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Susan Cilliers

Desbo Mohono, LUR vir landbou
in Noordwes, hoop die 20 melk-
koeie wat haar departement on-
langs aan ’n boerderyprojek in
die provinsie oorhandig het, sal
help om werkloosheid en hon-
gersnood in die provinsie te ver-
lig.

Dit het haar departement
R388 000 gekos om dié 20 hol-
stein-koeie en voeding aan die
Syferlaagte-plaastrust, naby
Hartbeesfontein, te gee.

Mohono het met die oorhandi-
ging verlede week gesê die boe-
re sal met die nuwe vee nou
dubbel die energie aan hul boer-

dery moet bestee.
Sy het beloof haar departe-

ment sal die boere oplei in ba-
siese rekordhouding en geldbe-
stuur. “Hierdie vaardighede is
noodsaaklik om volhoubaar te
kan boer.”

Martin Kgethe, voorsitter van
die trust wat die 20 melkkoeie
in ontvangs geneem het, het ge-
sê die skenking is ’n groot hup-
stoot. Hy het bygevoeg: “Ons het
elke dag 150 liter melk geprodu-
seer, maar danksy die ekstra
koeie produseer ons nou 450 li-
ter per dag.”

Volgens Kgethe produseer el-
ke koei tussen 30 liter en 40 liter
per dag. Die melk wat op die

plaas geproduseer word, word
elke tweede dag aan ’n suiwel-
verwerkingsaanleg in Klerks-
dorp verkoop.

Die Syferlaagte-plaastrust het
tot stand gekom in die 2004-pro-
gram vir die herverdeling van
grond vir landbou-ontwikkeling.

Volgens Bonolo Mohlakoana,
’n woordvoerder van die depar-
tement van landbou, is die be-
staande boere op die grond voor-
malige plaaswerkers wat op die-
selfde grond gewerk het.

Nou is daar 66 holstein-melk-
koeie op ’n stuk grond van
384 ha. Graangewasse en groente
word ook onder meer op die
plaas verbou.

Desbo Mohono (regs), Noordwes se LUR vir landbou, in gesprek met
Dodo Baloyi, provinsiale voorsitter van die portefeuljekomitee vir land
bou, tydens die oorhandiging van 20 holsteinmelkkoeie aan die Syfer
laagteplaastrust, naby Hartbeesfontein.

Plaastrust kry 20 melkkoeie van regering
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’N Hoofstuk in die geskie-
denis van die Lutherse
Kerk in Suid-Afrika is

afgesluit toe die eens pragtige
kerkgebou naby Ventersdorp on-
langs gesloop is.

Die kerk en pastorie was jare
lank in onbruik en het so verval-
le geword dat dit ’n nes van mis-
dadige bedrywighede geword
het.

Met Noordwes-Beeld se besoek
ná die sloping aan die terrein,
wat steeds aan die Lutherse
Kerk behoort, het kosbare hout
wat deel van die kerkgebou was,
die doopvont en die statige kerk-
toring verlate rondgelê.

Die kerkklok, wat in die vroeë
1900’s uit Duitsland hierheen ge-
bring is, is verwyder en sal
waarskynlik in die Lutherse
kweekskool in Pretoria gehou
word, het dr. Wilhelm Weber,
hoof van die Lutherse Kerk in
Suid-Afrika, gesê.

Vir Ernst Henning, die klein-
seun van die eerste Duitse sen-
deling by die kerk, is dit ’n hart-

seer wending, maar ook die on-
vermydelike slothoofstuk van ’n
verhaal wat byna ’n eeu gelede
begin het.

Sy oupa Johannes Henning
het in die 1920’s van sy vader-
land na Suid-Afrika gekom om
die Lutherse Kerk in die destyd-

se Wes-Transvaal op te bou.
Dié kerk is omstreeks dieself-

de tyd gebou. Daar was ook ’n
pastorie.

Die kerkgebou en pastorie het
erg agteruitgegaan sedert die
laaste sendeling in die middel-
1990’s weg is.

Henning, ’n boer en sakeman,
het die geboue daarna aanvank-
lik self in stand gehou. Hy het ’n
paar jaar gelede aangebied om
die perseel by die Lutherse Kerk
te koop, die geboue op te knap
en dit dan gratis tot die kerk se
beskikking te stel.

Sy aanbod is nie aanvaar nie,
volgens Weber omdat dit weens
emosionele historiese grond-
kwessies met weerstand begroet
is.

Weber vertel die Lutherse ge-
meente naby Ventersdorp het uit
swart mense bestaan. Hul getalle
het gedurende die apartheidsjare
weens gedwonge verskuiwing na
Mahikeng begin daal.

Tans is daar ’n lewendige Lu-
therse gemeente in die Tshing-
township by Ventersdorp.

Weber het gesê hoewel hy ten
gunste van Henning se destydse
koop-aanbod was, kan die kerk-
bestuur nie aan streke voorskryf
wat om te doen nie.

Die Lutherse kerk naby Ventersdorp in die vroeë 1900's. Foto: VERSKAF

Die doopvont lê nou tussen bosse. Die vervalle pastorie is op die agter
grond. Foto’s: SUSAN CILLIERS

Al wat oor is . . . Rommel van die geskiedkundige Lutherse kerk naby Ventersdorp lê tussen bosse nadat die
kerk onlangs gesloop is. Op die agtergrond is die vervalle pastorie, wat waarskynlik ook gesloop gaan word.

Ou Lutherse kerk gesloop


