
NIEUWE KERK, NIEUWE DOMINEE. 
“t Is maar een kandidaat 

 

De eerste nieuwe predikant in het nieuwe kerkgebouw wordt Ds J.W. van Tol. 

Kort nadat de kerk in gebruik is genomen, wordt bericht ontvangen dat genoemde predikant het beroep heeft 

aangenomen. 

Op 17 april 1932 doet deze 34-jarige dienaar des Woords zijn intrede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interieurfoto 1932 

 

 

 

Het gemeenteleven gaat ook in de nieuwe kerk met vallen en opstaan door. 

Het is nu niet een prettige tijd midden in de crisisjaren. 

 

Door de Generale Synode in 1933 wordt de gezangenbundel van 29 liederen goedgekeurd. Dit wordt echter door de 

kerkenraad niet meteen in dank aanvaard, zodat besloten wordt er voorlopig van af te zien, met uitzondering van 

het “Ere zij God”. 

Wel wordt overgegaan tot uitgave van een kerkblad. Het eerste nummer verschijnt 4 november1934, is gedrukt in 

de oude spelling en kost f 0,25 cent per kwartaal. 

 

Dat de crisistijd ook zijn weerslag heeft in het kerkelijke leven, wordt duidelijk als men over moet gaan tot 

traktementsverlaging en andere bezuinigingen. 

 

Een broeder merkt tijdens een gemeentevergadering op, dat men op de brandstof niet te streng moet bezuinigen. 

Het kerkgebouw moet, als de gemeente samenkomt, goed verwarmd zijn, meent hij. 

 

Het is ook crisistijd voor aankomende predikanten. De Generale Synode heeft een commissie benoemd om een 

fonds te stichten om “werkloze” kandidaten te ondersteunen. Plaatselijke kerken kunnen daar een beroep op doen, 

zodat dan samen de onkosten gedragen worden. Kandidaten worden voorts als hulpprediker aangesteld. 

 

Zo heeft onze gemeente verschillende hulppredikers gekend, te weten: 

van 15 december 1936 tot 1 oktober 1937  - kandidaat G. Spijker. 

van 1 oktober 1937 tot 31 december 1942 - kandidaat J.B. Welmers. 

van 1 februari 1943 tot 15 oktober 1943 - kandidaat F. Kouwenhoven. 

van 15 juni 1944 tot 15augustus 1945 - kandidaat E.J. Nijhuis. 

 

Zij worden ingezet voor de evangelisatie en gewoon pastoraal werk, maar ze zijn “hulpjes” en geen ambtsdragers. 

Ook zijn ze niet op de kerkenraadsvergaderingen aanwezig, zodat deze mensen - die weliswaar ambtswerk 

verrichten -niet als zodanig worden behandeld. 


