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Bevindelijk leven in Gouda

J. Mastenbroek

Een stad met ruim 70.000 inwoners telt ui-
teraard een aantal kerkgebouwen. Van al die 
kerken staat er één, de oudste en bekendste 
kerk van Gouda, op een enkele minuut lopen 
verwijderd van Stadhuis en Markt: de Sint-
Janskerk. Als het ware heenwijzend naar 
vervlogen tijden, toen er van een scheiding 
tussen kerk en staat nog geen sprake was. 
We gaan andere kerken voorbij en beper-
ken ons tot enkele kerkformaties die direct 
of afgeleid uit de Afscheiding van 1834 zijn 
voortgekomen. Het Goudse protestantisme 
kent uit die ene wortel vele vertakkingen 
en zijscheuten. Zo goed als Gouda rooms-
katholieken en oud-katholieken telt, worden 
er ook langere tijd gereformeerden en (vrije) 
oud-gereformeerden aangetroffen. 

Bevindelijken

In de negentiende en twintigste eeuw ontstonden er 
binnen Gouda gemeenten en ook kerkgebouwen van de 
Afscheiding: de Gereformeerde kerk, de Christelijke Ge-
reformeerde kerk en later de kerk van de Gereformeer-
de Gemeente (na omzwervingen Ronsseweg en Nieuwe 
Gouwe Oostzijde) en van de Gereformeerde Gemeenten 
in Nederland (Stationsplein en Gerbrandyweg). 

De Vrij Evangelische Gemeente, het Apostolisch Ge-
nootschap, de Jehova’s Getuigen, de Kerk van Jezus 
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen aan de Cra-
bethstraat en de Gereformeerde kerk (Vrijgemaakt) 
passeren we. Evenals de Lutherse, Doopsgezinde, Re-
monstrantse, Vrijzinnige en Evangelische (Pinkster)
gemeenten. We richten ons op, zoals men die noemt, 
de ‘bevindelijken’. Van oorsprong bedeeld met de sma-
lende, maar terechte bijnaam ‘Zwartekousenkerken’. Er 
waren kerkjes van (vrije) oud-gereformeerde snit, zoals 
de niet meer bestaande Christelijke Gereformeerde Ge-
meente, niet te verwarren met de Christelijke Gerefor-
meerde kerk De Lichtwijzer aan de Hoge Gouwe 141. Deze 
gemeente heeft wortels vanuit de Afscheiding en is sinds 
1894 in Gouda gevestigd. Voordien kwam de gemeente 
samen in de zaal Oranje-Nederland. Het huidige kerkge-
bouw is in 1927-1928 gebouwd. Het orgel heeft oudere 
papieren en dateert uit 1805.

Honderd biggen, een gulden per stuk

De Christelijke Gereformeerde Gemeente ontstond in 
1962 en werd bediend door ds. J.W. Kloot (1915-1988), 
een veehouder uit Gouderak. Kloot was in 1954, nadat 
hij al drie jaar in den lande was voorgegaan in (vrije) 
samenkomsten, lerend ouderling geworden van een 
Christelijke Gereformeerde Gemeente in Gouderak, 
die in datzelfde jaar werd geïnstitueerd. Deze geeste-
lijke arbeid wist hij te combineren met zijn veehouderij. 
Vanuit zijn op principiële gronden stoelende weigering 
om op overheidsbevel zijn vee te laten inenten, zijnde 
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Ketterij voor. Voor het houden van deze dienst werd de 
kerk van de Gereformeerde Gemeente aan de Ronsseweg 
belangeloos ter beschikking gesteld. 

Voorzienigheidskapel

De voortzetting van de gemeente van ds. Kloot kwam 
vanaf circa 1986 samen in de Voorzienigheidskapel. Dat 
was in een herenhuis annex winkelpand aan de Hoge 

in strijd met vraag en antwoord 10 van de Heidelbergse 
Catechismus, werden zijn 28 koeien door de sterke arm 
weggehaald. Daardoor verloor hij een groot deel van zijn 
inkomen. Een schadevergoeding weigerde hij, eveneens 
uit principiële overtuiging. 

Kloot probeerde nog vier jaar zijn dagelijks werk voort 
te zetten, maar alles wat hij ondernam, mislukte. Hij 
dacht met een nieuwe veestapel zijn bedrijf te redden. 
Echter, al het jonge hoornvee stierf en toen hij op var-
kens overging kelderden de prijzen waardoor hij slechts 
voor honderd biggen een gulden per stuk kreeg. Hij gaf 
het niet op en stapte toen noodgedwongen over op het 
houden van kippen. Dat leek goed te gaan. Maar toen hij 
zich daaruit financieel kon bedruipen, sloeg een ziekte 
onder het pluimvee toe en stierven ze bij bosjes. Eerst 
toen zag hij in al die tegenslagen Gods hand en gaf hij 
zich gewonnen om zijn boerenbedrijf te beëindigen en 
predikant te worden. Dat was in 1962. Zijn inkomen? Dat 
bestond uit giften die in elke kerkdienst in het eerste 
collectezakje werden gestopt. De collecteopbrengst op 
Dankdag 1973 was zodanig hoog dat hij er als aanden-
ken een reprint Statenbijbel voor kocht. Na zijn dood 
is deze geschonken aan de kerk aan de Nieuwe Gouwe 
Oostzijde. 

Trouw bediende ds. Kloot zijn gemeente. Elke zondag 
hield hij twee diensten en ook elke woensdagavond was 
er kerk. Zijn wens om in later jaren aansluiting te zoe-
ken bij het landelijke verband van Oud Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland bleef onvervuld. Wel kreeg hij 
toestemming om in enkele plaatselijke gemeenten van 
dit kerkverband voor te gaan. Zijn Goudse (vrije) ge-
meente kwam samen aan de Turfmarkt, in een gebouw 
achter de voormalige synagoge en bestond uit ongeveer 
veertig leden. De naam werd naderhand gewijzigd in 
Oud Gereformeerd. In de volksmond gebruikte men voor 
dit gebouwtje een andere benaming, die we hier ach-
terwege laten omdat deze haaks staat op het Algemeen 
Beschaafd Nederlands. In 1978 was de gezondheidstoe-
stand van dominee Kloot zodanig dat het preken niet 
meer ging. Hij overleed geheel onverwacht, terwijl hij in 
zijn tuintje achter zijn woning aan de Tweede Kade 64 de 
bloemen verzorgde. In de rouwdienst ging ds. M. van de 

Hoge Gouwe 157 ooit de Voorzienigheidskapel, nu een antiek- en 
brocantezaak  ( foto Nico J.Boerboom)
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zijn royale woning aan de Zeugstraat 76. “Nu staat het 
cijfer zeven voorop, dat betekent zegen!”, zei de voor-
ganger. Maar de gemeente verliep wegens vergrijzing. 

Van Welzen had een veelbewogen leven. Zijn jeugd-
jaren kenmerkten zich door vroomheid, die hem de 
bijnaam ‘kwezeltje’ opleverde. Hij wist van aanpakken; 
zijn vader was óf werkloos óf failliet en dat probeerde 
de zoon in zijn eigen leven te voorkomen. Hij werd bak-
ker en later fabrikant in suikerwerken. In 1927 hield hij 
zijn eerste spreekbeurten. Vijf jaar later werd hij in zijn 
geboortestad Rotterdam tot predikant bevestigd in een 
vrije gemeente, die dus niet bij een bestaand kerkge-
nootschap was aangesloten. Elke zondag hield hij drie-
maal kerkdienst. Zijn gemeente zong de psalmen uit de 
berijming van Petrus Datheen uit 1566. Hij nam een be-
roep naar Gouda aan. In zijn afscheidspreek van zijn Rot-
terdamse gemeente voorspelde hij dat een derde deel 
van Rotterdam verwoest zou worden. Dat gebeurde vijf 
jaar later, door het bombardement op 14 mei 1940. In 
Gouda ging hij voor in een gebouw aan de Peperstraat, 
Tot heil des volks. Inmiddels had hij zijn gemeente de Ne-
derduits Gereformeerde Gemeente genoemd. Trouw kon 
hem niet ontzegd worden; hij heeft in zijn Goudse jaren 
voor 38 beroepen uit andere gemeenten bedankt. Hij gaf 
een eigen maandblad uit, De Trompet genoemd. 

Van Welzen schreef een autobiografie onder de veel-
zeggende titel Vóór de Wijngaard, In de Wijngaard, Dóór 
de Wijngaard, alles vanachter zijn typemachine. Bij ge-
brek aan kopieerapparatuur (die toen nog niet bestond) 
typte hij complete boeken over, onder anderen van 
de Engelse prediker John Bunyan, bekend van zijn we-
reldberoemde boek De christenreis. Die boeken liet hij 
vervolgens stencilen en inbinden, terwijl ze nog wel an-
tiquarisch te krijgen waren. Maar als hij zelf door de in-
houd werd gepakt, spaarde hij kosten nog moeiten om 
er ook gemeenteleden in te laten delen. 

Aanvankelijk woonde Van Welzen aan de Westhaven 19 
en Turfmarkt 54. Van 1958 tot 1962 nam hij zijn intrek in 
de Crabethstraat (Eben-Haëzer) totdat hij naar de Zeug-
straat verhuisde. Hoewel hij Johannes heette, onderte-
kende hij zijn geschriften met John van Welzen. 

Gouwe 157, waar Krijn Hak, een voormalige aannemer en 
ouderling bij ds. Kloot, hem in 1978 als predikant opge-
volgd was. Het oude gebouwtje waarin ds. Kloot voor-
ging werd niet langer gebruikt; aannemer Hak had eerst 
nog een kerkje gebouwd op de plaats van het eerdere. 
Toen hij erachter kwam dat de grond waarop de kerk 
stond verzekerd was, zag hij dit als een belemmering om 
daar te blijven preken. Vervolgens vergaderde hij met 
enkele gezinnen in zijn royale woning aan het Van Ber-
gen IJzendoornpark. Wegens ruimteproblemen betrok 
hij later een andere plaats van samenkomst, de Voorzie-
nigheidskapel, voorheen een stoffeerderijwinkel. Nu is in 
dit pand Brocante Rossetti gevestigd. 

De naam van deze ‘kapel’ was in grote letters aange-
bracht op het glazen bovenlicht van de entree. Hak had 
aanvankelijk een bloeiend bedrijf in Polsbroek, een tim-
merfabriek annex aannemerij. Vanwege zijn bezwaar om 
op zondag naar Gouda te rijden om voor te gaan in de 
gemeente, verkocht hij zijn zaak en kocht hij een woning 
aan het Van Bergen IJzendoornpark om zodoende dicht 
bij zijn gemeente te wonen. 

Ook deze gemeente ging teloor. Er zat geen groei in 
en bleek op den duur ook niet meer levensvatbaar. Ze 
was slechts klein in ledental en niet aangesloten bij welk 
kerkgenootschap dan ook. Maar vanzelfsprekend van 
orthodoxe snit. Dominee Hak ging weer terug naar Pols-
broek en heeft daar nog circa twee jaar in de stal van 
een boerderij gepreekt. Zondags bestond zijn gehoor 
uit twee gezinnen die in deze boerderij woonden. In de 
weekdiensten kwam er ook een aantal Goudse gezin-
nen naar zijn prediking luisteren. In 1987 betekende een 
hartkwaal het einde van zijn leven. Hij was toen nog maar 
41 jaar oud. Circa vijftig mensen sloten zich toen aan bij 
het Hervormd Lokaal te Capelle aan den IJssel, waar zij 
uitsluitend op woensdagavond kerkten vanwege het be-
zwaar tegen rijden op zondag.

Dominee Van Welzen

Gouda kende een markante prediker: ds. Joh. van Wel-
zen (1887-1973). Hij hield kerkdiensten in zijn woning 
aan de Crabethstraat 67. Later verhuisde de groep naar 
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naar Gouda. Een ontnuchtering voor dominee Van den 
Broek, die bij zijn terugkeer een ander in zijn plaats zag. 
Hij nam prompt een beroep aan naar een gemeente te 
Nieuw-Amsterdam en Wessels werd de vaste voorganger 
in Gouda. 

Wessels liet enkele preken drukken. Het was zijn wens 
om een verklaring over de Openbaring van Johannes te 
schrijven, maar zover kwam het niet. Aan de voorberei-
dingen op de zondagse preken had hij zijn handen meer 
dan vol. Gelet op het feit dat Wessels een gebrocheerde 
preek bij de eerder genoemde Maaskant liet uitgeven, 
is het niet onwaarschijnlijk dat zijn gemeente ook enige 

‘De man van de zeven gemeenten’

Er was een gebouwtje aan de Wilhelminastraat, waar 
begin vorige eeuw reizend prediker Jac. van Leeuwen 
Pzn. voorging. Deze voorganger werd wel ‘de man van 
de zeven gemeenten’ genoemd. Die naam had niets te 
maken met de bekende zeven gemeenten in Klein-Azië, 
maar had een andere achtergrond. Van Leeuwen was als 
dominee verbonden aan zeven gemeenten: Aalsmeer, 
Barneveld, Dordrecht, Gouda, Hilversum, Rotterdam en 
Utrecht. Hij reisde met een koetsje van plaats tot plaats 
en als hij ergens het Heilig Avondmaal moest bedienen, 
nam hij in een bruingelakte houten kist zijn eigen avond-
maalstel mee, bestaande uit wijnkan, broodschaal en of-
ferschaaltjes. Dit avondmaalstel bevindt zich in de The-
ologische School van de Gereformeerde Gemeenten in 
Rotterdam. Later kwamen er nog enkele andere groep-
jes bij dit zevental; Neerlangbroek, Elst (bij Amerongen) 
en Leusden. Om de beurt ging Van Leeuwen op zondag 
aanvankelijk in een van deze zeven gemeenten voor. 
Dat hield dus in dat hij eenmaal per zeven weken ook in 
Gouda diensten hield. In Aalsmeer was hij tot predikant 
bevestigd door zijn vriend Jan Verzaal, een Boskoopse 
kruidenier. Of deze bevestiging de toets van het kerk-
recht kon doorstaan is een andere vraag … Kortom, de 
kaart van kerkelijk Gouda was bont, kleurrijk, divers en 
wijdvertakt.

Nieuwehaven 55

Dan was er ook nog een gebouwtje achter het huis aan 
de Nieuwehaven 55 van ene Dijkshoorn, later jarenlang 
bewoond door ouderling P. Hoogendoorn, sigarenmaker 
van beroep, waar elke zondag een groepje mensen in 
de diensten samenkwam. Voorgangers waren de predi-
kanten G. Plascher uit Rijssen en ds. Joh. van den Broek 
DJzn. Laatstgenoemde was vast aan deze Goudse groep 
verbonden. Toen hij van april tot augustus 1882 gemeen-
ten in Zuid-Afrika ging bezoeken, ging ds. M.J. Wessels 
in zijn plaats in Gouda voor. Wessels, die toen nog in 
Utrecht woonde, beviel de hoorders beter dan hun ei-
gen voorganger Van den Broek. In juni 1882 verhuisde hij 

Nieuwe Haven 55 voorzijde (foto Nico J.Boerboom)
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Nieuwe Haven 55 achterzijde (foto Nico J.Boerboom)

Van Oranje-Nederland naar de Stationspleinkerk

Er is nog méér over kerkelijk Gouda te melden: het kerk-
gebouw aan het Stationsplein, dat nu behoort tot de 
Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Officieel heet 
deze kerk Oranjekerk. In de wandelgangen spreekt men 
over de Stationspleinkerk. Deze kerk is de opvolger van 
zaal Oranje-Nederland (voorheen Turfmarkt 54-56). Dit 
gebouw was eerst in eigendom bij uitgever B.H. Maas-
kant, die prekenboekjes en andere stichtelijke lectuur 
uitgaf. Hier werd op 12 juli 1908 de Gereformeerde Ge-
meente geïnstitueerd. Voor die tijd waren er twee par-
ticuliere woningen beschikbaar gesteld waarin een aan-
tal mensen op zondag samenkwam. Er werd dan uit een 
prekenboek voorgelezen. Het ene groepje kwam samen 
bij W. Broer aan de Raam 44 en de andere groep aan de 
Boelekade 127 bij C. Hoogendoorn. De bezoekers waren 
uit onderscheidene kerken en groepen afkomstig, waar 
naar hun inzicht de leer der waarheid verwaterde en het 
fijne goud verdonkerde. Later gingen de bezoekers van 
deze beide groepen samen en kerkten ze dus in de zaal 
Oranje-Nederland aan de Turfmarkt. Aanvankelijk ver-
huurde Maaskant zijn zaal aan de gereformeerden. Maar 
toen hij hoorde dat zij plannen hadden om verderop aan 
de Turfmarkt een eigen kerk te bouwen, zag Maaskant 
zich in zijn inkomsten behoorlijk aangetast. Toen in 1887 
de Turfmarktkerk gereed kwam, maakte de groep waar-
uit de Gereformeerde Gemeente is voorgekomen gebruik 
van zaal Oranje-Nederland. In 1931 kwam er voor de ge-
reformeerden een nieuwe Turfmarktkerk, als opvolger 
van de kerk uit 1887. Knap ingewikkeld allemaal!

Kerkdiensten en worstelaars

Maaskant was een zakenman; hij haalde eruit wat hij er-
uit kon halen. Het gebouw kreeg een multifunctionele 
bestemming. Zondags kerkte de gemeente daar en door 
de week waren er allerlei seculiere activiteiten. Als het 
maar de nodige huurpenningen opbracht. Politieke sa-
menkomsten van verscheidene kleur, muziekuitvoerin-
gen en zelfs bedenkelijke optredens van worstelaars! 
Op de begane grond van dit twee verdiepingen tellen-

tijd gebruik heeft gemaakt van de lokaliteiten van deze 
uitgever. In 1889 vertrok Wessels naar Den Haag. Daar 
werd hij voorganger van een vrije Oud Gereformeerde 
Gemeente, een groepje van circa twintig hoorders. In 
1910 is Wessels overleden, 69 jaar oud.

Ook in de Heerenstraat 5 was een godsdienstige sa-
menkomst. Begin 1930 werden daar door een groepje 
malcontenten leesdiensten verzorgd. Twee diensten op 
zondag; op dinsdagavond ging regelmatig ds. B. Toes, 
predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente in Ne-
derland te Kinderdijk daar in de prediking voor. 
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en kosterswoning, alsook de inventaris en het orgel was 
een bedrag gemoeid van ƒ 88.655,-. 

Installatiebedrijf N.W. Schreuder uit Amersfoort legde 
in deze kerk centrale verwarming aan; een luxe die in die 
tijd nogal wat kerkgebouwen moesten ontberen. In het 
kerkelijk weekblad De Saambinder adverteerde dit be-
drijf dat ook deze kerk verwarming van Schreuder heeft: 
“Daar gingen zelfs de mensen uit de Ger. Kerk te kerk 
omdat het daar zoo lekker warm was!”

Toen een jaar later de fraaie pastorie werd gebouwd was 
het geheel compleet. Het leek er enkele jaren geleden 
op dat de dagen van deze pastorie geteld waren; door 
de gemeentelijke stadsontwikkeling in de zogenaamde 
Spoorzone was het aanvankelijk de bedoeling dat het 
pand door de sloophamer zou worden geveld. Er zou een 
grootscheepse winkelpromenade worden ontwikkeld. 
Die plannen haalden het niet. Bekende predikanten die 
aan deze gemeente verbonden waren, zijn dr. C. Steen-
blok, ds. F. Mallan en ds. A. van den Berg. Sinds kort is 
de pastorie vergaderruimte.

De man met de lange baard

Een gewaardeerde ouderling – zonder al die andere 
ambtsdragers tekort te doen natuurlijk – was de patriar-

de pand was in het eerste gedeelte de boekhandel van 
Maaskant gevestigd, daarachter bevond zich een ver-
huurde woning, dan een open ruimte, gevolgd door een 
kerkenraadskamer met daar weer achter de kerkzaal. 
Van brandweerinspecties en veiligheidseisen was toen 
nog geen sprake!

De toeloop bleef groeien. Er ontstonden ruimtepro-
blemen. Klapstoeltjes moesten oplossing bieden. Ze 
werden in het gangpad geplaatst. Als de kerkenraad dan 
bij de aanvang van de diensten binnenkwam en naar vo-
ren liep, moesten ze worden ingeklapt om de broeders 
vrije doorgang te geven, zo overvol was het. Het pand 
ging later over in handen van een dochter van Maaskant. 
Zij bood in 1920 het gebouw te koop aan. Voor 14.000 
gulden kocht de Gereformeerde Gemeente dit pand. 
Maar vanwege de gestage groei – er kwamen steeds weer 
gezinnen over uit onder andere de Nederlands Hervorm-
de en de Gereformeerde Kerk – werd in 1932 uitgekeken 
naar een geschikte locatie om een kerk te bouwen.

 Ten slotte werd in 1935 besloten om naast het trein-
station een kerk te bouwen. In rap tempo werden de 
plannen omgezet in daden. Op 21 april 1936 werd de 
bouw aanbesteed aan de plaatselijke aannemer firma 
C.J. Smit, die tot deze gemeente behoorde. Het was in 
de dertiger jaren een moeilijke tijd; ons land zuchtte on-
der de economische crisis. Er waren dan ook heel wat ge-
gadigden, maar Smit was met ƒ44.877,- de laagste van 
de achttien inschrijvers. Ook de onderaannemers waren 
mensen uit ‘eigen kring’: metselbedrijf F.K. van Winger-
den, machinaal timmerwerk leverde firma N. Verdouw en 
het loodgietersbedrijf van B. van der Valk zorgde onder 
andere voor de koperen spits op het dak. 

Nog geen negentigduizend gulden!

Ds. A. de Blois legde op 20 juli 1936 de eerste steen voor 
de nieuwe kerk. Niet zoals gebruikelijk aan de buitenkant 
van het gebouw, maar in het portaal van de hoofdingang. 
In een ongelooflijk krap tijdsbestek van vier en een halve 
maand kwam de kerk gereed. Op 8 december werd de 
eerste dienst gehouden. Met het gehele complex, be-
staande uit kerkgebouw, vergaderzaal, consistoriekamer 

Ds. F.Mallan
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C.H.A.Kamermans

chale C.H.A. Kamermans (1880-1973), die de gemeente 
van 1926 tot 1948 als ouderling en daarvoor al een jaar 
als diaken gediend heeft. Met zijn lange baard was hij een 
bekende verschijning. Hij woonde Achter de Vismarkt, 
waar hij een schildersbedrijf had. In 1946 sloot hij zich 
aan bij de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland, 
dat samenkwam in het niet meer bestaande kerkje aan 
de Zuidkade. Daar is hij nog een aantal jaren in de lees-
diensten voorgegaan. Wegens bezwaren tegen rijden op 
zondag, liep hij de eerste jaren uit Gouda naar het Wad-
dinxveense kerkje en weer terug. Toen zijn gevorderde 
leeftijd hem dat bemoeilijkte, reed hij zaterdagsavonds 
naar Waddinxveen en logeerde daar dan tot maandag, 
om dan weer terug te keren.

Tienduizend dakpannen sneuvelden

De oorlogsjaren hebben de Oranjekerk bepaald geen 
goed gedaan. Drie dagen na het uitbreken van de oor-
log kreeg de kerkenraad al opdracht om de kerk onmid-
dellijk te ontruimen. Het kerkgebouw moest dienen om 
evacués op te vangen. Voornamelijk vluchtelingen uit de 
zwaar getroffen Rotterdamse binnenstad. Werk aan de 
winkel … alle banken moesten uit de kerk en werden on-
der dekzeilen buiten opgeslagen. De kerkvloer werd met 
een laag stro bedekt en gereed gemaakt voor opvang.

Op maandag 6 november 1944 lag de kerk in de vuur-
linie bij het bombardement op het stationsgebouw. Dat 
veranderde in een rokende puinhoop. De kerk liep hierbij 
zware schade op. Er werden tienduizend pannen van het 
dak geblazen, bijna alle glas-in-loodramen werden ver-
nield en ook het interieur moest het gedeeltelijk ontgel-
den. De herstelkosten worden geraamd op zo’n tiendui-
zend gulden. In februari 1945 kan de gemeente weer in 
de eigen kerk samenkomen, nadat vanaf half november 
1944 gebruik mocht maken van de gereformeerde Turf-
marktkerk. 

Stationsplein-Ronsseweg-Nieuwe Gouwe Oostzijde

In 1953 voltrok zich een scheuring binnen het landelijke 
kerkverband. Ook de Goudse gemeente viel in twee de-
len uiteen. Kerk en pastorie werden na een rechterlijke 
uitspraak toegewezen aan de Gereformeerde Gemeente 
in Nederland, de naam van het nieuwe kerkverband. In 
1959 werd Gereformeerde Gemeente daardoor dakloos. 
De Turfmarktkerk was vanaf dat jaar het toevluchtsoord 
voor de Gereformeerde Gemeente, die het zonder eigen 
kerkgebouw moest stellen. Totdat zij in 1965 een nieuwe 
kerk aan de Ronsseweg in gebruik nam, tegenover het 
Groene Hartziekenhuis. Vanwege de groei ontstond er 
een tekort aan zitplaatsen in dezer kerk. Mede door 
strengere eisen van de brandweer en beperkte parkeer-
voorzieningen werd naar een andere locatie uitgezien. 
Deze werd gevonden aan de Nieuwe Gouwe Oostzijde. 
De eerste dienst in de nieuwe kerk met bijna 1200 zit-
plaatsen werd gehouden op Dankdag 5 november 2008. 
Op 18 november volgde de officiële ingebruikname. 
Vanwege de bijzondere architectuur van dit kerkgebouw 
heeft een deel van de Goudse bevolking in de wandel-
gangen daar namen voor bedacht: ‘het strijkijzer’ en ‘de 
mijter’. Met een link naar Rome wordt ook wel gezegd: 
‘de Sint Clementskerk’ als knipoog naar de predikant die 
sinds 2000 aan deze gemeente verbonden is: dominee 
G. Clements …
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Gerbrandyweg

In 1980 voltrok zich binnen de Gereformeerde Gemeente 
in Nederland, de gemeente die in de kerk aan het Sta-
tionsplein samenkomt, een scheuring. Deze had in na-
volging ook in enkele andere plaatsen een scheiden van 
wegen tot gevolg. Ongeveer de helft van de leden van de 
Stationspleingemeente trad uit het landelijke kerkver-
band. Degenen die het verband trouw wensten te blij-
ven, kerkten vanaf die tijd op andere plaatsen, het langst 
nog, vanaf 1984 tot 1993 in de Turfmarktkerk. Er werd 
naar een geschikte locatie gezocht om een kerkgebouw 
te laten verrijzen. Deze werd ten slotte gevonden aan 
de Gerbrandyweg, na enkele vergeefse pogingen elders. 
Sinds oktober 1993 heeft de gemeente daar een fraai en 
doelmatig kerkgebouw. De gevolgen van de scheuring 
van 1980, waardoor de gemeente aan het Stationsplein 
van december 1980 tot februari 2009 behoorde tot het 
kleine verband van de Gereformeerde Gemeenten in Ne-
derland (buiten verband), werden dus weer ongedaan 
gemaakt doordat de Stationspleingemeente terugkeerde 
tot het oude kerkverband. Als bijzonderheid vermelden 
we nog dat van 2010-2011 beide gemeenten gelijktijdig 
een eigen predikant hadden. Ds. A. Schultink diende van 
2010 tot 2015 de Stationspleingemeente en ds. A. Geu-
ze stond van 2007 tot 2011 aan de gemeente die in de 
Gerbrandyweg samenkomt. Dit is des te meer bijzonder, 
aangezien het twee van de zes predikanten betreft die in 
dit kerkverband dienen.

Ten slotte

De opdracht voor dit artikel was om ook het anekdo-
tische element aandacht te geven. Dat was een lastige 
opgave. Hier en daar treft de lezer wellicht een passage 
aan die voor een glimlach zorgt. Vanzelfsprekend bevat 
de kerkgeschiedenis anekdoten. Maar helaas zijn er veel 
meer zaken die tot verdriet aanleiding zouden moeten 
geven: de verbrokkeling en versplintering van wat eens 
de oude en ongedeelde vaderlandse kerk was. Het moge 
niet onvermeld blijven dat in enkele kerken geregeld 
wordt gebeden of gemeenten die nu nog gescheiden 
naast elkaar leven, en die in waarheid bijeen behoren, 
ook bijeengebracht zouden mogen worden. 

Wellicht duizelde het de lezer om over zoveel kerken 
en kerkjes, over scheuring en heling te lezen en is men 
de draad kwijtgeraakt. Begrijpelijk voor ‘een vreemde-
ling in Jeruzalem’, een ‘buitenstaander’. De wortel van 
al deze kerken ligt in 1517. Maar helaas wel diep onder 
de grond …

Volledig zijn we in dit artikel niet; daar zou een com-
plete Tidinge mee gevuld kunnen worden en dat was niet 
de bedoeling. Het ging erom een dwarsdoorsnede te 
geven van de veelkleurigheid van een smaldeel van het 
Goudse kerkelijke leven in verleden en heden. Ook al 
domineerde in deze beschreven veelkleurigheid de kleur 
zwart ...


