DOMINEE OP ZICHT.
Drie maal proefpreken voor hij waardig bevonden werd ! 1869-1875
De volgende periode is van groot belang voor ons kerkelijk leven. Over het beroepingswerk na het vertrek van Ds.
Medema is het volgende interessant.
Men gaat niet over één nacht ijs. Het is gewoonte dat een predikant op beroep komt preken. Maar Ds. J. Juch uit
Landsmeer is drie achtereenvolgende keren in de week komen preken, voordat men overgaat om de manslidmaten
voor te stellen hem te beroepen.
Het voorstel tot beroepen wordt goed bevonden. Zijn traktement wordt bepaald op f 900,- per jaar.
Zondagmorgen 2 mei 1869 wordt ds. J.Juch bevestigd door Ds H. Beuker uit Giessendam. Ds. Juch aanvaardt zijn
dienstwerk met als tekst voor de intrede preek Hand. 14 : 12a.
Dat deze 50-jarige predikant “veel volk” trekt, blijkt uit de vraag, die hij de kerkenraad op 7 juni 1869 voorlegt:
“Wat oordeelt u over den toestand van het kerkgebouw? Het is veel te klein om de samenvloeiende menigte te
kunnen bevatten”.
De kerkenraad acht het wenselijker om een kerkgebouw meer in het midden van het dorp te hebben.
Er wordt een commissie benoemd om een en te onderzoeken.
In juni 1869 wordt door een lid der gemeente grond aangeboden voor het bouwen van een kerk en pastorie. Gratis !!!
In juli 1869 wordt de aangeboden grond niet geschikt geacht.
Het perceel zou niet midden in het dorp liggen en “te ver van den publieken weg”.
Het enige positieve wat besloten wordt, is het oprichten van een bouwfonds.
Intussen gaat het gemeenteleven door. Velen sluiten zich aan bij de Chr. Afgescheiden Gemeente.
Om belijdend lid te worden, besluit de kerkenraad op 13 juli 1869 een voorwaarde te stellen. Zij, die belijdenis
wensen te doen, moeten een bewijs tonen van twee onpartijdige leden der gemeente, aangaande hun zedelijk
gedrag en levenswandel.
Tot december 1869 draait het kerkelijk leven zonder koster, maar nu wordt de noodzaak van een dergelijk persoon
ingezien. Broeder Joh. van Kekeren wordt als eerste koster benoemd met een traktement van f 30,— per jaar.
Ook vindt een naamsverandering plaats. Op last van het Ministerie van Godsdienstzaken worden tot 1869 de
Afgescheidenen aangeduid als Chr. Afgescheiden Gemeenten. De naam Gereformeerd was niet voor die groep
bestemd. Maar tijden veranderen.
Door een handtekeningenactie die in het gehele land gehouden werd besluit de Staat der Nederlanden gevolg te
geven aan het verzoek de naam te veranderen, zodat in het najaar van 1869 de naam van onze kerk gewijzigd wordt
in Chr. Gereformeerde Gemeente.

