
ABRAM KUIPER - DOLEANTIE 
wel of geen kerkdienst op Goede Vrijdag / 1888-1889 
 

In deze tijd is in ons land opnieuw kerkelijke beroering. 

Dr. A. Kuiper is u allen wel bekend verlaat in 1886  - en met hem velen -  de Ned. Hervormde Kerk. Deze 

beweging is onder te brengen in wat genoemd wordt „de Doleantie‟. 

 

In Sliedrecht lezen we niets over deze kwestie in de verslagen. 

Waarschijnlijk heeft dit te maken met een kwestie die in de Ned. Hervormde Gemeente alhier aan de orde was.  

Er was een predikantsvacature en over de invulling daarvan ontstond grote onenigheid. 

De kwestie was: 

Een”leeraar  van gematigd liberale beginselen” of een “leeraar die onder de leiding Gods dien Christus zou 

prediken, die in zijn geheele verschijning, door zijn lijden en sterven, maar bovenal door zijn opstanding ten 

derde dage uit de dooden, krachtig bewezen is te zijn Gods Zoon”. 

 
Na een viertal bedankjes, neemt in het voorjaar van 1888 Ds J.R. Dijkstra te Oud-Loosdrecht het beroep wat op 

hem is uitgebracht aan. 1 juli 1888 wordt deze 38-jarige predikant bevestigd. 

 

Op 3 september 1888 lezen we dat de gelden voor de te bouwen christelijke school, waarvoor men al jaren spaart, 

voorhanden of toegezegd is, “zodat door des Heeren zegen een deur der Hope is ontsloten om spoedig met de bouw 

te beginnen.” 

 De school zal gebouwd worden in de tuin van de pastorie, die achter de kerk staat. 

 

Het zoontje van Ds. Dijkstra, Rein genaamd, tweeënhalf jaar oud, is de eerste steenlegger op 9 oktober 1888. Deze 

school, die door grote offervaardigheid der Gemeente tot stand is gekomen wordt op 25 april 1889 geopend. 

Ds. Dijkstra spreekt dan naar aanleiding van Spreuken 1 : 7a. 

 

Het schoolgebouw heeft drie lokalen. Er zijn 126 leerlingen en het eerste Hoofd der Chr. Geref. gemeente school is 

J. Bokhout. 

 

Dat sommige dingen een rijpingsproces moeten doormaken, is een algemeen aanvaarde stelling. Dit is ook het 

geval geweest om wel of niet Kerkdienst te houden op Goede Vrijdag. In voorgaande jaren is er al verschillende 

keren over gesproken. 

 

Als tegenargument werd wel aangevoerd, dat “die - moderne- (Ned. Herv. gem.) ter deze plaatse gaarne dien 

gansche dag tot een feestdag wil maken, en dat wij als protest daarom geen kerkdienst houden.” 

Maar in april 1889 wordt besloten om met Goede Vrijdagavond een Kerkdienst te houden. 

 

In het jaarboek van de Gereformeerde kerk 1925 staat een in memoriam over ds. R. Dijkstra. Daaruit het volgende:  

“Hoe het kwam, zij hier opengelaten, maar ds. Dijkstra en Sliedrecht pasten niet bij elkaar.” 

Op 27 oktober 1889 vertrekt hij naar Joure. 

 


