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Het seizoen van hoop
Na al de grote feesten vanaf Advent en Kerst tot en met Pinksteren, breekt de
koninkrijk tijd aan. De liturgische kleur is groen. Daarom wordt deze langste tijd
van het kerkelijke jaar vaak ook de “groene tijd” genoemd.
Dit is de tijd wanneer we nadenken over Gods koninkrijk en Jezus’ koningschap
in ons leven. Wij denken na over wat het betekent om echt te leven als gelovigen
en volgelingen van Jezus in deze wereld. Gods koninkrijk is beide hier en nu en
ook nog niet. De groene tijd is “het seizoen van hoop”.
In dit seizoen van hoop vieren wij wat Jezus heeft gedaan. Wij denken na over
ons geestelijk leven en hoe zijn licht door ons schijnt in de wereld. Dit is een tijd
van verwachting – wij wachten op zijn komst.
Vieren wij Jezus’ werk komt dat verwachting van ons gelijk in spel.
Wat doen wij? Wat is onze roeping? Want roeping is niet alleen iets van
predikanten en theologen. Elke gelovige heef een bewustzijn van hoe, waar,
wanneer er een bijzonder appèl op je is om iets te doen, op iets te reageren.
Waar zijn wij de bewaarders van? Wij hebben zoveel ontvangen waar we
rentmeesters van zijn. Wij hebben het geloofsverhaal gehoord dat ons hart
heeft aangeraakt. Bewaren we dit verhaal in ons hart zoals Maria, de moeder
van Jezus heeft gedaan. Bewaren en doorgeven.
Zorgen we voor elkaar, geven we om elkaar? Wij hebben ontvangen niet om te
“hebben”, maar om te delen, opdat iedereen leven kan hebben. In een land met
veel nood en armoede, zoveel aanspraken op je aandacht, hulp en liefde, is de
taak van zorgen soms overweldigend.
Hier tegen het einde van de groene tijd net voordat Advent aanbreekt, is het
een drukke tijd in ons alledaags bestaan. We zijn moe. Er moet nog zoveel
voordat het jaar tot een einde komt en we even mogen rusten. De jongeren
maken zich druk met examens.
Te midden van al deze dagelijkse taken en zorgen, ten spijten van alles wat we
op de tv zien wat gebeurt op onze aarde, is dit “seizoen van hoop” teken van de
hoop. Hoop op een herstelde aarde, een nieuwe mensheid. Hoop op de komst
van Gods koninkrijk.
Het weten dat onze wereld en de situatie “hier beneden” niet ideaal is, leidt
vaak tot hopeloosheid, het verliezen van de hoop. Voor ons welzijn als mens is
het noodzakelijk dat onze hoop regelmatig vernieuwd, hersteld, herboren
wordt.
Daartoe draagt ons alledaags leven niet altijd veel bij.
Daartoe geeft aanbidding, het samen zijn in Gods tegenwoordigheid, met een
grotere visie en een ander perspectief op het menszijn en leven, een goede
gelegenheid.
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De liturgie van het seizoen van hoop: wij vieren, wij denken na, wij leven in de
verwachting van de komst van Gods koninkrijk.
Wij luisteren om Gods stem te horen.
Wij bidden: help mij om mijn plaats te vinden in uw gemeenschap in uw werk in
de wereld. Laat uw Geest mij sturen, mijn wil leiden naar uw doel met mij en
met deze wereld. Richt mijn onze hoop op U alleen.
Yolanda Dreyer
Lappenmand
Wij dragen in onze gedachten en gebeden op alle geloofsvrienden die te kampen
hebben met ziekte en de gevolgen daarvan, in het bijzonder Joop Lensink,
samen met zijn Wil en kinderen en uitgebreide familie.
Wij denken ook aan de familie en vrienden van Ria Prins die na een lange reis
met kanker, overleden is.

60 Jaar – Wij zijn dankbaar!
Als deel van het 60-jarige Jubileumviering, willen wij graag in dankbaarheid de
liefde van Christus doorgeven. Wij willen graag Marang Huis als ons Jubileum
Project aanpakken.
Marang Huis is in 1998 door Dr. Pieter Ernst gesticht om kinderen die langdurig
ziek zijn, te verzorgen. Ongeveer 12 kinderen worden in het huis verzorgd.
Graag zou ik voorstellen dat wij dit project op gang zetten met het Sinterklaas
Feest. In plaats van cadeautjes te brengen voor een ander gemeentelid tijdens
de Koffiedrink Zondag in December, vragen wij dat u iets meebrengt voor
Marang Huis.
Hun maandelijkse wenslijstje is als volgt:
Butter/Margarine – lite/low fat 8 TUBS
Cheese – Cheddar 1 HUGE BLOCK
Cheese Spread 2 X
Coffee – Ricoffy 1 TIN
Corn Flakes – Keloggs
5 X 1KG
Cremora 1 BOX
Custard Powder (without sugar) 1 X TIN
Diabetic Jam 1 TIN
Fish paste 3 X PASTE

Oats 6 X BOXES
Olive Oil – no preference 1 X
Peanut Butter Smooth – Black Cat X6
Polony 1 BIG ROLL
Provita – Pyotts 5 PACKETS
Rice 5 KG
Samp 2 KG
Spaghetti 5 PACKETS
Sugar 5 KG
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Flour- Golden Cloud 1 KG
Hot Chocolate diabetic 1 TIN
Jam Apricot – All Gold 2 LARGE TINS
Macaroni 2KG
Maltabela mielie meal 3 X BOXES
Mielie Meal – Ace 5KG
Milo 1 TIN

Sweeto 6 BOTTLES
Tea Bags – normal/Rooibos 2 BOXES
Tin Fish – Lucky star and Tuna in spring water salt
added X 6 EACH
Tinned fruit diabetic and other 4 X TINS
Vegetables Fresh and frozen 6 X PACKETS
Viennas 1 X BIG PACKET
Yoghurts 4 X LOW FAT

Ook hebben ze schoonmaakmiddelen zoals Handy Andy, afwasmiddel, Jik en
toiletpapier nodig. Financiële steun zoals een “gift voucher” van Pick ’n Pay of
Checkers wordt ook zeer gewaardeerd.
Verder zijn er ook grotere dingen nodig, zoals bijvoorbeeld een ketel en
strijkijzer, ijskast en freezer. Bestek is ook nodig. Tijdens de Jubileum
feestvieringen willen we ook geld inzamelen om een van de grotere items op
hun wenslijst te kunnen vervullen.
Charlotte Reinten 083-441-2141
De bouw van onze kerk en de vormen van symboliek
In de vorige Mare werd over de stichting van de Nederlandssprekende
Gemeente bericht gedaan.
Daar het spoedig duidelijk werd dat de beschikbare ruimte in de Hope Hall
binnen niet afzienbare toekomst te klein zou worden (vooral na de stampvolle
kerstdiensten van 1958 en 1959) werd de noodzaak om een eigen kerkgebouw
te hebben hoe langer hoe belangrijker.
Men kon uiteindelijk een stuk grond kopen (met een verband en gecollecteerd
geld) vlakbij een snel verkeersweg op een van de vele heuvels van de goudstad
in Parktown, compleet met een huis, dat als pastorie dienst kon doen. Deze
heuvelkerk moest bijzonder worden, met een uit het kerkgebouw omhoog
strevende toren, symboliserend de eenheid van God met zijn Gemeente.
Maar hoe de nodige geld bijeenbrengen om dit kerkgebouw te bewerkstelligen?
Het idee om de kerk zelf te bouwen ontstond, daar een stuk of wat
gemeenteleden zelf in het bouwbedrijf zaten; er werd weleens gezegd dat half
Johannesburg door Nederlandse aannemers gebouwd was! Zo waren er Dirk van
der Zeijden uit Leidschendam, Jan Blaas uit Scheveningen, Dirk Bal, Arie Hartman
en Jaap de Wee uit Goes. Op vrije zaterdagen besloot men op eigen krachten
met vrijwilligers de kerk te gaan bouwen. Jan Baas werd opperhoofd van de
metselaars, Puck Hartman uit Den Haag werd leider van de vrijwillige
timmermannen, en Jaap de Wee ging het betonijzer van de 65 voet hoge
kerktoren vlechten. Deze “jongens” waren niet bepaald van gister. Arie Hartman
was immers al 69, Dirk Bal 53, en de meeste wel tussen de 40 en 60. De architect,
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Nico Lambooy uit Enschede, was verreweg de jongste met zijn 27 jaren. Die had
zijn diensten gratis aangeboden. Om met vrijwilligers te werken was niet altijd
makkelijk, en men had te maken met de “gaande en komende man”. Maar er
kwamen iedere Zaterdag toch “jongens” om met het werk te helpen. Dominee
en mevrouw Knottnerus zorgde met soep en koffie voor hun “jongens” en
behalve een blauwe duim en wat bulten en schrammen was er verder geen
letsel.
De voltooiing van de kerk zou uiteindelijk ongeveer R18 000 kosten, ongeveer
veertig procent van het bedrag die het gekost zou hebben als dit door buiten
aannemers gedaan zou worden. Het zou inderdaad de goedkoopste kerk in ZuidAfrika worden!
De kerkbouw nam een aanvang op 14 Mei 1960 en de hoeksteen werd op 10
September 1960 door mevrouw Knottnerus gelegd. De tekst op de hoeksteen
luidt als volgt:
“Want een ander fundament van dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan
niemand leggen.” (1 Cor. 3:11)
Aanvankelijk werd er gehoopt om de kerk in gebruik te kunnen nemen einde
1961, maar dat kon pas in 1962 gebeuren. Diensten vonden al wel plaats.

Een luidklok ontbrak noch steeds. Door de goedwilligheid en daadwerkelijke
belangstelling van de Vereeniging Zuid-Afrikaansche Stichting Moederland werd
een luidklok als geschenk aangeboden. De klok, gegoten in Heiligerlee door de
vermaarde fabriek Van Bergen’s Carillon, Torenluidklokken- en
Torenuurwerkenfabriek kwam medio April 1962 in Zuid-Afrika aan, aan boord
van de M.S. Giessenkerk van de Holland-Afrika Lijn. Als teksten-geleide werd
gekozen “Ik luid voor iedereen”.
De officiële ingebruikneming van onze kerk vond plaats op 20 Oktober 1962. Wij
hadden uiteindelijk een eigen kerk en huis voor onze gemeente!
De vormen van symboliek
In de kerk zijn tallen vormen van symboliek en wij kijken het eerst naar de
aangepaste basiliekvorm van de Maranathakerk. De basiliek vorm was een
bouwtype, dat in de Romeinse Keizertijd (na Augustus) erg populair was. In de
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tijd van keizer Constantijn werd het Christendom de staatsgodsdienst van Rome,
en talrijke basiliek werden gebouwd voor kerkgebruik. Hoewel geïnspireerd
door de basiliekvorm, zijn de verschillen in de Maranatha kerk toch duidelijk.
• Hier zien wij een opstijgend plafond, i.p.v. een horizontaal plafond.
• De ramen in de wand tussen de zijdaken zijn groot, en geven veel licht.
Dat is in een basiliek niet het geval.
• Het liturgisch centrum, waarop de preekstoel, achtkantige doopvont (om
de zeven scheppingsdagen en de achtste scheppingsdag door de doop te
symboliseren) en tafel staan, is drie treden hoger dan de kerkvloer.
• De ingang van de kerk is aan de zijkant aan het laagste punt van de
beweging, symboliserend van hoe klein de mens is. Om boven zijn grootte
uit te komen, moet de mens zich een kwartslag naar rechts draaien om
Gods richting aan te nemen.
• Het koor bij het altaar is verplaatst naar achter de gemeente als
ondersteuning van het liturgische proces.

• De zijgangen hebben niet alleen het doel de menselijke hoogte uit te
drukken, maar ook Gods licht op ons levenspad. Dit geschiedt door de
symbolen in de ramen van de zijgangen, cirkelvormig als symbool van
volmaaktheid gevangen in vierkante ramen. De symbolen in de ramen zijn
symbolen van God. Het licht uit de ramen wordt op de vloer van de
zijgangen weerkaatst en drukt Gods licht op het menselijke levenspad uit.
De betekenis van de symbolen op de ramen zijn onder andere de kroon
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en wereldbol (Gods koningschap), het geopende boek (Gods Woord), de
witte lelie (symbool van Gods zuiverheid) en het oog (Gods alziendheid)

• Het middengedeelte van een basilica kreeg bewust het naam Schip. Het
middenschip van de kerk (Latijn navis, Engels nave) duidt op de Kerk, die
niet van deze wereld was, maar ronddobberde op de oceaan van het
leven. Het schip van de Maranatha kerk is gericht naar het Oosten en
heeft als grondplan een kruis, met als lange arm het middenpad tot de
toren, en als korte arm het liturgisch centrum. De zeven raampjes aan
weerskanten boven het liturgisch centrum zijn in de vorm van een kruis,
rood voor het lijden van Christus, en groen voor het leven door Christus.
Laatstens moet de naam van de kerk besproken worden. Deze is zeker niet
zonder betekenis! Maranatha – Onze Heer kom!
Jan-Willem Hoorweg

Glas in lood symboliek
In aansluiting op de symboliek van het interieur van het kerkgebouw stelt
Richard Steinmann voor om de grote ramen/vensters boven het zij dak aan de
noordelijke wand van de kerkruimte van kleurrijk glas in lood te voorzien. In
2009 worden de glas in lood ramen geplaatst.
Het moderne ontwerp van de ramen met lichtgekleurd en overheersend geel
glas in de eerste twee/drie ramen zodra de kerkganger door de lage
hoofdingang binnenkomt, symboliseert en versterkt de heldere en schitterende
verwelkoming van Gods licht op het levenspad.
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Maar de donkere schakering van blauwe, paars, rood tot zwarte driehoeken zijn
reeds zichtbaar, wat onrustigheid, onwil, twijfel, ongeloof, onrecht, kwaad,
boosheid en zonde uitbeeldt en in de daaropvolgende ramen toeneemt en
versterkt.
De liefde, goedheid en ontferming van Gods levenspad wordt gaandeweg
onderdrukt en resulteert in de rode segmenten in de vorm van het rode bloedkruis, langs en boven de preekstoel waar, door prediking het evangelie van
genade, redding en verlossing wordt verkondigd.
Door de prediking breekt het heldere licht groots, stralend en volledig door op
het 10 meter hoge houten kruis in het midden van de met natuurlijk zonlicht
verlichte open toren, als symbool van de verlossing in Jezus Christus.
Aan de voet van het kruis in de liturgische ruimte spruit levende plantengroei
op, wat met de symbolen van de sacramenten van avondmaal (tafel), doop
(vont) en het geopende Woord van God op de lezenaar, culmineert in de
symboliek van het leven in Christus als het smaragdgroene kruis, (ogen naar
rechtsdraaiend) hoog tegen de zuidelijke wand van de liturgische ruimte.
Dit loopt uit naar de zuidelijke wand vensters (het volgende project) met beoogd
schitterend groen, goud, diep-geel en blinkend-ster-wit glas, waarmee het leven
in Christus de wereld in gedragen wordt.
Richard Steinmann (Nederlandse vertaling – Rob Calmer)
Bedankje van Rata Social Services
KOSVOORRAAD EN ALLE SKENKINGS
Baie dankie aan elke persoon, vir julle oop harte en hande. Dit is wonderlik dat
julle ons kantoor en werksaamhede in so ‘n groot mate ondersteun.
Julle volgehoue ondersteuning stel ons instaat, om in krisis gevalle waar jong
kinders sonder sorg of kos is, te kan voorsien.
Baie dankie aan Eddie wat die skenking vir ons afgelaai het en die persone wat
die aankope gaan doen het. U moeite en tyd word opreg waardeer.
Vriendelike groete,
Karen du Buisson - Program Bestuurder, Deslynne Speelman - Maatskaplike Werker,
Promise Dube - Maatskaplike Hulpwerker, Cornette Nel -Sekretaresse

Klein worden en toch groeien
Zorgen hebben over de kerk van Nederland. Die alsmaar kleiner wordt.
Gedoemd om te verdwijnen? Absoluut niet.
Een meditatie over Klein worden en toch groeien
Bomen kunnen heel oud worden.
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Maar het is niet zo dat hoe ouder ze zijn, hoe hoger ze worden. De groei houdt
een keer op.
Bij mensen is dat ook zo.
Rond het 21e levensjaar zijn de meeste mensen volgroeid.
Zou je kunnen zeggen dat de kerk in Nederland volgroeid is?
Van groei is immers nauwelijks nog sprake. Veel gemeenten worden eerder
kleiner dan groter.
Nu kun je zeggen dat dit appels met peren vergelijken is. De kerk is een
organisatie, geen levend wezen.
De kerk is nota bene het werk van God. Gelijk heb je. Ik wil deze voorbeelden
dan ook juist gebruiken om uit te leggen, waarom de vergelijking niet opgaat.
Over de kerk kun je namelijk nooit zeggen dat zij volgroeid is.
De kerk blijft groeien. Die groei is noodzakelijk.
Groeien zal een proces zijn, waarmee de kerk te maken heeft, zolang zij bestaat.
Als die groei niet doorgaat, dreigt de kerk ten onder te gaan.
In de brief aan de Efeziërs heeft Paulus het over die noodzakelijke groei.
Als wij het hebben over een kerk die groeit, dan bedoelen we meestal dat er
meer mensen bij komen. Die kun je tellen. Als Paulus schrijft over groei van de
gemeente, dan gaat het over de groei naar Christus toe.
Zoiets kun je niet meten. Je kunt er geen berekeningen op loslaten. Die groei
heeft ook iets geheimzinnigs, iets mysterieus. Het kan uiteraard gepaard gaan
met getalsmatige groei, maar dat is geen vast gegeven.
Ooit schreef Johannes namens Jezus aan de gemeente in Filadelfia: ‘Want ook
al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt
mijn naam niet verloochend’ (Openbaring 3:8).
Hoewel deze kleine gemeente weinig invloed uitoefende, geen ‘megakerk’ was,
roemde Jezus deze gemeente, omdat zij Zijn woorden bewaarden en Zijn naam
niet verloochenden.
Grote kracht en veel invloed hebben, zijn blijkbaar niet de criteria die bovenaan
Jezus’ lijst staan met betrekking tot kerken.
Paulus schrijft dat het gaat om ‘groeien naar Christus’.
Johannes de Doper zei ooit: ‘Hij moet groter worden en ik kleiner.’
Het is groeien richting Christus. Steeds meer naar Hem toe. Op Hem gaan lijken,
is misschien een betere omschrijving. Leren denken, zoals Hij denkt. Leren doen,
wat Hij zou doen.
Dat is de groei, waar het God vooral om gaat.
Ook die groei van de kerk gaat niet vanzelf.
We vieren deze maand 500 jaar Reformatie.
Er waren dorren tijden, maar ook tijden van opwekking.
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Paulus schrijft: ‘Wij groeien door waarheid en liefde.’ Letterlijk vertaald schrijft
Paulus: ‘Als wij in liefde de waarheid spreken, dan zullen wij toegroeien naar
Christus.’
‘In liefde de waarheid spreken’ ‒ waarheid aan de ene kant en liefde aan de
andere kant. Het een kan en mag niet zonder het ander. Zo groeien wij naar
Christus toe.
We hebben de waarheid niet altijd vastgehouden. Ook de liefde was regelmatig
zoek.
Toch ging de groei door. Dankzij God Zelf. Dankzij Gods Geest.
Laten we bidden om die groei.
Dan zal de kerk nooit verdwijnen.
‘Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben,
samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus’
Efeziërs 4:15
Ds. Arie van der Veer
https://www.facebook.com/Arie-van-der-Veer-352400388114115/

3 Ways to Pray for Las Vegas: It’s a Powerful (Not Political) Act for Christians
This morning (2 October 2017), most Americans are waking up to news of
another mass shooting—this time in Las Vegas—and, this time, the worst in
our country’s history.
We will sit in front of the TV, our regular morning routine put on hold as we
see the all-too-familiar images of police setting up barricades, victims being
evacuated, and a slowly increasing casualty count scrolling across the bottom
of the screen. In our shock, we often default to news consumption, waiting
on every bit of information:
Who was the shooter and why did he do this?
What about the wounded?
What does this mean moving forward?
What needs to change in our country?
These questions are important questions, but let me propose for Christians
that after we have learned of the shooting, we turn away a moment from
news consumption and turn towards prayer.
#ThoughtsAndPrayers?
I wrote in response to San Bernardino that prayer is often depicted as “not
enough” or, even worse, as political posturing. But Scripture both models and
teaches that prayer is central to the Christian life. Regrettably,
#ThoughtsAndPrayers was already trending this morning on Twitter, but not
in a good way.
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Some will criticize politicians for their prayers today, calling them to action.
But, I’m not a lawmaker and I think prayer is action. Not the only action
needed, but a good one right now in this moment.
I don’t know all the details and I am not in Las Vegas, but I do have a heavenly
father who hears my prayers as I cry out to him.
Here are three things you can pray for this morning as you process these news
stories.
1. Pray for the Victims
As of this morning there are at least 50 people dead and over 200 injured. As
was the case with Orlando, San Bernardino, Newton, and others in recent
memory, mass casualty attacks invariably leave a wake of destruction. And, if
we are honest, in addition to feeling sadness, we are angry. Indeed, if we look
at Scripture, we find that this response is normal.
As those who want to see God’s kingdom come here on earth, our anger is a
reflection of how things are not right in this world. In fact, our anger can spur
us on to greater love and deeper prayer for God’s healing and shalom to come
during times of great tragedy like this.
As we recognize our anger, we then pray with an attitude of confession and
expectation. Nehemiah’s prayer in chapter one is an example of one receiving
terrible news of devastation far away. He started his prayer and fasting by
confessing his own sin. He then gave himself to the task and expected that
God would empower him to be a blessing. So can we.
So we pray for healing for the survivors and for their loved ones. We ask God
to bring not only physical and emotional healing, but spiritual assistance. This
spiritual assistance takes many forms—words of encouragement from
believers spoken at the right time and in the right attitude, reminders that we
have a God who cares for us and who himself is familiar with great pain, etc.
2. Pray for Our Civic Leaders
In the political division we face, praying for our civic leaders can be difficult
for many of us. This past week has been a good example of that.
Of course, people will bring lots of issues to these conversations. But, when a
national tragedy occurs, before we begin arguing about who is right and
wrong and why this happened and how we can stop it, we first sit in the pain
and weep with those who weep.
Indeed, questions of mental health, gun laws, and the source of the hate are,
indeed, appropriate questions to ask and discuss. But 1 Timothy 2:1-2 actually
commands us to pray in intercession and thanksgiving for “kings and all those
in authority.” Leading through crisis is harrowing and can be magnified by
everyone looking to you for answers. The president, Congress, and local law
enforcement are not only grieving as we are, but are responsible to lead in
the aftermath.
Regardless of our political divisions and how personally difficult it is to pray
for certain civic officials, our faith demands that we submit ourselves in
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humility to praying for our leaders. You can join me in praying for Las Vegas
sheriff Joseph Lombardo, Las Vegas mayor Carolyn Goodman, Nevada
governor Brian Sandoval, and President Trump.
Pray honestly and fervently for their wisdom in navigating the treacherous
roads ahead. Pray that they’d make wise choices for the safety of our nation
and its people. Pray that they would have wisdom and discernment during
the crisis so as to bring unity and leadership to those in need.
3. Pray for Las Vegas Churches
Las Vegas is often known as “sin city,” and (surely) some fool will say this is
the judgement of God, forgetting that Bible-belt Houston was just hit with a
hurricane. And, of course, some in the media will make that person that no
one has ever heard of into a nationally prominent voice.
As Christ-followers, our place is not to judge, but to humble ourselves in unity
with our brothers and sisters who are grieving.
We must pray for the churches in Las Vegas to be ministers of the gospel in
the midst of this loss. As Paul asked of the early church in Colossians 4:3, we
must pray that God would open a window for us to share the love of Christ in
the midst of the pain. Just as God’s church has led the response to hurricane
relief, pray that it would now again be a light in Las Vegas. They need all of
our encouragement and support during this time.
Just a couple of weeks ago, I visited with my friend Vance Pitman of Hope
Church in Las Vegas. Their church has been, as their name says, a bearer of
hope for many years in Las Vegas, but that word takes on new meaning now.
And many other churches will bear that hope as well. And, we pray they will.
Going Forward on Our Knees
Now, we must do more than pray. Issues, some controversial, must be
addressed. But, all of us can agree to pray in this moment.
Let’s pray for comfort for the hurting, echoing the words of Paul speaking of
God, “who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in
any trouble with the comfort we ourselves receive from God” (2 Cor. 1:4).
Then, we can pray the words of Jesus: “Thy kingdom come, thy will done, on
earth as it is in heaven” (Matt. 6:10). Clearly, the world is not as Jesus desires
it to be, and we pray for him to make all things right. God’s kingdom is one
that is holy and right and without pain and suffering. Lord Jesus, this is what
we long for today and always.
Maranatha. Come quickly, Lord, and fix this broken world.
For us, #PrayForLasVegas is not a political act. It’s actually a powerful one.
Ed Stetzer
Ed Stetzer holds the Billy Graham Distinguished Chair of Church, Mission, and Evangelism at
Wheaton College, is executive director of the Billy Graham Center, and publishes church leadership
resources through Mission Group.
http://www.christianitytoday.com/edstetzer/2017/september/shooting-in-las-vegas.html

november 2017 / 12
zestig jaar … en eigenwijs de liefde van Christus rond Johannesburg doorgeven

Dienstrooster november 2017
26 nov
Doden
Herdenking

5 nov
koffiedrinken

12 nov

1

F vd Kuil

E Reinten

2

E de Jong

F vd Kuil

3

D Kruger

N Knoester

4

W Strydom

H Kettner

5

K Strydom

A Knoester

A Basson

Begroeting

W Kruger

M Letterie

H Kettner

Bloemen

E Reinten

R Dries

E Reinten

Koffie

M van Zee
I Pol

19 nov

C Reinten
Geen
Eredienst
Telkom 947
Cycle
Challenge

E de Jong
J de Jong
R Boer
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Agenda november 2017
zaterdag 4

8h00-14h00

ORANJEHOFMARKT
Eredienst Ds Y Dreyer
500 jaar Reformatieherdenking
Koffiedrinken

zondag 5

10h00

dinsdag 7

9h30 – 13h30

zondag 12

10h00

dinsdag 14

9h30 – 13h30

donderdag 16

19h30

Bijbelstudie Noord
Rieneke Boer 083 629 5112

zondag 19

GEEN DIENST

Telkom 947 Cycle Challenge

dinsdag 21

9h30 – 13h30

Kerkkantoor

donderdag 23

10h00

KOFFIECLUB
Jaarafsluiting/Kerstlunch

zondag 26
Dodenherdenking

10h00

Eredienst Ds Y Dreyer

dinsdag 28

9h30 – 13h30

Kerkkantoor
Eredienst Ds Y Dreyer
Kerkkantoor

Kerkkantoor
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Verjaardagen november 2017
woensdag 1

Diana Kruger

082 802 5403

woensdag 1

Rendum Venter

011 867 1189

maandag 6

Elma vd Kuil

011 894 2556

woensdag 15

Rieneke Boer

083 629 5112

vrijdag 17

Bernard vd Kuil

073 251 0010

vrijdag 17

Bianca Eames

083 555 8699

vrijdag 17

Alex Reintjes

083 595 6591

maandag 20

Rob Calmer

083 353 8691

zaterdag 25

Ineke de Jong

079 516 7517

zondag 26

Richard Steinmann

082 782 7151
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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
Ds Yolanda Dreyer
012 348 9850 / 082 893 2104
yolanda.dreyer@up.ac.za
Jan-Willem Hoorweg
011 726 1409 / 082 557 0047
nlgemeente@mweb.co.za
Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk
Nedbank Current Account 1979 316872
Branch: Nedbank Fox Street, Code 190805
Code 198765 for online payments
Ellen van der Kuil
011 478 1082 / 083 626 3272
evdkuil@gmail.com
Hanja Kettner
012 654 7692 / 082 546 8471
hanja.kettners@vodamail.co.za
Marco van Wieringen
011 442 9696
marcovw@mweb.co.za
Ferry van der Kuil
011 478 1082
estruct@iafrica.com
Milton Webber
081 493 9756
chiefsub@gmail.com

Predikante
Kerkkantoor
Dinsdag ochtend
9h30 – 13h30
Bank Details
Scriba
Redactrice Mare
Scriba Registratie
Kassier

Koster

Organist
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