KERMIS
Onbeschaafd en onzedelijk 1875-1879.
Na het vertrek van Ds. Juch wordt het beroepingswerk spoedig weer ter hand genomen.
Maar de koster heeft ook gezorgd voor een vacature.
Een nieuwe koster wordt gevonden in de persoon van P. v.d. Vlies.
Een nieuwe predikant wordt ontvangen in de persoon van Ds J. Wisse Czn. Uit Dordrecht. Op 25 juli 1875
aanvaardt deze 32-jarige predikant zijn ambtswerk.
Tijdens de ambtsperiode van Ds. Wisse sluiten velen zich aan bij onze gemeente. Om daar wat meer orde in te
krijgen, besluit de kerkenraad, dat voortaan om de twee maanden gelegenheid gegeven zal worden tot het afleggen
van openbare geloofsbelijdenis.
Onderling wordt goed acht geslagen of een ieder kerkelijk goed meeleeft.
Als een dooplid reeds twee maal de kerkdiensten zonder reden verzuimt, wordt hij verschillende keren vermaand.
Indien dat geen verbetering oplevert, moet hij voor de kerkenraad verschijnen. Als daar geen gehoor aan wordt
gegeven, zal zijn lidmaatschap twee weken na de kerkenraadsvergadering vervallen.
In die jaren emigreren vele afgescheidenen naar Amerika om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Ook wordt
getracht predikanten uit Nederland daar naar toe te halen. In maart 1876 ontvangt Ds. Wisse een beroep naar
Grand-Rapids. Maar met vrijmoedigheid, zo lezen we, heeft hij bedankt.
Een heel ander gebeuren is de Sliedrechtse Kermis. Deze is zowel beroemd als berucht, elk jaar in de eerste volle
week van augustus wordt deze gehouden.
Aan de burgerlijke overheid wordt een schrijven gericht om te komen tot afschaffing van de kermis.
Enkele citaten uit de brief:
- Met het oog op de beschaving en zedelijkheid zoudt gij een hoogst nuttige arbeid verrichten, als u tot
afschaffing der kermis zal besluiten.
- We wijzen er op dat de kermis steeds onzedelijkheid en openbaare dronkenschap tot gevolg heeft.
- Menig gezin komt door deze zaken in diepe ellende. Ons inziens feiten, die door elk beschaafd en weldenkend
burger moeten worden toegegeven.
Uit de historie is bekend dat de kermis in 1913 voor het laatst is gehouden.
Het verzoek van de Chr. Geref. Gemeente is wel gelezen, maar niet ingewilligd.

