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Ik Geloof - 80 jaar kerkgebouw 

Een ’live’ verslag uit “De Merwebo-
de” van 9 januari 1932 
Woensdagavond 6 januari 1932. 
“Een hevige wind die in den avond 
tot storm overging en een steeds 
onafgebroken neer plassende regen, 
zij konden de kerkgangers niet belet-
ten om de plechtige opening bij te 
wonen van de nieuwe Gereformeer-
de kerk. Door in de gangen , portie-
ken enz. stoelen en banken te plaat-
sen, konden nog velen een plaats 
worden toegewezen, doch velen 
moesten toch nog teleurgesteld wor-
den.”  
 
Wij hadden geen eigen predikant, 
dus werd aan de consulent ds. W.W.  
Meijnen uit Dordrecht verzocht de 
eerste dienst in de nieuwe kerk te 
leiden. In de afgelopen 80 jaar  zijn 
met één uitzondering (1 februari 
1953 watersnood) elke zondag kerk-
diensten gehouden, vroeger sprak 
men over Godsdienstoefeningen! 
Zoals u weet zijn in 2009 een aantal 
maanden de diensten in het Grien-
den college gehouden in verband 
met de verbouwing van de kerkzaal. 
De eerste preek in de nieuwe kerk 
was naar aanleiding van Genesis 
28 : 17 b  'Dit is niet dan een huis 
Gods en dit is de poort des Hemels'  
de geschiedenis van Jakobs droom 
bij Bethel. 
 

Hoe het begon: 
Vanaf 1853-1873 was onze kerk 
gevestigd in Wijk A, in de Rijsdijk-
stoep. Daarna werd een nieuwe kerk 
gebouwd en betrokken in de huidige 
Zoutstoep. U kent hem misschien 
nog als de oude Merba koekjesfa-
briek. Daar hield onze gemeente 
kerkdiensten tot 3 januari 1932. 
 
In het begin van de 20e eeuw (1914) 
werden er al eerste besprekingen 
gevoerd over restauratie of nieuw-
bouw. In verband met de Eerste We-
reldoorlog werden de besprekingen 
stopgezet. Begin jaren twintig komt 
de vraag opnieuw aan de orde. Na 
een rondgang door de gemeente in 
1922 werd f. 10.000,- toegezegd als 

80 jaar Gereformeerde kerk  Middeldiepstraat hoek Oranjestraat. 



2 

Ik 

men tot nieuwbouw zou besluiten. 
  
In 1928 werd een optie genomen op 
een terrein van ±1000 m2 gelegen 
a a n  d e  M i d d e l d i e p s t r a a t /
Oranjestraat. Verschillende architec-
ten werden uitgenodigd een ontwerp 
te maken voor een nieuw te bouwen 
kerk. Uiteindelijk werd gekozen 
voor het ontwerp van architect Adr. 
C. Lengkeek Wzn. uit Rotterdam. U 
ziet ook een ontwerp van architect 
Nieuwpoort. Zo had het ook kunnen 
zijn… 

 
Er zijn nog diverse foto’s van vόόr 
de bouw en tijdens de bouw. 

 
Wetenswaardigheden: 
• De notulen uit die tijd zijn met de 

hand geschreven, je hebt nu een 
geoefend oog nodig om het te 
kunnen lezen. 

• De aannemer was Gebroeders 
Van der Wiel, de schilder was H. 
de Jong. 

• Bij het bereiken van het hoogste 
punt kregen de arbeiders geen 
pannenbier (wat gebruikelijk was) 
maar: één gulden! 

• Bij de bouw was er wel een fonds 
voor een luidklok, maar wegens 
budgettaire redenen is deze 
fl 160,00 gebruikt voor het interi-
eur. Uiteindelijk is de luidklok in 
1980 geplaatst. 

• De duiven in het front onder het 
orgel zijn al sinds 1932 aanwezig 
en zijn geschilderd door broeder 
H. de Jong. De duiven symbolise-
ren de Heilige Geest. 

• Het orgel is meeverhuisd van de 
kerk aan de Zoutstoep naar ons 
huidige kerkgebouw. Het front is 
aangepast aan de stijl van het 
nieuwe interieur. 

• Wist u dat dit orgel in de winter 
van 1890-1891 over de dichtge-
vroren rivier van Dordrecht naar 
Sliedrecht is vervoerd? 

• De bouw van de kerk, exclusief 
de grond, inclusief de kosterswo-
ning kostte fl 60.000,00. 

• Donderdagavond 4 juli 1931 is 
om 18.00 uur de eerste steen ge-
legd door P. Rijsdijk.  

• In 1931 is er, in beperkte oplage, 
een wandbord uitgegeven ter ere 
van de opening van het kerkge-
bouw. 

• Wist u dat de boom bij de kerk 
ook in 1932 is geplant?  

• De preekstoel was in 1932 veel 
groter dan die in de latere jaren en 
nu is er helemaal geen preekstoel 
meer. 

 

Bouw van de kerk in 1931 

Ds. R. Oosterhoff op preekstoel 

Terrein kerk, Koninginnedag 1930 

Ontwerp architect Nieuwpoort 
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1964 
In 1964 zijn de bij-
gebouwen uitge-
breid, de zalen ge-
moderniseerd en een 
keuken  a an ge-
bouwd. Voorheen 
kwam de koffie uit 
de keuken van de 
koster. Ook is er een 
nieuwe toiletgroep 
aangebouwd. Op 14 
september 1964 om 

15.30 uur zijn de bijgebou-
wen feestelijk heropend.  

Vanaf 1932 
Toen de kerk in gebruik genomen 
was, was er geen voorlezersgestoel-
te. Kort na de opening is er toch één 
geplaatst. Dit omdat  men de traditie 
van het voorlezen van de tien gebo-
den, de bijbellezing en geloofsbelij-
denis wilde voortzetten in het nieu-
we kerkgebouw. De voorlezer van 
toen is de lector van nu.  
 
Tweede Wereldoorlog 
De luchtbeschermingsdienst was 
gestationeerd in de kerktoren. In de 
zomer van 1940 heeft de Duitse 
Wehrmacht de vergaderlokalen ach-
ter de kerk bezet. Dit was niet be-
vorderlijk voor het kerkelijk leven. 
In september 1940 is deze bezetting 
opgeheven. 
 
Omdat veel levensmiddelen op de 
bon waren, moest men broodbonnen 
aanvragen voor het vieren van het 
Heilig Avondmaal. 
 
In 1944/1945 heeft er helaas een 
kerkscheuring plaatsgevonden. De 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt is 
toen ontstaan. De gebouwen zijn 
echter altijd in handen gebleven van 
onze gemeente.  
 
Op 1 januari 1945 is ons kerkge-
bouw bijna gebombardeerd. De bom 
viel op de kleuterschool naast onze 
kerk. De kerk had weinig schade. 
 
Na de Tweede Wereldoorlog 
De verschillende verbouwingen/
aanpassingen van het kerkgebouw.  

1980 
Zoals eerder vermeld is in 1980 de 
luidklok gekomen. Op zondagmor-
gen 6 juli is deze in gebruik geno-
men. Het geld voor deze klok was 
bijeengebracht door het verjaardags-
fonds.  

1986/1987 
In 1986/1987 zijn de bijgebouwen 
gesloopt en is er gestart met de 
nieuwbouw van De Voorhof. Zoals 

elke wijziging in ons geliefde kerk-
gebouw, is dit besluit niet op één 
dag genomen.  
Financieel was het een uitdaging om 
de gelden bijeen te krijgen. Er zijn 
diverse acties geweest. Ieder kerklid 
kon bijvoorbeeld een houten spaar-
steen afhalen, zodat er thuis ge-
spaard kon worden. In deze periode 
waren er ook diverse acties in de 
decembermaand. Denk nog maar 
eens aan die heerlijke boterletters 
van de Merba. Ook zijn er in en 
rondom het Jeugdhonk diverse rom-
melmarkten/bazaars geweest om 
geld bijeen te krijgen. Ook is in die 
tijd de pastorie in de Vogelenzang 
verkocht. Al met al, en met dank-
baarheid voor de gulle gevers, is het 
benodigde bedrag van ruim één mil-
joen gulden bijeengebracht. 
De eerste steen is gelegd door de 
heer D. Koets, voorzitter van de 
bouwcommissie. 
Zo kon in het weekend van 21/22 
februari 1987 De Voorhof worden 
geopend. De opening is verricht 
onder andere door het oudste lid van 
de gemeente, mevrouw Laribij. 
 
In dezelfde periode dat De Voorhof 
is gebouwd, is ook de torenspits 
opnieuw van koper voorzien. De 
karakteristieke groene kleur werd 
weer koperkleur. 
 
2000 
In 2000 zijn het muurtje dat voor het 
podium stond en de witte marmeren 
zuilen verwijderd. Gelukkig is een 
deel van deze marmeren zuilen toen 
verwerkt in de nieuwe consoles met 
doopvont en Paaskaars. 

Front met voorlezersgestoelte 

Zijkant kerk met aanbouw 1964 

Eerste steenlegging door de heer D. Koets 
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Aanpassing kerkzaal 2009 
Er was bij een deel van de gemeente 
de wens om de kerkzaal multifuncti-
oneler in te richten. Ook was een 
deel van de gemeente gehecht aan de 
oude kerkzaal, met zoveel herinne-
ringen daarin. Er is een zorgvuldige 
procedure gevolgd, met inspraak 
voor alle partijen, die uiteindelijk 
heeft geleid tot de huidige bijzonder 
mooie inrichting. Een inrichting die 
bestaat uit losse stoelen, plavuizen, 
nieuwe entree, beamer en nog veel 
meer.  
 
Een van de grote veranderingen is 
het front (het gezicht van de kerk). 
Het uitgangspunt was rust, met be-
houd van het karakter van de kerk. 
De marmeren zuilen die in 1932 zijn 
geplaatst en in 2000 verwerkt in de 
consoles, zijn nu terug te vinden in 
de achterwand.  
 

In veruit de meeste Protestant-
se Kerken heeft de Statenbij-
bel altijd een prominente 
plaats. 
Tot 2009 lag deze Statenbijbel 
altijd geopend op de kansel en 
nu is hij terug te vinden op het 
podium. 

(boven en onder) Interieur na 2000 

(boven) Front na 
aanpassing kerkzaal 2009 

Toekomst 
Een gebouw vergt onder-
houd en zoals u weet zijn 
we aan het sparen voor 
nieuwe dakpannen € 2, 00 
per stuk!!!!!! 
 
 
 
 
 

Jan van Leeuwen Tijdens de aanpassing van de kerkzaal in 2009 

Interieur na aanpassing kerkzaal 2009 

Zouden stenen kunnen 
verhalen? 
 
Er is ook veel gebeurd in ons kerk-
gebouw. Het spreekwoord zegt: 
‘Als de stenen eens konden spreke-
n’, daar heb ik een poosje over na-
gedacht. 
Ruim honderd preken per jaar, ver-
menigvuldig dit met tachtig… 
Gemiddeld vijf maal per jaar viering 
van het Heilig Avondmaal verme-
nigvuldigd met tachtig… 
De kinderen die in onze kerk zijn 
gedoopt… 
De huwelijken die bevestigd zijn… 
Het doen van Openbare Belijde-
nis… 
De rouwdiensten voor hen die ons 
zijn voorgegaan… 
De predikanten, ouderlingen en dia-
kenen die in deze kerk zijn beves-
tigd en hun dienstwerk hebben ver-
richt… 
Inspirerende en minder inspirerende 
kerkdiensten…  
En vult u zelf maar in… 
 

Zondagmorgen 15 januari 2012 
wi l l e n  we  i n  d e  d i en s t 
(godsdienstoefening) op een be-
scheiden manier stilstaan bij tachtig 
jaar Gereformeerde Kerk, Middel-
diepstraat/hoek Oranjestraat. 
Aan de gastpredikant ds. De Ridder 
uit Almkerk is het verslag gezonden 
van de eerste dienst die in onze kerk 
is gehouden. Er zal onder andere 
gelezen worden uit de Statenverta-
ling en er worden enkele verzen 
gezongen uit de oude berijming, op 
hele noten. 
Na de dienst kunt u in De Voorhof 
nog eens kijken naar oude tekenin-
gen, documenten en andere zaken. 
 

Een gezegende zondag toegewenst, 
Jan van Leeuwen. 


