannesburg 
Following their successful concert last year, The Johannesburg Youth Orchestra will 
again entertain us with their unique brand of youthful verve. Join us for a picnic lunch 
and great entertainment in the lovely grounds of St Francis and bask in the melodies 
and mellow winter sunshine. So bring your picnic baskets for fun in the winter sun. 
Tickets are R100 each for adults and R50 each for people under 18.  
Contact Louise on 083-275-7072 or louise.frahmarp@gmail.com. 
Please consider leaving your blanket behind and/or making a donation towards the 
purchase of blankets for the needy. 

file:///C:/events/calendar/2015/June/7
mailto:louise.frahmarp@gmail.com
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Berichtje van Cradle of Hope 
Thank you from the bottom of our hearts to all our committed and dedicated donors, 
sponsors and volunteers who make it possible for us to be the difference in the lives 
of the abandoned, abused, vulnerable and less-fortunate.  Your support and 
assistance really means so much to us! 
Our administrative department has been under severe pressure the past 6 months, 
and if we have overseen any thank you-letters, Article 18a PBO tax certificates or any 
BBBEE certificates, please send me an e-mail and we will attend to your needs 
urgently.  Leana van den Berg admin@thecradleofhope.org has now joined our 
administrative team and we are very happy to have her with us.  
Our food store is running very low on supplies, and we will appreciate any help 
please: 
Mince, boerewors, chicken, beef stew, fish fingers, chicken nuggets, beef patties, 
maize meal, macaroni, spaghetti, any canned foods, spreads for bread, sugar, fresh 
or frozen vegetables, fruit, 2-minute noodles for our kiddies, long-life milk, milk-
powder, coffee, tea, toilet paper, cleaning aids and all female hygiene products 
would be sincerely appreciated (roll-on, spray, hand-lotion, toothpaste, 
toothbrushes, face cloths), and any clothing for women, children and babies is 
needed. 
As it is winter time we are experiencing extreme pressure with requests for help from 
many women and children that find themselves in desperate situations.  Although 
my work at the  Cradle of Hope is a calling and I would not trade it for the world, it 
becomes severely difficult at times.  It is extremely difficult to have to face the huge 
need out there every day, and at the same time try to source money to keep our 
doors open.  Winter time is always a very difficult time for us, and we need all the 
help we can get during the next three months to keep our doors open and all our 
projects running.  At times the need becomes completely overwhelming and I wish 
we could help more desperate people, but our resources just do not allow it.  
We would love to purchase the property just adjacent to our current CRADLE house, 
(number 40 Nellie street, West-Krugersdorp), as it is currently in the market, and we 
are trusting God, that He will make a way for us.  We have managed to raise 
R123 000 of the R950 000 that we need to purchase the property, do the 
renovations, and equip it so that we can expand our services and assist more women, 
children and young teenage girls in desperate need.  
If you can help us in any way please send an email: melodie@thecradleofhope.org.  
All golfers please diarise Friday 28 August 2015 : Neels van Jaarsveld and many other 
celebrities will be hosting a gholf day in aid of the Cradle of Hope, at the Copperleaf 
Golf Estate.  Enquiries or bookings:  Emme (011) 660-4623  /  082 385 5479. We have 
already sold 14 Four-Balls, so if you want to take part in this great fundraising event, 
please book as soon as possible! 

mailto:admin@thecradleofhope.org
mailto:melodie@thecradleofhope.org
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On behalf of all our women and children who call the Cradle of Hope home, we 
would like to say thank you for partnering with us in our mission to provide a safe 
and loving family home to them who need it most.  
Without your help we just could not continue to be the difference in the lives of the 
vulnerable, abused and less-fortunate. Thank you! 
Any donations can be delivered to our main address at our House of Restoration, 37 
Dekker street, West-Krugersdorp, every day between 07h00 and 19h00.   TEL:  (011) 
660-4623. 
Should you wish to become actively involved at the Cradle of Hope, and become one 
of our Cradle Angels, please contact Emme on 082 385 5479 or (011) 660-4623. 
Banking details: THE CRADLE OF HOPE, First National Bank, Krugersdorp, 
Branch:  250241, Acc:  6218 035 2628.  (Swift Code:  FIRNZAJJ) 
We do not receive any funding or grants from the Government and we are entirely 
dependent on the goodwill of our individual and business donors, and our own 
fundraising projects. 
Melodie van Brakel 
 

"Jezus maakt van elke punt een komma" 
Elbert-Jan (20) gaf op de jubileumdag van Chris en Voorkom! zijn getuigenis waarin 
hij vertelde over de dood van zijn broer, zijn strijd met het geloof en het ontdekken 
van de wereld. 
Elbert-Jan: "Ik ben christelijk opgevoed en ik ging altijd trouw met m’n ouders mee 
naar de kerk. Toen ik 12 jaar oud was kreeg mijn broer een auto-ongeluk, na 12 
dagen in coma is hij overleden. Daarna kreeg ik vragen: Wie is God eigenlijk? 
Waarom uitgerekend mijn broer? Ik werd boos op God en kreeg een afkeer van het 
geloof. Ik was op de middelbare school een baldadige leerling. Grenzen opzoeken 
vond ik geweldig. Hoewel ik mij probeerde te gedragen, lukte dat gewoon niet. Ik 
kwam in een negatieve spiraal, mensen praatten negatief en ik werd van school af 
gestuurd. De frustratie schoof ik af op het geloof. 
Vanaf de middelbare school begon ik met ontdekken en experimenteren. Eerst 
roken, stiekem een biertje in de tussenuren, daarna werd het blowen. Toen ik ouder 
werd begon ik met uitgaan. Ik merkte dat ik hierin steeds meer mijn grenzen verlegde 
naar meer drank, meisjes en begon te experimenteren met drugs. Steeds als ik weer 
leegte of eenzaamheid voelde dacht ik: ik moet een ander soort drugs gebruiken of 
naar een groter feest. Ik zakte meer en meer weg. Soms realiseerde ik me: Waar ben 
ik mee bezig? Is dit waar ik voor leef? 
Daar waar iedereen dacht dat ik verloren was, was daar Jezus. Hij maakt van iedere 
punt een komma, want toen ik 18 jaar was moest ik met m’n ouders mee naar een 
doopdienst. Ik had de vorige avond gestapt en ik had helemaal geen zin. In die dienst 
sprak Bert de Haan over de verloren zoon. Ik was van het begin tot het eind geraakt. 
Ze deden een oproep en die ochtend gaf ik mijn hart aan Jezus. 

http://www.chris.nl/
http://www.voorkom.nl/
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Het was moeilijk om de wereld los te laten. Na mijn doop merkte ik een grote strijd in 
mijn geloofsleven. Ik miste mijn oude leven. Langzamerhand rolde ik terug in het 
patroon van veel uitgaan en voelde die leegte weer opkomen. Een week voordat ik 
naar een festival zou gaan, vroeg mij jeugdleider ineens: ‘Gebruik je drugs?’ Ik klapte 
dicht, een paar dagen ervoor had ik voor het eerst weer drugs gebruikt. Hij zei: ‘Je 
staat nu op het kruispunt in je leven. Wat ga je doen?’ Ik besloot: ik ga niet meer. 
sindsdien ben ik gaan groeien in geloof. 
Vroeger keer ik naar mijn omstandigheden: ‘dit gaat mis’, ‘die is ziek of overleden’ of 
‘ik verpruts het weer’. Ik wil niet meer kijken naar mijn omstandigheden, maar naar 
de constante factor Jezus. Ook al krijg ik niet gelijk antwoord, ik ga door. Hij 
antwoordt op Zijn tijd. Ik kan terugvallen op Hem. Dat is waar ik mijn identiteit, 
kracht en energie uit haal. 
Ik ben nu medeorganisator en host van Connect Youth Events. Ook begeleid ik een 
aantal jongeren uit m’n gemeente. Ik help hen bij struggles die ik vroeger ook heb 
gehad. Vrienden waarmee ik vroeger stapte neem ik nu mee naar de kerk. Ik ben 
dankbaar dat ik levens mag zien veranderen door en voor Jezus." 
Bron: Esther van Reenen / Chris, wat er ook is! 
http://www.cip.nl/levensverhaal/mei-2015/49336-Jezus-maakt-van-elke-punt-een-komma 

 
The God Who Won’t Give Up 
Not everyone in Jesus’ world gave him a warm welcome. Not everyone received him 
with grace. And many didn’t just ignore him, they rejected him. 
Isaiah prophesied his reception like this: “He was despised and rejected by men” (Isa. 
53:3 NIV). 
John summarized the rejection of Jesus with these words: “He was in the world, and 
though the world was made through him, the world did not recognize him. He came 
to that which was his own, but his own did not receive him” (John 1:10-11 NIV). 
How did Christ endure treatment like that? At any point he could have said, “I quit. 
I’ve had enough.” Why didn’t he? What kept him from giving up? 
I wonder if Lee Ielpi understands the answer? He is a retired firefighter, a New York 
City firefighter. He gave twenty-six years to the city. But on September 11, 2001, he 
gave much more. He gave his son. Jonathan Ielpi was a fireman as well. When the 
Twin Towers fell, he was there. 
Firefighters are a loyal clan. When one perishes in the line of duty, the body is left 
where it is until a firefighter who knows the person can come and quite literally pick 
it up. Le made the discovery of his son’s body his personal mission. He dug daily with 
dozens of others at the sixteen-acre graveyard. One Tuesday, December 11, three 
months after the disaster, his son was found. And Lee was there to carry him out. 
He didn’t give up. The father didn’t quit. He refused to turn and leave. Why? Because 
his love for his son was greater than the pain of the search. Can’t the same be said 
about Christ? Why didn’t he quit? Because the love for his children was greater than 

http://www.connectyouthevents.com/
http://www.chris.nl/
http://www.cip.nl/levensverhaal/mei-2015/49336-Jezus-maakt-van-elke-punt-een-komma
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the pain of the journey. He came to pull you out. Your world had collapsed. That’s 
why he came. You were dead, dead to sin. That’s why he came. He loves you. That’s 
why he came. 
That’s why he endured the distance between us. “Love…endures all things.” 
That’s why he endured the resistance from us. “Love…endures all things.” 
That’s why he went the final step of the incarnation: “God made him who had not sin 
to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God” (2 Cor. 
5:21 NIV). 
Why did Jesus do that? There is only one answer. And that answer has one word. 
Love. And that love of Christ “bears all things, believes all things, hopes all things, 
endures all things” (1 Cor. 13:7 NKJV). 
Think about that for a moment. Drink from that for a moment. Drink deeply. Don’t 
just sip or nip. It’s time to gulp. It’s time to let his love cover all things in your life. All 
secrets. All hurts. All hours of evil, minutes of worry. 
The mornings you awoke in the bed of a stranger? His love will cover that. The years 
you peddled prejudice and pride? His love will cover that. Every promise broken, 
drug taken, penny stolen. Every cross word, cuss word, and harsh word. His love 
covers all things. 
Let it. Discover along with the psalmist. “He…loads me with love and mercy” (Ps. 
103:4). Picture a giant dump truck full of love. There you are behind it. God lifts the 
bed until the love starts to slide. Slowly at first, then down, down, down until you are 
hidden, buried, covered in his love. 
“Hey, where are you?” someone asks. 
“In here, covered in love.” 
Let his love cover all things. 
Do it for his sake. To the glory of his name. 
Do it for your sake. For the peace of your heart. 
And do it for their sake. For the people in your life. Let his love fall on you so yours 
can fall on them. 
 
by Max Lucado • March 22 
Excerpted from A Love Worth Giving 
W Publishing, 2002 
https://maxlucado.com/read/topical/the-god-who-wont-give-up/ 
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Dienstrooster juni 2015 

 

 7 juni 14 juni 
Koffie 

21 juni 

Avondmaal 

28 juni 

1 F vd Kuil C Reinten E de Jong H Kettner 

2 E de Jong KJ Leeuw F vd Kuil T van Wyk 

3 H Kettner D Kruger W Strydom N Knoester 

4 M Letterie W Strydom R Boer A Knoester 

5 J le Roux A Knoester D Kruger A Basson 

Avondmaal   J de Jong  

M Letterie 

 

Begroeting P Reinten W Kruger M Letterie V Vernede 

Bloemen H Kettner E Reinten J de Jong J le Roux 

Koffie  R Boer 

M Letterie  
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Agenda juni 2015 
 

Maandag 1 juni 10h00 Bijbelstudie - Ouderen in Noorde 

Informeren bij Vic 073 700 9610 

Dinsdag 2 juni 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Zondag 7 juni 10h00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

Dinsdag 9 juni 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 11 juni 17h30 FINCOM 

Zondag 14 juni 10h00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

Koffiedrinken 

Dinsdag 16 juni 

Youth Day 

9h00-13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 18 juni 19h30 

 

Bijbelstudie Noord  

Rieneke 0117043602 

Zondag 21 juni 10h00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

Avondmaal 

Dinsdag 23 juni 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 25 juni 10h00 KOFFIECLUB 

Zondag 28 juni 10h00 

11h00 

Eredienst Ds. C van der Merwe 

Eredienst commissie vergadering 
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Verjaardagen juni 2015 
 

vrijdag 5 juni Wijnand Andeweg 082 556 3769 

zaterdag 6 juni Monique Schutte 084 713 7725 

zondag 7 juni Ellen van der Kuil 083 626 3272 

maandag 8 juni Wanda Groenewald 071 362 6976 

maandag 8 juni Jur Koning 011 973 1091 

donderdag 11 juni Andrea van der Kuil 073 785 4689 

zondag 14 juni Clyde Groenewald 071 362 7005 

woensdag 17 juni Ria Prins 079 185 2186 

donderdag 18 juni Wilbie Bakkers 011 902 4340 

donderdag 18 juni Amanda Knoester 082 501 7556 

donderdag 18 juni Wilma Mandelstam 083 231 4862 

vrijdag 19 juni Charlotte Reinten 083 441 2141 

dinsdag 23 juni Jennifer Bianchi 082 461 3428 

vrijdag 26 juni Carolina Strydom 086 186 9030 

maandag 29 juni Riaan Knoester  

dinsdag 30 juni Eddie de Jong 074 120 4101 



 

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 
evdkuil@gmail.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:carusta@gmail.com
mailto:vdkuil@gmail.com
mailto:marcovw@mweb.co.za
mailto:steinmann@absamail.co.za

