GEEN PANNENBIER.
1931
Voor de tweede maal in onze plaatselijke kerkgeschiedenis wordt een nieuw kerkgebouw aanbesteed.
Bijna 60 jaar heeft de oude kerk dienst gedaan. Het plan van architekt Lengkeek wordt gerealiseerd.
De aanbesteding zal publiek geschieden onder “protestantsche aannemers” op 15 april 1931.
Het werk wordt gegund aan:
Gebr. v.d. Wiel
timmer- en metselwerk,
H. de Jong
schilderwerk,
J. v.d. Leun
elektriciteit.
Grondboringen hebben uitgewezen dat er geen heipalen onder het gebouw nodig zijn.
Na de aanbesteding gaat de bouwerij vlot van start. Donderdagavond 4 juli om 6 uur wordt de eerste steen gelegd door
de praeses van de kerkenraad broeder P. Rijsdijk.
Als in augustus het hoogste punt bereikt wordt, gaat de vlag in top. Alle werklieden ontvangen f 1,- ter gelegenheid van
dit feit.
Dat het jaar 1931 grotendeels in het teken staat van nieuwbouw, laat zich verstaan. Maar het feit dat de gemeente
herderloos is, wordt hierdoor niet op de lange baan geschoven.
Verschillende beroepen worden uitgebracht en even zovele bedankjes ontvangen.
Als op 6 januari 1932 de nieuwe kerk wordt geopend, is er nog geen eigen predikant.
Aan de consulent Ds. Meinen uit Dordrecht is verzocht de leiding te nemen bij de plechtige inwijdingsdienst van de
nieuwe kerk.
Op woensdagavond 6 januari 1932 wordt deze dienst om half zeven gehouden. Buiten het kerkgebouw is veel
natuurgeweld, storm en regen. Binnen is echter dankbaarheid en warmte. Ds. Meinen bedient het Woord uit Genesis.
28 : 17b.
“Dit is niet anders dan een huis Gods”.

Zomer 1931
Kerk in aanbouw

Om de kerktoren van een luidklok te voorzien is een Commissie opgericht onder leiding van broeder Kalis.
Maar de kerkenraad en Commissie van Administratie zijn van mening dat het verzamelde geld beter in de kas van de
Kerk gestort kan worden. Na veel heen en weer gepraat staat de genoemde commissie het geld node af.
Het bedrag, groot plm. f 160,— wordt in de kerkenkas gestort.

