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Dit jaar viert nog een wijkgemeente van de 
Hervormde kerk een jubileum: de  Vredes-
kerk in Oosterwei bestaat 40 jaar. Toen de 
stad Gouda zich in oostelijke richting steeds 
verder uitbreidde, ontstond er in de jaren 
zestig van de vorige eeuw, zoals eerder in 
Gouda West en Gouda Noord, behoefte aan 
een kerkgebouw. 

Om aan de benodigde gelden te komen werd door de 
Hervormde gemeente, naast allerlei gevoerde acties, een 
Bouwfonds Gouda Oost opgericht. Voorafgaand aan de 
bouw van de Vredeskerk werd zondags gebruik gemaakt 
van de Land- en Tuinbouwschool aan de Sportlaan. De 
eerste dienst, waarbij de school tot de laatste plaats was 
bezet, vond plaats op 12 september 1965, met als voor-
ganger ds. G.J. van den Bogerd. Voor kinderen van 0-7 
jaar was er een crèche in de kleuterschool ‘Bartje’ en de 
zondagsschool startte die dag met maar liefst 30 kinde-
ren, waaronder veel nieuwkomertjes. De dankbaarheid 
en het enthousiasme vertaalden zich ook in de collecte, 
die 1350 gulden opbracht!

Voor het Bouwfonds kwamen inmiddels aanzienlijke 
giften binnen. Een van de vele ondersteunende activi-
teiten waren de kienavonden in de Anne Frankschool. Op 
1 oktober 1965 telde men een bedrag van ƒ 470,-. Dit 
lijkt in de tijd van de euro niet veel, maar toen werd een 
gift van tien gulden nog apart in de collectenlijst van het 
kerkblad vermeld.

De Vredeskerk in Gouda 40 jaar! 

Henny van Dolder – de Wit

Het slaan van de eerste paal door burgemeester P. van Dijke en voorzit-
ter van de kerkvoogdij G.H. van Nieuwpoort (ahgg)
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In maart 1966 stelde ds. Van den Bogerd voor om tij-
dens het koffiedrinken na de dienst een naam voor de 
nieuwe kerk te verzinnen. In de kerkenraad was de naam 
‘Vredeskerk’ al genoemd, maar ook andere namen wer-
den voorgesteld zoals Christus’ Vredekerk, Vredevorst-
kerk, Petruskerk, Opstandingskerk en Morgensterkerk.

In oktober 1966 bereikten kerkvoogdij en burgerlijke ge-
meente overeenstemming over de aankoop van 1200 m² 
grond aan de De Rijkestraat. De stand van het Bouwfonds 
bedroeg op 31 december 1966 ƒ 81.542,15, voldoende om 
tot aankoop van de grond over te gaan, hetgeen plaats 
vond op 19 september 1967.Wachtend op toestemming 
van diverse instanties zette architect Tjeerd de Jong zich 
aan de tekentafel om een schetsplan te maken. Enige tijd 
bleef het stil rond de kerkbouw.

In 1968 vertrok ds. Van den Bogerd naar Ridderkerk. 
Zijn opvolger, ds. H.C. van Itterzon kwam gelijk in de 
sfeer van de bouwplannen terecht, evenals zijn vrouw 
die een van de meest geslaagde bazars organiseerde, 
met een opbrengst van bijna 9000 gulden! Oud en jong 
zetten zich actief in om op de meest creatieve wijze geld 
bijeen te krijgen. In de bouwvergadering van 2 maart 
1969, kreeg architect De Jong opdracht om een bestek 
te maken met het verzoek ‘soberheid te betrachten in de 
afwerking om de kosten zo laag mogelijk te houden, dit 
echter niet ten koste van de degelijkheid en de construc-
tie’. Het werk werd aangenomen door de firma Vink te 
Moordrecht. Op zaterdag 29 augustus 1970 om elf uur ’s 
morgens ging de eerste paal de grond in. Op 7 november 
1971 vond de laatste dienst in de school plaats, gevolgd 
door de officiële ingebruikneming van de Vredeskerk op 
vrijdag 12 november. Op zondag 14 november leidde ds. 
Van Itterzon de eerste dienst in de Vredeskerk.

Het exterieur is eenvoudig van opzet, strak met een 
slanke toren, waarin een luidklok. In het interieur is in-
middels veel veranderd. Regelmatig vonden aanpassin-
gen plaats aan het gebruik van de kerk en diverse bij-
ruimten. Tegen de westelijke wand stond oorspronkelijk 
de preekstoel met doopvont, met aan weerszijden van 
het middenpad rijen stoelen in de lengterichting van 
de kerk. Sinds het jaar 2001, toen Wijkgemeente IV ge-
bruik ging maken van de Vredeskerk is de opstelling als 
het ware een slag gedraaid en bevindt zich het liturgisch 
centrum nu aan de brede zuidwand van de kerk, met de 
stoelen in brede rijen daarvoor. De verbondenheid met 
de schuin tegenoverliggende Marokkaanse Es-Salaam-
moskee wordt buiten zichtbaar door een pad van azuur-
blauwe tegels. Tijdens een buurtfeest in 2005 werd door 
kinderen een witte streep getrokken over de weg tus-
sen beide gebouwen. Dat vormde de aanleiding tot het 
leggen van dit ‘vredespad’ van de kunstenaars Ties Ten 
Bosch en Kamiel Verschuren.

Het oorspronkelijke orgel, gebouwd door de firma 
Slooff te Ouderkerk a/d IJssel werd vervangen door dat 
van de Pauluskerk, het kreeg een plaats tegen de wes-
telijke muur. Door de Vredeskerkgemeente worden ver-
schillende, vaak kortlopende activiteiten georganiseerd. 
Sommige zijn gericht op vorming op het gebied van ge-
loof, leven en zingeving. Andere hebben tot doel de ge-
meenteleden toe te rusten voor een specifieke opdracht 
of taak. Thema-avonden, leerhuisavonden, maar ook 
excursies en creatieve activiteiten vinden in dit aanbod 
hun plaats. Het jaarlijks terugkerend Kloosterweekend is 
hier een goed voorbeeld van’. De huidige predikante van 
de Vredeskerk is ds. Trijnie Bouw, (bijna) gediplomeerd 
Goudologe en een enthousiast lid van de Historische 
Vereniging Die Goude.


