
 

 

 

Dr. Isabel Murray tree af 

Die Eekhoring 

• Stellenbosch is bekend vir 

sy eekhorings. 

• Hulle versamel, stoor en 

versprei kos. 

• Net so is die Argief: Ons 

versamel argivalia, ons 

stoor dit onder ideale om-

standighede, ons soek 

voortdurend na iets nuuts 

en herontdek die oue, maar 

ons deel ook graag met 

ander. 

• Vandaar die naam van ons 

Nuusbrief. 
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Die familienaam MURRAY is sinoniem met die NG Kerk. Hierdie familie 

het groot voetspore in die kerk nagelaat op vele terreine, maar so ook 

in die Argief op Stellenbosch. Die afgelope vyf jaar het een van hierdie 

kleinkinders, dr. Isabel Murray, as argiefbeampte op Stellenbosch 

gewerk. Haar binnekennis van die Murray-familie en omvattende 

belangstelling in die doen en late van die Murrays op vele terreine van 

die kerk en veral ten opsigte van sending het haar op ’n 

ontdekkingsreis geplaas. As argiefbeampte en navorser kon sy die 

verhale van die uitgebreide Murray-familie uitpluis en fyner ontsluit. 

Hiermee is daar ’n  onskatbare bron van inligting oopgesluit vir verdere 

gebruik. Dit het haar ook in ’n  posisie geplaas om nouer met navorsers 

en dosente in kerkgeskiedenis te werk. Op Vrydag 28 Mei is daar van 

Isabel afskeid geneem tydens ’n  geselligheid in die Attie van Wijk-

ouditorium. In haar afskeidsaanbieding het Isabel vertel van haar reis 

met Andrew en Emma Murray en hul gesin. Sy het met ’n  pragtige 

aanbieding, wat ryklik aangevul is met argivale materiaal en foto’s, 

vertel van hul werk op velerlei terreine van die kerk en in die 

sendingvelde van Afrika.  

Dr. Isabel Murray saam met die Bestuurder: Argief, dr. Andrew Kok 



 

 

Isabel vervolg... 

Isabel sal veral onthou word as gewaardeerde kollega, uitstekende navorser en kenner van die 

argiefversameling, uitstaller en aanbieder van formaat en ma vir die studente-assistente. 

Kollegas sal ook haar liefde vir natuur en veral die blommeprag onthou en ook hoe sy altyd 

God se hand in die natuur kan sien en dit deurtrek tot haar persoonlike godsdienslewe. Haar 

pragtige blommerangskikkings en fynproewersgebak sal ons ook altyd bybly. 

 

Die Argiefpersoneel, kollegas by die sinode, dosente, navorsers en studente wens Isabel ’n 

vreugdevolle aftrede toe. Ons weet dat ons haar nog baie as navorser sal terugverwelkom en 

sien uit na nog navorsingswerk wat haar pennevrug sal wees. 

 

Tydens ’n  geselligheid in die Attie van Wyk-Auditorium is  daar op gesellige wyse afskeid 

geneem. Personeel en gaste is op ’n  koue wintersmiddag getrakteer op sop en broodjies en 

daarna het Isabel haar aanbieding gedoen. Op eg kerklike wyse is daar aan haar ’n adres 

aangebied — geskoei op een van die talle voorbeelde wat hier in die Argief bewaar word.   
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Samewerking met Kweekskool 
Oor die twee laaste jaar is bande met Teologiese Opleiding versterk. Nie net het die Argief 

oorgeskuif na die Diensgroep vir Teologiese Opleiding nie, maar bande met die Kweekskool is 

ook verder uitgebou. Die Bestuurder: Argief is ook aangestel as Navorsingsgenoot van die 

Departement Sistematiese Teologie en Ekkelsiologie. Dr. Lisel Joubert (’n STA-lid) is ook vanaf 1 

Augustus aangestel as lektor in hierdie Departement met opdrag Kerkgeskiedenis.  

Die Argief werk reeds sedert 2020 nou saam met Lisel om ’n module in Historiografie aan te bied. 

As gevolg van COVID is die 2020 module intyds aangebied, maar daar is ’n hele aantal lesse 

geleer en kon ons in 2021 die kursusinhoud baie meer stroombelynd gereed hê. Profiele van 14 

verskillende persone is toegelig met argivale bronne (argivalia, briewe, foto’s, artikels, boeke, 

ens.) en studente moes toe twee persone kies waaroor hulle navorsing wou doen. Die studente 

moes hul navorsingsartikel voorlê en ook in die klas aanbied. Hierdie was ’n interessante en 

leersame ervaring vir die dosente, studente en die Argief. 

Die onderstaande biografieë kon nagevors word:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die studente het ook besoek gebring aan die Argief waar hulle eerstehands te doen gehad met 

argivale bronne en daarna is hulle op ’n toer deur die Argief se kluise geneem.  

’n Aantal studente tydens hul besoek aan die Argief. Dr. Lisel Joubert 
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Besoeke aan Ringe 

Gedurende die onlangse 

inperkingstyd het baie 

kerkkantore kans gehad om 

hul kluise reg te pak. 

Collette de Wet, wat by die 

Argief verantwoordelik is vir 

die Wes-Kaap Sinode se 

argivalia het gaan hand bysit 

en personeel touwys 

gemaak oor hoe die takies 

makliker te doen. Met haar 

hulp is die Ringe van 

Bellville, Brackenfell en 

Rondebosch nou so te sê op 

datum en hul argivalia 

ingedien by die Argief. 

Skriba-kursus 

Op 30 en 31 Augustus bied die Argief ’n Skriba-kursus by die Andrew Murray Sentrum op 

Wellington aan. Die doel van die kursus is om kerkkantoorpersoneel bietjie meer touwys te 

maak oor die administratiewe prosedures. Die Saakgelastigde, personeelbestuurder en 

kommunikasiebestuurder gaan ’n  oorsig gee oor wat verwag word tov finansiële- en 

personeeldokumente, en die moets en moenies oor kommunikasie. Die Bestuurder: Argief 

gaan meer toeligting gee oor POPIA en die implikasies daarvan en die Argivaris gaan meer 

vertel oor die hantering van argivalia. Die tweede dag word WINKERK-opleiding gegee en hoe 

registerafskrifte afgestuur word na die Argief. Dit beloof ’n interessante twee dae te wees. As 

u meer te wete wil kom hieroor kan Collette de Wet gekontak word by 

collette@kaapkerk.co.za  


