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Die Eekhoring
• Stellenbosch is bekend vir
sy eekhorings.
• Hulle versamel, stoor en
versprei kos.
• Net so is die Argief: Ons
versamel argivalia, ons
stoor dit onder ideale omstandighede, ons soek
voortdurend na iets nuuts
en herontdek die oue, maar
ons deel ook graag met
ander.
• Vandaar die naam van ons
Nuusbrief.

Die Algemene Taakspan vir die Argief (ATA)
het op 12 Junie ’n konferensie in Stellenbosch
aangebied oor digitalisering van argiefmateriaal.
Dit is bygewoon deur verteenwoordigers van die 5
NG Argiewe
(Stellenbosch, Pietermaritzburg, Bloemfontein,
Pretoria en Windhoek),
die VGKSA, die Ned Herv
Kerk, Geref Kerke en die
APK. Referente het ingesluit argivarisse van die
Anglikaanse en Lutherse
Kerke, sowel as kundiges
op die gebied van digitisering.
Die oggend is ingelei
met ’n aanbieding van die
Lutherse Kerk oor hul eie
projek. Dit is opgevolg
met ’n praatjie oor die
First Five Hundred Year
Archive, waar daar gekyk
is ook hoe argivalia en
artefakte uit ’n tydperk
waar alles nie in papier
opgeteken was nie saam
digitaal aangebied kan
word. Na tee is ’n voordrag oor die gebruik van
verskillende tipes digitaliseringstoerusting, soos
kameras en skandeerders,
gegee. Dit het die gehoor
veral bewus gemaak van

die moets en moenies oor
hoe om jou kosbare foto’s
te bewaar.

Antenie Carstens
Na ’n heerlike middagete,
het ’n paneel van die NG
Kerk, Hervormde Kerk en
Anglikaanse Kerk vertel
van digitiseringsprojekte
waarmee hulle besig is.
Vir die genealoë was
daar ’n interessante
aanbieding oor die werk
van FamilySearch en die
gebruik van kerklike
bronne in familienavorsing. Dit is opgevolg
met ’n praatjie waar toeligting gegee is hoe
herverpakte kerklike data
in ekonomiese en historiese navorsing gebruik
kan word. Die dag is afgesluit met ’n praatjie oor
die toekoms van digitisering en wat ons te wagte
kan wees ’n ewigdurende

veranderende tegnologiese wêreld.
Dit was interessant om te
sien hoe ander dissiplines,
soos bv. die Sosiologie,
data van kerklike materiaal gebruik om insiggewende verbande te lê.
Prof. Johan Fourie het bv.
uit huweliksregisters van
die Lutherse Kerk in Kaapstad empiries aangetoon
dat daar reeds ’n groot
mate van segregasie in
die stad was teen 1949 toe
die Nasionale Party in SA
aan bewind gekom het.

Nandor Sarkady

Verskeie deelnemers het
die belang van hoë
kwaliteit digitale materiaal
beklemtoon. Ongelukkig
plaas dit die digitisering
ietwat bokant die kerk se
finansiële vuurmaakplek.
Vervolg op p.2
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Genealogiedag
Die Kerkargief het op Saterdag 10
Maart 2018 hulle Genealogiedag
aangebied.
Verskeie familienavorsers, familiebonde en ander argiefbewaarplekke het die dag stalletjies
en uitstallings beman. Dit het groot
belangstelling ontlok en daar was
die hele dag ’n stroom van besoekers.
Gedurende die dag was daar ook
elke uur ’n praatjie aangebied. Die
volgende sprekers het opgetree:

•

Ebrahim Rhoda – Die
Wentzels van die Strand

•

Johan Krige – Die Rabies van
Groenkloof

•

Alexander Armetis – Genetiese genealogie

•

Eleanor Damon – Die Pniel
families

•

Hetta Pieterse – Die Jonker en
Reineke familieverbintenisse

Besoekers kon ook elke uur op ’n
begeleide toer deur die kluise van
die Argief gaan. Dit het groot byval
gevind en het vir baie ’n nuwe
wêreld ontsluit.

Documents preserved in a church
archives, are living witnesses of
the acts of God and His
relationship with His children.
(Benedetto, Robert en Alvis, 1986)

Konferensie…
Boonop plaas die besluit om te digitiseer, ’n argief op ‘n eindelose
spiraal van data-migrasie elke 7 jaar.
Dit is nodig om die integriteit van die
data op die langtermyn te verseker
deur die sogenaamde “data rot” teen
te werk. Uiteraard kom daar ook digitale bergruimte ter sprake.
Dit alles het die vraag laat ontstaan:

wat moet die kerk bewaar? Is daar
nie dalk ’n klomp kultuur-historiese
materiaal in kerklike bewaring wat
nie werklik tot die wese van die kerk
se mandaat (as boodskapper van
God se nuwe wêreld) behoort nie?
Na die mate waarin kerkargiewe
finansieel al hoe swaarder trek, word
hierdie vraag toenemend belangrik.

Na verwagting sal ’n volgende
soortgelyke konferensie meer op
hierdie vraag fokus.
Met dank aan ds Clem Marais vir die
bydrae.
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Woordfees 2018
Die Argief het besluit om een maal
per kwartaal ’n geleentheid aan te
bied waar die Vriende van die Argief
en ander belangstellendes meer te
wete kan kom oor die werksaamhede van die Argief.

Die tema van vanjaar se aanbiedinge
was: 1890-1910: Was oorlog goed
vir die NG Kerk se sendingaksies?
Die twee voordragte se titels was:

• Colonialization: Pathing the way

As deel van die gewilde en
suksesvolle Woordfees op Stellenbosch, het die Kerkargief op 4 en 11
Maart ’n reeks verhale uit die
verlede aangebied.
Onder die bekwame leiding van Isabel Murray, is ’n program saamgestel uit ons Argiefversameling. Daaronder was enkele ‘rariteite’ soos
naamlyste en handgeskrewe getuienisse van die ABO bannelinge op St
Helena, asook die doop- en sterfteregisters van verskeie krygsgevangene kampe.

for Missionaries?

• Mission work: An unexpected
fringe benefit of the Anglo Boer
War

Murray Agenbag doen ‘n
voorlesing

Prof Retief Müller, van die Departement Kerkgeskiedenis en Ekklesiologie aan die US het skitterend nagevorsde insigte in ’n aanbieding
gegee en dit is daarna opgevolg met
voordragte uit argivalia waar
stemkunstenaars soos Danny Fourie
en Winnie Nel die stil stemme uit die
verlede weer lewe gee.
Daar was ook baie interessante
uitstallings van dokumente en foto’s
wat meer toeligting tot die voordragte gegee het.

Celene en David Hunter; Winnie Nel;
Danny Fourie; Isabel Murray en Murray
Agenbag
Argivalia op uitstalliing
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Kerkseel
kerk het egter deurgaans sy naam
behou: Nederduitse Gereformeerde
Kerk in Suid-Afrika.
Reeds van die begin het die kerk ’n
kerkseel gehad. Dit is egter eers
onlangs (in Oktober 2017) uiteindelik
na ’n lang aansoekproses as amptelike wapen by die Buro vir Heraldiek
geregistreer. Die NG Kerkargief het
die sertifikaat gedurende die jaar
ontvang.
Omtrent ’n geskiedkundige oomblik!

Na ’n interessante geskiedenis van
allerlei weergawes van die WesKaaplandse sinode se kerkseel, het
die moderamen in Augustus 2016 die
nuwe, “skoongemaakte” (en behoorlik nagevorsde!) weergawe as
amptelike weergawe goedgekeur –
netjies en bruikbaar vir drukwerk op
amptelike dokumentasie.
Die Kerkargief het in September
2016 aansoek gedoen om die registrasie van die kerkseel by die Buro
vir Heraldiek. Na ’n uitgebreide
proses is die goeie nuus dat die registrasie uiteindelik afgehandel is en
die registrasiesertifikaat nou in ons
Kerkargief se besit is!

Simboliek:
Die simboliek van hierdie seel is
deel van ons kerk se geseënde, ryk
geskiedenis. Die kerkseel wys ’n
vrou wat in haar regterhand die Bybel en in haar linkerhand ’n kruis hou.
Sy is die verpersoonliking van die
kerk. Op haar skyn uit die hemel die
son van geregtigheid. Naas haar
brand daar ’n mensehart op die
altaar, wat dui op die liefde wat

geheel en al aan God gewy is.
Agter haar is ’n deel van ’n anker
sigbaar, wat die sinnebeeld is
van die hoop, waaraan die historiese naam Kaap de Goede Hoop
laat dink. Die geloof vind sy
uitdrukking in die kruis wat in
die linkerhand van die
vrouebeeld gehou word; sodat in
die seel al drie die deugde van 1
Kor. 13, geloof, hoop en liefde,
gesimboliseer word. Op die agtergrond is Tafelberg, aan die
voet waarvan die kerk by die
grondlegging van die Kolonie,
gestig is; en tussenin is die see,
met die skip daarop waarmee
die godsdiens na Suid-Afrika
gebring is. Op die altaar is 1 Kor.
14:40 gegraveer.

Agtergrond:
Die Nederduitse Gereformeerde
Kerk in Suid-Afrika (NG Kerk in SA)
is ’n verwarrende naam – dit is die
amptelike naam van die Sinode van
die NG Kerk in Wes-Kaapland. Aanvanklik was die Kaapse Sinode
(sedert 1824) die enigste sinode van
die NG Kerk, maar daarna ontstaan
daar al meer sinodes buite die Kaapkolonie. In 1962 het die Algemene
Sinode van die NG Kerk tot stand
gekom. Die oorspronklike (Kaapse)

Isabel Murray en Karen Minnaar van die Kerkargief met die
Buro van Heraldiek se sertifikaat
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Sendingfoto-projek
Die NG Kerk Argief beskik oor ’n baie groot fotoversameling. Onder die geskatte 10 000 foto’s is daar baie van
kerkgeboue, predikante, kerkrade, kommissies en sinodes. ‘n Baie waardevolle deel van die versameling is
die duisende foto’s wat uit die sendingvelde kom.
Ongelukkig is baie van hierdie foto’s nie benoem nie en
dit maak die verdere gebruik en ontsluiting daarvan
moeilik. Die gedagte van Vriende van die Argief het juis
uit hierdie probleem sy ontstaan gehad.
Een maal ’n maand hou die Argief nou ’n sendelingoggend. Ons nooi oud-sendelinge wat hier naby woon
om te kom kuier en gee dan aan hulle ‘n kartondoos vol
ou foto’s. Hulle help dan met die identifisering daarvan.
Dit ontaard gewoonlik in ’n baie prettige byeenkoms,
waar daar stories uitgeruil word, verhale uit vergange
dae vertel word en die “onthou jy’s” baie is. Aan die
einde van die dag is daar egter ’n paar honderd foto’s
wat name gekry het en ’n groep ou vriende wat weer
bymekaar gekom het en tog weer in hul silwer jare ’n
bydrae kon maak.

Vlnr: Pieter en Dolores Theron, Deon en Ester Retief, Helen
Meyer, Cecile Perold, Isabel Murray en Marizanne Pfeil

Ons eerste geleentheid was die sendelinge van Morgenster in die ou Rhodesië. Die tweede geleentheid was die
Nkhoma sendingstasie in Malawi, die derde groep die uit
die Transkei en die mees onlangse een die van die
sendelinge uit die Makatini-vlakte.
As u oor ou foto’s beskik of kan kom help om foto’s te
identifseer, kom meld gerus aan. Ons hoor graag van u!

Prof Hennie Pretorius en mev Louise Koch

Vlnr: Mev Lettie Bester (nee Steyn), dr Audrey van Wyk, Coenie en Marlene
Brand, Marthinus en dr Marie Steyn, en Mariana de Jager (nee Brand)

Vlnr: Jannie en Joretha de Bruin, Kobus en Ryna van
Schalkwyk, en Dawid en Annemarie Conradie
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TIV Sending
Die koms van die evangelie na WesAfrika was ’n uitvloeisel van die
geestelike ontwaking wat daar in die
laaste kwart van die 18de eeu in Europa geheers het. As gevolg van
Fowell Buxton se ywer is ’n ekspedisie in 1841 op die Nigerrivier gestuur. Die poging om ’n landboustasie op Lokoja by die sameloop van
die Niger- en Benuerivier te vestig
was egter ’n mislukking. Die eerste
sendeling, Thomas Birch Freeman,
het op 24 September 1842 na Nigerië
gegaan.

1908 en daar is besluit om Tivland
aan die Suid-Afrikaners toe te wys. In
1909 het mnr CF Zimmerman en mejj
Cilliers en Milne ook by hulle
aangesluit. Op 17 April 1911 het
hulle op Salatu aangekom en het die
eerste werk onder die Tiv begin.
Spoedig volg ook eerw. Attie Brink
en ds. JG Strydom. Later sou ook ander volg, soos eerw. JF Orffer en later ook sy seun Francois (Sien
VrydagNuus van 26 Januarie 2018),
dr WA Malherbe en ds Du Toit van
der Merwe.

Dr. Karl Kumm van die Sudan United
Mission besoek Suid-Afrika in Junie
1907 op versoek van ds. Andrew
Murray. Daar word ’n konferensie
op Stellenbosch belê en ds CT
Woods van die Sending-Instituut op
Wellington vertel meer oor die sending in die streek wat toe Soedan
genoem word. (Dit was toe die hele
gebied suid van die Sahara).

Van die baanbrekerswerk wat ook
hier gedoen was, was die vertaling
van die Bybel in Tiv. Lees gerus Die
Land Sal Sy Vrug Gee: 19111961 deur ds. EN Casaleggio. Dit
vertel die mooi verhaal van die Sending in Soedan, maar meer spesifiek
in Tivland.

Eerwaarde J. George Botha voel hom
gevolglik geroepe om na die Soedan
te gaan. Saam met ander sendelinge
verlaat hulle London op 10 Oktober

Ds. Du Toit van der Merwe, ’n
Vriend van die Argief, het die
dagboeke van mnr AS Judd wat ook
op Salatu gewerk het, getranskribeer. Hy het dit op Vrydag 23
Februarie 2018 aan die Kerkargief
oorhandig.

Fliekaand

Die tweede Vriende-geleentheid wat
vanjaar aangepak is, was ’n fliekaand
op 16 Mei. Dit is in samewerking met
die Teologie-studente gedoen.
Die fliek “Die reën kom weer” is een
van die kosbare stukkies argivalia
wat hier in die Argief bewaar word.
Dit is deel van die reeks films wat
deur die destydse CARFO gemaak
is. Een van die akteurs en ook regiseur, Norval Geldenhuys, se
kinders het die koffie en springmielies vir die geleentheid geborg.
Die fliek, met ’n tema wat baie gepas
was vir die droogte wat in die WesKaap ondervind word, het groot
byval gevind onder die studente en
het ook groot bespreking ontlok.

Andrew Kok saam met ds en mev du Toit van der Merwe

Ons volgende Vriendebyeenkoms is op 26 September ter viering van Erfenisdag. Hou u e-pos dop vir
meer inligting.
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ZA Zending Gesticht
Die SA Sendinggestig in Langstraat,
Kaapstad, is die oudste inheemse
sendingkerk in Suid-Afrika. Dit is
tans die tweede oudste kerkgebou in
Kaapstad. Dit is die eerste gebou in
Suid-Afrika wat in die vorm van ŉ
basalisk gebou is met ŉ apsis. Die
gebou is die enigste oorblywende
voorbeeld van ŉ gebou met ŉ steil
dak van kalk beton. Die kerk is begin
bou in 1802 en voltooi in 1804. Dit is
gebou deur die ZA Zendinggenootskap wat as interkerklike genootskap in 1799 tot stand gekom het
in Kaapstad. Die gebou is gebruik vir
eredienste op Sondae en deur die
week vir vergaderings van die Genootskap, asook om slawe te leer
lees en skryf. Dit is daarom dat die
SA Sendinggestig ook bekend
gestaan het as die Slawekerk. Daar is
getrou elke Sondag kerk gehou in
die gebou, totdat die gebou in 1971
deur die SA Sendinggenootskap
verkoop is vir die bedrag van
R250 000,00, aangesien die gebou
byna vervalle was en die lidmate van
die gemeente verspreid oor die
Kaapse Skiereiland gewoon het.
Daar was behoefte aan ’n nuwe en
groter kerkgebou in ’n meer sentrale
plek wat meer bereikbaar vir die
gemeentelede sou wees. ’n Nuwe
kerkgebou is in Belhar gebou en
staan vandag bekend as die VGKSA
Gestig-gemeente. Hierdie gemeente
het in 1973 deel geword van die NG
Sendingkerk-verband. Die nuwe
eienaar van die ou kerkgebou, die
hoteleienaar van die hotel net langsaan, was van plan om die gebou te
sloop, sodat die hotel uitgebrei kon
word. Die hoteleienaar het ’n grasie
tydperk van vyf jaar aan die gemeente verleen om nog die kerkge-

Hy was verantwoordelik vir die
oorspronklike
uitstallings. Die
tema van die
uitstallings is:
“Sendingwerk wat
deur SuidAfrikaners
onderneem is en
die rol wat dit in
die gemeenskap
bou vir eredienste te gebruik. Die
laaste erediens in die ou kerkgebou
is gehou op Sondag 31 Augustus
1975. Vanaf 1975 tot 1978 is eredienste in die St Stephens Kerk
gehou. Die nuwe kerkgebou te Belhar, is ingewy op 13 Mei 1978.
Bewaringsbewustes en lidmate van
die NG Kerk van Kaapstad wou
voorkom dat die SA Sendinggestig
gesloop word en het toe begin om
geld in te samel om die gebou terug
te koop van die hoteleienaar. Die
hoteleienaar was gewillig om dieselfde bedrag wat hy daarvoor betaal het, terug te ontvang. Die kerkgebou is van sloping gered en daar
is toe met die Wes-Kaap Provinsiale
Regering onderhandel om dit as ’n
historiese monument te verklaar en
om dit as ŉ Provinsie-ondersteunde
museum in te rig. Ds David Botha
(afgetrede predikant en Moderator
van die NGSK) het ŉ belangrike rol
in hierdie onderhandelinge gespeel.
Die SA Gestig Trust is toe gestig om
die museum te bestuur en om seker
te maak dat die gebou bewaar word
vir die nageslag. In die trustakte
word die VGKSA Gestig as begunstigde van die gebou benoem.
Die museum het in 1977 begin
funksioneer met ds David Botha as
die eerste kurator van die museum.

gespeel het.”

’n Opwindende gebeurtenis het
plaasgevind op Sondag 22 April. Die
VGKSA Gestig (Belhar) het weer vir
die eerste keer sedert 1975 ŉ erediens gehou in hulle eertydse kerkgebou – die historiese SA Sendinggestig Museum in Langstraat, Kaapstad. Hierdie erediens was die afskop van ŉ jaarlange viering van
Vervolg p8

NG Kerk in SA Argief
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URCSA Archival material
On Wednesday 6 June Llewellyn MacMaster, pastor (and newly elected
moderator) at URCSA SA Gestig in Belhar, visited the church archives in
Stellenbosch, where he met with Riekie Botha (Het Gesticht Trust) and
Karen Minnaar (Archives).
He stresses the importance for URCSA to preserve its history – and
would like to appeal to all URCSA Cape congregations and structures to
work together in this regard.

Riekie Botha, Karen Minnaar and Llewellyn
MacMaster at the Archives

ZA Zending Gesticht ...
Vervolg van p7
hulle 219de verjaarsdag in aanloop
tot die 220ste verjaarsdag op 22
April 2019. Die erediens is gelei
deur dr Llewellyn MacMaster, predikant van die VGKSA Gestig (Belhar).
’n Koor en lofdansers het luister verleen aan die geleentheid. Onder die
eregaste was ds David Botha,
eertydse moderator van die NGSK en
die eerste kurator van die SA Sendinggestig Museum toe die museum
sy deure in 1977 oopgemaak het.
’n Tweede belangrike gebeurtenis
het gevolg direk na afloop van die
erediens. ’n Verteenwoordiger van
die Departement van Kuns en Kultuur
van die Provinsie Wes-Kaapland het
’n aanvullende uitstalling van twaalf
panele amptelik in die SA Sending-

gestig Museum geopen, terwyl die
gemeentelede toegekyk het. ’n
Groep van sewentien studente van
die Universiteit Kaapstad en Universiteit Pretoria het saamgewerk aan
hierdie uitstalling onder leiding van
prof Siona O’Connell. Hulle het
onder andere hulle navorsing daarvoor in die NGK in SA Argief te Stellenbosch gedoen. Opvolg afsprake
met ds David Botha is by die argief
gereël om ook sy mondelinge weergawe van die geskiedenis van SA
Sendinggestig te dokumenteer.
Dit was ŉ besondere voorreg om
betrokke te kon wees by die VGKSA
Gestig se herontdekking van die
unieke pad wat die Here met hulle
gemeente geloop het sedert 1799.

Studente van die UK en UP

