SLIEDRECHT 1835 - 1853
Dat de verhouding tot de Ned. Hervormde Kerk nu niet al te rooskleurig was, hebben we in het voorafgaande
kunnen lezen.
In 1835 wordt een vertrouwelijk schrijven van het Ministerie van Godsdienstzaken verzonden aan de Classis
Dordrecht der Ned. Hervormde Kerk.
Daarin wordt verzocht een rapport op te stellen over de omvang van de Afscheiding in hun ressort.
Interessant zijn de gegevens over verschillende plaatsen uit onze streek en kenmerkend is de wijze van rapporteren.
Een kleine greep uit die rapporten is onthullend.
Over de stad Dordrecht:
“17 Afgescheidenen, alle deze mensen zijn voorts personen van zeer gebrekkige kennis.Op één na van lage stand
en geringe invloed, zodat wij over dit verschijnsel onder ons geen grote bekommering hebben”.
Over Giessendam:
47 Personen. “Voor het grootste deel van den arbeidenden stand, diep onkundig en zeer dweepziek”.”Op gezette
tijden zijn er des Zondags bepaalde Godsdienstoefeningen, die ook door niet afgescheidenen vrij druk worden
bezocht”.
Over Sliedrecht:
“Daar heeft zich één persoon afgescheiden. Hij kan lezen noch schrijven, is rondventer van aardappelen en kool
op een kruiwagen. Zijn naam is Kornelis Brandwijk, maar hij wordt algemeen Keesje, het poesje, genoemd”.
In het begin waren er wel meer leden, die naar Almkerk en Veen gingen om daar ds. Gazelle Meerburg en ds. J.
van Rhee te beluisteren, maar nu is daartoe de gelegenheid afgesneden.
Aldus het rapport van de Classis Dordrecht der Ned. Hervormde Kerk 1835.
In de notulen van de kerkenraad der Ned. Hervormde Kerk van Sliedrecht staat het volgende vermeld: Op Zondag
7 Januari 1838 wil Jan Kraaienveld zijn kind laten dopen.
Tijdens de kerkdienst doet zich het één en ander voor.
De predikant (waarschijnlijk was dat ds G.L. v.d. Kuip) stelt de doopvragen. Daarin komt de zinsnede voor: “de
waarheid zoals in de Kerk alhier geleerd wordt”,dan antwoordt Kraaienveld: “Voor zover zulks overeenkomt met
Gods Woord en de formulieren, Ja!”
Als de predikant hem verzoekt met ja of neen te antwoorden, zegt Kraaienveld: “Voor ditmaal genoeg
geantwoord”. Het gevolg van dit alles is dat de doopsbediening niet doorging. “Deze man helt over naar de
dweepzuchtige gevoelens dezer dagen”, aldus de notulen.
Later is het kind gedoopt in tegenwoordigheid van de moeder.
Op 27 november 1841 wordt vermeld, dat Jan Kraaienveld zich afgescheiden
heeft van de kerk.

