OORDENKING

DIE INSTELLING VAN DIE NAGMAAL
Op een bladsy lees ons ‘n klompie inligting oor die Nagmaal en die instelling van die Sakrament
wat ons vier. Dit is geneem uit Prof E.P. Groenewald se Handboek Bybelse Geskiedenis - Die
Nuwe Testament. Dit is in 1968 deur al drie Afrikaanse Kerke uitgegee, namens die Geref Kerke
deur die Pro Rege-Pers. Die opskrif verklap al ‘n groot deel van die doel van hierdie eislike werk.
Om op ‘n vertellende wyse die inhoud van die Vier Evangelies (en die res van die N.T.) saam te
bind in ‘n chronologiese vertelling en dit binne die verband van die heilsgeskiedenis te plaas.
Prof Groenewald was ‘n bekende Nuwe Testamentikus en hy het ook heelwat toeganklike
werke gepubliseer. Hierdie deel bevat meer as 500 bladsye. Prof JH Kroeze van die Geref Kerk
het destyds die eerste deel van die twee bande geskryf.
-REDMatt. 26:26—29; Mark. 14:22—25; Luk.
22:19—20; vgl. 1 Kor. 11:23—25

118), en word die maaltyd afgesluit met die
vierde beker.

Die installing van die nagmaal (Die Paasmaal
van die Jode net volgens 'n vaste program
verloop. Dit begin met die beker van seën
wat die huisvader ophef met 'n woord van lof
en danksegging aan God, en dan by die tafel
laat rondgaan. Daarop volg die ete waarby
die verskillende dinge op tafel in 'n voorgeskrewe volgorde genuttig word. Wanneer
die maaltyd goed gevorder het, gaan die
tweede beker rond. Daama vra die jongste
onder die aanwesiges, gewoonlik 'n kind, wat
dit alles beteken, en die huisvader antwoord
deur die geskiedenis van die uittog uit Egipte
te vertel. Aan die einde van die verhaal sing
die aanwesiges die eerste deel van die Hallel,
d.w.s. Ps. 113 en 114.
Die huisvader neem dan brood en breek dit
terwyl hy sê: “Dit is die brood van ellende wat
ons vaders in Egipte geëet het." As almal
wear van die brood en die lam geëet het,
gaan die derde beker rond. Daarna word die
tweede deel van die Hallel gesing (Ps. 115 —

Nadat Judas weg is, het daar 'n rustige
atmosfeer ontstaan. Jesus het egter geweet
dat sy tyd nou baie kort begin word het. Toe
die maaltyd die punt bereik waar die
huisvader die brood moet breek, het daar
stilte gekom terwyl almal na die Hoof van die
tafel kyk. Plegtig neem Jesus die brood,
breek dit en gee dit aan hulle. Maar in plaas
van die gebruiklike woorde se Hy: “Dit is my
liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot
my gedagtenis." As die dissipels verbaas is
oor sy woorde, dring Hy aan: “Neem, eet." Hy
wys met die breking van die brood nie na die
verlede — die uittog uit Egipte — nie, maar
na die toekoms.
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Vir 'n paar oomblikke is daar stilte. Dan neem
Hy die drinkbeker en sê: “Dit is my bloed, die
bloed van die nuwe testament wat vir baie
uitgestort word tot vergifnis van sondes."
Jesus neem nou self die plek van die Paaslam.
Sy gebroke liggaam en vergote bloed was tot
3

heil en behoud van almal wat in Horn glo.
Hulle moes die vlees en bloed vir hulle in die
geloof toeëien, en so deel verkry aan die
vergifnis van sonde. Ook wys die brood en
beker na die toekoms. Hulle moet die
maaltyd herhaal tot sy gedagtenis, en ook
daarmee volhard totdat Hy kom (1 Kor.
11:26). Hy sal sterwe, maar dit sou tot
voordeel van sy gemeente wees en aan hulle
skenk Hy 'n aandenking wat die gemeente
altyd met hom kan saamdra en wat iedere
keer opnuut herinner aan die volmaakte
Paaslam wat vir ons geslag is, en ook
heenwys op die wederkoms aan die einde.

afsluiting gekom en uitgemond in die nuwe
verbond. Nou is dit nie meer die bloed van 'n
lam wat aan die uitredding uit Egipte
herinner nie, maar die bloed van die Lam van
God wat uitredding uit die dood bring.
Na hierdie plegtige woorde van Jesus het 'n
stilte oor almal gekom. Na 'n tydjie neem
Jesus die woord, en spreek Hy sy laaste
boodskap aan sy dissipels uit.

Die ou verbond waarin die Paaslam so 'n
belangrike plek ingeneem het, het nou tot
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Bydraes sonder naam word deur die Redakteur
verantwoord.
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BESINNING

GEDAGTES OOR KERSFEES EN NUWEJAAR
Nándor Sarkady

Die gedagtes oor die wyse van die
herdenking van wat in die omgangstaal
genoem word “Kersfees”, is en was onder
Gereformeerde lidmate wyd uiteenlopend. In
behoudende kringe is daar baie sterk, soms
verdelende standpunte daaroor. In sommige
gemeentes word nie eredienste op kersdag
gehou nie, in ander wel. Beide die standpunte
het Gereformeerde wortels want die
Kerkorde wat ons gebruik stel in artikel 67
“Die onderhouding van die Christelike
feesdae, Kersdag, Paasfees, Pinkster en
Hemelvaartsdag word aan die vryheid van
die kerk oorgelaat”.
Dit beteken dat die kerkraad op ‘n bepaalde
plek self besluit of die bepaalde heilsgebeure,
dit wil sê gebeure rondom die geboorte,
lyding en sterwe, en Hemelvaart van onse
Here Jesus, asook die uitstorting van die
Heilige Gees op bepaalde dae herdenk word
met eredienste en of net die Sondag gevier
word. Hierdie kort artikel wil nie hierdie saak
debateer nie, daaroor is daar baie geskryf. Dit
wys ons wel daarop dat Gereformeerde
Christene daaroor wyd uiteenlopende
standpunte huldig.
Waaroor baie dit wel eens is, is dat nieChristene die heilsgebeure van die geboorte
uitbuit vir besigheidsdoeleindes en dat talle
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Christene daaraan meedoen vir geldelike
gewin. Daaroor kan ook lank gesels word.
Gelowiges moet egter in staat wees om te
kan onderskei waarop dit werklik aankom en
daaroor nadink.
Christene uit nie-Reformatoriese kringe het
minder komplekse beskouinge as dit oor die
wel of nie van eredienste op Kersdag of die
aand daarvoor gaan. Dit staan op hul
liturgiese kalender en word eenvoudig gevier
met kerkdienste en verskeie lokale gebruike.
Die Duitsers het miskien van die
kenmerkendste gebruike. In die Duitse en
Engelse tradisie speel kersmusiek ‘n
besondere groot rol. In die Nederlandse
tradisie is dit minder opvallend. In die
Afrikaanse Gereformeerde Kerke het die
ontstaan van verskeie vorme van kerssangdienste iets van hierdie erfenis. Hieroor het
Gereformeerde mense meestal ook uiteenlopende standpunte en ons kan gerus van tyd
tot tyd nadink oor sake en hoe ander ons
standpunte bekyk.
Die vraag is of ons (kom ons noem dit die
GKSA) regtig goed nadink oor die vorm
waarbinne al die verskillende elemente
gebeur. Die feite binne ons eie kerkverband
skets dit eintlik as volg. Hier is ‘n paar
voorbeelde. Sommige gemeentes het
5

kerssangdienste wat bepaalde vorms
aanneem binne of buite die erediens. In
ander gemeentes word kerksangdienste
streng geskei van die erediens en vind dit na
die tyd plaas. (Dit het gegaan oor wat binne
en buite eredienste gesing word) Kersliedere
buite eredienste ens. ‘n Derde vorm is die
sing van kersliedere slegs op kersdag voor of
na ‘n erediens. Ander gemeentes het geen
variasie op enige van hierdie nie maar het wel
‘n erediens, en laastens is daar gemeentes
wat nie ‘n erediens op kersdag het nie en
heilsgebeure deur die loop van die jaar laat
preek of wanneer dit volgens die Kategismus
aan bod kom. Hierdie gee nie ‘n
waardeoordeel nie, maar probeer die
werklikheid skets van iets wat veral in die
GKSA ‘n bespreking oplewer onder kerkrade
en gemeentes. Andersyds skets dit die
verdraagsaamheid in middelmatige sake oor
dekades heen. Is ons altyd in staat om die
diverse standpunte van binne uit goed te
verwoord teenoor mense wat minder bekend
is daarmee ?
Hierna volg ‘n artikel oor Kersfees 1929 wat
in die boek “Van Hart tot Hart, Uitgesoekte
briewe van ds. T. Hamersma”, verskyn het.
Dit is in 1943 deur Van Schaik’s in Pretoria
uitgegee. Wat is die relevansie daarvan in
2014? Dalk meer as op die oog af. Ouer
bronne leer ons van tyd tot tyd om te
reﬂekteer op gebeure in ons eie tyd. Dit wat
wissel en vergaan, en dit wat blywend is. Dit
wat blywend is, bevat dus die kern, die wese
van ‘n saak. Dan kyk ons verby taalregisters
met ander oë. Ds. Hamersma was bekend vir
die toeganklike, informatiewe en byna pastorale briewe wat hy baie lank terug, 85 jaar
en meer in Die Kerkblad gepubliseer het.
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Sekere temas is inderdaad nou nie meer
ooglopend aktueel nie, soos oor die Vrye
Universiteit (VU) of die radio en die Du Plessis
-saak. Ander sake van meer pastorale en
wysgerige aard, bespreek steeds die wese
van die saak.
Die een artikel oor Kerkfees 1929 is dalk so.
Vir diegene wat van Afrikaans hou is dit ook
‘n lekkerlees aan ouer Afrikaans. Daar is ook
sake soos skoolvakansies wat nie veel
verander het nie. Sy skryfstyl is fyn en
noukeurig, maar ook opvoedkundig, in ‘n tyd
toe inligting veral deur die geskrewe woord
plaasgevind het. In ‘n elektroniese era vra dit
iets meer van ons. Neem ‘n sin soos: “Uit
onnodige angs dat ons nie gereformeerd sal
bly nie, ly ons partykeer geestelike
armoede” (sien artikel). Dit is propvol subteks
en gee ruimte vir eie interpretasie. Mensekennis, agtergrondkennis van die kerkgeskiedenis en die Bybel en bowenal geestelike
diepgang. Hy geen ongedwonde ‘n Bybelse
en belydenisstandpunt, sonder om fundamen
-talisties of liberaal te wees te probeer.
Ernstig, nie ligsinnig nie, maar daar is
nuansering. Het dit in 2014 in die GKSA nie
soms skerper kante gekry nie? Mens wonder
soms.
Dit skets ook die verskillende geestelike
liggings wat tot vandag toe in die
Gereformeerde Kerke leef. Totius (prof J.D.
du Toit) skryf in sy aanbeveling van die boek
oor hierdie vermoë wat ds Hamersma gehad
het om almal te bereik, met sy deeglike
klassieke opleiding vanuit die Calvinistiese
modeluniversiteit wat die VU toe nog was.
Meer as een skrywer trek paralelle met prof
Cachet se formulering van sake. Hierdie is
wat Totius dalk sou noem, “Ou Goud”.
6

Ds Teatse Hamersma (1865-1932) was ‘n Fries. Hy het weens gesondheidsredes na die Karoo
gekom in 1894. Vir 28 jaar was hy predikant van die eertydse groot Geref Kerk Philipstown. In
1922 gaan hy na die buurgemeente Colesberg waar hy in 1932 begrawe is. Die lewenswyse
tussen Friesland en die Karoo kan nouliks groter. Tog het die gebruik van Nederlands as kerktaal
die bediening moontlik gemaak.
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KERKLIKE SAKE

LIDMAATREGISTER
Attestate vir tydperk vanaf Junie 2014 tot einde Oktober 2014

Ontvang van ander gemeentes
◊

Br. Willie en Sr Elize Coetzee vanaf Geref. Kerk Carletonville na Suidkuswyk

Vertrek na ander gemeentes
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Br. Koos van der Linde
Br. Eugene Koole vertrek na Geref. Kerk Krugersdorp-Wes
Sr Henriette Putter vertrek na Geref. Kerk Krugersdorp-Wes
Br. Sarel Kruger (Suidkus gemeente) vertrek na Geref. Kerk Bloemburg
Sr Sanet Kilian vertrek na Geref. Kerk Randburg
Br. Lukas en Sr Hendrina Huisman vertrek na Geref. Kerk Eloﬀsdal
Br. Johannes Van Zyl vertrek na Geref. Kerk Akasia
Br. Hilbert Huisman vertrek na Geref. Kerk Eloﬀsdal
Br. Theuns en Sr Carolien Lagerwey vertrek na Geref. Kerk Totuisdal
Br. Adriaan enSr Helen Schutte vertrek na Geref. Kerk Oos-Moot
Br. Marius en Sr Colene Van Rooyen en 2 dooplidmate vertrek na Geref. Kerk Daspoort
Sr Cornelia Van Der Kooi vertrek na Geref. Kerk Brooklyn
Sr Rinette Coertze vertrek na Geref. Kerk Brooklyn

Oorlede
◊
◊
◊
◊

Sr Constance Buys (Suidkus ) gemeente
Sr Joeye Klomp
Sr Martie Steyn
Sr Rona Smit
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ONDERWYSING

OEFEN JOU IN DIE GODSALIGHEID
Ulbe de Ronde
Op versoek word hierdie tema wat ons
gedurende ons jaarlikse kamp bespreek het
kortliks weergegee.

KEN EK MY DOODSVYANDE

Die tema is verdeel in twee dele. Die eerste
deel handel oor die noodsaaklikheid van jou
oefen in die godsaligheid en die tweede
deel was die toepassing daarvan.

Weet ek en beleef ek dat ek in ‘n voltydse
oorlog betrokke is met my 3 doodsvyande?
Ken ek myself volgens V/A 5 en 8 van die
Heidelbergse Kategismus, of is dit net op
ander van toepassing. Alleen kan ek myself
leer ken in my ken van God.

Die vraag is moet ek oefen om te leef of leef
ek om te oefen?

Ken ek die 10 gebooie (veral dit wat ek
nalaat om te doen.)

NOODSAAKLIKHEID

As ek my sonde en ellende reg ken sal ek
besef hoe absoluut noodsaaklik hierdie
oefening in die godsaligheid is.

Kan ek na willekeur besluit of ek soos by
deelname aan sport wil deelneem of nie?
Kan ek ‘n toeskouer wees soos by sport
aangeleenthede? Wat leer die Woord ons?
In 1 Tim. 4:8 skryf Paulus “Want die
liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar
die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat
dit die belofte van die teenwoordige en
toekomende lewe het.”
Ons kan onsself ondersoek. Openbaar my
lewe die lewe van die eerste Adam of die
tweede Adam (Christus).
♦

Wie se lewe straal ek die meeste uit, die
eerste Adam of die tweede Adam?

♦

Vir wie leef ek? Vir myself of vir Christus.

♦

Wie stel ek eerste? Myself of Christus.
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Ken ek die wêreld se invloed in my
persoonlike en kerklike lewe. Ek het nie tyd
vir God nie – die dinge van die wêreld sluk
my in.
Hoeveel tyd spandeer ek op wêreldse
vermaak en plesier en hoeveel tyd vir kerk,
bid en bybellees.
Ken ek my sondige natuur, die mees verradelikste doodsvyand.
Ken ek Satan en sy verbloemde aanvalle op
die kerk en my persoonlike lewe. Satan kan
so maklik my gedagtes op sleeptou neem
veral tydens eredienste en bybelstudie en in
gebed. Satan dwarsboom die uitbreiding
van God se ryk deur ons te laat verstaan dat
dit wat vir die mens onmoontlik is ook vir
God onmoontlik is.
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Onthou Satan beheer die
sondige wêreld en my sondige
natuur.
Hierdie permanente aanslag van
ons drie doodsvyande forseer
ons om die volle wapenrusting
van God te omgord sodat ons
staande kan bly.
Enige soldaat op die oorlogfront
moet ge-oefen wees om oorlog
te voer. Dit is Satan se eerste
oorwinning oor my as ek my drie
doodsvyande ignoreer en maak
asof hulle nie bestaan nie.

DIE HERE IS MY BANIER
In Eks. 17:15 lees ons dat Moses
‘n altaar (gedenksteen) opgerig
het nadat God die oorwinning
van Israel oor die Amelakiete
bewerk het. Israel kom nou sopas uit 400
jaar van slawerny en weet van oorlogmaak
maar min. Terwyl Moses biddend sy hande
opgehef het – het Israel die oorhand gehad.
Maar as Moses se hande gesak het , het die
vyand die oorhand gekry. Israel moes leer
dat hulle volkome van God aRanklik was vir
hulle oorwinning. Daarom moet die Here
elke dag my banier wees. Want alleen vanuit Christus se oorwinning oor ons drie
doodsvyande kan ons hierdie aardse stryd
aan sê.

IS EK ‘N LEWENDE TROFEE
By die meeste skole ontvang kinders
trofees vir hulle prestasies. Die trofee
getuig van ‘n prestasie maar het nooit
opsigself bygedra tot die prestasie nie.
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Die volle wapenrusting van God

Ons hele lewe moet ‘n lewende trofee wees
wat getuig van Christus se oorwinning oor
ons drie doodsvyande. Paulus sê ook dat
ons meer as oorwinnaars is in Jesus
Christus. Al triomferende kan ons die aanslae van ons drie doodsvyande afweer. God
sê self aan Paulus dat Sy krag in ons
swakheid tot verwerkliking kom. Ek moet
elke dag geestelik ﬁks wees om my eie
bankrotskap te erken en dit uit te leef.
Om my roeping te vervul moet ek nie deur
my vlees (my sondige natuur) lewe en
wandel nie, maar deur die Heile Gees lewe
en wandel. Daarom moet ek my daagliks
oefen in die godsaligheid.
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TOEPASSING
Uit voorafgaande is dit duidelik dat sonder
godsalige oefening ek nie kan lewe nie, ek
nie my goddelike roeping kan vervul nie. Ek
nie God se doel met my kan bereik nie. Ek
nie die skatte van God se ryk ken en kan
beleef nie. Ek nie opgewasse is teen my
drie doodsvyande nie en maak ek van
Christus se oorwinning ‘n bespotting.
God is Heilig en Hy eis dat ek ook heilig
voor Hom moet lewe.
Vir vele van ons is Christus se lyde en sterwe
en opstanding iets wat ver in die verlede
gebeur het en my nou nie meer raak of
smaak nie.
As ek nie daagliks gemeenskap het aan die
lyde en sterwe en opstanding van Christus
nie is ek geestelik dood, en sal die bose my
nie meer lastig val nie want ek is nog
“veilig” in Sy mag.
In die Hoëpriesterlike gebed bid Christus
dat ons deur Sy Woord geheilig mag word –
Sy Woord wat die waarheid is (Joh. 17:17).
Dus om met Sy Woord daagliks besig te
wees heilig Christus my. Dit is nie ‘n
meganiese besig wees nie. (Net van
akademiese waarde nie), maar om met jou
hele hart en denke op God en Sy Woord
gerig te wees.
Ons praat van binnekamer godsdiens, daar
waar jy van die wêreld afgesluit is en niks
jou kan steur niks (Mat. 6:6). In my
binnekamergodsdiens oefen ek my in hierdie godsaligheid – om dit gedurende die
dag toe te pas en uit te leef. So beklee ons
ons elke oggend weer met onse Here Jesus
Christus sodat ons almeer na die nuwe
mens mag leef wat God se heerlikheid
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uitstraal. So bewapen God ons met die volle
wapenrusting om die dag se stormende
aanval van die Bose te trotseer. Self in die
binnekamer val Satan ons aan deur ons
gedagtes van God en Sy Woord af te wend.
In my binnekamergodsdiens moet ons altyd
begin met Skrifstudie. God spreek tot ons
deur Sy Woord en daarom moet ons duidelik hoor en sien wat Hy sê. Hier volg enkele
riglyne vir gesonde bybelstudie:
Begin met gebed en vra dat die Here jou oë,
ore, verstand en hart sal oopmaak, dat die
Heilige Gees jou dwalende gedagtes mag
lei om alleen maar op God en Sy Woord
gefokus te bly. Dat die Heilige Gees jou in
die waarheid mag lei.
Begin met ‘n Bybelboek. Stel vas wie is die
skrywer en aan wie word geskryf. Wat is die
omstandighede van skrywer en lesers. Die
tyd van die skrywe bv. voor, tydens of na
ballingskap. Wat is die doel van die skrywe
– wat is die hooftema ens. Hierdie agtergrondskennis sal jou help om die inhoud te
verstaan.
Probeer ‘n gedagte a-aken – 1-5-6 verse.
Die 83-vertaling kan jou help. Daarin is elke
nuwe paragraaf is gewoonlik ‘n nuwe
gedagte.
Lees die hele hoofstuk deur om die eenheid
van die teks in sy geheel te sien.
Doen een teks op ‘n keer.
Gebruik verskillende vertalings.
Probeer elke woord in die teks verstaan.
Vergelyk Skrif met Skrif deur gebruik te maak
van ‘n naslaan-Bybel of die gebruik van rekenaarprogramme wat gratis beskikbaar is.
Probeer een teks op ‘n dag “bemeester”.
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Party gedeeltes laat toe om meer as een
teks op ‘n keer te hanteer.
As die aantal tekse 1-5/6 klaar gedoen is,
doen dan die volgende:
♦

Vra eerstens wat openbaar God van
Homself?

♦

Vra tweedens wat beteken dit vir my?

♦

Jou antwoorde kan jy vergelyk met goeie
Bybelse kommentare.

Probeer dagstukke boeke vermy. Hulle is oorwegend gevul met die skrywer se
persoonlike interpretasies.
Na elke Skrifstudie elke dag – dan gaan jy
op jou knieë en bedink dit biddend wat jy nou
net bestudeer het. So werk die Heilige Gees
Sy Woord in ons hart.
Juis in hierdie oordenking van die Skrif kan
jou gedagtes maklik afdwaal, stry hard deur
die krag van die Heilige Gees om gefokus te
bly op God en Sy Woord.
Hierdeur ontdek jy die goud van die Skrif
wat noodsaaklik is vir jou oefen in die
godsaligheid.
As ek so die Woord van God in my hart
bewaar word my roeping van God ‘n
heerlike avontuur waar ek nooit genoeg van
kry nie.
Ons hele lewe is een stuk oefening in die
godsaligheid, so word Christus meer en ek
minder.
Die begeerte dat God se naam verheerlik
moet word in my hele lewe word nou ‘n
werklikheid waarvoor ons Hom nooit
genoeg kan loof en prys nie.
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Nadenke oor Gelo edag, 1994-2014
Dit is vanjaar 20 jaar gelede dat Geloftedag 1994, die laaste keer amptelik op die
land se kalenders en in wetgewing oor vakansiedae so genoem is. Daarna word
dit “Versoeningsdag” genoem.
Op die gemeente se jaaralmanak staan steeds Geloftedag, soos ons dit gedenk.
Hier is ‘n erediens op 16 Desember in die kerkgebou. Terwyl ons in hierdie
uitgawe bietjie blaai deur kerklike tydskrifte, het die vraag by my opgekom: wat het
Die Kerkblad, die Gereformeerde Kerke se amptelike blad, in 1994 hieroor gesê.
Daar het ‘n geslag kinders skool toe gegaan in hierdie tyd. Wat dink jonger lidmate
van hierdie sake, en hoe kyk ouer lidmate wat dit alles beleef het, terug vanuit
2014. Baie water het in die see geloop. Kom ons dink bietjie na oor hierdie sake.
Hier is die redakteur Prof GJC Jordaan se mening, saam met een van Natie van
Vuren en prof Piet Strauss van die NG Kerk in die Vrystaat soos oorgeneem uit
Die Kerkblad.

KWARTELTJIE November 2014

17

KWARTELTJIE November 2014

18

KWARTELTJIE November 2014

19

AS du Plessis

Oudl. A.S. du Plessis het tussen 1981 en 2014
op hierdie Kerkraad gedien. Vanaf 1998 verskyn
sy naam ook as skriba in die Almanak. ‘n Skriba
se werk in ‘n gemeente is naas sy werk as
wyksouderling besonder veeleisend, en in vele
opsigte ‘n ondankbare werk. ‘n Deeglike
skribaat gaan egter nie ongesiens verby nie, die
neerslag daarvan lê immers in die notules van
die Kerkraad opgeteken. Talle kerkraadslede en
predikante sal kan getuig dat sy werk inderdaad
pligsgetrou en deeglik was. Die redaksie van die
Kwarteltjie wil hom ook bedank vir jarelange
bydraes tot hierdie blad, dit was ‘n klein onderdeel van baie verpligtinge.

Toe ek en my familie 33 jaar gelede teruggekom het in Pretoria, na heelwat verplasings en werk in ander provinsies, was dit vir
my ’n voorreg om binne die grense van hierdie gemeente te woon [Flowerstraat, Capitolpark], en lidmate van die kerk te word waar
ekself in 1941 gedoop is. Tydens my diens by
die Departement Gevangenis vanaf 1965 het
ek verskeie kerkparades in die kerk bygewoon asook dae van verootmoediging. Daar
was ook geleenthede soos troues en begrafnisse wat ek in die vyftigerjare hier bygewoon
het, maar nooit kon dink dat ek later vir so ’n
lang tydperk hier sou dien nie.

Na sy eervolle losmaking as ouderling en skriba
in September 2014 het die redakteur versoek
dat hy iets op skrif stel van hierdie dienstyd.
Ons wou ook by hom meer weet oor sy ervarings rondom sake soos die kerkgebou se onderhoud, werk op meerdere vergaderings en
sekere unieke kenmerke van die Gemeente.
Ons plaas daarom sy eie teks , wat verder slegs
redaksioneel versorg is.
Red.

Teen die einde van 1981 is ek as ouderling
verkies en het sedertdien met groot dankbaarheid en genade van Onse Vader nog in
die amp gedien tot September 2014.
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Gedurende my eerste jare in die kerkraad
was ouderling Paul Kruger die attes-skriba
wat toe nog, voor die tyd van rekenaars, al
die lidmate op ’n kaartjiestelsel en met die
hand bygehou het. Met sy ouderdom het ek
hom dikwels afgelos en gou gevind dat daar
’n beter manier is om die lidmaatskapsregister op rekenaar te bedryf. Die kerk het nie ’n
rekenaar gehad nie en dit moes eers gemotiveer en aangekoop word. Daarna is al
die kaartjies se besonderhede deur die kantoorassistent oorgetik en heel gou was ek
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dan ook die attes-skriba omdat oue broeder
Paul niks van die rekenaar wou weet nie.
Vir byna 8 jaar was ek attes-skriba en met die
siekte en dood van oom Awie [oudl. L.A.
Erasmus], is ek in Januarie 1997 as skriba
verkies. Dit was dan ook my voorreg om intens betrokke te wees met die begin van die
Kwarteltjie in Mei 1999. Die tikwerk is in die
kantoor gedoen en ook die “afrolwerk”. Dit is
dan ook hier gevou en gekram. Uit die aard
van my amp het ek dan ook heelwat beriggies geplaas oor sake op die kerkraad se tafel
en veral statistiek oor lidmate se bydraes en
bywoning statistiek en ander artikels.
Vanaf Februarie 2002 is die tweede Nagmaal
-viering wat toe nog saans gevier is, afgeskaf.
Hierdie Nagmaal was voor daardie datum gehou vir die Polisie- en Gevangenislede, asook
verpleegpersoneel wat verpligte diens tydens
die oggend moes werk. Met die regstellende
aanstellings het meeste van hierdie lidmate
hulle werk verloor en was die behoefte vir die
tweede Nagmaalsdiens nie meer noodsaaklik
nie.
In 1997, die jaar van ons kerkgebou se
eeufees, het ek gereël dat die kerk aan die
binnekant teen slegs die materiaal se koste,
heeltemal oorgeverf word en die arbeid was
deur mnre. Wolfaardt geborg. Het ook persoonlik gehelp om die beskadigde hoeksteen
uit te haal sodat dit met ’n nuwe [replika]
vervang kan word. ’n Kundige op hierdie gebied, mnr. Anton Jansen, was intens betrokke
met die maak en terugsit van die nuwe
hoeksteen. Ek aas ook betrokke met die
maak van ’n video saam met oudl. At Goote
en sy seun wat alles gefotografeer het. Ek het
die redigering gedoen en dit op videoband
geplaas. Daar is nog kopieë beskikbaar.
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Ons kerkgebou is tot historiese monument
verklaar en daarom is die instandhouding van
wesentlike belang. Omdat ek byna vir die
hele ampstermyn ook op die instandhoudingskommissie gedien het, is verskeie groot
herstelwerk uitgevoer, soos die vervanging
van die sandsteen op die gewels van die kerk
en bedekking van die stene met loodplaat om
die suurreën se skade op die nuwe stene uit
te skakel. Ook die vervanging van die toring
se fasieborde met nuwe merantiborde. Ek die
horlosie se wysers aan die noordekant
aangesit om die stories rondom die gesteelde
horlosie verder te verdiep.
In ’n stadium vroeg in 1993 wou die kerkklok
nie meer lui nie. By ondersoek is gevind dat
die klepel se leerband so verslyt het dat die
klepel nie meer kon swaai nie. Die leerband is
met ’n stuk versterkte rubber vervang en vir
11 jaar nog in ‘n goeie toestand. Netso is die
enorme staal drabalk waaraan die klok vasgebout word besig om te verkrummel en so te
verbuig as gevolg van die swaar gewig, dat
die klok nie meer wou swaai nie. ’n Nuwe
drabalk is deur die ﬁrma Meulenaars vir ons
vervaardig en kon ons dit self installeer en lui
die klok tot vandag toe weer klokhelder.
Ook ons orrel is deel van die historiese
gedenkwaardigheid. Op 7 Mei 1993 is die orrel se eeufees gevier toe prof. Wim Viljoen en
mnr Pieter Delen die aand vir ons op die orrel
‘n uitvoering gegee het. My dogter Marita
was in daardie tyd vir 10 jaar die orrelis na
tannie Celia Erasmus wat vir 40 jaar ons orrelis was.
Aan die begin van 2000 is ons orrel uitmekaargemaak en na SA Orrelbouers se fabriek
in Silverton geneem en totaal gerestoureer
teen ’n bedrag van R62 000. Na 14 jaar moes
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’n gedeeltelike restourasie en skoonmaak
weer hierdie jaar uitgevoer word en met
fondsinsameling in die gemeente kon dit
kontant vir R23 000 gedoen word.
Ek vertrou dat die kerkraad steeds met die
instandhouding van ons kerkgebou sal
voortgaan en van kundiges soos Anton Jansen en sy seun Roel Jansen gebruik sal maak
om die gebou ook vir ons kinders en kleinkinders in ’n goeie toestand te bewaar. Netso
die kundigheid van Jan Zielman, die orrelbouer en kenner van die meganiese orrel en
die instandhouding daarvan.
Vir die laaste 23 jaar het ek al die kandelare in
die kerk instand gehou nadat steierwerk vir
die doel aangekoop is. Al die gloeilampe is
gereeld vervang en gloeilamphouers herstel
wat nie meer gewerk het nie. Al die
lampskerms is afgehaal sodat dit gewas en
weer skoon teruggesit kon word. Vir die drie
kandelare was dit ’n hele dag se werk vir die
uithaal was en terugsit van die skerms en
nuwe gloeilampe. [Hierdie oorspronklike elektiese kandelare is reeds in 1897 met die
bou van die kerkgebou aangebring toe dit ‘n
nog nuwigheid in Pretoria was.]
Met die ontvolking van blankes uit die middestad het verandering in die woonstelle se
bewoners naby die kerkgebou ingetree Schubertpark (net noord van die kerk) het 4
wyke gehad en Krugerpark 2 wyke hier teen
ons kerk. Meeste van die ander woonstelle in
die middestad en Berea het lidmate gehad.
Die stad het in die laaste dekade te gevaarlik
geword om saans eredienste te hou. Die
kerkraad het besluit om twee eredienste Sondagoggend te hou met die katkisasie tussen
die dienste. Die gemiddelde erediens
bywoning het hierdeur gestyg, alhoewel
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meer as die helfte van die lidmate steeds nie
die tweede diens bywoon nie.
Die liturgie van ons kerk is klassiek en dankbaar nog behoudend. Vele van die mooi gebruike het ook maar met die tyd in die slag
gebly. In die tagtigerjare het al die lede van
die kerkraad nog pakke klere aangetrek en
behalwe hoog uitsonderlik, het almal in die
ouderling- en diakenbanke gesit om die nodige “toesig” te kon hou oor hul lidmate.
Vandag sit byna almal by hulle eggenotes en
is pakke die uitsondering.
Ek kan nie onthou by hoeveel Klassis- en
Streek Sinodes ek teenwoordig was nie. My
eerste Nasionale Sinode was in 1993, ’n paar
maande na my aftrede en toe weer in 2004.
Tydens die eerste Sinode was en bevoorreg
om die koshuiskamer met ds. Jan Coetzee te
deel en saans met voorbereiding vir die volgende dag se sake op die sakelys het ongelooﬂike gesprekke en wyshede my deel geword.
Gedurende my tyd op die kerkraad het ek
saam met di. Jan Venter (1981 tot 1984), Izak
Bekker (1981 tot 1985), Hennie de Villiers
(1981 tot 2010), Pieter van Schalkwyk (1986
tot 1987), Andries Mulder (1988 tot 2001) en
nou ds. Petrus Venter (vanaf 2009) op die
kerkraad gedien.
Een van my laaste groot take was die
uitsorteer van alle dokumente in die kerk se
kluis, en dit wat na die Argief in
Potchefstroom moet gaan op lyste aan te
bring, in bokse te pak en te reël vir die aﬂewering by die Argief. Baie nie belangrike
dokumente ouer as 5 jaar is versnipper .
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