FLITSEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN
DE GEREFORMEERDE KERK SLIEDRECHT.
1945.
In de rondvraag kerkenraad 8 oktober 1945.
Naar aanleiding van bezwaren die zijn ingebracht, wordt besloten de van buiten komende predikanten te verzoeken
zo weinig mogelijk gebruik te maken van openbare middelen van vervoer op den Zondag.
1946.
18 maart. Verzoekt een broeder met zijn gezin (Gereformeerd Vrijgemaakte) weer toegelaten te worden tot de
Gereformeerde kerk. Met grote blijdschap wordt tot toelating besloten.
22 juli.
Ter sprake komt de collectebus bij de poort van de begraafplaats t.b.v. de diaconie van de Hervormde gemeente. De
praeses zegt, dat de kerkenraad reeds vroeger een besluit heeft genomen daarin niets te deponeren, alhoewel ieder
persoonlijk wordt vrijgelaten. Besloten wordt dat onze diaconie zich met de Hervormde diaconie zal verstaan om
deze misstand weg te krijgen.
14 oktober. Tijdens een korte pauze schenken de broeders hun aandacht aan het heerlijk kopje thee voorzien van
een fijn gebakje, aangeboden door broeder A. Baars Jz. uit dankbaarheid van zijn 12,5 jarige echtvereniging.
Een Amerikaanse kerk (Grand Rapids) stuurt negen kisten met diverse goederen ter ondersteuning van de schaarste
in de gemeente.
1947.
24 maart.
Uit het welkomstwoord op de gemeentevergadering de volgende zinsnede:
“Te betreuren is het echter dat zo weinigen gekomen zijn om met elkander de weldaden des Heeren te
gedenken”.
27 mei.
Een schrijven van de kerk art. 31 (Gereformeerd Vrijgemaakte) wordt ontvangen. Zij verzoeken om te komen tot
een minnelijke schikking ter verdeling der kerkelijke goederen en samen gebruik te maken van het kerkgebouw der
Gereformeerde kerk.
De kerkenraad besluit deze uitgetreden broeders als volgt te antwoorden;
“Hen ten eerste te vermanen terug te keren van hun zondigen weg en vervolgens hun mede te delen dat de
kerkenraad geen termen aanwezig acht om op hun schrijven in te gaan”.
11 augustus.
Ds. J.W. van Tol deelt mede dat de roeping naar Leek (Gr) door hem is aangenomen. Hij is 15 jaar onze predikant
geweest.
2 september.
Het beroepingswerk wordt besproken, diverse predikanten zullen verzocht worden voor te gaan in de diensten. Een
commissie uit de kerkenraad zal ook gaan luisteren.
1 december.
Ds. R. Oosterhoff uit Hoofddorp is zondag jl. in de dienst des Woords voorgegaan, hetgeen door de gemeente zeer
op prijs werd gesteld.
28 december
Op de zondag was ds. Van Munster uit Gorinchem voorganger. Het thema van de Preek was: “Gods grote liefde in
het geven van zijn Zoon”.
1. De liefde Gods.
2. De liefde tot de wereld.
3. Het geloof in de liefde Gods van die in hem geloven.

1948.
4 januari
In de dienst wordt bekend gemaakt dat Ds. R. Oosterhoff uit Hoofddorp het beroep heeft aangenomen; op zondag 2
mei, een datum waarop meer predikanten intrede deden (Ds. Juch – 1869 en Ds. R. v.d. Kamp – 1909), wordt hij
als nieuwe predikant van de Gereformeerde Kerk Sliedrecht.
12 september
Ds. Oosterhoff houdt zijn preek naar aanleiding van Zondag 14 uit de Heidelbergse catechismus.
1949.
9 mei
Besloten wordt om de mogelijkheid te scheppen om ouden van dagen zondags per auto naar de kerk te rijden.

27 september
De commissie van beheer deelt mee dat de oude verwarmingsketel in de kerk het heeft begeven.
13 november
Ds. Oosterhoff preekt over het thema: „‟Een zingende leidsman en een zingend volk”.
1. Wie zijn de zangers en waarom zingen zij.
2. Ter ere van wie wordt dit lied gezongen.
15 december
Wordt door de zitplaatsencommissie overwogen om de zitplaatsen vrij te geven.

1950.
12 januari
Besloten wordt tot afschaffing van voorlezing “door den dienstdoende ouderling tijdens de Godsdienstoefening”.
Bij niemand was er bezwaar.
29 januari
Ds. Oosterhoff preekt over het thema: “De liefde is de vervulling der wet”.
1. Deze liefde gezien in verhouding van de kerk en de leden.
2. Deze liefde eist zware offers in de strijd tegen de zonde.
14 maart
Bij de diverse verslagen die behandeld worden tijdens de gemeentevergadering is er ook het verslag over de stand
van het geestelijk leven in de gemeente.
Ds. Oosterhoff zegt: “Men treft een blijmoedig geloofsleven aan, maar ook een schuchterheid. De jeugd, de
doopleden voelen zich niet zo gebonden, leven vrijer. Het is van belang dat zij bij het huisbezoek betrokken
worden”.
Inzake verloving of huwelijk was de vergadering overwegend van oordeel dat men als regel een meisje zoekt uit
eigen kring.
Uit het verslag van de diaconie blijkt dat in 1949 de inkomsten f.7304,88 en de uitgave f.7323,17 waren.
7 april
Besloten wordt een schrijven te richten aan de Gereformeerde Kerk art. 31 om samenspreking en te komen tot
hereniging.

1951.
1 januari
Het ledenbestand telt 511 belijdende leden en 545 doopleden; samen 1018
leden.

11 februari
De preek over zondag 41 van de Heidelbergse Catechismus. Na de dienst wordt het gezin van R. Nederlof
toegesproken wegens emigratie naar Canada.
14 maart
Het 25 jarig ambtsjubileum van ds. Oosterhoff wordt gevierd. Voorts wordt Gesproken over aansluiten van
zieken(kerk)telefoon. Op 1e Pinksterdag wordt medewerking verleend door het Gereformeerde Kerkkoor. De
Praeses merkt op dat niet het kerkkoor de kerkdienst invult, maar dat de kerkenraad daar voor verantwoordelijk is.
Tijdens de Kerkvisitatie wordt de vraag gesteld, of het de kerkenraad bekend is dat er geboortebeperking in de
gemeente voorkomt!
27 juni
Uit drie kandidaten voor de vacature van koster wordt broeder G. van Tiggelen gekozen.

1952.
25 mei
Ds. Matter uit Giessendam preekt over: ”Vreemdelingen op aarde reizend naar de blijvende hemelstad, toerist of
pelgrim”.
1. Toeristen kansen.
2. Pelgrimsopdracht.
28 juni
Het 100 jarig bestaan van de kerk werd herdacht. Achteraf blijkt het een jaar te vroeg te zijn geweest. Bij die
gelegenheid werden 2 avondmaalsbekers en een zilveren Doopvont met inscriptie aangeboden.
Ouderling P. Voogt geeft een overzicht van de geschiedenis van de plaatselijke kerk. Uit deze toespraak waarbij het
gaat over de kerkscheuring in 1945.
”Meende men dat de eenheid door de nood der tijden (Tweede Wereldoorlog), ook met andere kerkformaties zou
worden verrijkt, men werd teleurgesteld.
In het midden der gemeente groeiden de verschillen. Wat zijn hoogtepunt bereikte met de schorsing van prof. K.
Schilder. Een viertal broeders waren bezwaard binnen de Kerkenraad. Het kwam zover dat zij bedankten als
kerkenraadslid. Wij wilden ze niet loslaten, hetgeen ze dan ook in beraad namen. Wij waren verblijd, maar het was
van korte duur. Men wilde wel met ons verenigd blijven, maar men moest denken zo men dacht. Dat kon niet en
dat mocht niet. En nu op heden ben ik versterkt in de mening goed gehandeld te hebben. Met veel lankmoedigheid
hebben wij met deze broeders gehandeld. Deze broeders hebben we moeten schorsen uit hun ambt. Ze zijn niet
geschorst omdat ze bezwaard waren. Maar omdat ze met een geschrift de gemeente ingingen om zich los te maken
van het kerkverband. Dat is een eigen mening anderen opdringen. En nu zijn ze verder van ons af gegroeid. Het
bleek toen wij dezer dagen een zeer scherp schrijven ontvingen, op onze uitnodiging. Wij zijn in hun ogen geen
broeders meer, want zij zijn alleen de ware kerk.
Wij blijven ze zien als broeders en de kerkenraad is altijd bereid tot samenspreking. Wanneer het maar mogelijk
is”.
11 september
Namens de Nederlands Hervormde gemeente zijn aanwezig Ds. Eichorn en de broeders De Jong en Den Toom. Zij
bedanken voor het onderdak dat verleend werd toen het houden van kerkdiensten in de Hervormde kerk (Grote
Kerk) plotseling verboden werd, dit omdat rondom de kerktoren een gevaarlijk situatie was ontstaan.
Uit dankbaarheid werd een bijbel in nieuwe vertaling en een voorzittershamer met inscriptie aangeboden.
Ds. Oosterhoff spreekt de wens uit dat men nog eens nader tot elkaar mag komen.
1953.
1 februari
Voor zover bekend de enigste zondag in de afgelopen 150 jaar dat er geen kerkdiensten zijn gehouden. In de nacht
van zaterdag op zondag gebeurde er iets, waarover men alleen in de geschiedenisboeken had gelezen.

Het was half vier toen de noodklok van de Grote Kerk begon te luiden; de dijk bij Papendrecht was doorgebroken.
Om zeven uur luidde de noodklok opnieuw. Op de grens van Giessendam/Sliedrecht brak de dijk eveneens door; de
Alblasserwaard was veranderd in een grote waterplas.
Door de nood der tijden had de regering een nationale Rouw- en Bededag vastgesteld, die op de eerste zondag na
de ramp (8 februari) werd gehouden.
De kerken waren overvol, ook in Sliedrecht.
Ds. Oosterhoff preekte die morgen over Jesaja 26 : 8, 16 en 19. Aan de uitgang van de kerk werd een gecollecteerd
voor het Rampenfonds. Opbrengst f.6228,26 maart
Zeer breedvoerig wordt gesproken over het „vrouwenkiesrecht‟ in de gemeente.
27 april
Wordt besloten voortaan ook de Nieuwe Bijbelvertaling te gebruiken naast de Statenvertaling.
29 oktober
Uit de rondvraag: Hoe staat het met het zwarte pak tijdens de kerkdiensten.
De Kerkenraad spreekt uit het reeds eerder genomen besluit te handhaven, namelijk dat de kerkenraadsleden in
„donker‟ gewaad zullen verschijnen.

1954.
3 mei
Besloten wordt om in de eredienst bekende psalmen ritmisch te gaan zingen.
16 juli
De Gereformeerde kerken van Papendrecht en Sliedrecht besluiten samen een predikant te beroepen. De te
beroepen predikant zal voor 1/6 deel voor Sliedrecht komen; daarnaast zal ook de classis in een deel van het
traktement bijdragen.
29 augustus
Voorganger ds. H.M. Kuitert uit Scharendijke met het thema: “De opdracht van Jona in Ninevé”.
1. De aanvaarding van en de gevolgen van die opdracht.
2. Het berouw van het volk en het berouw van God.
3. De gevolgen van de prediking van het Evangelie.
1955.
3 juli
De avonddienst wordt een uur vervroegd zodat men een radio uitzending kan beluisteren. De Amerikaanse
evangelist Billy Graham was nl. op tournee in Nederland. Op die avond werd de herhaling uitgezonden van de rede
die hij in het Feijenoordstadion (Rotterdam) had gehouden.
11 oktober
Voorgesteld wordt dat voortaan bij het „stille‟ gebed de gehele gemeente gaat staan, in plaats van alleen de mannen.
Tijdens de dienst blijft iedereen zitten en de slotzang wordt staande gezongen.
1956.
21 februari
Bij de ingekomen stukken is een verzoek tot steun voor de Christelijke Filmactie. Er wordt aangedrongen om te
komen tot een plaatselijk comité.
18 maart
Deze ochtend is ds. L. de Nood uit Papendrecht de voorganger. Hij preekt n.a.v. Matteüs. 27 : 24 t/m 31.
29 april
Op de gecombineerde vergadering van de Jongelings- en Meisjesvereniging houdt Jan de Jong een onderwerp naar
aanleiding van Art. 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

1957.
13 januari
De Heilige Doop wordt bediend aan Wilhelmina Blokland en Dirk Eduard Juch.
In dit jaar zijn de broeders T. Baars, G.G. Veldhuizen, B.v.d.Plas, G. Groenewold, A.P. Blokland, A. v.d. Velde,
W.H. Olden, J. Huisman, L. Nederlof en K. Haak ouderling.
20 Januari
Op de jongensclub “Samuel” wordt de inleiding gehouden door Arie van der Steen over „De val van de mens‟.
4 april
De Kerkenraad besluit de 30 door de Generale Synode goedgekeurde gezangen te gaan zingen. Zo komt het aantal
gezangen op 59.

1958.
16 januari
Een rondschrijven van de Generale Synode gaat onder andere over het “toezicht op bioscoopbezoek”. Geen middel
mag onbeproefd worden gelaten. Gewezen wordt op het belang van de Christelijke film (CEFA).
13 februari
Wordt het niet eens tijd om ons te bezinnen tot het instellen van een tweede predikantsplaats?
31 augustus
In de avonddienst preekt Ds. Oosterhoff uit Handelingen 3 de verzen 3-6.
Over de volgende punten: 1. Jezus als verlosser,2. Jezus helpt, 3. Jezus redt.
In het najaar wordt het 1e Jeugdhonk achter de voormalige Pr. Ireneschool in gebruik genomen. Het Jeugdhonk is
in de 1e plaats bedoeld voor het evangelisatiewerk van “Barnabas”

1959.
11 mei
De Praeses stelt aan de orde of het thans niet tijd was over te gaan tot invoering van het „vrouwenkiesrecht‟. Bij de
eerstkomende verkiezing van ambtsdragers zullen de „zusters‟ worden uitgenodigd hun stemrecht te gebruiken.
27 juli
Het huwelijk van Huibert Blokland en Suzanna Huisman wordt kerkelijk bevestigd. Ds. Oosterhoff preekt naar
aanleiding van Psalm 121 vers 8.
6 september
Arie Baars houdt een inleiding op de G.J.V. over: „de nieuwe mens‟ uit Bouwstenen 1. blz. 150.
1 oktober
Eenstemmig wordt op de kerkenraad besloten dat de broeders om 22.30 uur naar huis zullen gaan en de
vergadering dan zal worden beëindigd, ook al is de agenda dan nog niet afgewerkt. Deze maatregel wordt genomen
om overspannenheid te voorkomen.

1960.
17 januari
Gaat de Sliedrechtse kandidaat P.S. Veldhuizen voor in de diensten.
25 januari
Het ritmisch zingen komt ter sprake omdat het zondagavond zo slecht ging met Psalm 99. De praeses zal eerst
nagaan of de te zingen psalm “ritmisch” te zingen is en zo niet, dit van tevoren aan te geven.

20 juni
Hoe gaat men te werk om predikanten hier te krijgen als de eigen predikant afwezig is? Broeder Olden, een expert
op dit gebied,geeft een kijkje achter de schermen en daaruit blijkt dat dit geen benijdenswaardig baantje is. Toch
vervult hij blijmoedig deze taak met alle teleurstellingen daaraan verbonden.
10 oktober
Op de vrouwenvereniging “Onderzoekt de Schriften” houdt zuster Verboom-Stuij een inleiding over Lukas 7 de
verzen 11-17.
De presidente/voorzitter van G.J.V. „Credo‟ zijn dan Leni van Helvoort en Flip Stok.
1961.
12 maart
De prediking van Ds. J.H. Zelle uit Leeuwarden luidt: “Petrus geloofswandelen op de baren”, met de volgende
punten: 1. Petrus geloofswandeling,2 Petrus geloofswankeling, 3. Petrus geloofsvoleinding.
Bij deze predikant werd de geluidsinstallatie niet gebruikt en bij een volle kerk hoorde je hem boven alles uit, de 2e
stem zingen.
De jongens club „Samuel‟ word geleid door broederA.C. Karsijns en de meisjesclub Julia werd geleid door Bep van
Helvoort.
Jarenlang is er een deurcollecte verzorgd door de jeugd onder de naam J.A.C. (Jeugd Actie Cent). Zondag 26
februari zijn aan de beurt: Hoofduitgang: Cora de Ruiter en Cora Visser ; uitgang Oranjestraat: Lijnie Boer en Ans
van Dalen; uitgang westzijde: Piet Mudde en Leo Nederlof.
1962.
2 januari
Besloten werd over te gaan tot het beroepen van een 2e predikant en hiertoe in te stellen:
a. een beroepingscommissie en b. een pastoriecommissie.
8 juli
Op deze zondag is er een leesdienst, de dienst wordt geleid door ouderling J.C.Lanser.
10 september
Een schrijven van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) wordt besproken. Gesteld wordt dat het gescheiden
vergaderen indruist tegen het gebod van Christus. Zij willen daarin gaarne verandering hebben.
1963.
8 januari
Er is een ingekomen brief van twee leden uit de gemeente. Zij maken daarin bezwaar tegen de gehouden
Kerstzangavond door het kerkkoor, onder andere vanwege het feit dat de schriftlezingen werden verzorgd door
Burgemeester van Hofwegen. Daarvan is bekend dat hij actief lid is van de Partij van de Arbeid. Deze partij heeft
een uitgesproken revolutionaire grondslag, aldus de briefschrijvers.
Er zijn rond die tijd verschillende gesprekken met de broeders van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De
kerkenraad besluit de schorsingen van 1945 op te heffen.
28 mei
Ds. Oosterhoff verzoekt zo nu en dan de wetslezing te wijzigen. In plaats van de Tien Geboden wil hij een gedeelte
uit het Nieuwe Testament lezen, geen der kerkenraadsleden maakt bezwaar.
8 september
Wordt de 2e predikantsplaats werkelijkheid. Ds. M. Grashoff komende uit Bleiswijk is de eerste .....tweede.
7 oktober
Besloten wordt een schrijfmachine aan te schaffen t.b.v. het scribaat.
Ook wordt goedgevonden dat vervolg een commissie zorgt dat er op zondag bloemen in de kerk staan.

31 december
De oudejaarspreek werd gehouden door Ds. Grashoff. De tekst komt uit: Exodus 3, de verzen 13 - 15.
Het ledenaantal van de kerk is 1215.
1964.
6 januari
Voorgesteld wordt om de voorzitter van de Christelijk Nationaal Sportfonds te verzoeken om op wijkavonden te
spreken over Christelijke sportbeoefening.
De G.J.V. biedt aan om op de Avondmaalszondagen op de kinderen te passen, als de ouders samen aan het Heilig
Avondmaal wensen te gaan.
1 mei
Tijdens de restauratie van de Grote Kerk worden bepaalde diensten van de Ned. Hervormde Gemeente in onze kerk
gehouden.
Er komt een voorstel op tafel om de dienst op Hemelvaartsdag gezamenlijk te vieren. Met meerderheid van
stemmen wordt besloten hiermee akkoord te gaan. De liturgie wordt verzorgd door Ds. Verweijs (NH.) en de
prediking door Ds. Grashoff.(GK).
1 september
Er worden officieel diaconale assistenten toegevoegd aan de Diaconie.
DIACAS is hiermede een feit.
14 september
De verbouwing van de bijgebouwen is voltooid, deze worden om 15.30 uur feestelijk heropend.
2 november
Besloten wordt om de nieuwe gezangenbundel (119 gezangen) per 1 februari 1965 in te voeren.

1965.
15 maart
Ds. Grashoff deelt mee dat er een commissie gevormd zal worden voor pastorale begeleiding van buitenaf werkers.
Er is al contact geweest met diverse baggermaatschappijen.
17 maart
Tijdens de gemeentevergadering spreekt Ds. Grashoff over „Levensstijl tussen ons en de wereld‟. Er zijn in onze
kerken ook een linker en een rechter vleugel. Het geestelijk gesprek komt moeilijk op gang, maar we spreken wel
over de T.V. en de auto!
30 mei
De eerste jeugdouderling wordt benoemd, broeder J. Pons.
6 oktober
Een ringleiding is in de kerk aangebracht. De meeste „hardhorende‟ broeders en zusters zijn enthousiast.
3 november
Dankstond voor gewas en arbeid. Ds. Grashoff preekt naar aanleiding van Psalm 104, de verzen 4 - 15.
De collecteopbrengst bedraagt f.1724,1 december
Er wordt een beroepingscommissie benoemd vanwege het a.s. emeritaat van Ds. R. Oosterhoff.

1966.
14 maart
Een feestelijke avond t.g.v. het 40 jarig ambtsjubileum van Ds. R. Oosterhoff wordt gehouden. Je moet erbij
geweest zijn om iets te kunnen overbrengen wat er die avond gebeurde.
In het verslag van “De Merwestreek” stond: De schaduwzijde van deze bijzondere bijeenkomst was dat deze
“fijne” dominee in september met emeritaat gaat.

40 jarig Ambtsjubileum 14 maart 1966

10 juni
Ds. C.M. v.d. Loo uit Soest heeft het beroep naar Sliedrecht aangenomen.
10 augustus
Uit het verslag van de brede kerkenraad blijkt “dat aan het z.g. contactblad wordt doorgewerkt”.
4 september
Wordt de afscheidsdienst van Ds. Oosterhoff gehouden. Het thema van zijn preek luidt: Ëeuwig dank en ere”.
27 oktober
Verschijnt de eerste uitgave van „‟IK GELOOF”.
6 november
Namens de “Rwanda commissie” wordt de heer S.Fokkens uitgezonden naar Rwanda. Ds. Grashoff leidt de dienst
en het thema is: “Trouw en verwachting”.
13 november
Ds. C.M. van der Loo doet op 62- jarige leeftijd intrede in de gemeente.

1967.
19 februari
De dienst wordt geleid door Ds.C.M.v.d.Loo. Het thema: “Jezus gevallen in handen van mensen”.
Op de gemeentevergadering wordt opgemerkt: Voor de doop wordt men in de kerk gebracht. Ook bij een
huwelijksluiting is een kerkdienst vaak een goede gewoonte. Waarom geschiedt een begrafenis niet vanuit de kerk?
Uit het rapport van de kerkvisitatoren:
Op de vraag hoe de praktijk van de bediening Heilige Doop is. wordt geantwoord: „‟er is geen overdreven uitstel
tussen de geboortedatum en de bediening van de Doop”.

1968.
Er vindt een grote opknapbeurt plaats van de kerk. Enkele weken zijn we te gast in de Grote Kerk. Intussen wordt
het interieur opgeknapt en de banken voorzien van kussens.

De 73 jarige
metselaar Arie
v.d. Wiel uit
Giessendam,
wijst een fout
aan in één van
de gemetselde
togen in de kerk.

7 april
Belijdeniszondag waarin beide predikanten voorgaan en waar er door 35 leden belijdenis word gedaan.

1969.
6 april
Wordt de nieuwe psalmberijming ingevoerd.
30 april
Op het jaarlijks bloemendefilé bij het paleis in Soestdijk zijn de Gereformeerde jeugdclubs aanwezig.

17 augustus
Ds. J. van Veen preekt uit Genesis 5 : 21 - 25.
15 oktober
Een mijlpaal in de bejaardenzorg; huize “Parkzicht” wordt geopend.

1970.
De beroepingscommissie is druk doende in de vacature van Ds. Grashoff te voorzien.
9 juli
De pastorie Rembrandtlaan 189 was verkocht aan de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt).
De kerkenraad spreekt uit dat ze zoeken naar een nieuwe pastorie van een „betere klasse‟ dan de bestaande.
5 april
De familie Grashoff neemt afscheid wegens vertrek naar Rijswijk. Thema van de preek was “Gewoon Christen
zijn”. In de gebruikelijke toespraken waren er verschillenden die zeggen: „t was een aparte‟ in de goeden zin des
woords.
13 december
Ds.D. Bakker uit Onnen komt naar Sliedrecht.

1971.
20 februari
Opening van het tweede Jeugdhonk aan de Thorbeckelaan.
2 april
Wordt het 40-jarig ambtsjubileum van Ds. C.M. v.d.Loo gevierd. Een gemeentelid uit zijn vorige gemeente
(Rijnsburg) had de kerk versierd met talrijke bloemstukken.
17 oktober
Afscheid Ds. C.M. v.d. Loo in verband met emeritaat.
24 december
De eerste gezamenlijke Kerstnachtdienst met de Ned. Hervormde gemeente wordt gehouden. Voorgangers zijn
Ds. G.J. Tijsseling (verkondiging) en Ds. D. Bakker (liturg)

1972
Er wordt een lijdensactie gehouden. Doel: “het goed kan zijn om tijdens de lijdensweken bewust sober te leven. Dit
kan financieel voordeel geven…. geef dit dan voor een kindertehuis in Hong-Kong”.
2 juli
Ds. G.D. Hanemaaijer doet zijn intrede. Thema: „‟In de lering bij Jezus”.
Nu zijn er weer twee predikanten, beiden zijn op de zelfde dag jarig op een datum die voor de protestantse
kerkgeschiedenis belangrijk is: 31 oktober.

29 augustus
Bevestiging ambtsdragers. Voor het eerst in onze plaatselijke kerkgeschiedenis doen vrouwelijke ambtsdragers hun
intrede, nl. de zusters E. de Kluiver en E.C. Lanser-de Rouwe.
Broeder J. Dubbeldam Sr. maakte een gedicht rondom deze bijzonder gebeurtenis het volgende gedicht:
De vrouw in het ambt als ouderling
in Sliedrechts Gereformeerde kerk.
Een broeder zegt, dat is geen werk
een zuster die mee de kerk regeert
is „t minste wat ik wel begeerd.
Maar de ander is geweldig voor,
en ziet er, vooruitstrevend, in
veel werk voor zuster ouderling.
Hij heeft het door, bij hem en overal
regeert mevrouw en zegt hoe „t worden zal.
Maar ook de kerkenraad gaat sprongen nu vooruit,
bij broeders veel gepraat; zegt zuster nu is „t uit,
en legt de woordenstroom aan banden.
Zelfs praeses sluit zijn mond
het hout ontvalt zijn handen.
Hoera we gaan naar huis, het is pas half negen
zeg nu maar eens; is zuster ouderling geen zegen?
Nu nog een enkel woord
aan broer of zuster tegen
ontvangt de ouderlinge
heel hartelijk in uw huis,
en zet haar niet verlegen
maakt „t ambt niet tot haar kruis.
Bij alle nieuwigheden
die komen en die gaan!
want veel is mensenwerk,
blijft „s Heren Woord bestaan.
Hij is het Hoofd der Kerk
Zijn hoogst gebod, de Liefde
laten wij dat betrachten
zo worden wij bewaard
elkander te verachten.
En broeder zuster -voorook
u zal dan gedenken,
om hen die tegen zijn,
uit Liefde niet te krenken.
1973.
7 februari
Broeder W.v.d.Griendt doet een oproep om een gebedskring te vormen.
29 april
Invoering van het gezongen “AMEN” na de zegen.
1 mei
Gezamenlijke Kerkenraadsvergadering met de Ned.Hervormde gemeente.
27 mei
Ds. Hanemaaijer preekt naar aanleiding van Openbaring 4.
18 september
Verslag telling kerkgangers: ‟s morgens 643 en ‟s avonds 498.

1974.
24 maart
Welkomstdienst. Voorganger Ds. D. Bakker. Thema „Waarom lijden‟ m.m.v. het kinderkoor.
22 t/m 26 mei
Jeugdkamp in Beekbergen. Prima geslaagd!
Gevonden: 1 handdoek, 2 washandjes en 1 tandenborstel. Terug te halen bij de fam. de Bondt, Kilstraat 5.
23 t/m 30 augustus
Evangelisatiecampagne in een grote tent achter de Bonkelaar.

1975.
Paasactie. In samenwerking met de Jeugdraad van de Ned. Hervormde gemeente zal aan langdurig zieken en
bejaarden een attentie worden aangeboden. Ongeveer 1200 adressen.
22 juni.
”Jozef tot verantwoordelijkheid geroepen” is het thema van de preek van Ds. Hanemaaijer.
20 december.
De Sociëteit vertoont een komische film in het jeugdhonk.

1976.
De Zondagsschool is verleden tijd! De belangstelling liep al jaren terug; andere activiteiten zijn ervoor in de plaats
gekomen, zoals clubwerk en kindernevendienst.
11 april
Wordt belijdenis van hun geloof gedaan door: Hans Romijn, Stanny v.d. Steen, Elly Schrumpf, Kees de Haas, Pieta
Hokken-van Leeuwen, Jan Huisman, Fred Kwint, Sya Lanser, Ineke Boer, Janneke van Hoek, Stef de Ridder,
Daniele Versteeg, Paul Visser en Wilma Visser-Kant.
November.
Er komt een nieuwe commissie „Luidklok‟. Wij hebben een mooie, maar nog steeds stille kerktoren. Bij de bouw in
1931 is er al op gerekend. Nu gaan we weer sparen.

1977.
8 mei.
“Wie kent zijn eigen hart, want het is arglistig, alleen de Heere die harten doorgrondt en nieren proeft”, dat was het
thema van de preek gehouden door Ds.D.Bakker.
5 september.
Op de smalle kerkenraad vindt een gedachtewisseling plaats op verzoek van de Generale Synode over het
onderwerp “Kinderen aan het Heilig Avondmaal”.
Er wordt een pittige brief van het G.E.B. ontvangen over het perceel Middeldiepstraat 6. Het voldoet niet aan de
wettelijke eis…… elektrische snoeren zijn ondeugdelijk, zo ook de schakelaars enz. Dit dient verholpen te zijn
voor 20 december anders……

1978.
15 januari
Ds. D.Bakker vertrekt naar Hengelo.
28 juni
125 jaar Gereformeerde kerk Sliedrecht.
Op 9 september wordt een kleine tentoonstelling over de gereformeerde kerkgeschiedenis en op 10 september
wordt in beide diensten aan dit jubileum aandacht besteed. In de avonddienst gaat de oud-predikant Ds. Grashoff
voor. Hij preekt naar aanleiding van Deut. 8 vers 2, “Gedenk dan heel de weg, waarop de Here, uw God, u deze 40
jaar in de woestijn heeft geleid, om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen teneinde te weten, wat er in uw
hart was: of gij al dan niet Zijn geboden zoudt onderhouden”.
1979.
In januari gaat het project „Huiscatechese‟ van start gegaan en Ds. Hanemaaijer neemt een beroep aan naar Utrecht.
31 maart
Komt er een telefoontje uit Den Helder met het bericht dat Ds. H. Koetsveld het beroep naar Sliedrecht heeft
aangenomen.
Van 1 juli t/m 23 september zijn we „herderloos‟ en in november wordt de Bouwfondscollecte ingesteld en worden
er plannen gemaakt om te komen tot vernieuwing van de bijgebouwen. Eerst moet er echter een startkapitaal zijn
van f.200.000,-

6 juli 1980
Na 48 jaar toch nog een luidklok
1980.
6 juli
Na de morgendienst draagt de ”Luidklok”commissie de luidklok over aan de kerkenraad. Na 48 jaar toch nog een
luidklok in de toren!

1981.
Op eerste Pinksterdag wordt de gemeente opgeschrikt door het bericht dat de vorige predikant Ds. D. Bakker, is
overleden.
1 augustus
Overlijdt de emeritus predikant, Ds. C.M. v.d. Loo.
Er wordt een financiële commissie gevormd die verantwoordelijk is om door diverse acties het Bouwfonds te laten
groeien.

1982.
14 februari
Er wordt een Gemeentezondag gehouden in “de Bonkelaar”. Na de morgendienst is er een gevarieerd programma.
7 mei
De eerste mogelijkheid om collectebonnen te kopen.
10-11 september
Een grandioze Bazaar/Rommelmarkt t.b.v. het Bouwfonds, wordt in en rond het Jeugdhonk aan de Thorbeckelaan
gehouden. De opbrengst bedraagt f. 27.500,- netto.

1983.
Er wordt een verstrekkend besluit genomen: eerst moet er twee jaar hard gewerkt worden voor de uitbreiding van
de bijgebouwen; daarna gaan we het werk voor de vervulling van de vacature 2e predikant.
24 februari
Ds R. Oosterhoff, emeritus predikant, overlijdt op 84 jarige leeftijd.
September
Ds. H. Koetsveld neemt een beroep naar Dwingeloo aan.
Een beroepingscommissie gaat naarstig op zoek naar..... maar ondervindt veel hinder vanwege de staking bij de
P.T.T. De brieven worden nu per vrachtwagen bezorgd (de voorzitter was werkzaam bij een transportbedrijf).

1984.
Er is een „Samen op Weg‟ commissie van jeugdleden gevormd.
In het nummer van „‟Ik Geloof” van april prijkt een mooie foto van het predikantsechtpaar Lunshof. In september
komen ze vanuit Axel naar Sliedrecht.
December
Nummer 200 van „‟Ik Geloof” komt uit.
De ontwikkelingen rond bouwplannen en 2e predikantsplaats zijn nog volop in beweging.
1985.
19 april
Operatie 65+ is een blijspel dat door diverse gemeenteleden met toneeltalenten wordt opgevoerd voor een volledig
uitverkochte “de Bonkelaar”. De sfeer was geweldig en de opbrengst voor het Bouwfonds f. 3763,80.
Het “Klein Gloria”zal in elke kerkdienst na Votum en Groet, zonder nadere aankondiging worden gezongen.
31 oktober
Wordt het contract getekend met het Bouwbedrijf Bakker uit Arkel. De oude bijgebouwen zullen worden gesloopt
en een nieuw gemeentecentrum zal worden gebouwd.

1986.
April
Stand van het Bouwfonds f. 95.3928,75!!

Diverse acties voor het bouwfonds, Ds. En mw. Lunshof fietsen de Bazar/Rommelmarkt open.

31 mei
De eerste steenlegging van het nieuwe gemeentecentrum vindt plaats door D. Koets, voorzitter van de
Bouwcommissie.
12 september
Tijdens de jeugdweek wordt ‟s avonds het alom bekende kampvuur bij de familie Kadijk aan de overkant
(overdiep) van de Merwede gehouden.
17 november
Ds. J.W. van Tol, die onze gemeente diende van 1932 - 1947, overlijdt.

1987
21-22 februari
De officiële opening “de Voorhof” vindt plaats op zaterdag met aansluitend op de zondag een feestelijke
gemeentedag rondom en in de kerkzaal en de nieuwe bijgebouwen. Een hoogtepunt in ons kerkelijk leven , ook
vanwege het feit dat de nodige financiën bijeen waren.
De blijdschap werd echter overschaduwd door het plotselinge overlijden van de architect, broeder C. Baars. Slechts
enkele dagen na de opening wordt hij vanuit „zijn schepping‟, begraven.

21 februari 1987: Opening “De
Voorhof”

De kerkenraad besluit dat er op Witte Donderdag een kerkdienst zal worden gehouden, waarin ook het Heilig
Avondmaal zal wordt bediend. Ds. Lunshof schrijft o.a. “dat dit is geen nieuwe aardigheid. Het vormt een
wezenlijk onderdeel van de weg die Christus voor ons gegaan is”.
11 mei
Wordt het voorstel aangenomen om in het komende winterseizoen met
elkaar zal worden gesproken over “Kinderen aan het Avondmaal”..

1988
19 april
Gezamenlijke vergadering van de moderamina van de Ned. Hervormde gemeente (confessioneel) en de
Gereformeerde Kerk. Er worden verkennende gesprekken gehouden: o.a. samenwerking toerustingswerk en
eventuele mogelijkheden om gezamenlijke kerkdiensten te houden.
2 augustus
Het eerste uitwisselingsbezoek aan Rwanda vindt plaats. Vanuit Sliedrecht gaat Gré Romijn mee.
1989
Na een periode van bijna 10 jaar lijkt gaat de gemeente weer bearbeid worden door twee predikanten.
Ds. L. Krüger komt vanuit Nieuwlande naar Sliedrecht.
De vreugde over het hebben van twee predikanten is echter maar van korte duur. Ds. A.Lunshof neemt in
september een beroep aan naar Arapoti in Brazilië.

1990
12 februari
Er wordt een gezamenlijke kerkenraadsvergadering gehouden tussen de Ned. Hervormde gemeente en de
Gereformeerde Kerk.
Uit de rapportage blijkt o.a. dat tussen beide kerken geen principiële verschillen bestaan.
3 maart
Er wordt een jubileum concert gehouden door het Gereformeerde Kerkkoor, dit t.g.v. haar 40-jarig bestaan.
9 april
In de kerkenraad vindt een stemming plaats over de invoering van “Kinderen aan het: 20 voor en 11 tegen.
De datum van invoering wordt nader bepaald.
29 april
Vindt het afscheid plaats van Ds. en mevrouw Lunshof (Anna en Bert).
4 november
Wordt de ontstane vacature weer ingevuld. Ds. H.J. van Dijk uit Lewedorp doet zijn intrede en gaat wonen aan de
Merwestraat 60.
1991.
3 januari
Start de restauratie van het kerkorgel begonnen. De blaasbalg moet worden opgeknapt en.... 1563 orgelpijpen
moeten worden schoongemaakt.
23 mei
De bejaardenreis ging deze keer naar het paleis “Het Loo” in Apeldoorn.
5 oktober
Voor de jeugd van 13 t/m 17 jaar gaat een SOOS van start: SOOS “TIME 91”
1992.
23 februari
Wederom een Gemeentezondag met als absolute topper de opvoering in de kerkzaal van de musical “ESTHER”.
Op 3 april wordt deze musical nogmaals opgevoerd in een uitverkochte Bonkelaar.

Gemeentezondag 23 februari 1992 met absolute “topper”de musical „‟Esther”

1993.
31 januari
Voor de eerste keer wordt Zondagavondzang gehouden.
Zaterdag 4 en 11 december
Organiseert de diaconie een actie om kerstpakketten te sturen naar Bosnië Herzegovina.
Totaal 180 pakketten worden samengesteld en verzonden.

Kerkenraadsvergadering
1 november 1993

1994.
Door de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Feijenoord wordt een beroep uitgebracht op Ds. L.Krüger; hij neemt
het beroep aan.
Jo en Lien Lanser gaan na 10 jaar “kosteren” met pensioen.
September
De zoektocht naar een nieuwe predikant(e) wordt gestart. De opdracht luidt: een
predikant(e) met maximaal 10 dienstjaren.

1995.
14 maart
Kennismaking met Ds. F.W. Kuipers uit Nieuw-Buinen.
De Commissie van Beheer brengt dank aan een aantal leden van de gemeente voor hun bijdrage in de renovatie van
de pastorie aan de Kievitlaan, te weten broeder: L. Koning, A. v.d. Steen, C.G. van Wijnen, J. de Vries en
J.H.G. Bouwman.
24 september
Wordt Ds. F.W. Kuipers bevestigd als predikant van Sliedrecht en bewoont de pastorie Kievitlaan.

1996.
Het aantal leden van onze kerk bedraagt per 1 januari 1996: 1404.
30 juni
Wordt afscheid genomen van Ds.H.J.van Dijk, hij vertrekt naar de „Samen op Weg‟ gemeente in Bussum.
1997.
Januari
Een mooi bericht. De actie Kerkbalans brengt meer op dan begroot (f.265.000,-) aan toezeggingen wordt een
bedrag van f.273.000,- ontvangen.

13 april
Een spannende avonddienst. Ds. W. Dekker uit Monnickendam is de voorganger en de beroepingscommissie heeft
hierin de hand. Op 20 april wordt bekend dat hij komt!
23 november
De laatste zondag van het kerkelijk jaar. De namen van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden,
worden in een speciale dienst genoemd. Voorheen gebeurde dat tijdens de Oudejaarsavonddienst.
1998.
25 januari
Invoering van een eigen (blauwe) liedbundel.
1999.
De eeuwwisseling heeft ook in de kerk zijn bijzondere betekenis. Vanaf zondag 19 september lezen en preken we
uit het boek Openbaring van Johannes. Ook een aantal Leerhuisavonden wordt door beide predikanten verzorgd
over dit bijbelboek.
28 november
Wordt de eerste Zondagsbrief uitgereikt. Hierin worden de belangrijkste mededelingen opgenomen.
2000.
Een nieuwe eeuw en voorgangers zijn voorbijgangers. Ds. F.W. Kuipers vertrekt naar Hoogeveen.
„Ik ben een onrustig mens en heb behoefte een nieuw hoofdstuk te schrijven in mijn levensboek‟ .....aldus Fokko.
19 juni
Wordt, na afweging van voors en tegens, besloten tot aanpassing van het podium in de kerkzaal, . Het „muurtje‟
verdwijnt. Een klein deel van de witte pilaren wordt verwerkt in het liturgisch centrum. Er verandert niets aan het
„front‟. En ook de kleurstellingen blijven ongewijzigd.
In de vacature „Oostwijk‟ wordt voorzien. De beroepingscommissie stelt Ds. G. Naber aan de gemeente voor.
Besloten wordt hem te beroepen en hij neemt het aan.
2001.
4 februari.
Ds. G(eorg) Naber wordt de 3e predikant die de pastorie aan de Kievitlaan gaat bewonen.
23 mei
Enkele gemeenteleden gaan voor een bezoek naar Taizé.
8 september
Monumentendag. De burgerlijke gemeente heeft ons kerkgebouw geplaatst op de lijst van gemeentelijke
monumenten.
December
Ook de invoering van de Euro gaat niet ongemerkt voorbij.
De collectebonnen worden gewijzigd. f.1,- wordt € 0,50, f.1,50 wordt € 0,75 en f.2,50 wordt € 1,25.
2002.
Na jarenlang afwezig te zijn geweest binnen onze kerkelijke gemeente wordt er weer een bazaar/rommelmarkt
gehouden in de bijgebouwen en rondom de kerk. De opbrengst bedraagt ca. €7.500,- en is ten dele voor het
plaatselijke Rode Kruis en het eigen jeugdwerk.
Na veel speurwerk is er een foto voorhanden van de eerste predikant van
onze gemeente. Ds. Chr. Steketee Azn. (1856-1859)
Door de kerkenraad wordt unaniem het rapport „Geloven Vieren”aangenomen. In de komende tijd zullen de
verschillende aspecten worden ingevoerd, waaronder de invoering van de Evangelische Liedbundel.

