
Nederduitse Gereformeerde Kerk 

Hoewel die Nederduitse Gereformeerde (NG) gemeente van Alberton eers amptelik op 16 

August 1916 gestig is, strek die geskiedenis van dié kerkgroep se betrokkenheid in die dorp 

terug na 1905. Die naaste gemeente was in Germiston geleë, self eers in 1899 gestig. 

Germiston se gemeente het die nuwe buurdorp onder sy vlerk geneem. Buitedienste is een 

keer per maand in ’n tent op die oop erf op die hoek van Noordstraat (nou Andries 

Pretoriusstraat) en Eerste Laan gehou. In die huisie langsaan het die Van der Merwe-familie 

sommer dan ook Sondagskool aangebied. Die eerste kind wat tydens ’n buitediens te 

Alberton gedoop is, was Carel Ignatius Krogh, seun van die dorpslagter Pieter Krogh - op 24 

Augustus 1905. 

Omstreeks dieselfde tydperk 

aan die begin in 1906 het 

sowel Afrikaanse as Engelse 

gelowiges meer formele 

plekke van aanbidding laat 

oprig. Die Afrikaanses het ’n 

sinkgebou by ’n myngroep 

gekoop en te Hooflaan (nou 

Charl Cillierslaan) laat oprig, 

terwyl die Engelssprekendes 

’n ’Undenominational 

Gospel Mission’ ’n paar erwe 

laer die heuwel af laat bou 

het. Die Sinkkerk het ’n 

tweeledige doel gedien en is 

in die week gebruik as eerste 

skool, met lakens wat gehang 

is om die klassies van 

mekaar te skei. Die eerste 

Albertoners wat trots hulle dogter in die sogenaamde Sinkkerkie laat doop het, was Hannes 

en Judith Nel. Isabella Nel is op 1 April 1906 gedoop.  

Die begeerte om ’n eie gemeente in Alberton te stig, het ná die Uniewording in 1910 en die 

Rebellie in 1914 bly groei. Op 16 Augustus 1916 het die dag uiteindelik aangebreek en ’n 

gemeente in Alberton het ’n realiteit geword. Siende dat Imilius Vermooten as kassier-diaken 

verkies is, is sy dogter Eileen die voorreg gegee om op Maandag 27 Augustus 1916 die eerste 

kind te word wat in die nuwe gemeente gedoop is. Vermooten is in latere jare as voorsitter 

van die Gesondheidskomitee (voorloper van die Dorpsraad) verkies en een van 

Brackhenhurst se hoofstrate dra sy naam.  

 

Die Sinkkerkie met’n byeenkoms tydens Kersfees. Feitlik 

die hele Alberton-gemeenskap was daar. 

 



 

 

Die Sinkkerkie in Hooflaan (nou Charl Cellierslaan) het vir langer as twintig jaar as 

kerkgebou in Alberton gedien. Dit was ook skoolgebou, konsert-venue en het etlike politieke 

vergaderings oorleef. ’n Klein traporreltjie is aangekoop, op Sondae deur Johanna Vermeulen 

en later Anna Krogh, gespeel. 

 

In 1917 is Salomon Stander, 

die eerste predikant, met 

groot vreugde verwelkom. As 

jong ongetroude man in sy 

eerste gemeente, moes hy by 

die weduwee Potgieter in 

Eerste Laan loseer terwyl 

daar na ’n geskikte pastorie 

gesoek is. Gert Dormehl se 

huis, ook in Eerste Laan, is 

uiteindelik aangekoop.  

 

Ds. Stander wou graag ’n 

behoorlike kerkgebou laat 

oprig. Hoewel 

vooraanstaande families soos 

die Meyers en Dormehls erwe 

aan die gemeente geskenk 

het, was dié aparte erwe gans 

te klein vir ’n kerkgebou wat 

die groeiende gemeente moes 

dien. Daar was egter ’n blok 

IR Vermooten, wie se dogter die eerste kind was 

wat in die nuwe gemeente gedoop is, se grafsteen 

in Primrose, Germiston 

 

Ds. Stander, die eerste predikant, hier saam met sy vrou, 

was van 1917 tot 1920 die predikant. 

 



van agt onbeboude erwe in die middel van die dorp wat aan ’n Alberton Estate Syndicate-lid 

behoort het wat in die Oos-Kaap gewoon het. Ds Stander het persoonlik na Cathcart gereis 

om met die eienaar te gaan onderhandel en teen 1920 kon die gemeente al die erwe aankoop. 

Dit het egter op die skouers van ds. Stander se opvolger geval om die droom van ’n 

kerkgebou te verwesenlik. Ds. Burgert Muller het die voorstel van ’n gemeentelid, William 

Foote, aanvaar dat die mense een of meer stene vir die toekomstige gebou kon borg om só die 

geld te in. 

 

Op Saterdag 27 Oktober 1927, 

is ’n saal amptelik ingewy wat 

vir tien jaar as kerkgebou 

gedien het. (Vanweë ernstige 

krake, is die saal later gesloop 

en met die hedendaagse een 

vervang.)  

 

Ds. Muller vertrek na 

Wesselsbron en word deur ds. 

Roelof Theron opgevolg. Hy 

moes die gemeente deur die 

Groot Depressie, groot 

werkloosheid, droogte en 

armoede bemoedig. 

 

Ds. Wessel du Toit het die leisels in 1936 oorgeneem. Hy was ’n charismatiese prediker wie 

se preke groot aftrek gekry het. Stoele moes Sondag na Sondag ingedra word en die gebou 

was te klein vir die skares. Ds. du Toit het ’n kerkgebou op groot skaal beplan. 

 

In 1937 doen ds. Wessel du Toit 

ŉ ernstige beroep vir ŉ 

kerkgebou wat minstens 1 400 

mense kon huisves omdat die 

gemeente reeds tot daardie getal 

lidmate gegroei het. Gerhard 

Moerdyk, bekende argitek van 

meer as vyftig kerke, het die 

plan opgetrek. Die mure moes 

45 cm dik wees en die toring 25 

meter hoog. Die koepel wat 

akoestiek sou verbeter, was ŉ 

groot, onbeplande uitgawe maar 

die gemeente het ingespring en 

met fondsinsameling begin 

woeker. Die hoeksteen is in 

April 1938 gelê.  

 

Die nuwe kerksaal is in 1950 

deur ds. Lehmkuhl ingewy. 
 

Die kerkgebou is deur Gerhard Moerdyk ontwerp en in 

1938 ingewy. 



Met die verbygaan (die eeufeesherdenking van die Groot Trek) in Desember van die 

Voortrekkerwaens na die monument buite Pretoria, was die kerk nog nie voltooi nie, maar 

almal was gretig om die gebou op dieselfde dag in te wy as wat die waens deur Alberton sou 

beweeg. Sonder horlosie en sonder vloere is die kerk dus op 6 Desember 1938 ingewy. Op 

daardie dag het ds. Du Toit die naam Eeufeeskerk gebruik. Nadat die kerk voltooi en die 

orrel installeer, is dr. Meerkotter, bekende orrelis van Johannesburg, gevra om ŉ uitvoering 

op die spoggerige orrel wat uit Duitsland ingevoer is, te gee. 

 

Ná die Moedergemeente met sy sierlike kerkgebou gevestig is en die moeilike jare van die 

Tweede Wêreldoorlog agter die rug was, het die eerste afstigting plaasgevind. Daar was meer 

as 2 000 lidmate in die gemeente en die Ring 

het afstigting sterk aanbeveel. Op 22 April 

1947 stig Alberton-Wes met 350 lidmate af 

om die gelowiges in veral New Redruth te 

dien. Ds. A. Raats is na die gemeente beroep. 

Slegs twee jaar ná die stigting is begin om die 

kerkgebou op te rig. Die plan het baie 

ooreenkomste met die NG kerk op Cradock 

getoon, wat op sy beurt geskoei is op St 

Martins-in-the-fields in Londen. In Junie 1950 

is die Grieks-Gotiese kerk dan ook ingewy. 

 

In dieselfde jaar het Alberton-Oos (Florentia) 

dan ook afgestig, gevolg deur Alberton-Suid 

(Randhart) in 1966 en Alberton-Noord (South 

Crest) in 1969. Brackenhurst het in 1973 

gevolg en Brackendal in 1983. In 1978 het 

Verwoerdpark bygekom. 

 

 

 

 

 

 

 

Die NG Kerk Alberton-Wes se bekende 

kerkgebou in New Redruth. Die nuwe 

kerksaal is in 1950 deur ds. Lehmkuhl 

ingewy. 
 


