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geleden dat de Westerkerk op de hoek van de 
Eerste E.J. Potgieterstraat met de J.P. Heijes-
traat officieel in gebruik werd genomen. De 
wijk in dit westelijk deel van de stad oogde 
toen nog vrij nieuw, maar de naam ‘Korte 
Akkeren’ dateert al uit de veertiende eeuw. 
Met de groei van de bevolking in dit stads-
deel nam de behoefte aan een eigen kerkge-
bouw toe. 

Sinds de reformatie van 1572 was de Sint-Jan het enige 
kerkgebouw van de Hervormde gemeente. Rooms katho-
lieke kerken stonden aan de Kleiweg en de Hoge Gouwe. 
Dat betekende dat de respectieve kerkgangers op zondag 
afhankelijk waren van het veerpontje over de Turfsingel, 
wat tot grote opstoppingen leidde. In 1932 opende de 
Sacramentskerk aan de Tollensstraat haar deuren en in 
1936 werd niet zo ver daarvandaan de Westerkerk offici-
eel in gebruik genomen. 

Plannen voor een kerkgebouw

In de Korte Akkeren vestigden zich in de negentiende 
eeuw de eerste moderne industrieën, de bekendste 
waren de Kaarsenfabriek (opgericht in 1853) en de Ga-
renspinnerij (1861). Daarnaast vestigden zich talrijke 
kleinere bedrijven en bedrijfsruimten. Dit had tot gevolg 
dat er veel nieuwe woningen werden gebouwd voor de 
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groeiende arbeidersbevolking. Met name vanaf de jaren 
dertig kwam een aanzienlijke uitbreiding op gang; enkele 
scholen voorzagen al vanaf 1900 in een behoefte.

De Hervormde predikant H.van Dijken wilde graag een 
krachtige aanpak van het evangelisatiewerk in de zich 
snel uitbreidende stadswijk. Op 3 november 1930 sprak 
hij hierover met de kerkvoogden in aanwezigheid van zijn 
collegae, de predikanten G. Elzenga en F.W.G. Verheul. 
Van Dijken dacht aan de bouw van een eenvoudig on-
derkomen, dat later door een kerkgebouw kon worden 
vervangen. Voorlopig kwamen Hervormde kerkgangers 
eens in de veertien dagen bijeen in een gehuurde zaal in 
de Heerenstraat. 

Eind 1930 kregen de plannen vastere vorm met de be-
noeming van een bouwcommissie, met Van Dijken als 
voorzitter. Het bleek niet eenvoudig om de zaak van de 
grond te krijgen. De economische toestand was verre van 
gunstig en ook de kerkvoogdij kampte met geldgebrek. 
Eind 1932 lag er tóch een ontwerp – met begroting – op 
tafel voor een bescheiden kerkzaal met een capaciteit van 
200 tot 250 zitplaatsen. De post grondaankoop schatte 
men op ƒ 14.000,– (= ƒ 8,- per m²), de totale bouwkos-
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ten op ƒ 37.500,–. Nadat een besluit was genomen om 
de kerkdiensten voorlopig in de nieuwe Westerschool te 
houden, werden voor dat doel 150 stoelen aangekocht 
voor ƒ 2,67 per stuk.

De school is te klein

Al gauw deden zich problemen voor: bij sommige dien-
sten, met name als ds. B. van Ginkel preekte, was de 
ruimte in de school veel te beperkt. Soms moesten wel 
200 kerkgangers wegens plaatsgebrek naar huis terug-
keren. Bovendien maakte de Westerschool in die tijd een 
periode van sterke groei door, de bovenverdieping was 
nodig voor het onderwijs. De noodzaak van een kerkge-
bouw deed zich steeds sterker gevoelen. In oktober 1935 
ontvingen leden en vrienden van de Hervormde gemeen-
te een circulaire in de bus met het verzoek deel te nemen 
in een renteloze lening met bedragen van 1000, 500, 100 
en 50 gulden. Gaf men de voorkeur aan een maandelijk-
se bijdrage, dan kon die aan huis worden opgehaald. Er 

restte tenslotte een tekort van circa ƒ 20.000,–, waar-
voor de diaconie zich garant stelde. Op 6 december 1935 
kon de benodigde grond van de gemeente worden ge-
kocht voor een prijs van ƒ 5,25 per m², wat voor 954 m² 
neerkwam op een bedrag van ƒ 5008,50, verhoogd met 
ƒ 180,– transportkosten.

De bouw

Voor het ontwerp van het kerkgebouw, toen nog Wester-
kapel genoemd, werd een prijsvraag uitgeschreven. De 
als jury aangezochte gemeentelijke schoonheidcommis-
sie koos uit de inzendingen het ontwerp van de Goudse 
architect Dirk Stuurman. Hij mocht het werk aanbeste-
den onder in Gouda wonende protestantse aannemers, 
dat werd J. van der Velde. 

Op 14 maart 1936 legde ds. Van Dijken onder grote 
belangstelling de eerste steen. Het gemeentebestuur 
was bij deze plechtigheid vertegenwoordigd door bur-
gemeester E.G. Gaarlandt en wethouder E.A. Polet. Voor 

De Westerkerk in aanbouw, 1936. De Korte Akkeren is nog deels onbebouwd.  (ahgg)
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zijn toespraak las ds. Van Dijken uit het bijbelboek Ne-
hemia, hoofdstuk 2: ‘God van de hemel, Die zal het ons 
doen gelukken en wij, Zijn knechten zullen ons opmaken 
en bouwen’. Hij metselde daarna de eerste steen in de 
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, waarna 
de plechtigheid met dankgebed werd besloten.

De inrichting

De Westerkerk, zoals de definitieve naam ging luiden, 
kreeg een geheel andere allure dan de bouwcommis-
sie aanvankelijk voor ogen stond. De kerk bevatte na de 
bouw 800 zitplaatsen, grotendeels bestaand uit eiken 
banken. De daarvóór in rijen geplaatste stoelen konden 
bij de viering van het Heilig Avondmaal worden verwij-
derd om meer ruimte te creëren. Onder de middengaan-
derij stonden nog eens 100 stoelen. Die ruimte, evenals 
de beide zijruimten, was afsluitbaar met harmonicadeu-
ren, zodat die ook gebruikt kon worden voor kleine bij-
eenkomsten of vergaderingen. De preekstoel staat nog 
steeds centraal tegen een schelpvormige wand, wat gun-
stig is voor de akoestiek. Ter weerszijden daarvan ston-
den voorheen banken met ieder vier zitplaatsen: een 
voor kerkvoogden, de andere voor leden van het college 
van notabelen. Een doopvont maakte de inrichting van 
het liturgisch centrum compleet. Ter gelegenheid van 
de ingebruikneming op 12 september 1936 was de kerk 
feestelijk met palmen en bloemen versierd.  

De orgels

Waar het nog aan ontbrak was een instrument om de ge-
meentezang te begeleiden. Het geld was op dus daarom 
maakte men voorlopig gebruik van een harmonium. Een 
‘echt’ kerkorgel bleef een hartewens, die men trachtte 
te verwezenlijken door het stichten van een orgelfonds. 
In 1938 kon voor de prijs van ƒ 3600,– een nieuw orgel 
worden besteld de firma De Koff te Utrecht, die ook het 
Moreau-orgel in de Sint-Janskerk in onderhoud had. Het 
werd in november 1938 ingewijd door Sint-Jansorganist 
Henri de Man. Zijn zoon Cor benoemde men tot vaste 
organist, geassisteerd door de dames Jo Revet en stads-
beiaardierster Maria Blom. 

In 2001 kocht de kerkvoogdij een fraai orgel afkomstig 
uit de Schranskerk in Leeuwarden-Huizum die werd ge-
sloten. Het instrument vormde als het ware de bekroning 
van de metamorfose die het kerkgebouw van binnen had 
ondergaan. 

Onder de naam ‘Protestantse wijkgemeente Wester-
kerk in wording’ bruist het gemeenteleven hier met haar 
predikant Udo G.M. Doedens van de activiteiten en is het 
toch al weer bejaarde kerkgebouw volop in gebruik. Zo-
als in de Hervormde gemeentegids staat te lezen wil het 
‘een wijkgemeente zijn waarin velen uit de breedte van 
onze kerken zich thuis voelen en elkaar verrijken’.


