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Advent, tijd van hoop, verlangen 

 

Advent, tijd van hoop, verlangen, 
uitziend naar het komend licht. 

Door omsloten en gevangen, 

horende het blijde bericht. 
 

Heil en vrede die zal dagen, 

in  de tijd die zacht vervloeit. 
In het licht dat op zal dagen, 

blij omstraalt, erdoor geboeid. 

  
Kaarsen, viermaal stil ontstoken, 

voorboden van ’t komend feest. 

Als de dag is aangebroken, 
waarop ’t Kind ons hart geneest. 

 

Dag waar vrede wordt geboren, 
langzaam groeiend wereldwijd. 

Vrede die voor ’t oog zal gloren, 

door Het Kind ons uitgespreid. 
  

Justus A. van Tricht 

 

http://www.spirituelevrienden.com/pages/sub/68440/Poezie_voor_de_kersttijd_deel_1.html 
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The Old Dutch Church of Sleepy Hollow 

 

De laatste zondag van Oktober viel dit jaar toevallig precies op de 31e. 

Hervormingszondag. De dag van Martin Luther. Het begin van de reformatorische 

traditie waarvan we deel zijn.  

In het dorpje aan de westekant van de Hudson-rivier waar ik in die tijd was, zocht ik 

een echte Hervormingsdienst. Ergens waar men “Een vaste burg” zou kunnen zingen. 

Een Lutherse kerk misschien? Maar niemand wist van zo-iets in die buurt.  

Toen ging ik maar de omgeving verkennen. Verder noord, en aan de oostekant van 

de Hudson, vond ik een dorpje met de prachtige naam “Sleepy Hollow”. Een van de 

attracties: The Old Dutch Church of Sleepy Hollow.  

In het Nationale Register van Historische Plaatsen in de VSA is de naam officieel 

“Dutch Reformed Church”. Ik voelde me gelijk thuis. Gebouwd 1685-1697 is ze de 

tweede oudste kerk en het vyftiende oudste gebouw in het land. Een heel eenvoudig 

ontwerp van architect Frederick Philipse, met een prachtig orgel. De inscriptie op de 

klok: “Als God voor ons is, wie kan tegen ons zijn?” De stijl van het gebouw wordt 

“Dutch Colonial” genoemd. De kerk moest na een brand in 1837 herbouwd worden. 

Zoals met vele oude kerken is er een kerkhof. In dit geval een vrij grote, ongeveer 2 

hektaar. 

Toen ik aankwam zag ik dat er een heel groot feest was op het kerkterrein. Een 

bazaar, dacht ik gelijk. Maar vreemd toch dat de mensen, glas in hand, de grafstenen 

bekeken, overal tussen de graften stonden te praten, eten en drinken. Reuzegezellig.  

Toen besefte ik: het is eind Oktober. Dit moest een Halloween-feest zijn.  
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De auteur Washington Irving schreef een Halloween-kortverhaal, “The Legend of 

Sleepy Hollow” (1820), over het spook van een hoofdloze paarderuiter. De characters 

in het verhaal hebben Nederlandse namen als Brom van Brunt en Katrina van Tassel. 

In het verhaal verwees Irving naar de kerk en het kerkhof die sindsdien beroemd zijn 

geworden. Mensen komen van overal om Halloween daar te vieren. Irving schreef 

ook het verhaal van Rip van Winkel. 

Dus, geen “Vaste burg” van Martin Luther op 31 Oktober 2016 voor mij in The Old 

Dutch Church of Sleepy Hollow, New York. Wel een Nederlandse Hervormde kerk 

met gevoel van bekendheid en iets van de rijke Nederlandse erfenis die overal in 

New York staat in de namen en verhalen te herkennen is.  

Over zichzelf zegt de gemeente: “Continuing the ministry of the most storied church 

in America”.  

Dat “most storied church” geldt nou nie zo heel erg voor ons in de Maranatha Kerk 

hier in Johannesburg.  

Dat “continuing the ministry” willen we wel. 

Yolanda Dreyer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodenherdenking 
Op zondag 27 november herdachten wij de volgende familie en vrienden die ons zijn 
voorgegaan, met het aansteken van een kaarsje en een prachtige witte roos om mee 
te nemen naar huis: 

 Jan Smit - 28 December 2015 
 Nellie Gentenaar - 7 January 2016 
 Aad van der Kuil - 11 Januari 2016 
 Cor Joustra - 29 Januari 2016 
 Tobie van Wyk - 22 Januari 2016 
 Carel Welling - 13 Maart 2016 
 Thea de Jong – Mei 2016 
 Ruud Anema - 11 Mei 2016 
 Vader van familie Steindal 
 Grootmoeder van Tanya van Wyk - 5 September 2016 
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Nieuw leven 
Op donderdag 17 november om 13h00 is geboren Leanè van Jaarsveld, 3.945 kg en 
53 cm; dochter voor Heidi en Riaan van Jaarsveld. Heidi is de dochter van Eddie de 
Jong en Hannie de Jong. Gefeliciteerd Heidi en Riaan en alle families! 
 
Voorbidding 

 Coby Kiewiet krijgt binnenkort een chemokuur – wij dragen Coby en Dirk Jan 
en kinderen en families Bakker, Murray en van der Wissel op in onze 
gedachten en gebeden. 

 Jennifer Bianchi, de dochter van Yvonne de Koster is van haar paard gevallen 
en heeft ernstige verwondingen opgedaan. Wij dragen Jennifer en Eric en 
kinderen en Yvonne de Koster op in onze gedachten en gebeden. 

 Wij blijven bidden voor Ria Prins, Dick van den Eijkel, Mike en Rina Knoester en 
alle mantelzorgers die hen bijstaan. 

 
Een raadselspreuk :  
Wie mijn woord bewaart zal de dood nooit proeven (Johannes 8:52) 
‘Ik verzeker jullie: sommigen die hier aanwezig zijn zullen niet sterven voordat ze de 
komst van het koninkrijk van God in al zijn kracht hebben meegemaakt’ Marcus 9:1 
Jezus had een toespraak gehouden met als thema: ‘Hoe word je Mijn volgeling?’ 
Hieronder volgt een stukje uit die toespraak: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet 
zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. Want 
ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest 
omwille van mij en het evangelie, zal het behouden’ (Marcus 8:34,35).  
Jezus volgen betekende: bereid zijn je leven te verliezen. Het was geen eenvoudige, 
maar wel een duidelijke boodschap. Vervolgens sprak Hij die laatste woorden: ‘Ik 
verzeker jullie: sommigen die hier aanwezig zijn zullen niet sterven voordat ze de 
komst van het koninkrijk van God in al zijn kracht hebben meegemaakt’.  
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Ik vraag me af of de mensen het toen begrepen hebben. Tot op de dag van vandaag 
worden heel verschillende verklaringen gegeven. De mensen van toen zullen wellicht 
gedacht hebben dat Jezus beweerde dat sommige mensen die daar waren, niet 
zouden hoeven te sterven. Maar die verklaring bleek niet waar te zijn. Alle mensen 
van toen zijn wel gestorven. Een andere verklaring is dat Jezus bedoeld zou hebben 
dat sommige aanwezigen vóór hun sterven nog geweldige dingen zouden 
meemaken. Zoals Zijn opstanding uit de dood. Ook de uitstorting van de Heilige 
Geest is zo’n geweldige gebeurtenis geweest. Alle discipelen hebben dat nog mogen 
meemaken.  
Ik kies voor een andere verklaring. Er is een antwoord dat verborgen zit in de 
moderne Nederlandse Bijbelvertalingen. Vroeger stond er dat dat sommigen ‘de 
dood niet zouden proeven’. Er staat nu dat sommigen ‘niet zouden sterven’.  
Sterven hoeft niet te betekenen dat je de dood proeft. Mijn zoon stierf en de dokter 
zei dat dit zo snel was gegaan dat hij het sterven niet bewust had meegemaakt. Toch 
is ‘de dood proeven’ nog meer dan ‘bewust sterven’.  
God zei tegen Adam dat hij zou sterven als hij van de boom at. Maar Adam bleef 
leven. Toch was hij gestorven. Sterven is méér. Vroeger leerde ik dat er drie soorten 
dood zijn: een lichamelijke, een geestelijke en een eeuwige dood. Eigenlijk is er maar 
Eén Die dat bewust ondergaan heeft en dat is Jezus. Jezus is niet alleen gestorven, 
maar Hij heeft ook moeten roepen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij 
verlaten?’ Hij heeft de ‘diepste’ dood geproefd. In het evangelie van Johannes vinden 
we deze gedachte nog wel terug: ‘Wie mijn woord bewaart zal de dood nooit 
proeven’ (Johannes 8:52). Een kind van God moet ook sterven, soms onbewust, vaak 
bewust. Maar Gods kinderen zullen die ‘diepste’ dood nooit hoeven te proeven.  
Als je in Hem gelooft!  
‘Sommigen’ klinkt een beetje zuinig. Je zou aan een handjevol kunnen denken. Maar 
Jezus zei ook: ‘en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid’ 
(Johannes 11, HSV).  
‘Sommigen’ wil wel duidelijk zeggen: niet iedereen, niet automatisch.  
‘…wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen’ (Johannes 3:36).  
De raadselspreuk  
Iedereen die gelooft, kent het antwoord op dit raadsel: Gods Koninkrijk komt. Wie 
gelooft, gaat dat meemaken. Ook al sterf je vóór die tijd, de echte dood hoef je niet 
te proeven. Halleluja! 
Ds. Arie van der Veer 
http://www.eo.nl/radio5/programmas/debijbelopen/artikel-detail/artikel/een-raadselspreuk/ 
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Opmerkelijke kerstboodschap 
Na een lange autorit zien ze Zeeburg op de borden. Nog een klein stukje, dan kunnen 
ze de benen strekken. Nu nog een parkeerplaats zoeken. Zoals altijd is het overal vol. 
De auto is niet groot, soms kunnen ze ergens staan waar een grotere auto niet tussen 
past. Daar verderop is nog een klein plaatsje. Als de auto er met veel moeite 
geparkeerd is zien ze bij het uitstappen waarom dit plekje nog vrij was. Overal ligt 
geplet glas. Het lijkt er op dat ze er precies omheen gereden zijn, alhoewel… Nou ja, 
het is zoals het is, op hoop van zegen. Volgende keer eerst kijken. Ze pakken de 
vouwfietsen uit de auto. Nog even een beetje lucht in de banden, en na een laatste 
controle of ze alles bij zich hebben en de deuren afgesloten zijn fietsen ze in de 
richting van de Zeeburgerbrug.  
Het is koud maar droog. Vanaf de brug kunnen ze de auto zien staan. Heerlijk voelt 
dit. Lekker vrij, je hoeft niet op een bus of tram te wachten, het enige waar je goed 
op letten moet is dat je niet door glas rijdt. Na een kwartiertje stevig op fietsen zijn 
ze in het centrum van Amsterdam. De stad is al in kerstsfeer. Gezellig. Af en toe lukt 
het Marja niet helemaal om bij de hoge bruggetjes op te fietsen en moet ze even 
afstappen, maar van de brug af gaat supersnel. Dan haalt ze Mark zo weer in. Ze zijn 
er bijna. Het uithangbord van het veilinggebouw is al in zicht. Het is altijd bedrijvig in 
dit deel van Amsterdam. De veilinghoudster staat even buiten een sigaretje te roken. 
Ze ziet Marja en Mark al aankomen en steekt haar hand op. Lachend kijkt ze toe hoe 
Mark de fietsen op slot zet bij het trapje voor het grachtenpand. Ze zijn zo 
langzamerhand al vaste bezoekers op de kijkdagen en meestal ook op de 
afhaaldagen. 
Ze lopen de grote volle hal door die blinkt van de spiegels, hun eerste gang is altijd 
naar de toiletten om daarna op de begane grond rond te neuzen. Ze eindigen 
steevast op de 5e verdieping waarna ze alles wat ze opgeschreven hebben nog eens 
samen gaan bekijken. 
Marja vindt de sfeer in dit veilinghuis altijd zo gezellig. De mensen die hier komen zijn 
heel divers maar hebben veelal een zelfde interesse; 
de liefde voor oude doorleefde meubels met een eigen historie, oude bijzondere 
sieraden en kunst. Marja vindt het ook boeiend de mensen die hier komen te 
observeren of een praatje te maken met die gezellige Amsterdammers. Ze hebben 
een apart soort humor waar ze van houdt. Ook kan ze zo genieten van de mooie 
juwelen die in de vitrines uitgestald zijn. De aardige en charmante dames die de 
kijkers hun uitgekozen sieraden tonen hebben altijd wel even tijd voor een gezellig 
praatje tussendoor. 
Mark gaat helemaal op in de kunst, zijn groeiende hobby. Ook hij geniet ervan een 
praatje te maken en ondertussen steeds meer kennis te vergaren. 
Op de eerste verdieping ziet Marja iets bijzonders. Het is niet zozeer de antieke 
kerststal die haar aandacht trekt maar veel meer de vrouw die er op haar hurken 
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voor zit en er zo gefascineerd naar kijkt. Marja gaat op een “Lodewijk de veertiende” 
bankje zitten, kijkt op haar mobiel in de catalogus en observeert ondertussen de 
vrouw. De vrouw heeft één van de beeldjes in de hand en keert het om en om. Dan 
zet ze het neer en bestudeert een ander beeldje. Blijkbaar begint de hurkhouding 
haar te vermoeien, ze kijkt om zich heen naar een zitplaats en vraagt of ze even naast 
Marja mag zitten. 
Ze heeft het beeldje nog in de hand. Het is Jozef. Zonder op te kijken zegt ze tegen 
Marja: “Ik heb vroeger bij een domineesgezin gewerkt en daar hadden ze precies 
zo’n kerststal. Ik mocht het altijd op de zaterdag voor de eerste adventszondag 
uitstallen in de grote erker. De wijzen moesten op de oostkant staan met hun gezicht 
naar het zuiden gericht, de stal wilde mevrouw op het westen. Op de zuidkant mocht 
ik de herders zetten en Jozef en Maria een stukje verderop, ook op de zuidkant. 
Tussen Jozef en Maria in moest ik een waxinelichtjeshouder van knijpers met daar 
binnenin een brandend waxinelichtje zetten. Dat was een vuur waarbij zij zich 
konden warmen op de lange weg naar Bethlehem. Eén van de kinderen had de 
houder op de zondagsschool gemaakt van doorleefde houten wasknijpers. De 
knijpers waren schots en scheef om een gekleid bakje geplakt maar juist dat gaf een 
prachtig effect. In de stal stond een lege kribbe. Die werd door mevrouw zelf gevuld 
in de kerstnacht. Als op kerstmorgen de kinderen in de kamer kwamen lag het kindje 
Jezus als pasgeborene in de kribbe en waren Jozef en Maria in de stal ondergebracht. 
Ook de herders en de wijzen hadden de stal bereikt en het licht tussen de 
wasknijpers door scheen op het gezichtje van het kindje. Op de tweede kerstdag liet 
mevrouw de herders en de wijzen teruglopen in de erker. Dat moest ik zo laten staan 
tot na nieuwjaar. Mevrouw wilde geen kerstboom maar op een hoge bloemtafel in 
de erker mocht ik de adventskaarsenstander plaatsen. Daar deed mevrouw de 
stearinevrije kaarsen in, die walmen niet, en elke adventszondag stak ze een kaars 
meer aan. Aan het plafond in de erker hing een houten adventsster. U moet weten, 
alle kinderen uit de straat bleven in december voor de erker staan en keken naar het 
prachtige tafereel. Zodra het donker werd brandde het waxinelichtje. Er waren 
kinderen bij die niet met geloof waren opgevoed maar die door de kerstboodschap in 
de erker van het domineesgezin iets meekregen van de geboorte van Jezus.  
En laat ik nu hier de kerststal van de dominee tegenkomen die ik elk jaar rond deze 
tijd in hun erker mocht uitstallen. 
En weet u wat nog het meest bijzondere is, ik ben zelf pas verhuisd naar Amsterdam, 
naar een huis met een grote erker en toen ik hier vanmorgen langsliep en zag dat het 
kijkdag was, ben ik zomaar naar binnen gelopen. Ik was hier nooit eerder binnen 
geweest. Bent u gelovig mevrouw? Weet u, ik was niet gelovig maar wilt u wel 
geloven dat het me raakte als ik na mijn vrije kerstweekend die erker van dat 
domineesgezin zag met dat kindje in die kribbe met dat licht erop? Ik ben steeds 
vaker naar de kerstvieringen gegaan maar toen ik verhuisde omdat ik de man van 
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mijn leven had leren kennen en ik mijn dienst bij de dominee op moest zeggen is dat 
verwaterd. 
En vandaag, ik ben weer alleen, mijn man is twee jaar geleden aan een hartaanval 
overleden, loop ik hier op een kijkdag tegen deze kerststal aan. Zeg nou zelf 
mevrouw, dat kan toch geen toeval zijn? 
Kunt u mij vertellen hoe dat bieden hier werkt? Ik heb er geen biet verstand van 
maar ik wil dit heel graag hebben. Kan me niet schelen wat het kost maar ik wil dit 
jaar nog deze kerststal in mijn erker zetten zoals ik dat jaren heb gedaan. Ik ga de 
boodschap van de dominee aan alle mensen in mijn straat doorgeven. Ik ga hun 
draad weer oppakken, ik ga hier in Amsterdam een nieuw bestaan opbouwen en 
deze kerststal is daarvan een begin.” 
Mark en Marja rijden met hun aanhangwagen dwars door het prachtig in kerstsfeer 
verlichte Amsterdam op weg naar het veilinghuis. Marja denkt aan de vrouw die ze 
op de kijkdag heeft ontmoet. Ze heeft voor haar geboden op de kerststal via de 
computer. Ze heeft het voor haar kunnen bemachtigen. Straks zullen ze elkaar weer 
zien. Wat was ze blij toen Marja haar belde dat het was gelukt en dat ze het op de 
afhaaldag aan haar zouden kunnen geven. In Marja’s handtas zit een cadeautje. Ze 
heeft het met zoveel vreugde gemaakt, alsof ze zelf weer een kind van de 
zondagsschool was. Onder de carport hadden nog zoveel halve verweerde knijpers 
gelegen, ze had haar best gedaan ze schots en scheef op het bakje te plakken.  
Als er nu maar een beetje ruimte is om auto en aanhanger neer te zetten. Dat is elke 
keer weer een crime hier voor de deur. 
Ze hadden bij Lelystad in de file gestaan. Om half acht waren ze al uit Groningen 
vertrokken want de kast moest voor één uur opgehaald worden en ook nog 
ingeladen en je weet nooit wat je onderweg tegenkomt. Ze hadden best peentjes 
gezweet naarmate de tijd verstreek en de file maar niet wilde oplossen. Ze prijst de 
nieuwe tijd met de mobiele telefoon waarmee ze het veilinghuis kon bereiken. 
Gelukkig zijn ze toch nog aardig op tijd. Na wat passen en meten vinden ze een plek 
en terwijl Mark met de hulptroepen de kast in de aanhangwagen probeert te krijgen 
ziet Marja de vrouw. Samen staan ze even later de boel in te pakken zodat het niet 
kan breken op weg naar huis. Bij het afscheid geeft Marja haar cadeautje en ze geniet 
van het stralende gezicht van de vrouw. Als de kerststal in haar erker de zelfde 
uitwerking heeft als het stralende gezicht van deze vrouw op Marja, zal de 
kerstboodschap zeker in goede aarde vallen. 
Coby Poelman – Duisterwinkel 

http://christelijkefeestdagen.blogspot.co.za/2015/11/kerstverhaal-opmerkelijke-kerstboodschap.html 
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Dienstrooster december 2016  
 

 4 december 
Koffiedrinken 

11 december 18 december 25 december 

1 E de Jong I Tanzer  F Smal E Reinten 

2 T van Wyk F vd Kuil C Reinten E de Jong 

3 J de Jong H Kettner R Boer J de Jong 

4 N Knoester M Letterie H Kettner A Knoester 

5 A Knoester A Basson K STrydom H Kettner 

     

Begroeting P Reinten H Kettner I Pol M Letterie 

Bloemen W Mandelstam H Kettner R Spoon  

Koffie M Letterie 
K Strydom 
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Dienstrooster januari 2017  
 

 
8 januari 

Koffiedrinken 

 
15 januari 

 
22 januari 29 januari 

1 E de Jong F vd Kuil F Smal E Reinten 

2 C Reinten KJ Leeuw E de Jong T van Wyk 

3 R Boer A Knoester J de Jong R Boer 

4 J de Jong N Knoester D Kruger J de Jong 

5 A Knoester H Kettner I Pol K Strydom 

Begroeting M Letterie P Reinten H Kettner M Letterie 

Bloemen M van Zee E vd Kuil I Pol J de Jong 

Koffie 
F Smal 

C Koning 
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Verjaardagen december 2016 
 

Donderdag 1 dec Yolanda Dreyer 082 893 2104 

Donderdag 1 dec Ineke Goede 011 478 2484 

Zaterdag 3 dec Mike Knoester 082 890 3426 

Vrijdag 9 dec Hilde Hoorweg 011 234 7157 

Zaterdag 10 dec Braydon Groenewald  

Zondag 11 dec Paul Reinten 083 377 7277 

Maandag 19 dec Wilma Rall 079 796 6233 

Woensdag 21 dec Jakkie Knoester  

Vrijdag 23 dec Nico Kiewiet 011 662 1310 

Zaterdag 24 dec Marijke Appel 
marijke.appel 

@facebook.com 

Zondag 25 dec Siena van Zadelhoff 011 614 4491 

Woensdag 28 dec Ingrid Janbroers 
ingrid.janbroers@ 

gmail.com 

Donderdag 29 dec Ernest de Jong 082 455 1803 
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Verjaardagen  januari 2017 
 
 

Zondag 1 jan Robin Mc Donald 011 475 4375 

Maandag 2 jan Ferdi van der Kuil 082 336 1035 

Maandag 2 jan Vera Weggelaar 082 341 9729 

Dinsdag 3 jan Hanja Kettner 082 546 8471 

Donderdag 5 jan Martina Letterie 079 987 3919 

Zondag 8 jan Wikus Kruger 082 336 9603 

Maandag 9 jan Janny van den Eijkel 072 197 0077 

Donderdag 12 jan Bram le Roux 011 462 7706 

Woensdag 18 jan Ina Pol 082 561 1623 

Vrijdag 20 jan Ellzey Groenwald  
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Agenda december 2016 
 

Zondag 4 december 

2de Advent 

10h00 

11h00 

Eredienst Ds. Y Dreyer 

Koffiedrinken/Sinterklaas 

Dinsdag 6 december 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Zondag 11 november 

3de Advent 

10h00 

 

Eredienst Ds. Y Dreyer 

 

Dinsdag 13 december 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Zondag 18 december 

4de Advent 

10h00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

Vrijdag 23 december 18h30 Kerstzangdienst 

Koffie na afloop 

Zondag 25 december 9h30 Kerstdienst Ds Y Dreyer 
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Kaarsen, viermaal stil ontstoken, voorboden van ’t komend feest. 

Als de dag is aangebroken, waarop ’t Kind ons hart geneest. 

 

Agenda januari 2017 
 

Zondag 1 januari  Geen Eredienst 

Dinsdag 3 januari 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Zondag 8 januari 10h00 

11h00 

Eredienst Gastpredikant 

Koffiedrinken 

Dinsdag 10 januari 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Zondag 15 januari 10h00 Eredienst Gastpredikant 

Dinsdag 17 januari 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Donderdag 21 januari 10h00 

19h30 

 

KOFFIECLUB 

Bijbelstudie Noord  

Rieneke 0117043602 

Zondag 22 januari 10h00 Eredienst Gastpredikant 

Dinsdag 24 januari 9h00-13h00 Kerkkantoor 

Zondag 29 januari 10h00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

Dinsdag 31 januari 9h00-13h00 Kerkkantoor 

  



Mare Dec  2016 / Jan 2017  / 16 
Kaarsen, viermaal stil ontstoken, voorboden van ’t komend feest. 

Als de dag is aangebroken, waarop ’t Kind ons hart geneest. 

 

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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