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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 omstandighede, 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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Murray
Jubileumfees
Murray Jubileumfees
Wellington bekend raak vir sy bydrae tot
onderwys met die oprigting van die Sending
Instituut en Hugenote Kollege. William op
Worcester sal onthou word vir die Skool vir
Blindes en Dowes. Charles op Graaff-Reinet
vir die Hallelujaboek, en George op
Oudtshoorn wie se seuns die sending in
Njassaland vestig. Sy dogter Maria is getroud
met ds JH Neethling van Stellenbosch en sy
sal onthou word as een van die eerste
vroueskryfsters. Jemima is getroud met ds AA
Louw van die Paarl en hulle nasate vestig die
sending in Masjonaland. Die jongste dogter
Eliza was getroud met ds HL Neethling van
Utrecht. Sy was die stigter van Neethlingshof
kosskool vir meisies.

Jubileumfees
In Julie 1822 het ds Andrew Murray van
Aberdeen, Skotland na Suid-Afrika gekom.
Hier is hy aangestel as predikant van die NG
Gemeente Graaff-Reinet. In 1825 trou hy met
Maria Magdalena Stegmann en uit die
huwelik is 16 kinders gebore.
Hierdie kinders het elkeen ’n besondere
bydrae gemaak tot die Suid-Afrikaanse
samelewing en daarom het die NG Kerk
Argief en die Diensgroep: Toerusting en
Navorsing saamgespan en ’n Jubileumfees
beplan om saam met die Murray-familie fees
te vier.
Vyf van die seuns het predikante in die NG
Kerk geword en drie van die dogters het met
predikante getrou. John was die eerste
professor aan die Kweekskool op
Stellenbosch. Andrew jnr sou veral op

Die Jubileumfees is dus gehou ter herdenking
van die bydrae van hierdie familie tot die NG
Kerk en Suid-Afrika.

2

Bladsy 3

Murray Konferensie
Vrydagoggend, 6 Mei 2022 was daar ʾn
borrelende atmosfeer by die Andrew Murray
Sentrum op Wellington. Voor Huis Sameul oor
jy die stemme van opgewondendheid en blye
weersiens. Dit is bykans soos ’n reünie van
Murray-familielede en oud-sendelinge, en
daarmee saam ’n klomp opgewonde
konferensiegangers. Almal deel in die
vreugde van die besondere ervaring om deel
te wees van die herdenking van die aankoms
van ds Andrew Murray van Skotland in 1822.
Vanjaar vier ons die 200-jarige herdenking
van die heuglike geleentheid. Nie net die
gedeelde geskiedenis nie, maar ook die
geestelike familieskap het
konferensiegangers saamgebind. Verder het
die gedeelde geskiedenis oor vele geslagte
heen op die pad van die evangelie en die
sending in hierdie groot vasteland waarin ons
woon en waarvan ons deel is, Afrika, mense
verder saamgesnoer en opgewonde gemaak.

geestelik, spiritueel – vir ʾn breër kerklike
gemeenskap, maar ook baie persoonlik vir
elkeen wat daar was.
Die temas wat by die konferensie behandel
was, is die volgende:
A Precarious Hybridity: war, mission, nationalism,
anti-nationalism and the Murray family of South
Africa

Retief Müller gesels oor die invloed wat die
traumatiese ervarings gedurende die Boereoorlog (1899-1902) gehad het op die Murrays
se identifisering met die Afrikaners. Hy wys
ook hoe hulle ervaringe in Njassaland hulle
daarvan weerhou het om die Afrikaner
nasionalisme in die loop van die 20ste eeu te
omhels.
Medical work and Nyasaland missionaries: reflecting
on the life of Dr Pauline Pretorius née Murray

Lizelle Smit bespreek die bydrae van die
invloedryke dr Pauline Pretorius, geb Murray,
Lettie Büchner, die programkoördineerder vir wat as a NG Kerk sendingdokter gewerk het
die dag, het op ʾn spesiale manier die dag se in Njassaland van 1928 tot 1976. Sy het die
verrigtinge geopen en daarna het die 12
gesondheidsorg praktyke van vroue en
sprekers elk op ʾn boeiende wyse die gehoor
kinders verbeter en plaaslike vroedvroue
geneem op ‘n reis deur die nalatenskap van
opgelei in Mlanda. Baie nasate van Andrew
die Murray-familie. Die temas van die referate
Murray Sr het as sendingdokters in
was saamgevoeg in vier temas, nl. sending,
Njassaland gewerk.
sosiale betrokkenheid, opvoeding en
reflektiewe spiritualiteit. Die aanbiedings was
geskoei op die navorsingsartikels van die
Murray family’s footprints during the founding years
sprekers wat in ’n spesiale uitgawe van die
of the Dutch Reformed Church Free State and the
Stellenbosch Theological Journal verskyn het. Reformed Church in Zambia
Die voordragte was verrykend op meer as
Gideon van der Watt loop op die spore van
een vlak: akademies, emosioneel, kerklikdie Murray familie, asook die Louw en
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Murray
MurrayJubileumfees
Konferensie
Hofmeyr vertakkinge, tydens die stigtersjare
van die NG Kerk Vrystaat en die Reformed
Church in Zambia. Hy gesels ook oor die
invloed wat die Keltiese en Reveil wortels van
die Murrays op hierdie werk gehad het.

vervolg

die NG Kerk en die spiritualiteit van Andrew
Murray Jr. Onder Murray se leierskap het die
gemeente van Wellington impak gemaak op
sendingwerk en sosiale ontwikkeling. Sy klem
op ʾn persoonlike, nabye verhouding met
God, sowel as ʾn betrokkenheid by die nood
in die wêreld kan gesien word as ’n vroeë
vorm van “missionale spiritualiteit.”

Gideon van der Watt

Willie van der Merwe

The role and influence of Andrew Murray Jr in
missions within the Dutch Reformed Church and in
wider context

Martin Pauw gesels oor Andrew Murray Jr se
fokus op gebed en persoonlike toewyding,
maar ook op ’n breër
samelewingsbetrokkenheid. Hy vertel hoe
Murray te werk gegaan het om sending
opleidingsinstansies te ontwikkel vir vroue en
mans.

Andrew Murray’s “Missionary Problem”: addressing
the gap between the spiritual and the everyday lives
of church members

Attie van Niekerk vertel van die werk van die
Nova Instituut, waarby hyself betrokke is. Hy
beskryf dit as ’n voorbeeld van ’n
sendingbenadering wat die gaping tussen die
geestelike en die daaglikse lewe van
gemeentelede wil oorbrug.

Nurturing a missional spirituality: Any lessons to
learn from the ministry of Andrew Murray Jr (18281917)?

Andrew Murray Jr as entrepreneur

Montagu Murray beskryf die
entrepreneuriese sy van Andrew Murray Jr.
Willie van der Merwe gesels oor die verband
Sy familiegeskiedenis, persoonlikheid en
tussen die huidige “missionale beweging” in blootstelling in sy vroeë lewe het hom
4
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Murray Konferensie

vervolg

gevorm om sy bediening entrepreneuries aan siel binne en bring dit verandering.
te pak.
Yesterday, today, and tomorrow: Grey College in
Bloemfontein as living legacy of Andrew Murray as
educationalist

Johan van der Merwe vertel van Andrew
Murray Jr se rol in die totstandkoming van
een van Suid Afrika se bekendste skole - Grey
kollege in Bloemfontein. Murray het hierin
met Sir George Grey, goewerneur van die
Kaapkolonie saamgewerk. Hy was, trouens,
ook die eerste rektor.

In “conversation” with Andrew Murray Jr on
Johannine Spirituality: God’s presence in Christ’s
absence in the Fourth Gospel

Elna Mouton voer ’n denkbeeldige gesprek
tussen haarself en Andrew Murray Jr op die
stoep van Clairvaux - waar Murray baie van sy
boeke geskryf het. Die twee gespreksgenote
dink na oor ons “vereniging met Christus” en
oor die verhouding tussen die warmte wat ons
ervaar in God se huishouding en die tuiste wat
ons bied vir vervreemde, hartseer, wanhopige,
ontwrigte en tuistelose mense.

Rooted in Christ. Rooted in Wellington. Reflections
on the Contextual Character of Spirituality

Isabel Murray wys hoe sy foto’s uit die Argief
ontsluit het om die storie van die werk wat
Andrew Murray Jr vanuit Wellington gedoen
het beter te beskryf.
A love affair in the Dutch Reformed Church: a
reflection

Erik de Jongh, gesels oor sy ervaring as
eerste besoeker aan die Andrew Murray
Sentrum vir Spiritualiteit. Hy praat ook oor die
ooreenkomste tussen die benaderings van
Andrew Murray Jr en Bernard van Clairvaux
oor toewyding aan God en betrokkenheid by
die materiële nood van die gemeenskap.

Elna Mouton

Andrew Murray Jr and the practice of Spiritual
Reading

Lisel Joubert kyk na die briewe van Andrew
Murray Jr aan sy kinders en bespreek sy
geloofsgewoonte van die “geestelike lees” van
die Bybel. Sy vergelyk die manier waarop
Murray gelees het met die krisis van lees in die
algemeen vandag. Die Skrif word vandag ‘n
objek van studie. Deur die praktyk van
geestelike lees en meditasie dring woorde die

Erik de Jongh
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Murray Retreat-naweek
As deel van die Murray feesvieringe is daar ’n Retreat onder leiding van Cecile Murray-Louw
gehou. Retreatgangers het reeds Vrydagmiddag gearriveer en die aand ook die
boekbekendstelling bygewoon.
Daar is Saterdag in die voetspore van dr Andrew Murray geloop toe die verskillende geboue
op die terrein van die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit besoek is. Die middag is daar
ook besoek gebring aan die geboue in Wellington wat deur sy toedoen tot stand gekom het.
Die middag het retreatgangers hulle stories vertel deur die maak van ‘n kunsitem. Die
naweek is afgesluit met ’n Stigtersdagdiens in die Wellington Moedergemeente en daarna het
familielede saamgekom by die familiegrafte vir ’n laaste gebed.
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Boekbekendstelling

“O Lord God, Who knowest all things, Thou seest me by night as well as by
day. Forgive me, I pray Thee, for Christ’s sake, whatsoever I have done amiss

this day.
Keep me safe through all this night. I desire to lie down under Thy care, and
to abide forever under Thy blessing, for Thou art a God of all power and everlasting mercy. Amen.” - Maria Murray
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Die program is afgesluit met ’n “Time Travel.”
Studente is teruggeplaas in die tydperk 188090s en hul voorberei om as sendelinge in
Afrika uitgeplaas te word. Hulle moes in
periode drag aantrek en elkeen ’n tas pak
met wat hulle dink sou nodig wees om saam
te neem. Die een met die interessantste item
in die tas het ’n prys gewen.

TIME
TRAVEL:

Vanjaar het die vierdejaars in die MDiv
program by die Fakulteit Teologie ’n module
in Historiografie gevolg. Die kursus het ook ‘n Hulle het dan ook ’n taalles in Chechewa
praktiese module gehad en studente moes
ontvang. Dit het ook ’n bietjie opleiding in
daarvoor argivale werk doen. Met behulp van Afrika-kulture tot gevolg gehad.
die Argief is 15 persoonlikhede geïdentifiseer
en is daar vir elk ’n houer met argivale
materiaal gepak. Dit het ’n wye
verskeidenheid van argivale materiaal
ingesluit waaronder handgeskrewe
dokumente, artikels, boeke, foto’s, knipsels,
pamflette, ens. Die studente moes navorsing
doen oor die persoon en as deel van hul
assessering dan ’n biografie skryf oor die
individu. Dit is voorgedra aan die klas vir die
finale eksaminering.

Vir middagete
moes hulle self
sorg en met
basiese produkte
kon hulle
heerlike
potjiekos
voorberei en
heerlike
roosterkoeke op
die kole maak.
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Die middag is daar ook ’n baie lewendige gesprek gevoer oor die waarde van sendingwerk
en hoe dit vergelyk met die werk wat vandag deur uitreikspanne gedoen word. Studente
kon dus op ’n prettige en interaktiewe manier geskiedenis ervaar, maar dit ook deurtrek vir
toepassing op vandag.
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Nuwe boeke
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Die NG Kerk Argief kan met groot blydskap drie nuwe boeke bekendstel as deel van die
Argief Publikasiereeks. Twee ander boeke sal ook in die tweede helfte van 2022
bekendgestel word.
MURRAY: Gestuurdes van God — is ’n koffietafel boek saamgestel deur dr Andrew Kok van die NG
Kerk Argief, wat handel oor die stamvader, ds Andrew Murray van Skotland en sy vrou Maria Stegmann en hul
sestien kinders. Dit is ’n volkleur boek in A4 landskapformaat met ’n groot aantal foto’s van Murray-nasate. Die
boek skop af met ’n genealogie van die eerste drie generasies en dan in die vierde generasie net die wat
predikante geword het. In totaal word 156 individue behandel. Die doel van die boek is om argivale bronne wat
by die NG Kerk Argief beskikbaar is te ontsluit. Daarom is daar ruimskoots gebruik gemaak van fotomateriaal in
die Argief en word die biografiese besonderhede oor die individue aangehaal uit Kerkbode artikels en In
Memoriam berigte in die Jaarboek van die Kerk. Die boek beskryf dan die nalatenskap van hierdie familie en
hul invloed op terreine van onderwys, sending, maatskaplike sorg, en andere.
Die boek is beskikbaar teen R500 +VAT (R575) en kan bestel word van argief@kaapkerk.co.za

Andrew Murray — Letters to his children — Skrywer Isabelle Murray beskryf dit as ’n “exposé of a
vulnerable father” en verduidelik dat die briewe aan sy kinders ’n unieke blik op Andrew Murray bied.
“Delikate verhoudings en lewenskrisisse word blootgelê, maar die oorhoofse storie wat vertel word, is een van
God se onvoorwaardelike liefde.” Kyk gerus na hierdie video waarin Isabelle meer oor die boek vertel. Bestel
die boek deur ’n e-pos aan isabellemurray73@gmail.com te stuur.

Die Here sal Voorsien — VGK Stellenbosch 1905 - 2009 — In hierdie omvattende werk vertel Jaco
Coetzee die storie van die NG Sending Gemeente en later die Verenigende Gereformeerde Gemeente
Stellenbosch se verhaal. Die boek is ryklik toegelig met foto’s van die Gemeente en sy werksaamhede. Dit
word binnekort by ’n geleentheid op Stellenbosch bekend gestel. Die boek sal te koop wees by
argief@kaapkerk.co.za teen R400.

COMING SOON!
The Evangelists — In this book prof Piet Jonas discuss the employment of Black Evangelists in the mission
work of the Dutch Reformed Church in the Cape Province of South Africa during the Twentieth Century. Biographies of almost 550 evangelists is recorded in this monumental work. This publication will be available in the
second half of 2022.

Kerken-boek van de Caap van goede hope — Only a critical edition of the manuscript as a whole can
bring the Kerken-boek as it was recorded and composed to the reader and researcher who wants to study the
oldest document of the Christian Church at the Cape of Good Hope. A transcription and critical edition of this
oldest document of the Dutch Reformed Church in South Africa will be published under the editorsship of Dr.
Erik A. de Boer from the Theological University, Kampen, The Netherlands. Contact the Church Archives at
argief@kaapkerk.co.za for more detail.
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Argiefkonferensie
Op 21 Junie 2022 is die jaarlikse Argiefkonferensie, na twee jaar se afwesighied as gevolg
van COVID, weer aangebied. Die geleentheid is vanjaar by die Andrew Murray Sentrum vir
Spiritualiteit op Wellington aangebied.
Clem Marais van Windhoek en verteenwoordiger van die Namibiese Sinode skryf as volg:
Die Argiefkonferensie wat vandeesweek op Wellington gehou is, het op ’n hoogtepunt
afgesluit met die aanbieding deur twee vierdejaar teologie studente van Stellenbosch. Nadat
die studente op ’n besoek aan die Argief op Stellenbosch aan die argivale wêreld bekend
gestel is, is hulle gevra om aan die hand van data wat aan hulle verskaf is, biografieë te
skryf. Twee van hulle, Tristan Kruger en Hans-Christoff Lange, het geleentheid gekry om elk
sy produk aan te bied.

Tristan het geskryf oor Chief Linchwe van die
Rustenburg-omgewing in die huidige NoordWes Provinsie. Die rol wat die Hoofman gespeel
het in die kerklike, politieke en sosiale konteks
van sy tyd, het onder die loep gekom. As seun
van daardie wêreld was dit vir Tristan
stimulerend om die geskiedenis neer te pen.

Tristan Kruger en Hans-Christoff Lange

Hans-Christoff, ’n lidmaat van die Lutherse Kerk,
het oor sy ouma-grootjie geskryf. Sy was ’n
sendelingvrou wat vroeg in die 20ste eeu saam
met haar man na Suid-Afrika gestuur is deur die
Hermansberg Mission. Heel gepas noem hy sy
studie “Meeting my matriarch.” Hans-Christoff is
’n gekwalifiseerde ingenieur wat hom
aangemeld het vir teologiese studie.

Nadat die konferensie vergas is op uitstekende aanbiedings oor mondelingse geskiedenis
(en al die uitdagings wat dit bied) en Historiografie, was dit bemoedigend om te beleef hoe
twee studente as’t ware lewe gee aan die teorie wat bespreek is.
12
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Die konferensie het in die Andrew Murray Jubileumsaal (voltooi in 1905) bymekaargekom,
terwyl deelnemers in die ou Huis Sameul tuisgegaan het.
Prof Christina Landman het die geleenthede wat mondelingse
geskiedskrywing bied, toegelig. Sy het vertel hoe mens van
gestruktureerde onderhoude gebruik kan maak om die storie van
mense te dokumenteer. Die Konferensie het ook kennis geneem van
die legio wetlike voetangels wat die navorser moet vermy in die
proses. Prof Landman is buitengewone professor aan UNISA en ook ’n
VGK-dominee.
Petro Coreejes Brink is verbonde aan die Cape Peninsula University
of Technology. Sy het beklemtoon dat nie net gepubliseerde
dokumente bronne is nie. Vertellings is eweneens bronne. Die vraag is
net, hoe luister ons en wat skryf ons uiteindelik neer?
Dr Andrew Kok van die Argief op Stellenbosch het gewys op die
ondersteunende rol wat foto’s as hulpmiddel kan speel. Dit is egter
belangrik dat foto's voorsien sal wees van identifiserende
besonderhede van die mense wat daarop verskyn. Die Stellenbosch Argief het ’n projek
geloods waarin afgetrede sendelinge bymekaar getrek is om deur ’n versameling sendingfoto’s
te werk en mense te identifiseer. Dit het benewens die name van mense, kosbare herinneringe
en vertellinge opgelewer wat in die sendelinge losgekom het by die aanskoue van sekere
foto’s.
Dr Esté Kotze het gefokus op die simbiotiese verhouding tussen die
historikus en die argief. In die historiese verloop was daar ’n tyd wat
die skepper van materiaal besluit het wat word bewaar en wat nie. Só
het die historikus bepaal wat kom in die argief. Later het die argivaris
besluit wat word bewaar. In die geval van die Russiese geskiedenis
sowel as die “storie” van Wêreldoorlog II het dit gelei tot selektiewe
bewaring van materiaal. Dit is ’n voorbeeld waar die argief weer die
geskiedenis gevorm het omdat die latere navorser eensydige
materiaal ontdek.
Dr Lisel Joubert doseer kerkgeskiedenis aan die Universiteit Stellenbosch, maar is ook ’n
gemeente dominee. Sy het die geskiedenis van die geskiedenis belig. Sy het gewys op die
subjektiewe en bevooroordeelde geskiedskrywing wat mens bv in die Deuteronis en Kronis
13
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se tekening van die verhaal van Dawid en Batseba kry. Kronieke swyg
oor haar, terwyl Samuel vir Dawid as verkragter teken. Tog teken
verskeie beeldhouwerke Batseba uit as verleidster wat die arme “goeie
seun Dawid” verlei het. Intussen, sê dr Joubert, het die geskiedenis
gegroei tot ’n wetenskaplike dissipline wat dinge al beter doen.

Dr Isabel Murray het probeer akademiese balans
vind in geskiedskrywing. Die lens waardeur jy geskiedenis skryf, is
belangrik, sê sy. 'n Vergrootglas kan iets groter en duideliker maak, maar
mens kan ook daarmee ’n pakkie papier aan die brand steek. Die soeke na
hierdie balans kan uitdagend wees. Isabel was vroeër aan die
Stellenbosch Kerkargief verbonde.
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Skribakursus
NG Kerk in SA Argief
Posbus 34
Stellenbosch
7599
Noordwal-Wes 1
Stellenbosch
Telefoon: 021 882 9923
E-pos: argief@kaapkerk.co.za
Web: https:\\www.kerkargief.co.za

Die gewilde skribakursus is weer vanjaar op 6 en 7 April by
die Andrew Murray Sentrum aangebied. Kontak gerus vir
Collette de Wet by die Argief as u wil inskryf vir die kursus
in Oktober 2022.

Willie Jonker Digitale Argief
Gert Duursema berig as volg: “Nicolene Woest, weduwee van wyle dr. Jan Woest, het 33
kasset bandopnames van lesings van prof. Willie Jonker uit die boedel van haar man aan ons
geskenk. Die opnames is gedurende die laat sewentiger, vroeë tagtigerjare van die vorige
eeu opgeneem. Dit was met ’n gewone kasset bandopnemer sonder mikrofone en dergelike
moderne toerusting deur die studente gedoen. Dit was bedoel om ’n blinde klasmaat te help
met sy studies. Dit is in MP3-formaat omgeskakel om op die web gelaai te word. Die klank is
ongelukkig nie orals so goed nie, maar dit is lekker om Willie Jonker self te hoor.” Besoek
gerus https://williejonker.co.za/klankbane/ om hierna te luister.
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