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Ons Stigting 

(Gevat uit die 50 jaar gedenkboekie, uitgegee in 2000) 

Benewens die sentrale gedeelte van Pretoria, was die Moot een van die eerste streke waar 

blanke pioniers hulle gevestig het. Die oudste kerkgebou in die Moot is in 1905 opgerig. Hier 

het leraars van die sentrale gemeente- eers op Kerkplein en later die Grootte Kerk in 

Bosmanstraat- eredienste kom hou vir die Moot se plaasmense. 

Die ses plase in die Moot, van Daspoort in die Weste tot Rietfontein in die Ooste, is 

mettertyd onderverdeel in kleiner woonbuurte. Villieria is in 1896 geproklameer en is 

vernoem na Elizabeth Villiers, die vrou van die landmeter/skrywer GR von Wielligh. 

Eloffsdal, die NG “moedergemeente” in die Moot, is in 1908 gestig. Uit die gemeente sou 

daar talle ander onstaan, waaronder Villieria, in 1944. Vanweë verstedeliking van die 

Afrikaner na die beïndiging van die Tweede Wêreldoorlog volg buitengewone groei in die 

gebied. Ook hier sou, soos in die geval van Eloffsdal-gemeente, die patroon van die 

hennetjie-met-kuikens volg. 

In 1946 stig die gemeente Daspoort van Villieria af. Dit bring slegs tydelike verligting vir die 

leraar ds LLN Botha, en in Maart 1949 word ‘n medeleraar, ds HJC Reyneke, in Villieria 

bevestig. 

Baie van die lidmate van Villieria was afhanklik van busvervoer om by die kerk te kom. Vir 

talle wat suid van die Capital Park-Silverton-spoorlyn gewoon het, het kerkbywoning 

mettertyd moeilik geword vanweë ‘n ontoerykende busdiens. Met die oog op bearbeiding 

van die deel van die gemeente is die pastorie in 25ste Laan 341 as woning vir die medeleraar 

gebou. Die volgende stap sou egter die stigting van ‘n eie, selfstandige gemeente wees. 

(Hierdie patroon sou 17 jaar later herhaal word met die afstigting van Pierneefrant.) 

Is dit ‘n waagstuk om met ‘n skuldlas van £3000, en sonder kerk of saal, vir 407 lidmate af te 

stig ‘n waagstuk? So vra ds Reyneke in die Voorligter van Desember 1951. Nee, antwoord hy 

self, dit was die waag van die geloof. Die stigtingsvergadering, bepaal vir 30 September 

1950, sou plaasvind in ‘n tent op die terrein waar Rietondale High (voorheen Hoërskool 

Hendrik Verwoerd) se sportsgronde tans is. Op 29 September steek ‘n storm op en skeur die 
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tent uitmekaar. Met haas word die woonplek van die Taljaard-gesin in 23ste Laan ingeruim 

vir die vergadering. 

Met die gemeentelede sittende op kissies en planke, geleen van die SA Polisiekantoor, is die 

gemeente Pierneefstraat van die Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerk van Suid-

Afrika, Ring van Eloffsdal, op 30 September 1950 gestig - toe die 29ste NG gemeente in 

Pretoria. Die voorgestelde naam van Villieria-Suid het nie inslag gevind nie, en in April 1951 

is die naam met Sinodale goedkeuring verander na Pierneef. 

Die 12 ouderlinge en 14 diakens wat op die afstigtingsvergadering gekies is, is 

Sondagmôre, 1 Oktober 1950, deur die konsulent, ds. J.F. Linde van Riviera, by die eerste 

diens in die Moggssaal, 23ste Laan, Villieria, voorgestel. Op 'n kerkraadsvergadering, gehou 

op 16 Oktober 1950, is ds. H.J.C. Reyneke eenparig beroep tot herder en leraar van die 

gemeente. Tot groot vreugde en dankbaarheid van die gemeente het hy hom die beroep 

laat welgeval, en gedurende die naweek van 19 tot 21 Januarie 1951, ’n onvergeetlike 

naweek in die geskiedenis van die gemeente, is ds. en mev. Reyneke en hul kinders feestelik 

verwelkom. Ds. Reyneke is Saterdagaand deur dr. Retief van Daspoort bevestig en die 

Sondagmôre het hy sy intreepreek gelewer in 'n groot tent wat goedgunstig deur die 

Armesorgkommissie aan die gemeente geskenk is. 

In 1952 kon Ons gemeentelike feesalbum berig: “'n Pragtige gees van eensgesindheid en 

samewerking heers tussen die pastorie, die kerkraad en die gemeente. Almal is geesdriftig 

eens om deur die krag en genade van God die gemeente op te bou tot 'n sieraad en lof vir 

die Koning van die Kerk.” 

Die hoeksteenlegging van die kerkgebou het plaasgevind op 16 Augustus 1952. Die 

bouaannemer, F.P. van Heerden, was teenwoordig by dié geleentheid, waar ds. Reyneke 

voorgegaan het. In die naweek van 8 en 9 November 1952 is die kerkgebou ingewy, sonder 

'n onthaal. Die wydingsdiens is gehou deur prof. A.B. du Preez. 

 

 

 

https://af.wikipedia.org/wiki/1_Oktober
https://af.wikipedia.org/wiki/1950
https://af.wikipedia.org/wiki/NG_gemeente_Riviera-Jakaranda
https://af.wikipedia.org/wiki/16_Oktober
https://af.wikipedia.org/wiki/1950
https://af.wikipedia.org/wiki/NG_gemeente_Daspoort
https://af.wikipedia.org/wiki/Ons_gemeentelike_feesalbum
https://af.wikipedia.org/wiki/16_Augustus
https://af.wikipedia.org/wiki/1952
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NG Pierneef se Kerkraad met ingebruikneming van die kerkgebou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die bou van ‘n kerk en gemeente 

Die KJV (Kerk Jeugvereniging) het beloof om die kanselbybel te skenk, terwyl die 

Sondagskool die haan op die kerktoring sou betaal. Die doopvont, wat sou pas by die 

preekstoel in die kerk, sou geskenk word deur ouderling WCE van Wyk, wat dit self sou 

maak uit Akasiahout uit Palistina. Omdat die hout wat verkry was, nog nat was, kon die 

doopvont eers op 6 Februarie 1955 in gebruik geneem word. Die doopbakkie is geskenk 

deur die Piek-gesin. In 1961 het ouderlinge Koos Burger en Bennie van der Merwe ‘n stel 

kollektebordjies gemaak en aan die gemeente geskenk. Dit is vervang met ‘n nuwe stel, 

gemaak en geskenk deur Armand du Plessis, en in gebruik geneem op 4 Junie 2000- vyf dae 

voor sy dood. 
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Orrel en die Inwyding 

Die gemeentesusters het hulle ten doel gestel om die kerkorrel kontant te betaal. In Maart 

1952 verklaar die orrelkommissie dat ‘n pyporrel bo elektroniese orrels gekies moet word, 

maar weens die hoë koste van pyporrels die aankoop van ‘n elektroniese orrel ondersoek 

word. Die firma SA Orrelbouers het met ‘n voordeliger aanbod na vore gekom: installering 

van ‘n pyporrel teen ‘n verlaagde prys van £ 1,975 deur sekere gebruikte dele in te bou. 

Interessante gegewens oor die koste verskyn in die Kerkraadsnotule van 5 Januarie 1953: 

 Stadsraad vir water, goedkeur van planne, elektrisiteit, ens - £ 113- 12-6 

 Spoorvrag op gereedskap en materiaal- £ 39-6-9 

 Kanselkleed - £ 53-10-0 

 Gehoortoestel vir hardhorendes £ 42-6-0 

 Klok - £ 275-0-0 

 Toringhorlosie (Geskenk deur kerkraad) - £ 250-0-0 

 Matte, ens - £ 139-18-8 

 Traliewerk, draad en pale vir omheining - £ 241-14-0 

 Brandkas- £ 35-0-0 

 Kanselstoele - £ 45-0-0 

 Boukoste: Kerk, buitegebou, omheiningsmuur- £- £ 17,578-13-10 

 Totaal (Sonder orrel): £ 18,796-1-9 

 Orrel- £ 1,975-0-0 

 Groottotaal: £ 20,771-1-9 

Tydens die ruil-en-kooptransaksie van die erf tussen die Kerkraad en die Stadsraad het laasgenoemde 

onder meer die volgende voorwaardes gestel: 

 Dat, indien die eiendom eenmaal nie meer vir kerklike doeleindes gebruik word nie, die grond en 

die geboue wat daarop mag wees sonder vergoeding na die Stadsraad terugval (5/11/51), en 

 Dat daar genoeg parkeerruimte binne die kerkterrein verskaf word sodat daar staanplek vir een 

motorkar is vir elke 20 sitplekke in die kerk (3/12/51). 
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Deur goedgunstige samewerking van die bestuurder, mnr Van Loon, is die orrel binne ses 

maande geïnstalleer en kon dit feestelik ingewy word gedurende die naweek van 6 en 7 

Junie 1953. Die orrelis by die geleentheid was WEH Söhnge, en die wydingsdiens is 

waargeneem deur ds CB Brink, Moderator, Nederduite Hervormde of Gereformeerde kerk( 

(NH of G kerk). 

Die eerste orreliste van die gemeente was mej MR de Villiers, met mev BJ Stander as die 

koorleidster. Na mej De Villiers het gevolg mej Y Voges, en van Mei 1953 tot Maart 1960 

doen mev A van der Gryp diens as orreliste en koorleidster. Mnr TP Coetzee (April 1960 tot 

Mei 1979) word opgevolg deur mev Sheilagh de Villiers (Junie 1979 tot Desember 1989), 

mev Hester Ackerman (1990 tot 1996) en daarna mnr Johann Dednam, met uitgebreide taak 

as orrelis, koorleier en leier van Pierneefsanggroep. Die groep het aanvanklik net voor die 

aanddienste opgetree, totdat hierdie alternatiewe wyse van sing as wesenlike deel van die 

sangbediening aanvaar is. Johann se seun Marcel Dednam, het hom opgevolg as Musiekleier 

en orrelis (2014 tot 2019) . Angelique Mulder dien tans as die gemeente se musiekleier en 

orrelis saam met die musiekspan. 

Verskeie sangleiers was voorheen deur die jare behulpsaam met voorsang en die aanleer 

van nuwe liedere. Geen wonder nie dat besoekende predikante telkens gewag maak van 

Pierneef se hartlike sang. 
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 ‘n Gemeente Groei tot volwassenheid 

 

Ds HJC Reyneke en Mev J Reyneke : 21 Januarie 1951 – 31 Januarie 1954 

 

Die begin en aanvoorwerk van ’n gemeente vereis dit: Daar moet oorgawe aan die Heer wees, 

met die vaste vertroue dat Hy wat roep, sal voorsien (Ds HJC Reyneke: Kerkraadsnotule, 6 Feb 

1951). In hierdie drie jaar is die fondamente gelê vir die funksionering van 'n gemeente wat ná 

70 jaar met dankbaarheid kan terugkyk - dank aan die Here wat sy kerk onderhou, en dank en 

hulde aan "so ’n skare geloofsgetuies rondom (en voor) ons ..." Hegte bande is gesmee 

tussen gemeente en leraar, deur krisistye heen - ’n basis waarop daar deur die jare steeds 

voortgebou sou word. 

 

Naas die ideaal van kerkbou as eerste doelwit, is die gemeentelike werkprogram op ’n 

stewige grondslag geplaas: Kerkraad, kerkraadswyke, Sondagskool, sending -in samewerking 

met die Sendingkommissie, deur die werk van die Transvaalse Vrouesendingvereniging 

(TVSV)-, die Kindersendingkrans (KSK)- en die Mannesendingbond (MSB)-takke 

(laasgenoemde gestig in 1952). Die bestaande Pierneeftak van die Strewers het oorgegaan in 

die Kerkjeugvereniging (KJV). 

 

Deur skakeling met die Christelike Maatskaplike Raad van Pretoria en versorging van 

hulpbehoewendes binne die gemeente is barmhartigheidsdiens bewys. Met die 

totstandkoming van die Laerskool Pierneef  is die gemeente betrek deur die bemoeienis van ds 

Reyneke, in samewerking met die betrokke gemeentes van die susterkerke. 

 

Mev Reyneke, met haar ervaring en samewerking van haar man het meegebring dat sy deur 

goeie organisasie die werk van die susters in Pierneef op ’n stewige fondament geplaas. Hoewel 

ietwat stil en terughoudend van geaardheid, het sy haar volle ondersteuning gegee in die reuse 

taak wat Pierneef se susters hulself opgelê het, naamlik om die orrel kontant te betaal. Die 

Reyneke-egpaar was die eerste van drie vir wie 'n vyfde kindjie gebore sou word vanuit Pierneef 

se pastorie. Ds Reyneke is van Pierneef na die gemeente Bethlehem-Môrelig. Hy is oorlede op 

27 Maart 1977 en is in Clarens begrawe.  
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Predikante 1950 - 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ds HJC Reyneke en Gesin 1951 - 1954 

 

Ds A en mev Botha 1966 - 1978 

 

Ds MTS en mev Zeeman 1978 - 1987 

 

Ds NJ en mev Ackermann – 1988 - 1996 
Ds GJV Bell – 1956 - 1962 

 

 

Ds JC Crots 1964 - 1968 

 

Ds WJ Meintjes 1954 - 1956 
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Ds WJ Meintjes 16 Mei 1954 - 8 April 1956 

 

Toe proponent WJ Meintjes op 16 Mei 1954 in Pierneef georden en bevestig is, was dit in ’n 

gemeente wat reeds op vaste voete gestaan het. Sy uitgesproke wens soos aan die gemeente 

gestel was een van hartlike samewerking in die diens van die Meester. Hierdie wens is nooit 

beskaam in die korte twee jaar wat hy die gemeente gelei het nie. Naas die gereelde 

werksaamhede het Pierneef in hierdie tyd begin met die aanvoorwerk vir die bou van 'n saal op 

die erf langs die kerk, aangekoop met ’n geldelike skenking van mev Hough, 'n gemeentelid.  

 

Met sy vertrek na Voortrekkerhoogte het ds Meintjes  Pierneef gegroet met die woorde: Hy is die 

Here; laat Hom doen wat goed is in sy oë. (1 Sam. 3:18) - "Mag dit waarlik u en my 

ondervinding in hierdie roepstem wees." Ds Meintjes is kort hierna getroud met mej Fransie 

de Villiers van Pierneefgemeente. Hy is in 1984 oorlede. Mev Meintjes woon steeds in 

Pretoria. 

 

Ds GJV En Mev H Bell : 5 Augustus 1956 - 4 November 1962 

 

Die bedieningstyd van ds Bell het verloop teen die agtergrond van sy uitspraak dat hy”...nie 

gekom het om groot dinge tot stand te bring nie, maar om die Naam van die Here te 

verheerlik". Dit sou dan ook die gemeentelike werksaamhede van die volgende jare 

kenmerk. 'n Besondere geleentheid was die ingebruikneming van die kerksaal op 20 Junie 

1958, waar ’n dankbare gemeente kon jubel: “Nie aan ons, o Here, nie aan ons nie, maar 

aan U Naam gee eer, om U goedertierenheid, om U trou ontwil”. 

 

Christelike deernis en liefdevolle meelewing binne en buite gemeentegrense spreek uit die 

werksaamhede, waar onder andere besondere aandag gegee is aan die geestelike welsyn 

van gemeentelede. Probleme met kerkvervreemding, afname in kerkbesoek en die 

verskynsel van "geestelike traagheid" het aandag geniet - met gunstige reaksie op onder 

andere’n evangelisasie aksie en opvolging daarvan kort voor die Pinkster van 1960. 

Voorsiening van geestelike leesstof is gesien as hulpmiddel hierby en kolportasie is getrou 

voortgesit, terwyl ondersteuning ook aan die Christelike Lektuurfonds gegee is. 
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Pierneef het steeds sy sendingtaak met erns benader, en die verskillende sendingaksies het 

getrou bygedra tot sendingondernemings: die TVSV (nou Vroue Sending Bond) aan die 

Laeveldse Sendingstasie, aan Maandagshoek, die Groothoek-hospitaal en ook Swaziland-

sending; die MSB hoofsaaklik aan die Filadelfia-sendingstasie; die KSK het bygedra vir 'n 

kinderhuis by Dingaanstat, 'n babakamer by die Vlakfonteinse kraaminrigting, ’n skool vir 

blindes by Klipspruit, en bearbeiding van Indiërs en Kleurlinge, en die Sondagskool se bydrae 

het gegaan na die Saulspoort-sendingstasie. Die KJV-lede het Sondae aktief deelgeneem aan 

die Marabastad-sendingaksie. 

 

Die MSB begin met die reël van garagedienste in die gemeente, asook 'n jaarlikse 

sendingnaweek of -week. Ook het Pierneef se jarelange betrokkenheid by die 

sendinggemeente te Elandsrivier ’n aanvang geneem. Voortgesette groei in getalle (1 051 

lidmate, 1 741 siele, 452 gesinne - 1961) bring mee dat daar gekyk moes word na verligting 

van die leraar se werklas, om die volle geestelike behoeftes van die gemeente te 

akkommodeer. ’n Begin is gemaak met die hou van twee eredienste op Sondae, met 

bykomende hulp van elders. So is die twee emeritusleraars di BA Spies en P Swart vir 

tydperke in die gemeente betrek. 

 

Ds Bell en gesin verlaat die gemeente in November 1964, met sy benoeming as mede-

hoofsekretaris van die Christen-Studentevereniging (CSV), te Stellenboseh.  

 

Dr JNF O'Kennedy: 24 Maart 1963 - 24 April 1966 

 

Dr O’Kennedy het sy bedieningstaak gesien teen die agtergrond van die stryd teen die 

magte van die bose. So 'n stryd kan slegs gevoer word in die gesindheid van eenheid en 

onselfsugtigheid, na die voorbeeld van Christus. Met die oog op geestelike versterking van 

die lede sien hy die gemeente as ’n oesland - met erkenning aan die voorgangers wat gesaai 

het. Oestyd vereis arbeiders en masjinerie - wat geskep moet word waar nodig. (Dit sou 

uitloop op die beroeping van ’n medeleraar.) 

 

Evangelisasie binne en buite gemeenteverband is voortgesit. Aan die hoërskooljeug is 

besondere aandag gegee, met die stigting van ’n Junior KJV-tak op 30 Januarie 1964, terwyl 
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die ander jeugwerksaamhede voortgegaan het. (Ds O’Kennedy se belangstelling in die jeug 

het gelei tot sy verkiesing tot voorsitter van die KJV-Ringsunie in 1965.) Op 12 Oktober 1963 

het Elandsrivier-sendinggemeente sy kerkgebou ingewy, en die geleentheid is bygewoon 

deur ’n aantal belangstellende lidmate. 

 

Bykomende arbeid vir die oesland is verkry in die persoon van ’n finalejaar-Teologiestudent, 

mnr S Vogel, vanaf 1 Desember 1963. So ’n reëling sou egter net as tydelik beskou word, en 

daarom het Pierneef in Februarie 1964 besluit dat die tyd ryp is om ’n tweede leraar te 

beroep. Twee erwe in 32ste Laan is van die SA Spoorweë gekoop, waarop met die bou van 

'n tweede pastorie begin is. 

 

Voordat die pastorie egter klaar was, was die bewoners reeds daar! Met groot dankbaarheid 

teenoor die Here wat steeds sorg, het Pierneef sy eerste medeleraar ontvang in die persoon 

van... 

 

Ds JC En Mev L Crots: 13 Desember 1964 - 26 Augustus 1968 

 

In navolging van Paulus se oproep tot die ouderlinge van Efese in Hand. 20:28: “Gee dan ag 

...”, roep ds Crots ook die gemeente van Pierneef op om bedagsaam, arbeidsaam en met 

geesdrif te werk. Dit sou nodig wees, waar die sieletal met die 1965-opname reeds op 1 906 

gestaan het, met 1 192 lidmate en 513 besoekpunte. 

 

Met die oog op die vrugbaarste bearbeiding van die gemeente is ’n werkindeling opgestel. 

Die twee leraars sou gesamentlik verantwoordelik wees vir leiding in eredienste, 

sakramentbediening, bidure en kerkraadvergaderings, en die verskillende verenigings. Vir 

huis- en siekebesoek, huwelike en begrafnisse was elke leraar verantwoordelik in 'n eie 

gebied, met 26ste Laan as verdeling tussen oos en wes. Ds Crots sou die oostelike deel 

bearbei. Toe hy en sy gesin in Augustus 1965 die voltooide pastorie in Heckroodtlaan betrek, 

is sy verbintenis met dié deel van die gemeente, wat nog meer as agttien jaar sou 

voortduur, bevestig. 

 

In die loop van die geestelike bearbeiding van die gemeente het veral die onbevredigende 
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bywoning van aanddienste en bidure steeds aandag geniet. ’n Verskynsel van dié aard sou 

van tyd tot tyd aanleiding gee tot oproepe ten gunste van afstigting, wat dan intensiewer 

bearbeiding tot gevolg sou hê. 

 

Ds Crots, wat as eerste leraar na Pierneefrant beroep is, het op 25 Augustus 1968 demissie 

van Pierneef ontvang. 

 

Tydens die vakature is tydelike hulp verleen deur ds JA Malherbe, tot met die bevestiging 

van... 

Ds A en Mev Marie Botha  : 14 Augustus 1966 – 31 Desember 1978 

 

Ook nou volg ’n tydperk van hartlike en openhartige samewerking tussen die twee leraars. 

Geleidelik het die werksaamhede egter spontaan verdeel in twee afdelings: Sondagskool en 

katkisasie, die Sustersvereniging verdeel vanaf 1 Januarie 1968 in twee takke, bydraes is 

aangeteken volgens "oos" en "wes", ensovoorts. 

 

Argumente teen afstigting was daar wel. Daarom is die aangeleentheid met groot 

omsigtigheid en verantwoordelikheid ondersoek: Wat is die eis ten opsigte van die 

uitbreiding van God se Koninkryk? Aan sy kinders wat in biddende afhanklikheid opsien na 

Hom gee die Here die antwoord: Onbeboude grond het begin skaars word in die omgewing. 

Die SA Spoorweë het erwe in Heckroodtlaan vrygestel vir verkoop - en Pierneef se aanbod is 

in November 1967 aanvaar. 

 

In Julie 1968 is die gemeente Pierneefrant afgestig, met 28ste Laan (albei kante) as grens 

tussen die twee gemeentes. As bruidskat ontvang die dogtergemeente die pastorie en drie 

leë erwe in Heckroodtlaan, asook ’n bedrag van R10 000, waarvan die eerste R5 000 betaal 

sou word met aanvang van kerkbou, en die tweede met ingebruikneming - mits die tweede 

leraarspos in Pierneef verval. Albei die gemeentes het gebruik gemaak van die bestaande 

kerkgebou tot einde 1968, waarna Pierneefrant die lokale van die laerskool gebruik het. 

 

Elandsrivier-sendinggemeente, so lank reeds gekoester deur sy voogde in Pierneef, sou die 

verantwoordelikheid van albei gemeentes word. Uit die bydraes vir Elandsrivier is ook 'n 
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kerkgebou op Schilpadfontein opgerig en op 24 Februarie 1968 ingewy. 

Tydens hul dienstydperk het die Vroueaksie momentum gekry, en onder mev Botha se 

leiding is heelparty fondsinsamelingsprojekte deur die gemeentevroue ondeneem, met 

geldelike donasies aan verskeie instansies.  (Mev Botha is op 31 Augustus 2000 oorlede.) 

Na die uittrede van ds Botha word die eerste beroep uitgebring op en aanvaar deur... 

Dr MTS Zeeman: 31 Maart 1978-25 Januarie 1987 

In die “pylvlak” van sy bediening pak dr Zeeman sy taak in Pierneef aan, met ‘n tweeledige 

doelwit, naamlik die uitdra van die Skrifwaarheid tot opbou van die geloof, en die 

versterking van die onderlinge liefdesband in die gemeente. 

Die doelwit is verwesenlik deur betrokkenheid op al die terreine van die gemeentelike lewe- 

en selfs daarbuite. ‘n Groot aantal gemeentelede het deelgeneem aan gemeentebou- en 

evangelisasiekursusse, met uitreiking na die middestadsgemeentes Meintjeskop en 

Burgerspark en die Engels- en Portugeestalige gemeentes. 

Uitreiking op sendingvlak het gerealiseer in samewerking met die kerkraad van Mamelodi-

Noord, aan wie die saal beskikbaar gestel is vir dienste op Woesdagaande, waar Bybelstudie 

en noodhulpklasse ook aangebied is. Die Thusanangklub vir vroue het ook tot stand gekom, 

waar kookkuns-, naaldwerk- en lees-en skryfklasse aangebied is, met geestelike bearbeiding 

daarby. Die bydraes tot die betrokke sendingstasies is volgehou. Plaaslik is daar ook bygedra 

tot die onderhoud van ‘n swart geestelike werkster, en die gemeente kon deel in die vrug 

van hierdie arbeid deur die betrokkenheid by die jaarlikse ringsendingfees. 

Die eredienste is verruim deur die instelling van die selfbringstelsel van die dankoffers, en 

met uitsonderlike meelewing het die gemeente sy barmhartigheid uitgeleef deur ruim 

finansiële ondersteuning aan verdienstelike gevalle. In die eredienste is besonderse aandag 

gegee aan kerkmusiek, met die ingebruikneming van die nuwe, uitgebreide Psalm-en 

Gesangeboek en die eerste Jeugsangbundel, terwyl Pierneef in 1983 kon deel in die 

Bybelfees 50, met die ontvangs van die nuwe Afrikaanse vertaling. Oudiovisuele 

hulpmiddels neem hul plek in by die informele inrigting van die aanddienste, en 

wyksbybelstudie- en gebedsgroepe versterk onderlinge bande. ‘n Hoogtepunt vind plaas op 
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28 November 1982, met die voorstelling van die eerste vyf vrouediensdiakens: Rina Botha, 

JM de Beer, Linda du Toit, Irene Pienaar en Christa van Rensburg. 

Senior lidmate en die jeug word versorg; die eerste met die totstandkoming van die Aksie 

Senior Lidmate (ASL), en die tweede met besondere bearbeiding opeenvolgens deur 

finalejaar-Teologiesestudente Alwyn Burger, Henk Zeeman, Willie van Heerden, Leon van 

der Merwe, Andre Lourens, Willem Pretorius, Appie Pienaar en Gerhard Botha - en met die 

kry van ‘n eie tuiste in die NES bo in die saal. 

Met dr Zeeman se afskeid op Sondag, 25 Januarie 1987 kon hy met oortuiging Paulus se 

woorde aanhaal (2 Tim 4:7): “Ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, 

ek het gelowig end-uit volgehou”. Hy spreek egter ook sy teleurstelling en versugting van 

stellig elke predikant in die bediening uit oor “... mense wat volhard in kerkloosheid en 

louheid, ander wat aan dwalinge bly vasklou...”maar bevestig dat”... die Heilige Gees sy 

ware kinders op sy tyd sal verander en oortuig van die waarheid en dat hulle hulle tot Hom  

moet bekeer. Mag dit tog gou gebeur!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierdie is ‘n ware verhaal 

Ek en my man het ons in 1975 in die gemeente gevestig. Ek wou altyd deel wees van my kinders 

se doen en late. My eersgeborene is in 1978 gebore. Later ook my tweede in 1982.  

Dr Zeeman en sy vrou was aan stuur. Aangesien ek onderwys studeer het wou ek graag by die 

onderrig van die Gr 1’s betrokke raak. Die storie kom so in 1988 voor. My seun was in Gr1 en daar 

was so ‘n groot groep dat ons hulle in twee klasse moes deel. Ek het so 14 in my klas gehad asook 

plus minus dieselfde in die ander klas. 

Die betrokke Sondag se les het gehandel oor die geboorte van Jesus. So wou ek hul opgewonde 

maak oor ‘n nuwe baba, want ons is mos ook opgewonde oor die koms van Jesus. Jesus se ouers 

moes so opgewonde gewees het oor die koms van hul nuwe baba. 

So vra ek wie het ‘n baba boetie of sussie. Baie handjies het opgegaan en almal het vertel hoe hul 

gereed maak vir die koms van hul nuwe bababoetie of -sussie. 

My bure oorkant die straat se seuntjie was ook in my klas. Ek het geweet dat sy ma verwag en 

binnekort moet kraam. Hy het egter doodstil gesit. Ek vra toe:  Pietertjie gaan julle nie ook 

binnekort nog ‘n babatjie in die huis hê nie?. Sy antwoord was :  Ja Juffrou en die dokter sê dis ‘n 

bokspoortjie. Ek moes omtrent my lag sluk, en dit was toe ‘n dogtertjie. 

- Amanda Brand 
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‘n Paar JKJA fotos uit die verlede... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr MJ en Mev M Lazenby: 29 Maart 1987 – 21 Augustus 2011 

Veranderinge op alle lewensterreine in die laaste dekades van die 20ste eeu sou Pierneef 

nie verbygaan nie. Deur gebruikmaking van die beskikbare tegnologiese hulpmiddels word 

‘n vaartbelydende gemeente-administrasie daar gestel. ‘n Kantoor/spreekkamer vir die 

leraar word ingerig in die vroeëre moederskamer, met ‘n kantoor vir die skriba in die ou 

kassierskantoor. Vasgestelde kantoorure vergemaklik toeganklikheid en werksaamhede. 

Dr Lazenby gaan uit vanaf die konsep van ‘n gemeentesentriese bedieningspatroon en 

betrek die lidmate by die beplanningswerkwinkels en gawesondekkingskursusse, ten einde 

te bepaal in watter bedieningsfeer elkeen hom/haarself ten beste kan ontplooi in sy/haar 

gemeente- en Koninkryksdiens. Alle vrouelidmate is volledig geïntegreer in die 

werksaamhede van die verskillende gemeentelike kommisies en/of diensgroepe. 
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Op 4 Oktober 1989 is die eerste vroue-ouderling (mev Marie van Wyk) in Pierneef bevestig, 

en sedertdien is die optrede van ‘n vroueprediker nie meer vreemd vir die gemeente nie. 

Implementering van die blokstelsel bevorder enersyds meer toegespitste 

kerkraadsbediening en andersyds wyer onderlinge betrokkenheid. 

Tot met die aanbreek van die nuwe staatsbestel in 1994 het die weeklikse werkklas- en 

ander aanbiedinge met veel seën voortgegaan. Omdat die werk neergekom het op die 

bearbeiding van lidmate van die destydse NG Kerk in Afrika en die NG Sendingkerk, was daar 

nou nie meer sprake van sending as sodanig nie. Die taak sou gevolglik opgaan in die 

kommissie vir Ekumene en Evangelisasie, terwyl finansiële bydraes gekanaliseer is na die 

werk van die NG Sendingkerk onder die Mosambiekse vlugtelinge. 

Met die ontbinding van die gemeente Meintjeskop het Pierneef se aandeel in die 

middestadbediening uitgebrei na Arcadiagemeente. Uitreiking na die onmiddellike 

omgewing vind plaas sedert 1998 deur die verspreiding van ‘n maandblaadjie “Hier’s my 

hand”, as opvolger van die kwartaalblad “Die Soutpot”. ‘n Lofwaardige projek is in hierdie 

tyd aangepak deur die “aanneming” van huisie nommer 2 by die Jakaranda-kinderhuis in 

East Lynne. 

Vanweë haar belangstelling in die rol van vroue in die kerk het Mev Melinda Lazenby in die 

Ring van Villieria en die Sinode van Noord-Transvaal ‘n rigtinggewende rol gespeel. Sy was in 

‘n stadium voorsitter van die vrouediens van Noord-Transvaal wat haar toenemend anders 

oor die rol van die Vrouediens as struktuur in die kerk laat dink het. Dit het daartoe gelei dat 

daar kommissiestatus aan die Vrouediens toegeken is.  

Basaar Gevaar 1999 (Verkiesingsbasaar)  

As daar iets is wat Pierneef Gemeente nog altyd baie goed kon doen is dit om basaar te hou! 

Buurgemeentes, familie en vriende van ver af- almal doen navraag oor die volgende basaar 

en op D –dag (of is dit nou B-dag vir Basaar?), daag groot en klein, bekend en onbekend op 

om saam te kom feesvier . 
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As ons dink aan basaars in die verlede is daar n paar herinneringe wat ons laat skaterlag! 

Ons het nie net basaar gehou nie, ons het partykeer  sommer ‘n dans en ‘n konsert ook in 

die hoed gegooi. 

In 1999 hou die land verkiesing en Pierneefgemeente besluit dat dit net die regte tema vir n 

basaar is. Die wyke word partye, hulle wys kandidate aan, skryf verkiesingsmanifeste, druk t-

hemde en skryf toesprake. Daar is ‘n opwinding in die gemeente. Die kandidate werf op 

Sondae stemme en in die week is die gemeente ‘n miernes soos die partyleiers huisbesoek 

doen met kollektelyste. Hier het Daphne geen gelyke nie. Sy is haar party se geheime wapen 

en troefkaart. Vrouens praat benoud met mekaar oor watter party voorloop, mans meet 

mekaar so met die oog en is gemaak- gemoedelik met mekaar by die tee. Hulle probeer so 

tussen rugbypraatjies en landspolitiek mekaar se strategie bepaal. Daar is n barometer voor 

in die kerk waarop Wessel weekliks die inbetalings aandui. Die kwik op die barometer styg. 

Die spanning loop hoog. Die mikpunt vir die basaar is R40 000!! 

 

Die verkiesingsstelsel is onkorrupteerbaar .‘n Rand is n stem. Die leier van die party met die 

meeste stemme en die meeste geld word die President van Piernefia. Daar word dadelik 

beswaar aangeteken deur die vrouens. Dit is nie ‘n polities korrekte en inklusiewe naam nie. 

Die naam word dus verander na die Republiek van Pierneefia/niggia. 

 

So 2 weke voor die basaar word die skroewe stywer vasgedraai. Ons hou ‘n verkiesingsdans. 

Nou moet die kandidate hulle staal kom wys. Die kerksaal is gepak. Partye sit bymekaar. SP, 

die leier van die KVK (Klekkel en Vletkoek)  loop met ‘n roset op sy bors. Sy party se beleid is 

:Om Vet te word moet jy Plat begin. Henri,beter bekend as Rubber-hammer en leier van die 

dinamiese OOOps party, het n plakaat in sy hand. Fanus is n ondersteuner van die Hammir 

en Skêrre party en  het ‘n plakaat, n roset, ‘n rooi das en ‘n donkiebrêkfis met n rooi lint om 

op sy kop. Francois verteenwoordig die VVReënboogparty. In kerkgeledere is hy bekend as 

Fransicus se sussie. Hy dra n swart mantel vir meer statuur. Amanda vee n traan af. Die man 

praat soooo mooi oor pannekoek. Sy weet sommer hy het n baie goeie kans om die 

volgende President van Piernefia te word. 

 

Die vroue is vokaal en selfversekerd. Tannie Tertia Barnard het n pragtige lang pruik op en 

oortuig die gemeente van haar party se waarde. Sy word getroef deur Annemarie Bean wat 
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met ‘n tulband  en ‘n kaftan ‘n etniese voorkoms het en ‘n roerende betoog lewer vir haar 

party. Tannie Drieka praat hard met haar partylede vir groot bydraes. Anita Engelbrecht stel 

haar beleid voor: As kanditaat vir die All Sorts party sê sy: Neem ‘n All Sorts per uur vir n 

voller, vetter figuur. Haar  ondersteuners moedig haar luidkeels aan terwyl die ander partye 

dinge vir haar moeilik maak om haar toespraak te hou. Dié dame hou verseker ‘n gevaar in 

vir die ander partye. Sy het groot steun. Niel Lazenby is die leier van die Hammir en Skêrre 

party. Hy is in partygeledere bekend as Daniehel Lazenovski. Hy is ‘n aantreklike jong 

kandidaat en met sy vurige betoog kry hy sommer gou al die jong mense (en hele klomp 

ouer tannies) van die gemeente aan sy kant. Henri Rubber-hammer kom aan die beurt vir 

die Oops party. Die partynaam verander by die dag. Wat eers die Onverenigde, 

Ongereformeerde party (OOPS) was, is nou al die Onverenigde, Ongereformeerde, 

Ondemokratiese, Ontoelaatbare, Onanfhanklike, Onverbeterlike, Onverskrokke, 

Onoorwinbare, Onverslaanbare Party- in kort die OOOOOOOPS Party. 

 

Rubber-Hammer verduidelik  dat Ontoelaatbaar almal insluit wat kerk toe kom , of nie, dié 

wat kleingeld uit die kollektebordjie neem en dié wat vra vir n tweede glasie nagmaalwyn. 

Onverenig is vir dié wat nie kerk bywoon nie en dié wat tog, dié wat nie biduur bywoon nie 

en dié wat wel. Ongereformeerd bied n tuiste vir die dans (met of sonder ‘n maat, met sy 

eie vrou of die van sy buurman, alle volkspelers, rokers of drinkers uit ‘n glas, bottel of 

spuitkannetjie, vars of gefermenteerd.) Die OOOOOOOPS party werf gevolglik baie stemme 

met hulle progressiewe en liberale beleid. Leon moet eintlik koeldrank ook verkoop, maar 

die stalletjie word so toegepak deur die mans dat die kinders maar kraanwater gaan soek. 

 

Koos Marais kom aan die beurt vir die LLP(Laaste Lekker Party vir poeding.). Hy rui sy 

ondersteuners op, roep hulle op, sweep hulle op. Hy probeer moedig, maar, by die Hammir 

en Skêrre tafel kyk Fanus en Diana, Thea, Melinda en Drieka trots na hulle rooi rosette, klop 

mekaar op die skouer en glimlag selfversekerd. Hier kom ‘n ding. 

 

Toe die manifeste gelewer is, verdwyn die partypolitiek en ons dans dat die stof staan! Leon 

sing sy pad oop in die gemeente se harte. Martin en Melinda dans voor, Willie is lig op sy 

voete en Martie moet net bybly. Jan en Anita laat vir Fred Astaire en Ginger Rogers soos 
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beginners lyk! Elsie en Marius mik balke toe en Natie en Danie skoffel dat die stof staan! Ons 

dans te lekker. Groot en klein, vet en maer, oud en jonk, gereformeerd of nie - almal dans.  

 

Maar daar is nog n verrassing vir die basaar. ‘n Paar uitsonderlike ballerinas gaan 

Swanemeer opvoer. Hulle word afgerig deur Johan Dednam, ons begaafde orrelis. Die 

oefeninge word in die geheim gehou. Wit, wasige, net rompies word gemaak. Wit toppies 

wat die pragtige figuurtjies vlei word aangekoop. In die middae na werk oefen die ballerinas. 

Hulle trippel oor die verhoog, hulle oefen pirouette en buigings. Die pragtige dansertjies 

punt hulle fyn toontjies en rond hulle passies af vir die groot dag. Alles in die geheim. 

 

So breek die verkiesingsbasaar aan. Dis Saterdagaand. Vreemdes en ou vriende pak die saal 

vol. Eben en Jan braai  hoenders. Hulle swoeg voor die warm roosters om genoeg peri-peri 

hoenders gaar te kry. By die pannekoek tafel bak Ilona en Martin en hulle span onverpoosd 

aan al die bestellings. Francois is die party se leier en as niemand kyk nie, koop hy 

basaargangers met smullekker pannekoek om. Soos dit maar in die politiek gaan. Die 

koektafel van die OOOOOPS party met Cecile en Tertia, is hard aan die verkoop.Hulle mik vir 

rekord verkope. By die handwerktafel van die Hammir en Skêrre party kom jy nie weg 

sonder dat Melinda, Drieka of Thea ‘n oulike handgemaakte produk aan jou verkoop het nie. 

Hulle kan al vir kameraad Daniehel Lazenovski met n goue ketting as president sien. Martie 

en Jeanne het n vyf ster restaurant aan die gang. 

 

Madiba stap selfs in n stadium deur die saal en probeer by die kinders uitvis wat die geheim 

van die politieke partye is om so ‘n wonderlike opkoms en insameling te verseker. Sy party 

sukkel glo om iets bo die tafel reg te kry.    Een van die tafels wat behoorlik toegestaan word 

is die van Leon en Rona. Hulle verkoop  mampoer met die naam Basaar Gevaar. Dis 

‘n  gesogte produk en talle gemeentelede maak weer en weer n  draai by die stalletjie. Elke 

nou en dan word n ander partyleier daar gesien. Hulle verseker almal die basaar Gevaar is so 

goed vir die senuwees onder die spannende omstandighede. Leon moet eintlik koeldrank 

ook verkoop, maar die stalletjie word so toegepak deur die mans dat die kinders maar 

kraanwater gaan soek. Die stalletjie se bydrae laat die barometer voor in die saal klim en 

klim en klim. Gaan ons die R40 000 haal? 
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Een vir een laat weet die stalletjies hulle produkte is uitverkoop. Dit lyk belowend. 

Dis tyd vir die balletopvoering. Wessel sal geld tel terwyl die dansers hulle vertoning hou. 

Niemand is huistoe nie. Die saal is gepak in afwagting vir die ballerinas. Die gordyne gaan 

oop. Die musiek begin speel. Die ballerinas kom ingetrippel. Dis wasige, wit rompies en wit 

toppies en sagte wit strikkies in hulle hare. Oor die verhoog trippel Eben, Willie,Cliff, Martin, 

nog ‘n Martin, Johan, Charl, nog ‘n Johan, Piet en Jan om net ‘n paar te noem. Dis beenhare, 

bleskoppe, borshare, snorre, en baarde. Hulle trippel en draai en buig en swaai. Daar is 

dansers met 2 linkervoete, daar is ballerinas wat links draai as die ander ligvoets regs dans, 

die strikkies in hulle hare lyk fraai, die krale om hulle nekke so tussen die borshare lyk 

pragtig. Al die ge-oefen in die middae was die moeite werd. Die gehoor is in vervoering.’n 

Laaste verby trippel, ‘n laaste pirouette, ‘n laaste buiging… toe sterf die swaan. Die gordyne 

sak. Die gehoor is op hulle voete. Die ballerinas dans ‘n encore en trippel vir oulaas fyn en 

grasieus op hulle tone oor die verhoog. Die gordyn gaan toe.  

 

Wessel het klaar getel. Ons hou asem op. Die barometer word aangevul. Die partyleiers 

moedig ‘n laaste keer hulle ondersteuners aan om nog n paar donasies te maak. Die laaste 

bydraes word bygetel. Wessel glimlag breed en kleur die barometer se rooi streep in. Die 

kwik styg tot by R61 174.88 !!  

Die OOOOOOOPS party jubel en juig. Onder dawerende gejuig word Mnr Henri Rubber-

Hammer ingewy as President van Piernefia/niggia. Wat n verkiesing! Wat n basaar! Wat ‘n 

gemeente!   

- Mara 

 

 

 

 

 

 

 

BasaarGevaar of MampoerRumoer? 

Sal ons tog ooit vergeet van Basaar Gevaar in doringdraad? In 1989 was daar begin om mampoer 

by die koeldrankstalletjie te verkoop. Bedoel as memorabilia  want die etikette was die eintlike 

ding. Dog kon die manne se lus vir proedoppe nie gekeer word nie. Aan die einde van die aand 

was almal dit eens waarom Jesus nie 'n spoil sport was toe Sy eerste wonderwerk  water in wyn 

verander was nie. 'n Geselligheid met lawaaiwater by, bly 'n jollie besigheid!  Hoe later hoe 

kwater, al was dit so bietjie van 'n kuns vir die manne om die grappe skoon te hou. Hoe sou ons 

dan anders weer toestemming kry vir die volgende jaar se stalletjie? 

- Rhona 
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Ds NJ en Mev H Ackermann: 7 Februarie 1988-25 Augustus 1996 

Na sy terugkeer uit Frankryk waar hy werksaam as kapelaan was met opdrag buitelandse 

bediening, en waar hy tuis nie direk gekoppel sou wees aan ‘n militêre gemeente nie, moes 

ds Ackermann as deeltydse predikant aan ‘n siviele gemeente verbonde wees. Sy beroep na 

Pierneef was uitsonderlik, met net een naam op die groslys! 

Sy dienstyd in Pierneef het hy hoofsaaklik aan twee terreine aandag gegee, naamlik die 

senior lidmate en die jeug, insonderheid as hoof van die kategeseskool, ‘n kwota preek- en 

ander kanselverwante verpligtinge, waaronder die beurtelingse jaarlikse Pinksterdienste. 

Naas haar verpligtinge as kapelaansvrou, was Hester Ackermann volledig betrokke in 

Pierneef in die agt jaar van hulle verbintenis met die gemeente. Sy het beurtelings opgetree 

as voorsitster van die Vroueaksie en aanbieder van die Vrouebiddag, en was ‘n gesogte gas 

by vrouewyksbyeenkomste. Sy was entoesiasties oor enige verdienstelike projek-of dit die 

basaar was, of ‘n Kers- of Paas-feessangdiens, wat sy as orreliste-koorleidster met deeglike 

voorbereiding aangebied het. 

Met ds Ackermann se uittrede in 1996 uit die Weermag, waar hy steeds betrokke was by 

Kapelaansdienste, het hy tegelyk by Pierneef uitgetree – die gemeente wat hy met 

waardering bestempel as “... merkwaardig, ... met ‘n stadsgesig en ‘n gelowige plattelandse 

hart.” 
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Ons Tentmakers 

Die leemte wat met ds Ackermann se vertrek ontstaan het, is gevul deur die broers AGS 

(Gustav) Gous en prof IG (Ig) Gous, albei in die hoedanigheid van tentmaker. (Gustav 

praktiseer as pastorale berader en Ig was mede-professor verbonde aan die Departement 

Ou Testament by UNISA.) ‘n Merkwaardige gebeure met hulle bevestiging op 22 November 

1998: die kanselrede is gehou deur hulle broer, dr HJ (Henk) Gous, predikant in die 

gemeente Quellerina (Roodepoort), en die bevestiging is waargeneem deur hulle vader, die 

bekende AGS (Andries) Gous. 

Die arbeid onder die jeug baat veral hierby, waar die junior en senior kategese, asook die 

kindereredienste as hul besondere opdrag toegeken is. Verder het hulle kontak gehou met 

die gemeente deur gereelde eredienste. 

 

Tentmaker Dr J en mev M Boonzaaier 19 Oktober 2003 – Augustus 2011 en voltydse 

predikant Augustus 2011 – Januarie 2014 

 

Dr Jaco Boonzaaier is as tentmaker-leraar in Pierneef Gemeente op 19 Okt 2003 aangestel. 

Met die aftrede van dr Martin Lazenby as leraar in Augustus 2011, is die voltydse leraarspos 

vir dr Boonzaaier aangebied wat hy dan ook aanvaar het. 

 

Met die styl en inhoud van sy prediking en boodskappe het die kerkdiensbywoning mooi 

gegroei. Onder leiding van mnr Ricus Groenewald as kerkraadsvoorsitter het die kerkraad 

besluit om ‘n finale jaar teologiese student as hulp vir dr Boonzaaier aan te stel om te help 

met die leraar se gemeentelike werksaamhede. So is prop Ebert van der Westhuizen vir die 

taak van die kinderkerk en die jeug aangestel. 

 

Weens die agteruitgaan van die pastorie en die hoë koste om dit te herstel word die 

pastorie op aanbeveling van dr Jaco Boonzaaier verkoop.  
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In Januarie 2014 verlaat dr Jacobus Boonzaaier die gemeente na kort kennisgewing en 

vertrek op 20 Januarie 2014 uit Suid-Afrika om ‘n leraarspos in Skotland te aanvaar. Die 

demissie word aan dr Jaco Boonzaaier op 19 Januarie 2014 uitgereik. 

 

Die Gemeente in ‘n donker krisis en ‘n onsekere tydperk... 

 

Met sy skielike bedanking uit die gemeente en sy skielike vertrek uit Suid Afrika word die 

gemeente in ‘n onbeplande en onvoorbereide krisis agter gelaat -- sonder ‘n leraar, sonder 

‘n geestelike leier, sonder pastoraat en sonder ‘n orrelis. Dit het sekerlik die donkerste 

tydperk in Pierneef Gemeente se geskiedenis ingelei. 

 

Op 29 Januarie 2014 verneem Mev Cecile Botha per e-pos, wat besluite met die 

kerkraadvoorsitter mnr Rickus Groenewald moes uitklaar, dat hy as Kerkraadsvoorsitter 

bedank het en nie meer op die kerkraad is nie. Die totale kerkraad was verslae as gevolg van 

die onbekende besluit en was ook dit nie te wagte nie. 

 

Tydens ‘n kerkraadsvergadering op 24 Februarie 2014 is dr Johan le Roux as nuwe voorsitter 

van die kerkraad verkies met mnr Calla Bezuidenhout as onder-voorsitter. Onder hulle 

leiding is daar begin om die gekweste gemeentewa met durf, toewyding en ywer deur die 

donker drif van krisis met die uiterste bekwaamheid deur te trek. 

 

‘n Nuwe tydvak met ‘n span toegewyde kerkraadslede aan die stuur van sake en met ‘n styl 

van deelnemende bestuur is die gemeentelike take en werksaamhede met ywer en die 

grootste omsigtigheid aangepak. Die kerkraad was baie positief, eensgesind en het spontaan 

met groot entoesiasme hande gevat om die gemeente se kop bo water te hou. 

Weens die oorlading van werksaamhede en die duplisering van vergaderingsinhoude tussen 

die amptelike kerkraad en die Gemeenteraad is die Gemeenteraad deur die Kerkraad op 17 

Februarie 2014 afgeskaf. 
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Administratiewe skuiwe 

 

Gedurende die donker tyd in die gemeente se bestaan was die rasionalisering van die 

kerkraad se administratiewe poste dringend noodsaaklik. Poste moes noodwendig 

saamsmelt om die salarisrekening van die gemeente te verbeter. 

 

Mnr Wessel Oosthuizen bedank as kassier op 1 Sept 2012 na ‘n dienstydperk van 20-jaar. Sy 

volgehoue en opofferende diens was en word vandag nog besonderlik waardeer. So begin 

die gemeente-sekretaris, mnr Steve Swart, op 1 Nov 2014 met sy werksaamhede. ‘n 

Kombuis-bestuurder is aangestel in die persoon van dr Elmarie de la Rey om die 

kombuisbates te bestuur. 

 

Marcel Johann Dednam word as Musiekleier op 1 Desember 2014 aangestel. Sarah Nduli die 

skoonmakster het in April 2016 met pensioen vertrek. Prestasie-evaluerings van 

werknemers is in dié tyd geïmplementeer. Deelnemende bestuur as effektiewe bestuurstyl 

is wyd onder leiding van die kerkraadsvoorsitter en bestuur toegepas en het gelei tot 

ongekende hoogtes. Diensbaarheid-Saterdae is ingestel om instandhouding van 

gemeentelike bates deur lidmate self te verrig en te herstel. Voortvloeiend uit deelnemende 

bestuur is die lidmate gereeld betrek by peilings en meningsopnames om rigting-

aanduidings aan die kerkraad te voorsien. Die jarelange tuinier, Steyn Buda kry in Februarie 

2018 beroerte en moes van sy pligte onthef word nadat dokters verslae aangedui het dat hy 

nie verder sy pligte as tuinier sou kon behartig nie 

 

Die Visie en Missie vir die gemeente word in praktyk uitgebou en die bewusmaking daarvan 

is bevorder:  “Ons is God se mense. Ons wil vir besige mense ‘n rustige hawe van begrip, 

liefde en aanvaarding bied, waar ons saam uit die Woord leer hoe om God te eer, ons naaste 

lief te hê en so Sy Pierneefkoninkryk en ons gemeente te dien.” Die slagspreuk “Van Bo, na 

binne, na buite” word vir die gemeente daargestel. 

 

Die eerste kleurgedrukte kerkkalender word uitgegee teen ‘n goedkoper prys as wat ‘n 

swart en wit kerkkalender kos. Verlofvorms vir werknemers van die kerkraad is 

geïmplementeer, asook jaarlikse verlofregisters. ‘n Ouderling- en diakenhandleiding word 
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ontwerp en aan nuwe kerkraadslede verskaf sodat hulle kennis kan dra van werksaamherde 

in die gemeente. 

 

Verskeie diensgroepe om gemeentelike aktiwiteite te bestuur en te bevorder is ingestel: 

Kinderkerkdiensgroep, Kategese-diensgroep, Gasvryheid & nuwe intrekkers diensgroep, 

Missionêre uitreike diensgroep, Fasiliteite & Projekte diensgroep, Jeugdiensgroep, Vroue-

dinamika diensgroep, Erediens-ondersteuning diensgroep, Tuinboudiensgroep, Multimedia-

diensgroep, Jongvolwassenes diensgroep en Enkelpersone-diensgroep. 

 

Die volgende taakspanne is daargestel om spesifieke take uit te voer: Leraar-vakatures, 

musiekleier-vakature en samesprekings met Pierneefrant gemeente oor samesmelting. 

Dienskontrakte vir werknemers van die kerkraad is ingestel, geteken en geliaseer.  Die 

gemeente se webtuiste is opgedateer. Die klankstelsel in die kerkgebou is opgegradeer en 

verbeter. ‘n Databasis van gemeentelede is saamgestel. Die Moot-Makietie inisiatief het 

gehelp om fondse as ons gemeentelike uitreik daar te stel vir die voeding van behoeftige 

leerlinge aan die Rietendale High School (was Hoërskool Hendrik Verwoerd).  

 

Die eerste Passiespele is aangebied deur lidmate en het suksesvol in Maart 2016 

plaasgevind. Dit was ‘n wonderlike gemeentelike inisiatief wat groot pret en plesier verskaf 

het en die gemeentelede saamgebind het. Die instelling van ‘n Gholfdag in November elke 

jaar om fondse vir die gemeente te in het ook gevolg.  

 

Lidmate se menings en ideale is dikwels deur middel van vraelyste en opnames getoets om 

aan die kerkraad duidelike riglyne te gee en sodoende die bestuurseffektiwiteit te verhoog.  

‘n Afdak is langs die kerksaal opgerig en beligting is onder die afdak aangebring. Braaiers is 

onder die afdak gebou en ingerig met die oog op gemeentelike funksies en ook die 

verhuring van die kerksaal. 

 

Die moontlikheid van eenwording tussen Pierneef Gemeente en Pierneefrant Gemeente het 

op 18 Okt 2013 op versoek van Pierneefrant Gemeente begin en voortgegaan tot 12 Jun 

2014. Die teikendatum vir eenwording was vir die periode Maart 2015 tot Junie 2015 gestel. 
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Alle gesprekvoering in dié verband is na goeie vordering eensydig deur ds Fanie Scheepers 

van Pierneefrant Gemeente opgeskort. 

 

In Aug 2014 het die kerkraad se eerste strategiese beplanning sessie onder leiding van Johan 

le Roux plaasgevind. Tydens die geleentheid is die vorige jare se vordering deeglik in 

oënskou geneem, dit is geëvalueer en bepaalde bestuurs-elemente is vasgestel. Daar is 

gekyk na bemarking, funksionering, lidmaat betrokkenheid, effektiwiteit, finansies, 

bestuursprogramme, projekte en motiverings. Met die Visie en Missie as vertrekpunte is die 

volgende bepaal: Wie is ons. Waar is ons nou. Waarheen wil ons. Hoe beplan ons om daar te 

kom en Hoe weet ons dat ons gearriveer het. Sterkpunte, swakpunte, geleenthede en 

bedreigings is onder oë geneem. Korttermyn, meduimtermyn en langtermyn doelwitte is 

gestel. Uitkomstes vir die doelwitte is bepaal. Verlangde strategiese doelwitbereiking is 

vasgestel. Die monitering van meetbare elemente om uitkomstes te bepaal is saamgestel. 

Resultaat verbetering is bepaal. Die oorsig oor strategieë en doelwitte is daargestel. 

 

Noue skakeling met die konsulent van Pierneef Gemeente, Ds Derick du Toit van Villieria 

Gemeente, het gereeld tydens dié donker tyd van die gemeente plaasgevind. Beplannings 

moes effektief en vinnig uitgevoer word om die gemeente in die krisistyd te help. 

 

Die taakomskrywing van prop Ebert van der Westhuizen as oorspronklike gemeentehulp is 

na onderhandelinge met hom uitgebrei om preekbeurte en die belydenisklas in te sluit. Die 

hulp van ds Derick du Toit, ds Dieter de Bruin, prop Phillip Potgieter, prop Yolanda 

Steenkamp, dr Toon van der Merwe en talle ander predikers het Sondagdienste 

waargeneem met vrugbare boodskappe aan die gemeente. Prop Phillip Potgieter is verder 

gevra om benewens preekbeurte ook te help met die Bybelstudie, die Bybelskool op 

Sondagaande en ook op Woensdagaande. Lidmate wat ernstige pastoraat benodig het, is 

verwys na ds Derick du Toit vir hulpverlening. 

‘n Beroepingsvergadering vir ‘n nuwe leraar was vir Sondag, 30 Maart 2014 geoormerk maar 

is met teleurstelling deur die Noordelike-Sinode en die Ring van Sentraal-Moot afgekeur. In 

Julie van daardie jaar verleen die Ring en Sinode nadat die nodige ge-ouditeerde finansiële 

state aan hulle voorgelê is toestemming dat ‘n vaste termyn leraar vir een jaar (12 maande) 

met ‘n vaste begindatum en vaste einddatum van diensberoep kan word. 
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Ds EJ van der Westhuizen: 1 Augustus 2014 – 31 Julie 2015 

Op 27 Julie 2014 is prop Egbert Johannes van der Westhuizen in ‘n vaste termyn leraarspos 

as predikant in Pierneef Gemeente deur Prof Danie Veldsman van UP bevestig. Pierneef 

Gemeente het volgens Prof Danie Veldsman en ds Derick du Toit prop Ebert se droom 

bewaarheid deur hom as ‘n predikant aan te stel. Pas na sy aanstelling is verlof aan hom 

toegestaan om ‘n 3-weke toer na Turkye mee te maak. Op daardie stadium was sy 

gesondheid redelik goed. Op 26 November 2014 word ds Van der Westhuizen 

gehospitaliseer. Vroeg in 2015 versleg ds Van der Westhuizen sodanig dat hy nie meer met 

sy pligte kan voortgaan nie en word daar aan sy versoek om van sy pligte onthef te word. 

 

Dit is met leedwese dat die gemeente verneem het dat hy op 31 Mei 2015 aan 

lewerkanker oorlede is. 

 

Predikante vanaf 1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr MJ en mev Lazenby 1987 – 20 11 

Prof IG Gous 

Dr AGS Gous 

Dr J en mev M Boonzaaier 
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Die pad voorentoe- Lig in die donker tonnel 

 

Na die dood van ds van der Westhuizen het dr Dewyk Ungerer en ander Sinodale 

raadgewers die kerkraad gereeld besoek om hulp te verleen met die rouproses van die 

gemeente en ‘n gemeente wat in troebel waters verkeer. Daar is gesuggereer dat oorweging 

geskenk kan word vir die moontlike aanstelling van ‘n brugpredikant met volwaardige 

fianansiële bydraes en vergoeding. Deeglike finansiële verkenning en beplanning is deur die 

kerkraad gedoen en daar is tot die besef gekom dat die gemeente nie in ‘n dieper finansiële 

nood moet verval nie.  

 

Oproepe is uit verskeie oorde ontvang dat ‘n leraar onmiddellik aangestel moes word. Dit is 

oorweeg en verskeie ander opsies is ook oorweeg. Dit is belangrik om spesifiek uit te wys 

dat die verskeidenheid van Sondagboodskappe na aanleiding van die preekbeurte, ten spyte 

van die afwesigheid van ‘n voltydse leraar, sterk tot gereëlde kerkgangers gespreek het en 

dit was geestelik vervullend van aard en het persoonlike geestelike groei meegebring. Ook 

Ds EJ van der Westhuizen Ds P en mnr Grobler 

2016 (huidiglik) 
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die pastoraat van ons gemeentelede is in dié donker tyd deur ds Derick du Toit op 

voortreflike wyse uitgevoer. 

 

Die finansiële posisie van die gemeente het in dié tyd aansienlik verbeter weens 

hardwerkendheid deur almal op die kerkraad, effektiewe bestuur en gebalanseerde 

beginsels. Die finansiële bydraes van gemeentelede word steeds met dank bejeën. Die 

kerkraad het eensgesind en met positiwiteit aangehou werk en het met die hulp van God 

die onmoontlike reggekry. 

 

Herstelwerk aan die kerk se dak is gedoen en verskeie verbeterings is aan die saal 

aangebring. Die kleedkamers agter in die saal en die kombuis is ook opgegradeer en 

verbeter. ‘n Nuwe plankvloer is in die saal geïnstalleer en verfwerk aan die buitekant en die 

dak van die saal is gedoen. 

 

Op 17 Augustus 2015, nadat die Ringskommissie die finansiële state van Pierneef Gemeente 

nagegaan het, het hulle goedgekeur dat ‘n voltydse leraar vir die gemeente bekostigbaar is. 

Die Ring van Sentraal-Moot het dus toestemming aan die kerkraad verleen om ‘n beroep vir 

‘n voltydse leraar uit te bring en die proses is daarna voortgesit. 

 

‘n Woeste geskarrel het uit verskeie oorde ontstaan om die vakante leraarspos in die hande 

te kry, veral aangesien dit ‘n geval is van slegs een leraarsbedieningpos in die gemeente en 

verder ook ‘n gemeente wat in Pretoria geleë is – ‘n baie ideale pos vir enige predikant.  

 

Nadat die vakante voltydse leraarspos in die Kerkbode en andersins geadverteer is, is ‘n 

totaal van 96 aansoeke ontvang. Aansoeke van ‘n moontlike leraar vir die gemeente het uit 

alle oorde gereën, van so ver as Windhoek, Port Elizabeth, Kaapstad, Bloemfontein, 

Pietersburg, Warmbad, Oos-Rand, Wes-Rand, en plaaslik. Hierdie aansoeke is volledig deur 

die beroepingswerkgroep van die kerkraad deurgewerk en ‘n kortlys van 10 kandidate is 

saamgestel. Hierdie persone is vir preekbeurte genooi, geëvalueer en deeglike verkennende 

onderhoude is met hulle gevoer.  
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Ds P en Mnr L Grobler 17 Januarie 2016 - Huidiglik 

Tydens die kerkraad se beroepingsvergadering in 2015 en in die teenwoordigheid van die 

gemeente se konsulent ds Derick du Toit, is prop Paullet du Plessis eenparig deur die 

kerkraad as die nuwe leraar vir Pierneef Gemeente verkies. Hierdie vlak van eenparigheid 

was vir almal teenwoordig in die vergadering die duidelike teken dat die wil van die Here 

gevolg en uitgeoefen is. Op aandrang van ds Derick du Toit skakel dr Johan le Roux vir 

proponent Paullet du Plessis en lig haar in dat sy beroep is na Pierneef Gemeente. Sy was 

uitermate bly en het die beroep onmiddellik aanvaar. 

 

In Desember 2015 is prop Paullet du Plessis en Lourens Grobler in Pretoria getroud. Sy is op 

17 Januarie 2016 in die kerkgebou van Pierneef Gemeente as die voltydse leraar deur haar 

skoonpa bevestig. Die gemeente het ‘n besondere Bybel as geskenk tydens die geleentheid 

aan haar oorhandig. 

 

Aan die einde van 2016 tree Johan le Roux as kerkraadsvoorsitter na die effektiewe bestuur 

van ‘n uiters moeilike en donker tyd in die gemeente se geskiedenis af. Hy word steeds deur 

kerkraadslede beskou as die “Moses” wat die gemeente uit die donker tyd uitgelei het tot 

waar die gemeente homself vandag in ‘n baie gunstige posisie bevind. Sy bekwaamheid, 

leiding en bestuursvaardigheid sal lank erken en besing word. Leon Oosthuizen het vir Johan 

le Roux as kerkraadsvoorsitter opgevolg, met ds Paullet Grobler as onder-voorsitter.  

 

Na ‘n verdere jaar en met die bedanking van Leon Oosthuizen as kerkraadsvoorsitter is ds 

Grobler (néé Du Plessis) as kerkraadsvoorsitter verkies met Calla Bezuidenhout as onder-

voorsitter. Tydens die kerkraadsvergadering van November 2019 stel Calla Bezuidenhout die 

vergadering in kennis dat hy nie beskikbaar is as onder-voorsitter nie en word Phillip 

Koekemoer as onder-voorsitter verkies. 

 

Sy is die eerste vroue-leraar in die gemeente en die Ring van Sentraal-Moot. Sy is uiters 

bekwaam, hardwerkend, vriendelik en geliefd in die gemeente. Haar preke Bybelstudie-

inhoud, ywer en professionele bestuursaanslag binne die gemeente is duidelik sigbaar. Die 

Lidmate is dankbaar dat die Here haar in die gemeente geplaas het met ‘n spesifieke doel en 

vir die uitbreiding van Sy koninkryk in Pierneef Gemeente. 
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Sy is tans swanger met hul eersteling en dit is die gebed van die gemeente dat hulle baie 

seën en vreugde van die nuweling in hul gesin en familie sal ondervind en geniet. Dit sal die 

vyfde kleinkind aan haar ouers se kant wees en die eerste kleinkind aan Lourens se ouers se 

kant. Almal is in rep en roer van opgewondenheid, so ook al die gemeentelede! 

 

Ds Paullet het met groot onderskeidenheid haar preke tydens die Covid-19 regulasies 

elektronies beskikbaar gestel en selfs harde kopieë van preke aan lidmate gaan aflewer wat 

nie die nodige elektroniese toerusting het om dit te kon lees nie! 

 

Pierneef, vandag... 

Daar is soveel om oor dankbaar en trots te wees vandag, 70 jaar na Pierneef Gemeente se 

stigting. Wanneer ek die verhaal van die Gemeente en sy mense hoor, sien ek die getuienis 

van God se teenwoordigheid en liefde raak.  

 

Soos elke ander gemeente het ons gemeente ook op-en-af deur die jare gehad (en gaan 

sekerlik in die toekoms ook hê), finansies was sommige jare beter as ander, deelname en 

opgewondenheid soms meer as ander kere, gemeentelede het gekom en gegaan. So ook 

predikante, kerkrade en diensgroepe. Ons kan van een ding seker wees: God was deur dit 

alles by Sy gemeente, en dit is God alleen wat in beheer is en Sy kerk stuur. Dit gee ‘n mens 

gemoedsrus om te weet dat ons Sy gemeente is. 

 

Die afgelope jare kon ek ook God se hand sien in die verskeie projekte wat ons aangepak 

het. Ons het werklik beleef dat niks vir God onmoontlik is nie en dat Hy sy kerk en mense 

gebruik op ‘n besondere wyse in die wêreld.  
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Dorkas se Kombuis 

 

Ons voedselprojek is al langer as wat baie van ons kan onthou aan die gang. Onder leiding 

van Herman en Yvonne Botha het gemeentelede vir gesinne in ons eie gemeente, 

Rietondale High en omgewing begin help deur weeklikse voedselpakkies uit te gee. In die 

onlangse jare het Marlie Janeke die leisels oorgeneem en kon ons die projek uit brei deur 

meer gesinne te help. Die projek gaan net van krag tot krag, die gemeentelede gee met oop 

harte en met ongelooflike oorgawe. 

 

Enkele boodskappies van die kinders van Rietondale High: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ander besonderse gemeenskapsuitreike en projekte 

 

Ons gemeente sit nie stil nie! Behalwe vir die afgelope paar jaar se groot geleenthede 

(waarvan daar eindelik te veel is om te noem, maar kom ons probeer almal onthou...): 

Kleurfeesbasaar, Boerebasaars, Tweedehandseverkopings, Wintermark, AL DIE GHOLFDAE 
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(onder leiding van Frikkie Wentzel en sy flukse gesin), Moot Makieties (waar Calla 

Bezuidenhout en Leon Oosthuizen voortou geneem het), die maandelikse wegneemetes, die 

Jeug “Quiz” aande, die Noot-vir-Noot aande, die Gemeentekampe en vroue-retraites (en 

dan word die geestelike byeenkomste nog nie eers genoem soos byvoorbeeld ons 

Gebedsweek, Lydenstyd en Pinksterreekse, Lofsangdienste en 10de Maanddankofferffees 

nie!)- Behalwe vir dit- Het ons gemeente nog tyd vir ander mooi gemeenskapswerk wat 

ryklik geseën word. Om ‘n paar te noem: 

 

Die Motorwag-Uitreik: Ons ondersteun ‘n groep motorwagte in Montana. Sondae word daar 

met skriflesing en gebed geopen. Die inhoud van die teks word in die groep bespreek. Ons 

gemeente voorsien kopieë van Sondae se eredienste aan die motorwagte. Motorwagte 

werk Sondae en het geen tyd om ‘n erediens in die kerk by te woon nie. Daar is tans drie 

bedieningsareas waar ons Bybelstudie hou: Spar Sentrum op die h/v Dr Swanepoel en 

Zambezirylane om 7:00, Zambezi Junction om 7:30 en Montana Traders om 8:00. Dis ‘n 

mooi stuk getuienis van ‘n paar mense wat ‘n groot verskil maak in mense se lewens. 

 

Louis Botha Kinderhuis: Ons ondersteun tans Huis nommer 12, wat ‘n meisieshuis is. Ons 

maak elke meisie se verjaarsdag spesiaal deur ‘n geskenkbewys te gee wanneer hul verjaar. 

Ons gaan kuier ook gereeld by hulle om saam met hulle te speel en eet. Ons probeer so ver 

ons kan om hulle finansieel, materieel en emosioneel te ondersteun.  

 

Pierneef-Groen: Herwinning: Ons het herwinningsakke gekry waarin die gemeente plastiek, 

glas, papier en blik geplaas kan word. Die sakke word weekliks leeggemaak deur PEN, ‘n 

Christelike welsynsorganisasie wat afval gebruik om werk te skep. Ons het ook in die 

afgelope jare ‘n groentetuin begin. Die groente word geniet deur gemeentelede en ook 

mense wat kom aanklop by die kerk vir iets om te eet. Ons hoop om met die volgende oes 

genoeg groente te hê vir ons voedselprojek. 

 

Hoe lyk dinge vorentoe? 

2020 Was tot dusver ‘n besonderse uitdagende jaar, maar weereens het ons gesien en 

beleef hoe aanpasbaar ons gemeente onder omstandighede kan wees. Die Covid-19 virus 
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het vir ‘n groot gedeelte van die jaar ons gestuit om fisiese eredienste by die kerkgebou self 

te hou. Maar gelukkig weet ons dat kerk dáár is waar God se kinders is, by die huis, werk, 

skool, vriende in die wêreld! 

 

Ek glo dat elkeen van ons die afgelope tyd ‘n nuwe waardering gekry het vir die dinge wat 

ons in die verlede dalk as vanselfsprekend aanvaar het, alledaagse dinge, groot en klein. Ons 

mag nooit vergeet watter voorreg dit is om mekaar as broers en susters in Christus te hê 

nie. Die geloofsgemeenskap is immers daar om mekaar te ondersteun, aan te vul en op te 

bou. 

 

Voorentoe sal ons steeds met versigtigheid en verantwoordelikheid optree wanneer al ons 

byeenkomste en aktiwiteite weer hervat. Nuwe uitdagings laat mens altyd wonder oor die 

prentjie van die toekoms, en weer opnuut laat dink oor ons gemeente-wees en die rol wat 

ons as gemeente in die wêreld speel. 

Mag ons as Pierneef gemeente hande vat en die toekoms met moed en ywer aanpak tot eer 

van die Here! 

Rom 14:7 & 8 “Want niemand van ons leef vir homself nie en niemand sterf vir homself nie. 

Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die 

Here; of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here.  

 

- Ds Paullet Grobler 
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Met groot dank... 

So ‘n Groot Skare Geloofsgetuies- Pierneef se “Huldegalery” 

Skribas  Kassiere  

WBW Danzfuss 1950-1957 WBW Danzfuss 1950-1957 

BLJ van der Merwe 1957-1968 BLJ van der Merwe 1957-1963 

JJL Pretorius 1968-1987 JF Eksteen (Assistent) 1962-1963 

Mev M Lazenby 1988 PA Geyer 1963-1964 

Mev B Weideman 1989 FA de Jager 1964-1984 

Mev N du Plessis 1990-1997 Mev Anne Marais 1984-1991 

Mev M Burger 1997-2014 WC Oosthuizen 1991-2012 

SP Swart 2014- Mev C Agenbach 2012- Hede 

Kosters en hul gades  

Mnr CJ/Mev Taljaard 1950-1968 

Mev M Bartman 1968-1971 

Mev D Stiemie 1971-1973 

Mnr JJF Nell 1 Mei- 1973- 1985 

  

Mnr H Smit 2007-Hede  

 

 Orreliste, sangleiers, sanggroepleiers, koorlede en –leiers – ook jeugkore, mentors by 

kinderdienste 

 Tuinhulp/ Skoonmakers 

 Vrouediensleidsters/werksters: al die gemeentevroue, wat so getrou werk by 

funksies, begrafnisse, sorg vir blomme, om sien na die siekes, eensames, beproefdes, 

nuwe intrekkers... 

 Sondagskoolonderwysers 

 Kinderkransleiers en alle jeugleiers 

 Konsulente/tydelike Kanselhulpe 

 Al die kerkraadslede oor 70 jaar 
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 Al die getroue gemeentelede oor 70 jaar: So ‘n groot skare geloofsgetuies rondom 

ons- en die wat ons reeds vooruitgegaan het...- vir oop harte en hande, waaruit 

voorgespruit het: 

- ‘n sterk onderlinge liefdesband 

- Gebedsondersteuning 

- Barmhartigheidsondersteuning 

- Deelname aan sending- en evangelisasie-aksies 

- Bestuur van die gemeente se vaste bates en finansies 

- Versorging van ons jeug 

- Deelname aan eredienste/ musiek/ koor/ sanggroepe 

- Skenkings, van watter aard ookal 

- Uitreiking na buite gemeentegrense 

- Die verwesenliking van die gemeentevisie: “God alles in almal”. 

Baie dankie aan elkeen wat ‘n bydra gelewer het tot die samestelling van die blad. Elkeen se inset 

word opreg waardeer. Spesiale dank aan al die vorige medewerkers van die 2000-blad (waarvan 

daar baie geleen is). Ook aan Johan Le Roux wat die grootste inset gehad het met die skrywe van die 

onlangse geskiedenis. Aan Steve en Antoinette Swart, vir julle bydrae, redigering en tegniese 

versorging van ons blad: Dankie! 

Elke staaltjie en storie, foto en herinnering wat gedeel is, baie dankie! 
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Notas: 


