
Redaksioneel 
 
Net soos Esegiël van ouds verstom gestaan het oor die gedagte van nuwe lewe in die dal 
met doodsbeendere, so beleef ons gemeente tans `n wonderwerk soos nuwe lewe, entoesi-

asme en onderlinge liefde en omgee vir mekaar almeer sigbaar word.  Hiervoor is ons  
eerstens baie dankbaar teenoor ons Hemelse Vader wat vir Comunitas en ds Marié Britz as 
konsulent en ds Christo Alheit as brugpredikant op so `n besondere wyse in Sy diens  

gebruik het om nuwe lewe in die ou droë bene van Stellenbosch Sentraal te kom inblaas.  
Tans is ons herderlik goed versorg met nie minder as vier predikante wat op verskillende 
wyses by die Gemeente betrokke is. 

 
Ds Dolf du Plooÿ, ons nuwe leeraar, is op 25 Mei met groot blydskap in die Gemeente  
ontvang en bevestig.  Sy aanstelling het vir ons `n heerlike bonus ingehou aangesien sy  

eggenote Ankia, ook `n gelegitimeerde predikant is.  Ook ons Jeugwerker Elzanne van der 
Westhuisen is `n predikant en so-ook ons orrelis, Louis van der Watt.  Wat `n bevoorregte 

gemeente? 
 
Ons huidige Kerkraad, bestaande uit 14 gemeentelede is benewens hulle herderlike taak 

ook die leiers van die verskillende aksies van die Gemeente.  Hierdie reëling bevorder goeie 
bestuur en onderlinge samewerking.  
 

Die jaar 2014 was `n uitdagende, maar ook vreugdevolle jaar.  Daar was tye van groot  
hartseer en ook uitbundige vreugde.  Veral die entoesiasme en uitreike van ons Jeuggroep 
was rede tot groot dankbaarheid.  En nou dat alles organisatories in plek is, kan ons met 

groot entoesiasme uitsien na 2015. 
 
Ons wens u almal `n welverdiende rustyd en `n geseënde Kersfees toe.   
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Uit die hart…     

Die gedagte dat “tyd vlieg” raak skynbaar ŉ werklikheid soos wat ŉ jaar nader 
aan Desember beweeg. Ek en Ankia is byna 6 maande deel van hierdie  
geloofsgemeenskap. In hierdie tyd het ek kans gehad om mense (beter) te 
leer ken deur na mense se verhale te luister en tyd saam met hulle deur te 
bring. Ons verhale vorm ons. Ons vorm mekaar. Saam skryf ons dan ook aan 
ons  
verhale. 
 
Hierdie gemeente is op ŉ plek waar daar aan ŉ nuwe hoofstuk in haar verhaal 
geskryf word en ek het die voorreg om deel te wees van hierdie verhaal. Ek 
het diep onder die indruk gekom dat die Here self met hierdie gemeente besig 
was en is. Jesus het ons immers belowe dat Hy ons nie alleen sal laat nie  
(Matt 28:20). Die Here bly altyd besig in sy kerk. Ons word uitgenooi om die 
kreatiewe en nuutskeppende teenwoordigheid van die Gees te sien en dan 
daarby aan te sluit. 
 
Waar is die Here aan die werk in hierdie gemeente en gemeenskap? Ons is as 
dissipels geroep om sout en lig vir die wêreld te wees. Mag ons die Lig raaksien 
en volg waar Hy besig is. 
 
Ek is opgewonde om deel van hierdie familie te wees. Ek het nuwe broers en 
susters in Christus ontmoet wat vir my en Ankia onvoorwaardelik aanvaar en 
welkom laat voel. Ons is deel van julle. Saam wil ons geloofsonderskeidend God 
se wil vir hierdie familie soek en uitleef. My gebed is dat ons saam na God se 
stem sal luister en sy roeping vir hierdie gemeente uitleef oral waar ons kom! 

 
Dolf du Plooÿ 



SENTRAALNUUS 

Die waardige voorganger van die nuwe elektroniese  
nuusbrief was Sentraalnuus wat as `n gedrukte  
kopié versprei was.  Dit het altyd interessante  
inligting en gemeentenuus bevat en was heerlike  
leesstof. 
 
Die eerste redaktrise (sedert 1985) was  
Thea Brink.  Sy was opogevolg deur Sasa Malan  
en Hannes Malan wat ook die amptelike  
Sentraalnuus fotograaf was.  Latere lede van die  
redaksie was Jan Nel en Koos Engelbrecht. 
 
Greta van der Merwe was die tikster en Brenda Nel het die gereelde rubriek 
Lief en Leed hanteer.  Verder was daar tienttalle medewerkers wat bygedra 
het om van Sentraalnuus `n sukses te maak. 
 
Lidmate word genooi om `n naam vir die nuwe nuusbrief voor te stel.  
 

Richard Stears 

Oom Naas Greeff, ou-voorsitter van ons gemeente se  

finansiële kommissie, is tans ons oudste lidmaat.   

Hy word liefdevol versorg deur tannie Alta.   

Voorwaar twee “goue oues”.  Beide oom Naas en  
tannie Alta is redelik gesond.  Tannie Alta het vir baie 

jare die blommebediening in ons  
gemeente hanteer. 

 

Stellenbosch Sentraal se jongste  

en oudste lidmate.   

Op 28 September het ds Dolf die eerste keer die doop  

bedien sedert hy op  25 Mei in ons gemeente bevestig is.   

Dit was aan Hanja Mathilda Schilder, die dogtertjie van  
Peter en Gerda.  Klein Hanja is nie net ons jongste (doop) 

lidmaat nie, ek merk dat sy alreeds gereeld die  

oggend-eredienste bywoon. 



Die dames van Praktiese Diens en Barmhartigheid het op  
Sondag 19 Oktober `n gesellige gemeente-ete aangebied, wat deur ongeveer 
70 gemeentelede bygewoon was.   
 
Toe ds Dolf nog gewonder het of hy gevra was om die tafelgebed te doen of nie, het 

klein Mortie Viljoen, `n knaap van so 6 of 7 jaar, aangebied om dit te doen.  Hy het 

ewe braaf in die gang tussen die tafels gaan staan en die seën gevra, . . . . ook op die 
hande wat die voedsel voorberei het.  Dit het hierdie oupa sommer ekstra baie na sy 

kleinseun laat verlang.   . . . .  

Gemeentelede in `n  

gesellige luim by die  
gemeente ete.  

Hierdie Besige Bytjies, sowel as ‘n paar  

ander net sulke flukse bytjies, help graag 

waar hulle kan. Of dit tafel afdek is,  

nagereg aandra, kollekteer of palmkruisies 

uitdeel met die bytjie-wapen op hulle  

rokkies/hempies vasgesteek.    Dit alles 

word met entoesiasme en vrolikheid  

gedoen.  Hulle is regte  

Besige Bytjies vir Jesus. 



JEUGBEDIENINGJEUGBEDIENINGJEUGBEDIENINGJEUGBEDIENING    
  
  Elzanne van der Westhuizen  

 Jeugbedienaar (Jeugwerker) 

 
  

 Ek werk saam met ons leraar en  

 jeugouderling sodat ons gemeente se jeug ’n tuiste kan vind en  
 geestelik versorg word.  Hierdie geestelike versorging neem baie 
vorme aan onder andere kategese (waar die jeug op reis gaan met God, 

mekaar en die Bybel), jeugbedieningsgroepe (waar die jeug self ‘n geleentheid kry om te dien 
in die gemeente sowel as die gemeenskap) en ‘n aanddiens gerig op die jeug. 

 
In 2014 het Sentraal Jeug weer ‘n opwindende en bedrywige jaar gehad. 

Die jeug van NGK Stellenbosch-Sentraal bestaan tans uit die volgende groepe: 

• Kleuterkerk (2-6 jarige kinders wat bedien word tydens oggenddienste.) 

• Junior Kategese (Gr. 1-7 wat verdeel in 2 groepe, nl. Gr. 1-2 & Gr. 3-5, en word ook bedien tydens  

oggenddienste.) 

• Senior Kategese (Gr. 8-10 verdeel elkeen as graad-groep en kom weekliks bymekaar tydens  

skoolkwartale in die week om ons koshuis-tieners te akkommodeer. Ons is ongelooflik bevoorreg om 

‘n geestelike tuiste te kan wees vir tieners van gemeentes regoor die land en selfs Namibië!) 

• Belydenis-voorbereiding (Voorbereiding vir dooplidmate wat graag hulle geloof wil bely voor die 

geloofsgemeenskap en só belydende lidmate van die NG Kerk word.) 

• Jeugbedieningsgroepe waar die jeug self in die gemeente en gemeenskap dien: 

ο Die erediens-groep is verantwoordelik vir die gasvryheid en voorbereiding van die aanddiens en reël 

ook die jaarlikse dinee, of nou ook bekend as die “Lentebal”, vir al die hoërskool-tieners en mentors 

betrokke by die Jeugbediening. 

ο Die band is verantwoordelik vir die lei van die musikale aanbidding in die aanddiens, asook met  

spesiale geleenthede soos DRAMAties en Jeugweek. 

ο Die uitreikgroep wat projekte dryf wat die gemeenskap bevoordeel in samewerking met die hele  

gemeente. 

ο Die DRAMAties-groep is verantwoordelik vir die jaarlikse toneelproduksie wat ‘n getuienis-bediening 

is vanuit die jeug aan almal. Hierdie jaar het dit plaasgevind 27-31 Julie en volgende jaar se datums is  

26-30 Julie. 



    IMAGE-meisiebediening is ‘n bediening  

    spesiaal gerig op tiener-meisies om hulle te herinner aan die  
    liefdevolle manier waarop God na hulle kyk. 
 
    Al die groepe was deur die jaar besig met verskeie aktiwiteite en  

    spesiale geleenthede, hier is maar net ‘n blik op ‘n paar oomblikke  

    van Sentraal Jeug in 2014: 

 

      Links: Elzanne, Minjonne      

      en  Sentraal Jeug-leiers      

      by die #imagine Jeugsaamtrek  

      op Môreson-plaas buite Malmesbury.  

   

 

 

 

 

 

 

Regs: Die belydenisgroep 2014  

en mentors wat gaan kamp het by  

Kogelberg Farm Hostel Malmesbury. 

Links:  Die span  

verantwoordelik vir die  

aanmekaarsit (en  

uitmekaarhaal na die tyd!)  

van DRAMAties 2014. 

         



Lede van die uitreikgroep vrolik getooi vir die Lentebal.                        

Onder: Twee tieners van die erediensgroep 

gereed om aanddiens-bywoners vriendelik 

te ontvang by ‘n “Celebration”-diens. 



Die Jeug-uitreik-groep vir 2014 het uit 16 begeesterde jong mense 
bestaan wat baie passievol is vir die lewe. Die jaar het met groot 
vreugde begin en nou is dit is alweer verby. Ons het vroeg in die 
jaar al aan die werk gespring en het begin om “teddies” in te 
samel. Ons het dit by twee kleuterskole in Idasvallei gaan 
uitdeel, waar daar behoeftige kinders is. Die projek was baie 
suksesvol omdat ons meer as 230 “teddies” ingesamel het en ons 
kon ŉ glimlag op baie kinders se gesigte sit. Die teddies het ook 
die gemeente laat glimlag, want ds Alheit het die oggend met die aanvang van 
die erediens gesê hy dink daar is meer teddiebere in die kerk as lidmate.   
 
Die tweede projek wat ons aangepak het, was om kos in te samel vir die 
Kylemore sop-projek. Ons het ŉ klomp sakke uit gedeel in die gemeente en 
tussen die jeug en ons kon ŉ hele paar honger mae vul deur die winter. Steeds 
in die winter het ons ’n baie groot skoene, klere en komberse projek gehad. 
Ons het meer as 20 bejaardes in Kylemore gaan bedien met elkeen ’n 
kombers vir die winter. Daar was meer as 15 groot sakke vol klere en skoene 
en selfs ook beddegoed. Die VGK gemeente in Kylemore het hierdie klere en 
skoene aan die mense wat dit nodig gehad het, uitgedeel.  

 
Ons voorlaaste projek vir die jaar was `n besoek aan die Langverwag  
aftree-oord om by ŉ paar van die bejaardes te gaan kuier. Ons het vir hulle 
boekmerke uitgedeel wat die kinders van die Junior Kategese met baie 
liefde en omgee vir hulle gemaak het. Die laaste projek vir 2014 is die 
Kersfees-projek waarin ons vir Kylemore Crèche se kinders kerspakkies 
opmaak. Ons bedien hierdie jaar 80 klein kindertjies en hoop om hulle 
hartjies baie bly te maak. Ons gaan hierdie Kersfeespakkies aan die einde 
van November aan die kinders skenk. 
 
Ons sê baie dankie vir die gemeente se ondersteuning deur die jaar en aan 
ons Hemelse Vader vir die voorreg om soveel harte te kon bly te maak. 
Minjonne Lepen, Uitreik 2014 



Die heel eerste uitreik is gedurende Maart 2014 gehou.  Ons het ’n kleuterskool in 

Idasvallei besoek om teddiebere uit te deel. 

Van links: Hanel Smith, Tanika Verster, Salomay Smith, Dnel Lochner, Chane Voster, Desmarie Burger, Minjonne 

Lepen en Elzanne van der Westhuizen.  Voor van links: Le Roux van den Heever, Nienke Palm, Carla Veer en 

Isabella Turner. 

Hier is van die Jeug saam met die kinders van die kleuterskool.  

Hier is n
og van d

ie jeuggr
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se kinde
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kleiner k
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4 
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uterskoo
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besoek. 

 



Hier is die hele jeug uitreikgroep 

saam met die al die kinders van  

die Idasvallei kleuterskool. 

Kyk net my “tierteddie”! 

Ons is tog op die foto! 

 



Vir ons volgende uitreik wat in April plaasgevind het, is klere, 

skoen en komberse in die gemeente versamel. 

NGK Stellenbosch Sentraal- en VGK Kylemore se jeug saam 

met die bejaardes vir wie ons komberse uitgedeel het.  

Jeugleiers en van die jeug van NGK Stellenbosch Sentraal saam 

met VGK Kylemore se jeug en jeugleiers toe ons die klere gaan 

uitdeel het.  

Wat `n belewenis was dit nie 

vir die jeug van ons gemeente 

om soveel vreugde in die harte 

van hul naastes te bring nie. 



Die Kersmarkkomitee Die Kersmarkkomitee Die Kersmarkkomitee Die Kersmarkkomitee     
is kliphard aan die werk en ons sien uit na `n baie suksevolle 

mark.  Sterkte aan almal wat daarby betrokke is. 



  
 

      In elke organisasie is daar mense wat agter  die  
     skerms werksaam is om die sisteem aan   
     die gang te hou. Ook `n kerklike gemeente   
     kan nie sonder sy ondersteuningspersoneel  
 suksesvol bedryf word nie.  Dikwels is van die persone  vir baie lidmate  
 onbekend en kry hulle nie die nodige erkenning en waardering nie. 
 

Louis sê:  “Ek het die voorreg om die gemeentesang te  
begelei deur my orrelspel, asook die liturgie te ondersteun 
deur die keuse van solo orrelwerke wat ek vooraf en/of  

tydens die diens speel. Dis my 34ste jaar as voltydse orrelis 
in gemeentes, en my 8ste jaar by Sentraal, en ek geniet 

steeds elke oomblik!” 
 

Die kosters is verantwoordelik vir die oop- en toesluit van die 
kerksentrum. Verder moet hulle ook verseker dat die dienste wat 

daar gehou word vlot verloop wat betref klankversterking en 

projeksie van teks, woorde van liedere ens..  Die belangrikste aspek 

van die kosters se taak is om seker te maak dat die kerk sentrum 

gereed is vir eredienste of enige ander kerklike geleenthede.  

2 
 

Die Skriba, Wendy Theron, is verantwoordelik vir die  

doeltreffende afhandeling van alle administratiewe take,  
insluitend: korrespondensie, kommunikasiewerk en byhou van  
 lidmaat- en doopregisters, administratiewe ondersteuning aan 

die kersmarkkomitee en algemene kantoorwerk van die Gemeente. 
Die Skriba staan onder die toesig van die Kerkraad by wyse van 

die Bediening:  Administrasie.  

 

Neco Smit Coert Grobbelaar 



 Miemie Koch, se taak is toesig en beheer oor alle finansiële 
sake en afhandeling van korrespondensie insake finansies in  
samewerking met die voorsitter van Aksie Finansies.  Verder 

verantwoordelik  vir die nougesette en noukeurige  
invordering en hantering van alle gelde deur die Gemeente en 
Kersmark maatskappy ontvang, hierby ingesluit dankoffers 

en kollektes.  Byhou en opdatering van Beleggings,  
Versekering, opskryf van boeke en byhou van die Bateregister word ook 

hierby ingesluit. 
 
 
 

 
George Arnolds, die algemene assistant, is verantwoordelike 

vir die dag tot dag instandhouding van die tuin, terrein, 
kerkgebou, Junior Akademie perseel, gedenkmuur en die 
twee skeepshouers.   Deel van sy pligte as Algemene  

Assistant is om weekliks kruideniersaankope 
vir die Sondagdienste te doen, en die uithaal 
van pos.  Hy het een algemene werker aan 
wie hy take gee om hom by te staan in sy 
daaglikse aktiwiteite.   George is die spreekwoordelike  

“Jack of all trades” en defnitief “master of ALL”. 
 

 
 

Wellington Ntongana, die algemene werker en motorwag,  
ontvang sy opdragte van George, die Algemene Assistant en 

help met die instandhouding van die tuin en perseel.   
 

Hy help ook met die sekuriteit, van die motors van  
gemeentelede, tydens die erediens op ‘n Sondag.   

Besonders van Wellington is dat hy Sondae-oggende  
wanneer hy as motorwag optree, altyd respekvol  

   gekleë is asof hy die erediens kom bywoon. 
 
 



Die dames aan die stuur van Junior Akademie 

 

Junior Akademie 

Lorain Smit 
Skoolhoof 

René Markgraaff 
Sekretaresse 

 

Junior Akademie het in 2013 in nuwe klaskamers ingetrek en die getalle het aangegroei tot 

140 kinders per dag wat deur 23 personeellede versorg en onderrig word.  Die skool word in 
doelgemaakte lokale gehuisves wat aan die Sentraalgemeente van die NGK  
behoort.  Wat die bestuur daarvan betref, staan dit egter heeltemaal apart van die  

Sentraal Gemeente, hoewel daar tog sekere raakpunte is, soos byvoorbeeld met die uitreike 
wat deur die Jeuggroep van die Gemeente georganiseer word. So byvoorbeeld het Junior 
Akademie hierdie jaar ook die Jeuggroep van Sentraal Gemeente se hand  

gevat en gehelp met twee van die uitreike nl. die Beertjieprojek en toe ook later die jaar 
met die kospakkie en sopprojek te Kylemore. 

Kyk net na die vrolike skenkers en  

dankbare ontvangertjie. 

Ons is tans besig met ons uitreik na Imbali Aftercare Centre te Kylemore. Hierdie sentrum  

is begin deur ‘n handjievol vrywilligers wat ‘n behoefte gesien het aan ‘n nasorg vir kleuters, 
veral Gr R. Die laerskool in Kylemore bied nie nasorg nie en die kinders is dan in die middae  

in die strate losgelaat. Hierdie groepie mense het ongelooflik baie vermag en kon hierdie jaar 

vir 25 Gr R kindertjies ‘n veilige hawe skep in die middae na skool.  
 

Hulle skuif volgende jaar na ‘n lokaal by die laerskool en sal dan ook middagsorg aan die ander 

laerskool kinders kan bied. Die gemeenskap van Kylemore het ook ingespring en help ook waar 
hulle kan. Junior Akademie gaan hierdie jaar vir elke Gr R maatjie ‘n kersboksie sowel as  

‘n skoolgereedheidsboksie opmaak. Dit sal op 28 November tydens Imbali se  
kerspartytjie aan die kindertjies oorhandig word. 

Junior Akademie, ‘n veilige, speel en leer  

sentrum vir babas en kleuters tussen die  
ouderdomme van 4 maande tot 5 jaar, is in  
Januarie 2009 met 19 kinders begin. Delia van 

Wyk was die eerste skoolhoof tot en met haar  
aftrede gedurende Maart 2012.  Lorain Smit het 
in 2012 by haar oorgeneem.  



 LERAARS VAN STELLENBOSCH-SENTRAAL 

Met die afstigting van van die Studentegemeente, was di J.W. (Jan) Hanekom 

(1985 – 1987) en T.E. (Ernst) Lombard (1985 -1989) ons eerste leraars.   

Ds Hanekom was van 1987 -1991 na Washington VSA gesêkondeer, terwyl  

ds Lombard van 1989 – 1992 as kurator van die Kweekskool gedien het.  Ds 

Lombard het in die tuig gesterf. 
 

Ons volgende predikant was dr J.H. (Johan) Cilliers (1988 -2001), wat later `n  

aanstelling by die Kweekskool aanvaar het. 
 

Ook ds J.H. (Kobus) Koch (1990 – 1993) het in ons gemeente gedien. Na sy vertrek 

het ds P.A. (Paul) du Toit (1993 1997) in ons gemeente gedien.  Ds du Toit is  

opgevolg deur ds G.J. (Kobus) de Leeuw wat van 2001 tot 2013 die  

gemeente bedien het. 

Tans dien ds (Dolf) du Plooÿ in ons gemeente sedert 16 Mei 2014. 
 

Daar was ook `n aantal hulpleraars, waaronder dr Carel Anthonissen, ds Tinus van 

Zyl, ds Hennie Jansen van Rensburg (gemeentelid) en Chris du Raan wat dienste 

waargeneem het terwyl dr Johan Cilliers by die Kweekskool klas gegee het.    

Dr Anthonissen is later tydelik op kontrakbasis in die gemeente aangestel. 

 
Met die volgende nuusbrief sal besonderhede oor die jeugwerkers sedert 1985  

verstrek word. 
Inligting verstrek deur Richard Stears    

 

 

Baie dankie aan die volgende medewerkers: 
Ds Dolf du Plooÿ    

Truida Murray 

Elzanne van der Westhuizen 

Minjonne Lepen 

Louis van der Watt 

Wendy Theron 

Miemie Koch 

Neco Smit 

Richard Stears        

Lorain Smit  

René Markgraaff 

Die volgende uitgawe verskyn DV vroeg 2015.                  

Nuusbrief saamgestel Nuusbrief saamgestel Nuusbrief saamgestel Nuusbrief saamgestel     
deur deur deur deur     

Hennie HeydenrychHennie HeydenrychHennie HeydenrychHennie Heydenrych    


