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Hoofstuk 6
Bediening in Potgietersrus 1950-1960

Die eerste kerkgebou van Gerf. kerk
Potgietersrus waar Pasch sy
bediening daar begin het- gou het
hierdie gebou te klein geword…

Beroep en bevestig
Op ’n vergadering 8 Mei 1949 is daar besluit “Die Eerw. Kerkraad besluit dat aan Teol.
Student G.B.S. Pasch ’n brief sal geskrywe word waarin hy vir ’n erediens of ’n deel daarvan
sal uitgenooi word.” Dit sou dan die eerste keer wees waarop Pasch reeds as student na die
gemeente sou kom, om by hulle Nagmaal-geleentheid in Augustus 1949 ook daar die Woord
te moet bedien. Op 3 Febr.1950 is Pasch met meerderheid van stemme tot herder en leraar
van gemeente verkies1 Prop Pasch het reeds 5 Feb. kennis gegee dat hy die beroep aanvaar.
Daar is besluit bevestiging sal 4 Maart 1950 deur sy swaer ds. P.J. Venter (Gerf. kerk
Enkeldoorn Suid-Zimbabwe) gedoen word, en dat Pasch Sondag 5 Maart 1950 sy intreepreek
lewer. Met attestaat het hy vanaf Gerf. kerk Potchefstroom-Noord by gemeente aangesluit.
Dit val op dat sy egg. Magalena Z Elizabeth Pasch se attestaat op daardie stadium vanaf
Gerf. kerk Matlabas by gemeente aangekom het. Op 14 Mei 1950 word in notule besondere
vermelding gemaak dat ds. Pasch die eerste keer in die kerkraad as voorsitter sal optree. Van
die eerste sake wat op die vergadering hanteer is, is die kennisname rondom die
“onafhanklikheidswording” van PUK. Daar is toe besluit om ’n telegram van gelukwensing
aan die PUK te stuur.
Ampswerk en begin van bouwerk
In dieselfde vergadering het ’n ernstige klag teen ’n broeder diaken gedien waarin genotuleer
is dat nadat diaken sy sonde erken en bely het, het voorsitter as volg die saak hanteer. Hy
“praat vermanend met hom oor die saak maar is terselfdertyd baie toegeeflik. Hierin het die
Eerw. Voorsitter hom meegedeel dat hy maar kan gaan..” In hierdie eerste vergadering is dit
opmerklik hoe groot deel van gemeente ds. Pasch toe reeds besoek gehad het. Bykans al die
ouderlinge meld dat hulle saam met voorsitter die wyke, of gedeeltes daarvan deurgegaan het.
Baie vroeg in die
bediening word die behoefte
aan ’n groter kerkgebou sterk
deur ds. Pasch bepleit en is
daar genotuleer dat hy dit ook
op ’n ernstige wyse aan die
gemeente voorgelê het. Op
dieselfde vergadering was
daar ook genotuleer van ’n
gemeentelike samekoms wat
die Saterdag-aand plaasgevind
het, en waar die voorsitter ’n
uitleg gegee het “oor die engele”. In dieselfde jaar 11 Augustus 1950 dien ds. Pasch ’n
voorstel by kerkraad in dat hy “voel daar nie behoorlike kennismaking onder lidmate is nie”.
Hy stel voor dat daar ’n sekere dag ’n gemeente saamtrek gehou moet word wat ’n
gevoelsband sal meebring. Dan maak Pasch melding van soos hy dit stel- “Die lewe is
vandag gejaagd en daar word nie meer op die kerkplein oor en weer onder mekaar gekuier en
gesels nie. As die lidmate uit die kerk kom jaag almal huis toe. Gods Woord gebied
gemeenskap van Heilige”

1

Prop. J.J. van der Walt was saam met Pasch op tweetal gestel. Dit was gemeente se tweede beroep in hierdie
tyd uitgebring waar die eerste keer beroep was ds. BR Kruger maar hy die beroep nie aanvaar het nie. Saam met
Kruger was destyds op die tweetal ds. J.F. du Plooy.
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In dieselfde vergadering van Augustus 1950 vra ds. Pasch toestemming, of soos dit
dan genotuleer staan- “Sy eerw.. voorsitter vra verlof om gedurende kwartaal afgedwaalde
lidmate te besoek en hulle te oorreed om getrou kerkgangers te word. Dit word toegestaan”.
Op 12 November 1950 word daar met leedwese kennis geneem en mosie van
roubeklag aanvaar met groot verlies in die afsterwe van prof.. Ferdinand Postma, in lewe
Rektor PU vir CHO.
Eerste kindjie…dood
Die dood het egter in die Pasch-huis self gespreek. Op 3 Nov.1950 skryf Pasch ’n brief aan
sy vrou wat geboorte gegee het aan hulle oudste kindjie, ’n seuntjie maar wat nie bly lewe het
nie. Aangrypend laat Pasch die dood van hierdie kindjie in hulle verhouding tot mekaar
spreek. Hy skryf in hierdie brief- …”En dit is vir my of ons eie kindjie met sy klein armpies
ons vaster teen mekaar hou en gebring het as ooit tevore. En
alleen vir hierdie enkele feit, hoe sal ek jou ooit, ooit genoeg kan dank vir ons kindjie wat ons
albei gesien en betas het. My skat moet nie by die lees hiervan hartseer word nie- ek skryf dit
ook nie om jou hartseer te maak nie, maar dit is vir my swaar om stil te bly oor die kindjie en
oor jou wat maar altyd in my gedagtes is en bly. Ek sou nie sê dat ek so baie spesifieke dinge
het wat ek sou wou sê oor ons kindjie nie, maar al sou ek ook net aanhoudend verwarde en
onlogiese dinge kon sê oor hom sou dit ook al baie help. Ek voel eerlik om net maar aan te
hou sê. Ons kindjie, ons kindjie, ons kindjie! En dan sien ek weer die ou gekoekte
krulhaartjies en die mooi gesiggie- ons het ’n kindjie, my skat! ”. In hierdie worsteling waar
Pasch met detail die lewe beskryf soos wat kindjie voor geboorte nog in sy ma geskop het
skryf hy dan ook-…”En miskien kan hierdie gedagte jou troos soos dit ook my getroos: Die
diepste betekenis van moeder te wees kom tot sy suiwerste en rykste openbaring as jy die
kindjie in jou voel beweeg en skop en baljaar. Maar ek weet ook hoe graag jy en ook ek die
kindjie in ons arms wou hou met bewegende handjies en voetjies- ’n lewende seuntjie. Maar
die Here het sy lewe by Hom nodig en ons sal net altyd die mooi herinnering behou van die
stil rustigheid toe ons hom gesien het.
Kenia en ander sake
Selfs sake van die kerk in Kenia verdien aandag en het hulle kennis ontvang “dat die
gemeente Skeurvallei, Kenia afgestig is. Daar is dus nou twee gemeentes t.w. Eldoret en
Skeurvallei.”2 Selfs onderwys het vroeg reeds Pasch se besondere aandag geverg en is daar
in Nov.1950 melding gemaak van ’n onderwys konferensie wat Pasch saam met oudl.. C.J.
Reinecke in Alberton bygewoon het.
Selfs sake uit Nederland kry aandag en onder
korrespondensie word daar kennis geneem van die “Stigting van Skilder kerk. Die eerw.
Kerkraad neem kennis van die stigting van bogenoemde kerk deur ds. Den Boefonderhoudende art.31.”
Mev. Pasch se gesondheid in hierdie tyd nie na wense nie, en word daar gemeld dat in
haar siekte waar uitgawes al oor die ₤78 beloop dit alles deur kerkraad vereffen word. Op 22
Junie 1951 word Pasch na Matlabas beroep. Kerkraad het besluit dat beroep nie opgevolg
kan word nie. So besluit…”9 Nov 1951 is daar weer melding van ’n beroep, wel ontvang na
Gerf. kerk Krokodilrivier. Kerkraad spreek gevoel uit dat sy werk nog nie afgehandel is nie
en dat kerkraad by monde van oudl.. J. du Plessis ook ’n woord van dank uitspreek omdat hy
besluit het om die beroep na Krokodilrivier nie aan te neem nie.
Gesin word groter en nuwe gebou word ook groter…verdere ampswerk
23 Feb.1952 word Pasch geluk gewens met die geboorte van ’n dogter3. Op dieselfde
vergadering dien die reëlings rondom die hoeksteenlegging van nuwe kerkgebou.

2
3

Ds. Pasch het ook later Kenia besoek met besondere dienswerk in die gemeente(s) daar gelewer.
Hester Aletta gebore 12/11/1951. Getroud met G.S. du Plooy. Hulle het 4 kinders. Noemnaam Hester.
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Hoeksteen ingelê op 17 Mei 1952- Ds. Pasch het toe wel
op einde toegelaat dat sy naam daarop mag verskynaanvanklik wou hy dit nie gehad het nie…

Prof. W.J. Snyman moet ook na geleentheid wat met Nagmaal in Mei sou plaasvind
uitgenooi word en ds. Pasch sal die hoeksteen lê. In dieselfde bespreking maak ds. Pasch
beswaar dat sy naam op die hoeksteen verskyn. Na lang bespreking word besluit dat Pasch ’n
brief aan prof. Snyman moet stuur om advies te vra in sake die verskyning van ’n predikant
se naam op ’n hoeksteen4. In
hierdie tyd word melding
gemaak van goeie kerkbesoek
van gemeente, behalwe by
leesdienste. Pasch beveel aan
dat daar meer beslis opgetree
moet
word
i.v.m.
die
kerkbesoek tydens leesdienste.
In dieselfde tyd rapporteer
oudl. J.D. Venter dat die
leesdienste op Naboomspruit
nie goed bygewoon word nie.
Op 23 Feb1952 word
ook brief van meegevoel aan
kerkraad en ds. P.J. Venter
gerig i.v.m. die ernstige siekte
van mev. Venter, ten wete
Babie, die jongste suster van ds. Pasch5. Prof. Willie Snyman is by die volgende Nagmaal
naweek (16-17 Mei1952) dan in Potgietersrus waar hy dan ook by die hoeksteenlegging sy
rede gelewer het. In die tyd spreek prof. Snyman sy dank uit teenoor gemeente om by
hoeksteenlegging teenwoordig te kon wees, maar maak hy ook in besonder melding vir die
pragtige afsluiting van ds. Pasch by hierdie
geleentheid waar hy God se Woord aan hulle op
besondere wyse verkondig het.
Op 1 Junie 1952 word ’n spesiale
kerkraadsvergadering gehou om die beroep van ds.
Pasch na Gerf. kerk Kaapstad te hanteer6. Die einde
van die notule lui slegs- “Na lange bespreking
adviseer die eerw. Kerkraad dat hulle voel dat sy
werk nog nie hier afgehandel is nie”. Die beroep het
hy dan ook nie aanvaar nie.
Op 15 Augustus 1952 word daar visitasie in
die gemeente gedoen en uit die verslag van die
visitatore word met groot blydskap gekonstateer dat
in hierdie gemeente gewerk word. Hy (ds. J.C. van
der Walt en sy mede-deputaat (ds. D.N. Kotze) is bly
om sake alhier in so ’n goeie orde aan te tref, en hoop
dat die seën van die Here op die arbeid sal rus. Die
visitatore spreek ook hulle blydskap uit oor die byna
Bouwerk rondom nuwe gebou vorder fluks!

4

Dit wil lyk of die saak nie weer aandag gekry het nie. Geen aanduiding van advies in die verband is ooit in
notules weer verder gevoer nie. Die steen bevat duidelik die naam van ds. Pasch.
5
By volgende vergadering 16 Mei 1952 word telegram aan ds. Venter gestuur waarin gelukwense uitgespreek
word oor die aanvaarding van ’n beroep na Gerf. kerk Alberton, en dat die Here hom so gelei het om onder
omstandighede die beroep wel te aanvaar om nader aan kindertjies te wees. Mev. Venter is toe reeds oorlede.
6
Opvallend dat heelwat van die plekke waar Pasch vroeër as geïnterneerde vlugteling eintlik moes soek na
heenkome, word hy nou vanaf sulke plekke beroep - o.a. Kaapstad, later ook Bethlehem.
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voltooide kerkgebou.
Gebou nadat dit heeltemal voltooi was en Pasch dit wou
sien ook as nuwe begin in ‘’n nuwe gebou…

Op 7 Nov. 1952 word spesiaal
melding
gemaak
van
’n
kerkraadsvergadering
“in
die
ou
kerkgebou7”. By dieselfde vergadering
spreek ds. Pasch sy dankbaarheid uit oor
die Here se seën in die natuur en dat die
Here “in ons distrik uitkoms gegee het”.
Dan vervolg hy “mag ons ook die seën van
die Here ontvang by die ingebruikneming
van ons nuwe kerkgebou en onder alles
kan ons sê ‘Aan die Here alleen die eer”.
Die diens by hierdie besondere geleentheid
sou deur prof. Jooste waargeneem word.
Met teleurstelling is ook verneem dat dss.
P.J. Venter en H.J. Venter nie by die
ingebruikneming van nuwe kerkgebou
teenwoordig sal kan wees nie8.
Nuwe kerkgebou voltooi
13 Februarie 1953 word besondere
vermelding gemaak van die eerste vergadering in die nuwe jaar maar ook die eerste
vergadering in die nuwe “kerk”.
Op 15 Maart 1953 is daar ’n spesiale kerkraadsvergadering waarin Pasch die kerkraad moet
meedeel dat hy drie beroepe ontvang het ten wete na Zeerust-Mafikeng, Vanderbijlpark en na
Pretoria-Wes. Weereens is die aanbeveling van die kerkraad dat hulle voel sy werk hier nog
nie afgehandel is nie, en hy nog in hierdie gemeente sal bly. 7 Augustus 1953 word ds. en
mev. Pasch geluk gewens met die geboorte van ’n seun9. In die notule word ook gemeld dat
leraar die laaste Sondag van Augustus en die eerste van September afwesig sal wees omdat
hy Suid-Rhodesië moet besoek.
Op 19 Februarie 1954 is daar brief waarin dss. Pasch en H.F.V. Kruger benoem is as
organiseerders vir Eeufeesbedieningsfonds vir gemeentes hoofsaaklik in die ou NoordTransvaal geleë. Kerkraad het besondere woord van gelukwense aan hulle predikant gerig
waarin hulle ook kennis geneem het en verlof toegestaan het dat hulle leraar die volgende
twee jaar sowat 47 gemeentes sal moet besoek. In dieselfde tyd rig Pasch ’n unieke versoek
dat een derde van die erf wat grens aan die pastorie aan sy skoonvader verkoop kan word.
Die versoek is dan ook toegestaan. In dieselfde tyd het Pasch ook versoek of pastorie nie aan
hom verkoop sal kan word nie, waar die versoek dan ook toegestaan is en dit opgedra is aan
finansiële kommissie Die pastorie met die gedeelte van grens erf word aan leraar verkoop vir
₤2000 en pastorie word dan van leraar gehuur teen ₤12.10 per maand.
Hierdie
buitengewone versoek is eenparig goedgekeur10! In hierdie tyd word traktement van leraar
ook tot ₤900 per jaar verhoog waarop leraar soos in verlede melding maak van die besondere

7

Hierdie “ou” gebou is danwel die kerkgebou van die Hervormdekerkwat in daardietydookdeur die
Gereformeerdesgebruik is.
8
Ds. P.J.Venter het wel op die eindegeleentheidbygewoon want later word hy as vroeëreleraar van die
gemeentebedankvirsyoorkoms en wens hullehom Gods ryksteseën toe op syarbeid, waarhydan op sybeurtook
die kerkraadgelukgewens het met die voltooiing van die “sierlikegebou”.
9
’n Seun Rikus Pasch gebore 14 Mei 1953.
10
Kerkraad het besluitomuithulinkomste op verkooptepastoriewelweer ’n andererfaantekoop, en
ookgrootgedeelte tot Eeufeesbedieningsfondstestort.
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goeie wyse waarop hy versorg word. Hierdie verhoging het hy nie wou aanvaar nie, maar die
kerkraad het daarop aangedring dat hy in hulle besluit moet berus wat hy dan ook gedoen het.
Kenia-eerste “buitelandse” kerklike besoek
Op 25 Februarie 1955 word die leraar en sy eggenote “Gods rykste seën toegebid op hulle
reis na Kenia en ’n veilige terugreis”. ₤50 word ook aan leraar geskenk as toegif op sy Kenia
reis11.
Oudl. Botha Enslin van Kenia (omring) wat op 20 Maart
1955 brief aan Pasch geskryf het-kort voor vertrek-skryf
vanaf “Naivasha”- Bevat o.a. doop reëlings vir Bosner se
kindjie…7:30 Maandag-aand- April in Bosner se huis

Op 12 Augustus 1955 word melding gemaak van beroepe wat leraar na Gerf. kerke
Viljoenskroon en Bethlehem ontvang het. Beide gevalle het hy dit nie opgevolg nie, waar die
kerkraad dan ook “dankbaar is teenoor die Here dat hy so gelei is dat sy eerw. nog hier sal
arbei. Sy eerw. is ook bly dat hy nog in hierdie gemeente kan arbei” Dieselfde tyd is daar
navraag oor “Apostoliese Sending egpaar” wat deur Pasch in huwelik bevestig is. Daar is by
prof. Jooste navraag hieromtrent gedoen en was die prof. se advies dat “sy eerw.. heeltemal
reg gehandel het deur die egband te lê en so die Woord van God suiwer laat klink het”.
Sending en twee broeders verskil ernstig- oor reën en swart mense
17 Februarie 1956 spreek Pasch hom duidelik oor sending uit. “Die eerw. sê hy dra die
sending op sy hart en voel dat ons vroeër of later ’n sendingpos moet behartig. Verder ’n
versoek aan die stadsraad te rig waarin ’n perseel gevra word vir toekomstige sending hier
plaaslik. Besluit is so goedgekeur12. In dieselfde vergadering het oudl.. Hoogenboezem ook
beswaar teen ander ouderling Ackerman ingedien wat uit twee dele bestaan het. Die eerste
leerstelling wat Hoogenboezem beswaar het was die belydenis van Ackerman “dat God wel
reën gee maar dat die natuur die reën distribueer”. Die tweede beswaar teen Ackerman was
dat hy beweer het “dat die naturel moontlik van die diere afstam”. Pasch het van Ackerman
nadere verduideliking gevra en toe hy hierdie dwalinge van hom só bevestig het Pasch vir
hom gesê “dat hy verkeerd is en dat nêrens in die Skrif enige grond is vir die broeder se

11

Prof. V.E. d’Assonville beskryf Pasch se werk in die kerke op die Wit Hooglande (Kenia)as volg- “In Maart
1955 het die bekende ds. Rabbo Pasch met sy eggenote die gemeentes besoek. Hierdie forse figuur uit
Potgietersrus, wat sélf nog voor die gemeentes in Kenia sou sterf (terwyl hy nog in sy veertigerjare was!) het toe
weer volgens die bekende patroon intensief huisbesoek gedoen, katkisasie gehou en met ’n kragtige prediking ’n
wonderlike aansteeklike moed vir ons mense daar in die verte gegee. Treffend was oom Stoffel Roets se heel
laaste woorde oor ds. en mev. Pasch voor die gemeente op daardie Sondagmiddag:’ Ons sal altyd aan hulle
dink”.
12
Hierdieversoek tot sending herinnerookaansyvader se sendingywer in Angolawatdaar tot groot spanning en
skeuringgelei het.
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opvatting. Sien Sondag 10 wat handel oor die voorsienigheid van God. Br. Ackerman het
wel by die vergadering ook sy ontslag as ouderling kon kry. Vergadering het besluit dat daar
besonder bearbeiding aan Ackerman sal moet geskied13.
Naboomspruit word al groter…sending…sterke skrywe oor kerkbesoek
In die tyd het die lidmate in en rondom Naboomspruit besondere aandag geverg daar nou al
hoe sterker sprake gekom het ook van ’n selfstandige gemeente aldaar en het Pasch met die
kerkraad die nodige gronde14 en aktes en daarstel tot afstigting van die gemeente moes
hanteer. 18 Mei 1956 verdien sending weer aandag op ’n vergadering van die kerkraad en is
daar ’n brief van die stadsraad waarin hulle meegedeel word dat aan “die kerk in die nuwe
lokasie daar ’n gratis erf gegee word vir die doel van sending onder die Bantoe”. Op 14
Augustus 1956 rig Pasch ook as “beskrywingspunt” wat dan ook op die agenda van
vergadering op 17 Augustus 1956 moes dien.
Uit hierdie ernstige skrywe word daar baie meer ingrypende tug van kerke verwag as
wat volgens Pasch op daardie stadium aan die orde was. Hy skryf- “Verder wil ons graag
nog ’n saak onder u ernstige aandag bring. In hierdie gemeente is daar nou omtrent 10 jaar
van gereëlde bediening agter die rug wat predikante alleen betref, maar daar is ook ’n veel
langer tydperk van arbeid deur ouderlinge en diakens afgehandel. Elke wyksouderling en
diaken het lidmate in hulle wyke met wie hulle al baie lank worstel dat daar verbetering moet
kom in leer en lewenswandel, en die vrugte van die jarelange arbeid bly in baie gevalle
agterweë! Die predikante vermaan, die ouderlinge en diakens vermaan, moedig aan, probeer
alles- maar die vrugte bly uit. Is ons dan nie nou besig om met vuur te speel nie! ’n Huis
waar die vader ’n tuglose vader is kan nie bestaan nie, maar verbrokkel en raak tot niet! Ons
kan dieselfde toestand ook laat ontwikkel in ons kerk en gemeente! Ons raak tugloos! En die
gevolge sal nie uitbly nie! Die gemeente sal uiterlik miskien bly voortbestaan, maar innerlik
sal hulle tot niet gaan! Ons moet oppas dat ons nie geduld en lankmoedigheid verwar met
laksheid en ’n valse genadebetoning nie! En ons praat nie van tug by hulle wat somtyds, uit
swakheid in die sondes verval nie, maar van hulle wat in die sondes bly lê.15En hier kom die
euwel van swak kerkbesoek veral na vore! Let tog op “swak kerkbesoek”, nie “geen
kerkbesoek” nie! Die lidmaat wat ’n gewoonte het om een Sondag in die maand kerktoe te
kom, of self die gewoonte het om één maal op ’n Sondag kerktoe te kom – moet getug word!
Hy of sy bly lê in die sonde, volhard in die oortreding van die vierde gebod! En laat ons dan
nou by die bearbeiding daarop let! Laat ons die ongereëldes vermaan én tug! Maar laat
elkeen van ons ons ook op die hoogte stel van die tug en die bedoelinge daarvan sodat ons nie
met vreemde en verkeerde motiewe tug nie!”
Selfondersoek oor preke en solosang by huwelik
8 Februarie 1957 het Pasch net voor afsluiting van vergadering die volgende “gevoel”
uitgespreek- Dit het hom “gevoel of sy preke, styl en inhoud nie meer ingang vind by die
gemeente. Hy vra advies. Sy eerw. sê hy het homself al begin afvra of hy nie ’n beroep moet
maar aanneem nie. ’n Paar brs. gee hulle opinie oor die saak en bemoedig hom om met sy
prediking soos in die verlede voort te gaan. Sy eerw.. waardeer wat deur die brs gesê is en
ook vir die woorde van bemoediging”. Met die vergadering in Mei 1957 het Pasch die

13

By ’n volgende vergadering gehou 18 Mei 1956 geskied die bearbeiding dan ook verder. Br. Ackerman stel
dat daar ook ander motiewe by Hoogenboezem tot aangeleentheid was, wat hy noem “weerwraak”. Wat sy
dwalinge aanbetref het hy nou versagting wou vra deurdat hy gemeen het hierdie stellinge wat hy oor “reën en
die naturel” gemaak het eerder net as vrae beskou moes word of dit nie moontlik so mag wees nie.
Hoogenboezem het op daardie stadium nog ongedoopte kindjie gehad en die hele saak het ook die doop van
kindjie vertraag!
14
Naboomspruit het 4 erwe saam met ₤2000 as bruidskat van Potgietersrus ontvang.
15
Onderstreping deur Pasch self.
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kerkraad se steun gevra insake solosang by huwelike in die kerk. Die kerkraad besluit dit nie
toe te laat nie.”
Pasch het hierdie tyd kennis gegee van ’n beroep ontvang na Gerf. kerk Rustenburg.
Na bespreking besluit die kerkraad dat die predikant “nog met seën hier kan arbei; verder dat
ons voel dat sy werk is hier nog nie afgehandel nie en veral nou met die voorgenome
afstigting van Naboomspruit. Die kerkraad betuig ook sy hartlike dank aan ds. Pasch
nieteenstaande al die beroepe dat hy nog in die gemeente (arbei)”. By die vergadering van 9
Augustus 1957 is daar selfs ’n brief van die burgemeester (raadslid M.J. de Villiers) waarin hy
sy waardering betuig dat die leraar nie die beroep na Rustenburg aanvaar het nie”! Die
vergadering van 14 Februarie 1958 spreek die waardering vir Pasch se preke nog weereensDaar is besluit dat “die preek wat ds. Pasch op Hervormingsdag (1957) gehou het in druk te
laat verskyn en dan in die gemeente te verkoop”.
Angola…verdere sending…ds. Kruyswijk…ds. J.A. van Rooy…
Op 2 Mei 1958 is daar onder korrespondensie ’n brief wat hulp vra aan Angola-boere.
Die saak is na diakonie verwys16.
Met dieselfde vergadering in Mei is leraar se betrokkenheid by sending bevestig daar
hyself dan gerapporteer het dat hy eenmaal per maand by Mokopane kollege ’n diens
waarneem.” Verder bring Pasch onder hulle aandag dat daar by Malala groot veld lê en wag
op bearbeiding. Eerw. Robertze het gevra of ons dit nie wil oorweeg om daar sendingwerk te
doen. Sy eerw. wil graag die toestemming hê om ’n paar brs en srs te nader – vir ’n vaste
bydrae om ’n evangelis daar te plaas…”
In 1958 word dit ook goedgekeur om aan Pasch drie maande studieverlof toe te staan.
’n Interessante versoek van Pasch ook in hierdie tyd is om ’n ds. Kruyswijk van Nederland te
nooi om op 31 Augustus die eredienste waar te neem. Hy was die afgevaardigde van
Nederland na die Ekumeniese Sinode. Pasch het ook toestemming gevra om die kerk se
voertuig te mag gebruik om hom en twee ander afgevaardigdes na Siloam en Krugerwildtuin
te neem17. Versoeke is alles so goedgekeur en dat al die kostes deur die kerkraad gedra sou
word.
Saterdag 9 Nov 1958 het ds. J.A. van Rooy die gemeente breedvoerig kon toespreek
oor sy sendingwerk in Siloam. Met die bedanking van die besonder insiggewende lesing
(“toeligting”) het Pasch die gemeente opgeroep om in hulle gebede aan die sendingwerkers in
die sendingveld te dink.
Vergenoegdheid…ouderlinge op preekstoel…gesange by geleentheid
Met die laaste vergadering van kerkraad in Nov. 1958 is daar weer melding van
verhoging van traktement van leraar tot ₤1350 per jaar. Pasch het sterk daarop teëgegaan dat
hy nie die verhoogde traktement kan aanvaar nie, daar hy reeds goed versorg word en geen
gebrek ly nie. Die kerkraad het hom egter weer “verplig” om dit te aanvaar en in hulle
besluit te berus.
Die gemeente in Potgietersrus het in die tyd klagtes van lidmate moes hanteer waarom
ouderlinge ook op die preekstoel staan tydens leesdienste. Pasch het met groot stelligheid
hierdie saak reggestel deur dit duidelik te maak dat die preekstoel net ’n “verhoog” is, en dat
in die Roomse kerk die kansel as iets “heilig” beskou word. Hy het dan dit ook duidelik
gestel dat juis om hierdie Roomse opvattings uit te wis en in die lig van die gelykheid van die
ampte tussen leraar, ouderling en diaken die kerkraad die besluit geneem het dat ’n ouderling
tydens leesdiens hoort op die kansel. Daar is genotuleer dat die gemeente wel verskeie vrae

16

Diakonie het die mooi bedrag van ₤30 vir die saak bewillig.
Volgende vergadering was daar ’n brief van ds. Kruyswijk waarin Pasch en kerkraad in besonder bedank is
vir hierdie besondere gunste aan hulle betoon.

17
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gevra het en is daar versoek om maar liewer by die tradisie te bly. Pasch het hierop
geantwoord dat “ons mag nie die Woord van God ter wille van die tradisie prysgee nie”18.
Kerkraadsvergadering van 13 Februarie 1959 word mosies van roubeklag ingedien op
die afsterwe van dr. B.J. de Klerk en ook dr. D.F. Malan19.
By ’n vergadering op 15 Mei 1959 het ’n broeder advies wou vra of dit verkeerd is
om gesange by ’n gesamentlike of ander geleentheid te sing. Pasch se antwoord was dat dit
maar die beste is om nie gesange te sing nie en jou standpunt suiwer te stel.
In dieselfde vergadering het getalle van gemeente reeds weer so uitgebrei dat argitek
genader moes word om kerkgebou te vergroot!
Rhodesië…sendingtydskrifte…laaste seun gebore
Op 6 en 13 Sept 1959 is Pasch uitgenooi om dienste in Rhodesië te hou. Dan ook so
goedgekeur. In dieselfde vergadering doen Pasch ’n beroep op kerkraad om in te teken op die
sendingtydskrifte nl. Die Oes en “Ruzama”. In die tyd soos wat dit sekerlik Pasch se hele
bedieningstyd gebeur het, word die buitedienste soos op Roedtan in die NG kerksaal weer
gekontinueer. In die tyd word met Laeveld gemeente in kombinasie getree om ’n
sendingleraar daar te bly onderhou.
Op 22 Januarie 1960 word Pasch gelukgewens met die geboorte van seun20. Dieselfde
vergadering het reeds ook behandel “Tienjarige ampsbediening predikant”. ’n Program was
reeds vasgestel wat op vergadering voorgelê was dat op 19 Maart 1960 sou die herdenking
van die tienjarige ampsbediening van predikant kon plaasvind. Katkisasiewerk en in
besonder die voorbereiding op belydenisaflegging wat deurgaans deur Pasch met groot
noukeurigheid en dissipline hanteer is verdien ook op die vergadering aandag. Pasch is op
die vergadering ook bedank “vir die deeglike en uitstekende manier waarop die onderrig
gegee is”.21 ’n Vergadering tussen Afrikaanse kerk word ook bespreek en Pasch se deelname
daaraan word ten volle goedgekeur. Hierdie vergadering het hoofsaaklik ten doel gehad dat
kerke samespreking moet hou oor tuggevalle waar lidmate tug wil “ontduik” deurdat as hulle
in een gemeente getug word hulle bloot net gemeenskap beëindig en dan na ander gemeente
wil oorgaan.22
Pasch se laaste“vreemde” behoefte
Wie sou kon verwag dat hierdie vergadering van 22 Januarie 1960 die laaste sou wees
waar Pasch as predikant en voorsitter die vergadering sou lei. Daardie Sondagmiddag 24
Januarie bevat die volgende aangrypende bewoording waarin die laaste notule wat Pasch nie
kon onderteken nie, want 18 dae later was hy nie meer daar nie, maar dit bevat wel sy laaste
woorde daardie Sondag-middag. Dit is as volg genotuleer “Die eerw. voorsitter bedank die
vergadering vir gedane arbeid en bid die brs die seën toe vir die jaar wat voorlê en doen ook
’n beroep op die brs om hom ook in hulle bede te gedenk omdat hy behoefte daaraan
het23.” Dit wat Pasch hier in besonder versoek om ook spesifiek aan hom in hulle gebede te
gedenk, het hy deur al die jare nooit spesifiek so pertinent in sy persoon gevra dat daar vir my
gebid moet word nie. Hoekom het hy dit hierdie laaste vergadering gedoen? Het hy dalk
reeds vermoed, party mense sal praat van het hy dalk “aangevoel” dat eintlik op ’n relatief
jong leeftyd, net ’n paar dae, vyf dae voor hy 44 jaar sou word, het die Here hom
18

Selfs nog weer by ’n volgende vergadering het ’n br. Engelbrecht spesiaal voor kerkraad verskyn om
ouderlinge nie op die kansel te wil sien nie. Die broeder lyk of hy wel na die vergadering berusting kon kry.
19
Skrywer aanvaar dat dit dr. D.F. Malan moet wees wat as eerste-minister gedien het.
20
Jongste kind van gesin Pasch. Gebore 23 Desember 1959. Bietjie ouer as maand gewees toe Pasch, sy vader
oorlede is.
21
Die vergadering het dan ook nog weer aan 17 dogters en 12 seuns toelating en geleentheid sou gee om dan
belydenis van hulle geloof te doen. Name is netjies en voluit genotuleer.
22
Dit is ook goedgekeur dat ’n ds. Van Dyk versoek wou word om as sameroeper by die versoek op te tree.
23
Beklemtoning deur PJV
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weggeneem, na waar hy in 1950, sopas tien jaar terug die Here ook hulle seuntjie geneem het,
want het Pasch toe vir sy vrou oor hulle seuntjie geskryf- die Here het sy lewe by Hom
nodig…Dit laat ons van Pasch dieselfde sê – Die Here het hom Rabbo Pasch se lewe by Hom
nodig gehad, daar waar sy oudste seuntjie reeds was… en die jongste seuntjie nog nie twee
maande oud nie, sou sonder ’n aardse pa kon grootword! Die Here gee, die Here neem…
Die Here het geneem…
Vir kerk en kerkraad om hierdie skok in woorde saam te vat sou nie maklik wees nie.
Al wat in hulle notule staan is die notule van ’n noodvergadering gehou op 10 Februarie
196024.
’n Vergadering wat bestempel word as ’n middernagtelike vergadering…”Kerkraad
sal die koste dra van ’n goeie kis, die begrafnis en ’n dubbele graf sal aangevra word…die
traktement sal uitgekeer word vir die maand Februarie en vir ses maande daarna…E.P.P.W.
en W fonds sal kennis gegee word van afsterwe. Huur van pastorie sal ook vir bogenoemde
tydperk betaal word…
Ds. P.J. Venter wat by die hoeveelste oop graf van hierdie Pasch-“kinders” sou staan,
sy vrou, die jongste, was een van hulle wat so vroeg gesterf het?! Die notule skryf dit as
volg- “Namens die familie versoek ds. P.J. Venter dat die begrafnis soos volg gereël word:
Prof. W. Snyman sal diens in die kerk waarneem en ds. P.J. Venter sal by die graf afsluit. Ds.
J. Prinsloo van NG kerk sal namens die gemeenskap ’n woord spreek. Ds. H.J. Venter
namens die breë kerkverband. Oudl. Lessing namens die kerkraad en gemeente. Die
begrafnis sal om 3 uur namiddag plaasvind en ds. F. Lion Cachet sal waarneem as koster.
Diaken Oosthuizen onderneem om te sorg vir die aanbring van luidsprekers buite die kerk.
Besonderhede sal aan die streeknuus verstrek word en dat ’n versoek oor die radio gestel
word dat geen kranse verwag word nie.. Verkeersafdeling sal versoek word om stoet te reël.
Ds. P. Venter sal bedanking namens die familie in kerk waarneem. Die graf sal deur die
kerkraad opgevul word.” 19 Maart 1960 wat deur kerkraad op 22 Januarie 1960 as fees
datum in vooruitsig gestel was om tien-jarige ampsbediening van predikant te vier word
besluit om dit nog steeds te hou, maar nou sou dit word ’n dankbetuiging…
Nadere omskrywing van Pasch se dood
18 Februarie 1944- die reeds bekende brief van Pasch aan sr. Annie wat kort voor haar dood
geskryf moes gewees het, skryf Pasch wat sy eie gesondheid
betref die volgende- “Wat my gesondheid betref, gaan dit nog
heeltemal goed, behalwe dat ek so nou en dan las het van my
niere, maar dit is gelukkig nie so dat dit my pla in my werk
nie…” Die niere, dit wat nou en dan pla was in die Pasch familie
’n kwaal wat hulle familie baie gepla het. Die meeste van die
susters, so vroeg oorlede, was hulle oorlye dan juis aan
wanfunksie van die niere toegeskryf. Vir Rabbo het dit
aanvanklik nie soveel gepla nie, maar in die jaar 1959 nie baie
lank voor sy dood nie, was daar ’n redelik ernstige motorongeluk waarin Pasch betrokke was, en met die ongeluk het hy
’n harde stamp op sy niere kon kry, waaroor hy reeds 15 jaar
terug geskryf het, dat sy niere nie heeltemal is wat hulle moes
wees nie.
Die dag van Pasch se dood is ’n verhaal op sy eie. Pasch self was dié dag van sy dood
met ’n begrafnis besig. ’n Jarelange vriend van Pasch, ’n ene F.W. Neethling25 is daardie
24

Pasch is daardie Dinsdag, 9 Februarie 1960 oorlede.
Oom Wil Neethling soos hy alom bekend gestaan het.- Friedrich Wilhelm Neethling- op sy plaas
Swerwerskraal is ter ruste gelê, waar dieselfde plaas laat dieselfde middag die sterfplek sou word van Rabbo
Pasch- Swerwerskraal- hoe ironies die plaasnaam dat Pasch juis daar moes sterwe as man wie se lewe vir lank
25
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Dinsdag 10 Februarie 1960 begrawe. Die koerante uit daardie tyd dra die berigte só aan ons
oor- Die Môrester (12/2/1960) skryf- “Ds. G.B.S. Pasch een van die bekendste
Gereformeerde predikante in Suid-Afrika, het Dinsdag-middag ’n aanval van beroerte gekry,
by die graf van een van sy boesemvriende mnr. F.W. Neethling, wat hy ter ruste gelë het.
Dieselfde aand nog is hy (Pasch) oorlede…Ds. Pasch sou Sondag sy 44e verjaarsdag gevier
het. Hy laat sy eggenoot en vyf kindertjies na, waarvan die jongste sowat ses weke oud is”
By Neethling se doodsberig staan nog óók die volgende geskryf- “By die graf het Ds. G.B.S.
Pasch die woord gevoer. Hy het ’n roerende rede gevoer en ook die bedankings namens die
familie gedoen. Sowat ’n minuut later het ds. Pasch ’n toeval gekry. Hy is Dinsdag-aand op
Swerwerskraal oorlede…”’n Ander koerant uit daardie tyd (Die Noordelike Nuus -17/21960)
berig die volgende- “Potgieterus- 11 Februarie 1960- op Potgietersrus het Donderdagmiddag26 11 Februarie 1960, die grootste begrafnis van alle tye plaasgevind…” Oor Pasch
self berig die koerant- “’n Man vir wie jy agting en respek gehad het en sal behou. ’n Man
wie nie eer en selfverheerliking gesoek het nie, maar wat nogtans geëer was omrede sy edele
inbors en sy agting wat hy afgedwing het. Hy was nie slegs groot in gestalte nie maar ook
groot in die Geloof, groot in Gees en groot in sy prediking van Godswoord…” Prof. Snyman
het volgens
die berigte God se Woord uit Jesaja 51 bedien (teksverse

Koerante wat die tyd van Pasch se dood
wyd en suid die berig uitgedra het- Almal
van hulle eenstemmig in die geweldige
skok van die gebeure- hoe groot verlies
dit vir kerk en gemeenskap was!

Sy begrafnis wat deur nagenoeg 2000
mense bygewoon sou gewees het- In van
dieselfde koerante word geskrywe- vier
van ds. Pasch se susters is tussen die

vv3,12).
Ds. Prinsloo het namens die gemeenskap gepraat. “Hy het die oorledene geloof vir sy
hartlike samewerking wat hy aan die Susters kerke gegee het. Hierna het ds. H.J. Venter die
oudste predikant van die Klassis gepraat. Hy het daarop gewys hoe groot die verlies is wat
die samelewing ly met die afsterwe van wyle Ds. Oasch. Selfs op hierdie jeugdige ouderdom
van 43 jaar het sy naam al voorgekom bo-aan die lys van die hoogste instansies van die Kerk,
Deputaatskappe waarin normaalweg altyd van die oudste predikante gedien het, daarin het hy
alreeds leiding gehad. Ds. Venter het gesê wyle Ds. Pasch was hoog geag selfs onder die
deur swerf gedagtes, en swerfjare, as geïnterneerde geswerf het…Wil is broer van Chris Neethling wat vroeër
getroud was met Anna Neethling Pohl- later geskei. Is ook vader van genl.. Lothar Neethling (grondlegger van
SA se forensies afdeling) waar laasgenoemde as Joodse wesie deur Chris en latere egg. grootgemaak is.
26
Dit moet eerder wees Woensdag-middag. Koerant bevat ’n drukfout..
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bejaardes van die gemeente…”Ouderling J.F. Lessing wat namens die gemeente die laaste
woord kon voer se woorde was min, maar tog veelseggend. “Hy het daarop gewys hoedat die
gemeente gegroei het onder leiding van die ontslapene”. Die slotberig in van die koerante lui
dan as volg- Hierna het die lykstoet na die Kerkhof beweeg, die langste stoet wat seker nog
ooit op Potgieterrus was. Toe die lykswa reeds by die Kerkhof gestaan het, ’n distansie van
twee myl, het die laaste motors nog nie by die kerk weggetrek nie. Orals langs die strate het
die verkeer tot stilstand gekom en met ’n blik van verslaenheid die kop geskud. En so het die
motors in die stoet verby beweeg, een na die ander, 455 in getal. By die kerkhof het die
lykswa aangekom. Dit was kart-voor-vyf, dit het 5-uur geword, kwart oor vyf, en nog steeds
het die steeds groeiende skare gewag vir die aankomelinge, tot twintig-minute oor vyf, toe
was die laaste van die ongeveer twee duisende mense daar. By die graf het mev. Ds. Pasch
stelling ingeneem met ’n veraf blik in haar oë wat soms gesoek het in die diepte van die graf.
Voor haar het gestaan aan weerskante van haar, haar seuntjie en haar twee dogtertjies. Met
haar arms gekruis oor die skouertjies van haar seuntjie het sy hulle vasgehou. Toe die kis na
benede sak het hulle na vore getree en gestaar na die vader en eggenoot wie so skielik uit
hulle lewe van sonskyn en geluk verdwyn het en sonder ’n traan met slegs die vraende blik
het in die oë het hulle van die graf teruggekeer. Professor S. du Toit, Rektor van die
Teologiese Skool van Potchefstroom het met ’n kragtige gebed afgesluit. Toe het die skare
uiteengegaan, stom verslae om te dink dat daardie bekende, fiere, regop gestalte van
Gerhardus, BarthlomeusSchutteus Pasch het skielik sonder waarskuwing vanaf die strate van
Potgietersrus verwyn”.
G.B.S. Pasch en sy eggenote se grafte vandag- Die gedeelte net links
van Rabbo is waar Leenster begrawe is- Sy is oorlede 19 Maart 2005.
45 jaar na haar eggenoot gelewe en was nie weer getroud nie…
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’n Kassie deur Pasch vervaardig in die tyd van gevangenskap. Die meeste van
aandenkinge in publikasie gebruik het hierin behoue gebly.
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Links- Laaste foto van Pasch soos hy in 1959 geken en gesien is

Regs- Laaste kerkraad saam met wie Pasch in 1959-60 gedien het

Die gesin-Pasch in 1959Kinders van links na regsHanlie, Hester, Leenster,
Rikus…
Oudste seuntjie oorlede…
Jongste- Johan nog nie
gebore nie…
Die kinders vandag…….
1.
“Tannie” Leenster in 2003-

2.
3.
4.
5.

Hester getroud
met G.S. du
Plooy- Het 4
kinders
Rikus getroud met
Monica (Otto)-Het
2 kinders
Hanlie getroud
met Louis DirkerHet 3 kinders
Leenster getroud
met Casper EloffHet 4 kinders
Johan getroud
met ………….
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Bank waarop Pasch die aand 10h00
gesterf het, aan huis van die Neethlings.
Tans is bank aan huis van Bertie en Erda
Guillaume (Erda is dogter van Will
Neethling)

Br. en sr. Bertie en ErlaGuilaume- Foto geneem op dag van
hulle huweliksbevestiging waargeneem deur ds. Pasch.
Sr. Guilaume is dogter van F.W. Neethling
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