
WORP. 
ja, die is wel het stichtelijkst.... 
 

De meningen over het orgelspel lopen ook nogal uiteen. 

Op 3 juli 1907 besluit men om de organist, broeder W. Meijer te verzoeken de voor- en naspelen bij het 

psalmgezang korter en met meer stichting te doen 

geschieden. Aangeraden wordt de muziek van Worp te volgen, daar deze bij velen het stichtelijkst overkomt. 

Ds C.J. Bos ontvangt een beroep naar het Groningse plaatsje Spijk, wat hij aanneemt. Zondag 9 augustus 1908 

wordt zijn dienstwerk hier beëindigd. 

 

1909-1912 

De twaalfde predikant sinds 1853 komt 2 mei 1909. 

Ds. R. v.d. Kamp, uit Axel en hij is 51 jaar. 

 

Op vrijdagavond 30 april 1909 gaat hij voor in een bijzondere dankdienst. 

H.M. Koningin Wilhelmina, schenkt op die dag het leven aan een dochtertje, Prinses Juliana.  

Omdat de nieuwe predikant dan al in Sliedrecht is, voldoet hij aan het verzoek deze dienst te leiden. Hij spreekt 

naar aanleiding van Ps. 72 : 1. 

 

Het verenigingsleven wordt uitgebreid met een Zendingsvereniging, die de naam “Barnabas”  krijgt.  

Op 2 Augustus 1909 worden de statuten goedgekeurd. De doelstellingen zijn de volgende: 

1. Kennis voor de Zending te bevorderen. 

2. De gemeente er meer bij te betrekken. 

3. Gelden in te zamelen voor de zendingsarbeid der  

    Gereformeerde Kerken. 

 

Andere verenigingen in die periode zijn de jongelingsvereniging “Een is uw Meester” en een naaivereniging 

“Dorcas” genaamd.  

De Jongelingsvereniging staat onder toezicht der kerkenraad.  

Maandelijks worden kerkenraadsleden benoemd om de vereniging te bezoeken. 

 

Ook het huisbezoek wordt opnieuw besproken. Ds v.d. Kamp stelt dat als het huisbezoek goed tot zijn recht zal 

komen, elk gezin ten minste twee maal per jaar bezocht moet worden. Bij elk bezoek is het nodig de volgende 

vragen te stellen: 

1. Bezoeken de leden van het gezin getrouw de kerkdienst? 

2. Gaat men getrouw aan het Heilig Avondmaal? 

3. Indien er kinderen zijn, gaan ze ter catechisatie? 

4. Zijn er zaken, die niet in orde zijn, onverzoenlijke betrekkingen  

    tot leden der gemeente? ,  

5. enz. enz. 

 

Om het gemeenteleven te bevorderen, wordt in jan. 1910 besloten om tot uitgave van een eigen kerkblaadje te 

komen. De oplaag wordt begroot op 150 exemplaren tegen 3 cent per stuk. Het zal de naam “De Banier” dragen. 

De redactie bestaat uit: Ds  v.d. Kamp, en de broeders Kalis en van Neutegem. 

 

Maar helaas, “De Banier” heeft maar zes weken „gewaaid‟. Het blad blijkt niet aan te slaan in de gemeente. 

 

De burgerlijke gemeente geeft op een bijzondere manier blijken van meeleven. 

Ds. v.d. Kamp vraagt in december 1910 aan de kerkenraad hoe te handelen met briefjes, die hij wekelijks ontvangt 

van de politie. Deze vermelden de namen van personen, “welke doelloos des zondagsavonds in de kerkbuurt 

rondlopen, hetgeen voor de zondagsrust niet bevorderlijk is”. 

 

Ook de rust rondom Ds v.d. Kamp is van korte duur. Hij ontvangt verschillende beroepen, waaronder Breukelen. 

Zondag 9 juni 1912 deelt de predikant mee, dat hij het beroep naar Breukelen heeft aangenomen. Na ruim 3 jaar de 

herdersstaf in Sliedrecht te hebben gehanteerd, wordt deze neergelegd op 28 juli 1912. 


