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Het sterven is geen einde, maar een nieuw beginnen. Het is iets afstaan om het ál te winnen. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasen 
Hij was twee nachten in het graf geweest 
toen God Hem riep: "Sta op, mijn Zoon! 

De hele hemel viert nu feest, 
de engelen staan juichend om mijn troon. 
Ga, zeg de mensen dat Ik door uw lijden 

hen uit de macht van dood en zonde wil bevrijden.” 
 

En bij die woorden wentelde de steen 
en Christus stond omstraald door morgenzon. 

De wachters vluchtten vol ontzetting heen, 
alsof de dood hen achterhalen kon. 

En toen heeft God twee engelen gezonden 
die Christus’ windsels hebben opgewonden. 

 
En zij verkondigden de vrouwen, dat 

de Meester opgestaan was uit het graf. 
Toen hoorde zij, die Hem het meest had liefgehad, 

haar naam. Maar Hij leek zó ver van haar af 
dat zij alleen vol eerbied kon aanbidden. 

En toen zijn jong’ren treurden, stond Hij in hun midden. 
 

Als toen, in Emmaüs, breekt Hij het brood; 
Hij opent onze ogen, dat ook wij 

zien hoe Hij leed voor ons tot in de dood 
en zullen weten: Jezus kocht ons vrij. 

Het sterven is geen einde, maar een nieuw beginnen. 
Het is iets afstaan om het ál te winnen. 

 
Nel Benschop - Uit: "Een open hand naar de hemel” 
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 ‘Slaan terug’ 
My oog vang onlangs die slagspreuk van ŉ verkiesingsplakkaat wat teen die 
straatlig vasgemaak is.  
ŉ Week lank voer ek binnegesprek. Hoe reageer ek die sentiment wat deur die 
plakkaat uitgedruk word? Eers is ek vies. Toe teleurgesteld. En toe begin ek 
wonder oor wat ander daarvan dink en wat hulle onmiddellike reaksie is as hulle 
die plakkaat sien. Ontlok dit ŉ behoefte na vergelding? Of bevestig dit ŉ 
smagting na geregtigheid? Toe begin ek worstel met die polariserende strekking 
van die slagspreuk: Wie moet vir wie slaan? Wie het eerste geslaan? Wie is 
geslaan?  
Overgesetsynde en desnieteenstaande, soos die 7de Laan karakter, oom Oubaas 
sou sê, my binnegesprek lei my tot die eeue-oue debat: hoe behoort ŉ mens te 
protesteer teen onreg, geweld, uitbuiting en uitsluiting? Daarmee saam voer ek 
weer die ou godsdiensdebat oor die regverdiging van gewelddadige protes. Ek 
dink aan die Duitse teoloog, Dietrich Bonhoeffer, wat só ontnugter en 
gefrustreerd was deur Adolf Hitler se nasionaal-sosialisme, dat hy meegewerk 
het aan ŉ komplot om Hitler om die lewe te bring. Op 9 April 1945, een week 
voor Hitler homself doodgemaak het, is Bonhoeffer in Flossenbürg op aanklag 
van hoogverraad gehang. Na ŉ week se innerlike debatvoering en 
binnetoesprake oor die verkiesingsplakkaat is ek uitgeput: ek is moeg om kwaad 
te wees, moeg om te baklei met diegene wat aanhoudend polarisasie en 
verdeling aanhits. Wat ter wille van selfbeskerming geweld aanhits en uit vrees 
sukkel om dapper en kreatief met verskeidenheid saam te leef.  
Terwyl ek oor hierdie dinge nadink, woon ek ŉ konsert van Laurika Rauch in 
Pretoria by. Haar slotlied is ‘Lord of the dance’, wat verwys na Jesus se lewe as 
ŉ dans:  
 

I danced on a Friday, when the sky turned black 
They buried my body and they thought I’d gone 

They cut me down, and I lept up high, 
I am the life that will never, never die. 

Dance, then, wherever you may be, 
I am the Lord of the dance, said he, 

And I’ll lead you all, wherever you may be, 
I’ll lead you all in the dance, said he. 

 
Ek vind uit die lied is in 1963 deur Sydney Carter geskryf. Die woorde daarvan is 
gegrond op ŉ 1833-Kersfeeslied, ‘Tomorrow shall be my dancing day’ en vertel 
die Evangelie-verhaal in die eerste persoon-stem van Jesus van Nasaret.  
My siel raak rustig. My binnegesprek kom tot ŉ einde. Ek het ŉ antwoord, en dit 
is nié om ‘terug te slaan’ nie - Jesus het geweld omgekeer en só die angel uit die 
kwaad uitgehaal. Ons onthou dit weer nou in die Lydenstyd.  
Tanya van Wyk 
Dr Tanya van Wyk is ŉ senior lektor in sistematiese teologie aan die Universiteit van Pretoria. 

Met toestemming over genomen uit Beeld van 27 maart 2019. 
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Gemeente nieuws 
Wij krijgen vaak te horen van bezoekers en vrienden: “hoe lang gaat de 
Maranatha kerk nog door? Jullie zijn zo weinig, is het de moeite waard?” 
Het antwoord : “zolang de predikant en organist en koster en kerkenraad nog 
kans zien, gaan wij door”. Op 3 maart was er een gezamenlijke kerkenraad en 
gemeente vergadering. Er waren ongeveer 26 gemeenteleden tegenwoordig, 
waarvan 11 kerkenraad leden. Hier volgen een paar grepen van de notulen, ter 
inlichting voor iedereen en ook om te laten zien dat deze kleine gemeenschap 
wel een verschil kan maken in de leven van mensen om ons heen. 
 
Financiële verslag 2018/2019 
De kassier Marco van Wieringen leest de audit verslag voor van de financiële 
verslag 2018/2019, het verslag word goedgekeurd. 
 
Begroting 2019/2020 
De kassier Marco van Wiering presenteert de begroting voor 2019/2010 aan de 
gemeente en kerkenraad, de begroting word goedgekeurd. 
De gemeente en kerkenraad spreken hun waardering uit voor de kassier Marco 
van Wiering die onze boeken en financiën zo keurig op datum houden. 
 
Verplichte bijdragen 2019/2020 – 90 leden 
 
Heffing R 338.00 pj R 28.17 pm 
Hervormer/Konteks R     3.01 pj R   0.25 pm 
Pensioen Heffing R 200.85 pj R 16.74 pm 
Bybelgenootschap R   58.00 pj R   4.83 pm 
Emiriti Heffing R   17.60 pj R   1.47 pm 
Diakonale Heffing      R   48.00 pj  R   4.00 pm 
Rings Kosten R   17.00 pj       R   1.42 pm    
Totaal R 682.46 pj R 56.88 pm 

        
Voorstellen van ambtsdragers 
Tanya van Wyk stelt 2 namen voor: Lynette Lotter als diaken en Paul van der 
Linde als diaken. Lynette en Paul zullen overwegen, de voorstellen worden een 
aantal weken afgekondigd, en bevestiging zal DV op latere gelegenheid 
plaatsvinden. 
PS Lynette is theologische student aan de Universiteit van Pretoria en krijgt les 
van Yolanda en Tanya, en wil praktisch in een gemeente meeleven en werken. 
Paul kwam binnen wandelen als bezoeker, zoekende naar een Hervormde Kerk 
in de buurt (hij huurt dichtbij Parksorg en is oorspronklik van Polokwane) en is 
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gebleven. Hij studeert Honneurs in geschiedenis aan de Universiteit van 
Witwatersrand. 
 
Benoemingen Afgevaardigden 
Ringsvergadering Johannesburg 11 Mei 2019 by gemeente Eikenhof 
 
 Ouderling Diaken 
1. Primus Eddie de Jong Joke de Jong 
1. Secundus Charlotte Reinten Rieneke Boer 
2. Primus Ellen van der Kuil Hanja Kettner 
2. Secundus Ferry van der Kuil Diana Kruger 

 
72ste Algemene Kerk Vergadering van 22 tot 28 September 2019 
 Ouderling Diaken 
Primus Ferry van der Kuil Lynette Lotter 
Secundus Emmy Reinten Hanja Kettner 

 
Diaconaal verslag 2018/2019 
De barmhartigheid collecte iedere week wordt met zorg uitgekozen als volgt: 
a. Nood in eigen gemeente 

Iedere maand is er een collecte die gebruikt word voor nood bij onze eigen 
gemeente leden, maar verder ook voor naaste vrienden en familie leden 
van onze gemeente die in nood zijn. Deze hulp is afgelopen jaar gegeven 
aan beiden onze leden en familie en vrienden. 

b. Kinderzorg 
• Rata Social Services staat altijd hoog op de prioriteiten lijst. De afgelopen 

jaar hebben wij kunnen helpen met voedsel en kruidenierswaren. Onze 
gemeente heeft ook de Kerst cadeaus voor de kinderen verzorgd en 
afgeleverd. 

• Cradle Assist a Child in Krugersdorp blijft ook altijd op onze lijst. Zij 
mochten 5 barmhartigheid collecten ontvangen. 

• Het Kerstdienst barmhartigheid collecte gaat iedere jaar naar Beeld 
Kinderfonds. 

• Wij dragen ook bij aan de Jan Kriel kinderhuis. 
c. Bejaardenzorg 
• Onze gemeente draagt een maandelijkse bedrag over naar Parksorg met 

doel om te betalen aan een begrafenis polis voor de ouderen die overlijden 
en geen familie hebben om te betalen voor een begrafenis.  

• Drie maal in het jaar (zomer, winter en Kerst) regelt Parksorg een markt 
en voorzien wij de cup cakes om te verkopen om geld in te zamelen.   
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d. Zorg voor gestremden en terminaal zieken 
• Het Ry-Ma-In Selfhelp Centre (Quadriplegics) in Linden heeft 4 

barmhartigheid collecten ontvangen. 
• Hospice heeft 3 barmhartigheid collecten ontvangen. 
e. Gemeente project – 60 jarig bestaan 

Met het 60-jarig bestaan van de gemeente heeft de feest commissie 
besloten om Marang House te ondersteunen. De diaconie heeft hieraan 
deelgenomen 9 barmhartigheid collecten zijn aan hen overgedragen. 

f. Verplichte bijdragen 
Alle verplichte bijdragen worden overgedragen zoals verzocht en zijn op 
datum: 

• Theologische opleiding 
• Bijbelverspreiding 
• NHSV Beursfonds 
• Ring Johannesburg verplichtingen 
• Biddag voor Gesaaides 
• Dankdag voor de Oes 
 
Jaarprogramma 
• Emmy houdt de bloemen lijst bij en zorgt dat het in Mare verschijnt en in 

de consistorie hangt. 
• Op zondag 21 april – Eerste Paasdag – zullen Ferry en Ellen het paasontbijt 

verzorgen. 
• Emmy zal zorgen voor iets speciaals voor Moederdag en Vaderdag. 
• Charlotte zal zorgen voor de Sinterklaas viering dit jaar. 
• Joke zal zorgen voor Kerst cadeautjes voor de Parksorg inwoners. 
 
Lappenmand 
• Marjan van Zee heeft een heup vervanging gehad en is langzaam aan de 

beterende hand. 
• Wij denken steeds aan Mike Knoester en zijn familie die nog in een rouw 

proces zijn met het verlies van Rina Knoester. 
• Wij bidden voor Chantal Vermeulen, dochter van Carol Strydom-

Knoester: zij kampt met ernstige auto immuun ziekten waardoor zij niet 
meer kan werken en veel pijn moet verdragen. 

• Wij dragen Christina Schmidt en haar familie op in gedachten en gebeden, 
zij gaat door een traject van operatie en chemokuren om kanker te 
bestrijden. 

 
 
 



 

 
apr i l  2019/mei  2019-  7  

Het sterven is geen einde, maar een nieuw beginnen. Het is iets afstaan om het ál te winnen. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Paasonbijt 
Op zondag 21 april – Pasen – beginnen wij de feestelijke dag om 08h30 met een 
Paasontbijt boven in de zaal. Als u ook van de partij wil zijn geef s.v.p. uw 
naam/namen door aan Ferry, Ellen, Hanja, Emmy. 
 
Bedankje 
Dear All, 
Dank jullie wel voor de vrolijke bloemen die ik zondag na de kerk mee naar huis 
mocht nemen. Ze hebben een ere plaats op mijn eetkamer tafel gekregen. 
Vriendelijke groeten,  
Marjan van Zee 
 
Gertine | Hoe waardevol is je leven wanneer je niet meer ‘nuttig’ bent 
Haar ontmoetingen met kwetsbare, hulpeloze oude mensen confronteert 
Gertine met zichzelf: ieder mens is kwetsbaar. Ook roept het de vraag bij haar 
op: hoe waardevol is je leven eigenlijk nog wanneer je zelf niet meer ‘nuttig’ 
bent? 
Afgelopen jaar heb ik een aantal maanden in Engeland in een verzorgingstehuis 
gewerkt. Daar leerde ik hoe je mensen wast en aankleedt, verschoont en eten 
geeft. Ik weet nu hoe tilliften werken en hoe je de waardigheid bewaakt van 
mensen die niet meer zelfstandig keuzes kunnen maken. 
Volledig overgeleverd 
Enkele bewoners konden bepaalde dingen nog zelf doen, zoals eten en naar de 
wc gaan. Anderen hadden overal hulp bij nodig en konden zelfs niet meer praten 
en communiceren. Dan was de vraag of ze überhaupt nog iets meekregen van 
wat er om hen heen gebeurde. Deze oude mensen waren totaal afhankelijk. 
Volledig overgeleverd aan de zorg van ons als verzorgers. We deden eten en 
drinken naar hun mond brengen. 
Prachtig werk om te mogen doen. Ik ben veel gaan houden van deze lieve 
mensen in het verzorgingstehuis. Maar het was ook ingewikkeld. Want ik zag 
mensen die werkelijk níets meer konden. Ik zag mensen die al hun inspraak 
verloren hadden. Geen zeggenschap meer over hun eigen leven. En dat terwijl 
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de foto’s van hun actieve en stralende jongere zelf aan de muur hingen, 
herinneringen uit een voorbije tijd. 
Deze beelden blijven in mijn hoofd hangen, ook nu ik ergens anders werk.  
Deze enorme afhankelijkheid. Oude mensen die als kleine kinderen verzorgd 
worden. Dezelfde afhankelijkheid als die van een pasgeboren kind, maar zonder 
dezelfde toekomstverwachting. 
Hulpeloos 
Ik vind het behoorlijk ingewikkeld en verwarrend. Wanneer ik er langer over 
nadenk, begrijp ik ook wel waarom. Hulpeloos zijn haaks staat op alles wat mij 
als mens waarde geeft in de wereld. Nuttig en zelfstandig zijn en het liefst ook 
nog een beetje succesvol, en op feestjes een mooi antwoord hebben op de vraag 
‘wat doe jij?’, dat is toch het ideaalbeeld dat niet alleen in mijn hoofd, maar 
volgens mij in ontelbaar veel hoofden rondspookt. 
Door die hulpeloze oude mensen kwam ik er niet onder uit. Ieder mens is 
kwetsbaar. Niet alleen wanneer je oud bent overigens. Onder mijn 
leeftijdsgenoten zijn er meer mensen dan ooit die thuis zitten met een burn-out 
of depressie. Ieder leven kan van de weg raken door een plotselinge ziekte of 
een onverwachts gemis. Zoiets overkomt je. Zomaar. Het gepureerde eten, het 
incontinentiemateriaal, de tilliften – het fysieke zorgen voor deze oude mensen 
bracht die menselijke kwetsbaarheid nog veel dichter bij. 
En, als ik eerlijk ben, dan maakt deze kwetsbaarheid me ook bang. Bang dat ik 
op een dag ook niet meer zelf kan kiezen. Bang dat ik niet meer sterk ben, dat ik 
verzorgd moet worden. Wat is mijn leven waard, als ik niet meer nuttig ben? 
Wanneer ik geen mooi antwoord meer heb op de vraag wat doe jij?’. Bang voor 
de kwetsbaarheid, dat als er maar iets gebeurt, ik omval… Als mijn leven achter 
me ligt, en ik nu niets meer kan? 
Zichtbaar 
Met al mijn jaren theologiestudie en met al mijn ervaring als dominee en met 
alle verhalen die ik gehoord en gezien heb, moest ik blijkbaar toch nog wat 
fundamenteels leren over mezelf. 
Zittend op een bank in een koude Engelse kerk, viel bij mij het kwartje. Juist God 
is midden aanwezig in het kwetsbare, hulpeloze en aanraakbare mensje. God 
vond het de moeite waard om, in zijn zoon Jezus, dit risicovolle bestaan binnen 
te komen. Gods zoon werd geboren temidden van een wonderlijke variatie aan 
mensen, rijk en arm, oud en jong. Iedereen speelt een rol in dat overrompelende 
verhaal van het grote en machtige, alles wordt zichtbaar in het kleinste. 
O ja, dacht ik. O ja. Zo was het. Ik heb het zo vaak gezegd tegen anderen. Ik 
geloofde het ook écht, als het om anderen ging. Ik zag het heilige van het 
bestaan in de ogen van mijn medemensen. Maar nu moest ik het zelf leren. Ik 
moest naar mezelf kijken en mijn eigen angst onder ogen zien. Ik moest ook 
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mezelf durven overgeven in het vertrouwen dat de God die mens wil zijn ook 
mijn bestaan draagt en zin geeft. 
Heilig 
Een week later mocht ik vóór de kerkbanken staan en zelf dat prachtige 
evangelie verkondigen. In God is ieder mens even geliefd. Het leven van een 
pasgeboren baby, een jongen met het Down-syndroom, een puber die kampt 
met depressie, een vijftiger met een midlifecrisis, een succesvolle manager of 
een hulpeloze dementerende bejaarde heeft precies evenveel waarde als mijn 
eigen leven. En ook dat mijn leven nog steeds evenveel waarde heeft als ik een 
oud en hulpbehoevend dametje ben. Omdat het leven heilig is. 
Die grote woorden, die ik haast achteloos kan zeggen, werden klein en echt. Ze 
kwamen dichtbij. Ik kon ze bijna vastpakken. Ook al heb je jaren gestudeerd en 
weet je heel wat, fluister het toch af en toe zachtjes voor je uit: het leven is heilig 
en God is daar middenin aanwezig. 
Het is een bevrijdend besef waardoor ik het weer weet: zó wil ik leven. Niet 
angstig, maar hoopvol. Niet afhankelijk van mijn status, maar gelijk aan ieder 
ander mens. Heel veel andere dingen doen er dan niet meer toe. En als ik het 
straks weer vergeet, dan hoop ik dat er weer andere mensen op mijn pad 
komen, die het me laten zien. 
Gertine Blom is theoloog en dominee (vanaf maart 2018 zonder gemeente). Ze woont in 

Cambridge met haar man Eelco. Op haar blog (https://gertineblom.com/) schrijft ze over haar 

pogingen om vrij, vroom en vrolijk te leven. 

https://lazarus.nl/2019/02/gertine-hoe-waardevol-is-je-leven-wanneer-je-niet-meer-nuttig-bent/ 

 
The Passion 2019 gaat naar Dordrecht 
Dordrecht vormt op Witte Donderdag 2019 het decor voor The Passion. De 
jaarlijkse muzikale paasvertelling wordt op donderdag 18 april live uitgezonden 
bij de EO en KRO-NCRV om 20:30 uur op NPO 1 en NPO Radio 2. Met het thema 
Je bent niet alleen legt The Passion dit jaar de nadruk op aandacht voor elkaar. 
Dit sluit aan bij de aandacht in onze samenleving voor eenzaamheid en de talloze 
initiatieven om mensen bij elkaar te brengen. 
Eerste beelden The Passion in Dordrecht 
Voor kenners zal de keuze voor Dordrecht geen verrassing zijn. Het is de plaats 
waar dit jaar 400 jaar geleden tijdens de Synode van Dordrecht de opdracht 
werd gegeven voor de eerste officiële Nederlandse Bijbelvertaling: de 
Statenbijbel. Deze vertaling was een revolutie voor het geloof en voor de 
Nederlandse taal. De verhalen uit de Bijbel konden ineens door iedereen 
gelezen worden. En de verschillende dialecten in de Lage Landen kregen door 
deze Bijbelvertaling een gemeenschappelijk boek. Tot op de dag van vandaag 
gebruiken we woorden en uitdrukkingen uit de Statenbijbel. 400 jaar later is het 
eigenlijk niet anders. De Nederlandse taal zorgt er ook bij The Passion voor dat 

https://gertineblom.com/
https://gertineblom.com/
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het lijdensverhaal van Jezus een verhaal is voor iedereen. De Nederlandse 
liedjes brengen het passieverhaal opnieuw tot leven en verbinden ons rondom 
dit verhaal. 
Het hart op de juiste plek 
Burgemeester van Dordrecht Wouter Kolff is dankbaar gastheer van het 
evenement: “We zijn enorm blij dat The Passion naar Dordrecht komt. 
Dordrecht is de oudste stad van Holland. De stad waar al 800 jaar wordt 
gebouwd aan de toekomst, leent zich met meer dan 1000 monumenten perfect 
voor The Passion. Maar Dordrecht is ook de stad van het hart op de juiste plek 
voor jong en oud. Omzien naar elkaar en iets voor de ander willen betekenen.” 
We dragen het met elkaar 
EO-directeur Arjan Lock: “Het eeuwenoude paasverhaal beleven we dit jaar 
vanuit de historische binnenstad van Dordrecht. De stad vormt een prachtig 
authentiek decor. Dit is de plek waar we het paasverhaal brengen met een 
insteek die voor de kijker opnieuw relevant is: een verhaal over eenzaamheid en 
aan je lot overgelaten worden. Het Passion-verhaal voegt daar een dimensie aan 
toe: Jezus heeft die eenzaamheid als geen ander gevoeld. Zijn dood en 
opstanding laten zien dat er perspectief is op een leven in verbinding met God 
en de mensen om ons heen.” 
Jochem de Jong, mediadirecteur van KRO-NCRV, voegt daaraan toe: “Je alleen 
voelen komt voor bij jong en oud. Daarom willen we dit jaar extra benadrukken 
dat we elkaar nodig hebben en dat we niet alleen leven, dat we omkijken naar 
elkaar. Als je eenzaamheid ervaart of in je omgeving tegenkomt, sta op en laat 
zien dat je er voor elkaar kunt zijn.” 
The Passion wordt in opdracht van de EO en KRO-NCRV geproduceerd door 
Mediawater. De muzikale paasvertelling wordt live uitgezonden op donderdag 
18 april om 20:30 uur op NPO 1 en NPO Radio 2.  
https://www.thepassion.nl/artikel/2018/10/the-passion-2019-gaat-naar-dordrecht/ 

  

https://www.thepassion.nl/artikel/2018/10/the-passion-2019-gaat-naar-dordrecht/
https://www.thepassion.nl/artikel/2018/10/the-passion-2019-gaat-naar-dordrecht/
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Dienstrooster april 2019 

 7 april 14 april 
19 april 

Avondmaal 
21 april 28 april 

1 C Reinten E de Jong F vd Kuil F Smal JW Hoorweg 

2 F vd Kuil KJ Leeuw C Reinten E de Jong F vd Kuil 

3 D Kruger M Letterie R Boer A Knoester J de Jong 

4 J de Jong R Boer M Letterie N Knoester H Kettner 

5 C Strydom JW Hoorweg D Kruger A Basson L Dibb 

6   J  de Jong   

7   H Kettner   

Groet P Reinten I Pol W Kruger I Tanzer H Kettner 

Bloemen C Reinten D Kruger Geen E Reinten S Reinten 

Koffie  F Smal    

  A Basson    
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Dienstrooster mei 2019 

 5 mei 12 mei 19 mei 26 mei 

1 H Kettner F vd Kuil E de Jong E Reinten 

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

3 R Boer J de Jong J de Jong R Boer 

4 M Letterie A Knoester D Kruger H Kettner 

5 A Basson C Strydom L Dibb A Knoester 

Groet I Pol M Letterie H Kettner P Reinten 

Bloemen C Strydom F Smal E Reinten R Spoon 

Koffie  E de Jong   

  JW Hoorweg   
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Agenda april 2019 

Zondag 7 
 5de Lijdenszondag 

10h00 Eredienst Ds A Kuyper 

Dinsdag 9 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

Zondag 14 
Palmzondag 

10h00 
Eredienst Ds Y Dreyer 

Doopdienst 
Koffiedrinken 

Dinsdag 16 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

Donderdag 18 
Witte Donderdag 

18h30 Tenebrae dienst 

Vrijdag 19 
Goede Vrijdag 

Avondmaal 
10h00 Eredienst Ds Y Dreyer 

Zondag 21 
Paasfeest 

8h30 
10h00 

Paasontbijt 
Eredienst Ds Y Dreyer 

Dinsdag 23 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

Donderdag 25 
10h00 
19h30 

KOFFIECLUB 
Bijbelstudie Noord 

Zondag 28 10h00 Eredienst Ds Y Dreyer 

Dinsdag 30 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

 
  



 

 
apr i l  2019/mei  2019-  14  

Het sterven is geen einde, maar een nieuw beginnen. Het is iets afstaan om het ál te winnen. 

  

 

Agenda mei 2019 

Woensdag 1  8h30 – 14h00 ORANJEHOF MARKT 

Zondag 5 10h00 Eredienst Ds Y Dreyer 

Dinsdag 7 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

Zaterdag 11 8h00 Ringsvergadering JHB Eikenhof 

Zondag 12 
Moederdag 

10h00 
Eredienst Ds Y Dreyer 

Koffiedrinken 

Dinsdag 14 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

Zondag 19 10h00 Eredienst Ds Y Dreyer 

Dinsdag 21 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

Donderdag 23 
10h00 
19h30 

KOFFIECLUB 
Bijbelstudie Noord 

Zondag 26 10h00 Eredienst Ds Y Dreyer 

Dinsdag 28 9h30 – 13h30 Kerkkantoor 

Donderdag 30 Hemelvaart  

  



 

 
apr i l  2019/mei  2019-  15  

Het sterven is geen einde, maar een nieuw beginnen. Het is iets afstaan om het ál te winnen. 

  

Verjaardagen april 2019 

Dinsdag 2 Petrus van den Steen 011 452 2105 

Vrijdag 5 Tanya van Wyk 082 774 7907 

Zondag 7 Jan Leeuw 012 661 2247 

Maandag 9 Jacqueline Reintjes 011 828 5236 

Maandag 22 Coby Koning 011 973 1091 

Maandag 22 Jan Wuestenenk 011 867 1886 

Zaterdag 27  Cherese le Roux  

Dinsdag 30 Sietske Reinten 011 679 1434 

 

Verjaardagen mei 2019 

Woensdag 1 Anita Andeweg 084 616 3553 

Donderdag 2 Roos Visser 011 888 6523 

Woensdag 8 Ina Tanzer 011 768 6242 

Donderdag 9 Rietje Spoon 012 807 1157 

Vrijdag 10 Martin van der Kuil 011 894 2556 

Dinsdag 14 Nicholas Reinten  

Woensdag 15 Frouk Smal 083 707 2478 

Woensdag 22 Corrie Wuestenenk 011 867 1886 

Zaterdag 25 Evert de Jong 082 567 721 

Zondag 26 Clara Bekker 011 622 5472 

Zondag 28 Alea Koning 011 973 1091 

  



 

 
apr i l  2019/mei  2019-  16  

Het sterven is geen einde, maar een nieuw beginnen. Het is iets afstaan om het ál te winnen. 

  

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 

 

mailto:yolanda.dreyer@up.ac.za
mailto:yolanda.dreyer@up.ac.za
mailto:vdkuil@gmail.com
mailto:vdkuil@gmail.com
mailto:marcovw@mweb.co.za
mailto:marcovw@mweb.co.za

