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Durf je...? 

Durf je je hart te volgen in dat wat in je leven wil uitstralen? 

Durf je de confrontatie met jezelf aan, 

met je lief en je leed om te gaan? 

Durf je de essentiële vragen te stellen 

en op onderzoek uit te gaan? 

Wil je jezelf waar mogelijk corrigeren 

en zo nu en dan wat gewicht uit je rugzak 

ergens achterlaten? 

Of wil je het allemaal niet zo moeilijk en zeg je: 

ik wil gewoon gelukkig zijn, 

waarbij dan later blijkt dat ‘gewoon gelukkig zijn’ 

toch niet zo makkelijk was. 

Lenny Kuhr 

Gekust door de eeuwigheid 
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In navolging van Christus 
Christus is het voorbeeld voor ons leven. Dit voorbeeld willen wij navolgen. Niet 
alleen voor onszelf, maar ook om een voorbeeld voor anderen te zijn. Om zo te leven 
dat we ons licht laten schijnen voor de mensen. Opdat ze ons goed voorbeeld kunnen 
zien. En God in ons ontmoeten. Dat willen we.  
Maar lukt het ons? 
 
In het dagelijks leven te midde van de vele zorgen, ziekte en moeilijkheden, is Jezus 
niet echt de focus van ons bestaan. Om midden op de dag aan Hem en zijn manieren 
van doen te denken, zou er even stilte en rust moeten zijn.  
Stil is onze wereld niet.  
Rust ontbreekt. 
 
Er is gewoon zoveel te doen en te bedenken. Druk in het leven. Druk in het hoofd. 
Soms voelt het alsof ons leven niet echt aan ons behoort, maar of we  meegesleurd 
worden.  
We hebben het niet voor het zeggen. 
 
Toch nemen we dagelijks heel veel besluiten. Over alles.  
Wat wil ik nu? Hoe wil ik dit?  
Wil ik zo hierover denken?  
Of wil ik een ander/beter perspectief vinden?  
Hoe wil ik met die persoon omgaan?  
Wat wil ik zeggen? Hoe wil ik het zeggen?  
 
Over alles moeten we besluiten. Het gebeurt niet vanzelf.  
Dan hebben we toch vrij veel controle. Wij kiezen hoe om met alles en iedereen om 
te gaan. De vraag is: welke richting willen we daarmee?   
De richting van ons gevoel.  
De richting van ons denken.  
De richting van ons optreden.  
 
Kiezen we om in navolging van Jezus te leven, kunnen we onze vele dagelijkse 
besluiten even toetsen aan Paulus’ eenvoudige 8 punten voor de goede navolging 
van Jezus. Die 8 punten kunnen ons helpen om over de goede richting te besluiten. 
Dan kunnen we minder energie besteden aan  keuzen.  
 
Die 8 punten zijn: eenheid, goedheid, verbondenheid, liefde, verantwoordelijkheid, 
dankbaarheid, blijdschap, ontmoeting met God. 
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 Is er in je een geest van eenheid, ben je gericht op de ander? Om elkaar op te 
bouwen, te geven om elkaar. 

 Wil je goed zijn voor elkaar? Kiezen om waarde toe te voegen tot het leven van 
een ander. Om die ruimte geven. 

 Leef je in de bewustzijn van je verbondenheid met God. Ervaren we Gods 
nabijheid in alles, zal wat we doen ook daarvan getuigen. Dan komt het 
vanzelf. 

 Heb je een gezindheid van liefde voor de ander? Vriendschap. Ondersteuning. 
Respect voor de waardigheid van de ander. 

 Dit vraagt verantwoordelijkheid voor jezelf, je eigen leven, je eigen emoties. 
Dat je geen last zal zijn op anderen. Niet anderen maken je gelukkig. Daar ben 
je zelf voor verantwoordelijk.  

 Dit vraagt dankbaarheid in alles. Dankbaarheid is een perspectief. Reden kun je 
altijd vinden. Als je het wilt. Dit is een keuze wat je wilt zien, waarop je de 
focus wilt laten vallen.  

 Dit vraagt blijdschap. Levensvreugde is mogelijk als je Gods nabijheid, zorg en 
liefde als een realiteit ervaart. 

 Leef je altijd in de richting van een ontmoeting met God? 
 

Dit krijgt men niet meteen perfect voormekaar. Die 8 punten zijn een richtingwijzer.  
De navolging van Christus gaat volgens Paulus om open zijn voor de Geest van God. 
Bereid om door de Geest gevormd en geleid te worden. Bereid dat de Geest helpt 
met de vele besluiten van elke dag.  
 
Leven we zo, gericht op ons voorbeeld, geholpen door de Geest, kunnen we een 
voorbeeld zijn van hoe om Jezus na te volgen in deze wereld, in deze tijd. 
Leven we zo, bewust, kunnen we te midde van alles, even de stilte horen en de rust 
ervaren.  
Yolanda Dreyer 
 
Lappenmand 
Er zijn een aantal mensen in onze gemeente en uitgebreide geloofsfamilie die met 
hun gezondheid tobben. Langs deze weg willen wij laten weten dat wij jullie dragen 
in onze gedachten en gebeden:  

 Jenny le Roux – de Wee 
 Cor Joustra 
 Jan Smit 
 Huug Anderweg 
 Julia Smit 
 Roelie Juckers – Pretorius 
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KOFFIECLUB: Donderdag 10 uur 

Elke maand in de Mare staat het er weer: KOFFIECLUB de 3de Donderdag in de 

maand om 10 uur. Hebt u zich weleens afgevraagd: wat is dat? Waar houden ze dat? 

Wie gaat erna toe? Tja, en aan wie kun je erover vragen? 

De Koffieclub begon in de 1960’s voor ouderen en / of alleenstaanden om gezellig 

een kopje koffie te drinken met een stukje koek, en voornamelijk wat te praten met 

elkaar voordat ze na een lichte lunch weer naar huis gingen. Dit ging uit van een paar 

dames bij de Maranatha Kerk, want er was een groten behoefte voor oud-

Nederlanders om even weer in het Nederlands te praten en met elkaar wat bij te 

praten. Veel woonden alleen, bij de kinderen die vaak Afrikaans of Engels spraken, in 

tehuizen voor ouderen (er was toen nog geen Oranjehof of De Meerpaal!). De TV in 
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Zuid Afrika was noch niet beschikbaar, geen BVN, geen internet, e-mail, Skype of 

mobiele telefoon. De groep kwam eens per maand bij gastvrouwen in de huiskamer  

gehaald en gebracht door diegenen die nog konden rijden en vrijwilligers. Toen de 

groep te groot werd kregen ze bij de kerk de zaal (en toen was de bovenzaal er nog 

niet). 

De Koffieclub werd al gauw bekend onder de Nederlanders, ook al waren ze niet 

lidmaat van de Maranatha Kerk. Maar dat hindert toch niet, we zijn Nederlanders 

onder elkaar. Met verloop van tijd waren er sterfgevallen, verhuizingen en nieuwen 

op pensioen kwamen erbij, de helpers volgden elkaar ook op en zo gaat dat nog 

steeds door. Een Nederlandse traditie in Johannesburg kun je wel zeggen. 

Anno 2015: de behoefte bestaat nog steeds onder ouderen, ondanks betere 

communicatie middelen en televisie. Nog steeds komen er tussen 25-30 mensen bij 

elkaar voor koffie, koekje, bingo spelletje, hapje eten en weer even bijpraten elke 

3de Donderdag van de maand in de Kerkzaal. Heus wel gezellig. 

In het begin van 2015 heeft een van de ouderen De Heer Herman vd Hulst, wonende 

te Oranjehof, een heel mooi ‘kop-hals-staart’ boerderij geschilderd en geschonken 

voor verloting voor fondsen voor de Koffieclub. De verloting vond plaats op 17 

September en Rietje & Arie Spoon zijn de nieuwe eigenaar van het schilderij. Hartelijk 

dank aan iedereen, de opbrengst van R660.00 helpt mee voor de Koffieclub Kerst 

diner eind November.  

Wilt u meer weten van de Koffieclub? Of eens komen kijken? Meedoen aan de 

gezelligheid? Misschien hebt u tijd om op de de 3de Donderdag van de maand te 

komen helpen met koffie bedienen of een oudere / alleenstaande met vervoer te 

helpen. Vaak kunnen ouderen niet meer zelf rijden of hebben geen auto. Vervoer 

hulp altijd welkom. Of misschien een keer gastvrouw of gastheer zijn? Misschien hebt 

u nog kleine spulletjes voor de maandelijkse verloting? De Koffieclub is afhankelijk 

van donaties.  

Zo’n jarenlange traditie gaat toch gewoon door? Komt u ook een keer langs? Contact 

kunt u opnemen met Hanja. 

 

Komt álles op zijn pootjes terecht? 

Zoiets wordt wel eens gezegd, maar is dat echt waar? 

Ik gebruikte vorige week het beeld van een puzzel. Was het maar zo dat als je gaat 

sterven en je kijkt terug dat je kunt concluderen: wat heeft God toch alles wonderlijk 

geleid. Alle stukjes zijn op hun plek gevallen. 

‘Vader heeft een mooi leven gehad.’ 

Het kan gezegd worden. 

Maar niet altijd. 
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Ik ken een heleboel ‘puzzels’ die niet af zijn. 

Ook de ‘puzzel’ waar onze kinderen mee achtergebleven zijn, begrijp ik niet. 

Ik kan er echt geen mooi plaatje van maken. 

Ja, ik ken ook dat voorbeeld van de achterkant van het borduurwerk. Mensen 

proberen je daarmee te troosten. Wij zien alleen de achterkant van het borduurwerk 

van het leven. Die is lang niet altijd mooi. Je ziet er ook niet altijd een patroon in. 

Maar als we de voorkant zou kunnen zien, zeggen ze dan. Het zou ons verbazen. 

Maar de voorkant ziet God alleen. Trouwens, kunnen er ook borduurwerken zijn, die 

niet af zijn? 

Ik heb deze week zitten werken aan een aantal afleveringen van het radioprogramma 

dat ik voor elke zondagavond maak. Het rooster gaf aan dat het moest gaan over 

Jozef. 

Ja, Jozef zei aan het eind van zijn leven tegen zijn broers: ‘Jullie hebben kwaad tegen 

mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze 

dag is: een groot volk in leven te houden’, (Genesis 50: 20). 

Maar zo dacht ik, heeft hij dat ook gedacht toen hij in die put zat?  

Heeft hij dat ook gezegd, toen hij als slaaf werd verkocht?  

Ook, toen hij op een gemene, valse manier in de gevangenis terecht kwam?  

Ook toen hij door de schenker, die weer vrij was gekomen, 

gewoon werd ‘vergeten’? 

Ik heb het gevoel van niet. 

Wat Jozef tegen zijn broers zei, had natuurlijk met zijn geloof in God te maken, maar 

ook met de feiten. Hij was onderkoning van Egypte geworden. Hij had dat land van 

de honger gered. En daarnaast ook nog zijn hele familie. Na jaren had hij zijn vader 

en zijn eigen broer had hij weer mogen ontmoeten. 

Jozef kon zegeningen optellen en tegenslagen aftrekken. Zijn eindconclusie was…..: 

een batig saldo. 

Ik ken gelovige mensen, die wel tot die conclusie zouden willen maar niet kunnen 

komen. Mensen die in en in verdrietig zijn. Mensen, die niet weten hoe het nu verder 

moet. Mensen die van God helemaal niets begrijpen. 

Begrijpen, hoor ik veel mensen zeggen, kunnen wij het ook niet. 

Maar is geloven niet veel meer vertrouwen! 

Dwars door alles heen blijven vertrouwen op God. 

Ik wil dat heel graag. 

Maar ik doe dat niet op grond van de feiten. 

Ik probeer dat te doen op rond van wat er staat in Gods Woord. 

Ik heb na het overlijden van Peter heel vaak gedacht aan Romeinen 8:28: ‘En wij 
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weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen 

namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.’ 

Romeinen 8 is een heel bekend hoofdstuk. Het slot is geliefd. Het zijn hooggestemde 

woorden: ‘Niets kan ons van de liefde van God scheiden.’ 

Maar ik raad je heel het hoofdstuk te lezen. Romeinen 8 gaat ook over de ellende van 

deze wereld. 

Paulus schrijft daarover: ’de schepping is aan de zinloosheid onderworpen’. Hij 

schrijft over ‘slavernij aan het verderf’. De hele schepping zucht. En Gods kinderen 

staan daarbij niet te juichen: OOK ZIJ ZUCHTEN. 

Ik heb het gevoel dat we in de kerk daar soms te snel aan voorbij gaan. We geven 

weinig plek aan de harde feiten van ons menselijk bestaan. Aan de strijd met de 

zonde en de gevolgen van de zonde in ons eigen leven. 

Iedereen weet dat ik graag opwekkingsliederen zing. De meeste liederen zijn 

hooggestemd. We zingen: ‘heel de schepping juicht’, en ‘de bomen zijn blij’, maar 

veel minder hebben we het over dat zuchten, over de pijn van heel de schepping. 

Over het verdriet in ons leven. En is dat juist niet de realiteit van elke dag? Staan daar 

de kranten niet vol van. Het journaal opent er mee. 

Wat is er ontzettend veel pijn. Niet alles komt op zijn pootjes terecht. 

Weet u nog van die mensen in die vrachtwagen in Oostenrijk? Allemaal gestikt. Dat 

moet daar binnen een hel geweest zijn. Een kluwen mensen, die vochten voor hun 

leven. Er zal in die auto geschreeuwd, gebeden zijn. 

ELKE DAG STAAN DE KRANTEN VOL. 

Het kwam niet goed. 

Het komt ook niet goed. 

Voor juichen is niet altijd een reden. 

En moet dat per se als je gelooft? 

Romeinen 8: je mag ook zuchten. 

Er staat gelukkig wel meer in dat hoofdstuk. 

Daarover schrijft Paulus die tekst. Hij schrijft dat aan het lijden een einde komt. Dat 

wie gelooft dat ‘weet’. Niet als een conclusie maar als uiting van vertrouwen op de 

HERE. Op wat Hij zal gaan doen met ons onvoltooide leven. 

Ik geef je twee vertalingen: 

Eerst de HSV: 

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, 

voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. 

En dan De Bijbel in gewone taal: 

‘God zorgt ervoor dat al ons lijden uiteindelijk het goede brengt: onze eeuwige 

redding. Dat is zeker, want God houdt van ons. Gods kinderen zullen eeuwig leven.’ 
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Het goede (zie tekst) is dus (vergelijk het maar) niet: eind goed, al goed. Het komt 

wel uiteindelijk goed. Het goede is onze eeuwige redding.  

Er staat ook dat dit niet automatisch voor iedereen geldt. Wat zou ik graag tegen 

iedereen willen vertellen dat alles wél goed komt. Maar vergeef me: dat staat er niet. 

Er is kwaad dat God inpast in zijn plan. Tot zijn verwondering heeft Jozef dat zien 

gebeuren. Maar er is ook kwaad waar Hij absoluut niets mee kan. Dat kwaad zal 

vernietigd worden. ‘De zee (van rampen en ellende) zal er niet meer zijn. 

Er bestaat dus zoiets als ZUCHTEN EN WETEN. 

Het een heft het ander niet op. 

IK ZUCHT: Alles komt niet op zijn pootjes terecht. 

IK WEET: en toch brengt al het lijden ons uiteindelijk het goede. 

Zo zou je dit aardse leven voor wie gelooft kunnen typeren. 

Ik zucht en ik weet. 

Wat ik ook ‘weet’ is, dat aan dat zuchten wel ooit een einde komt. 

Voor wie gelooft. 

 

NB 

Nog even over dat boorduurwerk. Ik las een beeld dat me meer aansprak. 

De beroemde quilts van de Amish worden soms gemaakt uit oude stoffen. 

Zou het dan zo met ons/mijn leven kunnen gaan?  

God maakt er iets moois van. Zelfs met dat wat ik slecht en niet mooi vind. 

‘Alle dingen meewerken ten goede’ zegt die tekst… 

Voor wie gelooft……!!! 

Ds Arie van der Veer 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=997687286918752&id=352400388114115 

 
Yom Kippur, Eid al-Adha: Common Faith, Common Fate 

As a rabbi and an imam who have been working together for nearly a decade to 

nurture ties of communication and cooperation between Muslims and Jews 

worldwide, we find it moving that two of the most important holidays in our 

respective faiths, Yom Kippur and Eid al-Adha, will overlap this year on the same day, 

September 23, 2015. The holidays also overlapped at the same time last year, but 

normally these two holidays only coincide every 33 years. Such an infrequent 

concurrence of the two holidays is perhaps appropriate, for while there are many 

striking similarities in our two faith traditions that Jews and Muslims need to learn 

more about, Eid-al-Adha and Yom Kippur could not be more different from each 

other.  
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Eid al-Adha means "The Feast of the Sacrifice" and commemorates the willingness of 

Abraham (Ibrahim) -- the Patriarch of Muslims, Jews and Christians alike -- to sacrifice 

his son, Ishmael, as an act of submission to God's command, before God intervenes 

through his angel Jibra'il and informs him that his sacrifice has already been 

accepted. (Jews, believe it was Ishmael's half-brother Isaac whom Abraham was 

prepared to sacrifice). 

Eid al-Adha is one of the most joyous events in the Muslim calendar, when extended 

families get together to celebrate over a festive meal containing goat or sheep. The 

family retains one third of the share of the meat and another third is given to 

relatives, friends and neighbours; and the remaining third is given to the poor and 

needy.  

Yom Kippur, on the other hand, is the Day of Atonement and is characterized by 

fasting and prayer. Yom Kippur is the culmination of the Days of Awe, which began 

10 days earlier on Rosh Hashanah, during which God inscribes each person's fate for 

the coming year into the Book of Life and during which each individual searches his 

soul and seeks forgiveness for wrongs committed against God and other human 

beings. During the evening and day of Yom Kippur, Jews confess their sins to God 

both publicly and privately and ask God for forgiveness.  

So, Eid al-Adha is a day of communal celebration and Yom Kippur a time of personal 

introspection. Yet before one jumps to the hasty conclusion that the first form of 

religious observance is characteristic of Islam and the second of Judaism; please 

remember that Muslims fast, confess their sins and abstain from physical pleasures 

every day during the month-long observance of Ramadan, whereas Jews have joyous 

and transcendent holidays like Passover and Chanukah, celebrating their liberation 

from slavery and triumph over oppression.  

Indeed, each of the two faiths is a complete belief system that permeates every 

aspect of their adherents' daily lives. Each has an all-encompassing system of 

religious law; known respectively as halachah and shar'ia; both have dietary laws, 

and similar customs pertaining to circumcision, ritual purity, marriage and burial, as 

well as many common prayers. 

As noted above, each goes back to a common patriarch Abraham/Ibrahim. While the 

two families began feuding almost immediately when Abraham's wife Sarah 

convinced him to cast his consort Hagar/Hajar out into the wilderness with her son 

Ishmael/Ismail. That's where, the Torah informs us, God led them to water, 

prophesizing that Ishmael would sire a great nation. Eventually Ishmael and Sarah's 

son Isaac, reconciled and came together to bury their father Abraham in the 

Macheplah in Hebron/El Khalil.  
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So, Islam and Judaism are two faith traditions literally separated at birth that 

nevertheless have a huge amount in common, including rigorous adherence to 

monotheism in a way that set these two Abrahamic faiths apart. 

And yet, as close as our two faiths are in so many respects, today, tragically, Jews and 

Muslims are also far apart, separated by miscommunication and mistrust that is 

exacerbated by the century-long conflict between Israelis and Palestinians. Yet we 

can agree to disagree on aspects of that conflict while resolving to reach out to each 

other on a personal level in the interest of both of our communities and the larger 

communities in which we live side by side in countries around the world.  

This year, the Foundation for Ethnic Understanding is sponsoring events in cities in 

more than 30 countries on five continents on the theme of 'We Refuse to be 

Enemies.' Indeed, we have the power to end the adversarial relationship that has 

tragically developed between our peoples if we resolve to reach out to each other on 

both a grass roots and leadership level. The two of us know from our personal 

experience, from the deep personal friendship we have developed-- how enriching is 

the process of reaching out to each other and recognizing our common humanity. 

Over the past decade, we have seen more and more Jews and Muslims become 

involved in this holy outreach work, and we are confident this movement will grow 

even larger in the years ahead. 

So yes, Eid al-Adha and Yom Kippur are very different holidays. But on September 23, 

we suggest that as many Jews and Muslims as possible take a few moments during 

our separate holiday observances to think about our brothers and sisters of the other 

faith, and pray for their happiness and well-being. Believe us, Jews and Muslims have 

much more that unites us than divides us; both in our core beliefs and in our 

common humanity. 

Rabbi Marc Schneier 

President, Foundation for Ethnic Understanding 

 

Rabbi Marc Schneier and Imam Shami Ai are co-authors of Sons of Abraham: A Candid Conversation 

about the Issues the Divide and Unite Jews and Muslims, Beacon Press. 

 

http://www.huffingtonpost.com/rabbi-marc-schneier/yom-kippur-eid-aladha-com_b_8160702.html?utm_hp_ref=religion 

 

http://www.huffingtonpost.com/rabbi-marc-schneier/
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Dienstrooster oktober 2015 
 

 4 oktober 
11 oktober 

Koffiedrinken 
18 oktober 
Avondmaal 

25 oktober 

1 C Reinten F vd Kuil E de Jong 

Gezamentlijke 
eredienst bij 
Hervormde 

Kerk in 
Johannesburg 

Wes 
16 Tenby 

Street South 
Westdene 

2 E de Jong KJ Leeuw C Reinten 

3 J de Jong J de Jong D Kruger 

4 H Kettner D Kruger M Letterie 

5 I Pol J le Roux A Basson 

6   J de Jong 

7   H Kettner 

Begroeting I Tanzer W Kruger P Reinten 

Bloemen C Reinten W Rall M van Zee 

Koffie  R Boer  

  A Knoester  
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Verjaardagen oktober 2015 
 

vrijdag 2 Patricia Kocsisek 078 219 8189 

zaterdag 3 Tanya Griesel 078 503 2142 

zondag 4 Charmain Lines 011 880 9551 

zondag 4 Martin Kiewiet 011 662 1310 

woensdag 7 Nel van Driel 011 973 2354 

donderdag 8 Alice Basson 011 680 6669 

dinsdag 13 Mieke McDonald  011 475 4375 

woensdag 14 Monique Schmidt 011 864 1174 

woensdag 21 Cor Joustra 011 325 2919 

zaterdag 24 Yvonne de Koster 011 682 2163 

zondag 25 Vian Venter 011 867 1189 

zondag 25 Charlize Venter 011 867 1189 

zondag 25 Jenny le Roux 011 435 5943 
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Agenda oktober 2015 
 

Zondag 4 oktober 10h00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

Dinsdag 6 oktober 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Zondag 11 oktober 10h00 

11h00 

Eredienst Ds. C van der Merwe 

Koffiedrinken 

Lunch en Lente Orgel Concert 

Dinsdag 14 oktober 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 15 oktober 10h00 

19h30 

 

KOFFIECLUB 

Bijbelstudie Noord  

Rieneke 0117043602 

Zondag 18 oktober 

Avondmaal 

10h00 

11h00 

Eredienst Ds. Y Dreyer 

FINCOM/Kerkenraadvergadering 

Dinsdag 20 oktober 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Zondag 25 oktober 10h00 Geen eredienst in onze kerk. 
Gezamentlijke eredienst bij 
Hervormde Kerk in Johannesburg 
Wes 
16 Tenby Street South 

Westdene 

Dinsdag 27 oktober 9h00-13h00 Kerkkantoor 

 
  



Mare Okt  2015 / 16 

eenheid, goedheid, verbondenheid, liefde, verantwoordelijkheid, dankbaarheid, blijdschap, ontmoeting met God 
 

 

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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