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Open Vensters 
 

Op vaste tijd bad Daniël in zijn woning, 
óók in een ver, afgodisch, heidens land, 

door Godsvertrouwen lief’lijk overmand, 
met open vensters tot zijn Hemelkoning.  

 
Hij bad, hoewel de satan op hem loerde, 

om hem te vangen in zijn boze net. 
De duivel had zijn strikken uitgezet, 

terwijl Gods Geest dit mensenhart vervoerde. 
 

En ’t is tot eeuw’ge winst voor hem gebleken, 
dat hij, ondanks de dreiging van de dood, 

zijn handen vouwde en zijn ogen sloot 
en biddend niet van ’t venster is geweken. 

 
O Heer’, wilt U mij open vensters geven? 

Geef mij een hart dat voor U open ligt 
en doet U Zelf de wijde poorten dicht, 

die ’t hart verlokken tot dit werelds leven. 
 

Geef Heer’, dat ook in al mijn doen en laten 
mijn vensters altijd open kunnen staan; 
wilt U mijn hand’len toetsend gadeslaan 

en leer mij wat door U veracht word, haten. 
 

Overgenomen uit “Wijs mij de weg” – Hanneke Schoonebeek    
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Zin of onzin? 
Er zijn veel mooie en zinvolle dingen in ons leven. Er zijn veel tekenen van hoop in 
deze wereld. Ook wanneer het ons soms moeilijk gaat, willen we er het beste van 
maken. We willen van deze wereld een plek maken waar goed leven mogelijk is – 
voor iedereen. Veel zaken die we rondom ons zien gebeuren geven ons hoop. 
Maar de andere kant van de zaak is ook realiteit. Tegen veel leed staan we 
machteloos, tegen natuurrampen, ziekten. Er is ook veel leed dat mensen elkaar 
aandoen. Dat had niet hoeven te gebeuren. Onzin.  
Zin en onzin liggen door elkaar verstrengeld in het leven. Steeds is de mens in staat 
tot het mooiste en het lelijkste. Maar vaak lijkt de onzin het sterkst. Vooral wanneer 
we geconfronteerd worden met lijden dat geen zin schijnt te hebben.  
Hoe wij als gelovigen daarop kunnen antwoorden is met overgave aan het goede. We 
kunnen kiezen voor liefde en mededogen. Voor recht en gerechtigheid. Want 
onrecht en lijden kunnen niet de zin van ons mens zijn uitmaken. Mensen zijn 
geroepen om te leven in heelheid en geluk.  
Wanneer deze menselijke drang naar geluk ons in beweging doet komen tegen 
onrecht en lijden, gebeurt er iets nieuws. Hoop komt in beeld. Hoop opent ons naar 
de toekomst en brengt die toekomst dichterbij. Aan de hoop willen we ons 
overgeven. Aan God, de bron van alle hoop.  
Geloof daagt ons uit om geduldig vol te houden om te streven naar het goede. 
Geloof daagt ons uit om ons vertrouwen altijd in God te stellen. Geloof ís 
vertrouwen. Daartoe willen we onszelf en elkaar bemoedigen. We blijven geloven in 
de nieuwe wereld, ondanks alles.  
Daarom geven we onszelf en alles wat ons lief is totaal in Gods handen. Zonder God 
overheerst de onzin. Met God vinden we zin, ook in dit menselijk bestaan, ook in 
deze wereld, ook in ons leven. 

Yolanda Dreyer 

 
Van de diaconie 
Op 12 Juli 2015 houden wij een Barmhartigheidsdienst.  De diaconie wil op deze dag 
graag de Ondersteuningsraad van Johannesburg onder de loep zetten, want daar 
gaat het financieël niet zo goed. Wij vragen uw hulp om op deze dag de diaconie te 
ondersteunen waar u kan. Wij waarderen alle hulp! 
U kunt meehelpen door de volgende projecten te ondersteunen: 
 Wit Papier Project: versamelen van gebruikte witte papier om te herwinnen 

(geen gekleurde papier of tijdschriften).  
 Mandela dag project:  Wij hebben een target om 40 paar school schoenen, 

voor kinderen die niet hebben, in te samelen. Wij hebben al 18 paar.  Een paar 
kost ongeveer R100,  financiële donaties zullen enorm helpen. 
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 Inzamelen van: niet-bederfbaar voedsel (zoals rijst, meel, suiker, koffie, 
ingelegde blikjes groenten  ens), schoonmaakmiddelen (Handy Andy, Jik, afwas 
zeep, enz.), toiletwaren (tandpasta, seep, shampoo, enz.), 

 2de hands klere: gebruikte kleding die u niet meer gebruikt of draagt. 
 Beeld Kinderfonds Kaartjes: Beeld Kinderfonds zamelt al jaren geld in voor 

kinderen die hulp erg nodig hebben. U kunt hun ondersteunen door 
kompetisie kaartjes tegen R30 stuks te kopen, en wie weet, mischien wint u 
daarmee een auto of een vakantie in Mauritius! Kaartjes zijn beschikbaar bij 
Joke De Jong. 

Wij bedanken u alvast! 
Joke De Jong, namens de Diaconie 

 

Belangrijke Aankondiging 
Op zondag 26 juli is de jaarlijkse 702 Walk the Talk wandeltocht, en zijn alle roeten 

naar onze kerk afgesloten. Er zal dus op zondag 26 juli GEEN eredienst in de 

Maranatha Kerk zijn. 

 

Bedankje 
14 juni 2015 
Aan iedereen in de Maranatha Kerk! 
Hiermede wil ik jullie van harte bedanken voor de mooie bloemen en goede wensen 
die ik via Martine van jullie heb mogen ontvangen. 
Hoewel ik nog niet 100% beter ben, gaat het iedere dag beter. 
Ik hoop jullie allemall gauw te zien. 
Groeten! 
Reni Dries 
 
Bloemen 
Na de dienst op Zondag 24 Mei, mocht ik de bloemen in ontvangst nemen. Nog ter 
gelegenheid van mijn verjaardag. 
Het was een prachtige bos. De lelies kwamen een voor een prachtig uit. Voor twee 
weken heb ik er van mogen genieten. 
Graag wil ik hierbij de "Goede Geefster" van harte bedanken. 
Vic Vernede 
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Edenvale’s most loved baker remembered 
As the owner of the popular De Backery on Van Riebeeck Avenue, he welcomed the 
community as his own. 
Edenvale’s most loved baker, Mr Wilhelmus Antonius Maria Verhoogt, fondly known 
as Wim to his community, died on Friday, June 5. 
As the owner of the popular De Backery on Van Riebeeck Avenue, he welcomed the 
community as his own. 
Wim originally hails from Holland, where his dad was also the owner of a bakery. 
At the age of 18, Wim decided to make the move to South Africa. He then worked in 
many different bakeries until he opened De Backery in July, 1963. 
“Dad bought the building in 1990, but shortly afterwards he expanded De Bakery and 
established the windmill. He also used the Dutch format and gave it a homey feel,” 
said Mr Mark Verhoogt, Wim’s son.  
In addition, Wim was known for his presence in the Edenvale community. 
He participated in local old age home and church programmes to give back to the 
community. 
He also ensured that any food items bought at his bakery tasted as good as it looked. 
“He would hand out sausage rolls to the children who visited the bakery on Saturday 
mornings and always made sure the quality was up to standard,” said Mark. 
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The employees at De Backery will be forever grateful for what they achieved as 
employees. 
Many have left De Backery and are now established bakers. 
“He was a family man. He truly felt obligated to change Edenvale and aimed to 
restore it to its former glory,” said Mark. 
“Above all, I am grateful that my dad encouraged me to do my training oversees 
years ago. I will continue the legacy my dad has started. In doing so, I will do my best 
to maintain what he built for my family and I,” Mark told the NEWS. 
“My dad’s vision was to grow Edenvale and keep it decent. He wanted to be involved 
and interaction was the key,” said Mark. 

http://bedfordviewedenvalenews.co.za/259909/loved-baker-dies/ 

 

 

 
 

nijntje 60 jaar 
In 1955 verschijnt het eerste boek over nijntje. Dick Bruna vertelt tijdens een 
vakantie aan zijn oudste zoon een verhaaltje over het konijn dat in de tuin van hun 
vakantiehuisje rondloopt. Hij maakt er tekeningen bij en zo wordt nijntje geboren. 
Sindsdien zijn er 32 boeken verschenen met nijntje in de hoofdrol. De boeken zijn 
inmiddels in meer dan 50 talen vertaald en er zijn wereldwijd ruim 85 miljoen 
exemplaren verkocht. 
In Nederland zijn al drie generaties opgegroeid met nijntje, maar ook buiten 
Nederland is nijntje heel geliefd. Sinds ze in de jaren zestig voor het eerst de grenzen 
over ging naar Japan en Engeland, kom je haar nu in tientallen landen over de hele 
wereld tegen; niet alleen als hoofdpersoon in de boeken, maar ook op allerlei 
producten en als design icoon is de wereldberoemde creatie van Dick Bruna 
onverminderd populair. 
In het logo voor 60 jaar nijntje zie je de ontwikkeling terug die nijntje heeft 
meegemaakt. In de eerste jaren lijkt nijn op een stoffen speelgoeddier, met wat 
lompe oren. Vanaf 1963 kijkt ze met haar zwarte oogjes de lezer eigenwijs aan, heeft 
twee strakke, puntige oren en lekkere bolle wangen. Later worden haar oren en 

http://bedfordviewedenvalenews.co.za/259909/loved-baker-dies/
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gezicht wat ronder en komen meer in balans. Ook de verhouding tussen haar lijf, dat 
wat ronder is geworden, en haar hoofd verandert.  
Dick Bruna wordt op 23 augustus 1927 geboren in Utrecht. Vader Bruna is uitgever 
bij A.W. Bruna & Zoon, de uitgeverij die zijn overgrootvader in 1868 heeft opgericht. 
Hoewel hij is voorbestemd om zijn vader als uitgever op te volgen, weet zoon Dick 
hem ervan te overtuigen dat hij ongeschikt is voor dat vak. In 1951 wordt hij bij de 
uitgeverij aangenomen als ontwerper van boekomslagen en hij heeft een belangrijk 
aandeel in het succes van de Zwarte Beertjes pocketserie; zijn krachtige, heldere en 
eenvoudige ontwerpen voor boekomslagen en posters zijn nog steeds zeer gewild bij 
verzamelaars.  

http://www.nijntjeartparade.nl/?p=nijntje%2060%20jaar&lang=nl 

 
Olleke bolleke 

Rubisolleke 
Olleke bolleke 

Knol! 
Drs. P neemt afscheid met een 'ollekebolleke' 
Drs. P heeft met een 'ollekebolleke' in de Volkskrant zijn eigen rouwadvertentie 
geschreven. In de advertentie vraagt hij even de aandacht en groet hij hartelijk de 
lezer. De zanger en dichter Hein Polzer overleed zaterdag 13 juni op 95-jarige leeftijd 
in Amsterdam. De naam Drs. P was afgeleid van zijn doctorandustitel in de economie 
en zijn achternaam Polzer. 

Even uw aandacht graag! 
Korte berichtgeving:  

Ondergenoemde  
Is niet meer in beeld- 

 
Wat hier (behalve voor  
Onbelangstellenden)  

Hartelijk groetend  
Wordt medegedeeld 

Drs. P 
Ollekebolleke 
Het ollekebolleke is een versvorm die door Drs. P in Nederland is geïntroduceerd 
(gebaseerd op het kinderliedje Ollekebolleke Rubisolleke). Een ollekebolleke bestaat uit 
twee strofes van elk vier versregels. De tekst moet humoristisch zijn en een pointe 
bevatten. Een ander belangrijk kenmerk is dat de zesde regel uit een zeslettergrepig 
woord bestaat, waarvan de klemtoon op de vierde lettergreep ligt.  

http://nos.nl/artikel/2041656-drs-p-neemt-afscheid-met-een-ollekebolleke.html 

http://nos.nl/artikel/2041298-zanger-en-tekstdichter-drs-p-95-overleden.html
http://nos.nl/artikel/2041656-drs-p-neemt-afscheid-met-een-ollekebolleke.html
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8 year-old's explanation of god - By Danny Dutton 
Written by an 8 year old from Chula Vista, CA, for his third grade homework assignment. The 
assignment was to explain God. I just wonder if any of us could do as well? 
One of God's main jobs is making people. He makes them to replace the ones that 
die, so there will be enough people to take care of things on earth. 
He doesn't make grownups, just babies. I think because they are smaller and easier 
to make. That way he doesn't have to take up his valuable time teaching them to talk 
and walk. He can just leave that to mothers and fathers. 
God's second most important job is listening to prayers. An awful lot of this goes on, 
since some people, like preachers and things, pray at times beside bedtime.  God 
doesn't have time to listen to the radio or TV because of this. 
Because he hears everything, there must be a terrible lot of noise in his ears, unless 
he has thought of a way to turn it off. 
God sees everything and hears everything and is everywhere which keeps Him pretty 
busy. So you shouldn't go wasting his time by going over your mom and dad's head 
asking for something they said you couldn't have. 
Atheists are people who don't believe in God. I don't think there are any in Chula 
Vista. At least there aren't any who come to our church. 
Jesus is God's Son. He used to do all the hard work like walking on water and 
performing miracles and trying to teach the people who didn't want to learn about 
God. They finally got tired of him preaching to them and they crucified him. But he 
was good and kind, like his father, and he told his father that they didn't know what 
they were doing and to forgive them and God said O.K. 
His dad (God) appreciated everything that he had done and all his hard work on earth 
so he told him he didn't have to go out on the road anymore. He could stay in 
heaven. So he did. And now he helps his dad out by listening to prayers and seeing 
things which are important for God to take care of and which ones he can take care 
of himself without having to bother God. Like a secretary, only more important. 
You can pray anytime you want and they are sure to help you because they got it 
worked out so one of them is on duty all the time. 
You should always go to church on Sunday because it makes God happy, and if 
there's anybody you want to make happy, it's God. 
Don't skip church or do something you think will be more fun like going to the beach. 
This is wrong. And besides the sun doesn't come out at the beach until noon anyway. 
If you don't believe in God, besides being an atheist, you will be very lonely, because 
your parents can't go everywhere with you, like to camp, but God can. 
It is good to know He's around you when you're scared, in the dark or when you can't 
swim and you get thrown into real deep water by big kids. 
But... you shouldn't just always think of what God can do for you. I figure God put me 
here and he can take me back anytime he pleases. And this is what I know about 
God. 
 

http://www.inspire21.com/stories/faithstories/8year-oldsExplanationofGod 
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Dienstrooster juli 2015 
 

 5 juli 12 juli 
Koffiedrinken 

19 juli 26 juli 
Geen dienst 

1 E de Jong JW Hoorweg C Reinten  

2 C Reinten T van Wyk F vd Kuil  

3 J le Roux M Letterie R Boer  

4 J de Jong N Knoester A Knoester  

5 W Kruger W Strydom C Strydom  

Begroeting V Vernede J le Roux P Reinten  

Bloemen E vd Kuil D Kruger C Reinten  

Koffie  J de Jong 

D Kruger  

 

 
  

http://www.google.co.za/imgres?imgurl=http://www.pogo-business.nl/media/catalog/product/cache/6/image/218x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/n/i/nijntje_letter_abc.jpg&imgrefurl=http://www.pogo-kids.nl/nijntje-houten-letters.html&h=218&w=218&tbnid=1No9XRuG0s8hzM:&zoom=1&docid=ggyssv-_gq5SrM&hl=en&ei=_QSLVfOwINLU7Abr4rqgAQ&tbm=isch&ved=0CAsQMygHMAc4ZA
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Agenda juli 2015 
 

Zondag 5 juli 10h00 Eredienst Ds. C van der Merwe 

Dinsdag 7 juli 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 9 juli 17h30 FINCOM 

Zondag 12 juli 

Barmhartigheidsdienst 

10h00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

Koffiedrinken 

Dinsdag 14 juli 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 16 juli 10h00 

19h30 

 

KOFFIECLUB 

Bijbelstudie Noord  

Rieneke 0117043602 

Zondag 19 juli 10h00 Eredienst Ds. C van der Merwe 

Dinsdag 21 juli 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Zondag 26 juli GEEN EREDIENST 
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Verjaardagen juli 2015 
 

vrijdag 3 Marcel Smal 073 084 9500 

zondag 5 Carusta van der Merwe 082 554 7715 

woensdag 8 Minnekus Knoester  

donderdag 9 Ina Bosch 011 609 7632 

vrijdag 10 Nick Knoester 083 411 2994 

vrijdag 10 Arie Spoon 012 807 1157 

dinsdag 14 Richard Koning 011 973 1091 

woensdag 15 Denise Smit 072 407 0905 

zaterdag 18 Anja Smit 083 650 0024 

maandag 20 Loes Dibb 011 942 2266 

dinsdag 21 Marco van Wieringen 011 442 9696 

vrijdag 24 Rob Lines 011 880 9551 

zaterdag 25 Marjan van Zee 011 802 7096 

zondag 26 Jolanda Grobler 076 176 0791 

zondag 26 Henk Smal 082 923 7647 



 

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 
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