
Ons geskiedenis 
 

In 1937 is die gemeente Germiston gestig en dié het die jong proponent J.C. du Plessis 

beroep. Dit sou later deur sy inisiatief wees dat die gemeente Alberton tot stand sou kom. 

Die Hervormers van Alberton was vroeër, saam met die Hervormers uit die gebiede 

Primrose, Elsburg, Edenvale, Kempton Park en Witfield, lidmate van die gemeente 

Germiston. 

 

Gedurende die dertiger- en vroeë veertigerjare moes die Hervormde lidmate van Alberton 

maar met die trein ry om by die kerk op Germiston te kom. Daar was destyds maar min 

mense wat motors gehad het. 

 

Die destydse Junior Skool President Steyn (waar die distrikskantoor van die Gautengse 

Departement van onderwys in ’n stadium was asook tans die Kalossie-kleuterskool) is vir die 

kategeseklasse beskikbaar gestel. 

 

Op 30 Maart 1946 het die Ringskommissie en van die lidmate wat ’n nuwe gemeente, 

Alberton, wou stig, vir so ’n stigting byeengekom. Die gemeente word dus hierdie jaar 70! 

Daar is ooreengekom om met agt wyke te begin, elk met ’n ouderling en diaken, asook een 

ere-ouderling, G.P. Becker. Ds. J.C. du Plessis was die eerste konsulent en ds. G.J.J Roos die 

tweede. 

 

Die grense is vasgestel en die nuwe gemeente het as bruidskat ₤500 (teoreties R8 000, maar 

sekerlik heelwat meer) en vier standplase in Florentia ontvang. Verder sou die gemeente 

geregtig wees op hoogstens ₤100 uit die reserwefondse van die gemeente Germiston. 

 

Tydens die eerste kerkraadsvergadering is die wyke na tien vermeerder. 

 

’n Interessante gebruik van daardie eerste jare was, byvoorbeeld, om ’n ere-ouderling aan te 

wys asook, benewens die gewone koster, twee “begrafniskosters”, oënskynlik om, wanneer 

daar begrafnisse in die dag plaasgevind het en dit vir die koster vanweë sy gewone werk 

onmoontlik was om by te wees en te sorg dat alles reg verloop, dié take te verrig. 

Verskillende ouderlinge is ook as “sieketroosters” aangewys. Hulle taak was waarskynlik om 

hospitaalbesoek te doen. Die eerste sieketroosters was oudl. Gert Bekker en A.P. Ackerman 

en die eerste begrafniskosters oudl. Gert Bekker en W. Scholtz. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die stigting van die Hervormde Gemeente Alberton is deur ds. J.C. du Plessis geïnisieer (foto 

links) en ouderling Gert Bekker (saam met sy vrou, Kitty) was ere-ouderling, sieketrooster en 

begrafniskoster in die eerste kerkraad (foto regs) 

 

 

Met die deurlees van die ou notules kom ’n mens op komiese en interessante insidente af. In 

’n stadium het die Germiston-gemeente se koster gekla dat die Alberton-gemeente die 

nagmaalstel leen en nie skoon terugbesorg nie. Dit het onmiddellik daartoe gelei dat die 

sustersvereniging vir die gemeente sy eie stel aangekoop het. 

 

In 1949 moes teen die orreliste opgetree word omdat sy haar naels voor die orrel gevyl het. 

Sy het darem beloof om dit nie weer te doen nie! 

 

By gebrek aan ’n eie kerkgebou is die eredienste in die sinkkerkgeboutjie van die 

Gereformeerde Kerk gehou teen ’n huurgeld van 10 sjielings per diens. ’n Mens hoef nie baie 

verbeelding te hê om voor jou geestesoog die stryd te sien afspeel van ’n kerkganger wat op 

’n warm somerdag om halfvier in die bedompige sinkgeboutjies te probeer wakker bly nie.  

 

In Junie 1946 het die boukommissie, in samewerking met die argitek mnr. Hendrik 

Vermooten besluit om ’n kerkgebou te laat oprig. Die koste sou tussen ₤7 000 en ₤8 000 

wees. Die maand daarop het die gemeentevergadering besluit om ’n kerkgebou in Florentia te 

laat oprig. 

 



Omdat die kerkbesoek veel te wense oorgelaat het, het die gemeentevergadering op 24 

November 1946 besluit om ’n predikant te beroep. Op 13 Desember van daardie jaar is prop. 

T.F. Dreyer beroep, maar hy het nie die beroep aangeneem nie. 

 

Voordat hulle weer wou beroep, het die gemeente eers die moontlikheid van ’n kombinasie 

met verskillende ander gemeentes ondersoek, maar alle samesprekings het op ’n dooiepunt 

uitgeloop. Daar is toe besluit om prop. B.J. Engelbrecht, die later bekende professor aan die 

Universiteit van Pretoria en ’n hengelaar van formaat, se dienste te gebruik totdat hy later in 

die buiteland sou gaan studeer. Sy traktement (salaris) was ₤35 per maand, asook gratis 

huisvesting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. B.J. Engelbrecht in sy jongdae. Hy was 

tydelik in die gemeente werksaam voordat hy 

verder in die buiteland gaan studeer het 

 

 

Die ou sinkgeboutjie wat as kerk gedien het 
 



Die gemeente het werklik gesmag na ’n kerkgebou en ’n voltydse predikant. ’n Lening van 

₤6 000 is vir die bou van ’n kerkgebou aangegaan. Ds. JC du Plessis, op wie se inisiatief die 

stigting van die gemeente gerealiseer het en van wie ons in die eerste berig melding gemaak 

het, het die hoeksteen gelê. 

Die beroep van ’n predikant is weer eens uitgestel want die inkomste was nog nie voldoende 

om “nog ’n groot som maandeliks aan ’n Herder en Leraar te betaal nie”. “Die gemeente”, 

staan daar verder in die notule, “sou hulle nou maar tevrede moes stel met die hulp van twee 

konsulente”. 

Toe daar op 3 Februarie 1948 tot ’n beroep oorgegaan is, het die gemeente opgewonde 

uitgesien na ’n nuwe tydperk in sy geskiedenis. Die naweek van 2-4 April is ds. JDH Smit 

ontvang en bevestig. Die Sondag het hy sy intreepreek gelewer. Die einde van die dienste om 

halfvier in die sinkkerkie was in sig, want op 29 Mei 1948 is die nuwe en eie kerkgebou 

ingewy en is die nagmaal, wat tot daardie naweek uitgestel is, feestelik en plegtig gevier. 

 

 

 

 
Die kerkgebou in aanbou 

 

Die hoeksteen van die eerste pastorie word gelê 

 



 

 

 

 

 

 

Ds. JDH Smit was tot Januarie 1953 in die gemeente werksaam en is deur ds. IJ Joubert, wat 

veertien jaar die gemeente se predikant was, opgevolg. 

 

Ds. Joubert het ’n kerksaal in die vooruitsig gestel wat tot 

gevolg gehad het dat die gemeente met dié doel voor oë 

baie hard gewerk het om fondse in te samel. Daar is, 

byvoorbeeld, by elke moontlike geleentheid kerrie-en-rys 

verkoop om geld bymekaar te kry. Hoeveel kerkgeboue en 

sale het nie al met kerrie-en-rys en pannekoek tot stand 

gekom nie? 

 

Die kerksaal is 

uiteindelik onder 

leiding van die 

volgende predikant, 

ds. AJ Conradie, 

gebou en is ook na 

hom vernoem. 

 

  

Ds. JDH Smit, hier saam met sy gesin, was die 

eerste voltydse predikant van die gemeente (1948) 

 
Die program met die inwyding van die 

kerkgebou, 29 Mei 1948 

 

Ds. Joubert 



 

Na ds. Conradie se vertrek was die gemeentestandplaas 

vir ongeveer 18 maande 

vakant voordat ds. PJ 

Fouché ’n beroep 

aanvaar het. Tydens ’n 

mangeloperasie kry hy 

egter beroerte en sterf 

kort daarna. Ds. JN 

Wolmarans word die 

volgende predikant en 

bly dit tot met die aanvaarding van sy emeritaat 17 jaar later. 

 

Ds. 

Wolmarans 

inisieer die bou van ’n tweede pastorie nadat 

200 lidmate van Dinwiddie by die Alberton-

gemeente ingeskakel het en die gemeente so 

groot geword het dat ’n tweede standplaas 

noodsaaklik geword het. Ds. PJ Booysen het 

eers hulp in die tweede standplaas verleen, 

maar in Januarie 1983 is ds. P. de Kock as 

tweede predikant in die gemeente bevestig. 
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Die saal se hoeksteen word gelê 

Ds. Fouché 

Ds. en mev. Wolmarans 

Ds. en mev. Booysen 

Ds. en mev De Kock 



Kock neem in Augustus 1985 ’n beroep na Kimberley aan en word deur ds. PB Viljoen, wat 

na drie dekades steeds die bediening in die gemeente waarneem, opgevolg. 

 

 

 

 

 

Die Germiston-gemeente se getalle het egter later so 

afgeneem dat ’n deel van die lidmate van Dinwiddie in 

1994 weer by dié gemeente ingeskakel is. Na ds. 

Wolmarans se emiritaatsaanvaarding word die tweede 

standplaas opgehef en word ds. PB Viljoen die enigste 

predikant in die gemeente. In dieselfde jaar word daar 

gevoel dat gemeente ’n behoefte het aan ’n kantoor met ’n 

sekretariële beampte en mev. Wilna Kurten word in dié 

pos aangestel, ’n pos wat sy steeds beklee – na 22 jaar!   

 

 

 

  

’n Sondagskoolpiekniek in 1950 



In 1996 vier die gemeente sy vyftigjarige bestaan op luisterryke wyse. 

 

In 2009 het die behoefte aan ’n 

deeltyde standplaas ontstaan. 

Proponent T. Swartz het die 

beroep aangeneem en is op 10 Mei 

2009 in die gemeente georden en bevestig, maar omdat sy 

verder wou studeer, word sy op 31 Desember 2010 van die 

standplaas losgemaak en op 12 Februarie 2012 word haar 

opvolger, proponent CAA Loedolff, in deeltydse 

hoedanigheid in die gemeente georden. In 2014 het die 

gemeente egter besluit om nie met die deeltydse standplaas 

voort te gaan nie en word daar op 25 Januarie 2015 van ds. 

Loedolff afskeid geneem. 

 

Die gemeente Alberton is ook die “moeder” van twee dogtersgemeentes: Alberton-Wes en 

Seestergemeente (Brackenhurst). 

 

Die gemeente is hierdie jaar (2016) 70 jaar oud en glo graag dat hy sy missie gestand doen: 

Ons gemeente wil deur die liefde van God dien en meelewe tot sy eer. 

 

 

 

Proponent T. Swartz 

Proponent CAA Loedolff 

Die kerkgebou na voltooiing in 

1948 

Die kerkgebou en saal soos dit tans lyk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ds. en mev. PB Viljoen (hier saam met sy gesin) is reeds sedert 1986 die 

predikant van die gemeente 

 


