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Genade is om door het hart van Jezus te kijken en God te zien 

 

 

De Tien Woorden als Geloofsbelijdenis 
 

Wij geloven met hart en ziel 
dat de Heer onze God is, de Enige. 

Hij heeft ons bevrijd,  
geen andere goden zullen wij dienen, 

geen enkel beeld van de Levende zullen wij maken. 
 

Wij geloven, 
dat wij naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn, 

dat wij in Gods Naam zullen leven. 
 

Wij geloven, 
dat de dag van de Heer heilig is,  
dat allen eerbied waardig zijn 

die ons voorgaan naar het land van Gods belofte. 
 

Wij geloven, 
dat enkel liefde de dood overwint,  
dat wij elkaar trouw mogen zijn, 

zoals God Zich met ons verbonden heeft. 
 

Wij geloven, 
dat een waarachtig getuigenis jegens onze naaste 

en de eerbiediging van zijn bezit God welgevallig is. 
Dat geloven en belijden wij,  

voor God en elkaar. 
Amen. 
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Genade, zo oneindig groot 
Genade, barmhartigheid en liefde zijn de kern van wie God is. 
Genade, barmhartigheid en liefde zijn de kern van de evangelieboodschap.  
Dat zijn de eigenschappen die Gods kinderen de wereld willen tonen. 
Dit is de hoofdtaak van de kerk om Gods genade door te geven aan allen die 
genade zo nodig hebben.  
Maar de kerk wordt lang niet altijd als genadig ervaren. Oordelend, streng en 
genadeloos was door de eeuwen vaak de reactie van kerkelijke gelovigen op 
de fouten en gebreken van anderen. Recht is recht en verkeerd is verkeerd!  
Maar Gods gerechtigheid is geen koude wettische rechtspraak. Gods 
gerechtigheid is liefde. De wraak zullen we aan God overlaten, zegt de Bijbel. 
Ook Gods wraak is liefde.  
Het Hebreeuwse woord voor “genade” komt van dezelfde stam als het woord 
voor “baarmoeder”. Genade is als de deernis van een moeder voor haar 
ongeboren kind. Het Hebreeuwse woord voor “gerechtigheid” kan in Engels 
vertaald worden met “loving kindness”. 
Jezus is de belichaming, de incarnatie, de menswording van Gods genade. 
Genade is om door het hart van Jezus te kijken en God te zien.  
 Die genadige God hoort de roep van de mens in nood.  
 Die genadige God maakt telkens weer een nieuw begin met ons.  
 Die genadige God geeft altijd weer nieuwe hoop.  
Gods genade is niet neerbuigend zoals de “genade” die een machtige betoont 
aan een arme stakker. Gods genade word gegeven en ontvangen in medelijden. 
God lijdt  mee. Dit lijden, mee-lijden, maak God niet minder God of minder 
“almachtig”. Integendeel, liefde en genade zijn de hoogste uitdrukking van 
Gods grootheid. Gods mee-lijden is de hoogste vorm van solidariteit met ons 
ín onze diepste menslike ellende en tot in de dood. De meest intieme 
nabijheid denkbaar.  
God-in-ons-menszijn. Van binnen uit. 
God heeft ook vreugde samen met ons. Om in dit leven wel eens vreugde te  
mogen hebben is genade. “De vreugde die de Heilige Geest geeft”, noemt 
Paulus de blijvende vreugde die niet weggenomen of vernietigd kan worden 
door de dingen van deze wereld. Samen verheugd zijn is een ander soort 
intieme nabijheid.  
Óók God-in-ons-menszijn. Van binnen uit. 
Het geschenk van genade wordt ons altijd aangeboden. Om genade aan te 
nemen uit Gods hand, is een heel erg persoonlijke zaak. Het bekende lied, 
Amazing Grace, is daar voorbeeld van.  
De dichter van het lied, John Newton (1725-1807), was als jongeman geen 
gelovige. Hij deed dienst in de Engelse marine en werd later een 
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slavenhandelaar. Tijdens een hevige storm ter zee vreesde hij voor zijn schip 
en zijn leven. Hij riep God om genade.  
Daar begon zijn bekeringsweg. Zijn lied over genade werd een van de 
bekendsten ter wereld. Per jaar wordt het ongeveer 10 miljoen maal gezongen 
over de wereld heen. Een Nederlandse vertaling: 

Genade zo oneindig groot, dat ik, die het niet verdien, 
het leven vond, want ik was dood en blind, 

maar nu kan ik zien. 
 

Genade, die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook, als ik mij tot God keer, 

dat God mij nooit verlaat. 
 

Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 

en brengt mij veilig thuis. 
 

Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid 

dat ik genade vond. 
Yolanda Dreyer 
 
Gemeentenieuws 
Wij willen graag in onze gedachten en gebeden denken aan de mensen in onze 
gemeente en belangstellenden, die in de lappenmand zijn of te maken hebben 
met ouder worden en de gevolgen daarvan : Mike en Rina Knoester, Dick en 
Janny van den Eijkel, Ria Prins, Wilma Strydom, Marjan Maritzen en Diets 
Hiddema.  
Amanda Knoester is nu weer thuis na 4 weken wachten op een operatie aan 
haar been en enkel en heeft een lange herstel voor de boeg. Amanda levert een 
krachtige getuigenis en positieve verhaal over hoe deze gebeurtenis in haar 
leven een doel had! 
Een bedankje van Ferry en Ellen aan de backup team voor projeksie en koster 
werk, om ons de gelegenheid te geven om een vrije zondag in mei en een lange 
weekend in juni te nemen. Op zondag 29 mei deden Charlotte de projeksie en 
Eddie en Tanya de koster werk, en op zondag 19 juni deden Rob  de projeksie en 
Tanya de koster werk. 
De gas verwarming apparaten in de kerk zijn allebei geweest voor een service 
en wij kunnen melden dat er geen gas lucht in de kerk meer is als de 
verwarming aanstaat. 
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Denkt u eraan dat wij op zondag 24 juli geen eredienst zullen hebben? De 
jaarlijkse 702 Walk the Talk wandeltocht wordt gelopen en onze kerk is niet 
bereikbaar vanwegen wegen die afgezet worden. 
 
Bloemen in de Kerk - tja, wel mooi, maar waarom, wanneer, hoe en welken? 
Inleiding 
Het doelwit van bloemen in de kerkdienst is het ‘genieten van een stuk van 
Gods schepping verwerkt tot bloemstuk voor de eredienst, dat het aanzien 
meer dan waard is’. 
Bij een feestelijke gelegenheid zoals een trouwerij, daar horen bloemen bij, 
vaak in het wit van het bruidsboeket, of naar gelang van de kleurkeuze van de 
bruid. Staat gezellig en feestelijk. Bloemen kunnen de sfeer en de uitstraling van 
de gelegenheid bepalen. Als het kan, hangen we aan de kerkbanken op met 
middenpad ook een bloemetje voor de feestelijkheid of bij de deur waar foto's 
genomen worden.  
En dan bij het dopen van een baby is een mooi bloemstuk met bij voorkeur fijne 
en kleine bloemen bij het doopvont gepast. Tezamen met een kaars, symbolisch 
voor nieuw leven, toekomst en licht. 
Maar ook bij een begrafenis zetten we bloemen in de kerk, want bloemen zijn 
een visuele uiting van liefde, sympathie en respect. Familieleden en vrienden 
geven bloemen uit mededeelzaamheid. Dan geven de bloemen ondersteuning 
en delen in het verdriet.  
Door het jaar zijn er speciale en bijzondere kerkdiensten zoals Kerst, Pasen, 
Pinkster, de lijdensweken, en de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Zouden we 
dan niet ook extra aandacht voor deze diensten met bloemen kunnen 
uitbeelden?  
In de kerkelijke traditie hebben bloemen lange tijd een rol gespeeld om het 
verhaal van het Evangelie symbolisch te vertellen. Bloemen en kleuren hebben 
vaak een rijke symboliek en geven extra glans aan de omgeving. Sinds enige 
jaren is er in Nederland hernieuwde aandacht gekomen voor de mogelijkheid 
om met bloemen en andere materialen de geloofsinhoud uit te drukken. Het 
bloemstuk gaat na afloop van de dienst naar iemand als een groet van de 
gemeente aan iemand die ziek of verdrietig is, of waar iets gevierd wordt, zoals 
een huwelijksjubileum of een verjaardag. 
Symbolisch bloemschikken, is het vorm geven aan een thema met behulp van 
plantaardige en natuurlijke materialen, kleur en vorm en taal. Kleuren, vormen, 
lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis. Deze 
worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage te 
leveren. Zo is liturgisch bloemschikken tot stand gekomen. 
(http://www.symbolischschikken.nl/advent-en-kerst/)    
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Wat zijn bloemen? 
Uit de natuurkunde, heel belangrijk, want zonder bloemen kunnen planten 
geen zaad of vrucht vormen en zouden ze uitsterven. De bloemen en bijen 
zorgen voor leven (vandaar ook de gebruikelijke uitdrukking). Zonder bloemen : 
geen vruchten (denk eens aan de prachtige roze perzikbloem of witte kersen- 
en appelbloem), geen granen (koren, rijst), geen groenten en geen gras voor 
voedsel voor dieren. Bloemen is leven en zijn ook over de jaren ontwikkeld 
(denk maar aan Keukenhof en het Westland) tot mooie exemplaren om aan de 
mens vreugde en ondersteuning te geven. 
Franciscus van Assisi in de 12e eeuw (in de tijd van de Renaissance met 
verwijzing naar de symbolische waarde van bloemen) schreef in zijn zonnelied:  

“Geloofd zijt Gij mijn Heer, 
door zuster aarde, onze moeder 
die ons in leven houdt en leidt 

en allerlei gewassen 
en kleurige bloemen voortbrengt.” 

Kerkelijke traditie en gebruiken  
Voor vele kerkgangers is het heel gewoon zondags voor in de kerk een bos 
bloemen of bloemstuk te zien staan. In de loop van de jaren werden de 
zondagse bloemen in kerken een aardig gespreksonderwerp binnen gemeentes. 
Naast waardering die men er voor had, werden ook kritische opmerkingen 
gemaakt zoals de bloemen waren te groot en daardoor moeilijk te vervoeren 
naar de zieken, een andere keer waren ze te oud en dus was het frisse er te snel 
af en dan weer was de bos bloemen te hoog, te breed, te iel. Potplanten als 
bloemstuk werden ook niet altijd gewaardeerd. 
Er wordt soms geprobeerd om door het bloemstuk in de vorm en de kleur iets 
weer te geven van de bijzondere betekenis van de boodschap van Gods heil dat 
verschenen is in Jezus Christus. Kleur geeft de volheid van de fases van het 
kerkelijk jaar weer met niet verbale communicatie (zichtbaar gevoel) die tot 
45% van een dienst kunnen zijn. Kleuren functioneren als symbolen en zijn deel 
van de niet verbale communicatie. Symbolen zijn krachtige 
communicatiemiddelen en liturgische symbolen hebben kracht om het Woord 
te communiceren. 
Bosje bloemen of bloemstuk of bloeiende plant 
Wat van andere attributen tot de bloemen in de kerk – kaars, tak, kleedje, vaas, 
bloemhouders, vormgevende takken en versierselen? Bloemen kunnen het 
groei seizoen reflecteren en / of de liturgische kleur ondersteunen. Kan een 
bloeiende potplant hetzelfde uitstralen als een bos bloemen? En kleur en type 
bloem om te gebruiken?  
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Bloemen kunnen massaal in een vaas met water geplaatst worden, maar 
kunnen met een gepaste vaas en het rangschikken van individuele bloemen een 
ander effect geven. Toch zijn bloemen mooi genoeg dat iedereen ervan kan 
genieten – hoe ze ook zijn geplaatst ondanks het feit dat smaken van mensen 
verschillen. 
Liturgische kleur en uitleg 
In navolging van het katholieke, westerse gebruik van liturgische kleuren, 
gebruiken sinds het einde van de twintigste eeuw ook de voorgangers binnen 
verschillende protestantse kerken in toenemende mate deze liturgische kleuren. 
Het kleurenschema is in de Orthodoxe kerk niet zo sterk als in de Latijnse kerk. 
Er zijn in de orthodoxe kerk eigenlijk geen strikte regels van de liturgische 
gewaden en tafelkleden, maar een zekere praktijk heeft zich desondanks 
ontwikkeld. In hoofdlijnen bestaat het kleurenspectrum uit de negen 
basiskleuren van wit, rood, oranje, geel, groen, lichtblauw, donkerblauw, violet 
en zwart. 
Het christelijk kerkelijk jaar bestaat uit het feestelijke seizoen dat begint met 
kerst tot Pasen en een niet feestelijk seizoen waar de diensten om de tijd na 
Pinksteren gewijd zijn. De kleuren kun je zien in de kansel- en altaar kleden in 
de kerk, maar ook vaak in de kleding van de voorganger, bv. door een stola. 
Deze kleuren wijzen op de tijd van het kerkelijk jaar waarin de zondag valt. 
Verschillenden kerken hebben wel verschillenden gebruiken, maar de basische 
kleuren worden gebruikt als decoratie. 
 
Advent – de 4 zondagen voor Kerst Paars/purper/koningsblauw 
Derde advent zondag Roze – verzwakking van paars 
Kerstavond en Kerstdag – tot en met Epifanie Wit en goud 
26 dec : steniging Stefanus, rood van bloed Rood 
Zondagen van Epifanie Groen of wit 
40 dagentijd voor Pasen – lijdenstijd Groen of paars 
Palmzondag – zondag Laetare Roze 
Witte Donderdag Wit 
Goede Vrijdag Geen kleur/rood/paars 
Stille Zaterdag Geen kleur 
Paas Zondag Wit en goud 
Paastijd Wit en goud 
Hemelvaart Wit en goud 
Pinksteren Rood 
Trinitatus – zondag na Pinksteren Wit en goud 
Tijd tot Advent Groen/rood 
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Doop en Belijdenis Wit 
Bruiloft Wit 
Uitvaart Wit/paars 
  
En met de andere kerkdiensten van het jaar? Maar ook met het avondmaal of 
dagen zoals Koningsdag, bevrijdingsdag, Moederdag en vadersdag? 
Door de eeuwen heen hebben bloemen een bepaalde betekenis gehad voor 
mensen en / of mensen aangesproken door hun kleur (smetteloos wit, warm 
rood), lijnenspel (treurwilg, trompetnarcis), vorm (zich uitstrekkend) of geur 
(jasmijn). 
 In een kerk is een bloemstuk belangrijk in de keuze van kleur, houder, waar 
geplaatst met het geheel rustig en aangenaam om te zien, net zoals de muziek. 
Kleuren hebben warden in onze emoties en onze mentale reacties. Zo is groen 
een rustige kleur die veel in de natuur voorkomt en waar we nooit moe van 
worden. Het effect van de bloemen als geheel moet bijdragen tot de eredienst. 
Praktisch – wat doet de Maranatha gemeente? 
Tot en enquête hoeft het niet te komen, maar misschien even erover denken of 
we als gemeente verandering of aanpassing willen aan “de bloemen in de kerk”.  
MAAR voorop blijft dat het nog altijd genieten is om een stuk van Gods 
schepping te mogen verwerken tot een bloemstuk voor de zondagse eredienst, 
dat past bij de dienst en waarde toevoegt aan de eredienst. 
Samengesteld voor de Mare uit diverse stukken vanaf het internet (public domain) 
Emmy Reinten 
 
Bidden wanneer je niets voelt : Wat wij kunnen leren van koning David 
Wij kunnen veel van koning David leren als het om gebed gaat. De manier 
waarop hij tot God bad, hoe hij God zag en hoe hij zichzelf zag door Gods ogen, 
is inspirerend. Hieronder vijf lessen die wij kunnen leren van David. 
1. Wees eerlijk 
“Tot God, mijn rots, wil ik zeggen: ‘Waarom vergeet u mij, waarom ga ik gehuld 
in het zwart, door de vijand geplaagd?’ Mij gaat door merg en beende hoon van 
mijn belagers, want ze zeggen heel de dag: ‘Waar is dan je God?’ Wat ben je 
bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem 
weer loven, mijn God die mij ziet en redt.” Psalm 42:9-11   
Als we de psalmen lezen, dan komt één ding duidelijk naar voren. Emotie. 
Koning David laat zijn emoties gaan, hij bidt vanuit het diepst van zijn hart. Pijn, 
verdriet, angst, vreugde. Het passeert allemaal de revue.  
Voor David maakte het niet uit wat hij voelde. Hij zocht God niet alleen op 
wanneer het goed ging. Hij omarmde elk gevoel, elke emotie en legde deze bij 

https://bijbel.eo.nl/bijbel/psalmen/42
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God neer. Alsof hij tegen zijn beste vriend praatte. Hij voelde zich veilig om alles 
met God te delen. Hij wist dat hij met alles bij God terecht kon.  
2. Wees vrijmoedig  
"Luister, HEER, ik vraag om recht, luister naar mijn smeken, hoor mijn gebed –
geen leugen komt over mijn lippen. Laat van u het oordeel komen, laat uw oog 
zien wat juist is. Bezoekt u mij in de nachten beproeft en peilt u mijn hart, u zult 
niets in mijn nadeel vinden, geen kwaad kwam uit mijn mond. Hoe de mensen 
ook leven, ik houd mij aan het woord van uw lippen. De weg van roof en geweld 
heb ik altijd gemeden, mijn voeten volgden uw spoor, mijn stappen wankelden 
niet. Ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord. Wil mij horen, God, 
luister naar mijn spreken, toon mij de wonderen van uw trouw. Wie bij u 
schuilen redt u van hun tegenstanders, met uw machtige hand.” Psalm 17:1-7  
David vraagt God dagelijks om allerlei dingen. Hij bidt voor kracht, zegen, het 
wegnemen van zonden, etc. David had het gevoel dat hij veel nodig had en hij 
durfde alles aan God te vragen. Hij had het volste vertrouwen dat God hem zou 
geven wat hij nodig had. 
In psalm 17 kan je goed lezen hoe David tot God bidt. Moedig zoekt hij het 
aangezicht van God omdat hij weet hoe speciaal God hem vindt. Hij weet dat 
God ontzettend veel van hem houdt en dat Hij luistert naar elk woord. Psalm 
4:4 zegt: "De HEER schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is, de HEER luistert als 
ik tot hem roep”. David weet precies waar hij staat. 
3. Weet wie God is en wat Hij kan doen 
“Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit, mijn God, op u vertrouw ik, maak mij 
niet te schande, laat mijn vijanden niet triomferen. Zij die op u hopen worden 
niet beschaamd, beschaamd worden zij die u achteloos verraden.“ Psalm 25:1-3   
Naast dat David God vraagt om iets te doen, bevestigt hij ook het vermogen en 
de wil van God om het te doen. Door zijn geloof in Gods karakter, krijgen zijn 
smeekbedes hoop. Er ontstaat vertrouwen op een goede uitkomst.   
4. Dank God 
“Heer, ik zal loven onder de volken, over u zingen voor alle naties. Hemelhoog is 
uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw.” Psalm 57: 10-11  
David smeekt God niet alleen om zijn gebeden te verhoren. Door zijn verzoeken 
heen klinkt ook zijn liefde voor God. David had enorm veel eerbied en ontzag 
voor de Heer. Hij verlangde ernaar om zijn liefde voor God uit te drukken. Zo 
zegt hij in Psalm 57: “Heer, ik zal u loven onder de volken, over u zingen voor 
alle naties”.   
David refereert in Zijn gebeden ook naar Gods karakter (zie punt 3): “Genadig 
en liefdevol is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Goed is de HEER 
voor alles en allen, hij ontfermt zich over heel zijn schepping.”  

https://bijbel.eo.nl/bijbel/psalmen/17/
https://bijbel.eo.nl/bijbel/psalmen/4/
https://bijbel.eo.nl/bijbel/psalmen/4/
https://bijbel.eo.nl/bijbel/psalmen/25/
https://bijbel.eo.nl/bijbel/psalmen/57/


Mare Juli 2016 / 10 

Genade is om door het hart van Jezus te kijken en God te zien 

 

 

Valt het je ook op dat David hier niet vraagt of God genadig wil zijn maar dat hij 
hem dankt voor het feit dat God zo is? David gelooft simpelweg dat hij al 
vergeven is. Vol vertrouwen dankt hij God hiervoor. 
5. Laat je niet leiden door emoties 
“Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers, want ze zeggen heel 
de dag: ‘Waar is dan je God?’ Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. 
Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en 
redt.” Psalm 42:11  
David had genoeg momenten dat hij uitgeput en gefrustreerd was, maar deze 
emoties liet hij niet overheersen. Daarvoor in de plaats sprak David zichzelf toe: 
“Vestig je hoop op God!”. Hij bleef op God vertrouwen en Hem danken.  
Houd hoop 
Niet alle gebeden van David werden direct beantwoord; hij heeft vaak lang op 
God moeten wachten. Maar in plaats van opgeven wanneer niets leek te 
veranderen, bleef David geloven in hetgeen dat God kon doen. Hij hield altijd 
hoop.  
Dit laatste is een teken van volwassen zijn in geloof: Geloven en verwachten dat 
God aan het werk is zonder dat je het ziet. David laat deze groei in geloof zien 
door de psalmen heen. 
Onthoud ook dat David niet op een fijne plek was toen hij de psalmen schreef. 
Hij was toen nog geen eens koning. Hij werd achterna gezeten door koning Saul 
en zijn leger. Hij hield zich verscholen in de woestijn om zo niet gedood te 
worden. David had gemakkelijk God de schuld kunnen geven. Hij had zich 
kunnen afvragen of God nog van hem hield. Maar als je de psalmen leest lijkt 
het erop alsof David nooit heeft getwijfeld aan God.  
David wist dat hij gewild was. Hij was geliefd en vergeven. Wanneer hij met God 
sprak, noemde hij zichzelf zelfs een keer ‘de appel van Zijn oog”. Dit was de 
basis van zijn geloof: Hij wist wie God was en hij wist wie hij was in Gods ogen. 
Dit maakte een groot verschil in de manier waarop hij tot God bad.  
We moeten gaan realiseren wie God echt is en hoe groot Zijn trouw is. Wanneer 
we weten hoe ontzettend geliefd we zijn, zullen onze diepste gebeden volgen. 
Dan zullen we wellicht eenzelfde soort intimiteit ervaren die David had met 
God.  
Bron: Relevant Magazine 

http://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/bidden-wanneer-je-niets-voelt/ 

 
 
 
 
 

https://bijbel.eo.nl/bijbel/psalmen/42/
http://www.relevantmagazine.com/
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THE CRADLE - BABY SANCTUARY 
By:  Georgina Caetano 
On average 4 babies are abandoned PER DAY IN Gauteng alone.  It has been my 
dream and passion for a very long time now to save these babies, to give them 
hope, love and a place of safety until we can find them a loving and caring 
forever Mommy and Daddy.  
There is a huge need for an institution of this kind in the Krugersdorp 
area.  Since publicly announcing my dream on Thursday night I have been able 
to think of nothing else.  I cannot do it alone though.  THE CRADLE OF HOPE has 
assured me of their support and I am asking you for yours.  This will thus 
become a project of THE CRADLE OF HOPE which I will be steering and 
managing.  We will start small with a maximum of 6 babies, aged 0 - 2 years old. 
Anyone interested in journeying with us, giving ideas, advice, forming a 
committee, please contact me on 062 045 8219 or 
manager@thecradleofhope.org  
First and foremost we need a premises (house) and transport.  I believe a 4 
bedroom home in a safe and quiet neighbourhood will be ideal and a small SUV 
will suffice.  At first we will be renting a property.  Please let me know should 
you know of any suitable and available properties in the Krugersdorp area.  A 
reliable vehicle is very important.  Babies need to get to clinic – not to mention 
the call in the middle of the night when a baby has been abandoned at the 
police station or at a hospital. 
  
Then we need EVERYTHING for babies: 
  

 Finances – to pay rent, water and lights, salaries, petrol, 
telephone, emergency funds for doctors etc. 

 Formula 
 Fresh vegetables 
 Containers to store and freeze baby food 
 Bottles 
 Sterilising units 
 Dummies 
 Nappies 
 Baby clothing 0 -36 months 
 Cots 
 Linen 
 Prams 
 Baby floor rocking chairs 
 Feeding chairs 

mailto:manager@thecradleofhope.org
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 Baby baths 
 Compactum’s 
 Baby toys 
 Walking rings 
 Monitors 
 Carpeting for floor time 
 Infant medications 
 Camping cots 
 Single beds for night staff 
 Linen 
 Mini sound systems to play soothing baby music 
 Wall mounted heating units 
 Humidifiers 
 Washing machines 
 Tumble dryer 

  
We must think of a name for the facility.  Any suggestions?  Please contact me.  
We will need volunteers, volunteers, volunteers…  Grannies, stay at home 
moms, daddy’s willing to assist with gardening and maintenance, nannies, 
cleaners – until we have enough money in the bank to start paying salaries and 
until we are fortunate enough to receive government funding – volunteers are 
going to play a huge role in the successful running of our baby sanctuary. 
Volunteers will have to be screened and vetted by social services. 
I will be forming a committee and I will announce a date shortly for our first 
meeting. 
Anyone good at fundraising – start thinking of ideas.  Perhaps a huge baby 
shower? 
My goal, which I believe is realistic, is to open on the 1st October 2016. 
In the meantime, I will be visiting similar institutions, getting ideas and advice. 
Anyone willing to start contributing financially may use the following bank 
account: 
THE CRADLE OF HOPE - Baby Sanctuary 
First National Bank 
Krugersdorp Branch code: 250241 
Account number: 6253 8493 454 
All the correct procedures and governance, as always, will be followed. 
I thank everyone in advance for your support and love and we are very excited 
to journey with you.  
THANK YOU FOR CARING!  
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Agenda juli 2016 

zondag 3 10h00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

dinsdag 5 9h00 – 13h00 Kerkkantoor 

zondag 10 10h00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

Koffiedrinken 

dinsdag 12 9h00 – 13h00 Kerkkantoor 

donderdag 14 17h30 FINCOM  

zondag 17 10h00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

dinsdag 19 9h00 – 13h00 Kerkkantoor 

donderdag 21 10h00 

19h30 

KOFFIECLUB 

Bijbelstudie Noorden –  

Rieneke Boer 011 704 3602 

zondag 24 GEEN EREDIENST – 702 Walk the Talk 

dinsdag 26 9h00 – 13h00 Kerkkantoor 

zondag 31 10h00 Eredienst Ds. Y Dreyer 
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Dienstrooster juli 2016 

 3 juli 10 juli 

Koffiedrinken 

17 juli 31 juli 

1 F vd Kuil JW Hoorweg E Reinten E de Jong 

2 C Reinten T van Wyk C Reinten T van Wyk 

3 H Kettner M Letterie R Boer J de Jong 

4 J de Jong N Knoester A Knoester N Knoester 

5 W Kruger W Kruger C Strydom A Knoester 

     

Begroeting H Kettner I Pol P Reinten H Kettner 

Bloemen E vd Kuil D Kruger C Reinten H Kettner 

Koffie  J de Jong 

D Kruger 

  

 
NB : Geen eredienst op zondag 24 juli vanwegen de 702 Walk the Talk wandeltocht, 

de wegen zijn afgesloten en wij kunnen niet bij de kerk komen.  
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Verjaardagen juli  2016 

zondag 3 Marcel Smal 073 084 9500 

vrijdag 8 Minnekus Knoester  

zaterdag 9 Ina Bosch 076 501 0247 

zondag 10 Nick Knoester 083 411 2994 

zondag 10 Arie Spoon 012 807 1157 

donderdag 14 Richard Koning 011 973 1091 

vrijdag 15 Denise Smit 072 407 0905 

maandag 18 Anja Smit 083 650 0024 

woensdag 20 Loes Dibb 074 116 4459 

donderdag 21 Marco van Wieringen 082 940 9696 

zondag 24 Rob Lines 011 880 9551 

maandag 25 Marjan van Zee 072 133 4836 

dinsdag 26 Jolanda Grobler 076 176 0791 

dinsdag 26 Henk Smal 082 923 7647 
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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 

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, 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 
Ferry van der Kuil 
011 478 1082 
estruct@iafrica.com 

Organist 
Milton Webber 
081 493 9756 
translations@telkomsa.net 
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