In die gees van die tyd en vernuwing ……….

Logo van die NG Kerk Somerset-Wes in 1994

Logo van die NG Kerk Somerset-Wes in 2019; nou ook bekend as

Die Omgeegemeente

Hierdie publikasie word opgedra aan die gemeentelede en predikante wat oor twee eeue die
voorreg gehad het om lidmate van hierdie kerk te wees.
Aan Hom wat Sy gemeente hier in stand hou, al die eer.
Die Feeskomitee
Voorbladfoto: Adri Gericke, 2019

Voorwoord
Oor die laaste aantal jare, met die verandering van die geografiese omgewing waarbinne die
kerkgebou hom bevind, het gesinne grotendeels na die buitewyke van die dorp verhuis en die
woonhuise in die omgewing van die kerk is en word toenemend as besighede, spreekkamers en
kantore ingerig. Gesinne het natuurlik begin inskakel by kerke en gemeentes wat nader aan hul
huise was. Lidmate wat in die gemeente agtergebly het, was meestal bejaardes in woonstelle,
bejaarde-tehuise en aftreeoorde.
Met die verandering in ouderdomsprofiel van die gemeente moes die bediening hiervoor
aanpassings maak. Weinig jonger, werkende mense het in die gemeente agtergebly. Die
uitbreiding van die dorp het ook ’n positiewe uitwerking op die groei van die gemeente. Die
hoop bly bestaan dat die ouderdomsprofiel van die gemeente mettertyd weer sal verander met
die aankoms van meer jonger garde. Gelukkig onthou ons dat ons ’n ‘gereformeerde’ kerk is
wat voordurend na gelang van die omstandighede moet aanhou reformeer om aan die
bedieningsbehoeftes van die mense in die omgewing te voldoen. Vir leiding hierin vertrou ons
die Heilige Gees om ons sensitief te hou vir die wil en stem van God sodat Hy in alles wat ons
doen, verheerlik sal word.
Met die groeiende vraag na ’n groter verskeidenheid van geestelike ervarings tydens ander tipe
eredienste, is besluit om die ou konsistorie te omskep in ’n kapel waar daar Sondae,
vroegoggend, meditatiewe eredienste gehou kan word. Hiervoor is banke van dié deel van die
galery wat in onbruik verval het, verwyder en, waar nodig, verkort om dit sinvol te laat inpas in
die konsistorie sodat die regte atmosfeer vir ’n kapel geskep kon word. Braam Geldenhuys, die
fassiliteitsbestuurder van die gemeente, het die groot werk op hom geneem en dit suksesvol
voltooi. Behalwe vir die meditatiewe eredienste wat weekliks deur ’n handjievol lidmate
bygewoon word, word die kapel ook gebruik vir kleinerige troues en begrafnis-eredienste. Die
lokaal se kapasiteit is ongeveer 50 mense. Babette Viljoen, die gemeente se baie bekwame
(kunstenaar-)orrelis, reël van tyd tot tyd ook kapelkonserte, wat byval vind by kunsliefhebbers.
Op getuienisterrein wou die kerkraad herstruktureer in ons betrokkenheid by diensaksies en
uitreike. Nadat daar in 2009 ’n uitnodiging van Helderberg Uitreik ontvang is om met hierdie
gemeente se getuienisprojekte as vennoot by hulle aan te sluit, het die kerkraad besluit dat dit
baie voordele vir die gemeente sou inhou om die uitnodiging te aanvaar. Nie alleen sou dit nie
nodig wees om die spreekwoordelike wiel te herontwerp nie, omdat Helderberg Uitreik soos ’n
geoliede masjien ’n bedryfstelsel het wat werk, maar sou hierdie gemeente se lidmate dadelik
blootstelling hê aan byna 40 projekte waarby hulle volgens hul eie keuse betrokke kon raak.
Vir die afgelope tien jaar is die Moedergemeente dus ’n volwaardige vennoot van Helderberg
Uitreik met ’n verteenwoordiger van die kerkraad in die bestuur. Verskeie projekte van
Helderberg Uitreik getuig reeds daarvan dat hul ongekende ondersteuning vir hul projekte uit
die Moedergemeente ontvang wanneer hulle hul projekte tydens eredienste in die gemeente
bekendstel.
Johan van Niekerk, VDM

Somerset-Wes Moedergemeente: Die eerste 150 jaar (1819-1969)1
Kerklik
Die huidige Somerset-Wes was tot en met 1819 ’n ‘wyk’ van die uitgebreide Stellenbosse NG
Kerk, ’n gemeente wat reeds in 1686 gestig is en ook die eerste plattelandse kerk in die land is.
Vanweë die afstand na die kerk op Stellenbosch is besluit om vanaf 1799 vir Jan Frylinck, ’n
Hollandse ‘voorleser’, toe te laat om maandeliks ’n kerkdiens in die Helderbergkom te hou.
Hy moes ook katkisante voorberei om in Stellenbosch lidmate van die gemeente te word. Tog
was die inwoners van Helderberg, afstandsgewys, gelukkig. Die huidige Caledon het ook binne
die grense van die uitgestrekte gemeente geval. In 1810 het Caledon egter sy eie kerk en
predikant verkry.
Danksy die inisiatief van ’n paar boere in die Helderbergkom, Theunissen van Vergelegen en
drie Morkels, is die regering gevra om ’n ‘kerkdorp’ te stig. Hierdie versoek is op 10 Augustus
1819 deur goewerneur Somerset toegestaan en die inwoners het, heel gepas, besluit om die
naam Somerset daaraan toe te ken. Hierdie datum kan as die stigtingsdatum van die dorp en
die NG gemeente beskou word.
Bouwerk aan die eerste kerk en pastorie het reeds in 1817 begin met genoemde Theunissen as
bouaannemer, maar die bouwerk is eers in 1820 voltooi. Die kerkgebou is op 13 Februarie
1820 deur ds Borcherds van Stellenbosch ingewy. Die eerste doopplegtigheid (Pieter Myburgh)
het op 9 April 1820 plaasgevind en die eerste huwelik (Morkel en De Vos) op 11 Junie 1820.
Op 14 Oktober van dieselfde jaar was Hendrik de Vos die eerste nuwe lidmaat wat belydenis
van sy geloof afgelê het. Die gemeente was nou, volgens die tradisionele siening, ’n volwaardige
kerk met ’n orrel, gespeel deur Johannes Camyn, en preke gelei deur ds Borcherds van
Stellenbosch. In 1823 het die Hollander, Johannes Spyker, die eerste vaste predikant van die
jong gemeente geword en hy sou tot 1829 hierdie rol vervul. Sy opvolger was die Skot, James
Edgar. Hy het oor agtien jaar, van 1830 tot 1848, diep spore in die gemeenskap getrap en ’n
stewige basis vir die verdere groei van die gemeente gevestig.
Tot en met 1843 het die Britse koloniale regering predikante aangestel of tussen gemeentes
verplaas. Hulle het ook doelbewus Skotse Presbiteriaanse predikante ‘ingevoer’ om Engels te
bevorder. Dr JF Reitz, wat in Nederland en Duitsland sy teologiese studie voltooi het, was die
eerste predikant wat op die tradisionele Suid-Afrikaanse wyse deur ’n kerkraad na SomersetWes beroep is.
Kontinuïteit en stabiliteit het gevolg met twee predikante, dr JF Reitz (1848-1890) en ds PJ
Pienaar (1891-1936), wat selfs nóg langer tye die gemeente bedien het.
Dit was tydens die bediening van ds AGE (Anton) van Velden (1936-1946) dat daar die eerste
keer belangrike sigbare en tasbare veranderinge in die gemeente plaasgevind het. Die
instandhouding van die oorspronklike kerkgebou het duur geword en demografiese
veranderinge het dit wenslik gemaak om ’n nuwe kerk op ’n meer sentrale plek in die dorp te
bou. Aanvoorwerk vir die bou van die kerk in Andries Pretoriusstraat het in 1936 begin. Op 29
Maart 1939 is die besluit geneem dat bouwerk moes begin en op 22 Maart 1941 is die kerk
ingewy. Die totale som vir die bou van die kerk en ringmuur het £13 000 bedra. Amper twee
dekades hierna is die kerksaal gebou en in 1958 in gebruik geneem.
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’n Uitvoerige geskiedenis van die eerste 150 jaar van die gemeente is in 1969 deur ds HC Hopkins te boek
gestel. ’n Elektroniese kopie van hierdie publikasie verskyn op die kompakskyf wat hierby aangeheg is en vorm ’n
integrale deel van hierdie feesuitgawe.
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Sosiale en maatskaplike toestande
Vanaf gemeentestigting in 1819 was Somerset-Wes onder Britse koloniale bestuur en die
slagoffer van die beleid van verengelsing. Ironies genoeg is die dorp en gemeente juis vernoem
na die goewerneur wat hierdie beleid aan die Kaap ingevoer het, Somerset! Hierdie oogmerk is
egter verydel omdat talle bekende Skotse predikante soos Murray, Fraser en Thom met
Afrikaanse vroue getroud is en uiteindelik heeltemal verafrikaans het. Tog het Engels
gedurende die 19de eeu by talle gesiene inwoners ’n ‘verhewe’ taal geword waarin briefwisseling
gevoer is, ook tussen familielede wat almal Afrikaanssprekend was.
In 1819 was daar talle inwoners wat slawe besit het, wat as ’n ‘normale’ verskynsel beskou is wat
in ander koloniale gebiede ook voorgekom het. Ook ds Edgar het ’n Mosambiekse slavin in sy
besit/diens gehad vir wie hy in 1835 vergoeding ten bedrae van £29.2.6 van die Britse regering
ontvang het.
(In sy gedenkboek oor die ontstaan van die gemeente het ds Hopkins ’n lys van al die plase en
inwoners van die Helderbergkom in 1815 vermeld, ook die aantal slawe wat deur die eienaars
besit is. Hiervolgens het Theunissen, wat die kerk gebou het, 60 slawe in sy diens gehad en kon
hy waarskynlik met so ’n groot aantal werkers die taak sonder moeite onderneem. Talle slawe
was messelaars en timmermanne.)
Met die vrystelling van slawe het die sosiale afstand tussen gewese eienaars feitlik onveranderd
teenoor ‘mense van kleur’ gebly en sou hierdie verskynsel ook onder lidmate en predikante vir
’n baie lang tyd voortduur. Hieroor het ds Hopkins volledig berig na aanleiding van die bruin
lidmaat Bentura Visser, alias Bentura Johannes. Gelukkig was daar uitsonderlings op die reël
en het daar ook goeie verhoudings bestaan deur die geestelike en materiële uitreik deur
individue en ook die gemeente self. In 1843 kon gekleurde lede van die “Hervormde Kerk in
Zuid Afrika” op die agterste bank onder die galery in die kerk die dienste bywoon en vrouens
kon sitplekke in die syblok koop. Die meeste vrygestelde slawe en bruin mense het egter by die
Wesleyaanse Kerk, wat vanaf 1834 aktief in Somerset-Wes begin werk het, ’n geestelike tuiste
gevind.

Onderwys
Die negentiende eeu is gekenmerk deur die klem wat die NG Kerk en verskeie
sendinggenootskappe op onderwys gelê het om die jeug op te voed en die geleenthede tot meer
as ongeskoolde beroepskeuses te bied. Van hierdie skole bestaan sommige tot vandag voort. ’n
Voorbeeld hiervan is die Hoërskool Hottentots-Holland wat sy wortels tot hierdie tydperk kan
terugvoer. In die bruin samelewing van Somerset-Wes het die Wesleyaanse en Metodiste
kerke ook ’n belangrike rol in die onderwys en die ontwikkeling van hierdie gemeenskap
gespeel.
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Gemeentegeskiedenis en gebeure vanaf 1969 tot 2019: Predikante,
lidmate en nuwe tendense
GELEIDELIKE VERANDERING
1969-1979
Ds Gerjo van der Merwe was reeds vanaf 1964 die predikant van die gemeente en kon die 150jarige feesviering van Somerset-Wes se NG Kerk in 1969 saam beleef. Sy kollega, ds Jaco de
Bruyn, wat vanaf 1967 ook in die gemeente werksaam was, is egter vroeër in die feesjaar
oorlede. Ná die dood van ds De Bruyn het ds Pieter van Taak die volgende jaar as tweede
leraar in die gemeente bygekom om saam met ds Van der Merwe die gemeente te bearbei.
Die getal lidmate het bestendig gegroei en in dieselfde jaar (1969) is die nuwe gemeente,
Helderberg, van die moedergemeente afgestig.
Die feesviering van die gemeente in 1969 het in die lig gestaan van die gees van die tyd wat
voorafgegaan is deur dekades van weinige verandering. Die predikant het ’n swart pak en wit
das gedra, soos wat die geval in die dertigerjare was. Wanneer hy gepreek het, het hy ’n swart
manel en wit beffie gedra; die ouderlinge en diakens het Sondae ook manelle en wit dasse
gedra en op aparte banke gesit, weg van hul gesinne.
In 1969 het skoolgaande kinders by die verskillende skole in die Helderbergkom aan die CSV
(Christelike Studente Vereniging) behoort, die hoërskoolseuns was skoolkadette, talle was lede
van die Voortrekkerbeweging en die Ring van Hottentots-Holland (Helderberg) het kort
daarna ’n kampterrein by Bettysbaai aangekoop vir die gebruik van die Kom se jongmense. Die
skoolkinders het aan die jaarlikse atletiekbyeenkoms deelgeneem en rugby, netbal en later ook
krieket gespeel, en sommige avontuurlustiges het judoklasse geneem. Sondae is al die kinders
ná of vóór die kerkdiens sondagskool toe, waar hulle bybeltekste en gesangversies uit hulle
koppe moes opsê. Die ouer leerlinge het in die katkisasieklas gesit, wat gewoonlik deur ’n
ouderling gelei is. Dwelms was iets onbekend en die naaste wat seuns aan dwelms gekom het,
was ’n paar skelm trekke aan ’n Lexington of Lucky Strike.
Ongetroude jongmense het feitlik almal aan die KJV (Kerkjeugvereniging) behoort waar daar
op weeksaande bymekaargekom en pret gemaak is – nadat daar natuurlik eers met gebed en
skriflesing geopen is. Vrugtefeeste, verskeidenheidskonserte, opvoerings en ‘items’ rondom
kampvure was aan die orde van die dag.
Grootmense het saans oor die radio na die nuus geluister, dan na die oordenking en dan na die
gekompliseerde lewens van Die du Plooys van Soetmelksvlei of ander reekse. Vroulike lidmate
het aan die VSB (Vroue-Sendingbond) en die ACVV (Afrikaanse Christelike Vrouevereniging)
asook die nie-kerklike VLV (Vroue-Landbouvereniging) behoort en vir kerkbasaars gebak en
gebrou. Die mans het Saterdae op Nuweland (of plaaslik) rugbywedstryde bygewoon en vir die
Nasionale Party of die opposisieparty van die tyd gestem.
Tussen die kerk en die breë gemeenskap was daar noue bande. In 1970 het die gemeente
geldelike bydraes aan die Voortrekkers gemaak – al was daar geen formele kerklike band met
hierdie organisasie met sy Christelik-Nasionale grondslag nie. Vir ‘verdienstelike gevalle’ is die
kerksaal beskikbaar gestel vir onder andere die susters van die gemeente wat vir ’n uur lank op
Donderdae in die sysaal liggaamlike oefeninge gedoen het. Die vergunning om volkspele in die
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saal toe te laat het amper verongeluk omdat die skerppunt-hakke van die dames se skoene
merke op die houtvloere gemaak het!
Hoewel die gemeente die werk van die NG sendingfamilie in die Helderbergkom hartlik
ondersteun het, het die Manne-Sendingbond (MSB) egter in 1970 ontbind en is die batige
saldo in hul bankrekening oorgedra aan die nasionale organisasie se hoofkantoor. In hierdie
stadium is die ou historiese kerk vanaf 1963 deur die NG Sendingkerk, nou die VGK, gebruik.
In 1970 het die staat R3 500 bygedra om dié kerk te restoureer.
In 1971 het die Ring van Somerset-Wes n belangrike besluit geneem met die koop van n
kampeerterrein vir die jeug by Bettysbaai, die nou bekende Disakloof. Ds Piet van Taak was
een van die sleutelfigure in hierdie onderneming, hoewel die rol van ds Gerjo van der Merwe,
wat in 1970 die leier van die Sinode se jeugkommissie was, nie onderskat moet word nie.
Bydraes het van alle lidmate en organisasies in die Helderbergkom gekom; talle bydraes is ook
van bejaarde lidmate ontvang wat die belangrikheid van so ’n terrein vir die geestelike welsyn
van die jeug ondersteun het. Disakloof is in Februarie 1972 feestelik ingewy.
Nie net vir jong lidmate was 1972 ’n beduidende jaar nie. Huis Marie Louw is ook in hierdie
jaar ingewy sodat die eerste bejaardes daar kon intrek. Die gebou is vernoem na die vrou van
die bekende ekonoom dr CR Louw, Marie. Hy het eiendomme vir hierdie doel in die dorp
aangekoop wat deur die kerkraad verkoop is om die oprigting van die tehuis te finansieer. Dr
Louw is in 1960 oorlede en uit die kerk begrawe waar hy al die jare ’n belangrike rol gespeel
het.
Die ou kerksaal wat lank deur die Voortrekkerbeweging benut is, en daarna deur die
Stellenbosch Kommando gehuur is, moes in 1973 ontruim word omdat die gebou gesloop sou
word.
In 1973 het ds Pieter van Taak ’n beroep na Humansdorp aanvaar en is ds Bennie Stander die
volgende jaar in die gemeente as tweede leraar bevestig.
So half ongesiens het daar geleidelik binne die gemeente nuwe ontwikkelinge gekom. Nuwe
lidmate uit die noorde was verbaas om te sien dat daar by geleenthede wyn in die kerksaal
bedien is! Meer sigbaar (en vir talle skokkend) was die feit dat vrouens nie meer hoede in die
kerk gedra het nie en kort daarna die erediens geklee in broekpakke kon bywoon.
Die lewe en ook die kerklike lewe het sy normale gang gegaan totdat toetstelevisie-uitsendings
in 1975 begin het. Vanaf 1976 is kerkraadsvergaderings en bidure minder getrou bygewoon
omdat dit gebots het met die uitsaaitye van gewilde televisiereekse soos Dallas en Rich Man,
Poor Man! Talle doopouers het hierna nie meer, soos voorheen die gebruik was, familiename
vir hulle babas gegee nie, maar nuwerwetse name van karakters uit plaaslike en internasionale
sepies. Die ou orde was vinnig besig om te verdwyn. Sekere dinge het egter nie verander nie;
die jaarlikse basaar het lidmate uit elke stand bymekaar gebring en hulle het mekaar werklik
leer ken deur saam te werk. Ouderlinge en diakens het hulle plig gereeld nagekom deur
lidmate te besoek en predikante het huisbesoek gedoen. Maar daar was ook nuwighede. In
plaas van slegs afkondigings by eredienste te doen, het ’n nuusbrief, Kontak, ontstaan. Die
eerste uitgawe was met die hand geskryf, maar is daarna opgevolg deur getikte kopieë, wat
professioneel gelyk het – al is dit op ’n handgedraaide rolpers afgerol!
1975 was die jaar waarin jong seuns van die gemeente vir militêre diens moes aanmeld, waarna
talle uiteindelik hulle diensplig in ’n oorlogsituasie in Angola voltooi het. Dit was die begin van
’n spanningsvolle tydperk wat tot aan die einde van die 1980’s voortgeduur het. Soos in alle NG
gemeentes, was daar ook hier aksies om aan die ouers en die seuns, wat oornag manne geword
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het, materiële en geestelike bystand te verleen. Ook talle gesinshoofde in die gemeente het
grensdiens gedoen. Tot so laat as 1990 is die dienspligtiges se name en gegewens deur die
gemeente gevra sodat daar van kerklike kant af met hulle geskakel kon word. Ten spyte van die
kerk se pogings was daar talle wat teruggekeer het met fisieke en geestelike letsels wat nie
maklik genees het nie. Sommiges het glad nie teruggekeer nie.
In hierdie tyd het die dorp steeds nuwe intrekkers wat aan die NG Kerk behoort het gelok.
Hoewel Helderberg-gemeente in 1969 tot stand gekom het, was daar in 1975 weer 1 718
belydende lidmate in die gemeente en moes daar besluit word of ’n derde predikant beroep
moes word en of ’n nuwe gemeente moes afstig. Laasgenoemde uitweg is gekies en in 1976 het
die gemeente Hottentots-Holland tot stand gekom. Die dienende ds Gerjo van der Merwe is
deur die nuutgestigte gemeente beroep en op 24 November 1976 is sy demissie goedgekeur
sodat hy in die nuwe gemeente sy goeie werk kon voortsit.
Gerjo van der Merwe het nie net ’n belangrike rol in Moedergemeente gespeel nie, maar ook
in die kerk in die breë. Hy was vir twee jaar afgesonder om vir die Sinode kategeseboeke te
skryf en het ook meer as 100 verwerkings en berymings vir die NG Kerk se nuwe (huidige)
Liedboek gedoen.
Binne die gemeente het die kerkpolitiek, en ook die harde politiek van die dag, ook sy rol
gespeel. Aan die een kant het die kerkraad met ’n netelige landsbeleidprobleem gesit: Die kerk
het eiendomme besit wat hulle wou verkoop, maar die probleem was dat die huisies deur bruin
mense bewoon is wat nie uitgesit kon word as daar nie alternatiewe huisvesting voorsien kon
word nie. Die gevolg was dat die kerkraad ’n invloedryke persoon afgevaardig het “om met die
Stadsraad te onderhandel i.v.m. die moontlike verskuiwing van die kleurlinge na hulle eie
woonbuurt”. Aan die ander kant het die kerkraad op dieselfde tyd ’n versoek van die Metodiste
Kerk ontvang om die kerksaal vir hulle Sinodesitting van 10-17 Junie 1975 te gebruik. Hulle
het ook gemeld dat daar “nie-blankes” onder die Sinodegangers was. ’n Ouderling het teen die
versoek beswaar gemaak, maar die versoek is deur die kerkraad goedgekeur met slegs drie
teenstemme. Behalwe die twee leraars, was daar 28 ouderlinge en 28 diakens by die
vergadering teenwoordig.
In die 1970’s is daar heelwat aandag gegee aan projekte soos straatwerk, werk onder Moslems
en die vrywilligersprojek Jeug tot Jeug waarin ’n ‘diensjaar’ toegewy is aan landswye
evangelisasie. Vir hierdie doel het die kerkraad in 1973 R500 geskenk. Proponent Pietie
Victor het in Kaapstad onder ‘straatmense’ gewerk en het in November 1975 in die gemeente
opgetree. Die bankkollekte van die dag was dan ook die gemeente se bydrae vir hierdie
belangrike projek.
Hierdie jare is ook gekenmerk deur die NG Kerk se goeie verhoudings met ander
kerkgenootskappe soos die Metodiste, maar ook swak verhoudings met die Rooms-Katolieke
Kerk. Tydens die wêreldbiddag vir vroue in 1971 het die gemeentes in die Helderbergkom
besluit om hulle eie biddag te hou omdat die amptelike biddag dié jaar in die plaaslike RoomsKatolieke Kerk sou plaasvind. Ook is die interkerklike vroeë Paassondagoggenddiens nie by
die kerk afgekondig nie omdat Katolieke lidmate ook daaraan sou deelneem. Die Calvinistiese
(en grootliks) anti-Rooms-Katolieke tydskrif, die Protestantse Reveille, is elke jaar gratis by die
kerkdeure uitgedeel.
In 1976 het die Soweto-studenteopstand ontbrand en wêreldwyd het die brandpunte in die
Suid-Afrikaanse samelewing ’n fokuspunt geword. Ook in die gemeente was daar talle lidmate
wat betrokke geraak het by patrollies om skole en woonbuurte te beveilig. Dit het ook gelei tot
die stigting van die Burgerlike Beskermingsaksies wat daarop gerig was om in die tyd van nood
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individue by te staan. Die kerkraad het, heel gepas, op 21 Julie 1976 die kerksaal beskikbaar
gestel vir noodgevalle wat kon ontstaan.
Ná die afstigting van Hottentots-Holland-gemeente is dr Manie Malan beroep as tweede leraar
van die gemeente. Juis in hierdie jaar het ds Stander sy demissie aanvaar en moes ’n tweede
leraar beroep word. Die proponent Gert van Jaarsveld is op 25 November 1977 in die
gemeente as tweede leraar bevestig. In dieselfde jaar is die laaste paaiement van R10 000 vir die
bruidskat van Hottentots-Holland-gemeente, wat R45 000 bedra het, oorbetaal.
In hierdie jaar van verandering van leraars het die onluste wat vanaf 1976 ononderbroke in die
land voorgekom het, ook tot ’n besprekingspunt by ’n kerkraadsvergadering op 26 Januarie
1977 gelei onder die tema ‘Rasseverhoudinge en ons Kerk’. ’n Ouderling het die vraag gestel
wat die doel was van ’n erediens wat deur lede van die NG Sendingkerk bygewoon was.
Volgens hom was dit die plaaslike kerkraad se reg en plig om te besluit wie dienste in die NG
Kerk mag bywoon, of nie. Die uiteinde hiervan was dat die saak na die sendingkommissie van
die kerk verwys is. Hierdie punt, naamlik die outonomie van die kerkraad om onafhanklik oor
omstrede en sensitiewe sake besluite te neem, is een wat tot op die hede, en ook in die
toekoms, ’n brandpunt bly.
Twee jaar later, in 1979, het die kerkraad onomwonde besluit die “kerk word oopgestel vir
kerklike byeenkomste saam met kleurlinge”.
Minder omstrede was die stigting van BRUG 77 in Junie 1977 aan huis van een van die
lidmate, AJ de Kock, onder voorsitterskap van dr Malan. Die eerste besluit wat geneem is, was
om ’n verskeidenheidskonsert te organiseer om fondse vir die nuwe projek in te samel.
BRUG 77 was ’n gemeenskapsaksie van die gemeente wat daarop gerig was om almal, oud en
jonk, in die gemeente te betrek met die doel om die gaping tussen kerk en saal te oorbrug. Dit
sou ’n semi-outonome aksie wees wat op die jeug van die gemeente fokus en, net soos die VSB,
jaarliks aan die kerkraad verslag sou doen. Die idee was dat die volwassenes die eetgoed tydens
sulke aksies sou verskaf en dat die kinders kon kom kyk wat hulle doen. Hulle wou egter nie
die Kindersendingkrans (KSK), Senior KJA en Belydende KJA – vroeër bekend as die KJV –
se funksies probeer oorneem nie.
Nuwe tegnologie is ook deur die kerk positief aangewend. Bandopnemers het in die
sewentigerjare populêr begin word. Die kerkraad het die inisiatief geneem deur ’n stelsel
waardeur lidmate ’n telefoonnommer kon skakel en dan luister na geestelike boodskappe wat
vooraf opgeneem is. ’n Paar dekades later, met die koms van Internet en slimfone, het
tegnologie weer verander en het geestelike hulp makliker (en goedkoper) geword – maar die
basiese gedagte wat in die sewentigerjare van “bel ’n nommer vir hulp” inslag gevind het, het
overanderd gebly!
NUWE NAME, NUWE TYE
1979-1989
Dr Manie Malan en ds Gert van Jaarsveld was met die inlui van die nuwe dekade aan die stuur
van die gemeente.
Normaalweg is daar in alle gemeentes sekere hoogtepunte, soos die duur bouwerk van kerke
en sale, maar met al die geriewe wat reeds gebou en grootliks afbetaal was, was die volgende
belangrike konstruksieprojek die bou van ’n nuwe pastorie. Heelwat grondtransaksies het ook
in hierdie tydperk voorgekom.
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Die ou pastorie in Lourensfordweg is in 1980 vir R36 000 verkoop en ’n erf is in Longdown
gekoop vir R10 000. Verder het die kerk sy agt erwe in Gordonweg vir R20 000 verkoop en
was die gemeente se banksake weer rooskleurig. Weens geografiese redes met die stig van
Helderberg- en Hottentots-Holland-gemeentes, is ’n nuwe pastorie wat binne die
gemeentegrense val, in Bridgewater beplan. Die nuwe pastorie is die volgende jaar voltooi en
die Van Jaarveld-gesin kon daar intrek. Die boukoste het R58 740 beloop en hierdie bedrag
gee ’n goeie indruk van hoe inflasie oor die jare heen gestyg het!
Geldgewys op ’n onbenullige klein bedrag, is daar besluit om die lidmate sagter te laat sit in die
kerk. Daar is kussings vir die banke laat maak, maar die rugleunings moes onbedek bly om die
mooi hout van die leunings steeds sigbaar te hou! Die lidmaat P Hanekom het ook traprelings
by die kerk aangebring sodat ouer mense met meer gemak en selfvertroue die trappe kon klim.
Die lidmaat P Lombaard het die materiaal vir die relings uit sy eie sak voorsien.
Tussen 1980 en 1981 het ’n predikant van ’n gereformeerd gesinde gemeente heelwat
opskudding in die Helderbergkom verooorsaak waar hy by huise van gemeentelede
byeenkomste gehou het en nogal ’n groot klomp aanhangers gewerf het. Hierdie optrede het
ook die aandag getrek van ander gemeentes in die Helderbergkom en daar is op ’n byeenkoms
van predikante kennis geneem van die sogenaamde ‘doktor’ se werksaamhede. Die taak het op
dr Malan geval om die persoon te ontmoet en gesprek te voer oor die ’onrus’ wat hy in die
gemeente saai. Onder andere sou een van die ‘doktor’ se aanhangers in Somerset-Wes beweer
dat hy iemand uit die dood opgewek het!
Dr Malan het ’n persoonlike ontmoeting met die ‘doktor’ probeer reël, maar op die ou einde is
daar uitvoerige briefwisseling tussen die twee gevoer. Daar kon nie tot ’n vergelyk gekom word
nie, maar die probleem-predikant het daarna nie langer besoeke aan lidmate se huise in die
gemeente gebring nie.
’n Belangrike verandering het in hierdie dekade plaasgevind wat die strukture binne die
gemeente en die funksies van kerkraadslede beïnvloed het. Tradisioneel het diakens
maandeliks by lidmate aan huis dankoffers ingesamel en was dikwels ook vergesel van die
ouderlinge van die betrokke wyk. Daar is egter besluit dat kerkraadslede van toe af ook
wyksbyeenkomste moes reël waar al die lidmate in die wyk moes bymekaarkom en waar ’n
geestelike boodskap gebring moes word nadat die onderwerp vooraf by die kerk met hulle
bespreek is. Die idee was dat die byeenkomste ook by verskillende lidmate se huise gehou
moes word.
Dit was ’n goeie gedagte in ooreenstemming met wat ook in buurgemeentes in gebruik gekom
het. Die lidmate leer mekaar op ’n meer informele wyse ken en, soos dit in half-stedelike
gebiede gaan, leer selfs bure mekaar vir die eerste keer werklik ken. Dit is ook dikwels die
klagte in groter gemeentes dat lidmate nie kontak met ander maak nie en afgeskeep voel.
Boonop kon die predikante ook beurte neem om die wyksbyeenkomste by te woon en op
hierdie wyse by hul gemeentelede uitkom.
Hierdie stelsel was egter ook nie sonder probleme nie. Sommige kerkraadslede het hulle nie
geestelik bevoeg geag om leiding te neem by sulke byeenkomste nie; ander het egter gefloreer.
Ook was nie al die huise groot genoeg om ruimte vir soveel wykslede te bied nie. Die kerkraad
het ook kennis geneem van die feit dat die byeenkomste nie altyd gereeld plaasvind nie en daar
was sprake van (geestelike) safari-etes wat die gasvrouens se take sou vergemaklik.
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Tog het die wyksbyeenkomste vir ’n hele paar jaar as ‘mini-gemeentes’ ’n belangrike rol binne
die groter gemeente gespeel, al het die kerkraad verneem van heelwat gevalle waar lidmate nie
aan wyksbyeenkomste wou deelneem nie. Die kerkraad het in 1982 besluit “daar sal op ’n
mooi manier gesels word met ’n lidmaat wat nie by ’n wyksbyeenkoms wil inskakel nie”.
Op dieselfde vergadering in 1982 is daar ook besluit dat die Sondagaanddienste in die
gemeente sou verval. Lidmate wat wél ’n behoefte gehad het aan aanddienste, is aangemoedig
om die dienste by die buurgemeentes, Helderberg- of Hottentots-Holland-gemeente, by te
woon.
’n Belangrike inisiatief is in die vroeë tagtigs geloods. Reeds sedert die sewentigs het daar onder
matriekleerlinge wat hulle laaste eksamens geskryf het, ’n mode ontwikkel om na een of ander
strandplek, byvoorbeeld Jeffreysbaai, op te trek om hulle nuwe, vrye status uitbundig te vier.
Drank het gewoonlik vryelik gevloei en sedes en goeie gewoontes het soos mis voor die son
verdwyn. Van die kerk se kant af is daar probeer om ’n alternatiewe uitlaatplek vir die jongste
lidmate van die kerk aan te bied en is daar in 1982 aangekondig dat ’n skoolverlaterskamp
vanaf 26 November tot 3 Desember gehou sou word waar die waardes wat hulle as katkisante
geleer het nie sommer uit die spreekwoordelike bus uitgegooi sou word nie. Hierdie kamp sou
die ouers net R30 kos! – weereens, nie so ’n klein bedrag as die geldwaarde van destyds in ag
geneem word nie.
Die jaar 1982 was ook ’n jaar waarin vroueregte tot sy reg gekom het; nege vroue is as diakens
gekies. Een van hulle, Karien Pieters, sou later jare ook die eerste hoofdiaken van die
gemeente word. Volgens vertellings van ouer lidmate was sy die eerste in die land om hierdie
amp te beklee.
Benewens die jaarlikse basaar was daar ook ’n fondsinsameling wat bestaan het uit geborgde
fietsryers wat in ’n uurlange byeenkoms hulle fietse moes trap. Natuurlik was daar verskillende
kategorieë en die volwassenes het gekompeteer om die eerste pryse, wat onderskeidelik ’n
wekker/horlosie, haardroër of ’n kamera was. Vir die junior-primêre leerlinge, vermoedelik
net seuns, was die prys ’n radiobeheerde speelgoedmotor en die senior leerlinge kon ’n
sakrekenaar wen. Laasgenoemde was in hierdie jare ’n besonder skaars en duur stukkie
skooltoerusting.
Om fondse vir ’n plafon vir die NG Kerk in Macassar in te samel het Carla van Jaarsveld en
Betsie Malan op 31 Oktober 1982 ’n straatmark in die dorp georganiseer. Verder was Betsie
Malan ook in Desember betrokke by die verwelkoming van jong lidmate wat hulle grensdiens
voltooi het en weer moes aanpas in die ’normale’ lewe.
Hoe belangrik die invloed van die grensoorlog op die lidmate van die gemeente was, word
bevestig deur die Vroue-aksie van die gemeente wat in 1983 ’n uitnodiging aan ’n
Weermagoffisier van die Kasteel gerig het om hulle te kom toespreek oor die onderwerp Die
Vrou en die Aanslag, bedoelende die ’totale aanslag’ soos dit in die koerante en oor die SAUK
nuus vermeld is. Die byeenkoms is spesiaal op ’n weeksaand gereël sodat werkende vrouens –
en veral die ma’s van dienspligtiges – die praatjie kon bywoon.
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Later die jaar was dit nie net meer ouers van dienspligtiges wat oor die veiligheidsituasie
bekommerd was nie. In Mei 1983 het ’n straatbom in Pretoria ontplof waar daar ’n aantal
militêre personeel dood is. Onder die dooies en gewondes was daar egter veel meer
burgerlikes van alle rasse. Die reaksie in die gemeente was sterk en die woorde “Ons sal nie
voor kommunisme buig nie, net voor God” is binne die kerklike gemeenskap geuiter.
Lidmate wat hierdie stormagtige tyd beleef het sal onthou hoe vrouens hulle handsakke by
winkelsentrums moes oopmaak en aan veiligheidspersoneel toon. Metaalverklikkers was ook
aan die orde van die dag by alle openbare geboue en sakekomplekse. Hierdie situasie sou tot
aan die einde van die dekade voorduur. Vanaf die kansel is daar in hierdie spanningsvolle tyd
egter konsekwent ’n boodskap van versoening, en nie weerwraak nie, gebring.
Daar was ook ander politieke spanning in die gemeenskap toe die regerende party van die tyd
in 1983 ’n mandaat gevra het om stemreg na ander groepe as slegs die wit kiesers uit te brei.
Dit het tot die totstandkoming van die Driekamerparlement gelei en daar was plaaslik lidmate
wat hierdie besluit moeilik aanvaar het. Sommige lidmate het hulle lidmaatskap opgesê en by
ander kerke soos die AGS en Presbiteriaanse Kerk aangesluit. Aan die ander kant was daar
ook lidmate in Somerset-Wes wat teruggekeer het na die NG Kerk.
Die NG Kerk het, te midde van die politieke spanning, ook besluite oor emosioneel sensitiewe
onderwerpe geneem. Die plaaslike kerkraad het die riglyne van die Sinode oor aborsie
ontvang. In baie spesiale gevalle was aborsie wel toelaatbaar en het dit ’n direkte invloed op
vrouelidmate van die gemeente gehad.
Ook die historiese nalatenskap van die gemeente het weereens aandag ontvang.
Die bruin lidmate van die huidige VGK het ’n eie kerk in Macassar gebou en nie meer die
historiese kerk gebruik nie. Op 21 April 1983 is ’n maatskappy sonder winsoogmerk met agt
direkteure gestig, met onder andere menere Kosie Bredell, Francois Malan, BR Ravenscroft
(stadsraadslid) en later Jean du Plessis (vanaf 1984) as direkteure. Baie gepas is Louis Steyn, ’n
argitek, die huidige voorsitter van die nutsmaatskappy wat die dorp as historiese en
argitektoniese landmerk moet bewaar. Die maatskappy het ’n langtermynkontrak met die
Nuwe Apostoliese Kerk gesluit en hierdie genootskap sou die kerk 20 jaar lank huur – en ook
in stand hou.
Daar was in hierdie tyd ook veranderinge wat eintlik nietig voorgekom het, maar wat aan die
amper patriargale en formele kerklike tradisie van die verlede gekou het. In November 1983 is
besluit dat kerkraadslede tydens die aanddienste saam met hulle gesinne in die ‘gewone’ banke
kon sit! Ook is die pluimbalklub se versoek dat ‘anderskleuriges’ tydens ligawedstryde die
kerksaal kon gebruik deur die kerkraad goedgekeur.
Die kerkraad het ook besluit om, as deel van hulle sendingaksie, na ander sendingleraars uit te
reik en nuwe projekte gesamentlik te loods. Op ’n meer sosiale vlak het die kerkraad weereens
toegestem dat daar volkspele in die kerksaal toegelaat sou word. Dans was in hierdie jare van
verandering nog steeds ’n netelige saak vanweë die ‘euwels’ wat met dans geassosieer is. (In
ligter trant: Volkspele is in hierdie tyd deur Stellenbosse studente “Calvinistiese Hop-Hop”
genoem!).
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Op 6 November 1983 het dr Manie Malan sy afskeidsdiens in die gemeente gehou en is ds LJP
(Nestor) van Niekerk in sy plek as tweede leraar beroep. Ds van Niekerk is op 27 Januarie
1984 in die gemeente bevestig. Dr Malan sou later ook die skrywer van verskeie boeke word,
onder andere ook oor sektes. Ds Nestor van Niekerk sou tot 2006 ’n waardevolle bydrae tot
die werk in die gemeente en die wyer gemeenskap lewer.
In 1984-1985 het die volgende kommissies van die kerkraad die adminstratiewe en funksionele
aspekte binne die gemeente gereflekteer: Groepleiers en Diakens, Administrasie en Finansies,
Evangelisasie, Sending, Jeug, ’n Vroue-aksie-verteenwoordiger, ’n Argiefkommissie (Ds Gert
van Jaarsveld, Jean du Plessis en Elsie de Wet), Beplanning, Liturgie en Eredienste, ’n
Toelatingskommissie (vir katkisante), Leer en Akuele Sake (bestaande uit die leraars) en ook
Publisiteit en Publikasies. Laasgenoemde kommissie het ook uit die twee leraars bestaan.
Wat moontlik in hierdie stadium ontbreek het, was ’n kommissie vir die sorg van ouer lidmate.
In hierdie stadium was die demografiese samestelling van die gemeente reeds aan die verander
omdat jonger mense hulle toenemend binne die geografiese wyke van Hottentots-Holland- en
veral die snelgroeiende Helderberg-gemeente gevestig het. Die gemiddelde ouderdom van die
inwoners van die sentrale deel van die dorp het, in verhouding tot die ander, ’jonger’
gemeentes, vinnig toegeneem. Daar is egter wel spesiale aandag gegee aan die inwoners van
veral Huis Marie Louw, waar onder andere ook periodiek nagmaal bedien is. ’n Paar jaar later
sou daar egter vanuit die geledere van die ’ouer’ lidmate van die gemeente ’n projek ontstaan
wat vir die ‘jonges van gees’ betekenisvol was en wat ook na buurgemeentes uitgekring het.
So tussendeur die ‘ernstige’ sake wat voor die kerkraad gedien het, was daar ook in 1985 die
geval van ’n dame wat gekla het dat die lui van die kerkklok op ’n Sondagmôre voor die
erediens haar erg gepla het. As toegewing het die kerkraad besluit om die gelui van die
kerkklok te verkort; die eerste gelui sou tot drie minute beperk word en die tweede gelui tot
twee minute! Of sy daarna nog probleme met die lui van die klokke gehad het, is nie bekend
nie!
Die Kinderkrans, vroeër ook algemeen bekend as die Kindersendingkrans, is in 1986 afgeskaf
omdat daar reeds voorsienig gemaak was vir die kleiner kinders se geestelike behoeftes deur
spesiale kinderdienste aan te bied. Dit was ’n praktiese besluit omdat selfs laerskoolkinders se
weeklikse na-uurse bedrywighede al hoe voller geraak het. Die kinders in semi-stedelike
gebiede het nie meer, soos in die vorige dekades, net aan atletiek in die somer, en rugby en
netbal in die winter deelgeneem nie. Die gemeente het juis die vorige jaar ’n dienswerker vir
die jeug aangestel met die opdrag om aandag te gee aan die Junior en Senior KJA en om ook
die kinderdienste waar te neem.
In 1986 is daar besin oor die moontlikheid om nog ’n leraar te beroep omdat die twee
dienende predikante elk ’n duisend besoekpunte moes beman. Vanaf 1 Januarie 1987 het die
predikante egter hulp gekry deur die aanstelling van ’n pastorale hulp, proponent H Fouché,
wat tydelik vir ’n tydperk van ’n jaar aangestel is. ’n Borg is gevind wat ten minste maandeliks ’n
groot bydrae tot sy vergoeding sou maak. Later is (ds) Fouché as predikant na HottentotsHolland-gemeente beroep en het hy dit aanvaar. Die sterk band tussen die Moederkerk en sy
buurgemeente het bly voortbestaan.
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Benewens die groot jaarlike kerkbasaars het die lidmaat Charlie van Rensburg dit op hom
geneem om in 1988 ’n mannebasaar op die sportveld van Hoërskool Hottentots-Holland te
reël. Hierdie eenmalige geleentheid het die gemeente R5 773,63 in die sak gebring. Die vorige
jaar het die verkoop van die kerk se erwe R30 000 opgelewer. Finansieel het dit in hierdie
stadium met die gemeente goed gegaan. Ongelukkig sou hierdie relatiewe voorspoed nie vir
altyd voortduur nie; die demografie van die gebied het steeds bly verander.
In 1988 is die CAD (Christelike Alkoholiste Diens) onder leiding van ds Nestor van Niekerk
gestig met majoor HL Ferreira as voorsitter, G Roux as sielkundige en mev Van Rooyen as
sekretaresse. Hierdie hulpvereniging het sy diens nie net tot NG Kerk-lidmate beperk nie en ’n
belangrike diens aan die breër gemeenskap gelewer.
Op Sondag 16 Oktober 1988 het ’n klein ramp, wat baie groter kon wees, tydens ’n erediens
plaasgevind. Die groot lig met sy fyn versielsels het as’t ware in die kerk ontplof en die skerwe
het op die Van Wyk-gesin beland. ’n Dogter is beseer en moes mediese behandeling ontvang.
Haar mediese koste is deur die kerk se versekering betaal – van die weinige gevalle waar daar
in die kerk se geskiedenis so iets voorgekom het. (Daarna sou die kerk se versekeringseise
toeneem, maar om totaal ander redes).
Teen die einde van die dekade het dinge eintlik min verander. Die grensoorlog het steeds
voortgeduur hoewel die einde daarvan in sig was. Jong dienspligtiges het steeds spesiale sorg
ontvang en in 1989 het die Lugmagkoor, die Kanaries, op 27 Augustus in die kerksaal
opgetree. Kaartjies is teen R5 vir volwassenes verkoop en die helfte van die inkomste van die
aand het na die kerk se basaarfonds gegaan.
In die kerkraad was daar sprake dat daar ’n derde predikantspos geskep kon word, maar daar
is besluit om, soos in die geval van Strandgemeente, gebruik te maak van die diens van ’n
emeritus predikant.
Predikante het in hierdie dekade gekom en vertrek, kerkraadslede het hulle termyne uitgedien
en nuwes is aangestel en kosters en orreliste het mekaar afgewissel. Benamings vir die werk wat
amptenare verrig het, het ook verander; kosters het logistieke bestuurders of fasiliteerders
geword en orreliste was nou musiekdirekteure. Die enigste konstante faktor was die skriba,
Elsie de Wet. Sy het in 1983 by die kerk diens aanvaar en sou tot 2015 haar taak as skriba met
groot ywer in die kerkkantoor vervul.
In November 1989 het daar vanuit die geledere van die ouer en afgetrede lidmate van die
gemeente nog ’n positiewe aksie ontstaan: die stig van ’n klub wat wou wys dat daar nog baie
murg in hulle pype was. Die seniorsklub, beter bekend as die Berg- en Seeklub, het aan talle
ouer lidmate, ook uit ander gemeentes, die kans gegun om saam met ander die wêreld opnuut
te verken en dinge te beleef wat hulle geestelik verryk het. Hierdie klub gaan steeds voort om
sin en betekenis aan ouer lidmate te gee.
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’N TYD VAN GROOT VERANDERING
1989-1999
Die jaar 1989 is afgesluit met ’n gesamentlike kerssangdiens wat deur die gemeente saam met
lidmate van die Presbiteriaanse Kerk en Anglikaanse Kerk bygewoon is. Hierna het sommige
jeuglidmate van die gemeente ook betrokke geraak by die stranddienste van die ACSV wat
geslagte lank al so ’n belangrike rol in die tradisionele Desembervakansies in die Strand gespeel
het.
Ds Gert van Jaarsveld en ds Nestor van Niekerk was die predikante wat die gemeente gelei het
toe daar vroeg in 1990 ’n toespraak in die parlement gemaak is wat Suid-Afrika onherroeplik
verander het, die toespraak van die president op 2 Februarie 1990 toe al die verbode politieke
partye ontban is. Onder die partye was ook die Kommunistiese Party, een van dié partye wat
slegs enkele jare tevore in die NG Kerk-familie, en ook in Moedergemeente, as die grootste
bedreiging van die Christendom voorgehou is. Hierdie aankondiging het alle Suid-Afrikaners,
ook Moedergemeente se lidmate, onkant gevang en sou die hele koers van die land se verloop
onherroeplik verander.
Ondanks die politieke verandering wat in die lug was, sou dit eers in 1994 met die eerste
demokratiese verkiesing wees wat die implikasies sigbare werklikheid geword het.
Moedergemeente se dienspligtiges van 1990, Pieter Roets, Woudie du Toit en Kobus en
Wynand Pelser, is by die naam genoem, ten spyte daarvan dat die grensoorlog in hierdie
stadium reeds tot ’n einde gekom het. Die groot onsekerheid oor die veiligheid en toekoms van
ons lidmate en ons land was in hierdie stadium steeds ’n realiteit.
Die jong lidmate van die gemeente wat nie militêre diens moes doen nie het ook aandag gekry.
Aan die einde van dié jaar kon skoolverlaters ’n kamp in Bainskloof bywoon en daar was ’n
baie aktiewe ACSV by Hoërskool Hottentots-Holland, soos ook ’n op-en-wakker Jeugklub
binne die Helderbergkom se gemeentes met Nina Swart en Smuts Brand wat in die bestuur
gedien het. Kinders kon ook saam met hulle ouers die jaarlikse gesinskamp die volgende jaar
by Disakloof bywoon.
Aan die ander kant het dinge ook nie regtig verander nie en het die gereelde vleisbraaie op die
plaas van die Morkel-familie, Die Bos, steeds voortgegaan en het die nuwe klub vir senior
lidmate hulle eerste vergadering gehou. Hierdie klub, die Berg- en Seeklub, is een van die
instellings waarvan die aard nie verander het nie en dit lê steeds na aan die harte van die ouer
lidmate van die gemeente.
Gedurende 1990 het dominees Van Jaarsveld en Van Niekerk op Stellenbosch
opknappingskursusse by BUVTON aan die Kweekskool bygewoon om meer in voeling met
die stand van teologiese opleiding en praktyk te kom.
Die streng standpunte wat in die sewentiger- en tagtigerjare in die gemeente teenoor die
Rooms-Katolieke Kerk ingeneem is, het ook begin vervaag. ’n Vrouelidmaat van die gemeente
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is met ’n Ier getroud en die plaaslike Katolieke priester is toegelaat om die seën op die huwelik
in die kerk uit te spreek.
Ondernemings van die gemeente wat waardevolle diens aan die gemeenskap gelewer het was
die Christelike Alkoholiste Diens (CAD) wat deur al die gemeentes in die Helderbergkom
ondersteun is, asook die ACVV en, indirek, uitreike na Mosambiek. Die laasgenoemde
buitelandse sendingaksie is deur ’n besonder meelewende kerkraadslid, Kittie Smit,
meegemaak. Sy het ook uitgereik na die Moslems in Malawi.
Kittie en haar oorlede man, Pierre Smit, is dekades lank deur die moederkerk in hulle
werkkring in Malawi finansieel en moreel gesteun. Ds Pierre Smit was die seun van ’n
voormalige skriba-kassier van Moedergemeente.
Die gemeente was egter nie net ver buite die grense van die land betrokke nie; die nagskuiling
vir haweloses is ook in samewerking met ander kerkgenootskappe en hulporganisasies
ondersteun. Om fondse te werf is daar ook, saam met die ander organisasies, ’n ooreenkoms
met die Pick & Pay-supermarkgroep aangegaan waarin aankoopstrokies ingelewer kon word
om punte te verwerf. Die organisasie wat die meeste punte behaal het, kon dan van die
supermark ’n persentasie van die totale bedrag wat bestee is ontvang. Dit was nie die laaste keer
dat die kerk met maatskappye in die privaat sektor sou saamwerk om fondse vir die gemeente
en sy werksaamhede te verkry nie. Veranderende ekonomiese omstandighede lei tot
onkonvensionele inisiatiewe.
1990 was nie net die jaar van politieke koersverandering in die land nie. In dieselfde jaar het ’n
nuwe studiestuk van die NG Kerk verskyn onder die titel Kerk en Samelewing. Hierin is onder
andere in paragraaf 21 van die verslag gemeld “dat die Bybel, kragtens sy eie aard en bedoeling,
nie gebruik mag word as ’n handboek vir die oplossing van sosiale, ekonomiese of politieke
vraagstukke nie. Derhalwe moet alle pogings uit die hede of die verlede om ’n bepaalde sosiale
of politieke beleid direk uit die Bybel af te lees, of dit nou dié van apartheid of eiesoortige
ontwikkeling of ’n beleid van integrasie is, ten sterkste afgewys word.”
Dit was egter eers in 1991 dat die inhoud en impak van Kerk en Samelewing op gemeentevlak
ingesink het. Dit was grootliks die gevolg van die pastorale skrywe van die Algemene Sinodale
Kommissie (ASK) aan die gemeente wat op 6 November 1991 op ’n bestuursgroepvergadering
bespreek is. Die volgende is ’n uittreksel uit dié skrywe: “Die ASK is ingelig oor die probleem
wat op sommige plekke ervaar word met betrekking tot lidmate wat ongelukkig voel oor die
besluite wat die Algemene Sinode oor die apartheidsbestel geneem het.” Dan ook verder:
“[Die] ASK treur oor elke lidmaat wat vanweë besware teen die kerk se beleid en uitsprake die
kerk verlaat het.”
Van die lidmate wat weens die NG Kerk se amptelike uitsprake oor apartheid die NG Kerk
verlaat het, het by die Afrikaanse Protestantse Kerk (APK), wat reeds in 1987 gestig is,
aangesluit. Predikante van die APK was almal vroeër NG predikante wat nie die nuwe
gedagtegang in die kerk wou aanvaar nie. Daar is reeds in 1991 ’n APK-gemeente in die Strand
gevestig. Uit die notule blyk dit dat ten minste een egpaar uit die moederkerk by die APK
aangesluit het; ’n ander paar het by die New Life Centre ’n geestelike tuiste gevind.
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Die inhoud van Kerk en Samelewing is deur die oorgrote meerderheid van lidmate aanvaar
hoewel sommige lidmate ontevrede was met die koers wat die kerk ingeslaan het as “ontrou
van die kerk teenoor die Afrikanervolk” – aldus ’n verslag van die Wes-Kaapse Sinode.
Te midde van die beswaardheid van lidmate oor die ernstige koersveranderinge in die kerk in
die algemeen was daar ook ‘ligte’ beswaardhede – soos die klagte van ’n lidmaat dat die
nagmaalwyn tydens die laaste nagmaalviering ‘af’ was! ‘n Praktiese voorstel was dat die wyn wat
oorgebly het, nie soos in die verlede weer teruggegooi moes word nie. Die enigste logiese
afleiding is dat die wyn nie weggegooi is nie, maar gewillige drinkers gevind het!
‘n Relatief nuwe konsep wat gedurende die vroeë tagtigerjare binne NG gemeentes ontstaan het
was die instel van wyksbyeenkomste waar kerkraadslede van die betrokke wyke al die lidmate
op ’n gereelde basis by ’n huis of plek ontmoet het om die samekoms te lei. In 1987 is die
kerkraad geherorganiseer en het die tradsionele wyke plek gemaak vir pastorale groepe. Die
wyksbyeenkomste het binne die pastorale groepe ’n belangrike aspek gevorm, want dit is dáár
waar lidmate mekaar leer ken het en bewus geword het van ander se nood en spesiale
behoeftes, maar ook gawes, om mekaar te ondersteun.
Tydens ’n kerkraadbyeenkoms van 22 September 1991 het ds Van Jaarsveld die kerkraad
uitgevra oor die suksesse en probleme wat met die stelsel gepaard gegaan het. Daaruit het
geblyk dat dit veral die ouer lidmate was wat probleme met aandbyeenkomste gehad het wat
gedurende die week gehou is. Ander groepe het op Sondagaande vergader, wat moontlik méér
sinvol was.
Op 20 Julie 1992 is die orreliste Marieke König oorlede. Die nuwe orrelis wat haar vervang het
was die leierouderling Eduard Hough, wat sy amp moes neerlê om die nuwe pos te vul. Hy het
hierdie nuwe taak met groot ywer en sukses aangepak en het eers in Januarie 2012 sy laaste,
amptelike orrelspel voltooi! Die volgende jaar is hy met ’n toekenning van die Suid-Afrikaanse
Kerkorrelistevereniging vir sy 20 jaar diens as orrellis bekroon.
Wat die finansies van die gemeente betref het dit nie heeltemal so voor die wind gegaan nie.
Die gemeente het ’n groot belegging by die finansiële instelling, Supreme Holdings, gehad.
Hierdie maatsakppy is in 1992 onder likwidasie geplaas en die gemeente was bevrees dat hulle
moeilik hierdie verlies sou kon hanteer. Die kerk het ’n eis van R210 373, plus rente van R27
653, teen die likwidateurs ingestel. Enige terugbetalings sou in die volgende boekjaar as ’n nuwe
belegging aangeteken word.
Die onverwagte geldelike las van die gemeente is juis in hierdie stadium versag toe ’n erflating
ter waarde van R39 000 van ’n lidmaat, mev E Frank, in die kerk se rekening inbetaal is.
Daar was in hierdie tyd egter ook ander probleme, afgesien van bloot finansiële kwessies. Op
25 Julie 1993 het terroriste van die relatief onbekende Azanian People's Liberation
Army (APLA) die St James Anglikaanse Kerk tydens die aanddiens binnegekom en met
outomatiese vuurwapens op die kerkgangers losgebrand. Vier is doodgeskiet en 58 gewond.
Die reaksie was snel en op 2 Augustus is daar in die kerkraad besluit om ’n veiligheidskomitee
te stig om na die veiligheid van die gemeentelede om te sien. Met die volgende erediens het
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diakens die kerkgronde gepatrolleer en daar sou later met ’n veiligheidsmaatskappy
onderhandel word om van hulle dienste gebruik te maak.
Die boodskap wat ná hierdie grusame gebeure van die St James-gemeente gekom het, naamlik
verdraagsaamheid en om nie te haat nie, het ook weerklank in die plaaslike NG gemeentes
gevind. Predikante het liefde en verdraagsaamheid en vergifnis gepreek, nie haat nie.
Toevallig het die spesiale nagmaaldienste saans ook tot ’n einde gekom, maar om ’n ander rede
as veiligheid. Met die sluiting van die Gants-inmaakfabriek in die Strand, waar talle lidmate dagen nagskofte gewerk het, het die hoofrede vir hierdie gebruik verval.
Hierdie gebeure by Gants het ook uitgekring. Met die einde van die grensoorlog, en daarmee
gepaardgaande ontwikkeling van wapentuig, het die hoogs ontwikkelde wapenbedryf rondom
Somerset-Wes vinnig begin ineenstort en hoogs geskoolde werkers en tegnici se loopbane het
in die gedrang gekom.
Lidmate wat hulle werk verloor het, of as oortollig verklaar is en vroegtydig moes aftree, het
dikwels in finansiële nood beland. Maar hierdie probleme het ook tot sielkundige probleme
gelei vir mense wat nie op so-iets voorbereid was nie. Die kerk het materiële hulp aan sy
lidmate gebied, maar ook om die emosionele krisis te help oorkom. In hierdie stadium het die
NG Kerk se pastorale spreekkamer in Kaapstad ook gesluit en was daar ’n behoefte aan
sielkundige berading. Die kerk het, in samewerking met ’n sielkundige wat ’n kantoor by die
gemeente gehuur het, ooreengekom dat arm lidmate die dienste van die sielkundige gratis kon
verkry.
In hierdie verband het ds Van Niekerk ook in ’n ampsgesprek met die kerkraad riglyne verskaf
oor onder andere die vraag: Hoe staan ek iemand by wat werk verloor het?. ’n Ander vraag wat
moontlik hiermee verband hou, was: Hoe hanteer ek ’n lidmaat wat nie kerklik inskakel nie?.
In die ongekompliseerde lewe in die tydperk tot 1990, en dan die nuwe onsekerhede en
afleggings wat daarna gekom het, was die kanse goed dat daar lidmate was wat ernstige
geloofsprobleme ervaar het.
In 1994 het die gemeente, soos so dikwels in die verlede, weereens gebuk gegaan onder
groeiende finansiële laste en inkomste wat nie groei nie. Lidmate is aangemoedig om
maandelikse dankoffers per debietorders te laat aftrek en om ook ’n jaarlikse persentasie
eskalasie in te bou. Dominees Van Jaarsveld en Van Niekerk het die voorbeeld gestel en die
kerkraad versoek dat 10% van hulle salarisse teruggeploeg word in die kerkkas.
Weereens het daar geldelike verligting gekom deur die verkoop van ’n kerkerf in Strubenstraat
wat die bedrag van R60 000 opgelewer het.
Soos by alle NG gemeentes in die land, bly die finansiële aspekte rondom die kerk ’n half
onaangename maar noodsaaklike faktor.
Die jaar 1994 was ook dié jaar waarin die gemeente 175 jaar lank bestaan het en dit is ook
feestelik gevier. Aan die begin van die jaar is Eduard Hough aangestel as sameroeper van die
fees en is daar talle funksies gereël en programme gedruk, ’n Blommefees is gehou, asook
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verskeie uitstallings, orreluitvoerings en die optrede van kore en massakore tydens erediense en
spesiale geleenthede.
Jean du Plessis het ’n kort geskiedenis van die gemeente opgestel, maar weens ’n tekort aan
fondse kon die manuskrip nie gedruk word nie. (In 1969 het die kerkraad amper, ook weens
’n gebrek aan geld, nie die manuskrip van ds Hopkins oor die gemeente se 150 jaargeskiedenis die lig in boekvorm laat sien nie.)
Soos wat die koms van televisie in 1975 die manier van dink en doen in die samelewing
verander het, het die koms van rekenaars en die digitale wêreld in die laat 1980’s ook die
manier van kommunikasie en interaksie beïnvloed.
In 1994 het die kerkraad reeds aanbeveel dat die administrasie van die kerk nou ook
rekenaarmatig moes word – mits daar voldoende finansies was! Die geld is gevind en in Maart
1995 kon verslag gedoen word dat rekenaartoerusting ontvang en geïnstalleer is en dat die
personeel reeds begin het met opleiding om die nuwe elektroniese hulpmiddel behoorlik te
benut! Die eerste notule van ’n kerkraadsvergadering ná die installering van die stelsel is dan
ook op ’n rekenaar verwerk en met ’n rekenaardrukker uitgedruk. Dit sou egter nog tien jaar
duur voordat die gemeente sy eie webblad op die Internet kon vestig
(www.ngsomerset.angelcities.com).
Binne- en buitelandse sendingaksies is in hierdie tyd steeds geesdriftig ondersteun, maar die
grense het nou verskuif na buite die tradisionele Afrika-grense.
In 1993 het die internasionale sending- en evangelisasieskip, die Doulos, in Kaapstad geanker
en het die jeugwerkers aan boord ook die Somerset-Wes-gemeente besoek. Een van die jong
lidmate, Gerrit de Villiers, het besluit om by hulle aan te sluit en het vir twee jaar die
evangelisasiewerk rondom die aardbol kon meemaak. Op 22 Oktober 1995 was hy terug en,
vergesel van ander Doulos werkers, het hulle hul geestelike getuienis in die gemeente gelewer.
Willem Botes, ’n seun van die gemeente en die sendeling wat die gemeente in Decoligny in
Transkei ondersteun het, se diensbakkie het na meer as 300 000 km probleme begin gee en
die kerkraad het besluit om R13 000 as ’n rentevrye lening aan hom toe te staan. Mevrou G
Maritz het voorgestel dat die wins by die gemeente-ete vir hierdie doel aangewend word. Botes
se bakkiefonds het ook hulp ontvang van die Helderberg-, Hottentots-Holland- en StrandNoord-gemeentes. Meer plaaslik is daar weer gesels oor waar die beste plek was om die
sopkombuis te bedryf en ds Van Jaarsveld kon meld dat die stadsraad moontlik ’n plek regoor
die biblioteek in Victoriastraat sou kon beskikbaar stel. Die demografie van die middedorp het
sodanig begin verander dat so ’n skuif die sinvolste was.
Op die tuisfront is Frans Burger as jeugwerker aangestel. Hy het in Januarie 1997 hierdie pos
gevul en is in 1998 deur André Serfontein opgevolg. Hulle opdrag was om kategese-onderrig te
gee en te koördineer, verantwoordelikheid te aanvaaar vir die klub vir hoërskoolkinders
(Downstairs-groep) wat Vrydagaande byeengkom het en ook die naskoolse lidmate (die
Maxima-klub) en die hou van bidure. Verder is jeugbyeenkomste Sondagaande om ses in die
Kelder in die kerksaal gehou.
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Ouer persone was ook vir die gemeente belangrik en dié wat in Huis Marie Louw en Huis Jan
Swart nie meer die maandelikse huurgeld kon bekostig nie, is finansieel ondersteun. Ook is
voorgestel dat lidmate en kerkraadslede praktiese dinge kon doen deur vir die inwoners wat nie
meer motor kon bestuur nie, inkopies te doen.
In die loop van 1998 het (die eerste) lidmate afkomstig van die VGK uit Kraaifontein by die
gemeente aangesluit. Hierdie gebeurtenis volg op die kerkraad se aanvaarding van die
Belydenis van Belhar, wat reeds in 1997 voor die kerkraad gedien het en aanvaar is. Tye was
besig om wesenlik te verander en as daar gekyk word na lidmate wat die gemeente verlaat het,
was die hoofrede dat hulle by ‘méér charismatiese’ kerke soos die Ebed-gemeente en Bay
Christian Family Church aangesluit het. ’n Dekade of wat later sou die stroom omkeer en het
nuwe lidmate by die gemeente aangesluit juis omdat hulle ’n meer ‘konvensionele’ kerk gesoek
het.
In 1999 het die kerkraad die gebruik van die volgende nuwe kanselklede vir die kerklike
kalender goedgekeur – nadat daar agt jaar lank daaroor geargumenteer is! Pinkstertyd – ’n wit
duif as motief; Lydenstyd en Paasfees – ’n kruis teen ’n pers agtergrond; Advent – ’n Ster; en
vir algemene gebruik - die Christus monogram. Die oorspronklike kleed is geraam en word in
die kerk uitgestal.
Soos alle geboue en instansies instandhouding nodig het, het die kerksaal en pastorieë ook
opknappingswerk ondergaan. Om fondse vir die ekstra uitgawes te verkry is onder andere die
buurerf van die Bridgewater-pastorie verkoop. Die houtvloer van die kerksaal moes teen
kewers behandel word en ekstra sekuriteit is by die pastorieë, kerk en kerksaal aangebring. Die
laat negentigerjare het ongelukkig ’n tydperk begin beleef waar die graad van misdadigheid
kommerwekkend begin toeneem het. Hierdie tendens duur voort tot vandag.
Die jaar is afgesluit met die hou van ’n kersmark, ’n belangrike nuwe ondernemig wat ook in
die buurgemeentes begin posvat het en deel geword het van die kerk se aktiwiteite en
jaarprogram. Almal het gewag dat die jaar 2000 sou aanbreek en gevrees dat al die
rekenaarstelsels die gees sou gee, ook Somerset-Wes se kerkkantoor!
’N DEKADE VAN BESTENDIGHEID
1999-2009
Die nuwe millennium het stil-stil aangebreek ten spyte van vrese dat die digitale wêreld ineen
kon stort met rampspoedige gevolge vir die algemene infrastruktuur, finansiële instellings en
die alledaagse lewe. Daar was ook doemprofete wat beweer het dat die einde van die wêreld
aangebreek het! Die eerste dekade van die millennium het ook by uitstek die tydperk geword
waarin die wêreld, en daarmee ook kerke, steeds meer en meer na ’n rekenaarmatige en
digitaal gedrewe omgewing omgeskakel het.
Dit was ongelukkig ook ’n land waar misdaad en geweld sterk op die voorgrond getree het en
ook die gemeente en lidmate toenemend die slagoffers van diefstal geword het. Lidmate is in ’n
groter mate as vroeër aan geweld blootgestel en talle het besluit om veiligheid in nuwe,
ommuurde veiligheidskomplekse te soek wat soos paddastoele begin opskiet het. Hiermee het
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die demografie van Somerset-Wes-gemeente ook begin verander, met veral ouer mense wat in
hul huise onveilig begin voel het.
Die praktiese aspekte rondom die veiligheid by die kerkkantoor het die hulp ingesluit wat mnr
Danie Kotze verleen het as ’n veiligheidsgeleide vir die skriba wanneer sy die kollektegeld op ’n
Maandagoggend moes gaan bank, die aanbring van ’n staalomheining en staalhekke by die
kerkkantoor en ook so ’n eenvoudige ding soos ’n loergaatjie in die kantoordeur. Die slot van
die hek kon vanaf die kantoor beheer word om ongewenstes buite te hou. Verder is daar ook
in die kerkraad voorgestel dat ’n sekuriteitsfirma tydens eredienste en ander byeenkomste die
kerkterrein moes bewaak, nie om ’n terreuraanslag af te weer nie, maar om die motors van die
lidmate teen ‘gewone’ inbrake en diefstal te beskerm.
Ds Gert van Jaarsveld het ’n blaaskans gekry en sou eers in April 2000 van sy langverlof na sy
verpligtinge in die gemeente terugkeer.
Die kerkprogram het rustig verloop met gereelde kerkraadsvergaderings op Maandagaande, die
jaarlikse sondagskoolpiekniek op die buurskool se sportterein, kerkdienste wat by die
ouetehuise gevolg kon word en ook na Silver Oaks uitgebrei is, ’n sendingweek waaraan ds
Eddie Scheffler van Kuilsrivier en ds Willem Botes uit die Transkei deelgeneem het, die
Christusfees en die kersmark, wat ’n belangrike jaarlikse instelling geword het.
In die lig van die elektroniese revolusie het die kerkkantoor ook e-pos via Internet verkry teen
die baie billike bedrag van R179 per jaar. Die kerkkantoor moes tred hou met wat in die
sakewêreld gebeur – en ook al hoe meer met die digitale wêreld van die gewone mens en
lidmate. Die poskantoor het verliese begin lei omdat daar veel minder briewe geskryf is en
gewone en tradisionele besoeke aan hierdie instellings begin afneem het, veral in semi-stedelike
gebiede soos Somerset-Wes.
Hoewel daar nuwe lidmate by die gemeente aangesluit het, het ’n veel groter getal lidmate na
veral Helderberg-gemeente vertrek, die gebied wat die ruimte vir nuwe residensiële uitbreiding
gebied het.
Die nuwe millennium het ook nuwe tendense meegebring. Tradisionele begrafnisse het begin
afneem en verassing het die plek van hierdie eeue-oue gebruik begin inneem. Soos in ander
NG gemeentes, is daar begin om ’n gedenkmuur by die kerk te bou waar die as van oorlede
lidmate in nissies geplaas kon word. Daar is besluit om nissies teen R1 000 aan lidmate
beskikbaar te stel wanneer die gedenkmuur voltooi is. Ongelukkig het lidmate ook begin afwyk
van die gebruik om uit die kerk begrawe te word en eerder ’n klub of ander plek waarmee die
oorledene ’n sterk band gehad het, gesoek waar ‘die lewe van iemand gevier’ is. Dieselfde het
ook begin geld vir huwelike waar die seremonie by ‘trou venues’ moes plaasvind eerder as in
die kerkgebou self, waar die bruidegom en bruid hulle as lidmate van die kerk laat aanneem
het.
In die NG Kerk, met sy streng Calvinistiese grondslag, was ’n houtkruis in ’n kerk met die
Rooms-Katolieke geloof geassosieer. Calvinistiese kerke in Nederland en Skotland was
tradisioneel ‘kaal’ as dit byvoorbeeld met die Lutherse Kerk vergelyk is. Die aanbring van ’n
houtkruis wat deur die houtwerkonderwyser (en ouderling) Thys Fourie gemaak is en in 2000
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in die kerk in Somerset-Wes geplaas is, was dus eintlik ’n breuk met die eng Calvinistiese
tradisie. Maar Somerset-Wes het net gedoen wat reeds in talle ander NG gemeentes ’n
algemene gebruik geword het. Dit was darem nou ook ’n nuwe millennium en gebruike van
500 jaar vantevore kon maar verander!
Voorstelle aan die kerkraad en predikante in hierdie tyd was ook die nuwe gedagte dat die
predikant die gemeente by die oggenddiens met ’n Goeie Môre groet en dat die gemeente op
dieselfde manier kan teruggroet. Na afloop van die seën moes Amen ook deur die gemeente
gesing word.
In 2001 is die nuwe Liedboek van die NG Kerk in Meimaand in gebruik geneem en is ekstra
tyd deur die orrelis (Eduard Hough) en koorleier daaraan bestee om die gemeente nuwe
woorde en melodieë onder die knie te laat kry.
‘n Somber noot in 2001 was die dood van Helena van Niekerk, die vrou van ds Nestor van
Niekerk. Sy was baie betrokke by die vrouewerk van die gemeente en het ook in verskeie
kommissies van die kerk in die Wes-Kaap gedien.
In dieselfde jaar het beide die koster en skoonmaker bedank en is hierdie poste voorlopig nie
gevul nie. Die volgende jaar het die kollektebordjies plek gemaak vir sakkies waarin die
kollekte tydens eredienste opgeneem kon word. Hierdie nuwe praktyk was eintlik ’n terugkeer
na die gewoonte wat in die negentiende eeu, en selfs daarna nog, gegeld het toe sakkies met
lang stokke deur die kerkbanke rondgestuur was. Hierdie ‘ou’ gebruik het twee voordele
gehad: Daar kon méér geld in die sakkie pas as in ’n kollektebord en die ander lidmate in die
bank kon nie sien hoeveel die lidmaat in die sakkie gooi nie! Hierdeur is lidmate ’n
verleentheid gespaar as hulle die vorige dag nie gesorg het dat hulle kerkgeld in hulle beursies
gehad het nie.
Soos elke NG gemeente in die land in hierdie tyd ondervind het, het die finansiële aspekte vir
die onderhoud van ’n gemeente en sy geestelike en materiële aktiwiteite onder druk gekom.
Sommige gemeentes het ophou bestaan en ander moes met buurgemeentes saamsmelt en met
die dienste van slegs een predikant oor die weg kom. Die kollektes tydens eredienste en die
vrywillige dankoffers van die lidmate was net genoeg om die salarisse van die predikante te
betaal. Die administrasie van die kerk, skoonmaakdienste en instandhouding was duur items
en elke gemeente moes planne beraam om die gemeente normaal te laat funksioneer. Nuwe
planne moes beraam word en sommige gemeentes het advertensieruimte op elektroniese
borde aan ondernemings verkoop – soos wat ook deur skole gebruik is om sportvelde te kon
onderhou. Somerset-Wes het ’n vindingryke antwoord gevind deur ’n onopsigtelike
seinapparaat vir selfoonontvangs aan die kerktoring te laat aanbring. Hierdeur het die gemeente
’n vaste jaarlikse en maandelikse inkomste ontvang vir die noodsaaklike diens wat die
maatskappy vir die gebruikers van selfone en data in die Helderbergkom aanbied.
Nog ’n bron van inkomste vir die gemeente het gekom uit die verhuring van die saal aan die
Westelike Provinsie Bloedbank.
’n Gholfdag is ook gehou vir fondsinsameling met ’n eerste prys ter waarde van twee
vliegkaartjies na Europa. Uit ’n onverwagte oord het die gemeente R50 000 ontvang uit die
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boedel van een van die lidmate, mevrou Anna Burrel. Met meer fondse beskikbaar is die
gedenkmuur toe in 2002 gebou. So ook kon verbeteringe aan die kombuis, wat elke
Vrydagaand deur die gemeente vir bak en brou gebruik is, aangebring word. Hierdie
geleentheid het bekend geraak as die gewildeVrydagaandkafee waar lidmate mekaar ook
sosiaal kon vind.
Groeiende misdaad en onveiligheid het ’n toenemende probleem geword en veiligheidshekke
en ook ’n monitor-kamera is by die kerk geïnstalleer. In dieselfde tyd is die grassnyer van die
kerk gesteel. ’n Jaar of wat later het die steel van koperpype en krane, wat gereeld voorgekom
het, ’n ernstige kopseer vir die kerkraad – en sy versekeringsmaatskappy – geraak. In
Desember 2004 is die krane nie minder nie as vier keer gesteel! Die kerk het presies dieselfde
probleme begin ervaar as waarmee die meeste lidmate in die Helderbergkom, en waarskynlik
ook landswyd, te doen gekry het.
Hulp aan behoeftige lidmate in die gemeente het ook aandag gekry met die aanbied van ’n ete
waarvan die wins na die kerk se nuwe barmhartigheidsdiens – met die nuwe naam Caritas – sou
gaan. Ook straatmense is nie agtergelaat nie – met die hulp wat die gemeente met sy
sopkombuis aan hulle gebied het. Hier het die gemeente saamgewerk met ander kerke en
organisasies wat oorkoepelend bekend was as die Helderberg Street People Centre-projek.
Op kulturele vlak was daar op 9 Mei 2004 ’n orreluitvoering deur die befaamde Zorada
Temmingh van Stellenbosch om die honderdjarige bestaan van die gemeente se derde orrel
feestelik te vier. By hierdie geleentheid het die sopraan Sanet Allen ook opgetree.
Die sending het ook spesiale aandag gekry en Francois Malan en JC van der Walt het in 2004
‘ons’ sendeling, Willem Botes, in die Transkei besoek om te help met bouwerk op die
sendingstasie en buiteposte. Hulle het daarna ’n volledige verslag van hulle werk daar aan die
gemeente voorgelê. Dr Chris Greyling het ook die gemeente toegespreek oor die werk wat
onder die Moslemgemeenskap van die Kaap gedoen word. Sendelinge wat in Malawi onder die
Yao (’n oorwegend Moslem-stam) gewerk het, is ook deur die gemeente finansieel ondersteun;
so ook geestelike werkers in Peru, Noord-Mosambiek, Malawi en ook St Petersburg in die
Russiese Federasie. Dit is inderdaad sending en evangelisasie sonder grense!
In hierdie tydperk het die gemeente ook die kuberruim betree met die bekendstelling van sy
webwerf wat (toe)onder die adres www.ngsomerset.angelcities.com te vinde was.
Saam met die webtuiste het die kerkkantoor in 2005 ook oorgeskakel na Internet-bankdienste
en was dit nie meer nodig om soveel kontant in die kantoor te hanteer nie. Lidmate kon nou
hulle dankoffers elektronies vanuit hul wonings hanteer.
In die plek van die gebruiklike bordjie met die psalm- of gesangverse vir die erediens wat altyd
teen die kerkmuur gehang het, het die gebruik van PowerPoint-aanbiedings die woorde van die
liedere nou direk teen die skerm gegooi en kon die predikante ook die hooftekste van die
boodskap daarop projekteer. So ook die kern-Bybelverse van die preek. Die gebruik van
grafiese materiaal, en ook die vertoon van videogrepe, kon nou ook gebruik word om die
boodskap van die dag met klank sowel as visuele beelde effektief oor te dra. Teen 2006 was die
oorgang vanaf die tradisionele tipe erediensaanbieding na die digitale era byna afgehandel.
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Van die elektroniese tegnologie na die kulturele: Die orrelis het vir die einde van die jaar ’n
musiekkonsert met die mezzosopraan Hannelie Rupert beplan en het in die vooruitsig gestel
dat die opbrengs van die konsert nuttig deur die kerk aangewend kon word. Maar ook die
diefstalkultuur het hoogty gevier en daar is aan die kerkraad gerapporteer dat die blompotte by
die nuwe gedenkmuur gesteel is. ‘n Kwotasie vir nuwes moes by ’n firma verkry word wat in
marmer- en granietprodukte spesialiseer.
In 2006 het die gemeente afskeid geneem van ds Nestor van Niekerk wat weens mediese redes
demissie aanvaar het. Sy opvolger, ds Johan van Niekerk, is op 3 Junie 2007 in die gemeente as
leraar bevestig. Tot en met die 200-jarige bestaan van die gemeente sou hy die dienende
predikant wees nadat ds Gert van Jaarsveld in 2013 afgetree het.
Die Pinksterfees is op 4 Junie 2006 deur al die NG gemeentes in Somerset-Wes saam by
Hoërskool Macassar gehou. By dié geleentheid is daar ook kospakkies aan behoeftiges
uitgedeel. Somerset-Wes-gemeente was ook in die besonder betrokke by die buurgemeente en
het mildelik bygedra tot die salaris van die VGK-leraar. Ongelukkig het die predikant in die
loop van die volgende jaar die gemeente verlaat en is die maandelikse bydrae vir eers beëindig.

Die Venster, die gemeenteblad, het ook in 2006 die lig gesien. Voorgangers van hierdie
gemeentepublikasie was Brug (1977-1978) en Kontak (1977-1980). Ondanks die impak van
die elektroniese en sosiale media bly daar steeds ’n behoefte aan gedrukte kopieë vir lekker
lees – al is dit heelwat duurder as elektroneise flitse wat op die ou einde iewers in die niet
verdwyn! Maar ook Die Venster, ook genoem GemeenteVenster, het in gedrang gekom toe
daar gesukkel is om redaksielede te kry.
Veranderende tye bring ook nuwe werksbeskrywings. Op 27 Februarie 2007 is daar ’n
bespreking gehou oor of die tradisionele kosterspos behou moes word en of die
werksbeskrywing moes verander. Die nuwe titel van die pos sou permanente logistieke
bestuurder wees, wat véél meer behels het as dié van die tradisionele kosterwerk. Dana Loots is
die eerste persoon wat onder hierdie nuwe posbeskrywing aangestel is.
Die kerk se begroting vir 2008 het weereens gedeeltelik rondom tegnologie gewentel en ’n
nuwe klankstelsel en tegnologie vir die kerk het by R100 000 gaan draai. Daar moes ook méér
rekenaars verkry word om by die betaalpunte van die immer gewilde kersmark gebruik te
word. Later in die jaar het ds Johan van Niekerk voorgestel dat daar op ’n slagspreuk en logo
vir die gemeente besluit moes word. (Daar is op Die Omgeegemeente besluit.)
In 2009 het die kerkraad besluit om nie meer sy eie maatskaplike werkster in diens te hou nie.
Sy kon nie meer al die werk hanteer nie en lidmate moes voortaan met die ACVV se werksters
in aanraking kom. Die ACVV was in elk geval baie nou verbind met al die NG kerke in die
Helderbergkom en het ook van hulle finansiële steun ontvang.
Die algemene geldsake van die gemeente was ook nie meer so rooskleuring soos voorheen nie
en daar is versoek om die oortrokke rekeningfasiliteit by die bank van R80 000 tot R150 000 te
verhoog.
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Miskien was dit die half benarde geldelike toestand van die gemeentesake wat daartoe gelei het
dat die kerkraad goedkeuring gegee het dat by ’n geleentheid in die kerksaal gedans en wyn
verkoop kon word. Die reaksie was uiteenlopend en ten minste één meelewende lidmaat het sy
beswaar hierteen skriftelik by die kerkraad ingedien. Aan die ander kant is daar reeds dekades
tevore volksdanse (of volkspele) in die kerksaal toegelaat en die R100 per kaartjie vir die
geleentheid was nie te versmaai nie.
Die jaar 2009 het op ’n historiese noot afgesluit: Die notules en ander dokumente en verslae is
vir veilige bewaring na die NG Kerkargief oorgedra – om weer in 2019 geraadpleeg te word vir
die 200-jarige fees van die gemeente!
’N DEKADE VAN KONTRASTE EN VERANDERING
2009-2019
Hierdie dekade word gekenmerk deur ’n paar laagtepunte, maar terselfdertyd ook wonderlike
hoogtepunte en seëninge. Dit was ’n tydperk waarin gewaardeerde werknemers/personeel vir
baie jare wonderlike diens gelewer het aan die gemeente. Van die agt betaalde amptenare wat
aan die begin van 2009 nog in diens van die gemeente was, sou slegs twee die 2019-feesvieringe
as werknemers meemaak. Genadiglik is vyf nuwe werknemers in hierdie tyd in diens geneem
wat, saam met die twee bestaandes, in ’n effektiewe span meewerk om die gemeente se ratte te
laat draai. Dit sou uiteindelik ook ’n dekade word van nuwe denke oor die gemeente se
eiendomme en herstel van die eiendom-infrastruktuur van die gemeente. Hierdie dinge het
nie sonder spanning en konflik geskied nie.
Met die groter wordende skaarste aan grafpersele in begraafplase, asook die toenemende
vandalisering van bestaande grafte, raak die aanvraag na nissies in die gedenkmure voortdurend
groter. Die kerkraad moes noodgedwonge die bestaande gedenkmuur vergroot om vir die
groter aanvraag voorsiening te maak. Selfs die gedenkmure by die kerkkompleks spring nie
vandalisme vry nie en klein blompotjies wat saam met die nis voorsien word, kry voete.
Hiervoor, en om mense te verhinder om daar te oornag, moes die gedenkmuur omhein word
en moet besoekers aan die gedenktuin in die vervolg deur ’n kodeslot toegang verkry.
Nadat daar vir ’n aantal jare geen aand-eredienste gehou is nie totdat dit in 2008 weer hervat is
met die oog daarop om jonger mense te betrek en dalk vir jong gesinne voorsiening te maak
deur ’n nuwer idioom of metodiek met alternatiewe begeleiding en interaktiewe gesprek, is
besluit om dit aan die einde van 2009 te evalueer. Die gevolgtrekking was dat, hoewel hierdie
geleenthede bevredigend bygewoon is, dit grotendeels dieselfde lidmate was wat die
oggenderedienste bygewoon het. Daar is dus steeds nie daarin geslaag om nuwe mense te
betrek nie. Gevolglik is daar besluit dat ’n eksperiment uitgevoer moes word deur die aanderedienste in die kerk te vervang met ’n huiskerkbyeenkoms met die hoop dat die groep sou
groei, verdeel en die huiskerke sou vermeerder. Met die groot wisseling in bywoners van die
byeenkomste, omdat jongmense vinniger van werk- en woonplek verander, blyk hierdie
eksperiment nie suksesvol te wees nie. Heelwat van die ouer mense het ook nie kans gesien vir
die huiskerkgedagte nie en dit nie bygewoon nie. Toe daar uiteindelik in 2011 weer
teruggekeer is kerk toe met die aand-eredienste, was die bywonerstal heelwat minder as voor
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die huiskerk-eksperiment. Daar is toe ook besluit om die aanddiensgeleenthede te verskuif na
Patmos, ’n kleiner lokaal in die saal waar daar ná die boodskap op meer intieme wyse ook met
koffie en tee lekker saamgekuier kon word.
Op getuienisterrein verander die landskap in die gemeente radikaal in hierdie tyd. Die projekte
waarby die gemeente in die verlede betrokke was, was vir die meeste lidmate net name en daar
was geen direkte verbintenis met die werkers op hierdie terreine nie. Die beplanning was om
nuwe projekte te identifiseer, verhoudings te bou met die betrokkenes en om dan ook deur
middel van Geloofgelofte-offers lidmate aan te moedig om finansieel by hulle betrokke te raak.
Toe Helderberg Uitreik, wat Helderberg-gemeente se getuienisprojekte bestuur en ’n
organisasie sonder winsoogmerk is, van Moedergemeente se planne kennis neem, het die
bestuur die inisiatief geneem om Somerset-Wes-gemeente te nooi om as vennoot by hul
projekte by Helderberg Uitreik aan te sluit sodat hulle nie nodig sal hê om ’n soortgelyke
struktuur op te rig ten einde hul projekte verantwoordelik te bestuur nie. Toe die kerkraad
hierdie aanbod aanvaar, is Helderberg Uitreik se grondwet verander om Moedergemeente as
vennoot met ’n permanente verteenwoordiger in die bestuur op te neem. Die kerkraad wys
daarmee vir ds Johan van Niekerk aan as verteenwoordiger van die kerkraad in die bestuur van
Helderberg Uitreik. Verteenwoordigers van die twee gemeentes in die bestuur word elke twee
jaar verkies.
Met hierdie ooreenkoms was daar slegs enkele nadele soos dat dit vir lidmate moeilik was om
die band met Helderberg Uitreik te verstaan gegewe die naam van die organisasie – so asof dit
slégs ’n projek van Helderberg-gemeente is. ’n Verdere nadeel was dat verskeie projekte se
verteenwoordigers, synde lidmate van Helderberg-gemeente, vergeet het van Moedergemeente
se vennootskap en meer moeite gedoen moes word om laasgenoemde se lidmate van die
projekte bewus te maak sodat hulle daarby betrokke kon raak.
Daar is egter die een groot voordeel dat Moedergemeente se lidmate nou by byna veertig
projekte betrokke kan raak in plaas van die vier wat uit die gemeente geïnisieer kon word. Daar
is genoeg aktiewe, werkende, bestaande projekte oor die hele spektrum van nood wat in die
gemeenskap bestaan dat elke jan rap en sy maat homself iewers tuis kan voel by een van
hierdie projekte se fokusse omdat dit hul harte aanspreek. Mettertyd sou projekte om die beurt
genooi word om hul projek, met die vorm van nood wat aangespreek word, tydens
spreekbeurte in eredienste te kom bekendstel. Die reaksie van lidmate op hierdie gereelde
blootstelling blyk deurlopend oorweldigend te wees omdat hulle graag hul kragte wil saamsnoer
met mense wat sinvol verskillende vorme van nood aanspreek sonder dat hulself dit
noodwendig prakties hoef te inisieer.
Die feit dat Helderberg Uitreik oor die infrastruktuur en bekwame personeel beskik om die
fondse op baie verantwoordelike wyse te bestuur, het Moedergemeente vrygemaak van hierdie
verantwoordelikheid. ’n Verdere pluspunt van hierdie samewerking tussen twee gemeentes is
op sigself ’n positiewe getuienis dat dit moontlik is vir gemeentes om saam te werk en moedig
hulle aan om meer terreine te soek waar hulle mekaar kan aanvul en bystaan.
Wat gemeentelike samewerking tussen die gemeentes in Somerset-Wes betref, getuig die
jarelange samewerking tussen die drie gemeentes met die Macassar Jesusbende-projek van
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suksesvolle gesamentlike uitreik in die omgewing. Talle lidmate help om toebroodjies vir die
byeenkomste voor te berei vir die kinders. Soms word daar getuig dat hierdie broodjies
sommige kinders se enigste kos vir die dag is. Ander help met die lesaanbiedings op hul
weeklikse byeenkomste.
’n Inisiatief wat later ook as projek by Helderberg Uitreik geregistreer sou word, ontstaan in
hierdie tyd, nl. die uitreik van lidmate na Helderberg Hospitaal al om die ander
Saterdagmiddag. By hierdie geleenthede gaan die groepie uitreikers, gewapen met selfgevulde
botteltjies koeldrank en pakkies koekies, van ongevalle af deur die hele hospitaal om aan elke
pasiënt en soms ook personeel die liefde en hoop van Jesus uit te deel. Waar nodig, word by
’n bed vertoef, ’n paar woorde gedeel en soms ook gebid. Wie weet hoeveel mense se lewens
ingrypend deur hierdie eenvoudige daad van gehoorsaamheid en omgee geraak is? Heelwat
lidmate is by hierdie projek betrokke deur die versameling van leë koeldrankbotteltjies, die
uitwas daarvan sowel as die herverpakking van koekies in kleiner pakkies.
Tydens 2010 ontstaan ’n nuwe projek wat later as die Betesda-bediening bekend sou staan. Met

hierdie inisiatief wou hierdie groepie lidmate uitreik na die talle siekes en verswakte bejaardes
om so ook die leraars se hande te sterk en hulle besoeke aan te vul met verdere omgee en
versorging waar nodig. Die groep beywer hulle ook om minstens een keer per jaar een of ander
vorm van toerusting aan te bied om lidmate te bemagtig op terreine waaroor hulle dikwels
onkundig voel en leiding nodig het. Temas soos hoe ons moet werk met mense wat demensie
begin ontwikkel, of wanneer bejaardes moet besluit om hul onafhanklikheid te begin prysgee
en na aftreeoorde of bejaarde-tehuise te verskuif, ens. word deur kundiges op die terreine
aangespreek. Die bediening se diens word later uitgebrei tot ’n plek waar mediese hulpmiddels
van allerhande soorte, kosteloos, veral deur lidmate geleen kan word. Dit sluit in rystoele,
looprame, been- en voetstutte, krukke tot selfs ’n hospitaalbed. Hierdie hulpmiddels is almal
aan Betesda geskenk deur lidmate wat die hulpmiddels nie meer nodig het nie of deur die
familie van afgestorwenes. Dit bring reuse-besparings op mediese terrein mee vir lidmate wat
dikwels nie hierdie peperduur hulpmiddels kan bekostig of wie se mediese fondse dit nie wil
dek nie.
Anders as in plattelandse gemeentes, is die lidmate dikwels sku om by leraars aan huis te kom.
Om meer informele kontak tussen lidmate en hul leraar moontlik te maak, is die ou pastorale
spreekkamer, wat jare lank deur ’n sielkundige gebruik is, maar in onbruik verval het en
uiteindelik net ’n stoorkamer was, weer ingerig as leraarskantoor. Hiermee is ’n suksesvolle
poging aangewend om die leraar meer toeganklik te maak vir lidmate wat hom wou spreek –
met of sonder afspraak as hy beskikbaar is. Dit blyk uiteindelik ’n heerlike en spontane
ontmoetingsplek te raak waar enigeen hul kop kon insteek en dalk ’n koppie koffie kon drink.
Tydens hierdie gemaklike ontmoetings is harte dikwels onbepland oopgemaak en kon salf
gesmeer en genesing gevind word. Een van die positiewe neweprodukte van hierdie skuif was
ook ’n meer intieme samewerking tussen die personeel wat in diens van die gemeente staan.
Dit bevorder ook uiteindelik die eenheid en samehorigheid van die hele gemeente.
Een van die groot frustrasies van enige gemeente is die tyd wat dit neem om konsensus oor
besluite te kry en om dit uiteindelik tot uitvoer te bring. Om hierdie frustrerende proses te
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bespoedig, het die kerkraad besluit om ’n meer verteenwoordigende bestuursgroep op
maandelikse basis te laat vergader en hul beperkte uitvoerende mag te gee. Hierdie
vergaderings is deeglike ondersoeke en besprekings met ewe deeglike en omvattende notules
en neem heelwat tyd in beslag. Die bestuursgroep se notules raak die basis van elke
kerkraadsvergadering se agenda en help ook om die kerkraadsvergaderings vinniger en meer
sinvol te laat verloop, met meer mense wat deegliker ingelig is oor waarmee die kerk besig is.
Hierdie verandering het die gewenste uitwerking in die lig van die feit dat besluite en die
uitvoering daarvan baie vinniger geskied. Met die laaste paar jaar van die dekade se baie werk
wat aan die eiendomme van die gemeente gedoen moes word om dit weer op standaard te
bring, was hierdie skuif baie sinvol. Besluite kon daarna dikwels baie vinnig geneem en
uitgevoer word.
In 2011 ontvang die gemeente ’n aanbod van ’n lidmaat om sommige toerusting wat nodig is vir
die bedryf van ’n restaurant aan hulle te skenk. Daar word op ’n gemeentevergadering, met
effense teenstand, besluit dat die noord-oostelike hoekvertrek in die kerksaal, wat as
konferensiekamer gebruik is, hierdie toerusting moet akkommodeer. Op uitnodiging om ’n
naam vir hierdie vertrek te gee, word ds Gert van Jaarsveld se voorstel aanvaar en word die
vertrek herdoop tot PATMOS – blykbaar na aanleiding van die koskultuur van die Grieke.
Hier word van tyd tot tyd heerlike biefstuk en hamburgers en aartappelskyfies gebraai, gekuier
en koffie gedrink. Na eredienste is dit ook die plek waar lidmate saam koffie of tee drink en is
dit ook die plek waar die aand-eredienste gehou word.
Dit was ook in hierdie jare rondom 2011 dat die skrif aan die muur begin kom het dat die
gemeente se finansies nie meer gesond is nie en die laste te hoog was. Noodsaaklike
instandhoudingswerk aan die eiendomme het agterweë begin bly. Daar is meer dikwels op
vergaderings gepraat oor hoe die gemeente die mas gaan opkom en verskillende moontlikhede
is bespreek. Die Pinewoodsweg-pastorie was vir baie jare reeds die een groot kopseer van die
kerkraad en het baie fondse gevreet met ergerlike instandhoudingsprobleme en lekkasies. Daar
is besluit om ’n weg te vind om van hierdie ergerlike finansiële las ontslae te raak. Na ’n baie
deeglike ondersoek en die gevolgtrekking dat die eiendom nie op die ope mark verkoop kon
word nie weens die toestand en probleme van die eiendom, word besluit om die eiendom deur
middel van die sogenaamde fidusiêre model aan ds Johan van Niekerk beskikbaar te stel om te
koop in die toestand waarin dit is. Die kerkraad sou vruggebruik van die eiendom behou vir 14
jaar totdat hy by aftreeouderdom (65) kom en intussen is geen maandelikse behuisingsubsidie
aan hom betaal nie. Dit sou dan verder sy verantwoordelikheid wees om die huis te herstel en
onderhou. Die kerkraad het ongelukkig in sy korrespondensie aan die gemeente oor hierdie
transaksie die term “vervreemding van die eiendom” gebruik, wat deur baie lidmate
misverstaan is en tot heelwat konflik in die gemeente gelei het. Dit sou byna twee jaar neem
voordat die vrede hieroor herstel is.
Gedurende 2011 begin ’n proses van verandering van personeel by die gemeente toe Dana
Loots as fasiliteitsbestuurder vertrek en vervang word deur Braam Geldenhuys. Met die orrelis,
Eduard Hough, wat met sy aftrede in 2012 reeds 80 jaar oud was, was die gemeente so gelukkig
om die dienste te bekom van die jong en talentvolle Babette Viljoen, vars van Pukke af.
Behalwe dat sy self hope musiek- en sangtalent het waarmee sy waarde toevoeg tot eredienste,
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sou sy uiteindelik die gemeente verryk deur hulle bloot te stel aan die musiek van haar baie
vriende in die Kaapse musiekkringe by verskillende geleenthede soos die jaarlikse kers- en
paassangdienste. Hiermee saam reël sy op gereelde basis Sondagmiddae kapel-uurkonserte.
Met die gemeente se finansies wat erg knyp, bied ds Gert van Jaarsveld in 2013 na 36 jaar diens
in die gemeente aan om, twee jaar voor sy amptelike aftree-ouderdom, vrywillig demissie te
ontvang ten einde die gemeente te help om te kan voortbestaan sonder om te diep in die skuld
te raak. Ds Van Niekerk sou die volgende paar jaar die gemeente alleen bedien. In 2014 sterf
Wiseman Nombangisane, een van die gemeente se twee skoonmakers, en besluit die dames in
die gemeente dat dit goed sou wees indien hy met ’n dame vervang word. Sharon Jacobs word
as hulp vir Philemon Nombhangisana aangestel. Tydens 2014 bereik Elsie de Wet, na 32 jaar
diens aan die gemeente, haar aftree-ouderdom. Na deeglike oorweging, besluit die kerkraad
om die pos van ’n halfdagpos te verander na ’n moontlike voldagpos, afhangende van die
volume van die taakomskrywing. Voorkeur moes gegee word aan iemand wat, behalwe vir
normale kerkkantooradministrasie, ook die boeke van die kerk kon doen in plaas van eksterne
ouditeure soos in die verlede. ’n Driekwartpos word uiteindelik aangebied en is in 2015 deur
Liesle Janse van Rensburg aanvaar. Met die hulp van haar rekenmeester-wederhelf, bemeester
sy vinnig die vermoë om op bekwame wyse die boeke rekenaarmatig te doen. Die laaste
werknemer om sy gewig tydens hierdie dekade by die gemeente in te gooi is ds Fourie
Rossouw, wat in 2018 aangestel word in ’n 20%-leraarskontrakpos met spesiale opdrag die jong
werkendes, jong gesinne, kategese en digitale bemarking. Laasgenoemde is ook die rigting van
sy sekulêre werk. Hy help ook gereeld met prediking en is kwartaalliks verantwoordelik vir ’n
gesinserediens in die kerksaal.
Met die toename in belangstelling in verskillende tipes eredienste, word daar in 2010 besluit
dat daar voortaan elke Sondag (nagmaal, vakansies en langnaweke uitgesluit) ’n meditatiewe
erediens aangebied sal word ’n uur-en-’n-half voor die normale oggend-erediens, ongeag winterof somertyd. Aangesien die kerkgebou te groot is vir so ’n intieme erediens, wat gewoonlik
deur slegs ’n handjievol lidmate bygewoon word, stem die kerkraad in dat die konsistorie as
kapel vir sulke geleenthede ingerig kan word. Hierdie kapel sou dan verder ideaal wees vir
klein begrafnisse en troues wat deur minder as vyftig mense bygewoon word. Die besluit sou
uiteindelik eers volledig in 2012 deurgevoer word. Die gemeente se vrouelidmate soek twee
keurige kandelare vir die lokaal en die fasiliteitsbestuurder, Braam Geldenhuys, neem die
verantwoordelikheid op hom om van die kerkbanke wat uit die ou kerkgebou in Kerkstraat
oorgebring is na die huidigde kerkgebou van die Suidelike galery, wat eintlik in onbruik verval
het, te haal en hulle te verkort sodat dit in twee rye banke in die kapel kan inpas wat ongeveer
vyftig mense sou kon huisves. Om die kapel af te rond, word ’n mat, ’n skildery wat hiervoor
geskenk is, twee muurbehangsels, ’n kruis, gordyne, huisorreltjie en klankstelsel aangebring.
Braam maak ook uit die afsnysels van die kerkbanke ’n kateder en kas op wiele om die
onooglike skakelaarbord weg te steek … en siedaar! Nòg ’n heerlike stilword-aanbiddingsplek
vol styl en atmosfeer om die Here in te ontmoet.
Gedurende 2011 ontvang die kerkraad ’n versoek van Christ Embassy-kerkgroep, wat in
daardie stadium die ou kerkgebou gehuur het, maar vir wie die gebou te klein geword het, om
die gemeente se huidige gebou te gebruik op Sondae nadat hul eie eredienste afgehandel is.
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Hierdie versoek word toegestaan en die huurooreenkoms sou strek tot aan die begin van 2019.
Weens die daling in hulle getal lidmate, kon hulle egter nie meer die huur bekostig nie.
Tydens 2014 word ’n strategiese gemeentevergadering by Disakloof, die kampterrein waarvan
die gemeente ook ’n aandeelhouer is, gehou. Hieruit voortvloeiend word daar eers tong-in-diekies gepraat van die Omgeekerk Somerset-Wes in plaas van die NG Kerk Somerset-Wes.
Hierdie bynaam sou in 2017/18 lei tot die uiteindelike ‘bemarkingsnaam’ van die gemeente as
die Omgeegemeente Somerset-Wes Hierdie naam verwoord presies hoe die gemeente oor
haarself wil dink en glo – en wat die hart van vol is, loop die mond van oor en wat jy van jouself
glo, is wat jy begin leef. Uiteindelik sou die ietwat ‘geleerde’ naam pastorale werkers in ons
wyke vervang word met die term omgeewerkers, want dit is presies wat hulle moes wees –
mense wat vir lidmate omgee en in liefde na hulle uitreik. Een van die wonderlike uitvloeisels
van hierdie verandering in die gemeente se siening van haarself was dat die paar groot jaarlikse
fondsinsamelingsgeleenthede, soos die gewilde sop-en-poeding-aand, gemeentebasaar en
kersmark, hul fokus verskuif van ’n kompetisie om te sien wie die grootste wins kan maak na ’n
benadering waar daar op ’n harmonieuse samewerking tussen die talle werkers, die vestiging
van intieme vriendskapsverhoudings en die bou van onderlinge liefdesbande gekonsentreer
word waar erkenning gegee word aan elke bydraer of werker, ongeag hul opdrag of posisie.
Hierdie liefdesbande word opvallend deurgedra na gemeentebyeenkomste op Sondae waar
lidmate moeite doen om mekaar se teenwoordigheid in die samekoms van die gemeente te
erken – van oogkontak maak tot sommer spontane, hartlike groet van mekaar. Binne hierdie
atmosfeer is dit maklik om die Woord te verkondig en mense se harte aan te raak.
Na die vertrek van ds Gert van Jaarsveld en met die verhuring van die Voorburg-pastorie, die
kerk (aan Christ Embassy) en die kerktoring aan selfoonmaatskappye en die geleidelike herstel
van die kerk se finansies, kon die kerkraad konstruktief begin beplan aan die inhaal van
jarelange agterstallige instandhoudingswerke aan die eiendomme. Daar word ’n lys opgestel van
werk wat gedoen behoort te word voordat die gemeente haar 200-jarige bestaan in Augustus
2019 sou vier. Die kerkraad voel ernstig oor die in orde bring van die kerkkompleks omdat die
toestand van die gebou en terrein hul Godgegewe verantwoordelikheid is en ’n belangrike deel
van ’n gemeente se getuienis na die wêreld is. Hierdie lysie van noodsaaklike werk sou
mettertyd en met die vordering met instandhouding verder groei en die prioriteite sou ook
verander. Hoewel diefstal ’n groot probleem aan kerklike eiendomme is, moet die
noodsaaklike omheining van die terrein wag totdat die geboue aandag gekry het. ’n Belangrike
beginselbesluit wat geneem is, is dat die kerkraad met verantwoordelik beplande werk sou
begin ten spyte van die gebrek aan onmiddellike beskikbaarheid van fondse - in die geloof dat
dit in gehoorsaamheid gedoen moes word.
Tydens 2015 is besluit om die kerk se dakteëls volledig te vervang in plaas van verdere lapwerk
om probleme te probeer oplos. Hierdie eerste van ’n reeks geloofsprojekte het baie meer
gekos as wat die gemeente beskikbaar gehad het en daar is gebruik gemaak van ’n vergrote
verband wat steeds op die Voorburg-pastorie geregistreer was. Minder as ’n jaar nadat die werk
voltooi is, het die Here reeds al die fondse vir hierdie eerste projek voorsien. Van 2016 tot
2019 volg ’n hele klompie projekte: Die leer wat in die toring van die kerk opgaan, is onveilig
verklaar en vervang met ’n staalleer. Die saal se dak is herstel, die saal volledig herbedraad en
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die ligte vervang met LED-ligte wat baie meer effektief en kragbesparend is. Die kerkgebou se
vloere moes geskuur word en daarvoor moes die banke verwyder word en eredienste vir ’n
paar Sondae in die saal gehou word. Hoewel die skoongemaakte vloere pragtig is, is nuwe
matte in die kerkgangetjies aangebring om die geraas van skoenhakke daarop te demp. Die
kerk is binne en buite geverf – nogal ’n prentjie om verwers met abseil-toue uit die toring te
sien hang met blikke verf om die toring te verf! Die kerkdak het nuwe geute gekry en die saal
is buite-om geverf. Die orrel is behoorlik nagesien teen ’n allemintige R200 000. Met die
heersende droogte in die Kaap in 2017, het dit die kerkraad ’n goeie rede gegee om die tuin
om die kerkgebou tot niet te maak, die kenmerkende palmbome te verwyder en ’n baie nodige
parkeerterrein te skep en netjies te plavei met ’n teeroppervlak om op te ry.
Planne is opgetrek en gestuur vir goedkeuring vir die sinvolle verandering aan die saal, wat dit
meer verbruikersvriendelik en toeganklik sou maak van die kerkgebou se kant af. Die eerste
twee fases van die werk kon afgehandel word teen die feesdatum in Augustus 2019. Die stoep
is toegebou, wat die sysaal ruimer maak, en ’n nuwe ablusiegerief word agter die kombuis van
die saal gebou. ’n Vriendeliker rystoeloprit word teen die saal se muur aangebring van die kerk
se kant af. Die voordeure van die saal word ook uitgeskuif na die voorkant van die stoep, wat
die portaal van die saal ruim en indrukwekkend mooi maak. Die badkamers van die kerk word
ook nuut oorgedoen, die ou moederskamer se vloere geskuur en ’n splinternuwe familiekamer
word geskep onder die noordelike galery deur ’n glaspaneel oor die hele lengte van die vleuel
en ’n deur na die noordwestelike portaal. Die plaveisel tussen die kerk en die saal kon, as
gevolg van normale seisoenale reën, nie betyds voltooi word nie.
Met ’n verband wat nou weer teruggewerk moet word, word daar reeds gekyk na die derde en
vierde fase van die werk aan die saal. Hieronder val die verskuiwing van die kerkkantoor na die
westelike sy van die saal – wat dit ’n veiliger toegang van die straat (St Jamesstraat) af sal
voorsien. Die saal kort ook aandag wat sy bruikbaarheid vir kinderbediening betref en die
blindings moet aandag kry. Die binnekant van die saal moet steeds geverf word. Eers hierna
kan aandag geskenk word aan die omheining van die terrein om dit veiliger te maak.
Tydens die twee-eeue-fees word daar, in plaas van ’n gedenksteen, ’n gedenkteken teen die
kerk se westelike muur onthul wat die woorde en musiek van Lied 526 bevat. Die woorde sluit
mooi aan by die visie van die gemeente om ’n Omgeegemeente te wil wees. (Waar daar liefde
is en deernis - Waar daar liefde is, daar is God die Heer.)
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’n Christelike vereniging ontstaan vanuit die gemeente
Berg- en Seeklub
In 1989 het Sunette Fourie en Awie Malan gesels oor die stig van ’n klub vir die ouer lidmate.
Die term ‘seniors’ was toe nog redelik onbekend. Die idee is aan die kerkraad voorgelê en
R200 is bewillig om aanvoorwerk te doen.
Herman Malan het aanvanklik die seniors se klub gelei. Hy het daarop aangedring dat die klub
informeel moes wees en al die titels en kwalifikasies van die lede moes by die huis bly! In die
loop van 1990 is Ferdie Malherbe tot nuwe voorsitter van die klub, met sy 106 lede, gekies.
Die naam Berg- en Seeklub is uitgedink deur Anna van Rooyen en ’n leuse, kenteken en
klublied was die werk van Breda Rossouw, Jacobus Beets en Helena Matthews.
Die hoofdoel van die klub was onder andere gesonde ontspanning, gesellige sosiale aktiwiteite
en die versorging van die geestelike waardes van lede. Daguitstappies en toere is van die
belangrike aktiwiteite van die klub, wat steeds talle geesdriftige ondersteuners het.
Sunette Fourie het aanvanklik die uitstappies vir die klub gereël en so het daar oor die jare
heen verskeie interessante en unieke toere ontstaan. Sy het met Reggie Gordon ooreengekom
om busse te verskaf en so het uitstappies na die Weskus, Langkloof, Tafelberg en ander
plekke plaasgevind. Sunette kon, met haar kinders wat nog klein was, nooit die toere meemaak
nie, maar sy het alles haarfyn beplan: verblyf, etes en kundiges wat sy geken het om die
afgetrede reisgenote méér van die omgewing te vertel.
So reël Sunette ’n toer na Gamkaskloof, meer algemeen bekend as die Hel! Hierdie toer van
14 tot 18 Oktober 1996 het meer drama opgelewer as wat sy ooit kon droom!
Eerstens was die bus weens ’n pap band laat. Toe hy uiteindelik opdaag en almal wou inklim
was daar een sitplek te min! Hierdie probleem is opgelos deur (onwettig) ’n ekstra stoel vas te
skroef. Die rit was via Prins Albert en reeds op Matjiesfontein het nog ’n band gebars. Op Prins
Albert is by die Swartberg Hotel tuisgegaan. Hier het die busbestuurder geweier om in die
“Hel” af te ry, want hy het nie die pad geken nie en mense het hom bang gepraat oor die
afskuwelike afgronde. Die maatskappy moes toe vinnig ’n vreeslose bestuurder in sy plek
verskaf.
Alles het redelik goed verloop tot hulle op die laaste afdraend van die bergpas gekom het. Die
pad was baie nou met skerp haarnaalddraaie en die bus moes vorentoe en agtertoe stoot om te
kon draai. Heelwat van die toergangers het uitgeklim en eerder geloop as om hul lewens in die
bus te waag! Uiteindelik was die bus onder en was die inwoners daar stom verbaas, want dit was
die eerste keer ooit dat ’n bus tot daar gekom het! Onwetend het hulle geskiedenis gemaak,
want ná hul tog was daar ook nooit weer ’n bus daar af nie!
Onder was ’n verrassingsfeesmaal vir hul voorberei en almal kon ontspan! Die terugtog van die
klublede uit die ‘helse kloof’ was met ’n gewone bakkie en kombi; die bus is sonder passasiers
na die bo-end van die pas bestuur! Dit was vir die toergroep hemels om die nag by Die
Bergoord in Schoemanspoort te slaap.
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[Kotie Conradie en Betsie Schoeman; saamgestel ook uit notas van wyle Heleen Matthews en
Berg- en Seeklub, 1919-2004]

Lidmate en die kerklike gemeenskap. Wat ons onthou!
‘N BAIE BEKENDE ORRELIS UIT DIE GEMEENTE ONTHOU
In die 75 jaar wat ek ’n orrelis was het die volgende buitengewone voorval in Moedergemeente
plaasgevind. Toe ek die Saterdagmiddag so 15 jaar gelede by die kerk kom, staan daar ’n
ambulans voor die kerk wat die bruidegom op ’n ambulansbedjie by die sydeur van die kerk
kom aflaai. Hy was geklee in ’n wit hemp, swart strikdas en roosknoppie op die lapel van sy
baadjie en is onder ’n rooi kombersie tot voor die preekstoel ingestoot.
Toe ek die troumars begin speel, kom die bruid aan die arm van haar pa die kerk binne. Die
predikant lees die formulier en trou die jong egpaar. Hierna is die bruidegom - plat op sy rug na die konsistorie gestoot waar hy – nog steeds op sy rug - die huweliksregister geteken het! Die
bruid gaan toe alleen by die voordeur uit en hy word by die sydeur uitgestoot en in die
ambulans gelaai. Of hy na die onthaal toe of terug hospitaal toe is, weet ek nie.
Ek hoor toe agterna dat hy teen sy bruid se wil die Donderdag gaan rugby oefen het en daar
later ’n ramparty sou volg. Maar met die rugbyoefening word sy rug so erg beseer dat hy toe by
ongevalle in die hospitaal beland. Die bruid het hom vooraf gewaarsku dat as hy sou seerkry, sy
met die huweliksbevestiging sou voortgaan, met of sonder hom!
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Of die huwelik nog hou weet ek nie – maar ek vertrou maar dit hou nog!
Eduard Hough

‘N OUER LIDMAAT SKRYF
Ek, Annie Nieuwoudt, is in 1929 gebore en het op Alskloof, Sir Lowry’s Pas, grootgeword. Die
plaas is nou bekend as Mount Rosier.
My pa was Andries Cloete wat op Myrtle Grove grootgeword het, en tot voor sy troue saam
met sy jongste broer op Alskloof geboer het. Die plaas het sy naam gekry van al die wilde-als
wat daar gegroei het.
Ons kinders is al vier in die Ou Kerk gedoop en die oudstes is almal daar as lidmate
aangeneem; ek is die enigste wat in die Nuwe Kerk lidmaat geword het.
My oupa en ouma Cloete, en my pa se jongste broer en sy vrou, se grafte is nog by die Ou
Kerk. In 1994 het my broer ons soontoe geneem om blomme op die grafte te gaan lê.
My pa was doof en ons het dus in die Ou Kerk in die derde ry agter die diakens gaan sit waar
daar ’n gehoorapparaat was – aan die paadjie se kant. Ons het altyd in dieselfde volgorde gesit:
my pa langs die paadjie, dan my ma, my suster en dan ek met my twee broers langs my.
In 1946 het my pa ouderling in die Ou Kerk geword.
Toe ds Van Velden na Montagu gegaan het, het die boere hulle eie afskeid vir hom gegee met
’n piekniek by Dawidskraal. Ek het nog ’n kiekie daarvan.
My ouers het in 1956 na Louis Bothalaan getrek. Hulle huis was toe die tweede huis in die
straat, die naaste aan Ireneweg.
Die begrafnisdiens vir my ma, Esther, was in 1969 en my pa s’n was in 1975 uit die Nuwe
Kerk. Hulle was hulle lewe lank getroue lidmate van die kerk.
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Annie Nieuwoudt

Annie Nieuwoudt het ‘n lang verbintenis met beide die Ou Kerk en die Nuwe Kerk gehad. Sy
het hierdie berig kort voor haar dood geskryf. Die volgende foto is die gemeente se huldeblyk
aan ‘n meelewende lidmaat.

NOG ‘N MEELEWENDE LIDMAAT VERTEL
Ek het in September 1966 na Somerset-Wes gekom om by my broer Johan se
motoronderdele-besigheid aan te sluit. Die eerste Sondag het ek niemand by die kerk geken
nie en dadelik uitgevind wanneer die KJV (Kerkjeugvereniging) vergader. So het ek ’n groot
verskeidenheid jongmense in die gemeente leer ken, ook my vrou Betsie Schoeman!
Die kerk, met dominees Loots en Gerjo van der Merwe, was Sondae stampvol en spoedig was
daar planne om nog ’n gemeente af te stig. Dit het dan ook in 1969 gebeur met die
totstandkoming van die nuwe NG gemeente Helderberg.
Enkele jare later, 1976, stig die gemeente Hottentots-Holland af. Moedergemeente se ds Gerjo
van der Merwe is beroep en het so die nuwe gemeente se eerste predikant geword. Hierdie
keer was Moedergemeente in ’n beter finansiële posisie en kon ons die erwe skenk waarop die
nuwe gemeente se kerk en pastorie gebou is.
In 1979 is daar ’n foto van die kerkraad geneem, 89 lede wat omtrent 40 wyke verteenwoordig
het. Een ouderling het beswaar gemaak teen ’n foto van die kerkraad; oom S het gedink dat dit
ydelheid was, of dalk teen die 2de gebod! Gelukkig kon hulle hom darem ompraat om wel die
foto te neem.
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Deur die jare het ons gemeente verander. Waar die kerk eers omring was van families en
woonhuise, is daar nou meestal net besighede en ander ondernemings.
My oupa aan vaderskant, Christian Basson Malan [22/12/1872-14/7/1954], was vanaf 1900
skoolhoof by die tweeman-skooltjie van die Metodiste Kerk by Sir Lowry’s Pas. My vader,
Gerard Munro Malan [19/4/1903-31/3/1984], is hier gebore en was ’n lidmaat van
Moedergemeente totdat hy in 1908 na Mosselbaai getrek het.
In 1932 moes my vader vir ’n werksaansoek ’n afskrif van sy doopseel aanvra. Ds Pienaar het
op 9 April 1920 sy blou skryfblok nader getrek en ’n kopie daarop geskryf. Dit lees: Gerard
Munro, gedoopt 17 Mei 1903, geboren 19 April 1903. Vader: Christian Munro, Moeder:
Maria Susanna Rousseau.
Wat het Shakespeare gesê? What is in a name?
Francois Malan

Die Malan-egpaar se inskrywing in die afkondigingsboek van Moedergemeente in 1969

’N GEWESE SKRIBA ONTHOU
Op 14 Februarie 1983 het ek by die kerkkantoor ingestap. 32 jaar later het ek vir oulaas die
deur agter my toegesluit.
Ek het begin werk as registerhouer en kantoorassistent vir die skriba, Emmerentia Cronje, en
ons het vir 13 jare hartlik saamgewerk. Na haar aftrede in 1994 het ek haar taak oorgeneem.
Ons het saam soms waargeneem as koster, op lere geklim, gloeilampe vervang, en troues,
begrafnisse en ander funksies gehanteer. Afkondigings is op waspapier op ’n Olivetti-tikmasjien
(nie-elektries) getik en dan afgerol op ’n afrolmasjien wat met die hand gedraai was. Hierdie
werk is op ’n Saterdagoggend gedoen, want dr Malan het altyd gesê dat dit vars uit die ’press’
moes wees!
Ons het heerlik saam met ons leraars, ds Gert van Jaarsveld en dr Manie Malan, gewerk. Dr
Malan het ongelukkig soms vrees ingeboesem, want as hy met sy Volla by die robot in Andries
Pretoriusstraat weggetrek het, het een van ons gehardloop om solank die deur en hek oop te
maak omdat hy so ’n haastige mens was!

33

Ds Gert van Jaarsveld en ds Nestor van Niekerk was al twee vir my ’n groot inspirasie. Ds Gert
het my geleer om behoorlik te notuleer en hoe om vir vergaderings om voor te berei. Hy was
’n goeie mentor en vriend en by hom kon ek my hart uitpraat omdat ek geweet het dat sulke
dinge vertroulik gehou sou word.
Oom Benoon le Roux, ons koster, was ’n besonderse en spesiale mens. Op ’n dag het hy die
hoofdeur van die kerk afgeskuur en toe ontdek hy daar is druiwetrosse bokant die deur uit
hout gekerf. Hy was so opgewonde, want hy het iets baie spesiaal ontdek. Maar al die kosters
met wie ek saamgewerk het, was spesiale mense.
Die Gedenkmuur was nog in aanbou toe Mike van der Westhuizen, ’n geliefde lidmaat, sterf.
So word Mike se as ‘tydelik’ in die kantoor se kluis gehuisves; ek was baie ongemaklik
daarmee. Elke keer as ek kluis toe gegaan het, het ek Mike aangevoel en in die kissie vasgekyk.
Gelukkig, na ’n lang gesoebat, het oom Benoon, ons koster, vir Mike op ’n beter, tydelike plek
gebêre.
Dit was louter plesier om met ons tuiniers en skoonmakers, Wiseman en Philamon, saam te
werk. Wiseman is reeds oorlede en Philamon is nog steeds die pligsgetroue en liefdevolle self.
Eduard Hough, ons orrelis, wat die orrel laat ’lewe’ het, is ’n besonderse mens en aan hom het
ek net mooi herinneringe. Vroeër tye het ons twee baie prentjies gelek en geplak om ’n mooi
program vir Pase, Kersfees en ander geleenthede saam te stel, altyd met ’n mooi eindproduk.
Vir etlike jare was ek alleen in die kantoor, maar toe kom Riana Muller in my lewe. Vir haar
kon ek tydig en ontydig raad en hulp vra. Niks was ooit te veel of te groot vir haar nie; sy het
altyd onbaatsugtige hulp verleen.
’n Voorreg wat ek gehad het was om baie lidmate persoonlik te leer ken. Sommige van hulle
het ’n besondere indruk op my gemaak en as inspirasie gedien. Basaar, kersmark en
gemeentebraai was dinge wat vir my hoogtepunte was en nou nog is.
Dankie vir 32 jaar se mooi onthoudae.
“Laat alles wat jy in jou lewe doen, op grond van genade en deur geloof plaasvind, en jy sal met
vrede en vreugde lewe!”
Elsie de Wet

Elsie was (is) byna letterlike en figuurlik deel van die kerk.
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TOE DAAR NOG DOSYNE KINDERS IN DIE GEMEENTE WAS
In 1982 kry die NG Kerk ’n nuwe Liedboek en almal was hieroor opgewonde. Een van ons
vorige predikante, ds,Gerjo van der Merwe, het help skryf met die bewoording van die gesange.
Aan die begin was dit maar ’n gesukkel om aan die nuwe woorde en melodieë gewoond te
raak; die tyd van skootrekenaars en elektroniese skerms was nog in die verre toekoms! Lied
nommer 177, Ek sien ‘n nuwe hemel kom, met woorde geskryf deur Izak de Villiers, was
dadelik ’n treffer, nie net by die kerkdiens nie, maar ook by elke begrafnis. Mnr Flip
McLachlan en professor Gawie Cillie, die koorafrigters van Stellenbosch, het kom help met die
aanleer van die nuwe liedere.
In dieselfde tyd het dr Manie Malan die kerkraad oorreed om met ’n kinderdiens in die saal te
begin. Die diens is terselfdertyd as die kerkdiens gehou. Daardie tyd het ons nog talryke
kinders in die gemeente gehad en die saal was omtrent halfvol van kinders, vanaf vóórskool tot
’standerd 5 (graad 7). Ek het die klavier in die saal vir die kinderdiens gespeel. Na ’n tydjie het
ek ook begin om vir die kinders die nuwe kinderliedere aan te leer. Die kinders het dit geniet
en baie gou kon hulle ’n hele paar liedere goed sing. (Dr Malan het ook in daardie tyd ’n
boekie geskryf oor hoe om ’n kinderkerk in te rig met die naam Ons hou kerk.)
Die kerkraad het my toe gevra om Sondae voor die diens vir so 10 minute van die nuwe
liedere vir die gemeente aan te leer. Dit het goed gegaan met die voorsang en die gemeente het
vinnig die liedere aangeleer. Almal wat graag méér wou leer, kon Maandagaande by die Malans
aan huis kom saamsing. Gou was die sitkamer vol met gemeentelede wat nie net al die stoele
vol gesit het nie, maar ook op die vensterbanke en op die vloer. In hierdie tyd verskyn daar toe
’n boek Waar kom ons gesange vandaan? Hierdie boek het vir ons die agtergrond van die teks
en melodie gegee. Dit was ’n groot hulp en ook interessant om die historiese agtergrond van
die liedere te ken.
Betsie Malan
‘N SKRIKWEKKENDE, DONKER KERKDIENS
Ons kerkgebou het ’n pragtige koepeldak van binne. In die middel van die koepel hang daar ’n
besondere en pragtige lig. Die lig bestaan uit verskillende glasskywe met een groot gloeilamp in
die middel bokant die skywe. Dit gee nie so ’n skerp lig soos wat ons deesdae met die neonligte
kry nie.
Op Sondag, 16 Oktober 1988, met die voorsang en toe die kerk al redelik vol was, breek die
lig met ’n harde slag en die glasskywe val in skerwe op die grond. (Dit was in die tyd dat
bomme op onverwagte plekke ontplof het en ’n paar lidmate het laag geduik!) Die Van Wykgesin het reg onder die lig gesit. Juffrou J van Wyk het wonde opgedoen, maar niemand anders
het verder seergekry nie. Met al die groot stukke skerp glas wat hoog uit die dak geval het was
dit niks minder as ’n wonderwerk dat daar nie méér beserings was nie. Die hele gemeente was
verskrik en geskok. (Die mediese rekening van die lidmaat is deur die kerk se versekeringspolis
gedek.)
Hierdie Sondag was dit ds Gert van Jaarsveld se preekbeurt. Hy het met die woorde: “Ja,
broers en susters, dis nou die een keer waar ek moet sê die duisternis is beter as die lig”, almal
weer rustig gekry!
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Die oorsaak vir die groot skrik? Blykbaar het ’n gemeentelid geld geskenk vir nuwe, sterker
halogeengloeilampe wat helderder geskyn het, maar ook baie warmer geword het! Net vir die
wis en onwis het die koster daarna ’n veiligheidsnet om die lamp gesit om so iets in die
toekoms te verhoed.
Francois Malan

Die mooi (en groot) lig wat toe ’n groot en gevaarlike donkerte gebring het! Die “binnekant”
van die hooflig in die kerk (Foto’s: Adri Gericke)

‘N GEDAGTE VAN BUITE DIE GEMEENTEGRENSE
Met die deurlees van kerkraadsnotules en ander argiefstukke van die gemeente saam met Jean
du Plessis en Elsie de Wet oor die tydperk 1969-2019 het die inhoud van een dokument my
diep geraak.
Met die aanbreek van die nuwe, inklusiewe demokratiese verkiesing in 1994, wat ook die jaar
was waarin die gemeente sy 175-jarige bestaan gevier het, was daar onrustigheid en groot
onsekerheid in talle lidmate se gemoed.
‘n Feesboodskap gerig aan die gemeente in 1994 verdien om aangehaal te word om die gees
van die tyd weer te gee: “U vier fees in ’n veelbewoë tyd! Die kerk huiwer tans voor die opbou
van dreigende magte. Daarom bid ons dat God deur sy Gees vir u innerlik so sterk sal maak
dat u nooit die feesvreugde sal verloor nie; dat u ’n helder getuie vir Christus sal bly; dat u in
geloof en hoop en liefde sal volhard. Mag die belofte van die Here in die hart van die gemeente
bly brand.” (En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld (Mat. 28:20.)
Bogenoemde teksvers het in 1987 tydens ’n navorsingsbesoek aan Oos-Berlyn, hoofstad van
die destydse kommunistiese en ateïstiese Duitse Demokratiese Republiek, ’n blywende indruk
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op my gemaak. ’n Teksvers was in goue letters hoog teen die muur van die Evangeliese
Domkerk langs die Spreerivier duidelik leesbaar: Siehe, Ich bin bei Euch alle Tage bis an der
Weltende. Hierdie teks het nie ’n vertaling nodig nie; almal ken die inhoud.
’n Honderd meter verder in ’n park was ’n groot granietblok met die volgende woorde daarop
gegraveer: “Vir altyd (in) vriendskap met die Sowjetunie verbonde”.2 Ná 1990 was daar nie
meer ’n kommunistiese Sowjetunie nie, óók nie meer ’n Duitse Demokratiese Republiek nie.
Maar die teksvers teen hierdie kerkmuur bly vandag nog steeds getuig van die grootheid en
onveranderlikheid van God.
Geloof, hoop en liefde het inderdaad geseëvier, nie net in Somerset-Wes-gemeente nie, maar
ook vir die NG Kerk-familie en die land in die algemeen – te midde van troebel en onsekere
tye en innerlike stryd wat steeds nuwe vrae in ’n vinnig veranderende wêreld vra. In die 200jarige herdenkingsfeesjaar is die teks Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld
nog net so relevant as wat dit in 1994 was.
Hans Heese (NG Kerklidmaat, Helderberg)

Twee lidmate wat in die gemeente onthou word
VAATJIE HOLLANDER
Oom Vaatjie Hollander, ’n staatmaker-ouderling van die gemeente vir veertig jaar, is in 1908 in
Namibië gebore, maar sedert 1914 is hy ’n Somerset-Wesser en ’n lidmaat van die gemeente.
Hy het vanaf 1924 as jong seun die ambag van grofsmid aangeleer en talle ossewaens en
verskillende soorte perdekarre vervaardig. Hy het in 1929 met Magriet Fourie getrou en drie
kinders is uit die huwelik gebore.

Troufoto van Oom Vaatjie en sy bruid, 1929.
Vanaf 1960 het Oom Vaatjie egter sy naam gemaak met die
beslaan van perde. Die hoefysters het hy sommer self
gemaak. Hierdie beroep het hy tot op ’n hoë ouderdom
beoefen en sy dienste was op talle plase in die omgewing in
groot aanvraag.
Oom Vaatjie was baie musikaal. Tussen die kerk en sport
deur het hy ook in die dertigerjare ’n boere-orkes op die
been gebring.
Toe ek in 1965 lidmaat van die gemeente geword het, was
oom Vaatjie Hollander ’n ouderling in die kerk. Hy was ’n
vriendelike, goedgeaarde man wat bekend was vir sy krag.
Hy was nie ’n groot man nie, maar baie sterk. Hy was die
omgewing se hoefsmid en het by talle plase omgegaan om
perde te beslaan.
Vanwaar die naam Vaatjie? Hy het tydens ’n rugbywedstryd letterlik met die bal soos ’n vaatjie
oor die doellyn gerol en só sy bynaam gekry!
[Marie van der Heever]

2

My vertaling; die oorspronlike teks lui soos volg: “FUER IMMER IN FREUNDSCHAFT MIT DER
SOWJETUNION VERBUNDEN”.
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Die gemeente het ook buiteposte gehad by Faure, Firgrove en Eersterivier, waar die gemeente
huise besit het wat hulle verhuur het. Daar word vertel dat as die huurders laks geraak met die
betaalslag, die kerkraad net vir oom Vaatjie na die trae betalers gestuur het. Hy hoef nie eers
oor die huur te gevra het nie; hy het net sy moue opgerol as hy daar kom. By die aanskoue van
sy gespierde arms is die huur betaal voordat hy terug by sy huis was!
Betsie Malan

DR CHARLES ROBERT (CR) EN MARIE LOUW
Somerset-Wes gemeente was die geestelike tuiste van ‘n besondere egpaar, dr Charles (CR)
Louw en sy eggenote Marie Louw.
Dr Louw was van die mees bekende eerste-geslag Afrikaanse ekonome en nyweraars en stigter
van talle maatskappye, onder andere Sanlam wat reeds sy 100-jarige bestaan gevier het. Maar
ook sy vrou, Marie, was ‘n besondere persoon wat aktief by die gemeente-aktiwiteite betrokke
was.
Dr Louw het fondse beskikbaar gestel om ‘n tehuis vir bejaardes in die dorp te kon bou. Dit
het gelei tot die bou van Huis Marie Louw wat in 1972 ingewy is en vernoem is na die donateur
se vrou, Marie.
Die Louw familie was bekend vir hulle betrokkenheid by die gemeente en hul seun, CRM
Louw, was voorsitter van die Raad van Trustees van die Ou Moederkerk se eerste vergadering
op 19 November 1962. Sy tweelingseuns, Andries en Leon, het as tienjariges ‘n nuwe
Kanselbybel, wat deur hulle oupa Charles aan die gemeente geskenk is, oorhandig. Tot en met
die nuwe vertaling was hierdie Bybel jare lank in die kerk in gebruik.
CRM Louw se vrou, Leonie, was tot in haar tagtigerjare die tesourier van Huis Marie Louw.

Charles Robert (CR) en Marie Louw en ’n Vrugtefees by Huis Marie Louw in die vorige eeu!
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PREDIKANTE WAT DIE LAASTE PAAR JAAR DIEP SPORE IN DIE GEMEENTE
GETRAP HET

‘n Jeugdige ds Gert van Jaarsveld, sy vrou Carla en hul kinders; regs ds Nestor van Niekerk en
sy vrou Helena met hul kinders.

Ds Johan van Niekerk, sy vrou Christine en gesin.
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Herdenkingsfees 2019: Berig uit Die Distrikspos: 15 Augustus
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42

2019

Herdenkingsfees 2019: Berig uit Die Distrikspos: 22 Augustus

43

2019

Lys van predikante van Somerset-Wes
Moedergemeente, 1823-2019
1823 - 1829 Ds Johannes Spyker (Nederlander)
1830 - 1848 Ds James Edgar (Skot)
1848 - 1890 Dr JF (Jan) Reitz
1891 - 1936 Ds PJ Pienaar (Oorlede 1952 in Gordonsbaai)
1904 - 1912 Ds WJ Conradie (Mede- of Hulpprediker met werkkring Somerset-Strand)
1936 - 1946 Ds AGE (Anton) van Velden
1946 - 1948 Ds HAA Lambrechts
1947 - 1964 Ds OA (Okkie) Cloete
1950 - 1952 Ds VO Nel (Mede- of Hulpprediker)
1954 - 1959 Ds JF (Jan) Viljoen
1960 - 1962 Ds Paul Marais van Heerden
1963 - 1967 Ds JB (Josua) Loots
1964 - 1976 Ds GJ (Gerjo) van der Merwe (Na nuwe Hottentotshollandgemeente)
1967 - 1969 Ds DJ (Jaco) de Bruyn (Oorlede 1969)
1970 - 1973 Ds PA (Pieter) van Taak
1974 - 1977 Ds BJ (Bennie) Stander
1977 - 1983 Dr JH (Manie) Malan
1977 - 2013 Ds GJ (Gert) van Jaarsveld
1984 - 2006 Ds LJP (Nestor) van Niekerk
2007 - tans (2019) Ds JH (Johan) van Niekerk
2018 - tans (2019) Ds Fourie Rossouw (Hulpprediker)
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