DOMINEE BETER PREKEN,
GEMEENTE BETER BIDDEN
1903-1908
Als voorheen een vacature ontstond, vroeg men predikanten, die eventueel voor een beroep in aanmerking konden
komen, om een zondag te komen preken. In januari 1903 besluit de kerkenraad de te beroepen predikanten ook in
hun woonplaats te gaan beluisteren.
Zo vertrekken de broeders Loomeijer en Juch op een zaterdag in juli 1903 naar het Friese plaatsje Arum.
Zij moeten Ds. C.J. Bos beluisteren en zoveel mogelijk inlichtingen zien te vergaren.
Als zij ’s maandags terugkeren brengen zij verslag uit op de kerkenraad.
De levenswijze van Ds. Bos is onberispelijk, hij is een flinke spreker en getrouw in huis en ziekenbezoek.
De gemeente wordt voorgesteld deze predikant te beroepen.
De gemeente stemt hiermee in. Het beroep wordt uitgebracht en aangenomen.
Oktober 1903 wordt de 37 jarige Ds. C.J. Bos bevestigd. Zijn intrededienst staat in het teken van 1 Thess. 5 : 25.
De kerkenraad schrijft ook de gemeentevergaderingen uit. Maar zie, er is niets nieuws onder de zon.
Op 22 februari 1905 vindt een gemeentevergadering plaats. Aanwezig zijn alle kerkenraadsleden en 4
gemeenteleden!
De mannelijke gemeenteleden gaan wel met de mode mee. Op de vraag van een ouderling om een kapstokhaakje te
mogen maken aan de kerkbank voor zijn hoed, besluit de kerkenraad dit door heel de kerk te laten doen. Als reden
wordt aangevoerd, dat velen, die vroeger een pet droegen, nu met een hoed ter kerke komen.
Maar er zijn ook leden die niet, of zelden ter kerke komen. Andere kerkgenootschappen in onze woonplaats trekken
hen meer aan. Ds. van Drunen (Chr. Gereformeerd) en Boogaard (Hervormd lokaal, Stationsweg) zijn de plaatsen
waar deze leden heentrekken. De meningen over deze zaak lopen nogal uiteen, ook in de kerkenraad.
De predikant wordt verzocht zich wat meer in de studeerkamer terug te trekken.
De praeses antwoordt dat, als hij dan zo slecht voldeed, “de broeders met hem de Heere zouden bidden”.
Het kerkgebouw is niet voorzien van een kachel. Om toch warme voeten te hebben, is dan een stoof een goed
middel. Bij de stovenzetser kun je er een halen (en betalen). De stoven worden verwarmd met kooltjesgloeiende
turf, totdat een nieuw product op de markt verschijnt, onder de naam “gloed”.
Het is zindelijk, goedkoop en dampvrij. Vooral het laatste is doorslaggevend.

