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Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se 
standpunte weerspieël 
nie noodwendig dié van 
Kerkbode nie.

In die 1930’s ontvang ’n 
senuweeagtige student 
van Princeton 
Universiteit sy 
eksamenvraestel.

Hy voel effens verward. ’n 
Oomblik van déjà vu 
oorval hom, want alles 
voel net té bekend, en hy 
wonder: “Kan dit wees 
dat die welbekende, 
gerespekteerde Albert 
Einstein dieselfde 
vraestel sal herhaal?”

Die jongman konfronteer 
sy dosent na afloop van 
die toets en vereis ’n 
verduideliking, waarop 
die dosent antwoord: 
“Jy’s 100% korrek, die 
vrae is dieselfde, maar 
vanjaar is die antwoorde 
anders.”

Daar is ’n versteekte 
waarheid in Einstein se 
reaksie wat my laat dink 
aan die kerk te midde 
van ons huidige 
omstandighede: ons rol, 
ons roeping en die 
werklikheid van dít wat 
vir ons voorlê in die 
toekoms.

Die vrae is gelykstaande 
aan ons opdrag as 
dissipels – die 
verkondiging van die 
evangelie.

Dit bly onveranderd.

Hoe ons reageer om 
voortdurend te 
evangeliseer in ’n 
uitdagende tyd soos dié, 
verg innovering en 
kreatiwiteit!

Ek beleef iets van hierdie 
vars uitdrukking van 
geloof tydens ’n kuber-
kerk-kuier.
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Kerkbode Vervolg........

’n Groep leiers van Echo-
jeugontwikkeling het dit goedgedink 
om ’n ‘Zoom’-erediens te hou vir die 
inwoners van hulle 13 huise wat wyd 
verspreid lê regoor die land. En was 
dit nie onvergeetlik spesiaal nie! Kom 
ek verduidelik.

Predikante van oraloor in Suid-
Afrika (Niel Steyn, Sherlize Heys, 
Chris de Vries, Jaco Strydom) en NG 
Kerk-geaffilieerde sendelinge in Indië 
(EJ en Sané Leach) het die erediens 
gelei.

Aubrey Thompson, ’n Echo-leier, deel 
’n kragtige getuienis oor God se 
teenwoordigheid tydens die inperking 
en ds Jaco Strydom preek oor Gods 
genade uit 2 Korintiërs 12:9. Hy 
vertel dat genade hom toelaat om 
God te beleef selfs, en veral, in tye 
van nood en swaarkry. Hy gesels oor 
sy eie vrese en hoe God hom al 
telkemale gedra het deur periodes 
van rou en seerkry.

En net so voel die wêreld en sy 
probleme skielik klein as ons weer 
die fokus op God plaas.

Saam met gelowiges in ‘kuber-kerke’ 
regoor die wêreld beleef ek opnuut 
hoe die Gees van God ons roep om die 
wynsakke te vervang. Die inhoud bly 
dieselfde, maar ons moet werk aan 
die antwoorde – kreatiewe antwoorde 
wat mense met hoop vul.

Dus, net soos met Einstein se reaksie 
hierbo, vereis die uitdagings van die 
huidige tydsgewrig dat ons van nuuts 
af oor kwessies en krisisse moet besin 
om by antwoorde uit te kom wat nóú 
sal werk ten einde effektiewe 
oplossings te verskaf. Ou antwoorde 
(en reaksies), wat tóé heeltemal goed 
gewerk het, is nie meer van 
toepassing nie.

Mag ons kerk 
hierdie toets slaag.

* Ds Erick du Toit 
bedien tans in 
Skotland deur die 
Church of Scotland maar probeer ten 
alle tye op hoogte bly van 
verwikkelinge in die NG Kerk.
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'n Bietjie geskiedenis - N.G. Kerk Heidelberg Kaap

’n Groep leiers van Echo-
jeugontwikkeling het dit goedgedink 
om ’n ‘Zoom’-erediens te hou vir die 
inwoners van hulle 13 huise wat wyd 
verspreid lê regoor die land. En was 
dit nie onvergeetlik spesiaal nie! Kom 
ek verduidelik.

Predikante van oraloor in Suid-
Afrika (Niel Steyn, Sherlize Heys, 
Chris de Vries, Jaco Strydom) en NG 
Kerk-geaffilieerde sendelinge in Indië 
(EJ en Sané Leach) het die erediens 
gelei.

Aubrey Thompson, ’n Echo-leier, deel 
’n kragtige getuienis oor God se 
teenwoordigheid tydens die inperking 
en ds Jaco Strydom preek oor Gods 
genade uit 2 Korintiërs 12:9. Hy 
vertel dat genade hom toelaat om 
God te beleef selfs, en veral, in tye 
van nood en swaarkry. Hy gesels oor 
sy eie vrese en hoe God hom al 
telkemale gedra het deur periodes 
van rou en seerkry.

En net so voel die wêreld en sy 
probleme skielik klein as ons weer 
die fokus op God plaas.

Saam met gelowiges in ‘kuber-kerke’ 
regoor die wêreld beleef ek opnuut 
hoe die Gees van God ons roep om die 
wynsakke te vervang. Die inhoud bly 
dieselfde, maar ons moet werk aan 
die antwoorde – kreatiewe antwoorde 
wat mense met hoop vul.

Dus, net soos met Einstein se reaksie 
hierbo, vereis die uitdagings van die 
huidige tydsgewrig dat ons van nuuts 
af oor kwessies en krisisse moet besin 
om by antwoorde uit te kom wat nóú 
sal werk ten einde effektiewe 
oplossings te verskaf. Ou antwoorde 
(en reaksies), wat tóé heeltemal goed 
gewerk het, is nie meer van 
toepassing nie.

Mag ons kerk 
hierdie toets slaag.

* Ds Erick du Toit 
bedien tans in 
Skotland deur die 
Church of Scotland maar probeer ten 
alle tye op hoogte bly van 
verwikkelinge in die NG Kerk.

Die NG Gemeente 
Heidelberg, Wes-Kaap, 
het in die jaar 1855 saam 
met die dorp tot stand 
gekom. Die dorp is geleë 
aan die grootpad tussen 
Kaapstad en Port 
Elizabeth, en word soms 
as die begin van die 
"Tuinroete" beskryf. Dit 
is as kerkdorp  gestig en 
het 1862 ’n 
munisipaliteit geword. 
Die spoorlyn van die Moederstad na 
die Baai het die dorp in 1903 bereik. 

Die kerk wat Carl Otto Hager vir 
Heidelberg ontwerp het, was in 
gebruik van 1873 tot 1912, toe dit 
gesloop is om plek maak vir die 
teenswoordige kerk, ontwerp deur nog 
’n buitelander, die gebore Australiër 
William Henry Ford.

Nadat hulle sedert die gemeente se 
stigting in 1855 so lank gesukkel het 
om ‘n eie leraar te kry, was die 
gemeente geseënd om die man te kry 
wat bestem was om die eerste leraar 
van Heidelberg te word. In die fleur 
van sy lewe het prop. Alexander 
Berthin Daneel na die jong gemeente 
gekom om byna 37 jaar later die 
pelgrimstaf neer te lê.

In die jare om 1860 het die Gees van 
die Here met groot krag in talle 
gemeentes van Wes-Kaapland gewerk, 
veral na die merkwaardige 
Worcesterse Konferensie van 1860 wat 
ook indirek tot die geseënde instelling 
van die jaarlikse Pinksterbidure 
aanleiding gegee het. Van die 
uitwerking hiervan in Heidelberg is 
nie veel opgeteken nie, maar in 1860 
kon die Kerkraad “met meerderen 

lus . . . en tot onze blydschap” getuig 
dat daar ’n lewendiger belangstelling 
in die godsdiens was en dat die Gees 
van genade en smekinge in die harte 
uitgestort is. 

Vanaf 1861 is daar ook bidure in die 
gemeente gehou. Eers vanaf 
September 1862 het die gemeente in 
die voorregte van ‘n gereelde 
evangeliebediening, huis- en 
krankebesoek en katkisasie gedeel. 
Die werk het van jaar tot jaar 
voortgegaan, soms met hoopvolle 
verwagting en dan weer met diepe 
neerslagtigheid, tot die gemeente ‘n 
ware geestelike verkwikking beleef het 
in die Opwekking van 1868.

Die Derde Opwekking (1874)
In die jaar nadat die nuwe kerk in 
gebruik geneem is, het die gemeente 
vir die derde keer ‘n opwekking beleef. 
Berigte dat die Here in ander lande sy 
belofte in Jes. 59:19(b) waargemaak 
het, het hier ook baie harte begerig en 
verlangend gemaak na ‘n genadige 
opening van die volle skatkamers van 
Gods barmhartigheid en liefde; 
volhardend is daarvoor gebid en op die 
beloftes gepleit, veral ook uit heilige 
jaloesie oor die berigte uit 

1873 - 1912
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aangrensende gemeentes. 

Betreklik onverwags het dr. Hofmeyr 
uit Montagu in Heidelberg aangekom 
en in ‘n paar byeenkomste vertel van 
wat daar in sy gemeente plaasgevind 
het. Kort daarna het die plegtige 
ordening en bevestiging van Eerw. 
Henry Helm as leraar van die 
Independente gemeente plaasgevind, 
toe die prediking van eerww. Charles 
Helm en B. Anderson die harte nog 
begeriger gemaak en ‘n lewendige 
belangstelling in die saligheid van 
onsterflike siele opgewek het. Bidure is 
nou in privaat wonings gehou en die 
opkoms na die gewone 
Woensdagaandbidure in die ou kerk 
was bemoedigender dan ooit tevore. 
Opvallend was dit van hierdie 
opwekking dat so baie kinders die 
drang tot gebed gevoel het.
Die Orrel wat dekades later nog in 
veranderde vorm gebruik is, is deur 
Henry Willis vir die firma Alford en 
Wills van Londen teen £365 

vervaardig. Saam met die vervoer- en 
ander koste het dit die gemeente £450 
gekos en in April 1877 was dit in die 
Kaapse dokke. Diaken Jan Human sou 
vir die vervoer daarvan na Heidelberg 
sorg waar die Kaapstadse orrelbouer 
A. Bredell dit teen £40 kom opsit het 
sodat dit op Sondag 10 Junie deur 
Rocco de Villiers ingewy kon word.

Op 12 Desember 1898 was ds. Daneel 
vir die laaste keer in die voorsitterstoel 
by ‘n kerkraadsvergadering en vir die 
laaste keer het hy die notule in sy 
groot en duidelike handskrif afgesluit 
met die woorde: “Met dankzegging 
gesloten.” Toe die volgende vergadering 
gehou is, was hy ernstig siek en twee 
dae later is hy oorlede.

Baie dank en erkenning aan Morne' v Rooyen wat die outeur is van hierdie geskiedenis.

Met sy toestemming kon ek uitreksels van die oorspronklike asook die swart en wit foto hier plaas.

Die kleurfoto het ek self in 2014 geneem.

Kevin Brooks - Mei 2020.

..... Heidelberg Kaap vervolg
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Kobus & Nancy Haywood ~ 62jr ~ 28 Junie
Frikkie & Martie de Beer ~ 59jr ~ 03 Junie
Tom & Hester Wolfaardt ~ 58jr ~ 07 Julie
Garry & Nora du Toit ~ 58jr ~ 14 Julie
Chris & Alta Ras ~ 57jr ~ 04 Julie
Eugene & Betsie Holt ~ 53jr ~ 03 Junie

Thys & Louise Pretorius ~ 52jr ~ 29 Junie
Kobus & Betsie v Zyl ~ 52jr ~ 29 Junie
 

50jr en meer Getroud

Thys & Louise Pretorius

Tom & Hester Wolfaardt
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80jr en Ouer

Johnny & Hettie le Grange Johnny & Dolly Johnson

Martie Neethling

Tirsa Wolmarans                    Lilla Venter             Ernest Germishuizen

      Rose vd Merwe              Pieter Jordaan       Excelda Janse van Rensburg
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80jr en Ouer

Johnny le Grange ~ 80jr ~ 13 Jun
Hettie le Grange ~ 80jr ~ 22 Jul
Heleen vd Nest ~ 81jr ~ 09 Jun
Martie Neethling ~ 81jr ~ 04 Jul
Hannie Henn ~ 82jr ~ 14 Jun
Dolly Johnson ~ 82jr ~ 23 Jun
Jan Muller ~ 82jr ~ 17 Jul
Johnny Johnson ~ 83jr ~ 23 Jul
Paul de Wet ~ 84jr ~ 17 Jun
Tirsa Wolmarans ~ 84jr ~ 19 Jun
Lilla Venter ~ 84jr ~ 02 Jul
Ernest Germishuyzen ~ 85jr ~ 04 Jul 
Heyma v Lingen ~ 85jr ~ 15 Jun 
Rose vd Merwe ~ 85jr ~ 16 Jul
Pieter Jordaan ~ 85jr ~ 28 Jun
Steyn Swart ~ 86jr ~ 15Jun
Nancy Haywood ~ 87jr ~ 04 Jun
Excelda Janse v Rensburg ~ 91jr ~ 22 Jun

Meegevoel
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NG Kerk Birchleigh

H/V Mopanie Str & Olienhout Ln
Birchleigh
Kempton Park

tel: 011-391-2498
ure: Ma - Vr 10:00 tot 13:00
e-pos: birchlei@mweb.co.za
web: https://www.ngbirchleigh.com/home
Facebook: NGK Birchleigh

vlnr...
Ilze Coetzer; Anzel Cromhout; Thys Koekemoer; 

Heinrich Naude'; Ds Dean Reiners; 
Ryno van Eeden; Chaney Pretorius; 

en Mari-Lou Zaayman.  

Ons Belydenisklas van 2019
Mag die Gees julle vorentoe versterk op julle pad van geloof


