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Wij allen met elkaar ... Zestig jaar samen 

“Wij allen met elkaar, wij komen samen bidden, luisteren, nemen, eten, drinken, 
delen, danken.”  
Zo zingen we vaak aan het begin van de eredienst. Volgend jaar in februari 
kunnen we zeggen: dit doen we al zestig jaar. 
Met mijn eigen “zesde kroonjaar”, zoals Janny het heel mooi gezegd heeft, 
moest ik even nadenken over wat deze nieuwe levensfase inhoudt. Kindheid 
was vrij kort, maar volwassenheid duurde zo lang dat men bijna vergat dat er 
nog een levensfase voorlag.  
Elke fase heeft bijzondere uitdagingen en bijzondere voordelen.  

• De uitdagingen van kindheid en adolescentie zijn veel en zwaar. Het 
voordeel is jeugd met zijn kracht en mogelijkheden.  

• De voordelen van volwassenheid zijn onafhankelijkheid, de vrijheid om 
eigen besluiten ten nemen, de wereld ligt voor je open. De uitdagingen 
houden direct daarmee verband. Vrijheid en keuzen brengen 
verantwoordelijkheden mee. De grote open wereld waar je “succes” 
moet behalen als volwassene is niet altijd vriendelijk. 

• De voordelen van bejaardheid zijn een leeftijd van ervaringen en de 
hanteringsvaardigheden die men ontwikkeld heeft. Het groter beeld 
wordt duidelijker. Een grotere vrede met de wereld, anderen, jezelf en 
God is vaak (niet altijd) het gevolg. Verandering is de grootste uitdaging. 
In de 40 jaar van volwassenheid heeft men gedacht dat alles altijd zo blijft. 
Maar dit kan niet. Verandering komt. De tijd voor doorgeven aan de 
volgende generatie. 

In deze maanden die voorliggen vieren wij het zesde kroonjaar van onze 
gemeente. Is het anders voor een gemeente van Christus dan voor een individu?  
Het is allemaal begonnen met Nederlandse immigranten die als jongelui hier een 
leven en avontuur kwamen zoeken. Jonge gezinnen met kinderen. Werk vinden, 
een zaak vestigen op een ander continent, leven en werken in andere talen. 
Aanpassen. Wennen. De kracht van de jeugd en de uitdagingen daarvan. De 
Nederlandse gemeente als een plaats van veiligheid, van troostrijke bekendheid, 
van samenzijn en in hun moedertaal samen bidden, luisteren, nemen, eten, 
drinken, delen, danken. 
Nu zijn er weinig van die immigranten over. De gemeente bestaat hoofdzakelijk 
uit de tweede generatie. Veel van hen in ZA geboren, hier op school. 
Multicultureel van kindsbeen aan. Daarmee kwam een hele bijzondere 
openheid. Ze zijn een geloofsgemeenschap wier samenzijn begint bij de 
Nederlandse taal en cultuur, maar ook verder strekt. Bij hen voelen ook anderen 
zich ook thuis. In deze levensfase van de gemeente is de Nederlandse taal op 
een andere manier troostrijke bekendheid – herinnert aan de ouders – en voor 
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de anderen een uitdaging en avontuur. Steeds, maar toch op een andere manier, 
komen we samen en zingen: “Wij allen met elkaar, wij komen samen bidden, 
luisteren, nemen, eten, drinken, delen, danken.” 
Met de levensfase die begint op 60 is verandering aan de orde. Het leven gaat 
niet maar door zoals altijd. Alles blijft niet hetzelfde. Men moet bewust besluiten 
hoe je verder gaat. Verlies je de moed, want deze fase is moeilijk en verandering 
onprettig? Of benut je de verworven levenservaring en hanteringsvaardigheden 
om deze fase met vrede en wijsheid te betreden en die met de volgende 
generaties en de wereld te delen. Kunnen we (met apologie aan Petrus) zeggen: 
“Jeugd, kracht en toekomstmogelijkheden hebben we niet. Maar wat we 
hebben, willen we delen”.  
Steeds, op de leeftijd van 60 jaar, komen we als gemeente van Christus samen 
en zingen: “Wij allen met elkaar, wij komen samen bidden, luisteren, nemen, 
eten, drinken, delen, danken.”  
Wat een voorrecht! 
Yolanda Dreyer 
 
De stichting van de Nederlandssprekende Gemeente 
Op 5 februari 2018 viert onze gemeente een belangrijk mijlpaal. Op die dag 
herdenken wij ons zestigste bestaansjaar. Dit is een mijlpaal waarop wij terecht 
trots kunnen zijn. 
Wij gaan even terug in de geschiedenis om te kijken wat ervoor bijdroeg om de 
stichting te bewerkstelligen. Vanaf 1954 was de geestelijke verzorging van de 
Nederlandse immigrant in handen gelegd van Ds. J.I.J. Knottnerus, die in 
opdracht van de Hervormde Kerk van Nederland en die Nederduitsch 
Hervormde Kerk van Afrika special voor dit werk was overgekomen uit 
Nederland. In Johannesburg waren er toen tussen 30,000 en 40,000 
Nederlanders, en in Pretoria een verdere 10,000.  
Gedurende deze periode hebben Nederlandse immigranten zich geschaard 
rondom ds. Knottnerus, en met hem gearbeid om een tuiste te vinden voor de 
buitenkerkelijke immigrant, voor wie het zodoende mogelijk zou worden een 
geestelijk kerkelijk leven te vinden. Veel immigranten konden zich niet 
aanpassen in de bestaande Afrikaanstalige kerken, daar hun taal en vorm van 
diensten anders waren dan de Nederlandse manier van doen en kerkelijke 
tradities. Het was belangrijk om de Nederlandse immigrant in zijn eigen taal toe 
te spreken! De eerste aanzet tot het stichten van een Nederlandssprekende 
gemeente was de stichting van de Nederlandse Hervormde Vereniging voor 
Evangelisatie en Geestelijke Verzorging der Nederlandse Immigranten in Zuid-
Afrika, die op 17 januari 1957 zijn eerste ledenvergadering hield in Parkhurst, 
Johannesburg. Een der belangrijkste punten op het agenda was de aanvaarding 
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van de statuten van deze organisatie. Als doel en streven van de vereniging kon 
opgesomd worden in Artikel 3 van de Statuten, die luidt:  
“De vereniging stelt zich ten doel, zo mogelijk binnen de Kerkorden der 
Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika en de Nederlandse Hervormde Kerk in 
Nederland, te komen tot de vorming van een eigen kerk met een eigen 
Nederlandse predikant, prediking, catechese en kerklied (psalmen en 
gezangen), gericht op het Bijbels getuigen van Gods genade en liefde en verder 
de geestelijke en zo mogelijk de stoffelijke belangen van de Nederlands 
immigrant in Zuid-Afrika te behartigen.” 
Besprekingen tussen die Nederduitsch Hervormde Kerken en de Nederlandse 
Protestantse Evangelisatievereniging hebben toen tot het besluit geleid om een 
Nederlandstalige gemeente te stichten voor Protestantse Nederlandse 
immigranten.  
Onder andere moest besproken worden de subsidie voor de 
Nederlandssprekende gemeente, de wijze van stichting en de status (de 
gemeente zou grenzeloos zijn), de toewijzing van ds. Knottnerus als herder en 
leraar en het protest tegen Artikel III van de Kerkwet.  
Bij de laatste bespreking met de leden van de Algemene Commissie werd er 
onder andere een toezegging gedaan voor een subsidie van 960 pond, de 
stichting zou plaatsvinden op 5 februari 1958 in de Hope-zaal, ds. Knottnerus 
zou dienstdoen als predikant van de Nederlandssprekende Gemeente en er zou 
geen strijdpunt gemaakt worden over Artikel III door de Algemene Commissie, 
aangezien de Commissie volkomen begreep dat Nederlanders een andere 
zienswijze hadden over dit punt dan de Zuid-Afrikaners. 
Een commissie onder het voorzitterschap van dhr. J.J. van Leeuwen hebben het 
aanvankelijke stichtingswerk gedaan die leidde tot de stichting door ds. Joh. 
Dreyer (vicevoorzitter van de Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika) in een 
kerkdienst gehouden in de Hope-zaal in Johannesburg op 5 februari 1958. Als 
eerste predikant van deze gemeente, die nu de naam Nederlandssprekende 
Gemeente kreeg, is toegewezen ds. J.I.J. Knottnerus, terwijl een kerkenraad is 
toegewezen en bevestigd. De eerste scriba werd dhr. J.J van Leeuwen, tevoren 
voorzitter van de Nederlandse Protestantse Evangelisatievereniging, die op dit 
moment zijn werk en doelstelling had vervuld, en nu ophield te bestaan. De rest 
van de ambtsdragers waren als volg: ouderlingen W.G. van Osch (kassier), C.P. 
Brouwer, C.J. de Jong, L. van Eikern, F.G. Wuestenenk, als diakenen B.v.d.Veeke, 
G.J. Lindhout, A. Brasem en J. Elsinga. 
De nieuwe gemeente ging van kracht tot kracht, en binnen een jaar van stichting 
kon hierover breedvoerig verslag worden geleverd door dhr. L. van Eykern, de 
vice-scriba. Hij schrijft dat op het moment van stichting de kerk kon rekenen op 
85 lidmaten; een jaar later was dit aantal gegroeid tot 227. Kerkdiensten werden 
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steeds gehouden in de Hope-zaal. Een gemiddeld kerkbezoek op een zondag 
was vanaf 45 gemeenteleden gegroeid naar ver meer dan honderd. De activiteit 
van de vrouwenvereniging culmineerde in een bazaar, waarvan de opbrengst 
kon leidde tot de aanschaffing van een bescheiden orgel. Een koor(tje) werd 
opgericht, die “behalve een grote dosis volume, ook zuiver zingt”.  De 
Zondagschool telde in dit stadium 75 kinderen. De droomwens om een eigen 
kerk te bouwen werd geuit na de stampvolle kerstdienst van 1958 in een 
kerkenraadsvergadering, waar dit voorstel minder oppositie ontmoete dan het 
plan “Aankoop Orgel”. De kerkenraad werd door de gemeente bemachtigd tot 
het uitwerken van bouwplannen, en een bouwcommissie werd aangesteld, 
waarin een aantal aannemers zitting hadden. De leden van de 
Nederlandssprekende Gemeente zouden zelf aan de bouw meewerken, niet 
alleen door financiële bijdragen, maar ook door arbeid. 
In een volgend artikel zal de bouw en symboliek van onze kerk breedvoerig 
besproken worden. 
Jan-Willem Hoorweg 
 
In uw eigen woorden en beelden 
Heeft u zelf iets wat u wilt delen i.v.m. onze zestigste bestaansjaar, bv een foto 
of iets wat u wilt vertellen? Stuur dan een mailtje naar ons kerkkantoor. U kunt 
ons ook volgen op onze Facebook page. Wij horen graag van u. 
 
Diets Hiddema-Moerman ( 22 April 1921 – 16 September 2017) 
Op 16 september overleed onze Diets Hiddema-Moerman op de leeftijd van 96 
jaar. Haar uitvaartdienst vond plaats bij Fourways Memorial Garden onder 
leiding van Ds. Yolanda Dreyer. Diets was tevreden, ze zei “ik heb een goed leven 
gehad” Onze gedachten en gebeden gaan uit naar haar 2 zoons en familie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Oktober  2017 /  6 

Wij allen met elkaar, wij komen samen bidden, luisteren, nemen, eten, drinken, delen, danken 
 

Bedankt! 
Hartelijke dank voor de kleurrijke bloemen die we ontvingen tijdens de 
eredienst van 30 Julie.   De bloemen ‘predikte’ vrede en vreugde voor de hele 
week! 
Richard Steinmann en Linda van Alphen Steinmann 
 
Lappenmand 
Wij dragen in onze gedachten en gebeden op alle geloofsvrienden die te kampen 
hebben met ziekte en de gevolgen daarvan, in het bijzonder Ria Prins en Joop 
Lensink. 
 
 

 
 

Bruiloft van Henk Smal 
Henk and Chantel were married on 30 June 2017 at Lavandou wedding venue in 
Pretoria east. The wedding was held in a Bush chapel on a beautiful sunny day. 
The wedding was conducted by Francois de Beer a friend of Henk from primary 
school which made the day ultra-special. The couple honeymooned in Thailand! 
 
Gefeliciteerd Henk en Chantel, moeder Frouk, broer Marcel, grootouders 
Jannie en Ina Pol en uitgebreide familie! 
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De Koffieclub Quiz in September 2017 
De derde Donderdag in September, zoals iedere maand, was het Koffieclub 
boven in de zaal. Lente en September zijn in Zuid-Afrika synoniem. Na het 
openen, koffie en fijn gebak, een paar spelletjes bingo met nogal veel hilariteit 
deze keer. Daarna een heerlijke lichte lunch, gemaakt door Hanja en geserveerd 
door trouwen helpers. Voor de verloting, de lentequiz met: ‘De namen van de 
Koning en Koningin in Nederland? Wanneer is het Prinsjesdag? Hoe heette de 
orkaan op St-Maarten? en velen meer leuke vragen’ totdat iedereen een lente 
prijs had gewonnen. Dat was weer wat anders. En ook gezellig. 
Hebt u nog kleine spulletjes in de kast over voor de verloting? Wilt u eens helpen 
met vervoer van en na de kerk van mensen die niet meer kunnen rijden? Of hebt 
u zin om een keer iets te doen bij de Koffieclub? Contact dan Hanja of een van 
de andere helpers of kom kijken op Donderdag 19 Oktober om 10 uur.  
In November vieren we Kerst en beginnen dan in Februari 2018 het nieuwen jaar 
weer. 
Dan vieren we 60 jaar Nederlands Sprekende Gemeente – en hoe lang bestaat 
de Koffieclub al?  Mag u raden! En gaan we ook vieren! 
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Bruiloft van Quincy de Jong 
Op zaterdag 9 september zijn Quincy de Jong en Shanelle Breytenbach in het 
huwelijk bevestigd in onze Maranatha Kerk, door een vriendin van het paar, Liesl 
Erasmus. De receptie was boven in de zaal, omtovert in een sprookjeswereld. 
Gefeliciteerd Quincy en Shanelle, Eddie en Joke en Hannie, Hennie en Laura 
Breytenbach en uitgebreide familie! 
 

Afscheid nemen 
In september 2017 waren Petro en Henriëtte op bezoek in Zuid-Afrika en 
zodoende was er op zondag 10 september gelegenheid voor de vier kinderen 
van Aad en Rie van der Kuil om de as van Aad en Rie te verstrooien. De 
ceremonie vond plaats in de tuin van Ada en Willem, samen met: 

• Martin en Elma en kleindochters Angelique en Monique en 
achterkleinkinderen Ethan, Hope en Paige 

• Ada en Willem en kleinkinderen Marcel en Irene 
• Ferry en Ellen en kleinkinderen Bernard en Andrea 
• Petro en Henriëtte 
• Loes en Nick – de vader van Loes was een broer van Rie, en Loes hielp veel 

met de verzorging van Aad en Rie in de laatste fasen van hun leven 
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Ada las het volgende stukje voor, en daarna namen wij beurten om de as uit te 
strooien over de prachtige bloemen achter de hekjes: 
Deze prachtige omgeving was een favoriete voor Pa en ma en wij vonden het 
goed om hun fysieke stoffelijke overschot uit te strooien aan de elementen.  Ik 
zeg fysieke overschot, want de herinneringen van pa en ma zullen altijd 
voortleven in ons. De golven die ze in dit leven hebben gemaakt resoneert en 
stroomt in de toekomst. De paden die ze in het leven volgden zijn nog steeds hier 
voor ons, en hun persoonlijkheid en eigenschappen zullen worden doorgegeven 
van generatie naar generatie. 
Bij het strooien van de as van pa en ma van der Kuil, in de vier winden van deze 
speciale stuk land, denken wij weer aan wat ze voor ons betekend hebben. Wij 
wijden dit eenvoudige stuk land, in deze natuurlijke omgeving, aan elk mooi en 
kostbaar herinnering. 
Aan die goede aarde die de hoofdsteun van de mensheid is geweest, sinds ze 
eerst onder de zon liepen., Aan alle mensen, aan alle levende vormen, heeft de 
grond ooit de levensduur van het leven geleverd. Aan die goede aarde begaan 
we nu de as van onze ouders. 
Ik eindig met een gedicht van Nel Benschop: 
 

A Dieu 
Jullie zijn niet dood - de Heer heeft jullie geroepen 

bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis; 
jullie hoeven geen rust en vrede meer te zoeken 
jullie hebben het nu - want jullie zijn veilig thuis.  
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Jullie zijn niet dood – jullie mogen voor eeuwig leven, 

jullie zijn verlost van onvolkomenheid, 
van pijn en van verdriet. God zal jullie geven 
een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd. 

 
Jullie zijn niet dood. Maar ach, wij zullen jullie missen, 

zoals een mens de meest geliefde mist. 
De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen 

en ik geloof: God heeft zich niet vergist.... 
 

Nel Benschop 
 

Na afloop van de ceremonie heeft de familie het leven van Pa Aad en Ma Rie 
gevierd met een lunch bij Leopard Lodge, met een prachtig uitzicht over de 
Hartebeespoortdam.  
 
Breekt vandaag het einde der tijden aan? 
‘Belangrijker is de vraag: ben je met God verzoend?’ 
Zaterdag 23 september 2017 is volgens de Amerikaanse voorganger Daniel 
Matson de dag van de opname van de gemeente. Dan zou namelijk het ‘grote 
teken in de hemel’ uit Openbaring 12 te zien zijn. Wat moeten we met dit soort 
voorspellingen?  
Wilde speculaties over het einde der tijden doen al jaren, zelfs eeuwen, de 
ronde. Is het niet de Maya-kalender, dan zijn het wel de bloedmanen, of allerlei 
ingewikkelde rekensommen die ons ervan moeten overtuigen dat op exact die 
en die datum de opname plaatsvindt – of zelfs dat de aarde compleet vergaat. 
En nu is daar dus de voorspelling van deze pastor van de Vergadering van 
Gelovigen. Volgens hem zal de aarde niet volledig vergaan, maar de wereld zal 
niet meer zijn zoals wij die kennen, zei hij tegen The Washington Post. 
Teken in de hemel  
Want, stelt Matson, in Openbaring 12:1 en 2 staat: ‘Er verscheen in de hemel 
een indrukwekkend teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, met de 
maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd.’ Met 
precies die situatie zouden we volgens Matson zaterdag te maken krijgen: in het 
sterrenbeeld Virgo (Maagd) wordt op 23 september een bijzondere samenstand 
verwacht van de zon, de maan en de planeet Jupiter. Sterrenbeeld Leo (Leeuw), 
dat bestaat uit negen zichtbare sterren, wordt omringd door de planeten 
Mercurius, Venus en Mars, en vormt zo een kroon van twaalf sterren op het 
hoofd van Maagd. Een unieke stand van planeten en sterren. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mayakalender
https://bijbel.eo.nl/bijbel/openbaring/12
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Te simpel  
Naast alle kritische kanttekeningen van vooraanstaande (Amerikaanse) 
astronomen, is het ook theologisch nog maar zeer de vraag of Matson gelijk 
heeft. Ds. Willem Glashouwer, auteur van onder andere Zie Hij komt kan er in 
elk geval weinig mee. Zijn belangrijkste reden: “Het gaat in Openbaring 12 om 
iets heel anders dan een ‘simpele’ stand van sterren en planeten. Met de vrouw 
en de twaalf sterren wordt een geestelijk principe uitgelegd, waarvan je de 
sleutel vindt in Galaten 4:26. Daar zegt Paulus: ‘Maar het hemels Jeruzalem is 
vrij en dat is onze moeder.’ Om dat heel eenvoudig te vertalen: de zwangere 
vrouw staat voor wat God in Zijn genade aan Licht brengt in deze wereld. 
Daartegenover staat de draak, die meteen klaarstaat om dat wat God geeft, te 
verslinden. Johannes krijgt in Openbaring 12 dus een inkijkje in de geestelijke 
principes en hem wordt duidelijk gemaakt wat van God komt en wat van de 
duivel komt.” 
Is het zo’n gekke gedachte om te kijken naar de stand van sterren en planeten? 
De Bijbel zegt immers zelf dat we moeten letten op de tekenen aan de hemel. 
“Dat is absoluut waar. Maar dat zijn tekenen van een giga omvang; die wijzen 
op apocalyptische verschijnselen, zoals sterren die uit de hemel vallen, de zon 
die haar glans niet geeft en de maan die rood wordt als bloed. Als deze 
apocalyptische verschijnselen die de profeet Joël voorspelt, echt gaan gebeuren, 
schudt de hele aarde op zijn grondvesten en lijkt de hemel wel in te storten. 
Maar dat is echt iets anders dan een paar planeten die op een rij komen te 
staan.” 
Als tegenreactie verwijzen veel mensen naar Mattheus 24, waar Jezus zegt dat 
niemand de dag noch het uur van Zijn komst weet. Maar in 1 Thessalonicenzen 
5 staat dat Hij komt als een dief in de nacht, behálve voor wie Hem verwachten. 
Kun je daaruit opmaken dat we toch meer kunnen weten over het tijdstip van 
Jezus’ terugkomst? 
“Absoluut. In Mattheus 24 spreekt Jezus met Zijn discipelen over de tekenen van 
de tijd. Hij zegt dan in vers 27: ‘Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten 
weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen.’ En in Lukas 21 
zegt Jezus: ‘Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, 
want jullie verlossing is nabij.’ Hij verwacht dus van ons dat wij de tekenen der 
tijden goed in de gaten houden.” 
Sommige mensen worden daar bang van, of raken erdoor in verwarring. 
“Ik zou zeggen: besef als gelovig mens dat je verlossing steeds dichterbij komt. 
Zie het als de geboorteweeën van de nieuwe tijd die komt. Daar ga je toch van 
op het puntje van je stoel zitten! En ja, we moeten er wel doorheen, en dat zal 
geen pretje zijn. Maar het loopt uit op een fantastische toekomst en op de 
opstanding van het lichaam. Een joodse rabbijn zei eens: ‘Raak niet in de war 

http://www.royaljongbloed.nl/product/9789088971730
https://bijbel.eo.nl/bijbel/galaten/4
https://bijbel.eo.nl/bijbel/joel/3
https://bijbel.eo.nl/bijbel/joel/3
https://bijbel.eo.nl/bijbel/1-tessalonicenzen/5
https://bijbel.eo.nl/bijbel/1-tessalonicenzen/5
https://bijbel.eo.nl/bijbel/matteus/24
https://bijbel.eo.nl/bijbel/lucas/21
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dat dit allemaal gebeurt. Dat betekent dat de Messias onderweg is.’ 
En word je er bang van? Misschien zijn dergelijke voorspellingen reden om eens 
serieus na te denken over de toekomst, over de vraag waar je zult zijn als Jezus 
terugkomt. Ben je met God verzoend? Kun je Jezus ontmoeten?" 
Anderen raken cynisch door al die eindtijdvoorspellingen die steeds maar niet 
uitkomen. 
“Je moet een beetje afstand nemen en proberen naar het grote plaatje te kijken. 
Hét grote teken van de tijd is de terugkeer van het Joodse volk na bijna 2000 
jaar. Want Israël is Gods sleutel naar de toekomst. Dat zien veel mensen niet, en 
ook de kerk beschouwt het als een politieke zaak. Maar God is begonnen de 
geschiedenis van de wereld voorwaarts te stuwen naar het door Hem gestelde 
doel: de komst van het Koninkrijk en de komst van de Koning.” 
Mirjam Hollebrandse (eindredacteur visie.eo.nl) 
https://visie.eo.nl/2017/09/breekt-vandaag-het-einde-der-tijden-aan/ 
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Dienstrooster oktober 2017 

 

 1 okt 
8 okt 

koffiedrinken 
15 okt 

Avondmaal 
22 okt 

1 C Reinten F vd Kuil E de Jong JW Hoorweg 

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

3 J de Jong J de Jong J de Jong R Boer 

4 R Boer D Kruger M Letterie M Letterie 

5 I Pol L Dibb A Basson H Kettner 

6   H Kettner  

7   M Letterie  

     

Begroeting I Tanzer W Kruger I Tanzer H Kettner 

Bloemen H Kettner I Pol M van Zee L Dibb 

Koffie  
H Kettner 
E Reinten 

  

 
Op zondag 29 oktober is er GEEN eredienst in onze kerk, maar er is een 
gezamenlijke Hervormingsdienst met alle kerken van de ring van Johannesburg 
bij gemeente Randburg.  
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Agenda oktober 2017 
 

zondag 1 10h00 Eredienst Ds André Ungerer 

dinsdag 3 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

zondag 8 10h00 
Eredienst Ds Arie Kuyper 

Koffiedrinken 

dinsdag 10 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

zondag 15 10h00 
Eredienst Ds Y Dreyer 

Avondmaal 

dinsdag 17 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

donderdag 19 10h00 KOFFIECLUB 

zondag 22 10h00 Eredienst Ds Y Dreyer 

dinsdag 24 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

donderdag 26 19h30 
Bijbelstudie Noorde  

Rieneke 011 704 3602 

zondag 29 

Hervormingsfeest 
9h00 

Gezamenlijke eredienst bij 

Randburg gemeente 
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Verjaardagen oktober 2017 

 

maandag 2 Patricia Kocsisek 078 219 8189 

dinsdag 3 Tanya Griesel 078 503 2142 

woensdag 4 Charmain Lines 082 825 7650 

woensdag 4 Martin Kiewiet 011 662 1310 

zaterdag 7 Nel van Driel 082 393 7784 

zondag 8 Alice Basson 082 896 1996 

vrijdag 13 Mieke McDonald 011 475 4375 

zaterdag 14 Monique Schmidt 011 864 1174 

dinsdag 24 Yvonne de Koster 083 326 5576 

woensdag 25 Vian Venter 011 867 1189 

woensdag 25 Charlize Venter 011 867 1189 

vrijdag 27 Ellen van Weely  
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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 
9h30 – 13h30 

Jan-Willem Hoorweg 
011 726 1409 / 082 557 0047 
nlgemeente@mweb.co.za 

Bank Details 

Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk 
Nedbank Current Account 1979 316872 
Branch: Nedbank Fox Street, Code 190805 
Code 198765 for online payments  

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 

chiefsub@gmail.com 
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