
DIE GEMEENTE MIDDELBURG.

I.

ONTSTAAN VAN DIE GEMEENTE.

1. Behoefte aan Afstigting.- In die middel van die vorige
eeu bet 'n aansienlike aantallidmate van die verafgelee Rbenoster
berg - wyk van die gemeente Colesberg beboefte gevoel aan 'n
afsonderlike gemeente in bul midde om so meer en beter in die
geleentheid te wees die openbare bediening van die genademiddcle
by te woon. Tot verwesenliking biervan bet bul die samewerking
gehad van die bewoners in die aangrensende uithoeke van die
naburige gemeentes Graaff-Reinet, Cradock en Richmond. En
om aan die algemene begeerte te voldoen het twee ingesetenes,
die here W. S. Smit en Henning J. H. Coetzee, op versoek van en
ondersteun deur etlike invloedryke inwoners, die sentraalgelee
plaats Driefontein wat aan Jan Coetzee beboort bet, vir die som
van Rds. 40,000 (£3,000) gekoop met die doel om daar 'n dorp
te stig wat as middelpunt van die nuwe gemeente kon dien.

2. Kerldike Goedkeuloing verleen. - Op 'n vergaderillg
van die Kerkraad van Colesberg gebou 2 Februarie 1852 is ill
bebandeling geneem 'n brief van die bowegemelde here Smit en
Coetzee. Die besluit van die vergadering op hierdie brief was :

"De Kerkeraad beeft met genoegen uit U Ed's brief van 17 Jan.
vemomen dat U Ed's een Kerk in Rbenosterberg wi! opricbten,
en verzoekende de toestemming van dit lichaam daartoe. De
Kerkraad begeert vooreerst uw plan met lysten van de inge
zetenen die begeerig zyn aandeel in de oprichting te bebben, te
mogen ontvangen, dan zal de Kerkeraad in staat wezen bunne
gevoelen hieromtrent mede te deelen."

Op die volgende vergadering van die Kerkraad is die ge
vraagde "Naamlysten" voorgel@ en toe (6 April 1852) is besluit:
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"De Wel-Eerw. Kerkeraad van Colesberg geeft met deze eene
volkomene toestemming tot de nieuwe oprichting op Driefontein
en bidt dat die Albestierende Opperhoofd der Kerk de belang
hebbers goedgunstig bestieren wil, en hun voornemens spoedig wil
doen gelukken."

3. Die Stigting.-Hierop het die belanghebbendes tot
bereiking van hul doel hul onverwyld gewend tot die Rings
kommissie van die Ring van Graaff-Reinet, wat dadelik stappe
geneem het om 'n vergadering van belangstellendes op die plaas
Driefontein te bepaal. Hierdie vergadering is op Woensdag,
19 Mei 1852 gehou. Dit is bygewoon deur die predikante en
afgevaardigde Kerkraadslede van verskeie van die omliggende
gemeentes benewens 'n groot getal lidmate. Die vergadering
was gekenmerk deur groot geesdrif en eenparig is besluit tot die
oprigting van 'n nuwe gemeente waaraan die naam Middelbul·g
gegee is, "daar de plaats Driefontein byna in het midden is gelegen
tusschen de naburige dorpen (zijnde de afstand 10 uren van Coles
berg, Cradock en Richmond, 12 van Graaff-Reinet en 16 van
Burgersdorp)." - De Kerkbode, 12 Junie 1852.

4. Die llings-KolDmissie.- Die lede van die rings
kommissie deur wie die offisiele stigting van die gemeente plaas
gevind het was: Ds. Andrew Murray van Graaff-Reinet, ds.
J. F. Berrange van Richmond, en die ouderlinge Barend Pienaar
en J. J. Naude. Ds. Murray kan in seker opsig die vader van die
gemeente genoem word. Hy was blykbaar die eerste om aan
die hand te gee dat die afstigting met die oog op betere bearbeiding
sou plaas vind. In De Zuid-Afrikaan van 17 Junie 1852 staan:

"De plaats ter bouwing van een Kerk was reeds door ds. A.
:l\Iurray, Sr., gekozen." En dis opmerklik dat sy oudste seUll,
ds. John Murray die eerste konsulent en 'n ander een, ds.
William Murray die eerste vaste leraar van die gemeente geword
het. Hy het in 1822 uit Skotland gekom en is in 1866 op
Graaff-Reinet ontslape.

5. Die Eerste Kel·kraad. - Op dieselfde vergadering is die
eerste Kerkraad aangestel bestaande uit: die ouderlinge - H. T.
J. van der Walt en J. S. Naude, en die diakene - W. S. Smit,



Ds. A. MURRAY, SR.

DIE RINGSKOMMISSIE
(Deur wie die gemeente gestig is.)

Ds. J. F. BERRANGl'. OUDlmLING BAREND !)IENAAR.
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J. L. Joubert, B. J. van der Walt en D. Kruger. Laasgenoemde
het hom nie die benoeming laat weggeval nie omrede sy ouer
broer ontevrede was dat hy nie gekies was nie. Later is P. J.
Venter in die plek van D. Kruger gekies. As eerste voorleser en
koster is 'n sekere J. Sutherland aangesteI.

6. Die Grenslyne. - Die grenslyne op die vergadering
hepaal is kort daarna deur die goewerneur goedgekeur en in die
Staatskoerant aangekondig as volg :

Gouvernements Berigt,
No.2, 446., 7 October, 1852.

Koloniale Secretary, I{aap de Goede Hoop.
4 October, 1852.

Het heeft Zyne Edelheid de Luit-Gouverneur behaagd op
aanbeveling van den Ring der Kerk van Graaff Reinet de
volgende limietscheiding, als de limieten van het Kerspel van
Middelburg in de Afdeeling van Colesberg en binnen de limieten
van den Ring van Graaff Reinet gelegen, bepalende, goed te
keuren.

De linie loopt langs de volgende Plaatsen welke allen zyn
ingesloten als behoorende tot de Gemeente van l\:liddelburg
ten Westen naar Richmond, beginnende met Zaaifontein en ten
Zuiden naar Modderfontein, Groote en Kleine Hispanjes Poort,
Kaalhoek en Wagenpads Poort, van daar naar Krugerskraal
in de afdeeling van Graaff Reinet; in gezegde Mdeelillg langs
de Bergreeks naar Hartebeest Fontein, van daar naar Ezelshoek
en Ventershoek in Rhenosterberg. In de Mdeeling van
Cradock, Olyvenboom, Moskuit Vallei, Spitskop, Burgher Vallei,
Blaauwkrans, Bosjesmans Fontein, Vogelgezang en dan langs
de Brak Rivier, tot waar dezelve Theebusrivier ontmoet;
vervolgens langs de Theebusrivier naar de plaats van Vurens
kraal, van daar naar de plaats van Dirk Venter, dan naar
Noodhulp in het Kerspel van Burghersdorp, en dan in de
Afdeeling van Colesberg langs de reeks van Hritsberg naar
Popkloof en Naauwe Poort,langs de Hoogte tusschen Winter
hoek en Uitzigt naar Graan Fontein en de Paarde Vallei.

Ter Ordonnantie van Z. Edelheid de Lt. Gouverneur,

R. Southey,
Fung. Gouv. Secretaris.

B
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7. Protel!l van Cl"adoek tef'R die Grenslyne. - Die
prcdikant van Cradock (ds. J. Taylor) en sy Kerkraad was van die
begin af gekant teen die gemaakte grensskeiding tussen hul
gemeente en Middelburg. Hul het op 3 Okt. 1853 besluit "om
aan de aanstaande Hoog EeTW. Ringsvergadering te verzoeken de
gemaakte provisioneel Grensscheiding tusschen de gemeenten vall
Cradock en Middelburg te herroepen en de scheiding zooals
eertijds te blijven en weI om zeer gewigtige redenen die als het
nodig mogte zjjn zullen voorgebragt worden." IIierdie besluit
het op die Ringsvergadering gedien. Dog nadat die lede van
die Ringskommissie en die twee afgevaardigde ouderlinge yall
Middelburg, die here Naude en van der Walt enige inligtings gegee
het, is die voorstel van Cradock verwerp en die gemaakte grenslyne
bekragtig. Ds. Taylor en sy mede-afgevaardigde het daarop
aantekening gevra in die notule van hulle protes teen die besluit.
In rlie notule is gevolglik opgeneem:

Redenen van Protest en Beroep.
Op de Algemeene Kerk Vergadering betrekkelyk de uit

spraak van de Rings Vergadering wegens ons verzoek ten opzigt
vall de grensscheiding tusschen de gemeenten van Cradock en
l\Iirldelburg.

Ten Iste omdat gemelde scheiding was gemaakt zonder OIlS

kennis en verlof en dus tegen Art 56.
2de omdat daar er zyn reeds vele van onzer Gemeente

afgetrokken, en er zal haast volgens bedoeling eene geheele
gemeente moet afgetrokken worden, en onder de omstandig
heden de onzer kan niet bestaan, daar die van Middelburg kan
goed bestaan zonder iemant van de onzer.

3de omdat gemelde besluit van de Ring (voIgens ons gevoeI)
geeft eene gevaarlyke voorbeeld en baand de weg tot vele twist
en scheuring in de Gemeenten.

J. Taylor, V.D.M.
GraaCI Reinet, W. J. ,Tan IIeerden.
Den 15 Oct., 1853.

Hierdie kennic;gewing van appel het nie verder voortgang
gehad nie.

8. Die Eerste Doopsbediening. - By geleentheid van die
stigting van die gemeente op 19 Mei 1852 is daar deur die ver
skilIcnde leraars wat teenwoordig was die dag en ook die volgende
dag, wat juis Hemclvaartsdag was, godsdiensoefeninge gehou.
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Behalwe ds. Andrew l\Iurray en ds. J. F. Berrange was ook
ds. John Taylor van Cradock na aIle waarskynlikheid teen
woordig, want hy wis van die voorgestelde afstigting, wat 'n deel
van sy gemeente sou insluit, en daarteen was hy gekant en ver
moedelik het hy van die staanspoor sy besware ingedien. By
een van die dienste op die 19de Mei het die eerste doopsbediening
in die lluwe gemeente plaas gevind. Die name van die eerste
dopelinge was: Elizabeth l\{aria Joubert, Christiaan Arnoldus
Schoelnan, Anna Cornelia Elizabeth Brummer, l\Iatthys Daniel
Grobbelaar, Hendrika Jacoba Johanna Coetzee, Anna Sophia
Helena Venter, Hermanus Stephanus Engelbrecht, Petrus Paulus
van der Walt, Martha Maria Jacoba Lessing.

9. Die Eel'Stt"' KCl"kl'aadsvcl'gadcl"ing. - 'n l\Iaand na die
afstigting, op 17 J unie. is daar weer godsdiensoefening op Middel
burg gehou en weI deur ds. J. H. Neethling van Prins-Albert.
By die oggenddiens het hy die gekose ouderlinge en diakene voor
gestel, en in die namiddag is die eerste Kerkraadsvergadering gehou.
lIier yolg In afskrif van die notule =

Eerste Kerk Vergadering gehouden te 1Jliddelburg den 17 Juny, 1852.

Tegenwoordig de heden ingezegende B.B. ouderlingen II. T. J.
,-an der Walt, en J. S. Naude, en Diakenen R. J. van der Walt,
'V. S. Smit en J. L. Joubert, benevens het lid der Rings Com
missie de Hr. OUderling J. J. Naude en de Weleerw. IIr.
Neethling van Prins Albert -Praeses, die ook het scribaat
aanvaarde.
De Praeses opent de Vergadering met gebed.
Hy brengt ter aandacht der Vergadering dat de Heer D. P. J

Kruger tot diaken gekozen maar by de oproeping tot de
illzegening niet opgestaan (hoewel hij vooraf naar elks mening
zyne goedkeuring had te kennen gegeven om het ambt te
aanvaarden) zich daarin gansch onwaardig heeft gedragen.
Hy wordt voorgeroepen en van het diakenschap ontslagen
verklaard.

De Kerkeraad vindt goed terstond overtegaan tot het kiezen
van een Diaken in de plaats van den Heer Kruger, en dat by
de namiddag godsdienst op heden diens naam voor het eerst
aan de gemeente zal worden voorgesteld. De keuse valt op
den Heer Charles du Plessis, Ch. zoon, woonachtig op de plaats
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Henningsfontein,enwordt het aan den broederDiaken v. d. Walt
opgedragen hem van die keuze te verwittigen.

Na eenig verder broederlik gesprek wordt de Vergadering
gesloten met gebed en dankzegging door den Br. Ouderling
J. J. Naude.

Get. H. T. J. '\. d. Walt.
J. S. Naude.
B. J. v. d. Walt.
W~ S. Smite
J. L. Joubert.

Die heer C. du l)lessis het ook bedank, en toe is gekies die heer
P. J. Venter, wat aangeneem het.

10. Die Eel-ste Aannellling. - Die name van die eerste
lidmate wat in die gemeente belydenis van hulle geloof afgeM het
en op 16 Augustus 1852 deur ds. John Murray voorgestel is, was:

Willem Johannes Naude,
Nicolaas Johannes Jacobus Booyzen,
Susanna Magdalena van der Walt,
Hester van der Walt,
Johanna Maria van der Walt,
:1\Iaria Jacoba van der Walt.

Van hulle is slegs die ou vader Willem Johannes Naude nog in
die lewe. Hy is di~ 29ste Junie 1835 gebore, sodat hy nou byna
92 jaar oud is. By is in seun van die ouderling J. S. Naude.
wat op Spanjespoort (nou Heydon) gewoon het.

Die eerste troupaar was: Pieter Johannes Christiaan Pretorius
en EIsje Olivier, wat 20 Sept. 1852 in die huwelik bevestig is.

11. Die Eerste Predikant-Konsulent. - Dit sou nog ge
ruime tyd duur voordat die gemeente sy eie 'vaste leraar sou kry,
want predikante was baie skaars in die dae en daar was toe
bowendien juis etlike gemeentes vakant. By die Sinode wat in
Oktober 1852 in die Kaapstad gehou is het die Kerkraad aansoek
gedoen dat ds. John Murray van Burgersdorp as konsulent van
die gemeente mag aangestel word. Die versoek is toegestaan en
ook goedgekeur deur die goewemeur met toekenning as salans in
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H. T. J. VAN DER WALT.

(Een van die eerste ouderlinge.)
J. L. JOUBERT.

(Een van die eerste diakene.)

MATTHYS DANIEL GROBBELAAR.

(Een van die vier eerste dopelinge.)
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s. J. Meintjes.
Afslager.

terme van Art 106 van die Kerkregulasies van die bedrag van
500 Rds. (£37 lOs.) per jaar. Ds. Murray het konsulent van die
gemeente gebly totdat hy in 1859 aallgestel is as een yan die
eerste professors van ons Teologiese Seminarie op Stellenbosch.

Prof. Murray was 'n groot man, 'n sterk karakter, 'n buite
gewone geleerde, 'n pilaar vir kerk en skool en maatskappy.
Konsensieuse pligsbesef het by hom gepaard gegaan met 'n helder
en nugter verstand en 'n innige godsvrug - 'n drietal eiellaardig.
hede wat gewis slegs by 'n man van karakter kan gevind word.
'n Stryder was by nie. Tereg het iemand van hom ges~: "As
andere vol vuur te wapen loop en in die bres spring, dan sien hy
dit rustig aan en gaan bedaard voort met die opbou van die mure
van die gevalle vesting. Hy het nie die swaard hanteer nie, maar
die troffel. Hy was nie in krygsman nie, maar 'n arbeidsman."
En as arbcidsman het hy invloed uitgeoefen, en wat hv Yir kerk
en land en volk gewees het, nie alleen as 'n deeglike professor en
kragtige prediker, maar ook as die skrywer van die Katkisasieboek,
die Kinderbybel, die Volksleesboek en verskeie preekbundels, sal
nie deur die nageslag vergeet word nie. Op Burgersdorp was hy
predikant van 1848 tot 1858. en op Stellenbosch was hy as professor
werksaam van die opening van die K weekskool op 1 N0\.. 1859
tot aan sy dood op 27 Des. 1882.

12. Ecrste VCl·koping '·an El"\ve. - Die eerste verkopil1g
yan erwe op die nuwe dorp wat uitgeM sou word, het plaasgevind
12 en 13 Augustus 1852. In albei die Graaff Reinetse nuus
blaaie - De G10aaff Reinet Courant en The Graaff Reinet 11e'J'ald het
die volgende kennisgewing van die yendusie ycrskyn :

Publieke Verkoping van Erven.
Te Driefontein.

Rhenosterfontein, Afdeeling Colesberg.
12 den en 13 den Augustus.

70 Water erven en 90 a 100 Drooge erven.

De plaats gelegen tusschen Graaff Reinet, Colesberg,
Cradock en Richmond behoeft geene recommendatie als eene
voorname plaats om den handel, en voor de voordeelige belegg
ing van Kapitaal.



8 KERKSOEWENIER VAN MIDDELBURG, K.P.

Die verkoping moet baie goed van stapel geloop het, want
in De ZlIid-Afrikaan van 20 Augustus 1852 gee 'n Korrespondent
nit Cradock die volgende rooskleurige verslag daarvan :-

"Ek geloof dat ik u thans verbazen zal. Op Donderdag
en Vrydag den 12 en 13 Augustus, werden de erven verkocht
by publieke veiling in de nieuwe stad ,Middelburg' aan Brak
rivier, Rhenosterberg, 9 uren van Cradock, en 18 uren van
Burgersdorp te paard. Er waren omtrent 200 half drooge en
watererven en werden verkocht voor omtrent £15,000 door
elkander, dus Rds. 1,000 of £75 ieder. Eenige der erven Iiepen
zoo hoog als £463 - grootste een acre ! Kleiner erven werden
maar evenredigheid duur gekocht volgens de ligging voor besig
heid. Ik kocht een op de markt 60 by 80 voet voor Rds. 1,520.
Het volgende erf van dezelfde grootte, door de Heeren Spiller
en Smith, van Burgersdorp ingekocht ging Rds. 2,830. Er
waren zeer vele menschen en blykbaar alle koopers. De Graaff
Reinetters kochten ruim voor bezigheden, want zy handelen hier
meer dan elders. Cradock, Colesberg en Buxgersdorp leverden
eenige kopers bier en daar op - en de Doppers kwamen
voor den dag met hunne 800 en 1,500 Rds., voor erven.
AIle moeten binnen 4 jaren bebouwd worden. Dus zal men
hier weldra eene stad hebben byna tweemaal zoo groot als
Cradock. De Kerk zal alsdan dadelyk ryk zyn. De Kerkeraad
heeft £3,000 gegeven voor de plaats - zeg, men geeft Rds. 80,000
om een Kerk en eene pastorie te bouwen, dan is er £6,000 om
op renten uitgezet te worden, daarenboven moet elke erf eene
Kerkbelasting betalen van 7sh. 6d. tot 20sh. per jaar. De Jigging
voor eene stad is goed en de plaats byzonder weI gekozen.
Een fraaije stroom water uit drie fonteinen, behalwe de rivier
digt by. Fraai vlak land met heuvels op een afstand:'
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II.

om REDDEns EN LERAARS VAN DIE GEl\IEENTE.

1. DS. "·ILLIAM MURRAY, 1854-1865.

Sy bevestiging. - Ds. William l\lurray was die derde seUll
van ds. Andrew Murray van Graaff-Reinet en is op 290ktober
1829 gebore. As jongeling het hy na Holland gegaan om aan
die Uniwersiteit van Utrecht as predikant opgelei te word. In
geselskap van sy mede-student ds. A. A. Louw wat later sy swaer
geword het, is hy 5 Okt. 1853 met die lJlerse in sy vaderland
teruggekeer. Na sy legitimasie het hy twee beroepe ontvang
een na Middelburg en die ander na Fauresmith. Toe hy die
eerste aanneem is sy genoemde akademie-vriend predikant van
Fauresmith geword. Ds. Murray het eers 'n tydjie aan die ouder
like woning op Graaff-Reinet vertoef, en toe is hy in Jan. 1854
deur sy vader aan die Middelburgse gemeente voorgestel, hoewel
sy offisiele bevestiging eers op 14 Mei d.a.v. plaasgevind het. Van
hierdie bevestiging gee 'n korrespondent wat hom "X" noem, die
volgende verslag in De Kerkbode van 10 Junie, 1854:

Middelbu1-g. -De 14 Mei was voor onze gemeente eene regt
plegtige en tevens een blijde dag. Onze leeraar, die reeds in
J anuarij door zijn Vader alhier is voorgesteld, werd op dien dag
door den Consulent, den Wel-Eerw. Zgl. Heer J. Murray, als
leeraar dezer gemeente bevestigd. De tekst der bevestigings
preek was 1 Cor. 5. 20.

Het bee1d van een gezantschap, waarvan de Apostel gebruik
maakt, werd ten einde toe regt levendig volgehouden. Wij
werden achtervolgens bepaald bij den hoogen God als Zender,
bij de verzoening met H~m als het oogmerk, bij den zwakken
medezondaar er geen engel of aartsengel als gesant, en eindelijk
bij de wijze waarop dat gezantschap verrigt en ontvangen moet
worden. Ons kerkgebouw was veel te klein om de groote
schare te bevatten. Ook des namiddags konden sommigen
geene plaats vinden, toen onze eigene leeraar optrad, met de
woorden des Heilands Luk. xiv, 17. "I{omt, want aIle dingen
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zijn gereed." Moge de zegen van deze dag beide door Jf'eraar
en gemeente lang gesmaakt worden I Moge de eeuwigheid
toonen, dat vele zielen tot Jezus bekeerd, de vrucht er van
geweest is f Onze dankbare gebeden volgen ook d~n Consulent
dezer gemeente, aan wien wij ons ten zeerste verbonden en
verpIigt gevoeJen."

Em'ste Ringsverslag. - Op die eerste Ringsvergaderillg na
die bevestiging van ds. Murray is aan die vergadering voorgeM
die volgende verslag van die Staat van Godsdienst in die gemeente
van Middelburg gedurende die jaar 1854 :

Sedert het begin van dit jaar heeft onze Gemeente zich
mogen verblyden in het bezit van een eigen Leeraar. De
opkomst by de openbare Godsdienst is zeer voldoende alsmede
het gebruik van's Heeren Avondmaal. Aangaande den
geestelyken bloei der Gemeente kunnen wy nog niet veel zeggen.
toch is er reden te gelooven dat de zaak des Heeren voortgang
maakt en dat de middelen der genade door den Heere gezegend
worden.

Het bekomen van onderwyzers in de buiten Gemeenten is
zeer moeijelyk. Op het dorp mogen wy ens verblyden in het
bezit van een goede School in die van den WeI. Eerw. Heer
Bennie, die tevens Godsdienst houdt voor de gekleurden. Zyn
zoon heeft een dagschool voor de gekleurde Kinderen.
W. l\{urray Leeraar, J. S. Naude, H. T. J. v. d. Walt, J. L.
Joubert, C. J. Vorster.

Die T,,·cde Kerkgebou. - Die eerste Kerkie het etlike jare
diens gedoen.

Die twede is gedurende die dienstyd van ds. Murray gebou.
Die inwyding daarvan het onder blyke van groot belangstelling
plaasgevind op 9 Oktober 1858 soos blyk uit die volgende verslag
wat ons aan De Kerkbode van 6 November 1858 ontleen:

lJliddelburg. - Inwijding van ket KCl'kgebouw. - (Uittreksel uit
cen brief.)

Te Middelburg aangekomen, vonden wij eene groote drukte,
het dorp was vol van buitenlieden en vreemdelingen, zoo ten
gevolge dat het nieuwe kerkgebouw op den volgenden dag zou
worden ingewijd, als ten gevolge der Ringsvergadering. Het
was overal zoo vol, dat verscheidene Ouderlingen verpligt zijn
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W. S. SMIT.
(Een van die eerste ouderlillgc.)

P. J. H. VENTER.

(Ken van die eerste diakene.)
WILLEM JOHANNES NAUDE.

(Ecn van die eerste aannemeIinge.)
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geweest, de nachten in hunne wagens door te brengen. Den
volgenden morgen spoedde zich de gemeente naar het oude
kerkgebouw, het was er echter zoo vol dat eene groote schare
verpligt was buiten te blijven staan. De Wel-Eerw. Wm.
l\furray sprak een kort en hartelijk woord, vooral zijne gemeente
de noodzakelijkheid op het gemoed drukkende, dat des Heeren
aangezigt mede moest optrekken naar het nieuwe tempel
gebouw, waarheen zij zich nu stonden te begeven. Donderdag
s'avonds te voren had ZWeI-Eerw. in dat gebouw de afscheids
rede gehouden. Van daar begaven wij ons in geregelde orde
met den koster als voorman, naar het nieuwe kerkgebouw. De
predikant had den 100sten Psalm tot zingen opgegeven, met de
bepaling dat de gemeente bij het aanheffen van het derde vers
het oude gebouw rou verlaten, om zich naar het nieuwe te
begeven. De afstand was niet groot, tusschen beide gebouwen
ligt slechts eene kleine opene plaats. Aan het nieuwe gekomen,
stonden allen stil, en opende de Wel-Eerw. Heer A. Murray, Sr.,
in naam van den Drieeenigen God het nieuwe gebouw. Zin
gende nam men plaats. Er was voor behoorlijke orde gezorgd.
De Wel-Eerw. Heer A. Murray, Sr., betrad den kansel en hield
eene inwijdingsrede, naar aanleiding van 2 Cor. vi, 16, en droeg
het kerkgebouw plegtig aan den Heere op. Des namiddags
was er voorbereiding en voorstelling, en betrad Ds. Taylor, van
Cradock, den kansel, en sprak ZWel-Eerw. over 2 Cor. v, 20.
Den volgenden morgen werd het Avondmaal bediend en sprak
Ds. Wm. Murray een kort woord over 2 Kron., xxx, 8. Bij
de bediening van het Avondmaal wisselden de drie tegenwoor
dige predikanten elkander beurtelings in het spreken af. Des
namiddags predikte de Wel-Eerw. Heer A. Murray, Sr., over de
woorden 1 .Joh., iii 3, en des avonds in de Engelsche taal, naar
aanleiding van 2 Cor. vi. 1. Den volgenden morgen was dank
zegging, predikende toen de Wel-Eerw. W. Murray over 1 Kon.
viii, 66, rigtende bijzondere aanspraken aan kerkeraden van
andere plaatsen, alle vreemdelingen die bij deze gelegenheid met
de gemeente dit feest waren komen vieren, en eindelijk aan
zijne gemeente. De dagen toen in Middelburg doorgebragt, en
al het goede daar ontvangen, zullen gewis voor velen niet onge
zegend blijven, en het zaI bij menigeen nog eene aangename
herinnering blijven verwekken, wanneer hij zich de dagen
van toen, weder voor den geest brengt. Denzelfden avond
(Maandag), was er biduur, om zegen op de verrigtingen van
den Ring, waarin de drie predikanten elkander in het spreken
afwisselden, welke vergadering op den volgenden morgen zou
worden geopend.
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Die Alskeiding van 1860. - Dit was tydens die bediening
van ds. Murray dat die afskeiding op Middelburg in 1860 plaas
gevind het. Dit skyn egter dat hier nie die groot bitterheid
bestaan het nie wat daar op andere plase was, en dit was veral
te danke aan die verdraagsaamheid en minsaamheid van ds.Murray.
Die Ger. gemeente is 1 Des. 1860 gestig op die plaas Grootfontein
naby die dorp. Prof. D. Postma het vir die geleentheid uit
Rustenburg oorgekom. Die gemeente het by die begin maar
250 lidmate getel. Tog het hulle besluit om dadelik 'n kerk te
bou en binne 'n jaar was dit voltooi. Hierdie gebou is in 1912
vernuut en vergroot en het nou sitplase vir 600 mense. Die
eerste leraar was ds. M. P. A. Coetzee, Sr. Na hom het gekom
ds. 1\1. Postma, M.A., en toe weer ds. S. Postma, B.A. Die
teenswoordige predikant, ds. J. G. H. van der Walt, arbei bier
reeds sedert 1904. Die gemeente tel tans 600 lidmate.

Alobeid van Ds. 1\l.olol°ay. Ds. Murray ,het met vrug en
seen in die gemeente gearbei tot 1865 toe hy 'n beroep aangeneem
het na Worcester. Hy had 'n troue hulp in sy vrou. Sy seun
Andrew Milne Murray, die teenswoordige predikant van Weenen,
is op ~Iiddelburg gebore. Die volgende uittreksel uit die laaste
verslag van die staat van Godsdiens gedurende die dienstyd van
ds. Murray by die Ring in 1864 ingedien, gee 'n kyk op die uit
gebreidheid en belangrikheid van die leraar se arbeid in die
gemcente:

...11iddelburg. - Van deze gemeente wordt gemeld, dat er
voor eenigen tijd reden was om te klagen over de opkomst tot
de openbare godsdienstoefeningen, doch dat er in de laatste
maanden eene verbetering in dezen te bespeuren was. Voor
sommigen schijnt de verkondiging des Woords tot nut te zijn
geweest. Vooral de maandelijksche preken over den doop en
daarmede verbonden ouderpligten. Over de opkomst bij de
buitenkerken bestaat er geen reden tot klagen. Ofschoon vele
huisvaders den moed niet hebben bij de huisgodsdienst in het
gebed voor te gaan, zoo wordt er toch ten minste een gedeelte
van Gods Woord bij de meesten gelezen en dikwijls onderwijs
der kinderen mede verbonden.

Verscheidene leden der gemeente wonen het maandelijksche
biduur met belangstelling bij en verzuimen niet met hunne
gaven voor de uitbreiding van Christus rijk in de offerkist te
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werpen. Er bestaan nog drie bidgezeIschappen in de buiten
wijken. Scholen van groot aanbelang zijn er geene buiten het
dorp. De Zondagschool en de twee wekelijksche catechisatien
worden goed bezocht. Ds. Bennie gaat voort in getrouwheid
en niet zonder vrucht te arbeiden en wordt door eenige onzer
leden gaame op hunne plaatsen gezien. Deze stellen dan ook
hunne dienstboden in de gelegenheid de verkondiging des
'\Voords bij te wonen. Ook bezoekt Ds. Bennie de gevangenis
en predikt er des Zondags.

Karaktelotrekke van Ds. Murray. - Ds. Murray was
gekenmerk deur buitegewone nederigheid, buitegewone liefde,
buitegewone ywer en buitegewone toegewydheid aan die Heer
en die Here Se diens. Hy was met ontferming oor die ongeluk
kiges bewoe; hy het hom die lot van die lydendes, die gesonkenes
en die arme aangetrek. Hy het met selfverloende liefde aan
hulpbehoewende medemense gearbei. Daarvan getuig sy
onwaardeerbare dienste aan die Sending, aan die opvoeding van
doofstommes en blindes, aan die ondersteuning van arme en
aan die opvoeding van die jeug bewys. Hy was gedurende
lange jare lid en voorsitter van die Binnelandse Sendingkom
missie. Hy was die stigter van die Inrigting vir Doofstomme en
Blinde op Worcester. Aan hom is grotedeels te dank die stigting
en bloei van die Arbeidskolonie op Kakamas. Hy het op Worces
ter deeglike opvoedingsinrigtinge tot stand gebring, en daaronder
een waarin arm jongetjies gratis gevoed, gekleed en opgevoed is
en een of ander ambag geleer het. Bowendien is hy dikwels deur
God gebruik nie aIleen in sy eie gemeente, maar ook elders om deur
sy duidelike en ernstige prediking sondaars tot bekering te beweeg.
Hy het in aktiewe diens gebly tot aan sy dood op 16 Junie 1899.

2. Ds. CHARLES SMITH l\:lORGAN, 1868-1873.

Ds. Murray se opvolger was Ds. Charles Smith l\Iorgan. IIy
was 'n seun van ds. George Morgan, wat eers predikant was
in die Ned. Ger. gemeente op Somerset-Dos en later van die
Skotse gemeente in die Kaapstad. Hy is in die Kaapstad op
25 April 1842 gebore en in die Kerk van sy vader gedoop deur
Dr. Thomas Smith, 'n sendeling in Indie wat op besoek was aan
die Kaap en wie se van aan die naam van die dopeling toegevoeg
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is. Hy was een van die vier eerste kwekelinge uit ons Teologiese
Seminarie op Stellenbosch. Teruggekeer van 'n studiereis in
Europa en beroepbaar gestel, het hy in 1866 die beroep aangeneem
na Middelburg. In die Gazette van 1866 kom vaor die volgende

Gouvernements Kennisgeving.
No. 275, 1866.

Koloniaalkantoor,
Kaap de Goede Hoop,

20 Aug., 1866.
Het heeft Zyne Excellentie den Gouverneur behaagd de

benoeming van den Wel-Eerwaarden Heer Charles Smith
l\-Iorgan tot Predikant van de Ned. Ger. Kerk te Middelbur~

goed te keuren.
Op last van Z.E. den Gouverneur,

R. Southey, Koloniale Secretaris.

Ds. AIorgan se bevestiging het plaasgevind op 29 Sept. 1866
deur die konsulent, ds. J. H. du Plessis van Cradock. De
Kerkbode van die tyd het gekla dat daar nie 'n verslag van die
bevestiging na die offisieIe orgaan opgestuur was nie. So ook
kom daar uit die gemeente niks in die Kerkblad voor gedurende
Ds. Morgan se dienstyd. In 1873 het hy 'n beroep aangeneem
na Rouxville. In De Kerkbode van 1 Nov. 1873 staan die
volgende berig aangaande sy afskeid :

Middelburg. Ds. C. Morgan hield op 28 Sept., 1873, zyne
afscheidspreek naar aanleiding van Hand. xx, 32. Na die
godsdienstoefening las Ds. du Plessis, de consulent der gemeente,
een adres voor uit naam van Kerkraad en Gemeente, en over
handigde het aan ZEw. met een beurs waarom hy zijnen dank
betuigde. Di. W. Cormack (Burgersdorp) en J. I. Marais
(Hanover) waren oak tegenwoordig, na 's morgens by de
Avondmaalsviering behulpzaam geweest te zyn. Ds. Morgan
is na een kort bezoek aan Kaapstad naar zyne gemeente,
Rouxville vertrokken, om aldaar op 6 December te worden
voorgesteld.

In die eerste Ringsverslag na die vertrek van ds. Morgan word
melding gemaak van "den gevoeligen slag der gemeente toe
gebracht door bet vertrek van den vorigen leraar."



Ds. (LATER PROF.) JOHN MURRAY.

(Eerste Predikant-Konsulent van l\fiddelburg.)
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Nadat ds. Morgan die gemeentes Rouxville, en Bloemfontein
bedien en ook onder die melaatse op Robbeneiland gearbei bet, i~

by in 1906 afgetree. Op 29 Aug. 1919 is hy in die Kaapstad
oorlede. Sy lewenslange vriend, wyle Ds. C. H. Radloff bet van
bom in De Kerkbode as volg getuig :

Ds. Morgan was veelzydig begaafd en had een helder verstand,
kennis en smaak van litteratuur, een aanleg voor muziek en
teekenkunst - gaven die in de drukte van zyne menigvuldige
ambts bezigheden niet konden tot ontwikkeling komen. In
zyn jongere jaren zong by en speelde ook op de fluit en vervaar
digde uitstekende penschetsen. Hy bezat een treffenden
humor en heeft menigmaal in den broederlyken kring door
zyne humoristische schetsen en teekenigen onze lachspieren ge
prikkeld. Hy was een sterke man van gestel en karakter en zeer
beslist in zyne overtuigingen. Hy was een man zonder bedrog
-een vijand van aIle geveinsdheid. Wie met hem in aan
raking kwam kon spoedig weten met wien hy te doen had en hy
was steeds een man van zyn woord. Desniettemin had hy
een teeder en sympathiek gemoed.

Dit is 'n tekening na die waarbeid. Daar is rue baie manne
'Van Ds. Morgan se stempel nie, en hulle nagedagtenis verdien in
ere gehou te word.

:1. Ds. JOHANNES RUDOLPII ALBERTYN, 1874-1883.

Na die vertrek van ds. Morgan het ds. Johannes Rudolph
Albertyn die herderstaf in die gemeente opgeneem. Aangaande sy
bevestiging korn die volgende berig in De Kerkbode van 11
Julie 1874 voor:

De bevestiging van Ds. J. R. Albertyn als herder en leraar
der Gemeente Middelburg geschiedde op 27 Juny, 1874. Ds.
A. D. Luckhoff (van Colesberg) hield de bevestigingsrede naar
aanleiding van 1 Cor., iii, 9-13. Ds. du Plessis (van Cradock)
las het formulier en na het "ja ik, van ganscher hllrte" van den
bevestigde vernornen te hebben werd by door de aanwezige
leeraars Di. Luckhoff, Du Plessis en C. Murray (van Graaff
Reinet) toegesproken, waama het laaste vers van Ps. 134 ge
zongen werd. Terstond daarop deed Ds. Albertijn zyne intree
preek om de woorden: "Den armen wordt het Evangelie
verkondigd. Des namiddags bield Ds. Murray de voorberei
dingsrede tot het Avondmaal. Des avonds h!ld er eene Confer
entie plaats, toen Di. Murray en du Plessis spraken over de
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Opwekking. Den volgenden dag werd de avondmaalsrede
gehouden door Ds. Albertij n en de nabetrachting door Ds.
Murray. In den avond sprak Ds. du Plessis (als Consulent)
een· afscheidswoord, terwyl Ds. Murray voor de Engelsche
inwoners predikte in de hofzaal en Ds. Luckhoff voor de Zending
Gemeente.

Ds. AIbertyn het die gemeente ruim 9 jare bedien. in 1883
het hy Da Riversdal 'n beroep aangeneem. Die gemeente was
innig aan hom geheg en die afskeid moet allerharteIiks gewees
het, blykens die volgende verslag in De Christen van 24 Aug.
1883 :

Middelburg. - Vertrek van Ds. J. R.' Albertijn. - De dagen
van 11 tot 14 Augustus zullen voor de gemeente van Middelburg
onvergeteIijke dagen blijven. Het weder was Vrijdag en
Zaterdag, 10 en 11 dezer, allerongunstigst om zich op reis te
begeven, zoodat Iiefde tot den vertrekkenden leeraar en beIang
stelling in de op handen zijnde gebeurtenis aIs de oorzaken
moeten aangewezen worden van de welgevuIde Kerk. Zondag
morgen nam Ds. AIbertijn afscheid van zijne gemeente.

Hij sprak naar aanleiding van de woorden Rom. 16, vs. 24,
"De genade van onzen Heere .Jezus Christus bIijve met u allen."
Om 2 ure kwamen de kinderen en jongeIieden der gemeente
op verzoek van den Ieeraar bij eIkander om zijn afscheidswoord
te hooren. Hij sprak over de vreugde veroorzaakt, als iets dat
verIoren was teruggevonden wordt. (Luk. 15, eerste deel.)

Gedurende deze diensten kon men op alIer aangezicht en aan
veler oogen zien dat de band die leeraar en gemeente 9 jaren
aan eIkander gebonden bield, een nauwe is geweest, en dat zijn
heengaan nit het midden der gemeente door allen diep gevoeId
werd. Na den morgendienst werd een dankadres namens de
gemeente aan Ds. AIbertijn aangeboden; en na den kinderdienst
ontving hij een zeer net uitgevoerd schiIderstuk, voorstellende
de MiddeIburgsche Kerk, tot eene bIijvende aandenking van de
onderwijzers en onderwijzeressen der Zondagschool.

Maandag was een woelige dag. Van den morgen tot laat
in den avond kwamen gemeenteleden en vrienden om den
geachten dienstknecht des Heeren en familie een Iaatsten hand·
druk te geven.

Dinsdag morgen iets over 9 uur vertrokken Ds. Albertijn en
de zijnen. De schooIkinderen der lste kIas publieke school,
met andere kinderen der gemeente, waren vooruitgegaan,
gevolgd door vele belangstellende vrienden, naar eene plaats
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een kwart uur buiten het dorp, om de vertrekkende vrienden
een vaarwel lied toe te zingen. Vele rijtuigen weI gevuld
volgden den wagen van Ds. Albertijn tot ~ij bij de wachtende
kinderen aankwamen. Hier werd halt gehouden. Nadat het
afscheidsadres in naam des kerkeraads en vergaderde vrienden
en een ander in naam der onderwijzers en onderwijzeressen en
schoolkinderen was aangeboden zongen de kinderen het afscheid
lied. Aller gemoederen waren bewogen en vele tranen werden
gestort, toen het oogenblik van scheiden daar was. leder
gevoelde dat men in den vertrekkenden leeraar en zijne echt
genoote met aIleen hun predikant en diens vrouw, maar ook
hunnen besten vriend en vriendin verloor.

De Voorzitter des Rings, Ds. G. van Niekerk en de Consulent
Ds. A. H. Hofmeijr waren tegenwoordig en namen aan de
verrichtingen deel.
Ds. Albertyn het van 1883 tot 1893 die gemeente Riversdal

en van 1893 tot 1910 die gemeente Wellington bedien. In 1910
is hy emeritus geword en op 17 J unie 1920 ontslape.

Hy was een van die talentvolste manne en een van die mees
gevierde kanselredenaars wat die Ned. Ger. Kerk ooit gehad het.
Sy bediening het in besondere sin die kenmerk van evangeliesasie
werksaamheid gedra. In al die gemeentes wat hy bedien het,
het hy homself bewys 'n ywerige sielsoeker te wees, en vele is deur
sy besielende prediking en troue herderlike arbeid tot lig en tot
saligheid gekom.

"Ds. Albertijn was een man van buitengewone gaven. Hy
bezat een voorkomen en een houding die eerbied afdwongen.
Hy beschikte over een prachtige stem, die zonder de minste
inspanning de grootste kerkgebouwen en vergaderzalen vulde.
.Hy had in rijke mate de gawe der oorspronkelikheid, en wist
gewone dingen op ongewone en indrukmakende wijze te zeggen.
Zijn gebaren waren weinig maar sierlyk; zijn blik was door
dringend; zijn voordracht en toon waren zalvend (in de beste
zin van dit vaak misbruikte woord). En hij had van de Heer
de biezondere gave ontvangen, om stichteIijk en zielverheffend
te bidden, zoodat velen, die de inhoud vanz ijn preek mochten
hebben vergeten, het nooit kWlnen vergeten, hoe hy met zijn
schoon en krachtig gehad hen in de ziel aangreep, en met zich
naar de Genadetroon voerde. Johannes Albertijn was by
uitstek voor evangelieprediker aangelegd; hy wist dat hierin
zijn kracht lag, en wijdde zich dan ook heelhartig aan deze
biezol1dere taak. "(Prof. J. du Plessis in De Kerkbode, 8 Julie,
1920).
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4. DS. GEBBIT VAN NIEKERK, 1884-1903.

Die voIgende leraar van die gemeente was Ds. Gerrit
van Niekerk. Hy is 7 April, 1834, op Graaff-Reinet gebore.
Hy het sy voorbereidende studie eers op Graaff-Reinet ontvang
en later onder leiding van dr. W. Robertson op Swellen
dam. In 1853 is hy saam met twee andere Graaff-Reinetter".
T. F. Burgers en C. T. Muller, met die seilskip Rajasthan na
Europa vertrek om in die teologie te gaan studeer. HuI het teo
kampe gehad met 'n hewige storm op see waarin een van die
maste van die skip afgebreek is, die slagskape en pluimvee ens.
van die dek in die see gespoel is, en hulle baie moes ontbeer deur
gebrek aan voedsel en al die skepeIinge vir drie weke op "short
allowance" geplaas is. Eindelik is hulle tog op die 84ste dag
na hulle vertrek van Tafelbaai behoue te Plymouth aangekol11.
Burger en Muller is meteens na Holland vertrek, dog Van Niekerk
is op advies van ds. Robertson na Edinburgh gegaan waar hy die
lesse op die Akademie vir byna twee jaar bygewoon het, en toe i&.
hy na Utrecht in Holland vertrek om sy teologiese studies daar
verder Yoort te sit. In 1859 het hy sy proponentseksamen afgele
en kort daama is hy met 'n dogter van dr. Gardner, die skrywer
van The Christian Cyclopaedia, in die huwelik getree. In 18C>O
in sy yaderland teruggekeer is hy 9 Feb. saam met Ds. L. F. G.
Biccard gelegitimeer en beroepbaar gestel. Sy tydgenoot l\Iuller
het predikant geword van die gemeente Pearston, en Burgers het
'n beroep aangeneem na Hanover en was later president van die
Suid-Afrikaanse Republiek. Ds. Van Niekerk se eerste stal1d
plaas was Hopetown waar hy gearbei het van 1861 tot 1877.
Omtrent sy ondervindings daar het hy san die skrywer hien-an
die yolgende mededeling gedoen :

,.l\lyn eerste standplaats was Hope Town aan de Oranje
rivier. Het kerkgebouw was opgetrokken toen ik er kwam 
zeer eenvoudig met slechts vier bloote muren, losse banken en
stoelen en veldstoeltjies en kistjes om op te zitten, en een
preekstoel vervaardigd uit planken van negotie-kisten. De
onderlinge zamen komsten by de openbare eeredienst waren zeer



Ds. WILLIAM MURRAY.

(As jong predikant Op Middelburg.)
Ds. WILLIAM MURRAY.

(Op gevorderde leeeftyd.)
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eenvoudig en naief, met Bybel en Gezangboek en by sommigen
van onze verachterden zwervende langs Groot rivier en aan de
overzyde in Griqualand met een keteltje in de hand met melk,
een beesthoom achter de schouder met water, een stoof en een
testje met vuur en dit alles in het kerkgebouw, alles zeer
primitief en eigenaardig, en toch zulke zoete gemeenschaps
oefeningen met onzen God en met elkanderen, zooals de dichtel'
zegt :

In geloof en hoop en liefde
En in zalig uitzicht een ;
Ook der heiligen gemeenschap
Zamen een van zin en bart,
Deelend in elkanders vreugde
Deelend in elkander smart."

Dis bekend dat ds. Van Niekerk tydens sy studie in Holland
onder die invloed van die liberale rigting op teologiese gebied
gekom het en dat daar by hom 'n neiging was om, onder die
verdere invloed van Burgers die bier in ons Kerk in te voer "Ik
persoonlyk had het in dien tyd dikwijls. zeer bitter," het hy aan
my omtrent sy ervaring in die dae geskryf, en daarby het hy
gevoeg: "Nadat ik daarvan genoeg gehad had, moest ik eindelyk
beslist optreden, en zoo was de preek over ,De dood is in den pot,'"
een van de vruchten ervan." In die toepassing van hierdie preek.
gelewer by die inwyding van 'n nuwe Kerk op Cradock het hy in
onbewimpelde woorde gewys op die valse leer van die Liberalisme
as gift wat die dood van siele as 'n gevolg sou h@. Die preek het
'n geweldige opspraak verwek maar bet vir goed die teologiese
standpunt van die prediker bloot gel@ en van die dag is hyonder
die regsinnige leraars van die kerk gereken. Na Hope Town het
ds. Van Niekerk Britstown bedien, 1878 1884. In 1884 bet hy
die beroep aangenecm na Middelburg.

Bevestiging van Os. Van Niekerk.

Middelburg. "Vrijdag, 18 April 1884," s@ De Kerkbode "was
de dag waarop die nieuwe leeraar der gemeente, Ds. G. van
Niekerk, verwacht werd. Omtrent een half-uur rijdens van
het dorp, was een groote schare van menschen vergaderd.
Benevens den I{erkeraad en de belangstellende leden der
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gemeente, waren aanwezig de Civiele Commissaris en Magistraat
van het dorp, de leeraar der Gereformeerde Kerk, en de 'Vesley
aansche leraar dezer plaats. Omtrent een kwartier v66r
drieen kwam de nieuwe leeraar met zijn gezelschap aan. Na
een hartelijken handdruk aan weerszijden werd een adres door
den Consulent in naam der gemeente voorgelezen waarop
Ds. van Niekerk in gevoelvolle woorden antwoordde. De
verrichtingen alhier werden met een kort gebed gesloten. Een
tacbtigtal rijtuigen, allen weI beladen en velen te paard, maakten
de processie uit naar het dorp. Bij de pastorie aangekomen,
werd door de kinderen der gemeente onder leiding van den
heer Wilcocks den leeraar een welkomstlied toegezongen.

Hierop werd in naam der kinderen een adres aan Ds. van
Niekerk voorgelezen en aangeboden, waarop een hartelijk ant
woord gegeven werd. Daama gingen de leeraar en zijn gezel
schap naar binnen, ten einde zich aan eenen maaltijd, die door
een paar zusters der gemeente bereid was, te verkwikken. Ter
wijl zij met bet eten bezig waren, arriveerde Ds. J. H. Krige van
Maraisburg, tot vreugde van de gemeente, die reeds twijfelde
of er een andere leeraar dan de Consulent tegenwoordig zijn zou.
Zaterdag, de 19de April, was de dag bepaald voor de bevestiging.
Om tien uur was er dan ook een groote schare tezamen vergaderd
in de Kerk. Wij zagen er velen van andere gemeenten onzer
kerk, alsook velen van de Geref. Kerk. Ds. A. Hofmeijr van
Hanover, de Consulent der gemeente beklom den kansel, en
hield een ernstige rede over de woorden in 1 Cor. iv, 1 en 2,
in welke hij de aandacht der gem<"ente bepaalde op de 'wij ze
waarop zij haren leeraar ontvangen moest als een Dienaar Gods
hun toegezonden om de verborgenheden Gods uit te deelen of
bekend te maaken. Na het uitspreken der rede las hij het
formulier, en nadat Ds. van Niekerk op de gebruikelijke vragen
op plechtige wijze geantwoord had., klom Ds. llofmeijr van dell
kansel, ten einde den nieuw bevestigden Leeraar de broederhand
te reiken. Aan deze plechtigheid narnen deel Ds. Krige,
Maraisburg, de Leeraar der Gereformeerde gemeente en Eerw.
A. F. Weich die hem eenige gepaste woorden toespraken. In
den namiddag deed de nieuw bevestigde leeraar zijn intree
preek, nemende tot tekst J ak. i, 21, 22, handelende over deze
onderwerpen: 1. Bet woord Gods meer bepaald in betrekking
tot den leeraar. 2. Het woord van God meer bepl\ald in
betrekking tot de gemeente. (a) In de hand des leeraars is
het woord van God, een woord; dat zaligmaken kane (b) Een
woord dat geplant of gezaaid moet worden. In betrekking tot
de gemeente is het een woord, dat niet aIleen door de gemeentc
geboord maar ook opgevolgd moet worden. (a) Een woord
dat in zachtmoedigbeid gehoord moet worden.
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In den avond werd de voorbereidingsdienst gehouden door
den Eerw. Proponent de Villiers. Tot tekst koos hij de woorden
in 1 Petr. i, 8, handelende over het onderwerp, ,Jezus als de
onzichtbare,' nochtans het voorwerp van (a) ons geloof; (b) onze
liefde, (c) de bron van onze vreugde. Zondag morgen werd
het H. Avondmaal gevierd. De preek 'Werd gehouden door
Ds. Krige; tot tekst had hij gekozen J oh. xii, 32, Zijn onder
werp was. ,De aantrekkingskracht van den lIeere Jezus, , als
de IIeiland verhoogd, (a) aan het kruis; (b) in den Hemel;
(c) en overa].

Er waren tien tafels, die afwisselend door de leeraars bediend
werden. In den namiddag hield Ds. van Niekerk de nabe
trachting, tot tekst kiezende Spreuk. iii, 6, de volgende vragen
beantwoordende: 1. Waartoe worden wij in den tekst ver
maand ? 2. Wat wordt ons in het tekst beloofd? In den
avond nam Ds. Hofmeijr als Consulent zijn afscheid.

Ilet slotgebed zoude Ds. de Villiers doen, en toen hij daartoe
wilde overgaan, stond Ds. van Nierkerk op, en verzocht ill
gevoelvolle woorden de voorbede van de gemeente voor de
gemeente Britstown, die door zijn verterk herderloos was ge
worden. Na den dienst werd Ds. Hofmeijr een adres, geteekend
door de Kerkeraadsleden, in naam der gemeente voorgelezen, en
tezamen met een beurs overhandigd. l\laandag middag om
half een uur vertrok de Consulent."

Ds. van Niekcrk het die gemeente 19 jare lank getrou bedien.
Hy het veral baie tyd en studie gewy aan sy voorbereiding vir die
kansel, en daar hy oor sierlike en gespierde taal beskik het, het sy
prediking indruk gemaak. As redenaar het hy uitgemunt. 'Vat
krag aan sy optrede bygesit het, was sy heldere stem en die
senuweeagtige spanning, waaronder hy gedurellde die prediking
verkeer het. Die preek was vir hom 'n arbeid sowel in die voor
bereiding as in die lewering. Dt'ur ongewone tekste, wat hy op
treffende wyse wis te behandel, en deur onverwagte wendinge in
sinsbou het hy die aandag geboei, sodat daar baie mense is wat
die eensgehoorde nit sy mond nie weer kan vergeet nie.

Afskeid van Ds. Van Nlekl"rk.- Sy afskeid uit die gemeente
moet hom swaar geval het en was van 'n besonder hartlike aard
soos blyk nit die volgende verslag in De KerkbodP:

Den 5 den J uli, 1903, hield Ds. van Niekerk zijn afscheidsrede.
De predikanten van Colesberg, Strijdenburg en Steijnsburg
waren overgekomen. Andere leeraaren die ook gedacht hadden



22 KERKSOEWENIER VAN MIDDELBURG, K.P.

aanwezig te zullen zijn, waren verhinderd. Zaterdag na
middag hield Ds. l\lalherbe de voorbereidingsdienst; in den
avond ging Ds. Scholtz voor in het biduur, en preekte Zondag
morgen bij de bediening; terwijl Ds. Boshoff in den avond voor
de gemeente optrad. .

In den namiddag sprak Ds. van Niekerk zijn afscheidswoord
naar aanleiding van 1 J!etr. 5 vs. 10. De geachte leeraar began
met te zeggen dat er gemengde aandoeningen in zijn hart waren.
De band tusschen hem en de gemee~te kon niet gemakkelijk
verbroken worden. Drie-en-veertig jaren was hij in den dienst
des Heeren als predikant der Ned. Geref. Kerk, van welke jaren
hij ruim nege~tien leeraar te Middelburg was geweest.

Zijn gemeente was hem dierbaar geworden, en bet scheiden
viel zwaar. :Maar ouderdom en toenemende zwakheid nood
zaakten hem. De twee hoofdgedachten van zijn rede waren:
(1) Ret Opperwezen tot wien Petrus bad; en (2) de inhoud
der bede. Dit Opperwezen is God, de Schepper van Hemel en
Aarde. Het is de God der Genade, die Zijn eeuwige zondaars
liefde heeft geopenbaard. Deze God heeft een yolk verkoren,
met hetwelk Hij een eeuwig verbond der genade heeft gemaakt.
Allen die gelooven hebben deel aan dit verbond, en hij roept
tot den God der genade voor zijn verdrukte gemeente. Hij
bidt om verlossing, om bevrijd;ng van verdrukking, om
heiliging. De gemeente heeft veel Iijden, dat bestaat door
geloofsstrijd. Dit Hjden is nodig. De smeltkroes is een
middel tot heiliging en verheerlijking. Zoo is het bepaald door
God. Gelukkig is het slechts kort van duur en met te ver
geIijken bij de heerlijkheid die de gemeente wacht. De
Apostel Petrus bidt (1) om volmaking, d.i., toeneming in
geesteIijke kennis. De gemeente moet opwassen in genade en
kennis; (2) am bevestiging, d.i., vooruitgang in ChristeIijke
deugd en in Godsvrucht. De gemeente moet geheiIigd worden
in hart en leven beide.; (3) am versterking, d.i., bekrachtiging
in geloofsstrijd. De gemeente heeft veel strijd. Om te over
winnen moet de kracht van boven komen; (4) en om fondeering,
d.i., inworteling door het geloof in den Heer.

Er moet levensgroei wezen, toeneming van gemeenschap met
God, vordering van vastheid in Gods Woord. Dit, geIiefde
gemeente, is mijn afscheidsbede voor u. Hier liet de leeraar
zingen Gez. 18 vs. 6, waarna hij tot den I{erkeraad, tot de
Zondagschool onderwijzers en onderwijzeressen, tot de bid
gezelschappen, tot de leden van andere Kerkgenootschappen,
tot de gemeente, tot zijn ambtsbroeders, tot allen een kort,
ernstig harteIijk woord sprak. Na het dankgebed werd hem,
namens de gemeente, een adres voorgelezen, waarin de erkenning
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van zijn getrouwen en langdurigen arbeid uitgesproken, dank
voor al wat hij was geweest en bad gedaan voor de gemeente
betuigd, en hem en zijn huis Gods zegen toegebeden werd.
Dit laatste deed ook de gemeente door het zingen "Dat's
Heeren zegen op u daal." Hiema zong bet koor een afscbeids
lied.

Vervolgens bet ds. van Niekerk op die plaas van sy geboorte,
Graaff-Reinet gaan woon en daar is by 20 Augustus, 1920, in sy
87ste lewensjaar oorlede.

5. DS. I)AUL AUGUST \VINTER, 1903-1908.

Die vakature ontstaan deur die vertrek van ds. Van Niekerk
is opgevul deur ds. Paul August Winter. Hy was 4 Nov. 1851 in
die Kaapstad gebore - 'n seUll van Duitse ouers. Sy vader, eerw.
August Winter, was sendeling op Betbanie, D.V.S. in verband
met die Berlynse Sendinggenootskap. Hy het sy teologiese
opleiding in die Sendinginstituut te Berlyn, Duitsland, ontvang
en was na sy terugkeer in Suid-Afrika eers sendeling op
Betbanie en daarna vir vyf jare predikant van die Duits
Luterse Kerk op Bloemfontein. In 1879 bet by in die huwelik
getree met 'n dogter van dr. C. J. G. Krause. In dieselfde tyd is
hy oorgegaan na die Ned. Ger. Kerk, waarvan by sedert die tyd 'n
sieraad was. Sy eerste standplaas as predikant van ons Kerk
was Bultfontein waar by van 1879 tot 1896 gearbei bet. Sy
twede gemeente was Hartebeestfontein, Transvaal, waar hy van
1896 tot 1903 gebly het. Gedurende die Anglo-Boere oorlog bet
hy met die krygsgevangenes saam gegaan na St. Helena, waar by
onder bulle vier maande met seen gearbei en born baie bemind
gemaak bet. Sy laaste standplaas was Middelburg waar hy op
11 Des. 1903 ~ herder en leraar ingeseen is.

AankolDs en Bevestiging van Ds. \Vinler.-

Middelburg. Vrijdag, 11 Des., 1903, stond een groote schare
voor de pastorie der Ned. Ger. Gemeente met ongeduld te
wachten. De kinderen der Zondagscbool stonden in rijen, weI
in orde gehouden door bunne onderwijzers. Boven de poort
was een hoog van groen gemaakt, waarin het "welkom" was
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aangebracht. Tegen half negen in den morgen kwam een
groot aantal rijtuigen het dorp binnen van de riehting van
Rosmead. In het voorste rijtuig zat Ds. P. A. Winter, onze
nieuwe leeraar, met zijne echtgenoote. De ontvangst was
plechtig, hartelijk. En schoon klonk het lied der kinderen:
"Breng ons de oude tijding." Het antwoord van Ds. Winter
op het adres getuigde van diep gevoel. Het "Prijs den Heer
met blijde galmen " steeg vroolijk op uit het hart der gemeente.
Zaterdag morgen had de bevestiging plaats, door den eonsulent,
Ds. W. H. Boshoff en in de middag sprak de nieuwe leeraar
zijn intreerede uit. De predikanten Van Niekerk, Martins,
Van Velden, Stulting waren overgekomen; ook Ds. Postma van
de Ger. Gemeente alhier en velen zijner gemeenteleden waren
aanwezig. Zondagavond was er eene eonferentie, geleid door
Ds. Winter. Den eonsulent (Ds. J. R. Krige) werd een adres
voorgelezen en ook een stoffelijk bewijs van waardeering en
aehting gegeven. Den leeraar der Zendinggemeente (Eerw.
H. Dekker) werden twee adressen voorgelezen, een van de
gemeente en een van de J ongelieden Vereeniging. Beicle
adressen gingen vergezeld van een beurs. De predikanten:
Boshoff, Winter, Van Velden en Stulting (jammer dat Ds. van
Niekerk en Martins onwel waren) die bij de verschillende diensten
en optraden, hebben allen degelijk gesproken. Meer dan ooit is
tegenwoordig nodig aIle kraehten in te spannen, aile talenten te
gebruiken, om met het woord Gods, vol van kraeht en leven,
regelreeht op de gansche gemeente af te komen. Ret deed
goed die leeraars te zien staan in het hesef hunner roeping, als
weleer de profeet, het gansehe volk Israels het woord Gods
brengende, maehtig, onverschrokken zijnde, in de overtuiging
van door God gezonden te zijn. Ret maakt indruk als de
prediker optreedt in het bewustzijn van zijne Goddelijke
zending, wetende dat het Woord Gods zijne werking moet doen.
En met welk eene zekerheid en kalmte kunnen zulke arbeiders
hun werk voortzetten. Ret waren goede dagen voor de
gemeente. Dagen, waarin het hart werd getroffen. 'Vij
hadden vele diensten; maar het was niet vermoeiend. De
hooge ernst der predikers maakte niet angstig of zenuwaehtig,
maar had een weldadigen invloed. (De Kerkbode, Deel XX,
No. 52. BI. 623.)

Krankheid. Afsler,,·e en Begralnis. - Slegs vier jsre mog
die gemeente Ds. Winter behou. In 1907 het hy siek geword
aan malaria en op 19 l\lei 1908 is hy gestorwe. Die gemeente
wat hy met groot getrouheid en seen bearbei het en wat ..san hom
innig geheg was, het sy heengaan diep en lank betreur. In
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.De Kerkbode van 28 Mei, 1908, kom die volgende verslag van die
oegrafnis-plegtigheid voor:

Zoo is dan de slag eindelijk gevallen, die zoo lang door velen
verwacht werd en zoo veel rouw en droefheid in aIler harten
gewekt heeft. Ds. Paul A. Winter is niet meer, de Heer heeft
hem weggenomen. Zoo als algemeen bekend was, was hij al
een jaar lijdende aan malaria en niet in staat enig dienst werk
te doen voor de gemeente die hij Iiefhad. Door de aanhoudende
koorts, die niet wijken wilde namen de krachten zoo af dat de
geIiefde leeraar zich verplicht zag zijn pensioen aan te vragen
en dan demissie te nemen. De toestemming tot pensioen werd
dan ook verkregen, en nu moest aIleen de band tusschen leeraar
en gemeente worden losgemaakt. Dit geschiedde evenwel op
een andere wij ze dan wij menschen gemeend hadden..

Dinsdag morgen, 19 Mei, gebruikte hy nog een kopje kome,
maar leed ontzettend; het was geen kermen maar een brullen
van de pijn, en daar het hoofd van de kussen afzakte, wilde Mev.
Winter het recht leggen, toen de broeder beide armen omhoog
hief, tweemaal den naam des Heeren Zijns Gods aanriep, drie
snikken gaf en - hy was niet meer. De Heer had hem verlost
en hy was heengegaan naar de plaats waar niemand zeggen zal,
ik ben ziek.

Dadelijk werd door den Kerkraad aan de Rings predikanten
en anderen getelegrafeerd, zoodat zoo spoedig mogelijk een
aantal broeders zich opmaakten om tot ons over te komen en
aan de begrafenis deel te nemen, n.l. Di. G. van Niekerk, Louw
(Graaff-Reinet), Boshoff (Bloemfontein), Reyneke (Cradock).
l\la.lherbe en echtgenoote (Steijnsburg), Grundlingh (Venterstad),
Fouche (IIanover), alsmede Pienaar (Uitenhage), die onver
wachts aankwam, ook Eerw, Pienaar, spoorwegzendeling.
Natuurlik was de Consulent Ds. Krige (Maraisburg) ook tegen
woordig. Ds. van Niekerk sprak Donderdag ochtend een kort
aandoenIijk woord in de pastorie. Onder het zingen van
PSt lxxxix 19, werd het lijk de kerk binnengebracht en voor
den (met zwart behangen) preekstoel geplaatst. Ds. Krige, als
consulent, opende de verrichtingen met een kort gebed en
bijbelezing. Ds. Grundlingh sprak daarop het tweede gebed
uit en Ds. Krige las PSt cxii, en nam tot tekst 2 Kon. iv 9, en
schetste den broeder in zijn Gode en den menschen toegewijd
leven. l\lenigmaal haperde de stem onder de diepe aandoening
des harten.

Na het eindigen van zijn rede las hy een schrijven voor van
den Predikant der Geref. Gem. l\fiddelburg, Ds. van der Walt,
die zijn innig leedgevoel betuigde en met waardeering dacht

D
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aan Ds. Winter. Ds. Malherbe van Steijnsburg bracht hulde
aan de Hefde tot zijn volk, tot zijn werk, tot zijn God bovenal,
zooals de onstlapene dat getoond had in zijn leven en wandel.
Ds. Boshoff van Bloemfontein las Jes. lxi 10, en Openb. xix 7 en
8, en sprak over dat witte kleed dat het deel zal zijn van den
broeder als behoorende tot de Bruid des Lams. Ds. Pienaar
van Uitenhage sloot met een vertroostend dankgebed. Wy
danken de broeders hartelyk voor de woorden van vertroosting
en opbeuring, vooral in naam van Mev. Winter, die nog een
telegram ontving van predikanten te Bloemfontein.

In de Kerk gedurende den dienst liet een koor zich eenige
malen hooren. De dragers en slipdragers van het lijk waren
dienstdoende Kerkeraadsleden. Aan het Kerkhof zongen de
kinderen der Zondagsschool. Nu ging men grafwaarts. Na
gezang 20, 8, sprak Eerw. Kropholler een paar woorden als
vertegenwoordiger der zendelingen en toen liet Ds. Reyneke
van Cradock zingen Gez. 12, 3, en sloot Ds. Krige de verrich
tingen.

Karaktertrekke van Ds. lVinter.- Ds. P. S. van Heerden
van Ladybrand het in De Fakkel van 1908--09 die volgende skets
van ds. Winter se karakter gegee:

Ds. Winter was eell man van groote bekwaamheid, van
veelzijdige talenten. Hij bleef altijd student. In zijn studeer
kamer bracht hij veel van zijn tijd door. Hij was een heldere
denker. Onder zijn behandeling werd een tekst voor den
toehoorder gewoonlijk inwendig verlicht. Hij was een krach
tige prediker. Bij uitnemendheid kon hij de aandacht trekken
en boeien. Zijn prediking muntte uit in verhevenheid van
gedachten, in schoonheid van taal, in bekoorlijkheid van uit
drukking. Zijn tekstverdeelingen waren dikwijls zeer treffend,
en getuigen van zelfstandig denken. Zijn preeken. werden ge
woonlijk voluit geschreven, en dan door hem gememoriseerd;
Nooit had hij een manuschript of een aanteekening voor zich
op den preekstoel, en toch gevoelde hij zich daar volkomen
thuis. Hij gaf altijd den indruk van inwendige kalmte, van
stille kracht. Hij was een man van diepen, geestelijken ernst 
een man van gebed. 0, die gebeden 1 Hem te hooren bidden
was te gevoelen: daar is een men die leeft en zich beweegt in
de onzienlijke dingen - een man die God ziet, en, in den omgang
met God, de taal eens kinds heeft geleerd. Onder zijn ge
beden voelden wij ons steeds hemelwaarts getrokken. Tijdens
zijn verblijf in den Vrijstaat, werd hij herhaalde malen
gekozen tot l\Ioderator der Synod~, en hij bekleedde die
betrekking met waardigheid. Zijn redevoeringen bij gelegen-
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heid van de opening der Synode zullen niet licht vergeten
worden. Een daarvan over den tekst: "Hij is waardig dat
Gij hem dat doet," staat nog duidelijk geteekend op ons geheug
en. Jezus werd door hem zoo liefelijk voorgesteld, dat 't hart
zich onwillekeurig voor Hem hoog.

Iemand anders wat ds. Winter goed geken het, skryf:
Ds. Winter was gedurende vele jaren de l\{oderator der

o. V. S. Synode en heeft grote diensten bewezen aan de Ned.
Geref. Kerk, die hij zoo hartelik liefhad, even als dit land, terwyl
hij zeer ijverde voor de Hollandse taal. Verscheidene beroepen
werden door hem ontvangen doch hij wilde niet hooren van
weggaan tenzij overtuigd dat zijn werk was afgelopen en hij
dus de gemeente kon verlaten.

Ds. Winter was een man van grote talente, een diep denkend
bekwaam theoloog die uit Gods woord schatten wist te putten
die voor velen verborgen waren, en behalwe dat hij een kern
achtig redenaar en vloeiend spreker was had hij de gave om
zijn hoorders te boeien en moeilike vraagstukken duidelik uit te
leggen. Hij had een staal formulerend geheugen en was Meester
van de Hollandse, Engelse, Duitse en Kaffertalen, terwijl
Latijn, Grieks en Hebreeuws hem eigen waren. Hij was een
bekwaam schrijver en "De Fakkel" had veel aan zijn pen te
danken, terwijl hij als een dichter een naam kon gemaakt hebben.
Bij al die geleerdheid was de heer Winter een nederig en stH
man, die zijn plichten jegens zijn gemeente steeds op den voor
grond stelde en stipt vervulde. Wanneer hij een bezoek bracht
in een ziekekamer liet hij daar veel troost achter en menige
kranke werd door het innig en kinderlik gebed versterkt.
Tevens was hij een groot kindervriend en droeg de Zondag
school na op het hart.

8. DS. EBBE DO:\llIISSE, B.A. 1909-1920.

Ds. Dommisse is geboortig uit Piquetberg waar hy die
lewenslig gesien het op 9 Sept. 1871. In die Kaapstad het
hy aan die ou Normaalskool 'n opleiding tot onderwyser gehad.
Dog daar hy later besluit het om predikant te word, het hy sy studie
voortgesit aan die S.A. Kollege waaruit hy in 1894 die B.A.
eksamen afgeM het. Nadat hy die gewone vierjarige kursus in
die teologie aan die Seminarie op Stellenbosch gevolg het, is hy
gelegitimeer. Dit was net in die tyd van die Anglo-Boereoorlog.
'n Tydlank het hy in die Konsentrasiekampe gearbei, 1901-1902,-
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eers in die kamp op Springfontein en daarna in die kamp te
Oos-Londen. Op 25 Okt. 1902 is hy bevestig as herder en
Ieraar van die gemeente Wepener, O.V.S., waar hy gearbei het tot
aan die begin van 1909 toe hy 'n beroep aangeneem het na
:\Iiddelburg.

Omtrent sy bevestiging kom die volgende versiag in De Kerk
bode van 1909, bI. 54, voor:

Middelburg. De feestdag voor de gemeente Middelburg
was dan eindelijk aangebroken, de tijd van beproeving
en van duistemis voorbij en men mag zich bier in de
goedertierenheid en de weidaden des Heeren .ver~eugen,

want de nieuwe leeraar, Ds. E. Dommisse, IS In ons
midden. Vrydag morgen, 22 J anuarie, had de ont
moeting plaats, ongeveer een haIf uur van het dorp. Een
25 taI karren wachtten den Ieeraar en zijn huisgezin op, die
van Rosmead Station gehaaId waren door de RR. Enslin en
Theunissen en hunne echtgenooten. Aan de pastorie werd er
voor het hek een aantaI welkomstadressen voorgelezen, t.w. :
van den Eerw. Kerkeraad, de Zondagsschool, Strevers Vereen
iging, Zendinggemeente, School Commissie en Municipaliteit.
Kort, kemachtig en welsprekend was het antwoord. En de
verwachting van de gemeente is groot. Het smart ons te
moeten melden dat van de Ringspredikanten aIleen Ds. J. H.
Krige, als Consulent, tegenwoordig was. Ds. A. J. MaIherbe,
van Dewetsdorp, was met Ds. Dommisse medegekomen, later
kwam Ds. P. J. Wolhuter van Lady Grey. In den namiddag
boden eenige zusters uit de gemeente aan de familie Dommisse,
de Kerkeraadsleden en hunne echtgenooten en de aanwezige
predikanten en zendelingen een dine aan, dat door allen genoten
werd, ook om den broederlijken toon die aIlen en alles be
heerschte. Nog later in den achtermiddag was een tuinpartij,
aIwaar de gemeente de gelegenheid had met den leeraar en zijne
echtgenoote kennis te maken, waarvan men gretig gebruik
maakte. De gemeente merkte al dadelijk dat de Kerkeraad het
rechte beroep had uitgebracht. Zaterdag, 23 J anuarie, trad
Ds. A. J. Malherbe aIs feestredenaar op om de bevestigingsrede
uit te spreken, en weI na aan leiding van J oh. i, 6: "Er was
een mensch van God gezonden, wiens naam was Johannes."
De aandacht der gemeente werd bepaaId by het volgende:
(a) bepaalde roeping; (b) duidelijke ondervinding; (e) emstige
aandrang; (d) goddelijke kracht. Schoon, met zalving en
Iiefdelijk werden deze gedachten ontwikkeld. Het formulier
werd gelezen en de vragen gedaan door Ds. J. H. Krige ais.
consulent der gemeente. De handreiking met een gepast
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woord werd gedaan door Di. J. H. Krige, A. J. Malherbe,
J. P. Wolhuter, J. G. H. van der Walt (leeraar der Chr. Geref.
Kerk) Eerw. A. J. Kropholler en Eerw. H. Dekker. De Heer
geve aan den leeraar naar den wensch onzer harten.

"Vas deze dienst goed bijgewoond, stampvol was het in den
namiddag, het bepaalde uur voor de intreerede. Voor den
aanvang van den dienst werden vele telegrammen gelezen, dien
ochtend overgeseind. De intreerede werd gehouden naar
aanleiding van de woorden: "Ga met ons en wij zullen u
weldoen." (Num. x, 29.) Met weemoed werd aan Wepener
gedacht en aan den strijd aldaar gevoerd alvorens het beroep
kon worden aangenomen. Het onderwerp, waarom medegaan ?
werd beschouwd uit drie oogmerken, t.w. omdat wij "een toe
komst, een God, een beloofd land hebben." Aan het einde van de
prediking zeide de leeraar dat hij verwachtte van de gemeente,
verdraagzaamheid, openhartigheid en gebed; hij gal zich met
zijne geheele hart san de gemeente. Het was ons aangenaam
ook bij dezen dienst den leeraar, den vollen kerkeraad en vele
Jeden van de Geref. Gem. in de Kerk te zien.

Alles werd besloten met een kort innig dankgebed en het
zingen van Gez. 96. Ds. J. H. Krige, de consulent, nam de
volgende dag by het einde van de verrichtingen afscheid van
de gemeente. Dankbetuigingen werden gebracht aan Eerw.
H. Dekker en Eerw. A. J. Kropholler voor de hulp den consulent
en de gemeente bewezen gedurende de vacature, den Kerkeraad
werd dank gebracht voor de ondersteuning gegeven, en de
gemeente voor aIle vriendelikheid betoond. Uit naam van den
Kerkeraad werd door Eerw. H. Dekker aan Ds. J. H. Krige een
adres van dankbetuiging gelezen, hetwelk met een beurs
vergezeld ging, waarop hartelijk bedankt werd.

Ds. E. Dommisse, de voorzitter van dien avond, dankte uit
naam van zijn echtgenoote de gemeente voor haar harteJijke ont
vangst; den consulent, Ds. MaIherbe, en Ds. Wolhuter voor hun
overkomst daar niemand van de Ringspredikanten verschenen
waren om aan de feestelijkheden deel te nemen; ook de leeraar
en de kerkeraad en de leden der plaatselijke Geref. Gem. werd
dank toegebracht voor de belangstelling geopenbaard. Na het
zingen van Gez. 96, werd de zegen uitgesproken door Ds. Krige.

In September 1920 het ds. Dommisse 'n beroep aangeneem
na sy teenswoordige standplaas - Caledon. In die volgende
boodskap van groete aan en heilwense vir die gemeente gee hy
'n kort oorsig van die vernaamste onderneminge en gebeurtenisse
gedurende sy bediening en noem hy 'n paar sake en name wat
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vir die gemeente seker geseende herinnerin~e voor die aandag
sal roep.

Groete en lleUwense van Os. OOlDDlisse - Ek wens
my ou Gemeente van barte geluk met die 75ste verjaarsdag - 'n
drie kwart-eeu is verby sedert die geboorte van die gemeente. Mag
sy steeds groei en bloei en vet bly en veel vrugte voortbring hoe
ouer en ryper sy word. Ek het na haar oorgekom op 23 Jan. 1909
en was die opvolger van manne soos di. W. Murray, C. S. Morgan,
J. R. Albertyn en G. van Niekerk, en bet my so klein gevoel om
die herderstaf na hulle op te neem. Die gemeente was toe
meer as 'n jaar vakant, en in die tyd het die wolwe van aIle
kante ingekom. Daar was volgelinge van een sekere Van Ooste
yan die Apostoliese Sekte, van die Heilsleer, en elke aand was
ons getrakteer met toesprake op die markplein uit die mond van
die verskillende gesante. Een seun uit die gemeente het na
Johannesburg gegaan vir behandeling, en bet daar in aanraking
gekom met die Apostoliese sektes, en bet toe self terug gekom
as 'n aposteI. Die uitwerking daarvan was uiters nadelig op die
famielie. l\:laar na 'n jaar van stille arbeid en getroue evangelie
prediking het al die sektes 'n natuurlike dood gesterf.

Daar was baie werk in die groot gemeente, want ons huis
besoek aIleen het 1,100 myI in beslag geneem; dis in die begin
gedoen per kar of ryperd, en later deur die motor en te perd.
Dadelik het ons gesien dat ons die aandag moet wy aan die saak
van die opvoeding van die kinders van die gemeente, en deur
getroue opsoek en aanmoediging en ook deur die oprigting van een
kerklike koshuis is ons daarin geslaag om al die kinders van die
twee Kerke t.w. die N. G. en Ger. Kerk binne die skoolmure te
bring. Op die Skoolraad bet 'n gelyk getal lede van die twee
Kerke gedien ; verder was die getal aangevul deur die Administra
teur om die publiek te verteenwoordig. Die samewerking tussen
die Iede van die twee Kerke was pragtig en lieflik, en ons is dank
baar daarvoor; die verhouding tussen die twee pastoriee was innig.
Op een groot punt bet ons egter verskiI, en dit was op die punt
van die invoering van Verpligtend Onderwys op die skole. Toe
die saak moes beslis word op 'n buitegewone vergadering, het die
Ger. Iede geskitter deur bulle afwesigheid; dog op die Iaaste oom
blik stap daar nog een lid van die Raad binne en die saak glip
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800S seep deur. Die voorsitter het al begin rond te skuiwe en
het later 'n fluitjie uit sy sak gehaal, waarop 'n geestige redakteur
van die plaaslike koerant die aanmerking gemaak het dat die
voorsitter net klaar gesit het om die poliesie in te roep. Die
Kerkraad het ook in die tyd 'n studietonds opgerig om hulp
hehoewende seuns en dogters te help met verdere studie; die geld
is altoos terugbetaal en het toe 'n sirkulerende fonds geword.

Op sosiaol gebied was daar ook 'n ruim veld, want 'n groot
deel van die gemeente het bestaan uit arme. Met behulp van die
Kerkraad en die A.C.V.V. met mev. Dommisse aan die hoof is
daar 'n bloeiende wasinrigting opgerig, waardeur baie huisgesinne
'n goeie verdienste kon bekom. Veel is gedoen deur die Kerkraad
aan die behoefte van die arme, ell die alimentasie het altoos hoog
gestaan. IIonderde seuns en dogters is in die tyd weggestuur
na Industriele Inrigtinge, en hul is vandag respektabele en
nuttige burgers van die land.

Omdat Middelburg so sentraal gclee is, was dit in die tyd die
uitgesogte plek vir Konferensies. Rier was eenmaal oor die 130
afgevaardigdes ontvang van die Strewers ter Konferensie, amper
'n gelyk getol van die V. S. Bond en A.C.V.V. en ook van die Kris.
Studente Vereniging. Die lede van die verskillende Kerkrade het
bier te same gekom om hul sake te bespreek, en op Middelburg
is ook gehou die eerste Nasionale Kongres, en die plaaslike leraar
moes dit open met gebed. Die gemeente het geleer om hulle
huise ope te sit vir die verskillende liggame.

Ek dink terug aan persone wat steunpilare van die gemeente
in die tyd was. Daar was John Enslin die sekure kassier, Gerrit
Viljoen die biddende ouderling, Willem Naude die nederige werker,
H. Dekker die knappe sendeling, D. K. Theron die kristelike
hoofonderwyser, en S. B. Loots die opgeruimde en getroue koster.
Dog genoeg ! die Here was ons goed in die dae, en ons werk was
geseen. Wie kan die pragtige opkomste in die Kerk elke Sondag
by albei die dienste vergeet en die skare wat al van Vrydag
namiddae opgekom het met die nagffiaalsvieringe?

En my Kerkraad het my oltoos trou bygestaan in aUe sake
wat reg en goed en edel was.
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Die ou Karodorp en gemeente is ons nog dierbaar I Die
Here self lei u in met die 75ste verjaarsdag en mag u groei en bloei
en toeneern in wysheid en krag en ondemenlingsgees. Di'l die
bede van u oud-Ieraar en sy gade in die Here.

Caledon,
:-J Yaart 1927.

E. en L. Dommisse.

7. DS. LOUIS JOIIANNES FOUnI}~ VAN 1921.

Ds. Louis Johannes Foul'ie ic; op die 12de Dktober, 1882
op Fouriesburg D.V.S. gebore. Hy het sy opleiding tot die
evangeliebediening op Stellenbosch ontvang en daarna het hy
ook 'n tydlank in die teologie aan die Princeton Seminarie en aan
die Vrye Uniwersiteit van Amsterdam gestudeer. Gelegitimeer in
1912 is hy eE"rs hulpprediker gewees op Graaff-Reinet en daarua
op Pretoria. Van Augustus 1913 tot Maart 1921 was hy
herder en leraar van die gemeente .Jeppestown in Johannesburg.
waar hy 'n baie belangrike en geseende werk gedoen het tot die
begin van 1921 toe hy die beroep na Middelburg aangeneem het.
Sy bevestiging bier het onder blyke van groot belangstelling plaas
gehad op die 16de April 1921, soos blyk uit die volgende verslag
van die verrigtinge in De Kerkbode van 28 April 1921 :

April 16 en 17 waren voor de gemeente van Middelburg
dagen van verkwikking en blijdschap. Blijdschap om de
ontvangst van onze nieuwe leeraar, en verkwikking om het
geestelike voedsel dat wij ontvangen hebben. JIet was inder
daad een van de Elims in onze gemeentelike levensreis. Vrijdag
morgen werden Ds. en :Mev. L. Fourie halfpad naar Rosmead
ontmoet, en toen ingeleid door een stoet van twintig karren en
achttien motors, met nog eenige ruiters te paard en te fiets. Voor
de pastorie gekomen zongen de Zondagsschoolkinderen,
"Breng my de oude Tijding," en werden de kerkelijke adressen
gelezen en erop door Ds. en Mev. geantwoord. In de mid
dag was er een receptie in de tentoonstellings gronden, waar
adressen door de publieke lichamen en de andere kerkgenoot
schappen gelezen werden, waarvoor Ds. Fourie zijn dank betuigde.
Zaterdag morgen werd de bevestigingsrede uitgesproken door
Ds. D. J. Pienaar, van Potchefstroom, en werd de nieuwe leeraar
een welkomstgroet en gepaste tekst gegeven door de volgende
leraren en zendelingen, nJ. Ds. D. F. van der l\lerwe, Ds.
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Hofmeijr, Ds. de Villiers, Hopetown, Ds. van Schalkwijk, De Aar,
Ds. Rudman, Hanover, en Ds. Pienaar voomoemd, en Eerw.
Breedt, Hanover, Pienaar, Spoorwegzendeling, en Dekker,
plaatselike zendeling, alsmede Ds. J. G. van de Walt van de
plaatselike Geref. Gemeente.

De bevestigingsrede was naar aanleiding van :Mark 9 v. 29.
De voorbereidings dienst werd geleid door Ds. van Schalk
wyk uit Jes. 36, 7, en in de avond leverde Ds. Fourie zyn in
treepreek volgens Neh. 2: 4. De Kerk was stampvol, alsook
Zondag morgen met de nachtmaalsviering, die geleid werd
door Ds. de Villiers wiens tekst was Luk. 24 : 31, 32. De tafels
werden bediend door Di. Fourie en Rudman. IIet thema was
"De boosheden in de lucht, de aanvechtingen van de Satan,
maar het bidden voor ons door J ezus, en de overwinning ,~oor

ons, wanneer wij meebidden en in aanraking komen met J ezus."

De nabetrachtings dienst werd geleid door Ds. 'V. P. Steen
kamp, die nu hier is om te kollekteren voor de Universiteit van
Stellenbosch. Zyn tekst was Pred. ix, 10. "In het graf is geen
verzinning meer - verzinning van onze plicht, van onze Hefde
of van onze zieI." Na de dienst maakte hij het doel van zyn
komst hierheen duidelik en ontving de avond Kollekte, ten
bedrage van £26. De avond dienst werd wederom geleid door
Ds. Pienaar, die tot tekst nam, Ps. xl, 4, "Waar is uw God?"
Na de dienst werd een adres, beide aan de consulent Ds. van der
l\lerwe, en aan Eerw. Dekker aangeboden, waarhij elk een
kleine beurs kreeg. Na de preek ging Ds. Fourie op de orgel
gallery en zong lieflik, "Nader mijn God by U," De gemeente
is zover wy vernemen kunnen zeer ingenomen met baar
nieuwe leraar. :l\Iag de vastgeknoopte band, waarlik een van
innige liefde zyn en hoe langer hoe hechter worden."
Hierdie wens tree, hoe langer ds. Fourie in die gemeente bIy,

hoe meer in vervnlling. IIy werk hard en spaar homself geen
llloeite in belang van die kudde, wat hy met getrouheid wei en
hoed. Sy voorbereiding vir die kansel is altyd deeglik, en ge
,·oIglik is sy prediking altyd stigtelik en opbouend. Geen wonder
dat leraar en gemeente innig aan mekaar geheg is en dat daar 'n
sterk band van liefde en vriendskap tussen die gemeente en
pastorie bestaan.

Boodskap van Ds. Foul"ie aan die GeIDccnte.- I Kronieke
xxii, 14:, "Doen jy daar nog meer by." - As God David na die
Troon toe roep, dan moet hy sy harp en sy herderstaf neer Ie om
die swaard op te neem. Sy voomeme is om 'n huis te bou vir
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die diens van God. Daarvoor bring hyonder moeilike omstandig
hede al die boumateriaal en die geld bymekaar. As dit daar is
dan wil hy begin, maar dan word hom geboodskap dat nie hy nie,
maar iemand anders daardie werk moet doen. Hy word beperk
tot nasiebou terwyl iemand anders geroep word tot tempelbou.
Hy mag nie die swaard vir die troffe1 verrnil nie. Dan hoor ons
hom s~ &an Salomo: "Doen jy daar nog meer by." Wat by
begin het moet Salomo voltooi, waar hy OphOll moet Salomo begin.

Ons vier in Meimaand, van die 5de tot die 8ste, die 75-jarige
bestaan van ons gemeente. Eintlik is 19 Mei 1852 die stigtings
datum.

Maar waarom wag ons dan nie tot ons gemeente honderd jur
oud is nie? Omdat dit die moeite werd is om 'n gebeurtenis
van drie-kwart-eeuw behoorlik te vier; omdat daar van ons oudste
lede is wat graag aan so'n fees wil deelneem en wat twyfel of hulle
nog oor 25 jaar dit sal kan doen; omdat daar ook ander is wat
dan waarskynlik nie meer hier sal wees nie, en omdat die wat dan
hier is. hulle eie fees op waardiger wyse kan vier. Onwillekeurig
laat dit ons dink aan wat die gemeente in al die jare deurgemaak
het. Ons dink aan die evangeliedienare wat hier gearbei het en
wat van haar kansel en in haar huise die blye boodskap gebring
het. Ons dink aan die Kerkraadslede wat bier saamgewerk het.
Ons dink aan die Manne en vroue wat bier gehelp het aan die
opbou van die gemeente. Die een na die ander het vertrek of
weggeval, maar God het altyd andere geroep en bekwaam gemaak
om hulle plekke op te vul en om hulle onvoltooide taak verder af
te werk, net soos Salomo nog meer daarby moes doen aan die werk
van David. Ons dink aan die seuDS en dogters wat bier gebore
is, wat bier gedoop is, wat hier belydenis van hulle geloof gedoen
het. Ons dink aan die groot werk wat meer as een van hulle
vandag doen, sowel hier as op ander plekke.

Ons dink aan wat in die gemeente en deur die gemeente tot
stand gebring is in 81 die jare. Ons dank God daarvoor. Almal
het saam gewerk om die resultate te verkry. Niemand se werk
kon gemis word nie. Elkeen het 'n noodsaaklike deel of deeltjie
,~errig. Almal het Die op dieselfde manier, Die met dieselfde
middele, nie met dieselfde talente, Die met dieselfde sukses nie,
maar altyd met dieselfde groot doe! hier gewerk.
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Die een het iets gedoen wat dit vir die volgende een moontlik
gemaak het om iets anders te doen, wat anders ontmoontlik sou ge
wees het. Daar sal ander kom na ons wat nou hier woon en werk.

:U;ulle sal ook geroep word om daar nog meer by te doen. Dit
sal moontlik nie netso wees nie, soos wat ons dit nou doen, maar
daarom sal dit nie noodwendig verkeerd wees nie. Hulle sal uit
ander oc sien. Hulle sal onder ander omstandighede werk.

Hulle sal met ander moeilikhede te doen h@, maar hulle salop ons
werk moet bou, want onder die hande van al die geslagte van werk
liede, rys deur die eeue, langsaam maar stil, die werk van God Ope

Laat ODS dus deur Gods genade so bou dat hulle op ons werk
sal kan voortbou. Laat ons God bid om hulle te vorm en te salf
en eenmaal Sy rykste seeninge te skenk. Oos werk is ook hulle
werk, hulle werk sal ook ons werk wees, want ons almal se werk is
die werk van God. Dan s@ ons ook aan die wat na ons kom
"doen julIe nou nog meer daarby."

Maar vir ons drie-kwart-eeufees wi! ek graag hierdie woorde
van David op die hart van elkeen bind. Dit is 'n boodskap vir
elkeen van ons. Laat ons nie s@ dat daar al genoeg gedoen is
nie. Laat niemand ooit s@ nie "ek het nou genoeg gedoen." "Ek
moet wer. solank as dit dag is, want die nag kom wanneer niemand
meer kan werk nie." So het ons Heer en Meester ges@. Laat
ons dit ook s@.

Ek wi! die gemeente van harte geluk wens met haar 75 jarige
bestaan. Ek dank God vir haar verlede en haar hede. Ek dank
Hem vir al diegene wat as Kerkraadslede en as gemeentelede, vir
die afgelope byna ses jaar, gehelp het om die werk in die gemeente
moontlik te maak en te veraangenaam. Ek dank Hem "ir die
eenheid onder ons.

Daar is nog soveel wat moet en kan gedoen word. Laat ons
dink aan die bywoning van ons eredienste en bidure. Laat ons
dink aan die uitbreiding van Gods Koninkryk. Laat ons dink
aan ons verantwoordelikheid as enkele persone en as gemeente.
Laat ons dink aan die geestelike toestand van ons gemeente. Is
dit dan nie asof ons elkeen afsonderlik en ons almal saam, die
woorde hoor van die wat ons voorgegaan het, soos Salomo die
woorde van David gehoor bet: doen jy daar nog meer by ?

l\:let bartlike seenwense,
LOUIS FOURIE.
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Die Teenswoordige Staat van Godsdiens in die Ge
meente. - Op pagina 10 het die leser die eerste verslag van die
staat van godsdiens in die gemeente wat by die Ring ingele,,·er
is. En hier laat ons volg die laaste verslag wat by die jongste
Ringsvergadering in 1926 op Middelburg gehou ingedien is.
Vergelyk die twee met mekaar. Wat 'n onderskeid tussen die
twee verslae! Watter veranderinge het daar nie in die vyf-en
sewentig jaar plaasgevind nie 1 Hoe is die werksaamhede in die
lange tydperk nie uitgebrei nie I In 1852 het die gemeente 1,500
siele en 600 lede getel nou is die getalle oor die 2,000 siele en
oor die 1,200 lede. Watter emstige predikers het die gemeente
nie altyd deur gehad nie INa die genade van God, wat aan
William Murray gegee was, het hy as 'n wys boumeester die
fondament geM en sy opvolgers het daarop gebou - hulle was
almal waardige manne. Mag die Here gee dat na mate die
gemeente uitbrei, sy ook mag toeneem in krag en toegewydheid !
En mag sy in beoefening bring die apostoliese vennaning ill Heb.
13: 7 "Gedenkt uwe voorgangeren die u het woord Gods gesproken
hebben; en voIgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst
hunner wandeling." Hier volg die jongste godsdiensverslag van
die gemeente :-

As ons die opkomste by ons eredienste vergelyk met die van
die vorige jaar, dan kan ons nie juis van vermeerdering van
getalle praat nie. As ons die groot ledetal in aanmerking
neem dan is ons opkomste op ver na nie bevredigend nie, al is
die kerkgebou by spesiale geleenthede goed vol en die plekke op
gewone Sondae soms tamelik beset. Gemiddeld sou die getalle
Sondae sowat 750 tot 800 weeSe Ons Nagmale word deur 'n
gedeelte van ons lede goed bygewoon. Dit is egter duidelik
dat daat 'n baie groot persentasie van ons lede is wat nooit
nagmaal gebruik nie, hoewel die getalle van deelnemers gestyg
het.

Die gemeente is baie uitgestrek, sodat 'n ruim aantal lede
sover woondat hulle moeilik gereeld kerktoe kan kom. Daar
is van ons lede wat dit uit gebrek aan vervoermiddelde en tuis
gaanplek nie kan doen nie, maar dan as daar ander wat vir
tydelike belange dikwels in die dorp gesien word, maar so te s~

nooit in Gods huis nie.
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Ons het behalwe ons gereelde dorpdienste ook 24 buite
dienste in die jaar. Daarvan word 18 s6 gehou om die spoor
mense die kans te gee om dit by te woon. Gelukkig is daar
nog lede van ons kerk op die spoor wat hulle kerk nog so lief
het om hulle daarvoor een bietjie opoffering te getroos.

Op die spoorweggedeeltes wat in die gemeente val is daar
sowat 50 huisgesinne van lede van die Ned. Geref. Kerk. Hulle
word soos die ander lede van ons gemeente besoek en bearbei,
hoewel dit moeilik gaan om 'n paar van die spoorhuise by te
kom. Van daardie lede is daar 'n hele aantal wat lyk of hulle
nie gebruik wil maak nie van die kerkelike voorregte wat tot
hulle beskikking gestel word. Ander is daar egter wat dit
waardeer. Die belangstelling by ons buitedienste was in die
afgelope jaar op een na meer bevredigend en die opkomste
groter. Op Rosmead word ook tweemaal in die jaar nagmaal
gevier, waarvan 'n baie gering getal gebruik maak. In vier
uit die ses buitewyke is daar maandeliks bidure. Daar is die
opkomste nie oral bevredigend nie. Ons dorpswekelikse en
sustersbidure word oor die algemeen goed bygewoon. Tog is
dit bedroewend as ons dink aan ons groot ledetal, dat daar
so 'n klein klompie is wat waarlik belangstel in die openbare
gebed, sowel as in gemeentelike werksaamhede. Waar daar
nog 'n aansienlike getal biduurgangers is ontbreek dit alte baie
aan voorgangers in die gebed, veral by die mans. Dit was ook
opmerklik by ons Pinksterbidure hierdie jaar. Ons wy by ons
Woensdagaandbidure, Sondagskool en Sondagaanddienste tyd
aan gemeentegesang; tog is dit of dit maar 'n heel klein getal
van ons lede is wat die waarde daarvan insien. By die gebrek
aan openbaar gebed het ons tog die versekering dat daar 'n mate
van gebedslewe is sowel as omgang met Gods Woord. Ook
word die huisgodsdiens by 'n groot deel van die gemeente nog
in ere gehou. Dit bly egter 'n vraag of Gods Woord by ons
huisaItare so gebruik word om dit meteen 'n middel te laat
wees om die so nodige Bybelkennis mee te deeI. Dit hang tog
soveel daarvan af hoe die Bybel daar gebruik word, of dit ons
seuns en dogters met die nodige respek en liefde vir Gods Woord
besteI. Bybelkennis as vrug van huisgodsdiens, so blyk dit
by ons Sondagskool en Katkisatieklasse, is maar baie skaars.
Daar is nie 'n groot getal ouers wat die Sondagskool daarin help
nie.

Die onderlinge lewe was oor die algemen nie oor te kla nie.
Die huwelik was in die reel kerkelik ingesecn. Die gesag van
ouers word oor die algemeen gehandhaaf en geeerbiedig, hoewel
daar ook gevalle is wa~r die teenoorgestelde waar is.
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Aan die bearbeiding van diensbodes word min gedoen.
Hier en daar het van ons buitelede gevra of die plaaslike sending
leraar nie op die plase vir die omwonende volk nou en dan 'n
diens kan kom hou nie. Met graagte het Eerw. Van Der Merwe
daaraan voldoen by soveel ander buitedienste wat alreeds deur
hom gehou word. Die kerkeraad het toe op versoek besluit
om daarvoor 'n klein petrol toelae te gee.

Daar is waarlik baie om oor bekommerd te wees as dit kom
tot die sedelike lewe. Enkele lede is in die afgelope jaar om
oortreding van die sewende gebod gesensureer. Die onheil
wat op hierdie gebied gepleeg word sodat daar nie vat op is
nie, vrees ons is nie klein nie. Die dansgees heers in nie
geringe mate in ons dorp en distrik nie en is nie beperk tot lede
van ons gemeente nie. Dit blyk uit die voortdurende aantal
funksies wat daarvoor georganiseer word. Dit is nouliks nodig
om te se dat hierdie gees 'n nadelige invloed uitoefen op die
sedelike lewe by meer as een en op die godsdienstige lewe
algemeen.

By al wat ons tot ootmoed en tot weemoed stem is daar tog
tekene van lewe ook te bespeur. Die begeerte wat voortdurend
openbaar word na die Woord, na die Huis van God, na die
omgang met God en met Gods kinders is oorsaak van blydskap.

Dit ontbreek by ons gemeente op uitsonderinge na aan die
regte besef van rentmeesterskap teenoor God. Die Sustentasie
fonds waaroor die gemeente beskik is gedeeltelik, so nie groten
deels nie, daarvoor verantwoordelik.

Ons het vir die eerste keer hierdie jaar 'n behoorlike Kinder
sondag gehou. Volgende jaar sal volgens kerkeraadsbesluit
Kinderdag en Kindersondag op 'n Saterdag en Sondag by
mekaar gehou word.

Die Vroue Sendingbond en die A.C.V.V. doen goeie werk
en maak mooi vordering. Deur lede van die twee liggame
word ook oumense en arm mense af en toe opgesoek in siels
en liggamelik belang. Naas die Armesorg doen die A.C.V.V.. 'n
byna onmisbare werk. Die verhouding onderling tussen die
twee vereniging is gesond. 'n l\Iedesendingarbeidsters-tak wat
ywer om jongmeisies belang te laat stel in die soort werk is
bloeiend. Deur die Helpmekaar-Vereniging word op opvoed
ingsgebied goeie werk verrig. Die Kristelike Studente
Vereniging ond('r leiding van lede van die plaaslike skoolstaf
bygestaan deur 'n paar jongmense dien tot geestelike opbouing
vir die skooljeug. Ons kerkkoor onder bekwame leiding van
ons orrelis is die gemeente tot groot nut. Die kerkeraad het
dit geluk om weer 'n goeie koster (mnr. W. Schoombee) te kry
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na die afsterwe van sy voorganger (mnr. S. Loots) wat lang
die pos beklee het. Belangstelling in die sending het 'n bietjie
toegeneem, hoewel daar nog 'n sterk anti-sendinggees onder
ons merkbaar is, sowel as vooroordeel en onkunde aangaande
hierdie groot saak.

Die Kerkeraad wil by hierdie geleentheid sy waardering en
dank te kenne gee teenoor almal en elkeen in die gemeente wat
in die afgelope jaar op hierdie of daardie wyse gehelp het om
wat gedoen is moontlik te maak.

Ootmoediglik dank ons God vir al wat ons nit Sy milde
Vaderhand ontvang het.

Geteken deur die Kerkraad.

'0 Opwekkeod Woord tot die Kerbaad. - Die Kerkraad
beklee 'n vemame ereplaas in die gemeente. Van sy bestier
en leiding en voorbeeld hang in 'n groot mate af die inwendige
groei en uitwendige bloei van die gemeente. En hierdie afdeling
van die gedenkboek kan gepas afgesluit word deur 'n woord wat
die eerste leraar van die gemeente, ds. William Murray baie jare
gelede gerig het aan die ouderlinge van die Nederduits-Gere
formeerde Kerk van Suid-Afrika en wat ons ontleen aan De
Christen van 2.Januane 1880, en as volg lui:-

Opwekkend woord aan een ouderliog bij het aanvaarden
van zijn ambt.-

Geluk broeder! met uw ouderlingschap. Het ambt dat u
bdekleedt is zeer eerwaardig. Het dagtekent van de tijd van
de aartsvaders. Toen Mozes naar Israel in Egypte gezonden
werd, vond hij oudsten met wie hij, als de erkende hoofden van
bet volk, in onderhandeling treden moest. (Exod. 3: 16-18).
Aan die oudsten moest Mozes het bewijs van zijn goddelike
roeping openleggen; zij moesten de bewijzen van zijn aan
stelling nazien en goedkeuren (Exod. 4: 29-31). Door de
oudsten werd de instelling van het Pascha aan de gemeente
gegeven: bij dat feest moesten zij alles bestellen (Exod. 12 : 21).
Voor de oudsten werd het verbond te Sinai gegeven (Exod.
19: 17), en met Mozes deelden de oudsten in het heilig ver
bondsfeest voor het aangezicbt van de Here (Exod. 24: 1, 9).
Met de priesters waren de oudsten het hoogste gerechtshof van
het volk. In tijden van verval bleef de instelling altijd be
staan. " Eliza zat in zijn huis en de oudsten zaten bij hem."
In de ballingschap zaten de oudsten van Israel met Ezechiel.
Toen de Messias tot bet Zijne kwam was deze nog altijd het
bestuur: door de ouderlingen van het volk werd Hij veroordeeld.
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Onder de bediening van de Geest bleef de eeuwenoude, van God
geheiligde, instelling voortduren: met de Apostelen maakten
zij de raad van de kerk uit (Hand. 15: 2, 4, 6, 22, 23) om de
gemeente, over welke de Heilige Geest hen tot opzieners had
gesteld, te weiden. En eindelik als Johannes op Patmos door
de deur in de hemel de kerk van de toekomst ziet dan heeft het
nog baar 24 ouderlingen-12 voor het oude, 12 voor het nieuwe
verbond-de hunne kronen aan de voeten werpen van Hem,
wien aIleen toekomt, de Macht en heerschappij door aIle eeuwem
(Openb. 4 en 5).

Broeder! het is een eerbiedwaardig ambt dat u bekleedt.
U is de opvolger van een eeuwenlange rij van dienaren van de
IIere in Zijn gemeente, die in Oud en Nieuw Testament ~rkend

worden als de vertegenwoordigers, de voorgangers, de bestierders
van Zijn volk. Ik herinner u hieraan, op aat u u rechte
denkbeelden zoudt vormen van de eer, het doel, en het gewicht
van het ambt dat' u bekleedt. Dat zal u aansporen om aUe
last af te leggen, elke hindernis van u te wcrpen, en u met aIle
kracht te begeven tot de kennis en bet volbren~en Y~n de
heilige plichten die op u rusten. Het zal u overtuigen dat het
ambt, dat bij al de afwisseling van bedelingen onderanderd
blijft, onmisbaar is voor de bloei van de gemeente.

IIet zal u verder helpen om uw hoge roeping waardig te
bewandclen. als gij ook bedenkt vanwaar gij uw aan.~ellinghebt.
De leer van de Schrift is. dat aIle bedieningen ill de kerk door de
IIere .Jezus zelf uitgedeeld worden door de IIeilige Geest. Aan
deze waarheid wordt in de Heilige Schrift groot gewicht gehecht.
Zij leert dat de IIeilige Geest gegeven is niet aIleen om een
nieuw leven te geven, maar vooral ook om de gaven en genade
te brengen die nodig zijn tot opbouwing en wasdom van het
liC'haarn. Aan een iegelik deelt de Geest mede gelijk Hij wil,
en doet aanwijzing door de gaven die Hij heeft geschonken. en
de roeping van Zijn gemeente, van de plaats die hij moet nemen
als lid of voorganger. Het doel dat de mens heeft in de kiezing
en afzondering is ondergeschikt, en vindt plaats op verschillende
wijzen naar de vrijheid die de Heer daarin in Zijn 'Voord
gegeven heeft; maar bij aIle wettige dienaars van God in Zijn
gemeente wordt verondersteld dat zij van de Heilige Geest
geroepen en afgezonderd en bekwaam gemaakt zijn voor hun
werk. En aldus is de ware ouderling een aan wie door de
Heilige Geest het ambt van opziener van de gemeente is toe
vertrouwd, en die van Hem, elk naar de mate der gave van
Christus, de bekwammaking tot dat ambt heeft ontvangen.
"Reb acht op de kudde over welke u de lleilige Geest tot opziener
heeft "esteld."
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