
Gereformeerde Kerk Alberton 
 

Die Gereformeerde Kerk Alberton stig op 9 Desember 1939 van Germiston-gemeente af 

nadat die gemeente onder moeilike omstandighede in Alberton selfstandigheid moes verkry 

te midde van ’n dreigende wêreldoorlog, mynstakings, ens. 

 

Die eerste lidmate, Klaas Prinsloo en Jan Lombard, was stigterslede van die dorp. Daar is 

eers sedert 1906 beurtelings saam met die Hervormde en NG Kerk van die “sinkkerkie” in 

Charl Cellierslaan gebruikgemaak. In 1927 koop die Gereformeerdes die sinkkerkie teen ’n 

bedrag van £190 (ongeveer R380) van die NG kerk. 

 

Dat die Gereformeerde 

gemeente eers twaalf jaar na 

die aankoop van die sinkkerkie 

afgestig het, toon die 

bereidwilligheid, moed en durf 

wat Albertonse lidmate aan die 

dag gelê het om voor afstigting 

éérs ’n eie kerkgebou te bekom. 

Na die aankoop van die kerkie 

in 1927 word die vooraansig 

opgeknap. 

 

Gedurende 1945/’46 word daar 

beplan om van die Stadsraad 

grond vir ’n volwaardige kerkgebou te bekom waar die huidige gebou in Parklandslaan is. 

 

Op 5 Junie 1948 vind die hoeksteenlegging plaas en 

bouwerk vorder maar stadig omdat die moeilik was om 

materiaal te kry. Intussen is die ou kerkie verkoop en moes 

eredienste onder seile in die onvoltooide gebou gehou word. 

Op 2 Julie 1949 word die kerk amptelik in gebruik geneem. 

Gedurende die beplanning en bouwerk het die katkisante ’n 

“klokfonds” gestig en daaruit is die drie klokke aangekoop 

– spesiaal bestel en ingevoer van ’n gietery in Nederland af. 

 

Fondsinsamelings deur die susters het die aankoop van ’n 

Hammondorrel moontlik gemaak. Nagmaalstafels en 

bypassende stoele is ook spesiaal gemaak.  

 

Ds. K. S. Van Wyk de Vries (in die omgang as ds. KS bekend) was sedert Januarie 1946 

reeds predikant en hy het die hoeksteenlegging waargeneem. Ds. KS het diep spore in die 

gemeente getrap en nadat hy in 1952 ’n beroep na Bloemfontein aanvaar het, beroep die 

Die “ou kerkie” met ’n nuwe aansig 
 

Hoeksteenlegging. Ds. KS van Wyk de Vries staan heel 

voor 
 



gemeente op 16 Maart 1952 ds. Peet Venter vanaf 

Enkeldoorns, maar omdat sy vrou skielik sterf, 

word die hele proses uitgestel. 

 

Oor twee weke vertel ons onder meer oor die 

daaropvolgende predikante, afstigtings, ens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Die huidige kerkgebou 

 

Ds. Peet Venter aanvaar die beroep na die 

gemeente en word op 19 Julie 1952 bevestig, 

kort nadat sy vrou skielik te sterwe kom 

terwyl hy nog predikant te Enkeldoorns was. 

Tydens sy bediening in Alberton het heelwat 

Nederlandse Gereformeerde immigrante 

hulle intrek geneem en moes ds. Peet 

bontstaan om hulle met pastorale hulp 

behulpsaam te wees aangesien hulle nie met 

die Suid-Afrikaanse gewoontes bekend was 

nie.  

 

’n Tweede tragedie tref ds. Venter gedurende 

1954 toe sy negejarige dogter, Anna, by die 

skool aan die uitveër agter op haar potlood 

verstik en sterf. Gedurende Augustus daardie 

jaar aanvaar ds. Peet die beroep na 

Groblersdal. 

 

Presies ’n jaar later word ds. GPL van der 

Linde as die nuwe predikant bevestig. Sy eerste doelwit was om die kerkskuld te delg wat 

soos ’n tou om die nek van die gemeente gehang het. Hy en ’n diaken spring aan die werk, 

doen huisbesoek en stel die kerk se skuldlas aan die lidmate. Binne twee jaar was die skuld 

gedelg! Ds.Van der Linde en sy vrou het diep spore in hierdie gemeente getrap. In 1958 

 

’n Vroeëre foto van ds. Peet Venter en sy 

gesin. Sy vrou is kort voor sy koms na 

Alberton oorlede en sy dogtertjie, Anna, 

terwyl hy hier predikant was  
 



aanvaar hy egter tog ’n beroep na Bloemfontein. Dit is 

belangrik om te meld dat hy ná 17 jaar in Bloemfontein, as 

professor na die Teologiese Skool Potchefstroom beroep 

word.  

 

Vroeg Januarie 1959 word proponent LF Schulze beroep. Op 

25 Januarie 1959 lewer hy sy intreepreek na sy inseëning as 

predikant. Met sy B. Mus.-graad kon hy die gemeente met 

behoorlike sangoefeninge voor die aanvang van die eredienste 

Sondae onderrig en sodoende hulle sang verbeter. Teen die 

einde van 1962 ontvang hy sy Meestersgraad in musiek. 

 

Op 26 Junie 1966 vind afstigting plaas en ontstaan ’n tweede 

Gereformeerde gemeente, naamlik Alberton-Wes. Die 

Natalspruit dien as 

die grens tussen die 

twee gemeentes. 

 

Die volgende 

predikant was ds. 

Jurie Venter, bevestig op 22 Maart 1970. 

Gedurende 1972 ontvang hy ’n beroep na die 

kombinasiegemeente Tsumeb-Otjiwarongo, 

Namibië (destyds SWA). Gedurende Oktober 1972 

vertrek hy uit die Gemeente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ds. Simon van der Bijl van 

Kaapstad word op 11 Maart 1973 

as die nuwe predikant bevestig. 

Kort na sy aankoms word daar met 

verskeie bouprojekte wat reeds in 

die beplanningstadium was, aan 

die werk gespring. ’n Saal word 

gebou terwyl die moederskamer 

opgeknap word. 

 

Gedurende 1976 word daar aandag 

gegee aan die opknapping van die 

binnekant van die kerkgebou. Hier 

het ds. Simon belangrike insette 

gelewer tesame met kundigheid 

van verskeie kerkraadslede. 

’n Troufoto van ds. Van der 

Linde met Cornelia van der 

Merwe 
 

Ds. Schultze was van Januarie 1959 

tot Junie 1969 predikant 

Wyle ds. Simon van der Bijl en sy gesin 
 



Hierdie opknapping het die binnekant ’n geheel nuwe 

voorkoms gegee, sodat die gemeente vandag nog trots daarop 

is. 

 

’n Pragstuk waarop die gemeente baie trots is, is die 

meganiese pyporrel, gebou deur Ganser, wat op 18 

Maart 1965 in gebruik geneem is. Gedurende 1977 

word die orrel, vanweë aanhoudende probleme, in sy 

geheel opgeknap, en “meer speelbaar” gemaak.  

 

Op 31 Januarie 2000 emeriteer ds. Simon ná bykans 27 jaar se 

getroue bediening en vestig die egpaar hulle in Marthinusweg, 

Florentia. Na ’n kort siekbed sterf hy op 12 Mei 2008. 

 

Gedurende 2000 word ds. Gert Kruger vanaf kombinasie 

Koffiefontein/Faurismith/Jacobsdal beroep. Weens 

persoonlike redes bedank hy as predikant van die 

Gereformeerde Kerke, Suid-Afrika en verlaat die gemeente 

gedurende 2001. 

 

’n Nuwe predikant, ds. Kobus Erasmus van Volkrust/Vrede, 

word gedurende 2001 bevestig. Kenmerkend van ds. Kobus 

was dat hy dikwels lidmate per fiets besoek het om fiks te bly. Hy was ook ’n ywerige jagter en het 

gedurende die wintermaande verlof geneem om in die Vrystaat te jag.  

 

Vroeg in Januarie 2008 

aanvaar ds. Kobus ’n 

beroep na sy vorige 

gemeente. Ds. Andries 

Kruger en sy gesin vanaf 

Springs neem hulle intrek 

in Alberton. Op 2 

November 2008 word hy 

as die nuwe predikant 

bevestig en hy dien steeds 

in die gemeente. 

 

As ’n mens na die 

geskiedenis van die 

Albertongemeente 

terugkyk, kan ons getuig 

van die Here se seën en 

van sy genade wat hierdie 

gemeente ervaar het.  

 

Aan Hom al die eer en 

heerlikheid. 

Die binnekant van die kerkgebou 

met sy besondere orrel 
 

Ds. Andries Kruger en sy gesin 
 


