1890-1896.
Het plotselinge vertrek van Ds. Dijkstra is een aansporing om de ontstane vacature zo spoedig mogelijk weer te
vervullen.
In november 1889 wordt Ds G.W.H. Esselink te Broek op Langedijk beroepen.
Na maar drie maanden herderloos te zijn geweest, wordt op 16 februari 1890 Ds. Esselink ingeleid als predikant
van onze gemeente. Een grote schare is daarbij tegenwoordig. De 36-jarige predikant bedient het Woord naar
aanleiding van 1 Thess. 3 : 1.
De toestand van het kerkorgel (zo lezen we 8 juli 1890) is zo, dat er elk ogenblik iets kan gebeuren. (er wordt niet
vermeld wat). Er wordt een orgelcommissie gevormd om gelden voor een nieuw orgel in te zamelen.
In oktober 1890 wordt het nieuwe orgel gekocht. Het wordt geleverd door Bijlaart in Dordrecht. Het oude orgel zal
aan hem worden afgestaan. Voor het nieuwe moet f 1.925,— betaald worden.
Volgens overlevering zou het orgel afkomstig zijn uit een kapel van een oud klooster. Het zou moeten dateren uit
de 17e eeuw. In de winter van 1890-91 is het orgel over de dichtgevroren rivier van Dordrecht naar Sliedrecht
vervoerd en in 1931 is dit orgel mee verhuisd naar de nieuwe kerk.
Het is later wel uitgebreid, maar het geheel is toch iets, waar we erg zuinig op moeten zijn.
Het jaar 1892 is de vaderlandse kerkgeschiedenis een bijzonder jaar. De kerk, ontstaan uit de Doleantie (1886) en
de kerk ontstaan uit de Afscheiding (1834) gaan „samen op weg‟. In de Kerkgeschiedenis wordt dit aangeduid
onder de naam “De Vereeniging”.
Vanaf 1892 wordt deze kerkformatie aangeduid als “Gereformeerde Kerken in Nederland”. Op 11 juli 1892 besluit
ook onze kerkenraad dit besluit te volgen, zodat onze gemeente nu als Gereformeerde Kerk wordt aangeduid.
Zeer streng zijn de winters van 1890-91 en 1892-93. Met het oog op de felle koude wordt de diakenen verzocht een
buitengewone uitdeling te doen aan de armen der gemeente.
Ook wordt voorgesteld de gemeente in wijken te verdelen, dit ter vereenvoudiging van de arbeid en om meer
controle uit te kunnen oefenen.
Wijk 1, vanaf Gasfabriek tot Rijsdijk, Wijk 2, vanaf Rijsdijk tot de kerk, Wijk 3 vanaf, kerk tot grens Papendrecht.
In elke wijk zijn twee ouderlingen.
Alleen wijk 1 is na 110 jaar nog ongeveer hetzelfde.

