
 
Maranatha Mare 

 

Augustus 2018 
 

Jaargang 45 No 7 

 

By die poskantoor as nuusblad geregistreer 

 

 

 

 



 

 
augustus 2018 /  2 

zestig jaar … en eigenwijs de liefde van Christus rond Johannesburg doorgeven 
  

Een plaats van vrede 
 

Een plaats van zoete vrede, 
wat lijkt me dat een feest, 
waar elke ziel kan rusten, 
hoe het ook is geweest, 

waar men uit blijde monden 
een innig welkom hoort 

en door verbonden harten 
de liefde wordt verwoord. 

 
Reeds bij het binnenkomen 
voelt men de warme sfeer, 

omdat de Geest hier rondwaart, 
de Geest van onze Heer. 

Geen oordeel of verwijten, 
maar een gemeende hand, 

die voelen laat dat eendracht 
rust in dit vredeland. 

 
Een plaats van zaal' ge vreugde, 

daar hunk'ren velen naar. 
Daar troost de een de ander 
en weent men met elkaar. 

Laat ons zo'n rustplaats koest' ren, 
als kind' ren Gods tezaam. 
Dan straalt uit onze harten 

de kracht van ' s Heren naam! 
 

Frits Deubel 
 

https://geestelijkegedichten.nl/ged796.htm 
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Feestvieren tot leven 

Van “een leuk feestje” heb ik bij de Nederlanders geleerd. Die weten hoe. 

Aangenaam samenzijn, een gezellige energie.  

Feestvieren is een gave. Daar kun je van genieten. “Feestvieren is het samen 

gedenken van het ingrijpende gebeuren in het verleden met het oog op de 

toekomst,” zegt theologe en jeugdwerker, Baukje Offringa. Dit hoeft geen 

oppervlakkige zaak te zijn. Integendeel, feestvieren, kan juist toevoegen tot de 

diepgang van het leven. 

Wij vieren dit jaar het zestigste bestaan van de gemeente. Van de opbrengst van 

de feestdienst konden we voor het barmhartigheidsproject van het feestjaar,  al 

enige dinge kopen en brengen naar Marang House. In Marang House worden 

kinderen van overal die in Johannesburg medische behandeling moeten 

ontvangen, ondergebracht. Dit was een project van de Nederlander, Dr Ernst, 

en is na zijn dood voortgezet door zijn familie. 

Het feestconcert van deze maand is ook ten bate van Marang House. 

Orgelmuziek en koormuziek zullen het hart verheugen, de ziel voeden. Marnus 

Greyling, de bekende Zuid-Afrikaanse organist uit Engeland en het UJ koor van 

Reinette Bouwer dat met de afgelopen World Choir Games twee maal 

wereldkampioen was. Vreugde, vreugde, louter vreugde ... 

Feestvieren is niet alleen een gave – opdat wij daar plezier van mogen hebben. 

Het is ook een opdracht, zegt Baukje Offringa en vertelt een Eskimo-sprookje 

dat Knud Rasmussen in 1924 meenam van een expeditie in Alaska. 

“Er was eens een tijd toen mensen niet wisten wat feestvieren was. Het leven 

bestond uit werken, eten en slapen. Elke dag weer hetzelfde. Ze hadden weinig 

plezier. Op een dag kwam een grote adelaar naar de jonge Teriak. De adelaar 

schudde zich en werd een man. Hij zei tegen Teriak: ‘Als je me belooft een feest 

te vieren met zang en dans, zodra je thuiskomt, dan zul je vrij zijn en leven. Als 

niet, zul je sterven.’ Teriak wist niet wat dat was – feest, zang, dansen. ‘Dit zal 

mijn moeder je leren’, zei de adelaar man, ‘dan zul je vrij zijn en met vreugde 

leven.’ De adelaar moeder was oud, zwak en treurig maar toen ze hoorde dat ze 

Teriak moest leren feestvieren, kwam er nieuw leven in haar. Teriak kreeg er 

plezier in. Hij zong, danste, sloeg op de trommel en werd steeds vrolijker. De 

adelaarsmoeder gaf hem de opdracht om een feesthuis te gaan bouwen, een 

feestmaal klaar te maken en iedereen uit te nodigen. Teriak besloot: ‘Nu heeft 
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ze mij de gave van het feest gegeven en ik beloof alle mensen in deze gave te 

laten delen.’ Toen ze op de feestdag allemaal bijeen waren in het feesthuis, werd 

er gezongen, gedanst, gelachen, samen gegeten, verteld en vriendschappen 

gesloten. De mensen voelden zich voor het eerst gelukkig. Toen Teriak terugging 

om de adelaarsmoeder te bedanken zag hij tot zijn verbazing dat ze niet meer 

oud en zwak was. Ze was weer jong geworden. Want wanneer mensen 

feestvieren, worden oude adelaars weer jong.” 

In de Bijbel is de adelaar symbool van Gods bevrijdende liefde en zorg (Deut 

32:11, Ex 19:4) en van vernieuwing (Ps 103:5, Jes 40:31). In de Bijbel is de viering 

van de sabbat en van gedenkdagen niet alleen een gave, maar ook opdracht, 

zegt Boukje Offringa. “Een feest, dat aan zijn bedoeling beantwoordt, brengt 

mensen terug tot de bron van hun leven en daardoor ook tot elkaar. Feesten 

leren ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen (Ps 90:12).”  

Terugdenken aan zestig jaar van samen vieren als geloofsfamilie in Gods 

tegenwoordigheid en vooruit kijken samen met de kinderen van Marang House 

naar Gods toekomst. Mogen onze feestvieringen beantwoorden aan hun 

bedoeling. Want wanneer mensen feestvieren, worden oude adelaars weer 

jong.  

Yolanda Dreyer 

Geciteerd uit:  Baukje Offringa, 1989. Verhalen om nooit te vergeten: Bij de feesten en 

gedenkdagen van het gehele jaar. Zoetermeer: Meinema. 
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Familiebrief: 
 
“Ons onthou Wilma as ‘n sprankelende en waardige vrou met ‘n nuuskierige 
en ondersoekende gees. Sy het vryelik gegee sonder om terug iets terug te 
verwag. Sy was ‘n diep gelowige mens wat voluit geleef het en heelwat 
persoonlike stuikelblokke oorkom het. Haar deursettingsvermoë, 
toegewydheid, deernis en liefde vir mense  en die lewe was ‘n inspirasie.”  
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Gemeentenieuws 

Op zondag 1 juli 2018 was het feest in de kerk, wij mochten de doop meemaken 

van Andre,  zoontje van Henk en Chantal Smal, kleinzoon van Frouk Smal en 

achterkleinkind van Jannie en Ina Pol. Gefeliciteerd aan de ouders en familie en 

vrienden! 

 

Langste maansverduistering én bloedrode maan samen te zien 

(Artikel is geschreven op 24 juli 2018, vandaar verwijzing naar toekoms datums)  

De nacht van 27 op 28 juli 2018 wordt historisch. We kunnen dan de langste 

totale maansverduistering van deze eeuw zien. Daarnaast is er een bloedmaan 

te bewonderen. Een bijzonder fenomeen. Bij veel christenen roepen deze 

opmerkelijke natuurverschijnselen direct vragen op. Zoals: ‘Zijn deze 

verschijnselen de tekenen aan de hemel waar we volgens Openbaring op 

moeten letten?’ 

Een bloedmaan én een totale maansverduistering zullen zichtbaar zijn voor 

iedereen op het oostelijk halfrond, waaronder Europa, Afrika, Azië, Australië en 

Nieuw-Zeeland. De totale verduistering begint vrijdag 27 juli om 21.30 uur en de 

volledige eclips eindigt om 23.14 uur. Daarna duurt het nog ongeveer twee uur 
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voordat de maan weer helemaal schijnt. Het is daarmee de langste 

maansverduistering van de 21e eeuw. 

Christenen koppelen dit soort bijzondere natuurverschijnselen vaak direct aan 

de eindtijd. De Bijbel zegt in Openbaring 12 immers dat we moeten letten op de 

tekenen aan de hemel.  

Pastoor John Hagee (USA) schreef een bestseller over de bloedmaan. “God 

probeert op een bovennatuurlijke manier met ons te communiceren,” vertelt hij 

op CBN.com. Hij verwijst daarbij naar een tekst in Joël 2:31, waar staat: “De zon 

zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en 

geduchte dag van de HERE komt.” 

Theo Niemeijer, werkzaam bij Het Zoeklicht ziet het anders. “Zijn dit soort 

fenomenen inderdaad de tekenen aan de hemel waar we op moeten letten?” 

vraagt hij zich af. “Het lijkt mij te ver gaan om op grond van dit soort unieke 

verschijnselen te beweren dat op 27 juli de Here Jezus zal komen. De opname 

van de gemeente verwacht ik vandaag. We moeten Hem iedere dag 

verwachten. Paulus verwachtte deze opname al in zijn leven hier op aarde!" 

Ook ds. Willem Glashouwer kan er niet zo veel mee. Bij de vorige 

maansverduistering gaf hij al aan: “Het gaat in Openbaring 12 om iets heel 

anders dan een ‘simpele’ stand van sterren en planeten.  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 kleuren 

of verduisteren.” 

Theo Niemeijer besluit: “Laten we voorzichtig zijn en niet al te snel conclusies 

trekken. De Bijbel leert ons dat Zijn komst niet te berekenen valt. Laten we dus 

elk moment waakzaam zijn en Hem verwachten. We worden opgeroepen om 

Hem te blijven verwachten, ook vandaag en – zo de Here vertoeft te komen – 

ook na de genoemde datum!” 

Op 21 januari 2019 is er weer een totale eclips. Daarna moeten we wachten tot 

september 2025 voor een volgende maansverduistering. 

Geschreven door: Miriam Duijf,Redacteur 

https://visie.eo.nl/2018/07/langste-maansverduistering-en-bloedrode-maan-samen-te-zien/ 

https://bijbel.eo.nl/bijbel/openbaring/12#REV-012-lse
http://www1.cbn.com/cbnnews/insideisrael/2014/february/divine-sign-for-israel-hagee-explains-blood-moons
https://bijbel.eo.nl/bijbel/joel/2#JOL-002-031
https://bijbel.eo.nl/bijbel/openbaring/12#REV-012-lse
https://bijbel.eo.nl/bijbel/joel/3
https://bijbel.eo.nl/bijbel/joel/3
https://bijbel.eo.nl/bijbel/joel/3
https://visie.eo.nl/2018/07/langste-maansverduistering-en-bloedrode-maan-samen-te-zien/
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Dienstrooster augustus 2018  
 

 5 aug 
12 aug 

koffiedrinken 
19 aug 

avondmaal 
26 aug 

1 E Reinten F vd Kuil E de Jong F Smal 

2 F vd Kuil KJ Leeuw E Reinten T van Wyk 

3 M Letterie R Boer J de Jong R Boer 

4 H Kettner D Kruger R Boer D Kruger 

5 K Strydom L Dibb A Basson W Kruger 

6   M Letterie  

7   H Kettner  

Groet P Reinten W Kruger H Kettner I Pol 

Bloemen S Reinten W Mandelstam C de Wee E Reinten 

Koffie  
F Smal 

G Leeuw 
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Agenda augustus 2018 
 

Zondag 5 10h00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

Dinsdag 7 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

Zondag 12 10h00 
Eredienst Ds. Y Dreyer 

Koffiedrinken 

Dinsdag 14 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

Donderdag 16 

10h00 

 

19h30 

KOFFIECLUB 

Bijbelstudie Noorde – 

Rieneke 011 704 1840 

Zondag 19 

Avondmaal 
10h00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

Dinsdag 21 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

Zaterdag 25 18h30 Maranatha Concert 

Zondag 26 10h00 Eredienst Ds. Y Dreyer 

Dinsdag 28 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

Zondag 2 sept 10h00 Eredienst Ds Y Dreyer 
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Verjaardagen augustus 2018 
 

donderdag 2 Stephne Phyffer 073 205 9366 

donderdag 2 Chantal Strydom 011 436 0210 

woensdag 8 Christina Schmidt 084 418 9575 

zaterdag 11 Justin Smit 083 650 0024 

zondag 12 Ethan Griesel 078 503 2142 

maandag 13 Nicolette van den Eijkel 083 308 5536 

donderdag 16 Dean Meyers 079 031 0975 

donderdag 16 Duane Meyers 079 031 0966 

woensdag 22 Michael Mc Donald 011 475 4375 

donderdag 23 Xander Bekker 011 622 5472 

donderdag 23 Linda Steinmann 011 234 5857 
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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 

061 016 5289 

chiefsub@gmail.com 
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