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WOORDVOORAF

,Veel treneen hebben a'an dlt boekJe Beegewerkt: dhr' G.
Bont, dle het drukirerk verzorgde, de oud-predlkanten en
nevr. Dlekena dle een schrlfteltJke blJdrage leverden en
de heren D. Klok en J. llars r archlvarls en oud-archlva-
r1s van onze kerk.

Ook ben lk dank verachuldlgd aan dhr. D. Oosterveld'
dle m1J enlge belangrlJke stukken u1t het archlef ven de
Hervornde gemeente ter beschlkklng stelder aan dh.. L.
Appel te iJarneveld, Xonnlckendamkenner biJ ultstek' d1e
voor mlJ enlg speurirerk verrLchtte ln de archleven van
de burgerliJke gemeente, en aan nev.. HorJus, Hans K1ok,
Erlk Heuslnkveld en aL dle andere gerneenteleden dle lets
hebben btJgedragen ult hun herlnnerLngen en/of fotoalbun'
Zonde!'al dle menaen zou er van dize ultgave nlet veel
terecht zlJn gekomen.

Vooraf moet mlJ nog een dlng van het hart. Geschle-
denla wordt nlet geschreven door een schrlJver maar doo!'
al de mensen dle er mldden ln ataan. De schrlJver kan
alIeen maa!' navertellen. HopellJk doet hlJ het goed' Vat
betreft de nu volgende iie schiedschrl Jvlng van de Gere-
formeerde kerk te Monnlckendan kan lk nu al zeggen dat
d1t maar zeer ten dele 1s gelukt. Vant lk heb slechts
iets kunnen weergeven van de geachledenls van de ke'ke-
IlJke o!'ganlsatle. Ik kan alleen maar hopen dat e!' ef
en toe o;k lets in doorkllnkt van de gemeente daarach-
ter, waa!'voor dte o!'ganlsatLe was bedoeld. HopellJk
yo!'dt aan de lezer ook lets duldelLJk van het plezler'
de lnte:'esse, het respect en soms ook de verbazlng uaat-
mee aan dit boekJe 1s ger,erkt.

Ilonnlckendam, zomer 1989 Klaas Spronk
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TER INLEIDING

Het ls.de bedoeling van dlt boekJe om ln r.roorden en beeldenenlge indrukken te geven van honaerd 3"a. C.".ioro"erd leventn Monnlckendarn. Er is nlet gestreefa"naar-"o i i Jar gn. i a.Daarvoor kan verwezen worden-naar n.i l.""n.iii"ian onr.. .r.t4ars, _Geochiedenie uan de cere lorniiidz- i;;i';; iionnickendan10 ju.Li.looe tot 10 it.Li 1sg0, een "i;";;"1 iit"oe noturenvan de kerkeraad net af en toe een tantteXenfii -van 
de schrij_ver, dte tmmers zelf naur.{ betrokken *"" bij ;;; gr.oot oeervan dle geschledenls. Een sanenvattlng van dl.t b;ex werd tnafreveringen sepubrlceerd rn ae rerxiEr e;;.;;";; 

" de trtel"Utt de oude doos". Het boek zetf ls h;i;;;""i;;"gupub1icee.d.U kunt het vlnden 1n het archlef.BiJ de voorberetdtng 
-op dlt boekJe ls dankbaa. gebrulkgemaakt van het werk van dh;. r,tars. D;"";;.;;";;;. de norulengeraadpLeegd van de ,,Kenke1f.Jte xas,, , 

-van-iJ 'f.J ii" """a ,"n a"He!'vormde gemeente, van de HJ rvorma" ' r" ir."J"gli.i ^u n ,an d.kerkeraad van de Gereformeerde ke!.k ln Broek In Water-tand.van de laat.tgenoemde notulen 1" 
". ;;";i;;;"^oot 

".., uitt.ek_sel ven- de hand v6n dhr. Inlars aanweztg-i"-}r"i lilni"r.
-Behalve de genoemde noturenuoexei t-iuxi., i.""."nr.er"nvan de Hervornde gemeente e., ae cereio.r""aa. i""x nog eenaantal belangvrekkende brleven ult de beglnperLode van de Ge_reformeerde kerk te bevatten. oox r., ne E 

-.-r.";i;;""r" 
de bu:-_9!llt:r." semeente (bewaarojin ;;; ;;.;;;;;;iii'.u 

".,.,.._::_O] -:l ln ?u9e Jaargangen van de Nleuwe Noo!.dhotLandse Cou_rant waren lnteressante gegevens te vtnden.-(enstotte kon lk noq putten ult de b!,on van de herlnne_!"1n9 van enkele oude!.e qlneenteLeden. Dat was zeker nlet demlnst-belangrlJke bron ian lnformatle
De nadruk in de blt.,a",u..g",u- J""';"-;.;:J:i3:i.:il ::.:'l:lr;:;.t:::"":lr:""0cerefo!.mee!.de kerk in Monnlcxendam. -;; ;;;";; ";;ige.,ae 

ge_schledenls wordt verder 1n- gr.ote IiJnen chronologisch weer_gegeven met af en toe een xr"in" , i [r. iai"g"oi" i*i.p""r o.onderue!'pen. De perlode val?l J943 x"ru ,o8"i"i"ri;r aan o"orde vla de bijd!"asen aan dit uo"r.j"-"".,'iJ n3n=ii a"ru.r rr1.,_de oud-predlkanten en van mevlr. DIekena.
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ROND HET ONTSTAAN

De geschledenls van de Hervormde gemeente en de Gerefor-
neerde kerk ln Monnlckendam kan natuurllJk nlet los ge-
zlen worden van de ontwlkkellngen zoala di.e zlch lande-
11Jk voordeden. De spannlngen blnnen de Nederlandse Her-
vormde Kerk leldden tot een aantal Bcheurlngen, waarvan
de Afscheldlng ln 1834 en de Doleantle vanaf 1886 de be-
kendste en de grootste zlJn.

De Afscheldlng bli.Jkt aan l'ionnlckendan ' zoals aan
blJna heel Noord-Ho1land, voorbtJ te zlJn gegaan. Slechts
enkele l,lonntckendanr0e rs hebben zlch erblJ aangesl'oten.
In het archlef van de Hervormde gemeente bevlndt zlch
een brlef gedatee!'d 12 Junl 1840 waarln de echtparen
Jacob de H;rt/Adrlana van tJaveren en Jacob Luyten/AntJe
Esselman te kennen geven dat zlJ zlch met hun klnde'en
afschelden van het Hervormde kerkgenootschap en I'zlch
vereenlgen met dle Geneente, velke (...) 1n leer' tucht
en dlenat vasthoudt aan de Formulleren van eenlgheld der
ch!'lste1lJke Ge!'eforrneerde Kerk ln Nederland (. ")
wenschend; met dle Gemeente den ha16 te bul-gen onder het
Juk Jesu Chrlstl, het eenlge Hoofd ZlJner ultverkoren
Gemeente". De genoemde geneente bevond zlch voor hen ln
Amste.dam. Ook ene Jacob Butterman' dle zlch volSens een
brtefJe van 10 december 1860 onttrok aan de Hervormde
geneente, zou zlch blJ de Afgescheldenen hebben aange-
sloten.

Nu speelde de Afseheldlng zlch ln eerste lnstantle
vooral af ln het oosten en noorden des lands; de brand-
haard van de Doleantie 1ag veel dlchte:' b1J. l'len sp!'ak
lnde.tlJd we1 van het "Amsterdams confllct". Het 11gt
dan ook voor de hand dat dtt ook het nablJ gelegen Mon-
nlckendan meer beroerde. In de vergaderlngen van de ker-
ke!'aad van de Henvormde geneente kolnt het zlJdellngs aan
de orde v1a het herhaatdellJk gedene verzoek van de ln
1880 doo. Ab:'aham Kuyper en de zlJnen gestlchte vrlJe
Unlversttelt om flnanclele steun. Dlt kon I'elden tot
hefttge dlscussles, zoals 1n de vergaderlng op 9 novenbe!'
1885.

De voorzltter van de kerkeraad, ds. H.J. Hartgerlnk
(bevestlgd op 18 mel 1884), had nog geprobperd dlt onder-
verp te vermiJden. Dat wae hero, zoals u1t de notulen
b11Jkt, nlet gelukt. De acrlba, ds. D.J.M. Uustenhoff
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(deze tveede predlkant yas bevestlgd op 4 oktobe!. 1885),
BchrtJft daarln dat all,e zaken afgehandeld }eken, maar
dat dan 66n van de ouderllngen, J. Kater Kznr v.aagt
naar een berlcht dat volgens hem lngekomen zou moeten
zlJn: waarom 1s dat nlet voorgelezen? De scrlba zegt
nlets te hebben ontvengen, de voorzltter wel, naa!. cte
brlef zou zlJn zoek geraakt. H1J wl} wel kwl.Jt dat hlJ
tegen de collecte 1s waarorn ln d1e brlef vordt gevraagd.
De acrlba ta wat terughoudender. HlJ geeft te kennen dat
het voor hen 'reen zaak van blddende ovelweglng 1s of hlJ
nog Langer voor de VrlJe Unlversltelt op cereforneerde
Srondslag zlJn kan, waar er ztJna lnzlens zoveel zaken
zlJn dle tegen de Schrlft en zlJne helllgste Ove!'tulglng
ln81ngen . De zaak elndlgt ermee dat "na lange doch 1n
eene geest van broede!'llefde gevoe!.de dlscussle tugschen
den voorzltter en den scrlbari de besllsalng vanr,ege het
late tlJdstlp wordt ultgesteld.

Op de volgende vergaderlng (3O november 1885) komt
het tot een stemmlng. Het vooratel van Kater om de ge-
vraagde kollekte te houden wordt met de kLeinst nogellJ-
ke neerderheld (6 tegen 5 stemmen) vervorpen. Daa!-op ver-
zoekt de ,.ndlene!. van het voorstel om In de notulen te
laten opnemen "dat het hem zeer leed deed dat zlJn voo!.-
stel voo!' een kollekte ten behoeve van de eenlge Unlve!.-
sltelt Ln den lande waar cods lroord ln eere 1s, door den
kerkeraad verworpen wasr, .

Het verloop ven deze kweatle nag typerend heten.
Het tekent,de spannlng en de verhoudl.ngen blnnen de ker-
keraad. BllJkbaar zltten. de belde predlkanten nlet op
66n llJn. Ds. Hartgerlnk ls fe1 gekant tegen Kuyper en
zlJn aanhang. Ds. llilstenhoff l1Jkt meer sympathle te heb-
ben voor hun beweegredenen, wat mlnder evenwel voo!' hun
sttJ1. Hun nenlng6ve rschl I Len bllJven wel besp!:eekbaa..
De tegensteLLlng tussen ds. Hartgerlnk en oudir.Llng Ka-
te!' bllJkt echter heel groot en za1 alleen nog maar
g!'oe1en.

Deze J. (Jorts) f\ATER Kzn (geb.1827) is bepaald
nlet de eerste de beste. HlJ Ls een geacht ke!.k1ld. VeIeja!'en was hlJ scrlba van de kerke!.aad, Daarblj ls hlj
ook nog voorleze!: ln de ke!'kdlensten. H1J stamt ult een
roem!'ucht l,lonnlckendams geslacht van scheepsbouweas (zi.e
over deze fam1l1e het artlkel van L. Appel i.n Jaa!.ve!'s1ag
1988 van de Ve!'enlglng Oud !,lonnlckendan, b12.31-7S.83).
Deze van oorsp!'ong Doopsgezlnde fanllle neemt in de negen-
tlende eeuw een vooraanstaande plaats 1n temldden van de
He!'vo!.mde geneente. Dat blljkt onder mee!' u1t het g!'ote
aantal fanllleleden dat deel uitmaakt van de colleges de!.

.notabeLen en de!' kerkvoogden. Opvallend ls dat daa!'p1ot-
sellng een elnde aan komt: na 1876 ve!'dwlJnt de naam Ka-
te!' u1t de llJsten der: notabelen en ke!'kvoogden. A11een
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Ln de kerkeraad was de fam111e dus nog ve rtegenwoordlgd.
In 1886 hoopt zlch daa!' de confllctstof op. Vant,

ook al zou men dat mlsschien gewtld hebben, men k!'ljgt
ntet de gelegenheLd deze zaak te laten rusten. Op 4 Ja-
nuarl 1886, ala het kerkeLlJk confllct 1n Amste!'dam op
zlJn hoogtepunt ls, komt er ln l,lonnlckendam een b!'lef
van prof. Hoedemaker, hoogleaaer aan de V.U., ter tafel.
Daarln wordt gev!'aagd om steun aan de doo!' de classis
geschor6te anbtsd!:agers te Amsterdam en om aan de synode
te vragen om een extra synodeve rgade rl ng naa!' aanleidlng
van deze k\,rest1e. Men gaat nlet opnleuw een discussle
aan, I'daar het gevoel,en den aanHezlge b!'oede!'s aangaande
het kerkellJk Konfllkt te Amsterdam nlet onbekend was".
Belde voo!'stellen van prof. Hoedemake!' wo!'den verworpen'
met respectlevellJk 6 tegen 3 en 8 tegen 1 stemnen. B1J
de toenemende spannlng zljn er dus ve!'geleken met de ve.-
gaderlng van 30 november 1885 mlnder dle klezen voo. de
Dolerenden. Er bllJft een harde kern ove:' bestaande uit
de ouderLlng J. l(ater en de dlakenen J. oosterveLd Gzn
en P.J. Verdam.

Tekenend voor de verslechterende verhoudlngen 1s
een passage ult de notulen van de ke !'ke !'aadsve !'gade ring
van 15 Ju1l 1886, volgens welke dhr. G. v.d. Be:'g opne!'kt
dat J. Kater I'na het elndlgen van de laatstleden zondag
gehouden godsdlenstoe fenlng van den voormlddag den Predl-
kant Ds. Hartge!'lnk onkiesch beJegend had".

Dat zat bllJkbaar 1n de famllle Kate!' - Appel noemt
ze 'ronstulmlg maar bovenal ee:'liik''- want van een bloed-
verwant, TlJmen Kater, weten we dat h1J 1n 1789 is aan-
geklaagd blJ de burgemeerster wegens "openbare sto!'lng
ln de godsdlenst'r 1n de Crote Ke!'k en I'oproeri'ge gesp.ek-
ken".

Een klelne eeuw later komt het nlet tot een aan-
klacht. Na hoor en wederhoor van de betrokkenen wordt
het lncldent gesloten. Maar de spannLngen blliven' Kate!'
geeft 1n een volgende vergade!'lng te kennen dat hij geen
dlenst kan doen als ouderllng blJ de vlerlng van het he1-
11g Avondnaal . De andere ouderllngen stell-en zlJn I'ge-
moEdsbezwaren" nlet ter dlscussle, want zlJ w111en vol-
gens de aantekenlngen van ds. wiistenhoff "nlet de weg
van geweld ln slaanri.

wanneer ouderllng Kater echter tl'Jdens de ve!'gade-
!'1ng van 7 Janua!'l 1887 de v.aag aan de orde stelt "of
de kerkeraad met het oog op de toestand de!" ke'k vootne-
mens ls om onder het verband de!'synodate Organlsatle te
bliJven, Ja dan neen", ls nen hem mlnder te!' uille' Op

advies van de belde predlkanten wordt met 7 tegen 3 stem-
men besloten deze vraag nlet eens ln bespreklng te geven'
A1leen a1 de behandellng daa!'van ziet men als verfaad
aan ae tert<. In veel pliatsen had dit lmmers geleld tot
een breuk met de Nederlandse Hervormde Kerk'
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Op dlezelfde vergaderlng geeft Kater te kennen datn1J stopt als voorlezer ln de kerkdlenst. HIJ onbt.ektzlch dus duldetlJk aan deelname van de kerkdiensten.Toch stemt hiJ enige tlJd 1ater, als hlJ op"i"""'a"o"oe gemeente verkozen 1s, ln met zlJn be;oemlng a1s oudea_I ing .

InmLddels i{as landeIlJk gezlen de Doleantie 1n eenstroomversnelllng geraakt. -De DoLerende X"a[""-."not""a-Ls paddestoelen ult de grond. Men noemde zlch iNede!,_
dultsch cereformeerde Keiken',. Oe Uenaml.,g- "6,e reiorme e r.O,,ls enlgszlns verwarrend, omdat het ae ouaS """.-iu ,*qe Hervormde Ke!.k. Maar men klest Julst deze naam, omdatmen de nleuwe Dolerende gemeenten beschouwt 

"i.-a" *"aavoortzettlng van de kerk der vadergn,
.- y* 11 tot 14 Januari 1Bg7 was er een ce.eformeerdKerkellJk Congres 1n Anste!.dam. Het doel ,". or-i""., 

"f_genene beweglng te wekken en te lelden om al ;;ze kerkeny:" 9"d:.. het juk der synodale dterarchle ,it f" 
-ur..,g".,

en aan Chr'1stus, haa!' (onlng, te hergeven,,. Oti-"o.,g"",was belegd voor kerkleden ',41e niet ichr.omen "oo. o" O"_llJdenls van dat Konlngschap tegenove!. ae svnoilie nfe_rarchle ui.t te komen en dlt met hun naarn te"wiiii., o.,_dertekenen',. D1e haridtekenlngen I I J s t was dus u".,-"oo"toorlogsverklarlng. Tljdens net coigres *r.J-a"i"oox r"._teld hoe .ie praatsellik te werk .oEt !"""-o.-in"i 3r.,r.af te werpen,'.
De reactle van Hervormde zljde was fe1: a1le ambts_gragers dle hun handtekenlng g""it n"Ja..,-Ji lii'uew,_rsteliJst moeten door de classlcale Uesturen ,rolaJi-eescnor.t.Ook 1n de kerkeraad van ltonnl ckend", -t., t n"i'i.i spratu.Ds. Hartge!.lnk vraagt tlJdens a. ". "g"J""r"i 

-rji' 
ro r"_b!'uarl 1887: ',In welke b;trekklng ,ti"t i"r!"a-Jie gete_kend heeft op het Amsterd"r."n 

"Ea."Ju i t"iii-eJ.Jio.r" ur,akongres tot de Nederlandse Hervormde x""xi;; 3o i"t ,._ment zlet de kerke.aad echter'geen 
""o"., 

'r".i5"*Ip 
o"r"zaak 1n te gaan.

- Op de vergaderlng van 14 maart echter. des te meerlvan het classlcate beituur rs een u.iei-JntJiig"i ,r""ingemeld wo.dt dat dhr. Kater. de be!.uchte n""ai"["r,i.,gheeft sezet en daarom nret uevesiilJ ,"e"i;ijJi""r" 
""_de:'1lng. Het gaat hler evenwel nog-slecits om-eei gerucnt.De kerke.aad staat nu voor de "."Ig or-ilut J"ni"*"r. ,".Diaken.verdam zest dat hlJ het """=U"a""r"rijil; ;;", ,",.,lnqulsitle zou vlnden a1s men ouderllng Kate!, nu voo!. hetblok_ zou zetten. Laat het ctasslcale ilE"itrtri- "ui"t ."".

1:l bewiizen komen. HlJ stelt voor on-;; 
-;;ie;";ii..n

maar voo.- kennisgevlng aan te nemen. niaf.en-Oosl"rlref O

.yilt !:r..blJ. De overtse re rke raads 1ede"""ir iJi "1"i, t".wet van Kater weten of htj lnde!,da.a ,ij" n"nai"i""tngheert gezer. Maar d1e achi zlch "i.t ""lprili.lI'iil'o...o,te antwoo!.den. Evenmln wenst hlJ te zwichten voo:, cle aan-

o
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drang vanult de kerkeraad orn voor zlJn (he.)benoemlng te
bedanken.

De zaak gaat nu weer terug naar de classls. verdam
wI1 nog wel kwlJt dat hlJ de handelwlJze vla zorn ano-
nleme aanklacht verafschuwt. Ook ds, I'lustenhoff keurt
het af dat hle!' nlet met open vlzler wo!'dt gest!'eden.
H1J moet daarom wel zeer onaangenaam ver!'ast zlJn a1s
ult het antwoo!:d vart het classlcale bestuur bl1Jkt dat
de aanklacht van ds. Ha!:tgerlnk kwam. Een hlerult voort-
vloelende notle van afkeu.lng tegen zlJn collega wI1 hlj
echte!' nlet onderschrlJven. Alleen Verdam en Oosterveld
stemmen v66r, terwlJl er drle bl.anco stemmen zijn. Kate!'
had nlet meegestend, H1J had zich b1J de besp!'eklng van
deze zaak terug getrokken.

Het classlcale bestuur zet door: er wo!'dt geen toe-
stemmlng gegeven voor de herbevestlglng van Xate!'. Zljn
zwlJgen blj de vraag of hlJ de bewuste handtekenlng had
gezet wordt (terecht) als toestemmen opgevat.

Op de ke rke raadsve rgade rlng van 20 Juni r87 komt een
brlef ter tafe1, waarln aan de kerkeraad gevraagd wordt
om de iReformatle hunner kerk! ter hand te nemen. Het
1s dezelfde vraag aIs dle welke Kate!'zes maanden te.ug
aan de orde vllde stellen. Deze keer komt h1J van drl.e
oud-ambtsdrage!'s , nafiellJk K. Klaver Jr (Ln septembe. !86
voorttJdlg opgestapt als ouderllng om op dat moment on-
dutdellJke redenen), K. Veen (op dat moment voo.lezee in
de kerkdlensten) en K. de Boe!'. Deze brlef geeft aan waar
nu precles de knelpunten l18gen:

In de 16e eewn i8 hu.nner (nL. van de kerkeraad X.S,)
kerk jui6t door haar ppotest tegen d.e flie"@"chie gerefot-
nee?t a eDo?ilen.

vLer een Hierarchie te dr.Lden ie alaoo het derk der
vad.eten te fiiet te d.oet en ona Langzamerhand en ongemePkt
op Roonsche padel te Leiden.

En ooernite allen ketken net elkaar in ,i6n uerband
atdan en dan ook htn Kerk nede DePantuoordeliik bij God
ei Menschet otaat, uoop het bede"f dat nit de SAnode ooe?
d.e Ketken kont, en dethaloe ook voo? de oeruolging uan
Gods volk in Anste"dam, Rotte"dad en andere plaatsen, ook
thane in Monnickendan, aaat een onzer neeat geachte B"oe-
ders, door het CLassikaal bestuLr voor ziin ketkeLijk
ambt ue"d qfgeueaen, zoo oetstaan zii niet, hoe de Xetke-
raad d.eze zaak nog op zich Laat Liggen,

Zij hadden gehoopt en De"Dacht dat hun Herdets en
Opzieners ndar de beloften bii de bevestiging in hLn ambt
g'ed.aan ook in deze zaak ooer de xudde aouden geaaakt heb-
ben.
' Ntt aij hiet echte, niets vat hooren, en zii aLs ge-
Loouigen ook op hun anbt hebben toe te zien, uenden zij
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zich t-ot den Kerkeraad, om te mogen ueten,raad deae zaak ter haad. neemt, dLn of zij',gen en stil te zitten, hun op het anbt d'erschtaift.

Deze brlef, waarln dus ook de kwestle Kater woadtaangeroerd, wo!'dt tefzlJde gelegd. A11een dlaken Ooster_veld wenste een bespreklng. Maar zolets bleek Lnmiddelsonmogelljk te z1Jn. Daarvoor was ea al teveel pelsogn_liJke ee!. 1n het gedlng. Men zou op eerde:.e U"lirrt..,moeten te!.ugkomen en dat zou voo!. velen _ nlet in delaatste plaats voo. ds, Hartgerlnk _ g", f."nir"."i 1es be_tekenen. zo kwam het ook 1n Monnlckenia, 
"fei ioi een ln_houdellJke dlscussie en werd er slechts g."i."j"" op nutvlak de!' kerkrechtellJke procedures.

. Achtenaf kun Je zolets a1leen maa!. betaeu!"en. Wanthet ls de vraag of men ke!,keLljk gezlen wei ,o-r". \r.r,elkaar af stond. De toenmallge pr6dlkanten 
""n O" Hu"_vo!'nde gemeente ln Monnlckendam'kon nen tn teJer gevafnlet van vrlJzinnigheld betlchten.

. Maar nu gebeurt wat in de brlef verd aangeduld a1sde-ultoefening van het ambt der g" f o.ri g"" , 
-"ui- I"r,a"rleden de. ke!.k neent zelt het inltfattJf toi-a.-rog._naamde reformatle de!. ke:.k.

,, !" wa!'en aI enlge tljd blJeenkomsten van mensen dienleE.tev.eden zijn met lrat e!: in de He.vormde ke.k ge_beu:'t. Deze ',Evangeltsatle" geschledde i." """ n,ri" ..nue navenstraat (tegenover rokeriJ De Gtoot). Een aantalvan de mensen d1e daar hun godsdienst"u i""i ne"""n i 
" 

I a"r,zou later ove:'gaan naar de Gereformeerde [.r[. 'l"a"t 
ooEvangelisatle kwaBel er nu ook biJeenkoa"t.n'-rr"ar-oof._:'enoen (dat 

-w11 zeggen van hen d1e Itreu:.en,, over hetYe!'va-t van de vaderlandse p!,dtestantse Xert<) - Uen t<wambiJeen biJ mensen thu1s. Ee.st ten huize van Wi.inanOKool. 1n de Kerkst:.aat en 1ater, tou" J.i-nri. t",i.aui.,we!.d, blJ ce!.!'1t Snlede. aan het Zuldelnde.
- Op v!-ijdagavond 12 janua.i feeg onje.iekenen cle aan_

:::1i:i^::.!:t blJzljn van ds. D.J. K";;s;; -;i 
1"r.". 

".0.,!!,, t,rrsrtrwrge ver-Ktartng waarmee ze te kFnnen geven dat
3:_:.i.19 ziin om mee te nerpen aan de -efo:_matte van deKe.k in hun woonplaats ,,naar den Vo".a" CoJ" ." in zi.lnkracht" (zie de afbeelding op b1z. 12_13). Tot de onder_tekenaars beho.en ook de eerder genoemd; ' ke;k;.Iio" f.a".,J. Oostet'veld Gzn en p,J. Verdam.Blljkbaar is men niet naa. buiten getreden met ctezeverklarlng, want er 1s nlet op g....!."ia-JJJi"au'n.._
:,ormde kerkeraad zoats nen dai i""a.i a".o-ii.l ii nru._tie.Kater. wer ls het opvatrend dat ;r-;;; I"ltli 

"..r0_::lt:g:l 1ri! waarbli de heren oo"i" 
""" i J""f*v.Ii", u".,!"o1 spel.en. Zo is e. enige ophef in ae terteraaa-over

of de Kerke-
doot te zdi -
geLoouigen
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dc ht izen udd," de Do-
Letetden ddnrankeLtik
adnenkuonel:
Li^ks het hl,ia ,dn
de fan. l<ool in de
xe?kattaat ( t egen-
aootdig w.3 )
ondet het h,aia va^
de fan. Sniedet ddn
het Zt id.einde ( te-
getuootdig de pae-
torie vdn de Lrthet-
ae geneente )

t
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de o."kla?ing oan 72 ia,nuari 7888 Dadrnee de ond.er-
tekena.das te kennen geven aleanooilo te diLLen bteken
et ile Aervo|nde ke?k

(oerklei^d tot cd. 2/3'odn het o.igineel)

, /,i., ri t,,*r". 4,,oVn,,.. /t/t/.,, ,,.r'ri+,/,(' ,,.,,2 ,,,..:; #./;:,:; ;/,"';i;..".::r:.::":* ,i

/- 24 /)"/,t lJ.t ott,.,,/"1-, */,,;,,/,4 ,t.- ,'.

a"., ^Z "t 91.,,19/-. li,/i,r,,,....r, u!'n;.t12t1, .,b,;,-.\
c/i- ,i, /./.-"-.:*.. "2.*t{.,lVl' ,,.. /Z,,;rf ;fr*., ...,12,..-4'/... rt,,,,?.lz/rf,,,./r'; r'1 --i

l. d4 0"/li, 2,. .q,t,./L@ ,,)r. //h.,r,,
z. a/,:,"././- /b,,,",,/,. ;- i./^1,/,,..,.. 2., /..'.-..
,t 

. 7, /, 
^,., t,. -,- /,1;;t ". .t.,r/,,i.,,,., i,,.1.',, r,, f. r,,,.r,

4r- ,,,1r/.,,..,. '/. r,1. *,,/.t r/,t. -//r,,,,,,2,,
/(;i,..- 'n' '?)'/" /"'/" "7'r" ?" t'" ""7'

": L /- A.l 4, ...1 nr- /"/1 t/,,,)sr;., 1+,. 7L*,-i;t. Z*<;'/!-" ,4-r/.../ .t,,r-. ,,Dt/* ,z.r

4LD. t)Z-|, ),---- 2 o;:/a..,,,t,i ^7-,:r:;r';Z :

?':,*l?' Z;^,.,r. - "/,, ; l .., .,.. / /,. ./ .,,../,/. t,,., ",t/...,*fi,t ft-,t ... ;., t;;. h^.t/r,r,,f i-t, ),r-
tzl/t+zn a tc, i

l))f ,.*n ".r- u , ,*!t (o olt a t.rtl,

'..r/.t t4t at ,z.it,4t'
// ,/ y/ /' .,,,,,r/
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i4Qz-le r
a z l,izia--

het felt dat dhr. Ooste!'veld aan dhr. Ve!'dam, dte lnmld-
dels nlet mee!' In de keakeraad zat omdat zlJn ambtster-
mlJn was ve!'streken, lnzage had gegeven ln het rekenl'ng-
boekje van de dtakonle. Verde. wo!'dt de kerkeraad 1n Ju-
11 '88 geconfronteerd met enkele klachten van dlezelfde
Verdam. Deze had zlch tot de classls gerlcht omdat zlJns
lnziens ds. Hartgerlnk ten onrechte de Doop had bediend
bulten de zondagse kerkdlenst om. Deze zaak was a1 eens
ee!'der aan de orde geveest ln de Hervo!'mde kerkeraad.
Toen had ds. wustenhoff zlJn ongenoegen met dlt optreden
van zlJn collega kenbaar gemaakt. Ds. \{Ustenhoff was kort
daa!'op (ln mel '88) ln een mede door deze onenlgheld ru-
zleacntlge sfeer vertrokken naar Gent. Nu wordt het dan
wee. opgerakeld doo!' oud-dlaken verdam ln zlJn brief aan
ae ctallts. Hl.J had nog neer klachten mede naar aan1e1-

.-.4/,,2,

r.z;/).....-za.

J/t-l"-*-
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dlng van wat h1J had ontdekt 1n het boekJe van de dlako-
nle.

Interessante!' nog dan deze aanklachten ,.s de nanle!.
vaarop de ke!.ke.aad zlJn verdedlglng tegenover de classtsbegLnt. In een door dB. Hartgerlnk opgestelde brlef d.d.
24 Ju11 1888 wlJst men aLLereenst op het opt!'eden van
Ve!-dan b1J de kwestle Kater. Had htJ daa!.blJ het cLassl- .caal bestuu. nlet een college van lnqulslteurs genoemd?I'Vreemd dat h1J nu b1J zulk een door hem veractri CLassl-kaal Bestuur nog wl] komen met eenlge aanklacht. Uat hemdaa!'toe d!'lJft j.s naaa de meenlng van den kerkeraad
1. het plan on onrust te ve!.wekken ten elnde hlerdoor
voordeel te behalen voor de doleerenden, 2. splJt, dat
h1J als dlaken nlet 1s he!'kozen. Dlt laatste is echter
Julst geschled, omdat hlJ doleerendgezlnd 1s en ln de
ke rke raadsve !'gade !.tngen steeds onrust trachtte te ver-
wekken - I'

Desalntettemln zlet het classicaal bestuur zlch ge-
noodzaakt dhr. Verdam op de genoemde punten 1n het gelljk
te ste11en. En als e!' dan mlsschlen kwaadwilllgheld bLJ
de b.lefsch!'tJver achter zlt, dan moet men maar wat voor-zlchtlge!' zlJn om geen aanleldlng te geven tot zulke
klachten.

Dlaken Ooste!.ve1d houdt zlch blJ dlt alles op deachterg.ond. HIJ 1s blJna steeds afwezlg op de kerke-
.aadsve rgade rlngen. Begln Januarl 1BB9 bedankt hlJ voor_tljdlg als dl.aken. In de kerke!'aad wordt dat slechts ter
kennlsgevlng aangenomen.

Aan de ande!.e kant zlJn er ook aanlrlJzlngen voordat de Hervonrxde kerkeaaad de zaak nlet helemaal op zlJnbeloop w11 laten. In de vergaderlng van 15 maart 1gg9vro!'dt - tegen de z1n van ds, Hartgerlnk - een brlef op_gesteld gealcht aan alIb leiien dte nlet mee!, 1n de kerkkomen. In lb.oede!'LLJke geest r.r11 men d1e leden e!, opvrljzen en hernstlg en ln llefde vermanen,' dat deze ver_kee!'de gewoonte i'1n strlJd ls met de bellJdenls eenmaaldoor hen afgelegd voor Cod en de cemeentei, Tot de g._
adresseepden beho!'en vele Leden dle later de DoleantlebllJken te zljn toegedaan. De oproep van de ke!,ke.aadheeft dan ook nlet veel opgeleverd.

De Dole!'enden zlJn aI druk beztg hun elgen zakente !'ege1en. Alle.eerst wordt de veienlglng ,,de Ke!,ke_1lJke Kas" opgerlcht, een tegenhange. ,an a6 Hervo!,mdekerkvoogdlj. De hle!'voo!' noodzakeliJke konlnkllJke goed_
keu!.i.ng -wo!.dt ve!'leend op 6 aprtt fAaS. VervotgJns vlndtop dlnsdag 10 Jull de verklezlng van ambtsdragl!,s plaats,

De He!'vormde kerkeraad 1s van d1t al1es goed op dehoogte. Op de ve!'gaderlng van 17 Jul.1 komt de c1!.cul.alrete!' sp.ake met de uitnodlglng vooi d1e een weeX eerOergehouden ve!'gaderlng (volgens het kasboek van de Ke!,ke_
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LlJke Kas waren er 3oo convocatlebllJetten ve!"spreld).
t'laa!. nen beslutt te wachten net een reactle tot de even-
tuele beveEtlglng van de gekozenen.

Op dl.e tlende Jul1 ve!'den onde!' leldlng van ds. H.
lJ. van Loon ult Amsterdam J. Kater en G, Mars tot oudea-
ling en H. Kool en J. Oosterveld tot dlaken gekozen. ze
lrerden ln het anbt bevestlgd op zandag 18 augustus 1889

door ds. D.J. Ka:"s-
sen. Waa!'sch 1Jn1i j k
gebeurde d1t 1n het
dat jaaf aangekoch-
te gebouvr aan de
Kerkst!'aat. Vol gens
het kasboek had men
dit huls Ln me1 r89
gekocht van de naa!'
Amsterdan ve !'hui sde
weduwe van dokte!' W,
Van Loon voo!'
f 1850, -. Daa!'bi J
behoo!'de waa!'schijn-
li Jk ook het tot
het bezit van de
Ke !'ke 1i jke Kas gere-
kende achterhul s
aan de Oude Zi. jds
Burgwal .

Men had het huis
aan de Ke akst.aat
laten opknappen (o.
a. door het schil-
dersbedrijf van A.
Oosterveld, de vool-
zi.tte!'van de He !'-
vo!'mde kelkvoogdij ! )
en het als kerkge-
bouw inge!'icht, De
1ljst van aankopen
veameldt onder me e!'

a

de paBto"ie in de xe?kottaat, deLke
aatiankelijk dieaatdeed ata ketkgeboutt

80 stoelen, een b1Jbe1, twee collectezakies, een B.ltan-
nia Avondmaal- en Doopstel en ltnnen tafel- en servetgoed.

In aanslultlng op de dlenst waarl'n de genoer,lde ambts-
daage!'s we!'den bevestigd besluit men dan fo!'rxeel te breken
rxet de Nederlandse Hervo!'mde Ke!'k. Dlt zal wo!'den be.icht
aan de ke.kvoogdli (zle de afbeetding op bLz. 16) en de
bu.gerlljke overheid. En ln "De He.aut" het landeliike
weekblad van de Gerefo!'meerde Kerken in Nedealand is op

25 augustus 1889 te lezen dat "het ook ln de ke!-k te }4on-
irlckendam doo!' 's Heeren ontfenning tot een begin van le-
fo!'mat1e kvtam . "

Nu !'eageert de He!'vorrnde kerkeraad dan wel' De ouders

- -L5 -
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van de klnderen dle in de naniddagdlenst van 18 augustus
zlJn gedoopt wo.den geschorst. Het gaat hlea om de oude.s
van Jan Veen (z1Jn vader Klaas had lndertiid ook de b.ief
aan de kerke!'aad ondertekend) en Jan Eendebak. De oude.s
van de eveneens ln deze dlenst gedoopte AnnlgJe Halstra
bLlJven hlea om onduldelljke redenen bulten schot. Ve.der
wo!'dt op aangeven van het provLnclaal en classlcaal be-
stuur de procedure van schorslng gesta.t tegen de op 18
augustus bevestlgde anbtsdrage!'s. In het kade!' daaz'van
zullen hun nanen wo.den afgekondlgd ln de ke!'kdlenst op
17 novenbe r.

Ook het bestuur van de 1nrB1 opge.lchte schoolverenl-
glng voor chrlsteIlJk onderwlJs neent zlJn maat.egelen.
In het aeglement wordt een bepallng opgenomen waaadoo:' e!'
geen Gereformeerde leden mee!' ln het bestuu. kunnen uo:'den
gekozen. A1 ee.der had nen gevlelgerd het schoollokaal ter
beschikklng te stellen van de Dolerenden, tlen had voor de
zekerheld zelfs het slot laten ve!'vangen. En dat te!'!rii1
mannen a1s J. Katea en J.P. Verdam tot de stlchte!'s van de
ve!'enlglng behoordenl E6n en ande!' wo.dt beg!:lJpeliike.
als Je bedenkt dat ten tlJde van de scheurlng ds. Ha:'tge-
rlnk voo!'zltter was van het schoolbestuur. Het zal tot aan
19to duren voordat er (weer) een Gerefo:'meerde wordt toe-
gelaten tot het bestuu!', namellJk ds. Ferwerda. Zlin He.-
vormde collega Ha!'tgerl.nk ls dan lnmiddels (vanaf 1906)
met eme!'1taat.

van scho!'slngen door de Hervo!'rnde keakeraad 1s ver-
der geen sprake meer, wdl van Dolerenden dle zl.ch laten
uitschrlJven b1J de kerkvootldlJ. Deze kan nlets ande.s
doen dan, zoals de notulen velmelden, d1t net leedwezen
te!' kennls nemen. Dat rnen zlch afmeldt blJ de ke:'kvoogdiJ
heeft te naken met het felt dat deze de JaarllJkse hoof-
dellJke omslag regelt. Het felt dat men daa!'voor bliift
aankloppen blJ mensen dle zlchzelf tot de Gereforfiee!'de
ke!"k rekenen leldt nogal eens tot Irritatle. Bliikbaa!'
was het nlet zo eenvoudlg om zlch uit te laten sch!'ijven
of was men nlet genegen dle moelte te nemen. Dat laatste
kan men aflelden ult de aanhef van sonmlge blleven aan
de kerkvoogdlJ: "De onde !'ge tekenden ve!'kta!'en bii dezen'
dat ziJ noolt hebben geweten leden te ziJn geweest van
het Genootschap zlch noemend de Nederl'andse He!"vo!'mde
Kerk.!l

a



OP EIGEN BENEN

B1J de opbouw van de elgen gemeente kan men terugvallen
op de ervaalng van de andere Dolerende geneenten ln Ne-
de!'land en op de ervar'lng van de oud-ambtsd!'age!.s van de
Hervo!'mde genreente. Het 1s ove!'lgens opvallend dat e:'
wel een aantal leden van de Ge!'ef o!'mee!'de kez'k deel ult
hadden gemaakt van de Hervo!'mde ke!'keraad, maa!" dat geen
van hen tot de colleges der kerkvoogden en notabelen
heeft behoo!'d. Dat zou erop kunnen wlJzen dat ook voot
Monnlckendam geldt dat de Dolerenden b1j de zogenaamderrkleine luyden" hoo.den, dat we1 zeggen: b1j de eenvou-
dlge en vooral ook ntet rljke kerkleden. Ke!'kvoogden en
notabelen behoo!'den ln dle tlJd doorgaans tot het rijke-
re deel van de gemeente. Vaak waren het boeren of zaken-
11eden.

Vla het bevo lklngs!'eg1s te !' kr'1Jgen we enig inzlcht
ln de samenstelling van de Gereforneerde kefk. In 1890
staan daa. de volgende personen a1s Ge!'efoamee!'d te boek:

Pleter Bart, boerenarbelder te Overleek, met zlJn
vrouw AaltJe Hottentot ;

Kl.aas de Boer, rustend landman, Keakstraat, met zljn
vrouw Neeltje RlJke;

Gerrlt Bont, molenaar, Noordelnde, met zljn v.ouw
Roelandla Mlk ;

Jannetje Dekke!', wlnkeLlerster, Noo!'delnde;
And!'1es Eendebak, sm1d, Havenst!'aat, met zijn vrourJ

Jansje de Rulte!.;
Ellsabeth Eerbeek, onderwijze!'es van de ch!'. school;
Jacob Esselman, boerenarbelder, Ove!.Leek, met zlJn

vrouw Jannetje }loo{;
ULbe Roukes Fabe!., predlkant, Kerkstraat, rnet zlJn

vrouw Anna A.A. van Munster;
Ce!'r1t Th. van de. Horst, metselaa., Nlesenooatst.aat,

met zljn v!'ouw Mlnke Alkema;
Jan van der Ho!'st, we!.kman, Noo!.delnde;
GeertJe Imtho.n, Noorde lnde ;
Jannetje Karmelk, Nleuwe Zi.Jds BurgvraL;
Cornel la Kate!., School s tee g;
DIrk Kater, scheeps t lnme rman, Nleuwe Zljds Bu.gwal ,met zljn vrouw Antje Kool;
Slmon Kater, telegraafbode, Noo.delnde, met ziJn vrouv,

- 18 -



GrletJe Bru{n;
Klaas Klaver, metselaar, Kerkst!.aat, met zlJn vrouw

. WiILernj,na Nlenhuls;
Hendrlk Kroonenburg, tlmme!.man, Ove.Ieek, met zlJn

vrouw EefJe Esselman i
Ger.lt Mars, spekslager, Noorelnde, met zlJn vrouw

GrletJe Buurs;
Ch!'1st1aan Me{er! kaasknecht, Nleuwe N 1e senoo!'tbu!'gwa1 ,

met zlJn vnouw ceertJe RlJke;
Klaas van Otegem, zellmaker, Zuldelnde, met zlJn v!.ouw

El lsabeth Vlugt;
LlJsbeth Posch, groentenve.koopster, Llndegrachti
Ba!'end Pronk, veebouder, Overleek, net zlJn vrouw

Gee z't!'ulda ltargaretha KooI I
TrtJntJe Raggers, dlenstbode;
Jan de RurJter, metselaar, Ke!.kstraat, met ztJn vrou*

Martha Ma!.garetha Kater;
Eefje Jans Schokker, veehoudster, Ove!.leek;
Jan Schooneveldt, scheepmake!., Nleuwe Zljds Burgwal;
Ge!'rLt Snleder, schoenmaker, Zuldelnde, met zlJn v.ouw

JannetJe Mars;
Klaas Snleder, schoenmaker, Zutdelnde ;
Pleter Snleder, schoenrnake r, Llndeg!.acht, met ztJn

v!'ouw Ellsabeth Rulte!.;
Mar'la SpanJer, Overleek;
Klaas Veen, wagenmaker, Noordeinde, met zijn vtouu

AntJe Louw;
Pleter Jacob Ve!'datn, veehoude.; lteesland, met zijn

v!'ouw NeeltJe Bont (hun vlerde zoon Jan zou het la-
ter brengen tot presldent van het ge!.echtshof te
Amsterdam);

Leendert van lriJngaarden, ondenrljzer, Noordelnde,
met zlJn v!'ouw NeeltJe Bont;

Antje de l{lt, naalster, Noordelnde;
Plete:' van Zallnge, grondwe.ke!', Zuidelnde, met zijn

vrouw T!'lJntJe F!'anken;
Jan Zeelte, veehouder, Over'leek, met zljn vfouw wel-

moed Bart.

De ledenllJst van de Ge!'efo!'mee.de ke!'k zelf rnoet groter
zijn geweest. Zo ontb.eken hle!' behalve de ve.melding van

. de (vel.e) kinderen bij voorbeeld ook de namen van Johar-
nes Oosterveld ult Katwoude, Tjerk HaIst!'a en ziin vrouw
Johanna Postma, tilJnand Kool en zijn v:'ouw T. Groot, Lar.-l-
bertus Koekoek en zljn vrouw Hend!'lgie Goatwoast en Jo!'1s

. Kater,
In 1897 telde men al 160 leden, waa!'onde!' 68 doople-

den, ln 19oo waren het er 184, lncl,uslef 74 doopleden.
De ke!'k groelde dus snel. BllJkbaar re!'kte de Doleantle
aanstekellJk. Nlet voor niets Yraarschuwde men elkaar bln-
nen de Hervormde Ke !'k voo!'de Dolerenden v1a de vergelli-
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klng met de rhotregen: Je nerkt er nlet veel van, maaavoordat Je er erg ln hebt ben je natl
Ult de opsommlng van namen valt ook af te lelden

hoezeer de scheu!'lng dwars door fam11les heenglng. Wantdezelfde famtllenamen, b1J voorbeeld Kater", Kiavir, Oos_te:'veld en Van Zaltnge, komen we ln dle tljd ook tegenblnnen de Hervormde gemeente.

-Voor een goede gang van zaken was e!, natuualljk ookeen degelljke organlsatle nodi.g. Al ee!.de!, vJerd genoemddat een verenlglng rDE KERXELIJKE KAS'' was opgericht voor.het beheer van de kEEETT 3xEl6EE6lEiT uit h;i kasboekvan de vereni.glng bl1jkt dat ze konden beglnnen met (een
9:d.9lt9 van?) -het kapitaal van de opgeheven Evangelisa-tle lf 573,O7U). Tot de bezlttlngen bihoorden behatve hethuls aan de Ke!'kstraat het aan de ande!.e kant van de tuingelegen achterhul.s aan de Oude Zljds Bu!.gwal .

De Ke.kellJke Kas is een geheel zeifstandlg llchaamnaast de ke!'ke!'aad. Dlt leldt nogal eens tot ve!,;ch11Ien
van. menlng, vooral dan wannee!. de ke!.keraad naa!, het in_zlcht van de leden van de Ke!,kelijke Kas a1 te lemakkelijkbeslulten neemt waaraan bepaalde kosten zijn veibonden.
Men 1s nlet al.tijd bereid om achte.af de rJkeningen ge_p.esentee.d doo!' de ke!.keraad te betalen. Ook be;taat e.ve!"schl1 van menlng over de v!.aag wle nu bepaalt waarvooae. gecol lecteerd za1 worden.

In 1895 laalt het bijna voortdu!,end aanwezige con_fllct tussen ke!.keraad en Ke!,kelijke Kas zo hoog-op datmen on raad aanklopt blj de cereformeerde jur.lsi m!.. Th.Heemskerk en blj prof. Rutgers. Ivtaar ook zi5 spreken e1_kaar in deze tegen. Ultelndelljk geeft dan io"i net oor_deel van prof! Rutgers de doorslag. H1j maakt duidelijkdat a1s het erop aankomt de kerkeiaad het 1n de kerk voo:.het zeggen heeft, De mensen van de Ke!,kelijke Kas leggenzich h1e!.b1J nee!.. De loglsche consequentii daa!,van votgtvijf jaar later a1s de verenlglng zich opheft en et, inplaats daa.van een conmlssle vah beheer wordt lngestetd,di.e ve.antwoo!'ding verschuldigd 1s aan de ke:"ker.laa. oesamenwerklng 1s slnds d1e tljd veel beter., a1 btijken bij
!::lu-iten tot -grote ultgaven, zoals bij verbouwtng ennreuwoouw en de ultvoeflng daatvan, spanningen en con_fI lcten ovenmiJdelijk te zijn.
. . _ In 1922 d!'elgt ook de commissie van beheer. te ver._dwijnen; niet vanwege problemen maa. omdat a" ,at"., ..tarreen een pennlngmeeste!. en vaste collectanten ook welte aegefen zljn. Er woaden daa.om geen nleuwe u*i.a .or_mlssiefeden benoemd. De commissie blijft echtet wef Ue_staan, a1 ls het dan sl.u1rne.end. vofgins n"l-"otrf".,Uo.f.ls e. tussen 1922 en 1926 niet ,""g"iu.a.-'-n"""nI t. a"d.aad weer opgepakt.
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De eerste KOSTER Ls meva. De Ruute!:-Kater. Voor haa!'
dlensten ontvangt ze vlJf gulden per jaar. Dat bedrag
vrordt 1n de loop der Jaren we1 verhoogd. Ook heeft ze ne-
venlnkomsten door haar werk voor de classis, Tot aan 1926
werden de vergaderlngen van de toenmallge classls Edam
1n Monntckendafl gehouden. Dle blJeenkomsten begonnen a1
om tlen uur 's morgens. Ze werden onderbaoken voor een
door de kosteres te bereiden warme maal-tlJd. Met de ln-
stelllng van een nleuwe classls Zaandam veranderde ook de
plaats van samenkomst. Ter compensatle van dlt verlles
aar lnkomsten vephoogde de keakeraad de vergoedlng voor
de koste!'es tot r 15O,-. I'levr. De Rutjter 1s heel lang
kosteres geweest en daarmee bepalend voo!' het gezlcht van
de kerk. Oudere gemeenteleden herlnne!'en zlch nog hoe 21j
voor kerktlJd ln het po.taal van de ke!'k stond. Kleine
klnderen waren soms bang voor haa:' zoals ze daar stond:
helenaal in het zwart, met een bocheltje en e!:nstlg klJ-
kend.

In 1933 ove!'leed mev!'. De RuiJter op 93-Jarlge leef-
ttjd. In 1924 had ze nog haar 35-Jarig jublleum gevle!'d.
Inmlddels was haar taak overgenomen door haar dochter
dle kosteres was tot ln 1941. Van haa:. afscheld, dat on-
dep g!'otq belangstelling vre.d gevierd In de kerk, ziJn
nog fotors bewaard gebleven, Ze krljgt een pensloen van
,1OO,- per Jaar. Haat' opvolge!', dhr. Van de!' S1uys, ont-
vangt een ver'goedlng van J 3OO,- per Jaaa. A1s hlj j.n
1954 overllJdt neemt ook h1e!' de dochte. het over. Mevr'.
Lof- van der Sluys is kosteres tot in 1959 en wo!'dt dan
ve!'vangen door het echtpaar Stolk- Verkade. Na het over-
11Jden van dhr, Stolk ln 1963 neemt het echtpaar Bax-
Zandstra zljn lntrek in de kosterswonlng naast de kerk.
Z1J verhulzen 1n 1966 mee met de kerk naa!'de G.aaf !111-
lemlaan. Na een lnterlnperlode Van Velzen (1975-1978)
nemen z1J het kosterschap waa!' totdat zlj ln 1986 wo!'den
afgelost door het huldLge kos te !'sechtpaar van Zanen- Ter
Steege.

Een andere steunpilaa. van het keakellJk leven ls de
ORGANIST. De eerste dle met naihe genoemd wo!'dt 1n de boe-
ken is P. Snleder. Nadat de KerkellJke Kas ln 1896 een
orgel heeft aangeschaft vraagt nen hem a1s vaste oaganlst.
HlJ antwoordt "bereld te zljn de gemeente met zlin gerlnge
k.achten geheel belangeloos te d1enen". {n 1904 is er ook
sp!'ake van een tveede organlst, nameliik Wtjnand Klave!',
dle er 1n dat Jaar mee stopt vanwege zlin ve!'trek naar
Dokkum. Zo staat Snieder er weet alleen voor', uant de toe-
gezegde hulp van dh!'. Klut komt te vez'vallen vanwege diens
verklezlng tot oude rI tng .

KerkellJke functies blliven nogal eens blnnen de fa-
mltl.e. Dat was enkele malen zo bii het kosterschapi het
gebeu:'t nu ook blJ de functle van organlst. Na de dood

-27 -



van P. Snleder wordt Plete!' Snleder Kzn organlst. Deze
beperkt zlch nlet tot het be!'oeren van de toetsen. In mel
1933 ontdekt de kerkeraad dat h1J met zlJn ve!'loofde Ma-
retJe de Moea het lnitiatlef genomen heeft tot de aan-
echaf van een motor voor de wlndvoorzlenlng van het orgel
ter ve.vanging en verbeterlng van de ouderwetse door Jon-gelul bedlende voetpomp. Pas aLs bl1jkt dat de kosten mee-
vallen krlJgt hlJ het flat van de ke!'keraad.

Na zlJn huwellJk en vertrek komt e!' een tweetal orga-
nlsten: Jan Bakker als eerste o!'ganlst en G. K!'aay, dle al
af en toe speelde b1J bljzonde.e dlensten, als zlJn ve!'-
vange!'. Er was ook nog een derde gegadlgde, maa!'dle kon
nlet tot overeenstemmlng komen met zljn collegars ove!' de

{

Ce"da Zandstta achtep het oz,gel geboLdd d.oo?
de fipna Sta\daatt in 1914; in lbBB oierdezij haar 25-ja"ig jtbileun aLe otganiste

I i!

verdellng van de
dlensten.
fn 1945 uo!'dt
J anni.e Kaars aan-
gesteld als orga-
nlste,
In 1956 be s ]u1t
de kerkeraad tot
een ve rgoedlng
vooa de or.gan l sten
van , 40, - pe!"
jaar, A1 ee 9de.
had men ze geabon-
neerd op het blad
"O!'gan1st en Er.e-
dienstr'. In die
tijd wa!'en Lena
Qulst en Bep van
Zal lngen de vas te
bespelers van het
o!'gel (de ee rste
vierde in 1988 te
Edam haar 40- j a. ig
jub i l eum als orga-
niste ) . ze hebben
al lebei nog ln de
Op s tand i ngske rk
gespee1d, doch
nj.et voor 1ang.
Een feerl inge van
Bep van Zal ingen
speelt al s inds
1963 af en toe in
de kerkdiensten.
Deze Gerda Zands t ra
neer,lt l angzarne ahand
al Ie touwtjes (of
moet je zeggen: de
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toetsen?) ln handen. NaaBt haar hebben nog dhr. Tlsslnk(van 1965 tot 1971) en nevr. De Jong-tJagt;r (en1ge Ja!.envanaf 1971) mln of meer regelmatlg het o!.gel bespeeld
tlJdens de kerkdlenst.

Op de (wekeltJkse, latbr tyeewekellJkse) kerkeraads-
vergaderlngen van de pas gestlchte Gereformeerde kerk wo.dtveel tlJd en aandacht beEteed aan de levenswandel van de
leden en meer ln het algemeen aan (de afkeu.lng van) zaken
al.s loterlJen, zondagsonthe 111g1ng, dansen, ke!.mls, bezoek
aan heldet'zlenden. Ook de vraag of rgemengde huwelljkeni,
Setolereerd en kerkellJk lngezegend konden worden heeft
de verschllLende kerkeraden veel. hoofdbrekens gekost. Er
worden vele van zulke plJn11Jke kwestles aangeroerd. Vaak
bemoelt men zlch net confllcten tussen gemeenteteden. Ook
gebrek aan kerkellJke meelevendheld ls reden tot ve rmaan.
Men maakt het zlchzelf nlet gemakkellJk. Het gaat hler dan
ook om 66n van de punten dle volgens de bellJdenl.s der va-
de!'en kenmerkend zlJn voor de wa!.e kerk: de zulve!.e ul.toe-
fenl.ng van de kerkeltJke tucht. De Nedealandse Hervormde
Kerk zou daarln tekort geschoten zljn. Overlgens treft d1t
ve!'wLJt nlet zozeer de Hervo!'nde gemeente te uonnlckendam.
Zo 1s er btJ voorbeeld samenwe!'klng mogeLlJk Ln de geza-
menllJke strlJd tegen de Jaa!'tlJkse kerml.s. En ln de no-
tulen van de Hervormde kerkeraad van een eeuw geleden lezen
we ook over een aantal zaken van tucht en ve.manlng, zlj
het dat nen daar mlnder fel van leer t!'ok dan in de toenma-
I lge Gereforneerde kerkeraad.

De kerkeraad kent natuurllJk ook zlJn dlakonale ver-
antwoordel l Jkhe ld. De dlakenen houden zlch onder meer be-
z1g met de 'rbedellng'r. Er vo!'dt blijkbaa. nogal wat arnoede
geleden, want de dlakenen komen vaak geld te ko!.t. De
maandel-lJkse extra collecte voo!' de a!'men ls nlet toeaei-
kend. l4en was overlgens blJ de (armen)wet verpllcht om
aan de plaatsellJke overheld mee te delen wie er lets
ontvlng van de kerk en hoeveel dat was. E!' 1s daarom aan
het elnde van de vorlge eeuw nog ultgeb.eid geco!'!'espon-
dee!'d tussen de kerkeraad en burgemeester en wethouders
van l,lonnlckendam, Het b1lJkt dat nen de bu!'ge!'1lJke ove!'-
held maar het llefste onkundlg hleld van \rat nen aan de
arnere ke!'kleden aan blJstand ve!'leende. Dat zou anders
toch maar weer gekort worden op wat die a!'men van over-
heldswege k!'egen toegestopt,

Zolang er nog geen elgen p!'edikant was moest men
vooa de kerkdlensten op zondag en de lee!'dlenst op woens-
dagavond een beroep doen op p!'edlkanten van el.de!'s. vaak
gaan e!' ook zogenaamde oefenaars voo:'. In het kasboek
van de KerkellJke Kas wo!'den deze mannen met preekcon-
sent aangeduld als "behulpse1s". E6n zorn oefenaar was
L. van Ul Jngaa!'den. A1s htJ zlch met zlJn gezin biJ de
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kerkeraad als nleuw tr.d meldt ln 1890 en men ontdekt dathlJ onderylJzer ls en '!wel ln eene ve:'gaderLng BlJbetle-
zlng had gehouden'r, vraagt nen hem d1!.ekt om voop te gaan
1n de avonddlenst van de komende zondag. Na enkele maan-
den wo.dt hlJ ook nog gekozen tot oude!.11ng en een half
Jaar verdez' ls h1J voorzltter van de kerkeraad. Dezelfde
broede!. gaat nlet alleen regelmatlg voor Ln kerkdlensten,
hlJ treedt van Junl 1891 tot Ju1l 1992 ook op als cate-
chlsee!' meester. Deze door een aantal geneenteleden met
argwaan gadegeElagen ,'bl lksemcarrle re " maakt wel dulde-
11Jk hoezeer er behoefte ls aan een predlkant aan irle
deze functles normaaL gesproken toekomen. Men vtndt deze

ds. U.R. F.\be", geb. 1862, ?"edikanttan Monnickendad 1894, Ee 1899, eni-
Pitrs 1933, ovePleden i4 1946

:.n kandtdaat FABER,
De dlensten wEEiTfi
hil wordt beve st 1gd
(vrtJdag 2 novem-
be:') en zlJn 1n-
t!'ede doet ( zondag
4 november 1894 )
vinden plaats 1n
het Doe lenhote 1
( thans het gebouw
van de Techn 16che
Dl.enst ) . Dat geeft
we1 aan dat men
toe 1s aan een
groter ke !'kgebouu.
Het huls 1n de
Ker.kstraat, dat
nu ook dienst moet
doen a1s pasto!:le,
voldoet niet meer.
Een a1 eerder ge-
daan voo:.stel om
ln de tuln een
ke !'k te bouwen 1s
nlet haalbaaz..
Begln 1894 steekt
het gemeente 1i d
Klaas de Boer de
helpende hand toe.
Hi. j schenkt aan de
Geaeformeeade Kerk
een strook g!.ond gelegen aan de Schoolsteeg, Dit is ge_schlkt voo!' de bouw van een ke.k. Op 23 mei wordt de bouv,/_vergunnlng aangevraagd en op 10 jull geven burgemeeste!. enwethouders toestemmlng aan het bestuu!. van de ;erenlging
De Ke.keliJke Kas i,tot het oprlchten en in!.1chten varr eengebouw tot uitoefening van den openbaren godsdienst,,. Deeerste steen werd gelegd op 25 september iB94 door.TrijntjeSluis. De gedenkplaat ln de gevel van de ke.k dle daa!,aan

.a
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herlnnert vela{lJBt naar Ezra 3r 11 'ten al het volk Juj,chtemet gpoot geJulch, als men den Heere loofde oven de grond-
legglng van het hula des Heeren,'. De overleverlng wlI dat
men blj deze gelegenhetd ook Nehernla 4:2 heeft aangehaald
rraa!' sprake ls van de smadellJke opme!.k1ngen tegen de Jo-
den di.e met veel noelte beglnnen met de wederopbouw na de
balllngschap: lrHat zull,en deze amechtlge Joden?!r, De Jood-

mensen ln llonnlckendam d1e 1n een aang!.enzend gebouw
plechttgheld ln 1894 gadesl.oegen zouden zlch aange-

aproken hebben gevoeld en daa.om woedend het !'aam vanwaa.-
ult zLJ toekeken hebben dlchtgeslagen.

Reeds op woensdag 19 december 1894 kan de nleuwe
kerk ln gebrulk rrorden genomen. BtJ deze gelegenheld, zo
ve!'mel,den de notulen, wi.Jst ds. Faber naa!' aanleldlng van
Psalm 126: 1-4 op de 'iovereenkomst van de u1t Babel weder'-
gekeerden en de Gereformeelde kerk ook 1n deze stad. Ook
blJ ons 1s, geliJk b1J IsraEl rijke juichenstof ove!' zoo-
veel trouyre onze6 Godes, maar toch ls er bij ons als wel-
eer b1J Isra€t ook droefheld b1j het zLen dat ze nlet al-
len' zljn wedergekeerd tot de vriJheld waartoe ze geroe-
pefl zlJn, waren er d1e Babel boven Je!'uzal.en verkoren,
zoo ook hler zlJd er dle het Juk der Haagsche Slnode bo-
ven het Konlngschap van Chrlstus klezen." De wonden van
de scheurlng zLJn nog vers!

de ke"k SchooLst?adthet interieLt
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BROEK IN WATERLAND

Op 30 mel 1895 sch!'1Jven W. PrlJs Pzn, G. van \.Ii jngaarden,
Jb. Pronk en P. PrlJs Vzn een brlef aan de kel'ke!'aad van
de Hervo!.mde gemeente te B.oek ln Waterland met het ve!.-
zoek rrdat men de refornatle hunner kerk ter. hand nemer'.
Hun brlef komt v!.lJwel woordelijk overeen met die welke
hun Dole.ende broeders u1t Monnlckendam op 20 Junl 1887
hadden verstuurd naa!. hun ke.keraad. Er 1s duldellJk ove!.-
Ieg geweest. A1 1n 1a9O was dh.. .Van WlJngaardent een
broer van de nan dle in Monnlckendam zoveel deed 1n de
ke!'k, op een ver.gaderlng van de Gerefoameerde kerkeraad
ln Monnlckendam geweest om over de DoLeantle ln B.oek ln
Vaterland te spreken.

In de brief van me1 1895 wo!'dt een ultimatum gesteld:
a1s 6r nlets gebeurt v66r 15 Junl zullen ze zelf aan de
slag gaan. Het antlroo!'d van de Hervo!'nde kerkeraad komt
pas op 3 februaz'l 1896. Inrnlddels, op 12 september 1895,
ls er met behulp van ds, Faber a] een Ger.efo!'meerde kerk
gelnstltueerd. Daa!'om worden de b !'1e fschrl Jve !.s forneel
ult de Hervonnde kerk gezet; de kerk dle ze 1n felte zel.f
de rug a1 hadden toegekeerd.

De klelne gemeente komt samen ln een huls aan het
zogenaamde Klkkerelnd. Voo!'afgaande aan de sti.chting had
men evenals dat lndertlJd ln Monnickendan was gebeurd eenplechtige verklarlng ondertekend (d.d. 21 augustus 1895)
waarln gesteld wordt dat nen van harte de iDrie For.muli.e-
ren onzer kerkenrr aalrvaardt, dan men "het dlepe ve!'val
der keak te deze plaatse bet!.eurti' en dat men be.eld 1s
om te wefken aan het hersteL van de Gerefo!'nee.de ke!'k.(zte de afbeeldlng op btz. 2?). Op de achte!'zljde staat
een ve.klarj.ng van vler nensen ult Broek in Watel'land
dj.e zich eerde!" al hadden aangesl.oten biJ de Ge!.eformee!,-
de kerk te Landsmeer en d1e nu deel ult wl]den gaan maken
van de nleuw te stlchten Gerefornee!.de ke.k 1n hun eigen
woonplaats.

Veel meer leden dan deze mensen van het eerste uurheeft men nlet gehad. Het aantaL blljkt te klein om goedte kunnen functioneren. Sommlge leden zijn echte!. zee!,gehecht aan hun ',kuddeke zoo klein dat h;t op een huisge_zln gellJkt,', ande!'en daarentegen, waaronde. met name cleleden dle late!' ln Broek Ln Wate!,land zijn komen wonen,
hebben wat mee. moelte met de beperkte m;gelijkheden
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zoals de gebrekklge behuizlng en het veelvuldlge p!'eek-
Iezen. Sommlgen wensen zlch dan ook 1lever btJ de kerk
te Monnlckendam aan te slulten. De Jonge!'en dle daar
catechlsatle volgden en bellJdenls deden voelen zlch
ook verbonden rnet de geneente aldaar. Voo!' de ouderen,
vooral voor hen dte tn 1895 betrokken waren geweest blJ
de lnstelllng van de ke!'k, ls het ldee van zorn aanslul.-
tlng blJ Monnickendan moelllJk te verdragen. Vanaf 1907
1s e!' over d,eze zaak heftl.g gedlscussteerd.

De ophefflng van de kerk wordt onvermlJdellJk a1s
er steeds opnleuw gemeenteleden verhuizen naar elders.
In 1902 was de fam. Van Wijngaarden vertrokken naar llon-
nlckendam en ln 19Og vertrekt P. P!'lJs naar Amsterdam.
Met de laatste verdwlJnt de voo!'zitter van de kerkeraad
en de vaste preeklezer. I4en zlet geen rnogellJkheld ver-
vangeas te vlnden voor deze functles. En op 20 novembe!'
1909 beslutt nen 'rdat de cereformeerde kerk van Broek Ln
Hatealand ontvallen ls aan alle zusterkerkenr'-

Nlet ledereen kan zlch daarmee veaenl-gen. Tljdens
de ve!:gaderlng wordt, zo melden de notulen, plotseling
de deu!' geopend. E!' 1s een b!'lef bezorgd waa!.1n de echt-
genote van 66n der aanwezlgen haar attestatle opv.aagt
opdat deze nlet naa!' Monnlckendan gezonden za1 worden
lndlen de gemeente van Broek 1n lJaterland daarln opgaat.
Haar nan 1s door deze brlef 1n verlegenheid gebracht.
HiJ v!'aagt of mlsschlen de ande:.e ouderllngen zlJn v!'ouw
zouden kunnen bezoeken om haar op ande!'e gedachten te
brengen.

lilen 1s daar bli.Jkbaar 1n geslaagd, want ook de naam
van de b!.1efschr'1J fste r staat ve!.meId op de attestatle
dle door de consulent, ds. J. Vlsse!. van Nieuwendam, blJ
de Gereformeerde kerk van l,lonnlckendam wor.dt Lngedlend.
In totaal worden er zo elf belljdende leden en zeven
doopleden aan de zorg van de broeders en zuste.s 1n l,lon-
nlckendam toeve!'trouwd, Verder. draagt men het archj.ef ,het Avondmaalsstel en de kas (J 9 t171/r) over, Tot het
erfdeel behoort ook de kanselblJbel. Deze ls ln 1974 nog
8e!'estauaeerd.

De foamele afhandellng vla de classls heeft enige
tr.Jd op zlch laten wachten. De brlef met attestaties is
ve.stuu!'d op 29 Janua!'1 1910, blJna een jaa!. na de d!'a-
matlsche veagaderlng van de Broeker kerke.aad.

B.oek in Wate!'land bllJft een bljzondere plaats ln-
nenen blnnen de Gereformeerde ke!'k, anders dan biJvoo!,_
beeld Katwoude en Ove!'Leek die e!' vanaf het begtn deel-
van hebben ultgemaakt. Dlt bfijkt ook vrel. uit de ve!.deregeschledenls.

. Aan het elnde van de Jaz'en r2O vj.nden er weer gods_
d lenstoefeningen op cerefo:.mee!.de gl'ondslag plaats inBroek in lJaterland. Er heeft zlch daat, een h;lsgemeente
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gevormd .ond een echtpaar dat zlch tnde.tiJd Julat ve!'-
zet had tegen de handhavlng van een aparte Gerefo.meerde
kerk ln Broek ln waterland en op el.gen houtJe aanslul-
tlng had gezocht blJ de gemeente te llonnlckendam. HeLaas
loopt de zaak nogal ult de hand a15 de kerkeraad lrobeert
deze groep onder zlJn gezag te brengen. Het betreffende
gezln vrenst alles !.n 'elgen behee!' te houden en ontt!'ekt
zlch tenslotte zelfs e.an de kerk en gaat over naar de
ChrlstellJk Gereformeerde kerk ln Nleulrendam.

In 1930 komt blJ een aantal Broekers het plan op om
opnleuw met een elgen kerk te beglnnen. De kerkeaaad
laat een commlssle de nogeltJkheden daartoe onderzoeken'
Deze ontdekt dat de noodzakel,lJke eensgezlndheld hle!'toe
ontbreekt. Slechts als lede!'een had wtLlen mee\rez'ken had
d1t plan een kans van slagen.

Het volgende lnlttatlef komt van de kant van de clas-
s1a: men suggereert een conblnatle rnet de klelne ke!'k
van Oostzaan met een kandldaat dle nog wat verde!'lf1l
stude!'en aIs voorganger. Achte!'af b1lJkt dat nen zelfs
aI een Etudent voo!' deze functle op het oog had. De ker-
keraad en de Broeker leden, di.e toch aI nlet zo enthousl-
ast waren, voelen zlch genanlpulee!'d en verzetten zlch
met succes tegen d1t plan.

Een soortgellJk lnltlatlef, tlen Jaa!' later' ln
1942, llJkt we1 te slagen. Nu gaat het om een cornblnatie
vai een deel van B!'oek ln Waterland met Oostzaan, Den
Ilp en Ilpendan. Ondanks bez[aren van de kant van de
ke!'ke!'aad 1n Monnlckendam r,ordt er een hulppredlkant
beroepen. l{anneer deze echter bedankt, komt er verde!'
weer helernaal nlets van terecht.

De kerkeraad deed steeds zlJn best om de band met
de leden ln Broek ln tlaterland te verstevlgen. Men heeft
1n 1932 zelfs onderhandeld met de Trammaatschapp I J ove!'
gereduceerde prlJzen voo:' de kerkgange:'s. Het resultaat
moet bevredlgend zlJn Seweest' Ande!'s zou de directle
van de Tramnaatschappl J ntet hebben verzocht om de over-
eengekomen prlJzen nlet openbaa!: te maken.

Ondat ln 1944 de tranllJn gesaboteerd werd zlJn e!'
tot 1n Junl '45 kerkdlensten Sehouden 1n Broek in Uate!'-
land onder leldlng van ds. van UlLgenbu!'g'

In lg72 ls er nog doo:' een !'oons-katho l lek geeste-
IlJke aldaar een poging ondelnomen om tot een oecumeni-
sche gemeente te konen. Een dergellJk sanenwe rklngsve r-
band tussen Gereformeerden, He!'vo!'nden en Roons-Katho-
lieken was op dat monent echter te hoog gegrepen' zeven-
tlen Jaa!'later ls e!' wel een plaatsellJke Raad van ker'-
ken opgetlcht.

iin zelfstandlge Gerefoflnee!'de ke!'k ln Broek ln ua-
te.land zal e!' uel niet mee:'konen, of het moest ziin in
het kade!' van een fede!'atle met de Hervo!'fide gemeente'
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dhr. en neur. Kreyt in de tuin uan de pastorie aan de Kerk-
straat; ds. L.J.C. Kreqt, geb. 7874, das p?edikant uan l{on-
nickendan uan 1900 tot 1904, daarna te Berkel, Huizum (1giC),
Dieren (1920), emiritus 1.933, ooerleden in 1960
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DE PERIODE TOT 1943

Nu de Do1e!'enden hun elgen ke!'k..hebben, b.eekt er een
rustlge perlode aan. Het ledentaL blijft vrlJ constant
tegen de 2OO zLelen. LS. KREYT volgt ds. Fabe. oJr. HIJ
!ro!'dt gevaa!'deerd aIs IiEEIIEII pastor en catecheei, zo-
a1s onde!. mee!' bl-lJkt ult de gebrulkelLjke Jaa!.l1jkseevaluatle van het predlkantswez'k 1n de kerkeraad. Het
bezoekv.erk wordt serleus aangepakt. ELke ouderl.lng gaat
om de beurt 66n dag ln de week samen net de domlnee op
hulsbezoek. Als voorzltter van de ke!.ke!'aad wo.dt depredlkant nogal eens geconf!'ontee !.d met moe11lJk te be-
oo!'delen kwestles. Zo uordt ds. K.eyt ea met een b.oede.
op uttgestuurd om te onderzoeken wat e!. waa!' 1s van het
gemcht dat een geneentelld ondel een valse naan ln een
weekblad een vernletlgende kritlek had gesch!.even over
de ultvoerlng van de plaatsellJke chz.lstellJke zangver-
en1g1ng. Het vermoeden wordt door hen bevestj.gd. De pe.-
soon ln kwestle wo!'dt ernstig veflnaand, hetgeen leldt
tot een he!'!'oeplng van het ee!.de!.e artlkel ln hetzeLfde
weekblad.

Een ande!' lncldent betreft een ionordelijke hande-
ling gepleegd ln de safienkornst de!' gemeente,,. BlJ het co1-
lecteren gebeurt het nogal eens dat een bepaald geneente-
l.1d een steen 1n de zak goolt. Omdat het om nogal grote
stenen ging, bracht dtt de col.Lectant dle de lange hen-
gelstok bedlende 1n g.ote problen6n. Nader onde.zoek
brengt aan het llcht dat het hier om een !'uzle tussen
dlt gemeentelld en de collectant gaat. Los van de vraag
wle 1n deze getlJk heeft ls de kerkeraad van menlng dat
het ged!:ag van de stenenwerper nlet toelaatbaar 1s.
Overlgens kwan het ook ln late. tijden weL voo!' dat deIhengelaars" 1n verlegenheld we!'den gebracht, blJ voon-
beeld door een zak met een groot aantal centen te legen
ln het fluweeI.

DS. T. EERITERDA (zle de afbeeldlng biJ het Jublleum
van tg3fJ-iE;-EiEilredlkant van 19os tot 1911. H1J
stond'bekend rils een gloedvol predlke.. Op OudeJaa!'savond
1910 hleld h1J een preek over een tekst ui.t het zond-
vloedve!'haal : "De Here sloot achte!' hem toer' (Gen.7:16).
Omdat Julst tlJdens deze dlenst de 1n tlonnickendam ver-
toevende vade:' van ds. Peuale!'da ove!'leed, was de lnd!'uk
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achteraf zo groot dat deze preek werd ve.menigvuldlgd en
verspreld onder de gemeenteleden.

ZiJn faam als predlker zal er toe hebben blJgedragen
dat hl.J na een korte pe!'lode ln Vllsslngen 1n 1913 werd
benoepen 1n Ansterdam, 1n dle tlJd het Mekka der cerefor-
meerden. HIJ werd ln 1944 op 68-Jarlge leeftlJd samen met
de koster van de Ke l ze rsgrachtke rk gefusllleerd door de
Dultsers nadat er wapens waren gevonden ln de ke.k. Te
zlJner gedachtenls schreef zlJn collega d!.. B. Vlelenga
dq b!'ochure hO sieraad Isradls'!. Daa!:ln (b12. 17) vordt
ook meldlng gemaakt van zlJn bevestlglng 1n het ambt Ln
het rrka!'akterl st 1ek Noordho l.l andsch vissche.splaatsje"
Monnlckendam. HiJ comblnee!.de dlt met zljn we.k als Ie-
raar (o.a. 1n het Heb!'eeuws) aan het Gerefo!.mee!.d cymna-
slun te Amsterdarn. rrHi. j voelde hlerln'r, aldus W1e1enga,Igeen tegenstrlJdlgheld. A1s docent lras hij ook dlenaar
des toords. Maar de €toere, oer-calvlnlstische gemeente
van Monnlkendam had de eigenste 1lefde van zljn hart,
ZlJ uas zlJn 'bllJdschap en k!.oonr. Aan haa!. gaf hlJ de
telkens nleuw ontdekte schatten van het V,toor.d. "

In 1912 was hiJ gep!.o-
movee.d biJ p.of. Ba-
vlnck op een s tud 1e
getiteld Itet p"agme,-
tisne uan ll iLL icim
Janes oooral in zi jn
betekenis ooot, ile-
theoLogie.
HIJ was getrouwd met
een dochte:. van paof.
Woltjer.
Voor we tenschap sbeoe-
fening had hij in
Monnlckendam echt e a
ueinlg tijd. Daaz.voor
vaoeg het pasto!.ale
werk teveel aandacht,
Hij k!'eeg te maken
met de gevolgen van
de mobi lisatle 1n
1914 en met de over-
stroming in J anua!.l
1916 waardoo!' aIle
boerdeai jen onde.ge-
lopen wa.en. Het

t
dr. .J.A. Ubbink, geb. 1B?5, p?edi_kant te,0o6tep- ijkerk t904, Mon_4LcKendah 1913, Zevenhooea 1glg,geachotst ii lgaz

kerkgebouw di ende
de mensen d1e hun
we !'d ln de G!:o te

ln die dagen a1s plaats van opvang vooa
hulzen hadden moeten verlaten. Hei veeXerk onde !'gebl'acht . celukki.g wa!.en e!.,

DS, UBBINK was een
zeer gel.eerd heer.
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anders dan ln Marken, geen mensen ve!'dronken. De materl-
e1e schade was we1 groot. De ke!'k had mlnder inkomsten
doordat een deel van de leden voor enlge tlJd e1de.s moes-
ten wo.den ondergebracht. V1a het Vatersnoodfonds ontving
men ln dle tlJd , 1OOO,- aan steun.

Uat de kerkdlensten betreft stelde ds. Ubblnk, zoals
gebrulkelljk lljkt te zlJn blJ het aantreden van een nleuwe
p!'edlkant, enkele wlJzlglngen voor ln de Lltu!:gie. Ook was
h1J nauw betpokken b1J de aanschaf van een ke.korgel, Aan-
vankelijk had men zlch beholpen met een harmonium. In 1896
was er blJ de fa. Go Idschmedlng te Amste.dam een o.geL aan-
geschaft voor r 35O,-. Gezlen de p!'1js, die te hoog ls
voor een harmonlum, en het felt dat e!' nog een kast omheen
gebouwd moest worden gtng het hler vraa!'schlJnIljk om een
eenvoudlg tweedehands kerko!'gel DIt was a1 snel aan ver-
vanglng toe. A1 ln 1909 had ds. Ferserda voo.gesteld om
te gaan collecteren voor een nleuw orgeI. In 1914 komt
ouderllng Zeelte met het voorstel orn 1n ve!'band met het
aanstaande 25-Jar1g bestaan van de kerk zorn nleuw o!'gel
aan te schaffen. Men ls het daa!' snel ovea eens, zodat
nog in datzelfde Jaa:' (op woensdag 28 oktober) een 1n-
strument van de fa. Standaart 1n gebruik kan worden geno-

,

het orgel gebobud.
Binds 1966 sto,at

door de fa. gtandadit in 1914 zoals dat
opgeoteld in de 0p standing skerk



men ln een biJzondere dlenst waarblJ de schoonvader vande predtkant, prof. tJoItJer, n"t ""i.i-U."o."ii]. Het kostte , 2442,5o. om de zal* t" ii"..,"i.""n 
"ro._den en aandelen van f fOO,- gepfaaist,.1f""il"0. toopde. Ja!.en. vla Iotlng woraen ifgefosi.

-A1s het glng om de vermeerderlng van db lnkomstenvan de kerk vras men trouwens zeer lnventlef. Zo werdener btj voorbeeld tammeren aangekocht, bfj uoeiJnfeaente welden gezet en met wlnst weer verkocht ln de he!,fst.En e!. zal ook we1 een kern van waarheld zltten ln hetdoor dhr. J. Mars aangehaalde g" r.gd" , 
-cJ"riI.rJ" 

"o..,zlJn ats een meelzak: irartlid stof ult. -: kunt bllJven kloppen' er kornt
Maar Gereformeerden waren.nlet alleen vr.lJgevlg,ze.waren ook streng. Zo wordt ds. Ubblnk g""o"iio.,t"""amet.een aantaL tuchtzaken, met name die u3i""ri..ro" u"r,zuster der semeente die onwetttg 

".r;;ir;i;-;;; een (ge_
!ro:rw-dg? ) man b1J wte ztJ Uo"."ti"" """-ii.,a"'i."rt . o."uzaak btlJft maar tlefst iwee 3aar. "o-J. """io"'i." o"ke!"keraad, d1e ul te lnde ll jt. ois ru r i'naa.-iJ"Iln..pp".,als ltd_. Alleen-de predlkint stemt tegen.Later zal ds. Ubbtnk zelf een scto:,s i ngsp r.oceduremoeten onde.gaan. A11een_gaat het dan .,iui 8..ri.1., r._venswandel maa!. om zt 1n 1eer. I" 2."""ilo""nl d!'gereentedle hiJ na Monnickendim qrende, had hlJ mee!. tljd om te::l:1iy.!. zlJn boek De nieu.ue beLi;;iZiii- """iii,"a"!c4t.aJ L _e4 /<er(, lragenlngen 1931, valt nlet ti coeOeaarde. rn De Heraut scnrt5ft au.in"r-i"vpJi iun").u.k!'ltlsche recensle. En ln de classls v.Lla""-i""at a".ubblnk aangeklaasd omdat.u1t ?ij" ;;";;;i;;"roJ' 1l' r 3 x".,9:._li! van rnenlns ls dat de s"n.i Fi 

-" i" i- io iJ*wio.a rr.rn zrJn ve rweer6ch:.i ften geeft Ubbtnk toe J.f"ni.t i.,a"._daad ntet aI1es wat u" r"*au uiju"i"rtjli ili.liir:n *rl'::T:": y"?" volgens hem hoeft a"t "i"i-i" i.g"i.o.""x t.
?;3! H:"i:"::rero!'mee!'de 

berrJdenrs.'to"n-i5.ii-r,i3 i"
Hetzelfde 1ot over.k,

fr il'iifr :;i{r:r irilruWi:*;;il*'i;';i'twee maanden voor ziJn lntrede.
Op zijn werk als ptedlkant ls voor.alsnog weinig aanEe me.ken. rn 1923 vraest hiJ.."" a" 

-xu 
Ir.I"Ilo -I 

i ". nogzaken zijn dte verbeterfng uino"v.n, ;;;;"e;;-t:;..tgeen schokkende zaken o.. .At: ,"n ,6"ifu-nIJi.'iJ. ,r;r,preken rigt dat ntet aan.de reer.ma".-J"""ii'jr"ie g!.otegeleerdheid. Ds. Noppenaal. zegt 66n en ande. te. hartete nemen, ,,want het ls ons alfer ao"f 
-au 

i.r.u.te Le rno_gen stichten en deze oo te,bouwen tn ,t-"iir"n"iiig"tgeloof',. Aan het werk met ate aoetsietitig.r.rrii.i"nt".

C.
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ab!'upt een elnde door de ultsp!'aak van de synode 1n maart
1926 lnzake de kwestle Geelkerken. Vla een 1n alle Cere-
formeerde kerken op 14 maa!'t voo!'gelezen kanselboodschap
]aat nen weten dat e!' In onze ke!'ken geen plaats ls vooa
een ultleg van Cenesis 2 - 3 r'volgens welke het twlJfel-
achtlg zou ziJn, of e!'ln het ParadiJs wel 1n den elgen-
llJken ztn des woords een boom de!'kennls des goeds en
des klraads en een boom des levens hebben gestaan (. ., )
te!'wlJ1 dezelfde onzekerheld zou hee!'schen ten aanzlen
van de v!'aag, of het woord de!' verleldlng tot Eva kwam
ult den nond eener slangr'.

Ds. Koppenaal kan zlch
niet vlnden ln deze ult-' sp:'aak en veftelt dat
ee r'11jk aan de ke.ke-
raad .
Het ls cualeus dat de
eerste steLling bi j
zlJn proefsch!'1ft ove!'
dezelfde tekst glng:
riDe besch!'lJvlng, dle
Genesis 2 en 3 van het
paradljs geven, be 1e t-
ten ons om het ln Pa-
Lestlna te zoeken. r'

Daar zal waarschijnlijk
nlet veel bezuaar te-
gen zijn genaakt. Zi jn
openheld over zi.jn vi-
sle op het sp!'eken van
de slang kost hem nu
echter het predikant-
schap blnnen de Ge!'e-
f o!'mee !'de Kerken.

d... C-. xoppenaol, geb. 1888, hl,Lp- l^ ove''leq met de clas-
d.ie^ot te Aeppel 1914-1915, predi- sis besluft de kerke_kant te Monnickendan 1919, ontheDen --- ,-, -- :
odn het d 'bt in 1s26 , "r.;s;;;;;--' :i?q 1:" ::l::. ""1c'
nacr de ee"ef. xe?ken in uZ"Ziiia !1i9 :p..Y1k?lti' t'Verbanil stu!'en "om in dlen tijd

zlch te dezen e:'nst i g
te beraden". Hii houdt echte!' vast aan zlJn bezwaa!'. De

classls probeert nog we1 om de zaak te !'ekken doo. de be-
handellng van een bezwaarschrlft van ds. Koppenaal bl'J de
synode af te wachten. t{aa!' op 7 nei besluit de ke.ke!'aad
aan de classls nee te delen dat zlJns inziens ds. Koppe-
naal "nlet mee!' met Zegen i'n Iqonnlkendam za1 kunnen albei-
den". Dit oordeel uordt op 13 mel door de geneente ove!'ge-
nomen. Slechts een enkellng neemt het nog voo!' Koppenaal
op. Met enlge tegenzin ontslaat de classis hem nu uit de
actleve dlenst. Op 29 Juli ontvangt de kerke:'aad bericht
van Koppenaal dat hi.J zlch heeft aangesloten bli de Gere-
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formee.de kerk ln Zandvoo!'t, dle a1s geheel het kerketiik
ve.band had verlaten van{ege het confllct rond Geelke!'ken.

Deze treurlge geschledenls leldt er toe dat men nlet
dl!.ekt beglnt met het beroepingswerk. Pas een Jaar late!'
acht men daartoe de tl,Jd !'1Jp. De tussentild b?nut rien voor
de restauratle van de kerk en de pasto!:le. In de kerk woadt
ea behalve nleuw meublla1!'vool de gemeenteleden en voor
de ke!'ke!'aad ter tlnke!'zlJde en de comrnlssle van beheer
ter !'echterzljde een nLeu're preekstoel geplaatst (zie de
foto van de fam. Dlekema verde!'op ln dLt boekJe).

De J ongel lngsve ren I glng "Het moste !'dzaadi er! naakt
zich verdienstellJk door een tafel en een stoel voor op
p.eekstoel te schenken. Enkele Jaren late:' geven ze sanen
met de meLsJesverenlglng Lydlari ook tafels en stoelen
voor In de kerke !'aadskame!'.

wat betreft het IEBEUISIISIIEEE valt op dat de ge-
noemde jongellngs- en me 1sj esve renlglngen v!'1Jwe1 vanaf
het begln goed hebben gefunc t l onee!'d, a1 hield de eerste
ln 1920 even op te bestaan doo!' gebrek aan leldlng.

de iongeling$De?eniging "Het nosteidzdadje" gefotografeerd op
3 ap"i1, 1930; D,L.n.?. 1.tij: Jo echipper, ScheLt BoonstoppeL,
Jai XLok, Jan Middelbeek (net pet), Ilenk K"oonenbu?g;
2,"ii: Retz,e Eaakna, CaP de Boer, Sinon Xoetsie!, eettit Eoon-
stoppel, 

'la"inLs 
Santing; 3.tii: Roelof Heide(?), JdapgtoLk, Eenk So.nting, ceprit K?aaV, Car ka.a.s, Aerpit Kroonenbupg
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neiaiesve?eniging "Lldio" gefotografeetd oP 3 dp"il 1930;
t.L.n.r. 1.pii (op de uoorg?ond): Pdl/Lien staranuitet, Reine
Std.Ddnl.ite?, Annie Eakooott, Antie Stieder, Leene SpLintet;
2.rii: Yil catsbr.rg, Nien sniede", MaPie de Noe!, Sari Be"ze,
eeertie Splinte"; 3.rii (staande): coba verkade, c"ietie
Noetsiep, Co. Laan, Siitje Schippe", Aijsje Splinte"' Siitie
de Boet, eLi ve"kade

l"iet de in 1935 opge!'1chte knapenve ren iglng I'Sanuelr; ging
het mlnder goed. Dat was !'eden tot zorg voor de iongellngs-
ve!'eni.glng. In een brlef aan de kerkeraad van 4 decembe!'
1945 kiaeen ze over het geb:'ek aan tnltlatj'ef ln deze' ze
v.ezendat hlerdoor de Jeugd de aanslulting aan de j'v' zal
mlssen. Dat pesslmlsme bleek nlet te.echt. Het ieugdwe!'k'
later ln de vo!'m van clubwerk en de (gemengde) g.i.v. 'heeft steeds goed gefunctlonee!'d. Mede doo!' toedoen van
mevr. Wouters kwam er aan het einde van de Ja!'en r5O ook
clubs voor de klej.ne!'e klnderen. In het midden van de ia-
:'en r70 we!'d het clubwe!'k een gezanenlijke, He rvo !'md-Ge !'e -
f o!'ne e ade aangelegenheld.

In 1938 werd een mannenve.eni g ing "Tot het !'roordi op-
ge!'icht. Dle heelt het ultgehouden tot het einde van de

Ja!'en '60. De 1n 1951 opge!'ichte v rouwenve tenl ging 'rUw
.oeplng get.ouw'r deed het bete!'. In 1976 werd met enlge
ophef het 2s-jarlg bestaan gevierd. Ze bestaat nog steeds'
zlJ het dan onder de wat noderneae naam " vaouwenkontakt-
g:'oep". Deze aanpasslng aan de tlid heeft nlet kurltlctr vc!-
hinderen dat e!' hlernaast nog een nleuHe " vlouwenkontak t-
g!'oep'r ontstond, nametljk i'EVA'1 (even ande!'s).

!F
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Het dlakonale werk werd ln de perlode van 1918 tot 1939
beheerst doo. de zorg dle nen op zlch had genomen voo!. de
klnderen vsn het ln 1918 overleden echtpaa. K!'oonenburg
en voor. hun aan tuberculose llJdende oom J44E_IE9!M!!BQ,dle eveneens op Jonge leeftlJd wees was gewo.den.

De drle klnderen konden btj gastgezlnnen wo.den ge-
plaatst, terwlJl hun oom enlge tljd ls behandeld 1n een
sanato!.ium. De flnancldle lasten dle dat alles met zlch
neeb!'acht d!'ukten zwaar op de beg!'otlng. E. we.d vaak
ove!. gesproken op de ke ake raadeve rgade rlngen . zo moest
men zlch ook ultspreken over pogLngen van Jaap Kroonen-
bu!'g om 1n zlJn elgen onderhoud te gaan voo!'zlen als ven-
ter. De kerk zou daarvoor het beglnkapltaal moeten leve-
!'en. Erg veef vertrouwen leek men nlet 1n de zaak te heb-
ben. Gelukklg was men ln staat zljn mo!'ele verpllchtingen
na te komen tot aan de dood van Jaap Kroonenburg en tot
aan het moment dat de d!'le wezen mee:'derJa!'19 wa!"en.

Jaap Kroonenbu!'g heeft een bundel gedlchten nagela-
ten. De vljfde(!) druk daaz'van ve!'scheen met een inlel-
dlng van ds. J.J. Buskes onde!'de titel Zii hebben aitte
klederen o.an. Dat waren de Laatste woorden d1e hlJ a1s
36-ja!'1ge sp!'ak op zlJn ste!'fbed. In deze bundel staat
het volgende gedtcht, dat waa!"sch1jnl Ijk veet ove. dc
dlchter zelf zegl,.

,HULP

Ik had opnieuu en smadeLijk DerLo?en:
Gehoond en uitgefloten stond ik aan de kant,
gedoemd tot de nisLukten te behopen,
een door het Leoet dot-geuaaide plant.

Vetbitterd, uilde ik nijn Lichaam gaan oerminken.
Mij schurend Langs de scherpe stenen Laten gadn,
udnneer ik in het dork're dal:e" doodstiL zou Depdrinken
Maar in die dniot'"e nacht koan ienand naast mij staan.

Het beroeplngswe!'k in 1927 verloopt nogal moeizaam en
dat nlet aLleen vanwege het feit dat veel be!'oepen kandida-
ten en predikanten bedanken. zo meldt een door de keak be-
roepen kandidaat dat htJ een anoniene b!'lef heeft ontvangen.
Sanen met zijn bedankbz'lef stuurt hlJ dle naar de kerkeraad.
Of die anonieme b!'ief geleid heeft tot het bedanken is nlet
duldelijk, vCI dat er onaangename dlngen ove. de Ge!'efor-
mee!'de kerk van Monnickendam ln staan.

Tegen de predlkant op wle men hleana een be.oep wil
uitb!'engen worden dooz' een gemeentelid bezwaren ingebracht.
Op grond hlervan v.aagt men on inli.chtlngen bli de hoog-
leraren G:"oshelde en H.H. Kuyper, Dat bledt geen oplossing,
want zij blijken het ln deze nlet met elkaa. eens te zljn.
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Ook de gemeente aeaSeert ve.dee1d. Heliswaar kalJgt dezepaedlkant duldel,lJk de voo!'keua boven zlJn tegenkandldaat(21 tegen 2 stemmen), maar velen onthoudan zlah van stem-
mlng. Toch wordt het beroep, op voorspraak van de consu-
l.ent ds. Schweltzer van Amsterdan-Noo.d Bulksloot, ultge-
bracht. De beroepene bedankt echtel.. Rulm tlen Jaar later
wordt er van hem vernomen dat h1J zlch heeft onttrokken
aan de Gereformeerde Kerken. 811Jkbaa. had men het 1n
Monnlckendam toch een beetJe aangevoeld, dat hlJ nl.et
goed paste als predlkant.

Ook twee andere poglngen om een p.edlkant te k!.lJ-
8en ntslukken. Het llJkt erop alsof er blJ degenen dle
beroepen worden toch enlge aa!'zellng ls vanrrege de ge-
beurtenLssen rond de schorslng van ds. Koppenaal . Dat
bllJkt ook rrel ult het antwoo!'d van kandtdaat BOS op het
herhaalde aandrlngen van de ke!.k van l,lonnl ckenalun- omztch te laten beroepen: ,,*annee:' u als Raad de!. cemeente,
ondanks de bezwaren di.e tegen miJn persoon bestaan (onge-
trouwd z'1Jn, doorstude:.en, behoefte aan gezonde omgevlngenz.) en ondanks de bezwaren dle tegen h-t tl.idstlp waar,-
op kunnen wo:.den tngebracht, 1n getnoede ve!.zeker.d zljt
een beroep, en dat nu al , te moeten ultbrengen, dan zal
1k mtj daa!.tegen nlet langer ve!.zetten, maar het aanvaar-
den al-s ult den Hand van Konlng Ch!'lstus.

Ik doe dat dan 1n het vertrouwen
lste Dat de losmaklng van Dr. Koppenaal op waarlijk

ChrlsteIlJke manler ls voltrokken,
2de dat u naa. uw vermogen zult medewe!'ken, de gele-

genheld tot doorstuderen te laten behouden en op behoor-
lj.Jke wlJze ln het levensonde !'houd te voo!'zlen.i,

Op 23 september 1928 wordt de toen 28-Ja!'1ge kandi-
daat Bos 1n het ambt bevestlgd (zle voor zlJn foto de af-
beeldlng blJ het so-Ja!'tg Jubi.leurn) . Op 3 apr11 1930 ishlJ get!.ouwd. Of er van de verde.e studle nog wat terecht
gekomen ls, mag worden betwlJfeld. ZiJn gezondheld heeft
waarschlJnllJk nlet te 1lJden gehad onde!' het ve!.bIlJf
in I'lonnlckendam, al rro!'dt hlj 1n 1931 we1 afgekeu!.d voor
ultzendlng naar Ind1E. HIJ heeft de leeftljd de. ste!,kenberelkt. In 1976 overLlJdt hlJ na nog de Ce!.eformee!,de
kerken te RlJsen (1934), Baa!.n (1939) en Emmeloo!,d (1946_
1962 ) te hebben gedlend.

Ds. Bos gaat vooatvar.end aan de slag 1n een gemeente
d1e du1delljk geleden heeft onder gebeu.ienissen van devoo!'biJe Jaren. HlJ heeft een ultgesproken oordeel overtaI van zaken en weet doo!'gaans zljn ldeeEn ook ln prak_tiJk te brengen. Nlet voor nlets wead hij blnnen de clas_si.s wel r,de paus van ilonnl ckendarn,, genoemd.
-- Onde!' zlJn leldlng wordt de gevoellge kwestie de!,
VASTE ZITPLAATSEN in de kerk ter hand genomen. Omdat deEi;og maar naurretlJks a1le leden xai bevatten (hetaantal leden loopt tnnlddels tegen de 3OO), moeten de zlt_
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!l"i!::i-?" goed mogerlJk worden ve!,deerd. DaarbiJ wordtoe scnelcllng tussen mannen en v!,ouwen opgeheven en komene!' gezlnsbanken. Verder zal men ntet neei voo!. de vasteplaatsen hoeven te betalen, want dat vlndt ds. Bos maareen oveabllJsel ult het Hi-,rvormde verleden,
,,-- ,9":"r"" zlJn de problenen echte!. nog nlet opgelost.He.t komt nogal eens voor dat er b1J de ke!.ke.aad geklaagdwordt over het felt dat men nlet oi de eigen ptaats t<anzltten. vandaar dat er ln 1939 een pf a"t sJ.,c om.is.:. uv,rordt ingestel-d. Op zondagmorgen moet d1e aan leder ziJnol^1"?" julste ptaats wl3ien.-In 1952 wo!.de; de-praatsenoff1c1ee1 vrlJ gegeven. Maar dat betekent ,,og ,,f!t O"tmen nu nlet meer gehecht zou zl.jn aan de elgin stek. Ce_zlnnen en zelfs gellefden Lopen onveranderd het gevaartljdens de ke!.kdlenst van elkaa:. te wofden g"""nu-f a".,
::1"::i_r: te.maken krljgen met ve.stokte zittenbllJvers.vas doo!' de nleuwbouw komt aan d1t soort schrlJnendewantoestanden een e1nd.

Ook 1n de lIturgj.e brengt ds. Bos en18e ve!.ande!,ln_gen aan. In zlJn tlJd zljn de (',Eenlge,,) Gezangen lnge_voe!'d en wordt het voorleze!.sambt afgeschaft, fret ldeeom psafmborden te plaatsen naast de preekstoel valt ech_ter. blj ds.. Bos niet 1n goede aa!.de. Dat zou de lemak_
:u:h! Taar bevorderen; laat men maar goed lulsteienlTot dfle keer toe ls een verzoek om ,ulke borden gewei_gerd. Pas. in 1938, bll een opknapbeurt van de t<er.X zt;nze geplaatst, zonde:' dat daar op dat moment enige d1s_cussle over. is geweest. Ds. Bos was toen ook atiang ver,_tr"okken.

. De opvolger van ds. Bos 1s DS. i. KUIJPER, seb. 19OB( z1e. voor zlJn foto de afbeeldlnE-6TJ-E;ft6:jriig :,_ro.-1:"T).. ?t:l tntrede 1s op zondag 1o iecemuer issa ." nrJvert!.ekt al weer op 10 oktober i937, naar. Aalten. oaar_ui.t mag men nlet afleiden dat er spannlngen waren tussengemeente en predlkant. Integendeel,, ziJn werk in e!.edienst
:l-:at:cl:se we!.d zee!. gewaardee.d. t"lai:, be:"oep ingsc omm is_
:1es hadden toen nog nlet de gewoonte on af tL wachtentot een p:'edlkant vie!, jaar aan een gemeente ve.bonden uasalvo:.ens hem te be!.oepen. En hoe.wel de kerke!,aad van lqon_nlckendam hem node zag vert!.ekken, wilde (en kon) men dep!'edikant nlet tegenhouden.

Ds. Kuijpe!' heeft na Aalten ook nog de gemeentes vanZelst (1945) en Baflo (1969-1973) gedtEnd. t3 overfeeoin 1985.
In zlJn tlJd wordt er een jeugdlokaal biJ de kerkgebouwd. Daarbij naakt zljn vader, die wethouder van pu_bl.leke werken te Hllver.sum is, zlch ve!.dl.enstelijk doo:,gratls de bouwtekenlng te verzorgen. Die bespariig waszeer welkom daar de flnanclele :'uimte beperki was.
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ook met de nleuwe predtkant, !!j-g!.:-fISS!E ' had
nen wat dat betreft een gelukklge keuze gedaan, want zijn
vade!', aannemer van schllderwerk op de scheepswe!'ven te
Amsterdam, neemt het schllde!'werk blJ de volgende opknap-
beu!'t van de kerk voor zlJn !'ekenln8. BIJ deze gelegen-
heLd wordt ook het o!'gel ge !'ea tau!'ee rd ' Dat gebeurt door
dh!', Blk, dle het org!1 slnd! 1936 1n onde!'houd heeft'

Ds. Vlsser, 8eb. 1912, verrlchtte voo!' hlJ naar
Monnlckendam k'ram hulpdlensten te Zevenbergen HlJ 1s een
van de eerste predlkanten dle ook tlidens de kerkdlenst
aandacht schenkt aan de klnderen. Ook ln zlin latere ge-
meentes (oudewater 1932, Rotterdam-zuld 1946, Amsterdarn
(Funenkerk) 1954) stond hlJ daarom bekend. zljn ove!'gang
naa:: het ondeu'w1Js (als leraa:' aan de Ge!'eformeerde
Kweekschool te Amsterdam) 1n 1962 past daa. bli' In 1977
glng hlJ met emeritaat en 1n 1984 ls hii ove!'leden'

Op woensdag 19 Ju11 1939 wordt in l'lonnlckendam de

Doteanile van 1889 hardacht rnet 's mo!:gens een kerkdlenst
waarln ds. Ferwerda voo.gaat en 's middags een blJeen-
komst met verschillende sprekel's en een tentoonste 11lng '

foto genaakt bii het s1-ia?ig bestodn de!'kerk;
zitte^d r.L.n.t.: ds. Ntegt, d8. Perdetda, da. Bos, d.8. Xtaii?et
en ila. visse?; ataande o.L.r.r.: de ouderlinget D. t<dars,
P- Kaare, P. Mats, D. Pee"eboon en,lb, Bakket
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De btJ deze gelegenheld gemaakte foto taat zlen dat nletalLe oud-predlkanten aanuezl.g zlJn. De ee!,6te predlkant,ds. Faber, was nlet in staat om ie komen en de predlkan_ten Ubblnk en Koppenaal zlJn nlet ultgenodlga ,lr,*.g.hun breuk net de Gereformeerde Kerkenl Hun;amen wordenzelfs nlet genoemd. Alleen ds. Bos ve!,wlJst er in zlJntoespraak nog even naar, ala h1J spreekt 6ver de ',schok_kende gebeurtenlssen van 1926" en de daardoo:. opgeroepen[stemmlng van noedeloosheld" ln de gemeente.
Alle aandacht gaat natuu!,IiJk u1t naa!. de lnstelltngvan de ke!'k dle vlJftlg Jaar daarvoo!. plaats gevonden had.Type!'end voor de sfee!. vraarln dat gebe;rt is f,et nu vo1_gende gedeelte u1t de preek van ds. Ferwerda (opgenonen

sanen met de gehouden toespraken in het boekje aat Uf5
deze -gelegenheld werd ultgegeven onder de tliel "Vanteeruu.kinderen no"gen r?dgen zill,en ....,,(Joztri j..o,r, uf",12):

l0 Jt 1-,i 18Bg-! Onze gedachten gaan o? dezen norgen en
neeL, d.ez.en d.ag te"ug naar dien uoop Monnickendan zoogeuLchttgen d.atun, net ontroe"de dankbaarheid.,,laa?om?
1ndat- toe.n-doon de feiten gebleken is, dat God in Z[jngenad.e zich ontfetnd heeft ouer Zijn t<erk in dezeplaat s.
|lant jd, Zijn Xerk Do.a nog hier! Zij uas er nog, maathoe? l,legschuiTend in, bijia tot onhZrkenbaat, oZrd.enstoe oe"dinkt d.oot, nenscheLijke inzettingen, die haarL_euenssappen tot den tnoptel toe ,.g"og""r, d.ii otu "",in 6tilte vootuoekerende kuaaL haai kiacitin- aeaenaegoLoeien. (... )
Het nenscheLi,jk regien uaar zii nachteLoos aan ooerge-
LeDepd. uaa, dDong haap, op Btt,affe van aLLerlei tegie_ftentq.ipe tuchtnaattegeLen, om nq.tTnen op haay kanseltoe te Laten - ,t uoot,d predikers dil nt,i hiep niet
gu.e1 de Lippen - nqnien, die bedekt maar ook uel open_Lijk, o-oot,zichtig nda" ook ael feL en eons zeLfs spot_tend, de grond-aaarheden aanta6tten van on€ Ch;i$tzlikgeloof. En i,n u e"d?aqg zaanhe id gaf dit "egien naq.6t deuaarheid-aat Leugen een uettige plaats; Llet het, o jazekep, Ch"istlas en Zijn lloord uel toe, naa" naast Hen
ook BeLial en zijn giftige bestrijdi.ng oan het kruis.

Een Jaar Later, na het uitbz.eken van de Tweede Ue-
reldooalog heeft men weea heel andere dingen aan het
hoofd, aL laat de bezettlng ove!' het algeneen het ke!,ke-
11Jk Leven, zoals ds. Vlsser vaststelt ln 1942, '.onbe-:oe!'d". De meeste dlngen gaan gewoon door, tot ke:'keliJ-
ke scheu!'lngen (in 1944) aan toe.

E!. was ln d1e tlJd een kinderkoortje dat zong tij-
dens de Ke!'s tzangdlenst ln 1941 en bij ande.e blJzonde!,e
gelegenheden. Ook werd e!. een ke!'kkoo!' gevo!'md dat de ge-
meente hle1p blJ het zlngen van de ve!'nleuwde psalmen.
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Dlt ge legenhe i dskoor heette naa. de ultgave van dle
psalmen "Psalte. 36".

Door de oorlog ls men rrel bepe!'kt ln zlJn mogd-
llJkheden. Zo worden 1n de wlnte!' de ve:'gaderingen van
de J eugdve renlglngen opgeschort vanwege het gebrek aan
brandsiof. !.len moet a1s ke:'ke.aad ook .eageren op zaken
zoals het bevel om konlnglnnedag ln de kerkdlenst te
negeren en het advles van de synode om de I'a!'beldsdlenst"
va; gemeenteleden ln Dultsland zoveel mogellik tegen te
gaan of ande!'s de tewerkgestelden !'eisattestatles nee
te geven.

De dlakonle zorgde onde!" meea voor de opvang van
klnde!'en ult de grote steden.

Het beroeplngswe!'k gaat lntussen gevJoon dooa' Eind
1942. vert!'ekt ds. vlsse!' naar Oudewater.

DE PERIODE VANAF 1943

De tlJd na de Tveede \'iereldoorlog kan men karak-
teri.seren a1s een tiJd van grote ve:'anderlngen' ook in
het ke!'kellJk leven. Het 1s opvallend dat veel zaken,
dle daa!'blJ in andere plaatsen tot g:'ote beroe!'i'ng heb-
ben geleld, 1n Monnlckendam vreliswaar nlet zonder dis-
cussie maar uitelnde11.ik toch vrii p!'obleemloos ve.1l'e-
pen, zoals v:'ouwenstenre cht , het ritmlsch zingen (1952) 'de lnvoe!"lng van I'de 119 Gezangen" (1964), de v:'ouw ln
het ambt (1971) en de lnvoenlng van het Nleuwe Liedboek
(1e73).

De tijd na de oo:'1og ls voor de Gereformeerde ke!'k
van }lonni.ckendam ook de tlid van de EqllAlffIIMfE!.
Door de gaoel van de gemeente lras de kerk in de School-
steeg (1n 1959 omgedoopt tot Schoolstraat) atlang te
k1eln. Reeds in 1931 zljn e. plannen voor uitbreiding.
Maaa pas Ln 1953 vro.dt e!' echt iets gedaan. In plaats
van de kleine komt er een grote galerlj. Dit broelnest
van ondeugd, een voortdurende zotg voo!' de kerkeraad,
bledt slechts tlJdelljk ve!'lichting. Vanwege de sneIle
groei. van l4onnickendam moet men al gauw vree!' lets nleuws
bedenken.
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. Inmlddels werd er aI wel een nieuwe pastorle ge_bouwd 1n ptaats van het wer zeer g;;,; -hIi; -i"i -ae x..r._st!'aat, dat volgens dhr. Mars noolt goed is bevaiten a1spaBtorle. Ceen enkele paedlkant zou er echt tev!,eden meezlJn geweest, met ultzonderlng van d6. l.,llnnema die er.kon lJsberen-zoveel hlJ maar wl1de. De nleuwe pastorle(te zlen op de foto van de fan. E!,kelens) ,e".i.lst ln1957 aan de N1eulre ZlJds Burglral op de piaats 
"i., t*..onoewoonbaar verkLaarde hulsJes. Negen jaar later wordternaast nog een ga!.age gebouwd

_ In datzelfde Jaar, 1966, rrordt ook het nleuwe kerk_gebouw voltoold. De openl-ng i6 op vrljdag 2g oktober.Daar 1s heel wat overLeg, getwlJiel ei gihar.:,erwar rn aeKerKeraad, gemeente, commlsSle van beheer en bouwconmls_sle.aan voo!'af gegaan. Eerst naa!. aanleiding ,"a, da taar_ze tussen verbouw of nleuwbouw, toen van de plaats (1nde Xerkstraat of elders?) en tenslotte van aL uiivoertngvan talrLJke detalls. l,laar a1s het e!,op aankwan was e!,een grote eensgezlndheld en we!,klust om het ka!,wel tek1a!'en,
Ook over de naan was men het snel eens. In de notu_1en van de ke:'keraadsve rgade !,1ng van 19 augustus 1"965 1smen er gpvallend kort over. Aan het elnde va., een langeavond.klest nen na enlg [brainstormen', voor de naan ,,Op_

standlngskerk',.
Zo kwam dan de Gereformeerde keak, naa:, de woordenvan een oude!'11n9, u1t een ve.Echolen hoek nu voo!, hetforum van de gehele stadsbevolklng
Voo. een nleuw or'gel. was e!, geen ge1d. Ook het ldeeon een electronlsch orgel te kopen werd verwor"pen. Van_daar dat behalve de kanselblJbei ook het o"g.i're"O ree_

Eenomen naar de nleuwe ke.k. Het werd overg-plaatst doordh!, Btk met behulp van een aantal gemeentEflaen, afe
Y".""99- de afnemende gezondheld van dh:,. Bik hle!,blJ be_langrljk we!.k hebben ve!.rLcht. Het resultaat was helaasnlet bevredlgend. De oaganlsten kwamen met een hele was_1lJst van klachten. A1 1n 1969 i.s e!, een restau!,atienoodzakellJk. In 1970 stelt de commissle van beheer eeno!'gelfonds Ln voor de aanschaf van een nieuw orgel.' B1j de kerk \das ook een kosterswonlng geboiwd. Erls ln. 19-68 nog ove!'wogen om ook een nleuw- [asto:,le aI_daar te laten plaatsen. Maa!. men was op dat monent het
bouwen moe. Dat duurde tot 1978. Toen ipr.ak de gemeentezlch ult voor het pLan tot ultb!'eldlng van de UijgeUou_
wen. Elnd 1979 ls dle ultbouw voltoold.

Een andere zaak d1e 1n deze pe!'Iode veel aandachtzal krlJgen 1s
als we1 bllJkt
leum kvam daar
bleef beperkt

de TOENADEBING TOT DE ANDERE KERKEN. zo-ult de toesprat<en 6rj net- sb:JZiT!-3 uU r -vooralsnog nlet veel van te!'echt. Het
tot algemene zaken zoals de gezamenllJke
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strlJd tegen de kerrnLs (1905)en de gezamenllJke dlenst
ln de Grote kerk ter gelegenheld van het 25-Jar1g Jubl-
Ieum van konLngln Vllhelnlna, (1923). Uannee!' een lld van
een andere kerk zLch btJ de cerefornee:'de ke:'k wl1de
aanslulten, gebeu!'de dat nlet dan na ernstlg en dLepgaand
onderzoek van lee!., leven en beweeg!.edenen.

De oo!'1og bracht welnr.g veranderlng ln de ke:'kelilke
hokJesgeest. Slechts aarzelend rrordt e!' 1n 1946 een af-
vaa!.d1g1ng naa!. de lntrede van de nleuwe Lutherse predl-
kant, ds. Johannes, gestuu!'d. BIJ de lntrede van de Her-
vormde predlkant ds. Verbaas 1n 1956 gaat dat a1 vlotte!,.
Ook als het gaat om de herdenklng van de Refo!.matle ve!.-
loopt de samenwerkLng redellJk goed. Behalve 1n 1957.
Men houdt zlch afzlJdlg vanwege de deelname van de (vrij_
zlnnlge) Doopsgezlnde predlkant. Ds. Co!.poraal dle 1n
Edam wel samen met de Doopsgezlnden de 31ste oktobe.
had he!'dacht krlJAt een ernstlge veamanlng van de Monni-
ckendamse kerkeraad.

In 1960 ls er op lnltlat1ef van de He.vo.mde, Lu-
therse en Doopsgezlnde predlkanten overleg tussen de ke!,-
ke!'aden de!' protestantse ke!'ken. D1t levert nog geen con-caete resultaten op. Het ldee, blJ voorbeeld, van een ge_
zamenlljke vle!'lng van het Heilig Avondmaal , zoals al
eens geoppefd door ds. BlJlsma ln 1954, staat de ce!.efor_
meerden ve!'le.

Begin 1963 stelt de Hervormde kerke!'aad voo!. aan de
Gerefo!:meerde ke!'k, die zlch 1n dle tljd bezlnt op de
v!'aag of e!. een nleuvre kerk gebouwd moet worden, om voo!.t-
aan van hetzelfde kerkgebouw, de crote Ke!'k, geb!.ulk te
maken. De koude hoeft geen bezwaar mee. te zljn, want bij
de .estauratle is ook een venvarmlng ingebouwd. De rela_tle tussen He!.voanden en Gereformee!'den ls op dat momentechte!' nog te kl1. De Ge!'eformee!'de kerkeraad ls eensge_zlnd in zljn oordeel dat men hlerop nlet kan lngaan.

Ook het aanbod om tlJdens de boui, geb!.u1k te makenvan de c!.ote Ke!'k werd afgeslagen. Men gaf, a1s b1j b1j_
zondeae dlensten de kerk te klein v,as, de voorkeu!. aanhet verenlglngsgebouw.

Toch komen e!' steeds mee!' onderllnge contacten, zo-
a1s vta de kantoriJ van de crote Ke!'k welke ook ce!.efor_
mee!'den onde!. zlJn leden tel-t en daa!.om ook gaaag mee-
we!'kt aan dlensten ln de Gereformee!'de kerk, Ook vla hetjeugdvre:'k zljn er goede en lntensj-eve contacten,

In 1967 wordt een plaatsellJke Raad van Ke!,ken op-gerlcht. Het ldee van zo'n lntez'kerkellJk we!,kcomtt6
wo:'dt waa!'devol geacht, maal' de voorstellen waarmee tnen
komt stulten op enlge weerstand. Toch nemen ook de Gere-
fo:'meerden vanaf 1968 deel aan de oecumenlsche dlensten.In 1971 kortrt de g.J.v. met het vooz'ste1 om een oecumeni-
sche dlenst te houden op Plnkste!'en. De kerke!'aad zegt
bewonderlng te hebben voo!. de suggestle, maar voelt er
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ve!'der nlets voor. Hetzelfde voorstel komt een Jaar Ia-
tet nog eens ter tafel, maar nu vla de Raad van Ke'ken'
Het reiultaat bllJkt hetzelfde' Pas 1n 1989 1s men e!'
aan toe. Inmlddeis zlJn er dan ook a1 ongevee!' twaalf
gezanenllJke dlensten met de Heavormde gemeente pe'
Jaar. Het-was lndertlJd begonnen net een gezarnenll'Jke
iieuwJaaz'smorgendlenst. Ook met de andere ke!'ken 1s
eI saienwerklng oP tal van gebleden maa!'met behoud van
elgen aa!'d, karakter en kerkgebouv.

BIJDRAGE dOO:' DS. VAN \JILGENBURG

4 ap!'!.l 1943 - 9 december 1945

Je zle:u, denk ie: Uat vas dat
Je Je !'eallsee!'t, dat we 't heb-
wel de moelllikste daa!'van,

A1s Je zo deze data voor
maar kort. Itlaar wanneer
ben ove!' oo.logsJaren en

ds. c, Dan Vi.Lgenburg, geb. )91?,
ht L?. in Laren 1942 en Den llan
1942-1943, p?edikant te Monnicken-
dan 1943, Adlten 1945, Anitetd.an
1951 , Ref,Cht.ch of Anst,'o.Lia 1953,
Uithoopn 1957, t izen 1960, Nid.d.eL-
bt"g 1963, Ennen-talest 1968, ennen
1974, eniPitt/s 1981

wept Je, dat de u1t-
spraak: "ln ko!'te tlJd
kan er v661 gebeu!'en'r
geen 1jde1 gezwets i. s.
Nu ne gevraagd is een
paa!' he!'lnne!'ingen ult
die dagen ten beste te
geven, besef ik weel,
dat rt elgenl iik een
soort taopenia!'en wa!'en.
En dle tellen dubbel.
'k Zal waa!'achtlg een
keuze moeten doen, an-
ders heb ik een heel
boek nodlg en nog een
d1k boek 66k I

Vi.J wa!'en nog maar kort,
h66t kort bewoners van
de pastorle ( Ke:'kst!"aat
35) toen 's mo!'gens om
In uua of zeven een luid
gebons op de monumentale
voo!'deur ne u1t bed deed
spaingen. 'k Haastte me
naar 't openstaande
schuifraam en keek naal
beneden recht 1n 't om-
hooggeheven bebloed ge-
zlcht van een beb aa.de
Jood, Hij leek op Jezus,
zoals i.k me Hem altiid
had voorgesteld. De
stoep 1.ras vol bloed-
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sporen. foen 1k hem bLnnen 1iet, he!.kende Lk hem. HLJ
was een Jonge Chrls tus-be 1i J dende Jood ui.t mlJn geboo!.-
tedorp. lJe hebben hem geholpen. ce!'t Boonstoppel heeftrem In tlJd ve!'borgen gehouden. Na een tljd kon h1J 'tnlet mee!. ulthouden 1n z'n schullplaats en werd hlJ doo!,
Ge!'t naar Oegstgeest gebracht, waa!. we hem onderb:.achten
biJ ds. Harde:'. Daar ls h1J helaas na een paa!. maanalen
doo!' de Dultsers opgepakt. Dat 1s z'n dood gewo.den. Ds.
Ha!'der, die ook gear.resteerd was, 1s na een tiJd, door
toedoen van prof. O!.anJe, toendertlJd recto!' magnificus
van de V!.lje Unlversltelt - een man voo!. lrle de Duitsers
dlep .espect hadden - vrlJ gekomen.

_ Vaa.om begln Lk met deze persoonllJke herlnnerlng?
E6n ult vele? Omdat - hoezeer in 't gehe j.m dan ook - 'tverzet tegen de steeds bruter en w!.ede. opt!.edende Dult-
ses en hun vazallen, ln de klelne Ge!'efo.meerde Kerk van
Monnickendarn enkele ove!'tuigde en actieve Ieden kende.

En vooral begln 1k met de he!.1nne!'1ng e!'aan, omdatde late!'e ontr,rlkkellng van 't gemeenteleven een totaal
ande!' beeld zou hebben opgeleve:'d (naar mlJn beschelden
menlng tennlnste), als d1t niet 't geval zou zljn geweest.
Met dlepe ee!'bled denk lk aan dle mensen terug. Ze waag-
den hun leven en wlsten dat. Telkens en telkens weer
stonden ze voo!'de keus: stoppen? wegwezen? of doorgaan?
Je vond hen t!'ouwens nlet alleen 1n de elgen k1etne Ker-kellJke Krlng. we hebben ln dle tljd velen uit ande!,e
ke!'ken en daarbuiten le!'en kennen, echt le!,en kennen, d1e
met ons samenwerkten.

'k Had a1t1Jd - tenmlnste enkele Ja!'en lang - e:,van
ged!'oomd om wannee!. lk oolt een beroep zou krljgen (je
kwam biJna nlet aan de bal( ln d1e ja:.en) te vragen aandr. K, Sietsma van Amsterdam-Zuld m1J te bevestigen. Bij
hen was ik met een aantal Jaa!.genoten op preekctub ge-weest. Toen puntJe blJ paaltJe kwam glng dat nlet door.HIJ was 1n een Dults c oncent!.at lekamp ongekomen. M,n
voorganger, ds. cer.ben Vlaser, heeft mlj toen tot m'nwerk lngele1d. ,t Vas een Feest !

In de voorbereldende gesprekken gaf hlj mlJ een
beeld van de gemeente. In dle dagen gistte en woeldehet i.n de Gereformeerde (e:'ken 1n Nederland, Steeds du1-dellJker we!'d 't dat er twee pa:'tlJen waren, die tegen-
over elkaar stonden. Aan de ene kant prof. Schilder en
z'n medestriJders (1k gebrulk 't woord opzetteLijk). Aan
de andere kant de Generale Synode, althans in de meer-
derheld ha!.er 1eden. r,Eni,, zel ds. Vlsse!', ',1n Monnicken-
dam zlJn ze van de Synode nlet zo ba!" gecharmeerd,,. Ten-
mlnste daar kuan, wat hlJ zel op neer.. Nu, wle enlgszlns thuls ls in de ke rkge sch ledenl s
van, de laatste vlJftlg Jaar, lreet rdat e. i.n 1944 gebeurd
ls. De scheuring vaa!'blJ de zogenaamde V!'lJgemaakte Ce-
leformeerde Ke!'ken ontstonden. Ook 1n de classi.s Zaandarr
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TONI{Il{ENDAf

Dr. ). WlqanN,?,
C'l

Dr. vao Wilrenbrrg a.i' &t L{
rict onder de l{oDrlkenddDmera
thuis voelde. Bet afscbeid st€E-
d6 weeEoedi!. sp!, lacrd. rtn
remeeatelcden rDaci.al tn de Drr-
aa oo?logsalegel }a'nred. Et ter-
releel hen. dle ,iab ,ondrt atD
iooddi dtrder Ood. trocld ddtili-
ilen. met itrd.llt, tatr lde roltr3
tot mi.sFl0E totdcts toe 8etod.
deld \rer(i rr cohatsteedt ltr
rer.cbilleDde r€rell0u, dat al bul'
tdn iadh dclo8het blotblu
hlo.idr D€D.n endc! ki6 tot
Dltlnr b! dcn rltln lrDd.lr &
laElliekrieitle* abr. oP 6elt
hihlEr rlt! bet talk tsil z..t
tnoeiliit. GelulLig lor .Pr. ai'
t lo{L dtsi Ood oot looi de loh_
as.iB '28tr Zoo! lrgclas iellt.

snr- oleekte telvollets aatr
rinieidl;r vatt 1 Pettus r 24 ct
l: --Salt alle lleasll ir dls trag
rn alle beerllihbeld d.l b€D-
rch€tr is als eeD blo.E vti Det
rres. E[€t sfel 15 rtrtl6d ca liln€
blorrr h afftvellasl rhdil het
rboril des gae?tu bl$it h r.r'
r[Leld".

SDrelrr war de aeaaEdl G€ra'
lormeerde predikaot te Mortrl'
l.trd.rD. Hit YerkoDdiade st€eds
het bltrrtdo wo6t0, docl rl3l
det ltn verL Diet r.a ll felcmetr.
Eii brscht het ,ooid lD hcr-
Beleliik. rtrlleid, Ioaar bad er
korBteldc orD Cods rooral t€
tnol.lrl lcIlfflldtE, toodst dc
boodsehao opvette tot Selcof er
beke€ hr rrreloc etrlrde aDt.
iidl tert dr er E.DtrLen rr'
ritr- dit veel rlD tael in dl
l€ll ,rten tc rhpu.. ..

Oet ir Broet to Wsterlrad
hed rpr lrraE stalltc eu tel'
troostiDr Eeb.acht ln de aloe!-
komst€n bii broeder et ,ultel
Tclk- llo.rel sDl. xoilacDletr llet
t.el seblet€n bhd aetgertt, htt
r"".i *ur ccbracht. lDt. dsnl'
t€ YooE db lrlendstbglr. itte hij
hrd onderYoDden Qn den ttaun
lrn deD kerketrhd. Blillt rDPt Dt
het \Soord- drn I! dlt de Dwrlj'
din! u alle bebiu*thls. Ala
CE;titui lrstiltlnis triBt ltr ht
letea, dsn lb e! toatdrn.t.

lir rordt tLars beweetC. dnt
hE Lct vPdrek vsD aeh voottdn-
rcr de (1.r. Kerk tr Motnifen'
dem t.l YerdFijne!. Zou, ioo tei'
de spr.. de deer het licht !iP*-
nemen vao Uv kahdalse!'! Dit
til roo iirn. l'lED.tt da tethten'
ta ntat be?t bi da rth ft. Deblt
Fr atlEda oID. dat Etilltard ith.

terlitarl, hl Lat Ur leveD
aee! vle€Ech *o!deu. Be*ale de
Ileate U cD Eii darltoot, m
ftrt. d.t rii eeD rtt llrt lalb
men!

Nadat de Lee! Koetrier
Iath.Dt dad lrrlCtlsd den n!e-
dltent etD f,attddt woord tar
afscheid had to€SesproLen, tong
de taEl..btc deD scb€ideDdetr he!-
C.r to. €n verd de dieEst berlo-
ttD Ect let uitspreten "an 

deo
zeteD.

],orxlletdltn! Oatltotltede
kelk neillaat ean vdofglDtel, dir
Itr dob b*rrtlrliit lolter tid,
dit hi oldar di ltbe.lt.led.n
n€rllr. taal lt.tt h.et.t l.lt
rn teel b hai belllr dat lttt
Lcttt ?er clt.

oetslag in de N.N.C. ,an 13 dec. 1945 Lran het afscheid Ddn ds. van
iilqenbl,pg. D. afscheidsppeek zorgde t)oat enige deining in de ge'
neente: e4 voelt zich it ziin eep aangetast en dat nog DeL in aan-
aezigheid vo,n ile peae. E? ao?dt een extta kerkeraadatergadering aan
geuiid.. Eet ilao?bit Doort,Loeiende gesp"ek net de scheidende predi-
kant |eid.t e?toe dat nen de zaak Lre"ile" Laat 

"uaten.

AFSCHEID
tn de Gercf . Kelft

MONNIKENoAta. X. ila.
ira aa acht Eaardaa hat aabl
i.n Yoatl.tl.r dai G.r. l.rl ta
t.nbtt l.lla.i, nl a!. O. Yla
WllranbdrO zotdas lddil
ln Yaiband mol zli, vld.lk ltar
Aall.n. .tsch6ld rrr tlr l'h"r'
1., D. korl Yea lot lI i! )liaa
tczat mal hllanortrllGndrr.
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zlJn w6 ernee geconfronteerd. HoeveIe, vaak elndelozevergader.ingen zlJn er nlet gewlJd aan i,de f<wesfie,,. fn
1i11A l-1"_t.sterdam., . ln Landsmeer kwamen de afgevaar_
:19:rl_"S" de kerken btJeen en 't yrerd steeds auiaetrj_Ker: e!' komt een breuklt
_ Toen dle kwan deed Monnlckendan nlet mee. arken66k nlet. En getukklg waren er mee!: gemeenten, dle heelbleven. 'k Ben er vast van overtul.gd, dat de oorzaak vanons-n1et meedoen n1et, zoals tn soilmige pf""t"".r- r"r, oarawerd gezegd, een kwestle was van onverschllllgheld ofzelfs onkunde, naar dat 't een zee!" po"iii"""'iiJ""" *"".lJe onde:.vonden 't aan de 11Jve, dat i"-i"-"i"r]i'g"rrtr._keld waren met de dulvelse machten: ,t vervfoefie wazf_do:n. In dus was 't geen tlJd voor o"a""ri"g-iJ.t"rifxgekrakeel. punt u1t I

Er moesten mensen oeholpen worden, wapens ve!.borgen,
l1:"1".,1. nacht door tnietse vliegtulqen ,ar"., o"oropt,voedsel gesmokkeld voor een hongeil ge"s tal , 

- *"t3. 
"pg._vangen en gezulverd voor de zuigellngen (er stferven ertoch nog 1n de stad ettellJke a5o. tige,ranirii""ii."l.op de straten,zag Je mensen te:.ug komfn "ii-J"-wi""r.,g"._T::.-lut hun flets op antl_plof banden of ,"i-""i x."."_LJe op weg naar Amsterdam biJna thuls van hun honge!"_tocht, Ansterdam waar *aar ai te alxwiSis op"a"-oo"tove!' it IJ alles werd afgepakt door de Duitle-roio"t"nof door de landverrader"l bf" nen nieipen. --- "-'

Hle denkt er dan aan kerkscheurlng, . . ?Wat heeft de kerkeraad en wat heeit de gemeente be_wust gekozen !

Zo bleef de scheunlng Monnickendam besDaa.d.
^ In de hongervlnter bloelde 

"" op"".,i i!i"-Jo 
"u" o"oecumene..Ds. Scharten, de Luthe!,se p."dix."il JI rn u"_g:ll:"-T9t een wekerljkse -bldstond op woensaagmiOdas. Naenlge aarzellng-g1ng ook ds. Van de:. Does van-de 

-He 
z.vor.nr_oe gemeente meedoen. We hebben tn Ote spannenae ti;a OfX_wlJls_bljzonder flJne dlensten gehad.

-,- ..E. toen de bevrlJdlng Xwarn... ,'k Ueet haast zeker,,dat Monnickendam nooit zoin feest neuft..egeralit 
"f"toen.

Dankbaaz' zj.e lk terug op een klein aantal ja.en,waar'ln rk zo ontzettend viel-heb ,."g"r""x I 
-r" 

t'i".,"u.,d1e 1k nooit zou kunnen of wlllen 
".;;;;;;. 

"" "'

BIJDRACE doo!' DS. DE BOER

y?l_1:_":::!. gemeente saat een blJzondere bekorlns uit,alrnans voo!' mi,J. De tndrukken daa!. opgedaan ve:.geet JeJe Leventang nlet. Ik schrlJf ait op ii_.1arige-ilert13<r.Toen tk te Uonnlckendarn mfjn aiUtet iJt."ioooU"""aanvlng, was lk 31 Jaa!' oud en van 1946 tJi rsi6'ar.na"
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1k de gemeente '
Het kost n1J geen enkele

sen voor de geest te halen: de
gang 1n de Kerkstraat, schuln
Evangetlsch Lutherse geneente
ds. H. Johannes. trat heerlr.Jk

ds. J.E. ale Boe?, geb, 1915,
predikallt te Monnickendan 1946 'Nijre"d.al 1949, Mid.deLburg 1955,
Leid-en 1958, HengeLo (0r. ) 1966,
Oostetend t?eteL) j9??, ene?i-
tlao 1980

moelte dlverse gebeu!'tenls-
grote Pastorle met de lange

tegenove!'de Pastorle van de
met aIs predlkant destlJds
on op het o:'ge1 van zlJn

ke!'k te mogen spelen !

De Hervo!'mde P!'edlkant
ln dle dagen was ds. van
der Does , een ka!'akte-
rlstieke flguur met bo1-
hoed. HlJ Preekte l-n de
lmposante Grote Kerk blJ
welke kerk ons k1e 1ne
kerkJe 1n de School -
straat ln het nlet vle1.
Met Rone hadden vrli geen
enkel contact destl Jds .

De eerste wlnter was
bultengewoon streng '
Drle voo!'val1en z 1in mii
u1t dte wlnter bligeble-
ven :

De begfafenls van de eer-
ste echtgenote van Joh.
Abma vond plaats b1i he-
vLge kou. Zonde!' over-
drijving, de sneeuw lag
huizenhoog. Vanaf de nok
van het dak van de boer-
de!'lJ op Overleek ] lep
de sneeuullin schtin
naar beneden. De gemeen-
tellJke sneeuwp loeg

moest de weg v!'iJ maken. Famille van ver kon niet tiidlg
aanwezlg zlJn. Zeker een uur hebben tre moeten wachten op
de faml1le ln een caf6zaal te B!'oek i.n t,atez'land' waa!'na
de beg.afenls kon Plaatsvlnden.

ien tweede voofval: op zeke!'e zondagmo!'gen had I'k een
vacaturebeurt ln Amsterdam-Noord te vervullen' Maar hoe er
te komen? Volgens de dlenst!'egellng zou 1k net de Blauwe
T!'am julst voor tlen uur in Amsterdam-Noord kunnen ziin'
"Maar met d1e hevlge sneeuwsto!'m kun je dat we1 vergeten"'
dacht j.k. Kleumend van de kou stond lk toch maar bii de
hal.te. Tot mijn grote verbazlng en v.eugde kwam u1t de
rlchtlng nroei ae trarn aank!'uipen, in een wolk van stulf-
sneeuvr. A1s 6nlge passagle!'reed tk ln de tram, die te Mon-
nlckendam kee!'de, naar Ams te !'dam-Noo.d tussen mu!'en van
sneeuw. Een half uur te laat belandde 1k op de preekstoel
van de aula van de Bavlnckschool aan het Mospleln. Na af-
loop ben ik daar op ve:'haa1 gekomen bii de famllie Lijssen'



met wle-we bevrlend zlJn tot nu toe.In dtezelfde pealode (derde gebeurtenls!) was e!, eencLasslsbeu.t 1n Holysloot. Maar aiweer: de weg was gladen onbegaanbaar. Geen autonobtllst waagde zlch erop. Naenlg overleg met llaarten Spllnte!., dle de watenwegen lndle streek op zlJn dulmpJe kende, werd besloten dat weonder zlJn gele!,de op de schaats naa!: Holysloot zoudengaan: En zo gebeurde. Met een alplnomuts op het hoofd en't klassleke zua!'te pak met spreepJesbroek aan, kwamenwe keu!'19 op tlJd Ln Holysloot aan. MlJn voeten waren a1s1Js, koud en stljf. Het was Ln de Adve;tsttJd en 1k preek_te over Matth. 1:17. Iets om noolt te vergeien.
Om te merno!'eren hoezeer de tlJden ve:,andend zlJn: het

Jaa.salarl.s bedroeg J Z7SO,- (mlnder dan het emerltaats_geld dat me nu pel naand wordt uLtgekeerd). Daarom oo!.deeI_de de kerke!'aad dat er wat in natuia btJ moest ln de vormvan aaadappelen ult de polder, turf voo!, de gz,ote koLom_kachel ln de achterkane!'. MlJn ulterllJk schlJnt ln dletlJd niet te zljn geweest a1s dat van Danlel in zijnvrlenden u1t Danldl 1. Daarom besloten (naar 1k meln 18)boeren de handen lneen te slaan en ons wekellJks tweeflessen vo1le fie1k en een pond elgen gekarnde boter tebezo!'gen. MlJn waa!'derlng voor. d1i alles 1s dan ook bu1_
tengewoon.

En dan sp.eek lk nog nlet eens ovel devol Ie contacten net mensen.
Van mljn keus voor Monnlckendan heb lk

gehad .

EIDRAGE door DS. ITINNEMA

G.aag- ben lk lk mlJn herlnnerlng gedoken naar de tlJd,dat 1k 1n lilonnlckendam ln uw mldden woonde. Wat komt erdan bovendrlJven? lJat ls er gebeurd? Het llJken van deafstand _van ni nogal kle1ne gebeurtenlssen ;an een ttjd,dle eerde!' leek stil te staan dan dat ze dynamlsch was.Maa!' het was wel een flJne t1Jd, vo1 naUt3i menseff3tnefaen waa!.ln deze pastor veel heeft gelee!,d, waarvoof ltlJnog dankbaar 1s.
Laat 1k wat noemen. Het ledental. der Gerefo.mee!,dekerk heeft ln dle viJf Jaa!, nlnner ylJf meer en nimmervlJf m1nde. bed!.agen dan 360 of 3BO. Het exacte getalueet lk ult mlJn hoofd nlet mee!,. lJeI ve!,tel-de bJrgemees_te!' Xetdea me, toen ik hem voo. mlJn afscheid bezocht,dat de bouwplannen walren goedgekeuid. Spoedlg daa.na washet hulzengeheel van Monnlckendam verduibeldi Van 600naar 12OO.
In dle tlJd ke!.kten we nog 1n de Schoolstraat en lkwas de laatste pastorLebewoner van het huis ln de Ke.k_straat. Zonde!. cent u.ale ve rwarmtng (kolenkachels) en zon_

vele waa!'de-

nlmme!'splJt
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het echtpaaP Minnena;
ds. M.f . llinnena, geb. 1926,
a48 predikant te Monnickendan
1951 , 's-GraDenzande 1956,
Rnisuiik (2.8. ) 1965, Rottet-
dam-Delfshaoen 19 81 ( h.al?d. )
's -Gaaoenho.ge -Lo osduinen 7 I I 2

der douche (lras te duu!':
,18oo,- en dat glng nlet).
Haar het was verde. zal lg
wonen ln de grote kane!'s en
de Lange tu1n. En 1k ben
nog een beetJe ve!'Llefd op
de p !.acht l ge elkenhouten
voordeu.. En 1k word nog
kwaad, als lk me het rnoment
hePlnner, dat een g.ote
v!'achtwagen ! dIe slecht ma-
nouvreerde e !' een onuLtwls-
ba!'e deuk 1n geu'eden heeft.

Het kerkgebouw we !'d te
kIeln en toen we!'d besloten
dat e!' een gale!'lJ lngebouwd
moest wo!'den. Archl tec t
Jan Plas maakte een ontwe.P.
De bovenste plaatsen op de
gal e !'1J noemde h1J Zacheijs-
plaatsen, Je noest klein
van stuk zlJn a1s je daa!'
wl1de kunnen zltten. Fraal
heb ik het noolt gevonden,
Maar daar kon de flrma Klok,
die de gale!'lJ heeft gebouwd,
nlets aan doen. Kosten rulm
,5OOO,-. Ter ve rge 11j kL ng :

het domlnee ssal a!'1s bedaoeg
toen , 4250,-. Iede.e naand

I

bracht lk een bezoek aan Cor Snleder, pennlngmeester de!'
kerk, dle mlJ mlJn sala!'ts ultbetaalde.

Toen lk een keer lets nleuws wl1de lnvoe!'en, zel de
scrlba (ln dlt geval Plete!' Kaars, dle deze functie afwis-
selde met zlJn b!'oer Dlrk, evenalsJan en Ge:"!'lt Ma!'s het
voorzltterschap afwl.sselden): 'rDomlnee, u kunt nu weI wat
nleuws wlllen, naa!'blnnen twee Jaa!'bent u weer weg en
dan zljn we twee Jaa!'vacant en zLtten wii als kerke.aad
er meer'. Ik heb ne toen onmlddelLik voorgenomen nlnstens
vle!'Jaa!'te b 11jven ,

Samen hebben we late!' we1 iets nleuws lngevoerd. Het
was gewoonte, dat e!' al1een hulsbezoek werd afgelegd a1s
de domlnee er blJ was, dus nlet ln vacante iiiden' Dat ls
toen verande!'d. Oude.llngen glngen van toen af ook getwee-
en en dat werd ook tlidens de vacatu!'e volgehouden.

Vat me ve!"de!' ls bl.igebleven als een gebeu!'en dat lk
later ne!'gens oolt ben tegengekomen was dlt: als het zon-
dags Avondnaal was, dan nam de sc!'Lba na de morgendienst
een ledenboek te!' hand en notee!'de nauwkeu!'1g w1e aan de
Sacramenten had deelgenomen en w1e gemlst we!'d. zo nodlg
wead voor de tweede dlenst nog even een bezoek afgestoken.



Opzlene!.schap A la Catvljn. Het gebeurde 1n alte harte_1r.JKneld en onde!.llng nedeleven. Na de kerkdl,enst 1n demlddag we!.d de collecte geteld. Dat sDaarde t1lrt.
- Ineens komt het roord oecumene biJ me bovin. vat nad_den we ln dle tlJd voo:, oecumene, Offl;1eet heel welnlg.Ik meen al.teen een gezamenllJke Xerf<afinsi-fn-J! c.ot.Kerk op de v1e.de ne1. llaar ae onde rf fnje 

-r" 
"nJia 

rng.., ,"_ren heel plezle!.1g, Ik heb veel gepraat"met a".-if3t"r"van de Hervornde kerk en nret d6. Hamel van de-Lutne:,sekerk, mlJn overbuurman. Maar de pastoor f,.u-it-ioort ont_moet, terwlJl het aantal Katholt;ken een aerOe van net to-tale Inwens!..antal besloeg. Raar elgenllJ*i-f,f"""-ro gf.,ghet toen.
- Ik zte terug op een goede tlJd. Het preken heb 1k e:,geleerd en de omgang met de mensei neU fX-aitija erg flJngevonden. Zo'n eerste gemeente vormde Je tocn Jn daa!, benlK nog dankbaar voor. Het. heeft rni..1 gola gedaan even terugte klJken en lk hoop dat het voor i iet 

"; ia;-'r; dan weervooault te k{ken en kerk te z{n onder ae aaem'van de ceestvan Chrl.stus.

BlJ. een verJaar.dag hoort een geschenk, Vjat kun .le echte!.meebrengen voor een (honderd-)Jar.tge kerk? flui i"g" n"r,_den w11_-1k nlet komen, want ik-voef ,e .et Je 
-c!:,etor._

mee:'de Keak van Monnlckendam nog steeds zee!, vertonoen,ook aL ls het lnnlddels 2g Jaar geleden dat de-vl:,nuts_wagen op _het SlngeltJe vooa krram !,ljden om ons hulsraad1n le taden en naar Hoorn te ve:voeren.
DLt arttkel 1n het Jubtleumboekje ls miJn bljdrage

3- !:-t- feest-. Het ztJn wellswaa. pait"r"., Uio.r".,, ,"",ore neDDen ook een voordeel: a1s de ve!,se bloemen enplanten d1e aan deze ve!'Jaardag kLeu!. g."."-"ii"ng .,.r.._
weLkt zlJn, heeft een papleren boekut ;"g a.;;i;de waarde.

Op zondag 18 november 1956 \.ras het zover. Enkele da_gen tevoren had 1k van de classls Do!,drecht pr"e-kconsentgek!'egen. De eerste kerk waa!.ln tk zou voorglaa, ,"" ttorr_nlckendam. A1s tekst voo. de morgendlenst nla-iX ""r, g"_deelte.van cenesls 2g gekozen, het vlsloen dat Jacou zagtoen hlJ tn Bethel onde. de open hemeL t"g i"'.ilp..,.Het vas een p!.eek rnet een thema en 
""" o"E"a""aluLlng 1nd:'le punten, zoals in dle tlJd geuruf.f<eiijt wasl'n.t tne_," ,39:- ,'De genadegtften en de !.oeplng c6as zi3n onue_!'ouwellJk,r. Het kwam e. op neer dat- alI Coa femina roept

Ill.l :i, - uat.e!. ook gebeurt - nlet op t"""gr"rfl u., a"tnrJ ooK zorgt voor de genadegaven dte het mogell.ik makenoat lemand dle roeplng kan volbrengen
Nu _lk terugklJk naaz. deze zondag ln 1956 moet lkzeggen dat dte dag besllssend wer.d v6o. de ve:.der"e gang
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van miJn leven. I'lonnlckendam ve!'d mljn eeaste geneente'
De tekst dle 1k koos voo!' de ee.ste dtenst heeft mlJ een
bllJvende rnotlvatle gegeven voor mlJn werk als predlkant'

Het lag overlgens helemaat nlet vooa de hand dat lk mlJ
toen a1s predlkant zou verblnden aan de Gereformeerde
ke!.k van Monnlckendam. A1s pa!'ttlme secretarls van de
Calvlnlstlsche Studenten Bevreglng had ik tot naiaar 1957
a11erle1 verpllchtlngen. Ik vras nlet van plan mlJ v66r'de
zomer van dat Jaar beroepbaar te stellen.

De avond van dle eerste prcekzondag bracht lk door
blJ de farnl11e D. Peereboom aan de Lindegracht. Daa' kwam

ee; delegatj-e van de kerkeraad op bezoek, bestaande uLt
Joh. Abna, B. HorJus, J. Ma.s, aangevuld doo!' de gastheer
D. Pee!'eboom. ZIJ legden mli de vraag voo!' of 1k een even-
tueel be!'oep van de Gerefo!'meerde ke!'k van llonnlckendam
kon en wllde ovenJegen.

Aan de ene kant was 1k door deze voortvarende wlize
van handelen van de kerkeraad volledlg ove!'rompeld' Ande'-
zlJds was 1k 1n de afgelopen dagen voo.tdu!'end bezig ge-
weist met de vraag wat de tekst ove!' de roeplng en de
genadegaven van God voor mli persoonllJk betekende' Ik-ag ln de spontane reaktle van de kerkeraad op de belde
dlensten van dle eerste zondag een rlchtlngwlJzer.

Na enkele dagen van persoonllJke overyeglng en van
overleg met anderen heb lk de kerke!'aad geschreven dat
1k bereld was een eventueel beroep In overweglng te ne-
men. Begln decenber we!'d de gemeente blieenge!'oepen.
Deze spiak haar vertrouwen ult ln de door de kerke'aad
voorgesteld procedure: de bevestlglng we!'d gesteld op
2 okiober 1957. In de tussentlJd zou een nleuwe pasto!:le
worden gebouwd. MlJnerzlJds was Lk g.aag be.e1d in de
tussenltggende perlode 66n zondag per maand 1n de ke!:k-
dlensten voor te gaan en catechlsatle te geven.

zo kwam lk ln de pe!'lode voorafgaande aan de beves-
tlglng !:egelmatr.g ln I'tonnlckendam. 0p de zondag waarop
lk ln Monnlckendam voorglng in de di.ensten wachtte d1a-
ken T. Breedljk ult Broek ln waterland me om 9'30 uur
met de auto op b1J de aanlegplaats van de pont in Amster-
dan-Noord. Door de week leerde lk de ieugd kennen' Ik
heb mj.in oude catechl sat le schrl ft nog eens doorgebladerd'
Er waaen toen 57 catechlsanten. Het doet me plezier dat
lk van elk van hen het gezlcht nog voor me kan halen'
Ondat 1k wekellJks aantekende uie e!' kwamen' vertelt
nlJn oude schaift dat er een grote t!'ouw was blJ het ca-
techlsati.ebezoek. De neesten mlsten zelden of noolt' De

catechlsatles we!'den voor mlJn besef gekenme.kt doo!' een
goede sfeer.

Doo:' de maandeliikse ke!'kdlensten en de wekellikse
catechlsatles was er !'eeds een band ontstaan tussen de
gerneente en mlJ voo!'dat lk 1n oktober 1957 al-s twaalfde
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predlkant van Monnj.ckendam door mtjn vader we.d beves_t1gd.

De Gereformeerde kerk van Monnickendam ls gedu!,ende hon_de.d Jaap steeds een kandl daten _gem"." t. -g3r. J"i'. De pre_dlkanten bleven er soms nog geen d!,le jaai (Van W11gen-bu.s en De Boer) en nooit taiger aan ,;;;; j;;; i*oppu_
ll1:l .! Erkelens). Lanse per.i6des ""..i" 

- 
Ju "!.*" Jnte va_Karr[ vras Koncten zonder orote problemen overbiugd worden.Dat beson al. gerrJk in ieeg, [;i-;;;;;"';;ii'iijr i"."voo!' de ee!.ste predlkant werd bevestigd.

. Het vraagt veel van een gemeente, om steeds opnleuw
::..::F1i"":-T:t..een. Jonse predlkant ro"a"" 

".ui"r.r5r"ervarlng, Maar Monnlckendam kon dat aan. Veel mlnder danbljvoorbeeld het geval is ln de g.otu .i"j,-i.-"i" x".xvan Monnlckendam afhankeliJk van-de lnzel ,"n-aJ-p".ai_kant. In de ke!'keraad zaten voldoende e!,varen amUtsara_gers om de contlnuitelt en de stabilitelt van de gemeen_te te waarbo.gen. Ik heb de 1nd.uk J"t ir..,'li"-ix' ."""a
:1"t. ":l paar jaar de ttjd had sehad o, i" e"oui;n rn a"oescnutte warme kas van de ke:k van Monnlck6ndam, lk hetveel moeiLlJkeu' gered zou hebben i" d" k;;e;";;o,lo ,..,

i:. ... i

de kerkeraad. begin io.r,en t60:
stddnde o.L.n.t. C. Ktqan, C. pponk, C. BiesheLrel, C. Klok
en H. ,an Vliet; zittend J. Ma"s, D.N. IJouteta, D. Kaare enK. XraaV. D6. D.N. ltoute?e, geb. 1930, p?edikant te Mon-
nickeadan 1957, Itootn 1961, ptinacket/Nootilorp 1g65, Anste"-
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Ansterdan {aar lk lrunlddela voor het ttrlntlgete Jaar
werkzaarn ben.

De geneente lras ln tnlJn tljd nlet al te 8,root (35O leden,
de helft ven nu) en overzlchtelLJk. De ambtsdragers ken-
den de geneente. Het zou ln tlonnlckendan ondenkbaar zlJn
l{at ln Amsterdam van tlJd tot tlJd gebeurt, dat mensen
ult de kerk ve!'drlJnen of een tlJd lang nlet komen doon
wel,ke oorzaak dan ook zonder dat lemand het me!'kt. Er
werd nauwgezet aandacht gegeven aan de meelevendhetd van
de geneente. Dat bleek blJvoorbeeld op de Avondmaalszon-
dag. Na de dlensten kwem het boek tevoo!'schlJn waarln de
namen van al,1e bellJdenale leden op alfabet opgenomen wa-
ren. Alle avondnaaL sgange !'s werden nade dlenst 1n het
boek genotee!'d en het totaal werd opgeteld. Dat getal
moest ove!'eenkomen met de optelsom van het aantal ge-
b!'ulkte zltplaatsen per tafe1. A1s het een enkele kee!'
na de morgendlenat nlet klopte wist men 's avonds altlJd
wel wle ove!' het hoofd was gezlen. het achte !'g!'ondmot t e f
achter deze admlnlstratleve accuratesse was van pastora-
le' aard. In vroeger Jaren rrerd elk adres ln de dagen
voorafgaande aan ledere Avondmaal s zondag bezocht. Nu dat
nlet meer funktlonee!'de wllde men toch uIt de boeken kun-
nen aflezen wle extra pastorale aandacht nodig had.

De gemeente was ten aanzlen van haar predikanten we1
k.ltlsch, maar vooral mlld. Een hard oordeel' over een
p!'eek dle naar het oordeel van (somnlgen van) de ke.ke-
raad beneden de norm bleef uez'd nlet gegeven. Ik herln-
ne!' miJ de krltlek d1e lk kreeg naar aanleidlng van de
preek ove!' Maleachl 3: 8-1O dle lk op 10 novembe. 1957
h1e1d. Na de morgendlenst op de volgende zondag sprak
66n van de ouderllngen mlJ aan: r'Domlnee, de fi.Jne preek
van vanno:'gen geeft me vrlJmoedlgheld om toch even terug
te komen op de preek van vorlge Yreek zondag ( . . . ) ".
Het was de methode van het boek Predi.ker' (8:5): "Het
ha!'t van de LlJzen kent tlid en wlJzer'.

De donlnee was v!'1j ln ziJn,tekstkeuze, maaa hlJ
moest toch r,el het opnaneve!'mogen van de gemeente voor
ogen houden. Toen ik tussen 15 Junl 1958 en 16 november
van dat jaar op vlJftlen opeenvolgende zondagen ult de
eerste brlef van Johannes p!'eekte werd vanult de kerke-
z'aad opgemerkt dat het voor de geneente toch vel goed
was als nu weer eens andere Sch.i.ftgedee l ten uitgelegd
zouden worden.

In l,lonnlckendam leerde Je overlgens het p!'eek-ambacht
Y,e1, De dominee was vrlJ gedurende vler zome!'zondagen en
66n zondag na NleunJaar, van de 47 overblljvende zondagen
werd van hen veraracht dat hlJ twee naal pe. zondag voo!'-
glng, het llefst ln elgen geneente. Geaulld we!'d er rrei-
n1g. Dat hoefde voor mlj ook n1et. Ove.lgens kan lk me
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nu nlet goed meer lnleven ln d1e sltuatie waarln 1k zon-
dag na zondag voor twee nleuwe preken moest zo!.gen. De
kwantltel.t zal de kwaLltelt nlet al,t1jd ten goede geko-
men ziJn.

Monnlckendan was ook een zeer hulpvaardlge geneente. Het
meest sprekende voorbeeld was voor ons 1n d1e ja!'en de
opvang van de Koreaanse fam1I1e Lee. Het begon zo. Op de
OudeJaarsavond van 1958 was b1J ons een Koreaanse domlnee
te gast die aan de VrlJe Unlversitelt Ln Amsterdam zljndoctorstltel w1lde halen. Om vlJf voor twaalf - ue zouden
Julst te. voorbereldlng op de Jaarswlsseltng psalrn 90
lezen - vroeg hlJ: mag lk misschien blJ U komen wonen?
HIJ voelde zlch namellJk ln Amste!'dam e!'g eenzaam. Enkele
,rJeken later kaeeg ds. Kun Sam Lee een kamer in de pasto-
!:1e aan het SlngeltJe. Veer een pe.iode 1ate. vond b..
Joh. Abma dat het toch elgenltjk nlet kon dat deze domi-
nee dle na enkele Ja!.en studle ln Amerlka nu 1n ons land
was zo lang van zlJn gezln ve.v!.eernd was. Dus ging br.
Abma rond 1n stad en Iand, ve!'zamelde gel-den voo!. de heen-
rels en de tet'ugrels, en zo kwam young Chin Cho, de v.ouw
van Kun Sam Lee 1n Monnlckendan. Ndg zle ik voor mlJ de
aankomst van mevr. Lee, ontvangen doo!' een g!'oep Monnicken-
damse v!"ouwen dle gezamenllJk voor. het klaa!.maken en in-
richten van geschlkte woon!.u1nte 1n de pastor.ie voor de
famllie Lee hadden gezorgd. l,levrouw Lee veastond geen en-
kel woo.d Nederl.ands en nlet meer dan anderhalf woo!'d
Engels, maa!. dat stond de communicatle met de v!.ouwen
van Monnlckendarn nlet ln de weg. Toen miJn v!'ouw en ik
op ultnodlgl.ng van prof. en mev.. Lee in 1982 een bezoek
aan Ko!'ea hebben geb!'acht 1s e. nog met veel dankbaa!"he 1d
gesp!'oken over dat wat de gemeente van Mohnlckendam voo.
hen had gedaan.

Tljdens mlJn I'tonnl ckendamse ja.en kwam de gedachte op ornaIs plaatsellJke ke!.k een elgen contactblad uit te geven.
Als naam werd gekozen lDe Kerktelefloon,'.

EI
RlDtr T [L IF_

Contoctlolod von de Gerelormeerde Kerk te Monnickendom
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Het eerste numme r veasctreen oP 5 naart 1959' Hoe-f'aal
ii"i n"iaig. logo van het blad ook 1s, zelf geef 1k de

""oaft""a Ean aI oorepronkellJke kop.van het blad' zoals
deze door Louren3 Hars was bedacht (zle de afbeeldlng
op ae vorfge bladz1Jde). De verlengde bovenarm van de

u!r"i" ;i"-"rt de k6rk levert het klankbord van de preek-
ri."i, a. mlc!'ofoon op de kansel staat In ve!'b1ndlng met
de twee 'ro'rren van de gemeente. In het eerste nummer

siaat nterover: 'rDlt c;ntact-blad kan (ze1fs ln ziJn be-
ichelden ornvang) een van de ve rb I'ndlngsdraden zijn tussen
het gepredlkte vJoord van God en onze hulskarners'r '

De tlid waarln de auto van de heer BreedlJk n1J naa' Mon-

nf"X"ia". reed lLgt ver achter ons' Toch ls de band met
tlonnlckendam gebl-ven. Etk Jaar wee!' ontvang 1k het ve:'-
zoet< om ln mlJn preekroosten een paar dlensten voo' Mon-

nlckendam te !'eserve!'en, en dat doe 1k graag' AIs j-k op

d"-f.-"t"to"r sta zle lk nog ve!'schll1ende van de 57 jon-
gi"'" ." melsJes voo!' mlJ ul't de perlode dle aan nljn be-
i""tlgr"g vo6rafglng. D; trid ls hen,- net.als. mtJzelf -
niei IngE.erxt ,6ortr; gegaan' de wede:'zljdse band tussen
d"-g.r"3"t" en de eeritE bewoners van de pasto!'1e aan het
Slngeltje 1s lntakt gebleven.

1ERUGBLIK doo. UEVR. DIEKEIIA

De Gerefo!'nee!'de kerk te Monnlckendam bestaat op 10 iull
igSg u"n eeui{ en Monni.ckendarn zal I'tonnlckendam ni'et zIJn
o. "a ""a, 

groot feest van te maken' Dat zal' op 16 en 17

septembe!'1989 vrel bl l iken !

De Commlssle van voorberelding heeft mii gev!'aagd
of lk voo!'het iublleunboekJe ook lets wilde schrliven
o"".- a" ja:'en oit wii 1n uw stad woonden' Ik heb daar

""ir""ali '5a." op geLega, maa. 1k wist nlet-waa!'.ik aan

begon, wint wat voor ons belangrlik was, wl1 nlet zeggen
dat een ande!' het daa!'nee eens 1s' '

ioen mL;n man ln 1962 beroepbaa!' was en hli het land
ooor moest oi "op beroep" te paeken, had van de acht be-
roepen Oie htJ kreeg Monnlckendam meteen zijn hart gesto-
i"r,'. to.., hli thuls[wam (want ln dle tlid bleef -ie een
heel weekend ln zo'n geneente) zei h1J tegen nli: r'A1s

ik een be!.oeD naar l'lonnlckendan krlJg, neem ik dat aanr'.
Op een avond'liwarn de voltalllge kerke!'aad naa!' ons toe
ln Amsterdam om te zeggen dat dhr' Diekena bli acclama-
il" ,". be.oepen. Enfi;, h1J werd de de'tiende p'edlkant'

op 4 novimber 1962 werd mlJn man bevestlgd doo' ds'
A. Plaatsman ult Amste:'dan. Het gezegde dat een domi'nee
pas ln Frlesland wordt gevo!'md glng voo!'hem niet op' In
i'lonntckendam waren trwllze" mannen genoeg en die konden
ook een paedlkant goed op weg helpen. De Ge'efo'meerde
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het gezin Diekena in 1962;
ds. H.J. )iekena, geb. 1930, predikant te Monnickendam 7962,
lloLfheze i966; ouetLeden in i970
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kerk telde toen 41O zlelen. In de loop der Jaren-ls e!'
;;;i;.iiik, maar ook stederlJk een.grote ultb!'eldlng ge-
ii"r"".-i.'"erO 1n deze 3aren "bulten de vestlng" gebouwd'

ij"-o"t"Jt*i:t rerd volgibouwd en ln het begln rtas Je el-
g""rij[-g""i Monnl'ckendanrne r als Je bulten de vesttng
ioonaE. 6ox dat zal nu irel anders llggen, omdat ook de

kerk, a1s eer'6te gebouw, op de vlakte werd gebouwd'
UIJ hadden eEn koude sta!'tl De wlnter 1962-1963 vas

bar koui en de kennl smak lngsbe zoeken werden op de fiets
gebracht. Dat betekende naar Kat!'oude tussen de sneeuw-
6"ii"., o"o.t ook ln de pastorle moest tra'd Eestookt r'ror-

den, want er was nog Seen cent!'ale vert'armlng' Maar de

schoonsteen t!'ok goed I- .1", wat ls er allenaal gebeurd ln dle ttJd? Daar
was het gelrone werk voor de predlkant' twee preken maken

,oo" f..aE." zondag, want buiten de vle' vakant 1e zondagen

,a"aat "" slechts iwee vr13e bli' Dool de vele vacatu!'es
ln de classls werd er praktlsctr lede:'e zondag drle maal

;;p;;.ki. ook de consui entgeme en ten zunderdorp^en Horv-
3f8oi ""."" 

er toen blJ. D; preken ve!'den meestal bespro-
ken op de maandagnoz'gen op de weg-naar Ove:'leek' waar
I"" o'or. dhr' J. ars-rnet itJn boodscnappenkar te wlnden
;;J.-o; ai. ,.g ls er heer wat besp:'oken en ook onder
,"ft."ltlja b1i de boe!'en genoot mljn nan van de vele
gesprekken.---'-1"i.. {erd naast de pasto!'le het oude hulsJe van

mw. Pronk afgeb!'oken en er ver!'ees een moole garage voo!'
de donlnee.-- --N; wf3 tocn ove!' bouwen spreken' kan lk wel zeggen

aat er-fn Snze tlJcl heel uat ke:'keraads- en gemeenteve!'-

ilie.i"e;" zt3n ginouaen om tot een oplosslng te komen

i;;;; ;. ol.iroi1. ke!'kdiensten ln de schoolstraat'
ll.."l-a. kerk ultgebreid worden, noest er een stuk aan-

""U""*a wo!'den of moest er een hele nleuwe ke!'k komen?

fi!t-i""t.it ls gebeurd en 1k kan zeggen dat wlJ als ge-
,.."i" ut als 6En man achter hebben gestaan en eendrach-
lig-'n"uul" samengelrerkt om een nLep{ Godshuls van de

crond te krl-jgen.---"-u.ut u iIg aat er b1J leder Ge !'ef ornee !'d--gezin kaut{-
gr. 

"."a-fttg"pixt' 
."n flirnster moest e'blj ! Hele dozen

;;; ,ooo "tiL" 
,""a.t blJ de mensen opgehaard' redereen

;i; ;;t" it3d or." nad, irng kauwgum lnpakken'. Een moole

iija-""" a"ir e" dan nlei t- ve:'geten de oPA-aktle o'I'v'
de he!'en Bax en Peereboom' Jongens, wat werd er veel pa-
pi""-opgun""fa en Yat bracht dat een geld ln het laatie'- laiat de Opstandtngske !'k in oktober 1966 .in geb!'urk
werd lenomen, brak er v5o:' mlJn man weer een d!'ukke tlJd

"an 
.6t de nodlge spannl'ngen, want er kwamen heel wat

hooz'commisstes en toen e!' zorn zeven beroepen ultk!'ramen '
moest hlJ de knoop doo:'hakken en verd het be!'oep naar
lrJolfheze aangeno.en. op 13 novenbe' 1966 volgde ons af-
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scheld van Uonnlckendam.
Het 1s voor ons een lntens moole tlJd geweest, Veet

vreugder maar ook veel verdrlet hebben wj.j als gezln te-
nldden van u beleefd. Uaa!. altlJd was u, als gemeente,
om ons heen en daar dank 1k u nognaals voor.

coede banden hebben wlJ gehouden rnet onze eerste
gemeente en net vreugde ben 1k af en toe In uw midden.
Dat l{onnlckendam ons nog nlet vergeten was bleek toen
mlJn man op 2 Junl 1970 plotseling overleed, Vat hebben
w1J een medeleven van u geknegen en ult de g.ond van mlJn
ha!'t wl1 lk u nogmaaLs daarvoor dankzeggenl

Tot slot ts mlJn wens voor u dat de Ge!'eformeerde kerk .van
Monnlckendam, ook ln het Samen-op-Weg proces, zegenrlJk
mag afbelden en allen God alleen als Leldsman zul.len aan-
vaarden .

BIJDRAGE doo!. DS. LEEUT IS

I'lonnlckendan: 16 novenber 1969 - 11 Januar!. 1976

Uat 1s het geheugen toch een lnget lkkeld en wonderlljksysteeml Omdat het lnfornatle verwerkt, wordt het l/e.I ver_
geleken met een computer. Omlets ult het geheugen van een
compute!. op te roepen moet Jeeen bepaalde code gebrulken.
Als ik het woord ',Monnlckendam"lntoets in de lcomputer vEu.r
mlJn geheugen, waarom is danhet eerste beeld dat op het
scherm verschlJnt een aantal
mannen van wle de achternamen
nlet meer dan vlJf letters tel_len: Ma!'s, K1ok, Abma, Kaars,
Pronk?
We zitten in de studeerkamer
van dle fantastlsche pastorle
aan de Nleuwe Zj.Jds Burgwal ,Ik weet nlet wat we daar doen;
ongetwi.Jfeld vergaderen we.
Vaarom nu Julst dat beeld het
ee rst?
llant later komen er veel mee!..
Het llJkt we1 of het ene beeldhet andere aanstoot en tevoor_
schlJn roept.
Ik denk dat het komt omdat deze
mensen (en er zouden er veel
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meer- te noenen zlJn) nlet alleen goede i,medewerkers,, wa_!'en blnnen de Gereformeerde kerk van ttonntcXena"a, *...omdat ze daarnaast of llever tegellJk ooX persoontf3f< metme meeleefden. Het we;d noott uitge;prot "r,i'r""i'ru ,o"r_den fellloos aan en lleten dat ooi ,L.X"",'r"[-.f" a1s be_gllnend. p redlkant nodlg had. Hoogd:.ave"a. 'r"o.a!" 
"r,''supervts1e,, en rwerkbeeeleldlng,, werden daarb1.1 niet ge_b!.ulkt., maar. het ,"" ,,gEr"t u! 

".8.a;;- 
-ri'a'. -ll.Jniu 

"n 
r.,gen zo hoort het ookl

Het.beeld van de gemeente a1s een g!.ote famllleorlngt zlch aan me op. Dat heeft natuurilSk ook negatlevekanten, maar dle hoeven ln dlt bestek "i"i--riig".ut"" t.wo!'den! Bovendl.en zou 1k dan echt moeten ""J."i." ." ftbeperk me nu tot de beerden d1e sp;;i;;; L'IJ-ru ".pxor".,.
Dat zlJn ook de herlnnertngen aan t."g i".h" " g;i.Jrten t s-sen. Daa!.van heb lk er veel meegemaakt: het lterven vanklnde!'en, ongevatten waa!,b1J jo;g" ;;;"u;-;r-nJ i 

' 
t 
",runkwanen,

Achteraf denk lk: wat had lk ln d1e sltuatles tebleden? Maar Julst dan merkte 3e noe Uefanlrijf.-n"t r"als er zoin grote i'famlt1e,' 1"1 or" ,..i"uii-li"'." ,"tlemand ln de gemeente iets ergs gebeurd fs. ---
. Toen de evangellst Johanies-over Jezus cep!.aat engeschreven had, me!,kte h1J het oor: noe i;;g3;'j; o"..Hem nadenkt, des te meer komt e!. f" J. g.n"icu."bor.aen Je .aakt over Hem nlet ul tgepraaa "."-" i i"3".ni""".,.In aIle beschetdenheld: aat gErat i." ,"f.u..-,ii"ooxvoo!. de kerk van lilonnlckendam.
MlJn wens voor u oD dlt Jubilelm ts, dat u nog heeLIang herkenbaar bent ats gemeente van <teze fieei,"zO aatanderen er nlet over ultgepraat raken.

BIJDRAGE dool DS. ERKELENS

Onlangs begaf 1k mlJ voor een theologlsche studledag naa.Kampen..Ik was daar nog noo j.t geweest, Ik had aan da Vr.tJeUnlve!'siteit gestudeerd, Daar staat weLiswaa. een beefte-nj.s van Ab!"aham Kuyper, maa!' de sfeer van de gebouwenwordt toch meer bepaald door het materlaal vaar.mee zljzljn gemaakt: Staal , glas en beton. De sfee:. van Kampenechte!' r.1ep hlstorlsch besef b1J miJ wakke!,. Of kwam tretmisschlen ook doo!. de flguua van p!.of . H.N. Rldde!,bos,wiens tachtlgste ve!"jaardag aanlelding was vooa deze stu_diedag en dle door zlJn biJd!.age aan de dlscussles en deafslultende blJbelstudte over Johannes 12 een duldelijk
stempel zette op deze dag?

Wat de !.els bet!.eft vlel mtJ op dat je in Zwolle
moet overstappen van de snelle inte!'clty op een ronkende
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dleselt.eln. Ook deze treln .i-idt de stad niet binnen.
Het Ech!'lJven van deze blJdrage heeft daar tJeL lets ven:
even loskonen van het lntercltynet, op weg gaan naa!: een
hlstorlsche p1ek, een rels waa!'van het laatste stuk te
voet moet worden afgelegd.

Terug dus 1n de herlnnerlng. Toen lk zo'n twlntlg
Jaa!' geleden aan de theologlsche studle begon' was er'
een behoo!'IlJke afstand, Ja haast een wederkerlg !,ran-
trbuwen tussen de theologle en de kerk. Ook zelf voelde
lk mlJ nauwellJks nog thuls 1n het Geaefornee!"de leven
van miJn tlenerJaren. Er glng eer\ nleu!{e wePeld voo. nli
open. Er werd 1n dle tlJd gedemonst !'ee !'d voor vrede in
Vletnan. Het vras ook de tlJd waa!'ln Bas de Gaay Fol'tman
voo!' volle zalen sprak en waarln Herman Vlersinga de
Ge:'efo !'tire e rde gemoederen tot hoae temperaturen bracht'
Kortom, veruukkellJke tlJden voo!' wle lntens betrokken
ln het leven staat. Door de verni.euwlng ln het theolo-
glsch denken bleef btJ mlJ toch de band met het Evange-
I1e bestaan. Uaar het bewustzlJn was ve!'!'uind.

In de doctoraalfase kwam de v!'aag: hoe ve!'der? Ik
besloot me toch maar aan te nelden blJ de kerk. we w11-
den nlet ver biJ Amsterdan vandaan' Monnickendarn was va-
cant. Ulsschlen kon lk daar de studle dlenstbaa!' maken
aan de praktlJk. Volgens de toenmallge be roep lngscomml s-
s1e was e!' ln tlonnlckendan wel enlge openheld voor nleu-
we ldeedn. Uat mlJ te rrachten stond Ilet zlch nlet voo.-
spellen. Dat een kerkeraadslld mli vroeg of 1k biJ ve!'-
schll van menLng bereld was mlJ te onderwerpen aan de
ke!'ketaad, gaf nlJ we1 te denken, maar het ontmoedlgde
mj-J ntet. Ik waE Jong en wllde aan het Herk.

Er was ln het Ge!'eformee!'de leven veel aan de hand'
De synode had ztch bezonnen op de dlsc!'lnlnatle van ho-
moflelen. In tlonnlckendarn wllden somnlgen deze kwestie
1lever onder tafel houden. Irlaar dat lost natuurlljk niets
op, Gelukklg l(reeg de kerke!'aad de moed hlerover studie
te maken en voo!'atellen te doen.

Later kwamen ook de vragen van het Schrlftgezag en
ook andere geloofs- en s anenl ev lngsv!'agen v:'oegen om vl-
s1e en beleld. Nlets u1t de weg gaan en al1es open op
tafel leggen, daa. kom Je het verste mee. Zelfs botslngen
of mlsschlen wel Julst botslngen kunnen veel aan het
llcht brengen en blJ een posltleve houdlng ve:.rijkend en
opbouwend ztJn.

Zo \taren e!' v!'agen !'ondom de betekenls en de bel,e-
ving van het Avondmaal . Ook de vo.m van de vie!'lng en de
deelname van klndeaen daaraan kwamen op de agenda. Er
werd een we!'kgroep ingesteld. Ook kwamen e!' platfo.mge-
sprekken over vrede en ontwapenlng. De honger ln de we-
reld kreeg aandacht via het werelddlakonaat. E. kwam ook
een Llturgische zangg!.oep voor. het Ky!:le, het Glol'ia en
de Avondmaa1sllturgle. In samensp!'aak met de scholen kwam
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het gezin ErkeLens
aan de Nieuue Zijds
L947, ptedikant te

ooor de in 1957 gebouude pastorie
Burgual; ds . M. ErkeLens t Qeb.

Monnickendam 7978, Alknaar 1985
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tevens een verzatnellng van klnderllederen tot stand' A1-
les kwa,n ln een keurlg lltu!'gteboekJe te 6taan. Dat tn
dle ttJd ook de kop van het kerkblad ve!'anderde v,as
alechta een markerende blJkonstlgheld.

tDE IffiRKItI[EFOOII'I

curLmLHod

Kerk te l.l"luriickerdum

Dwars door all.es heen was er ook nog de g!'oel van
het Sanen-op-Veg proces' En er kuam een we!'kgroep met
voorstellen voor de ke lke raadsat!'uc tuur.

De zevenJarlse pertode dat lk ln Monnlckendan heb
rneege{erkt 1s ln elk geval geen :'uslge tlJd gereest' De

ttjd wae er 6ok nlet naar. Er noeat veel gebeuren' Ge-
luiklg yerd ook het EvangeLle ve!'kondlgd en gevle!'d'
zelfs de catechlsmus we!'d nog aan de o!'de gestetd' In de

allerlaatste perlode was e!' bezlnnlng op het we!'k van de
Helllge Geest. Dat had ee!'de!' Semoeten.

Zoa1s gezegd, botslngen konden nlet ultblliven' Toch heb-
ben wlJ, n;ast plJnltjke erva!'lngen - vte gevoellg 1s'
1s nu ienmaal ook kietsbaar - ook veel v!'eugde ln l'lon-
nlckendam beleefd.

zo he!'lnner 1k mlJ de gezamenllJke zendingsdlenst
1n de Grote Ke!'k, het ontstaan en de g!'oel van het kln-
de:'koor - nuzlek betekent veel voo!' mlJ - het lted utt
de muslcal van 1984 r'Sanen gaan wtJ Kerstfeest vleren''
heeft op mlJ onvergetellJke lnd!'uk gemaakt, de tsethle-
hemcantate van de g:'ote cantorlJ, het presentat leconce tt
van Pl-et tJiersma, fantastlsche herlnnerlngenl

Mlnde!' opvallend maa:' ook waa!'devol wa!'en de ln-
le1dlngen voor de g.J.v. en de opbou!, van het catechese-
teaJn.

Een hele rnoole herlnnerlng vlnd lk ook het ha!'te-
lljke en spontane applaus dat Gerda zandstra kreeg toen
lk haat op de zondagnorgen na het examen b1J het begln
van de dlenst fellclteerde met haar slagen voo!' het
examen kerkmuzlek. Trouryens, speelt ds. Soetlng nog wel
eens ln de avonddlenst als Ge:'da naa!' het Avondmaal
Eaat?
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Aa!.d19 was ook de bustocht naar de vredesdemonst!.a_tle ln Den Haag. Op de achterste bank zat 1k naast debuagemeester en op de terugweg sptaken ve ove!. de lnpo1-derlng van de Marke!'waard. Oai moest maar nlet gebeu!.en.Julst de aardlgheld van dl.t soo!,t contacten mls lk nu Lkpredlkant ben lk een steeds massaler wofdende nLeuubouw_
wlJk.
De dlepste en noolste herlnnerlngen llggen in het pe.-soonllJk psstoraat. Het ls en bltJft voo!. mlJ het mool_ste dat Je als p!.edlkant en medemens rnag erviren a1s Jemeenaakt dat mensen dl,e zlJn vastgelopen in hun leven _
hun ve!'drLet, hun angst, hun teleu!:st;1llng, hun aelatlemet cod, hun relatl.e met ande.en _ toch, ged!,agen doorde trouw van cod weer ve:'der groelen en nieu, ilcht ont_vang9n op hun levensweg. De boodschap van het evangelle,namellJk de bllJvende trouw van God, door het leve; dnhet ste!'ven heen, bllJkt dan een dlepe realltei.t te 21jn,Dat b!.engt mlj tenslotte blJ de vraag boven dezeblJd!:age. Hoe lang zal de Gereformeerde Kerk nog nodigziJn? De kerk dankt haar ontstaan dn haar voor.t6estaanaar de tl'ou\,, van God. T!'ouw aan het EvangeLie b:,acht
mensen ln de vorlge eeuw bulten de kerk rraarln ze war.enopgeg.oeid. In zorn pez'lode kan een nleuwe ke:'k, helaas,nodlg. zlJn. Onze tlJd 1s een andere t1Jd. Ook onze tlJdkent t!'ouw en ontrouw. E!' is ontrouu v;n mensen dle dekerk vealaten. l4aar ez: ls ook de ontrouw van mensen atlenlet vragen naar het waarom daarvan. E. 1s ook de pljnvan de ke!.kverlat1ng. Sommigen hebben psychische schadeopgelopen 1n de g!'oe1 van hun persoonti.ilhetd doo!, een_zlJdlge nadz.uk op het nensellJk fa1en. ischoon mljn zon_den vele zljn',,Ieerden we thuis en: r,mi.svo!,md doo!" du1-zend zondenl, Ieerden we op school . Andel.en hebben doo:'a1t1Jd nuttlg te moeten zlJn nooit gelee!:.d om van hetLeven te genleten. Veer anderen heU6en ooor attfjOvrj,endelljk en opge{ekt te tnoeten zijn noolt geJ.ierrl teluiste!"en naar hun gevoel., He!.stel v6or deze 5if" or"mensen ln zich meedragen kan er zljn als mensin-weerlets kunnen ervaren van wat de bedoellng is van het ke!.k_zljn: plek waar de t!'ouw van cod wo!,dt ierkondigd, ge-vie!'d dn beleefbaa!. wordt gemaakt

In ziJn goedbedoeLde boekJe ,,cereformeerd of knet_tergek', sch!'lJft ds. A.A. Spljke!,boer: ,,ce !,e f o.mee !,dts de kerk die teeft blJ het feit dat cod in Christusgenadig is, dat cod d1t in Ztjn !too!,d bekend maakt endat God doo!. Zljn Geest dle genade vre.kzaam laat $/o!.denln het leven van mensen',. Dai v:,aagt ook in onze tljdvlsle en beteld. Is daa. een apa!,te Gerefo:,meeade Kerkvoo:' nodlg? Zal het nlet veelmeea nodig zljn dat mensen
samen leren antwoo!.den op de taouw van-Godi Dat mensen
samen le!'en Levensv!"eugde te vlnden 1n de dienst aan het
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konende Konlnk!'i Jk?
In Evangel.lsch Commentaar van 15 janua!'l 1988 stond

ovel goed omgaan met eLkaa!': goed wll zeggen dat a) nen-
sen nlet onnodlg ,o!'den beschadigd; b) de zaak waar. het
om gaat zo goed mogeLlJk tot z,n techt kan komen en c) de
kansen op ve!'de!'e samenwerklng iro:.den verbeterd. Daa!.hoo.t blJ dat Je de ander nlet zo benade.t dat hlJ niet
mee:' ln staat ls te reageren zoals hlJ elgenllJk uel zou
wlllen dn daar hoort blJ dat we ons voortdu:'end bewustztJn dat ook blJ de ander waa!'devolle gezichtspunten
aanwezlg kunnen'zlJn. Dat za1 voo!. Gere f o !'mee !'den nl.et
meCvallen. Naar het 1E te leren.

I{1j heeft de ervarlng geleerd dat wle deelneemt aan de
moelte van het kerkzj-Jn ook deelt ln de vr.eugde van het
ke!'kz1Jn. Laten we zo ke!'k zlJn dat ook Jonge.en dat aan
ons kunnen meaken. Trouw aan het Evangelle ls ook voo.
onze tlJd van besllssende betekenls. Daa!.ove!. glng het
honderd Jaar geleden, naar daarop komt het ook aan ln
onze tlJd! Liant Saren op tJeg rr11 zeggen sarnen dienstbaa!'
zljn aan de kerk van de toekomst.

De reis naar: Kalnpen naakte ne duldellJk dat ook nu
theologle lnsp1!.e!.end kan zlJn. Maar alLeen sajnen kunnen
Ch!'lstenenKerk van Christus zljn: oecumenlsch, plaatse-
lt jk en mondlaal .

Ook de terugweg gaf te denken. Op elgen benen gaan,
op weg naa!'de plek lraar je taak l1gt, vl.a de dleselt!'e1n
aanslultLng vlnden op de g!.ote lijnen van het 1even. Voor
het kerkzlJn ztJr, ze alle d.le belangrljk. En ook, dat de
wlssels op tlJd zljn goedgezet.

Laat dankzeggend de bede on wijsheld niet ontbreken.

SLOTTiOORD door DS. SPRoNK

De dag waarop i,k bevestlgd we.d als p.edtkant en lntrede
deed ln Honnickendam, 2 feb.ua.l 1986, was het p.ecLes
honde.d jaar geleden dat de eerste ke:'k in Doleantie
glng, narnellJk de ke.k van Kootvijk. Dat schept een band.

l/roetend 1n de geschledenis van onze honde.jarlge
kerk ontdekte lk dat lk twee voo.gangexs heb dle net al.s
1k de doctorstltel. d!'agen (ik p.omovee!.de ln ap!.i1 1986
op een proefschrift ove!. voorstelllngen over het za1lge
Leven na de dood van Is:.ael en de omrlngende volken).
Belde p.edlkanten, ds. Koppenaal- en ds. Ubbink! zljn ge-
schorst, Dat zel, Je aan het denken.
Deze twee zo heel verschlllende ontdekklngen zljn mls-
schlen wel synbollsch voor mljn ervsrlngen a1s beginnend
p:'edlkant ln lilonnlckendam: lk ben van de kerk gaan houden
en lk heb haar bepe!'klngen leren zlen. Het ls een span-
nende aangelegenhe 1d.
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ds. N. Sp"onk, geb. 1967, predikdnt te kunt leven;
Non^ickenddfi 7986; ndast hen ddt oan - de ke:'ke!'aad i 1k

A1s Je daa!. mldden
ln z1t, kun Je niet
tot een we love rn rogen
oordeel komen. Dat
zal lk ook nlet pro-
beren te geven. Ik
wll slechts enke I c
zaken noemen dle op
dlt moment btJ mlJ
boven komen I

- de geneente: het
verbaast mtj nog
steeds hoe snel ue
daarln zlJn opgeno-
men en hoeveeL Je
met elkaa!' kunt de-
len aan b l1j dschap
en verdrlet, hoe tn-
tens je met elkaar

heb een hekel aand.e aierae kaae eLkLedea

ontspannen en soms zerrs kameraad".n"roJ;i3i:t:il:.'l3l_o"
Ben ervoo. dat lk doorgaans met pleztii nair de ke:,ke.aads_ve.gaderingen toe ga;
- de.oecumene: wat fljn dat Je zo nau$ kunt samenweakenmet Je collegars en dat de muren tussen de X.ri"" ,o f""ggeworden ztJn. Het was voor mlJ trouwens e.n uilronaereerva:.lng om deze keer als Gereiormeer.de ae me.si conser_vatleve van het stel te ziJn. Dat was ln nl.in ,or.fge ,oon_plaatsen l{el anders;
- kanselkleden: 1k genlet elke keer wee!. van de o!,lg1neleen veelzeggende kanselkleden dle de afgeLop"., ja."., op 1ni_tlatlef van de v!.ouwencontac tgroep en Snoei f"iJi.,g \.,"r,I'la:'l een Engele!. gemaakt zijn;
- He11.1g. Avondmaal: het ls droevlg dat Jarenlang sp.ekenover de betekenls van dlt sacrament, ove!, de to-latlng ende vo!.m een ve:'kee!.de en heet moetli;t< i" Jo".iiix"., 

"p".,_lllS-l?"q de vlerlng hebben opge!.oepen. V.oege!, hoo.de
l:: :1! de tucht dat gemeenteleden we:,den affehouden vanne! Avondmaal . De manier waarop men nu wo.dt veahinde!.d1s geen verbeterlng;
- de vele tnttlatleven voor en doo!,ln de eredlenst, rond catechlsatle
Jecten zoals de z'els naa!, Talz6 en
doen heel de gemeente goed;

jonge!'en ln de kerk:
en in bljzondere pro_
de aels naaa Ec uador

.- het orgel: gelukklg k!:1Jgt de Opstand ingske !.k nu ookhet.or'ge1 dat daar past. E-n ,aardlg Xaa""voor'-au no.,_derdJa!'lge. Het oude orgel werd imm6rs ook aangescnaftter gelegenheld varl een (het 25_Jar.1ge) juUffe;m. vant
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daarvoor ls de
heen de lofzang

toch ook: om doo. aL1e tlJden
te houden.

kerk e!'
gaande

scheta ,an het front tan het oPgel dat in 1990
in ile Opstandiagskerk zaL ooralen gePLaatst door
d.e fi.na ltendriksen E Rei.toda' daarbii gebruik
gendakt dopdt odn piiptudtetidal Lit het oude
orgel; ook het ontaetp ooor het f"ont is geAnt
op het uetk Dan de tooPnalige otgelbouDea
Standaart
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