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NG MONUMENTPARK 
 

Teen die winter van 1966 het NG Waterkloof Gemeente in die Ooste van Pretoria tot 

die besluit gekom dat dit tyd was om ‘n dogtersgemeente van hulle te laat afstig. Aan 

die Ring is daar verduidelik 

dat ‘n toename in lidmate 

daartoe gelei het dat die 

destydse infrastruktuur en 

arbeidskapasiteit van die 

moedergemeente eenvoudig 

nie meer die lading van die 

groei kon dra nie. Die nodige 

voorbereidings is getref, en 

die lidmate wat in die area 

van Monumentpark en 

Waterkloofrif gewoon het, het 

uiteindelik afgestig op 30 

September 1967 as dogtersgemeente, vandag bekend as NG Monumentpark.  

Dit was ‘n stadige begin vir die splinternuwe gemeente. Eredienste is aanvanklik in die 

saal van NG Waterkloof gehou tot die lidmaatgetalle van die gemeente uiteindelik tot 

so mate gegroei het dat Laerskool Monumentpark se skoolsaal ingespan moes word 

vir hierdie doel. Die Feesbald van die vyftigjarige herdenking van die gemeente, haal 

hierdie gebeure soos volg aan:  

Met opregte dank aan ons moedergemeente Waterkloof vir kerklike huisvesting van ‘n 

ruime drie jaar en nege maande, het die gemeente tog juigend en met die sing van 

lofgesange die voorreg om die Here nou hier binne die gemeentegrense te aanbid. 

Die oorkoms na die skoolsaal wat self ook pas tevore voltooi is, was vir die eerste keer 

‘n vorm van ‘tuiskom’ vir die nuwe gemeente. Dit was ‘n mylpaal wat die begin van ‘n 

nuwe era vir die gemeente aangedui het.  

Die volgende mylpaal was natuurlik die hoeksteenlegging wat plaasgevind het op 

Saterdag, 28 Augustus 1971. 

Ds. Gerrie Snyman 

GEMEENTE TYDLYN 
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“Kragtens die opdrag my gegee en 

die voorreg my verleen…”, het Ds. 

Snyman voortgegaan, “…lê ek hierdie 

hoeksteen in die Naam van die Drie-

enige God…tik…tik…tik.”  

Dit was ‘n opregte feesvier dag vir die 

gemeente. Die vrouediens het 

ongeveer ‘n duisend etes voorberei, 

en die mense het behoorlik gesellig 

verkeer rondom die braaivleisvure en 

etenstafels. Ouderling Natie Ferreira, 

wat die hoeksteen aan die gemeente geskenk het, vertel in die gemeente se nuusbrief 

van Oktober 1971: 

Dit is nie net ‘n klip wat ingemessel word in ‘n muur van stene en sement nie; dit word 

eerder die spits op die immer-stygende piramiede van die geskiedenis…In hierdie steen 

brand die vure van die brandstapels wat die martelare verteer het, In hierdie steen is die 

koue gange van die katakombes. In hierdie steen klink die angskrete van die Christene en 

die brul van die leeus van die Colosseum; op hierdie steen sit die bytelmerke van die 

apostels en van die hervormers. Op hierdie steen sit die voetspore van die Hugenote wat 

aan die Kaap die Goeie Hoop kom land het; oor hierdie steen lê die spore van die waens 

wat die Boek die binneland ingedra het; in hierdie steen weerklink die gelofte van Sarel 

Cilliers toe die hordes ry op ry rondom die laer gehurk het. Wanneer die skeptikus die 

Naam op hierdie steen lees sal hy vra: Wie is hierdie Jesus dan…Was hy ‘n general of ‘n 

keiser…Was hy ‘n filosoof, of was hy ‘n groot financier. Nee, Hy was, soos die vrou een 

oggend in ‘n stil graftuin uitgeroep het: Raboenie! 

 

Die kerkgebou is voltooi en ingewy op 

18 Junie 1972, slegs 3 jaar na die 

afstigting van die gemeente. Die 

eerste leraarspaar, Ds. Gert 

Johannes Snyman (Doom Gerrie), Sy 

vrou Jeanette Snyman en hulle vier 

kinders is ook in die gemeente 

verwelkom, en die gemeente het 

voorwaar op die drumpel van ‘n nuwe 

avontuur gestaan. 
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Die eerste vormingsjare van die gemeente het getuig van merkwaardige groei. 

Dopelinge was volop, en al meer jong gesinne het by die gemeente aangesluit. 

Sangdienste, gemeentekampe, oggend- en aanddienste, bybelstudiegroepe, en so 

meer het die geestelike lewe van hierdie lidmate besonder verryk. Daar het ook ‘n 

groot getal ‘saamweesgroepe’ in die gemeente ontstaan wat deur die Heilige Gees 

saamgebind was onder die visie dat die gemeente as die liggaam van Christus in 

eenheid moet funksioneer. Die Feesblad wat die gemeente se vyftigste bestaansjaar 

herdenk, getuig van hierdie groepe op die volgende wyse:  

Hier neem ons kennis van mekaar, raak ons bewus van uiteenlopende genadegawes, 

bedien ons mekaar en deel ons in mekaar se vreugdes…Deesdae is daar mos nie meer 

tyd vir kuier nie, want die aansprake op ons tyd raak al meer. Hier haal mens weer asem, 

voel jy raakgesien en word ons onderrig deur die werking van die Heilige Gees in mekaar. 

Die groei in lidmaatgetalle was so merkwaardig dat ‘n tweede leraarspaar op die 2e 

Maart 1972 in die gemeente bevestig is. Ds. Eugene Olivier was ook nie lank die 

enigste mede-leraar nie, want in 1976 is Prof. Piet du Toit as derde leraar bevestig.   

Saam met die groei van die gemeente, 

het die eens onderliggende politiese 

spanning in die land, ‘n kookpunt bereik. 

Betogings en opstande het soos ‘n vuur 

deur die land versprei en die kerk in die 

grote is deur die politiese onsekerheid 

geaffekteer. Ds. Gerrie Snyman reageer 

op die gemeente se verantwoordelikheid 

in hierdie onstuimige tyd op die volgende 

manier:  

“Maar miskien sal ons nou weer kans kry om werklik kerk te wees: magteloos soos 

lammers tussen wolwe. Ons sal gedwing word om self ons kinders daardie waardes 

in te skerp wat ons vroeër met wette kon afdwing. Ons sal self verantwoordelik wees 

om te besluit wat ons as gemeente oor sake van die dag dink en hoe ons in moeilike 

omstandighede moet optree. Ons sal weer leer om gemeente te wees. 

Op 28 Februarie 1984 het Ds. Eugene Olivier, te same met die lidmate wat in die 

Waterkloof-rif omgewing gebly het, afgestig om ‘n dogtergemeente te stig: NG 

Waterkloofrif. Prof. Piet du Toit het ook die gemeente verlaat om voltyds terug te keer 



4 
 

na die akademie, en die gemeente het weereens met slegs een leraarspaar 

voortgegaan vir die volgende drie jaar.  

Ds. Willie en Mev. Ester Kloppers is kort 

daarna bevestig as mede-leraarspaar.  

Met die bevestiging van Ds. André 

Bartlett in 1987 en Ds. Attie van Niekerk 

in 1989, het die gemeente egter weer 

haar drie leraars-poste ‘status-quo’ 

bevestig na die aftrede van Ds. Gerrie 

Snyman in 1986.  

Ds. Bartlett het ‘n pos in ‘n ander gedeelte van die land aanvaar, en Dr. Gustav 

Claassen in op 6 Junie 1993 in die gemeente bevestig. Saam met Ds. Attie van 

Niekerk en Ds. Willie Kloppers het hulle die leisels van die gemeente vir ‘n lang periode 

alleen oorgeneem.  

In die eerste dekade van die nuwe eeue het daar die gemeente in ‘n nuwe identiteit 

begin ingroei. Die wykskerkrade het verdwyn en gemeente het die “liggaam-van-

Christus model” aangeneem. Die liturgiese ruimte in die kerkgebou is oorgedoen. Die 

gemeente het ‘n nuwe logo aangeneem en ‘n nuwe leuse haar eie gemaak: Liggaam 

van Christus. Diensbaar in kerk en wêreld.  

In Januarie 2011, met die aftrede van Ds. Attie, is ‘n prominente Eikebookm in die 

gemeente se braai area na hom vernoem. Ds. Wynand van Niekerk is in Ds. Attie se 

plek bevestig, en kort daarna, in Junie 2014 Ds. Lizl-Louise Schoeman as eerste 

vroue-predikant in Dr Gustav Claassen se plek.  

In die afgelope jare sou die gemeente baie verandering ondergaan, asook groei na 

die volgende identiteit: 

Ons is ‘n geloofsgemeenskap geborge in God Drie-enig wat geleenthede skep waar 

verskillende generasies by mekaar leer, saam groei en betekenisvol lewe. Ons volle 

menswees is ‘n geskenk van God, daarom omhels ons alle fasette van die lewe. 
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Ons gemeente is God se geskenk aan die gemeenskap en is geseën met gawes, 

kennis en vaardighede. Ons word gestuur om God hiermee in ons leefwêreld sigbaar 

te maak. Ons leef met die volgende waardes: 

Deernis, Eenvoud, Egtheid, Groei, Ruimte, Vreugde. 


