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De kerkelijke breuk in de eerste helft van de 19e eeuw

Ruim tweehonderd jaar geleden waren de veranderin-
gen binnen de oude Nederduitsch Gereformeerde Kerk, 
ontstaan tijdens de Reformatie (te Gouda in 1572) en in 
1817 Hervormde Kerk genoemd, de aanleiding dat een 
deel van het kerkvolk zich hier niet meer thuis voelde. 
Er ontstaat een richtingenstrijd tussen aanhangers van 
een verlichte Bijbelinterpretatie, onder verwatering van 
de belijdenisgeschriften uit 1619, en de aanhangers van 
de gereformeerde leer, die vasthielden aan deze oude 
belijdenis. In 1834 begint landelijk een uittocht (de Af-
scheiding) uit de Hervormde Kerk van een klein deel van 
deze gereformeerden. Ook in Gouda ontkomt men niet 
aan deze richtingenstrijd en in 1836 zijn er Goudse af-
gescheidenen, die bijeenkomen in een woning aan de 
Hoefsteeg. Deze jonge kerkgemeenschap heeft niet lang 
bestaan (tot ca. 1844) vanwege de interne meningsver-
schillen over de kerkelijke richting.1

De Gereformeerde Gemeente onder het Kruis

In 1841 maakt in Gouda een tweede groep gereformeer-
den zich los van de Hervormde Gemeente. Er ontstaat 
een huisgemeente, ook ‘gezelschap’ genoemd, samen-
komend in de horlogewinkel van Gerrit van Staverden aan 
de Groenendaal. De bezoekers aan deze huisgemeente 
zijn gereformeerden met een ‘bevindelijke’ signatuur. 
Zij stellen een persoonlijke geloofservaring centraal. De 
meeste bezoekers zijn afkomstig van buiten de stad. 

De Gereformeerde Kerk van Gouda:  
losmaking en wederkeer 1849-2016 
 

J.M. ten Napel

Als we spreken over ‘gereformeerden’ in 
Gouda is een nadere duiding nodig. Gouda 
telt in 2016 zes kerkelijke gemeenten met 
een gereformeerde signatuur. Dit artikel 
beschrijft de geschiedenis van de Gerefor-
meerde Kerk van Gouda uit 1892, die haar 
fundament heeft in het samengaan van de 
Gereformeerde Gemeente onder het Kruis 
(uit 1849) en de Nederduitsch Gereformeer-
de Kerk (uit 1887). Beide gemeenten ontston-
den door het uittreden van orthodoxe leden 
van de Hervormde Gemeente als gevolg van 
interne conflicten over de kerkelijke leer en 
organisatie. De kerkelijke fusie in 1892 is 
weer de aanleiding tot nieuwe afsplitsingen 
en leidt tot het ontstaan van andere Goudse, 
zich gereformeerd noemende, kerkelijke ge-
meenten. 

Ook binnen de Hervormde Kerk heeft gedurende de laat-
ste honderd jaar een herwaardering plaatsgevonden be-
treffende een gereformeerde visie op het kerk-zijn. Dit 
heeft in Gouda, na een langjarig proces, geresulteerd in 
het samengaan per 18 december 2016 van de Hervormde 
Gemeente en de Gereformeerde Kerk als Protestantse 
Gemeente van Gouda, met zeven wijkgemeenten en zes 
kerkgebouwen. 
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Maandelijks preekt in deze huisgemeente Cornelis van 
den Oever, een welbespraakte oefenaar (lerend ouder-
ling), die verbonden is aan een afgescheiden gemeente 
in Rotterdam. 

Van den Oever is de stuwende kracht achter het in juni 
1844 door dertien gemeenten gevormde landelijke kerk-
verband van de ‘Gereformeerde Kerk onder het Kruis’. 
Tijdens deze vergadering wordt Van den Oever bevestigd 
als predikant van de Rotterdamse gemeente.2 De Goudse 
huisgemeente verbindt zich in 1844 aan deze Rotter-
damse gemeente. Door groei in ledenaantal ontstaat de 
wens om elke zondag diensten in Gouda te houden. 

Van den Oever krijg het te druk in zijn eigen Rotter-
damse gemeente en de oefenaar Frederik Urbanus (1792-
1877) uit Delft, een vertrouweling van Van den Oever, is 
bereid om op zondag in Gouda voor te gaan. Urbanus, 
ouderling bij een afgescheiden gemeente in Schiedam, 
verbindt zich aan de Rotterdamse Kruisgemeente van ds. 
Van den Oever, waar hij na onderzoek door de Algemene 
Kerkvergadering (september 1845) wordt toegelaten tot 
de post van ‘Kategiseermeester en krankenbezoeker’.

Het plaatsgebrek in de woning van Van Staveren wordt 
opgelost door vanaf 1846 bijeen te komen in een schuur 
van een wasserij aan de Kattensingel. Het stichten van 
een eigen Goudse gemeente is dichtbij. Onder leiding 
van ds. Van den Oever wordt op 24 augustus 1849 over-
gegaan tot het instellen van de ambten. Frederik Urba-
nus wordt gekozen tot ouderling, Willem Eykhoff en Ka-
rel Nieuwland tot diaken en Cornelis van Eeuwen, een 
vriend van ds. Van den Oever, tot Kerkvoogd. Deze ker-
kelijke gemeente aan de Kattensingel is de voorloper van 
de in 1892 gevormde Gereformeerde Kerk.

Frederik Urbanus vestigt zich in oktober 1849 met zijn 
tweede vrouw Hendrica Coepijn en schoonzuster Jen-
neke (Jansje) Coepijn in Gouda. Hij dient de gemeente 
voor vierenhalve gulden per week en ontvangt daarnaast 
van ds. Van den Oever gedurende twaalf jaar een bedrag 
van 60 gulden. Hij stuurde in 1835 een brief, geschre-
ven door zijn eerste vrouw Johanna van Zwaansdijk, aan 
het Hervormd genootschap te Delft om de namen van 
zijn gezin uit het lidmatenboek te schrappen.3 Urbanus 
ondertekende deze brief en in 1852 de koopakte voor 

Stroomschema Gereformeerde Kerk van Gouda ( J.M. ten Napel)

1. A.R van de Putte, ‘Eenige mededeelingen over het ontstaan der 
Geref. kerk te Gouda’, in Goudse kerkbode, feb.1932.
2. Notulen van de algemene kerkelijke vergaderingen van de Ge-
reformeerde kerk onder het kruis (1844-1869), heruitgave 1982 door 
Den Hartog’s uitgeverij b.v.
3. ‘Afscheiding te Delft’, in Weekblad De Reformatie, december 1984.
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gestart kan worden met de bouw. Op 23 maart 1853 is de 
eerste bijeenkomst in het kleine kerkgebouw, de ‘Sin-
gelkerk’ genoemd. Alida Vermeulen-Van Galen schenkt 
een gedenksteen met de woorden ‘Eben-Haezer’. Deze 
gedenksteen is nog te zien in de gevel van de consisto-
riekamer van de Turfmarktkerk. 

de Goudse wasserij aan de Kattensingel met een kruisje; 
hij kon niet schrijven.4 Zijn theologische kennis voor het 
‘spreken van een stichtelijk woord’, het zogeheten oefe-
nen, krijgt hij door het laten voorlezen van de preken van 
oudvaders (uit de 17e en 18e eeuw). 

De Singelkerk buiten de stad.

Tot de eerste leden van de huisgemeente aan de Groe-
nendaal behoren Willem Eijkhoff (kuipersknecht) en zijn 
vrouw Aagje van Staveren (de dochter van de horlogema-
ker). De zuster van Willem, Maria Eijkhoff, huwt in 1827 
met Johannes (Jannes) Bos uit Kampen, die werkzaam is 
bij de loodwitmakerij Het Klaverblad aan de Kattensingel. 
Loodwit maken is ongezond werk en Jannes verandert na 
1840 van beroep en wordt ‘klederblaeker’ door het aan-
kopen van de naast de loodwitmakerij gelegen wasserij 
(huis, schuur en bleekveld). Op 24 februari 1846 overlijdt 
Jannes op 49-jarige leeftijd en komt de gelegenheid om 
de wasschuur te gebruiken voor de bijeenkomsten van 
de huisgemeente uit de Groenendaal. Een plek buiten de 
stad – de stadspoorten waren nog intact – past ook bij 
deze bevindelijke gereformeerden; zij mijden confronta-
ties met de plaatselijke overheid, die bijeenkomsten van 
‘separatisten’ verbood. 

Op de kerkenraadsvergadering van december 1849 
wordt gesproken over het kopen van de wasserij voor 
800 gulden.5 Deze koop gaat niet door, zodat in 1850 
wordt besloten om om te zien naar een ander gebouw. 
Maria Eijkhoff overlijdt op 12 maart 1851 en op 2 februari 
1852 worden alsnog woning, schuur, erf en weiland voor 
1000 gulden gekocht van de voogden van de minderja-
rige erfgename Johanna Grietje Bos, die is opgenomen in 
‘het gestight’, het weeshuis aan de Spieringstraat.

De gemeente groeit in ledental en men besluit in sep-
tember 1852 op het erf een kerk te bouwen. Met 353 
gulden in kas en een lening van 1200 gulden van zes 
broeders, komt men geld te kort. Men vraagt aan het 
Goudse gemeentebestuur om een bijdrage van 1500 gul-
den, die niet wordt toegekend. Een bedrag van 850 gul-
den wordt alsnog geleend, zodat in november 1852 toch 

Kadastrale Situatie Kattensingel nabij Katshof. Situering (ca 1904) 
voormalige kerkelijke gebouwen zijn aangegeven ( J.M. Ten Napel)
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Van Christelijk Afgescheiden gemeente naar
Christelijk Gereformeerde gemeente

De overgang naar Christelijk Afgescheiden gemeente 
heeft gevolgen voor de kerkenraad, die voortaan zich-
zelf niet aanvult, maar nu verkiezingen houdt door het 
oproepen van de manslidmaten. Ook de mogelijkheden 
voor het beroepen van een predikant zijn thans ruimer, 
wel onder de voorwaarde die de predikant verplicht het 
predikantgewaad te dragen (driekante steek, vest met 
bef, preekrok, korte broek, fijne zwarte kousen en lage 
schoenen met zilveren gesp). Na twee jaar beroepings-
werk wordt in mei 1867 ds. Israel Middel bevestigd. In 
juni 1867 begint men, na de aankoop en sloop van het 
huisje naast de ingang van de kerk, met de bouw van een 
nieuwe pastorie. 

Urbanus, reeds op leeftijd, blijft zijn traktement van 
234 gulden behouden. Door de komst van ds. Middel 
groeit de gemeente en wordt gesproken over een gro-
tere kerk, hetgeen in april 1870 resulteert in het verlen-
gen van de bestaande kerk met 9,4 meter. Ds. Middel 
verandert bij zijn aantreden ook de samenstelling en het 
functioneren van de kerkenraad (zoals functies, aantal 
ambtsdragers en het periodiek aftreden) op basis van 
de Dordtsche Kerkorde. De functie van notabele (twee 
personen) wordt afgeschaft en als compromis volgt een 
benoeming tot assistent-kerkvoogd. In december 1869 
grijpt ds. Middel nogmaals in en wordt de functie van 
(assistent) kerkvoogd afgeschaft en wordt de kerken-
raad uitgebreid met één ouderling en twee diakenen. 
Kerkvoogd Cornelis van Eeuwen wordt nu diaken en de 
financiële taken worden voortaan overgelaten aan een 
commissie.

In maart 1864 spreekt de kerkenraad, op voorstel van 
Cornelis van Eeuwen, over de oprichting van een Christe-
lijke school. Een eerder overleg hierover in februari 1858 
met de ‘Vrienden der Waarheid’ heeft geen resultaat op-
geleverd. Men besluit dat de kerk een lening aangaat van 
2500 gulden om een huis te kopen voor dat doel. In 1860 
komt de landelijk Vereniging voor Christelijk Nationaal 
Onderwijs (cns) tot stand. Op initiatief van de kerken-
raad wordt in Gouda (1868) aan de Lange Groenendaal 

4. samh, AC189-18: Akte van overdracht, van huis, erf en grond, wijk 
Q99, februari 1852.
5. samh, AC189-1 en 2: Notulen ( 1849-1871) kerkenraad Gerefor-
meerde gemeente onder het Kruis.
6. F.L Bos, Kruisdominees, hoofdstuk ‘Het grote conflict’, Kampen 
1953, p. 158-172.
7. Notulen van de algemene kerkelijke vergaderingen.

Van Kruisgemeente naar Afgescheiden gemeente

De Goudse Kruisgemeente heeft geen zondagse voor-
ganger door een landelijk tekort aan predikanten bij de 
Kruisgezinden. Ouderling Urbanus neemt de taak waar 
en verkondigt het Woord in de gemeente. Ook de or-
ganisatie van de kerkenraad is niet in lijn met de kerk-
orde; functies en benoemingen worden geregeld binnen 
de kerkenraad. In 1867 komt daar verandering in met de 
komst van predikant ds. Israel Middel. De kerkenraad 
bestaat rond 1860 uit twee ouderlingen, twee diakenen 
en twee kerkvoogden en de gemeente heeft ongeveer 85 
manslidmaten, uit de stad en de omgeving. 

De Goudse gemeente groeit en de relatie met ds. Cor-
nelis Van den Oever bekoelt vanaf 1856 vanwege zijn 
gedrag als een ‘paus’ binnen het kerkverband en door 
zijn diepgaande conflicten met opponenten.6 Op de al-
gemene vergadering van de Kruisgezinden, mei 1859 te 
Gouda, breekt Van den Oever met dit kerkverband.7 In 
november 1861 verzoeken negentien kerkleden de ker-
kenraad om de Goudse Kruisgemeente te laten aanslui-
ten bij de Christelijk Afgescheidenen. De kerkenraad 
benoemt een commissie om hierover met de Synodale 
Commissie van Afgescheidenen te onderhandelen. Het 
positieve resultaat van deze commissie wordt door Ur-
banus niet gesteund, maar door twisten binnen de ge-
meente komt men in april 1863 tot besluit de “broeders 
Afgescheidenen de broederhand te reiken”. Aan koning 
Willem III zendt men op 23 juni 1863 een brief met het 
verzoek als gemeente, onder de naam van Christelijk Af-
gescheiden, te worden erkend. Op 3 juli 1863 verleent 
het departement van Justitie, afdeling Hervormde Ere-
dienst, de gevraagde erkenning. 
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Van Christelijk Gereformeerde gemeente naar
Gereformeerde kerk A

Ds. Middel trekt met zijn preken een volle kerk, maar zijn 
verdere optreden valt niet goed binnen de kerkenraad. 
Diaken Cornelis van Eeuwen schrijft in maart 1880 een 
fel protest waarin hij ds. Middel beschuldigt van pasto-
rale verwaarlozing, het negeren van de kerkenraad en de 
‘ellendige gewoonte’ om geld te lenen en dit geleende 
niet of slechts ten dele terug te geven. Het komt niet 
meer goed tussen beide partijen en in mei 1882 vertrekt 
ds. Middel naar Baarland (nu Borsele). Als in 1883 de va-
der van Israel Middel overlijdt, eist Israel bij de Goudse 
kerkenraad zijn erfdeel op, zijnde een lening van 1000 
gulden die zijn vader had verstrekt. De kerkenraad be-
sluit tot aflossing onder aftrek van een nog openstaande 
schuld.8 

In 1879 vormt zich in Gouda een Vrije Gereformeerde 
gemeente, waarbij zich, door genoemde onvrede, ker-
kleden uit de Christelijk Gereformeerd kerk aansluiten.9 

Tijdens de ambtsbediening door ds. Berend Jan van 
den Berg (1883 -1894) is er tot 1892 rust binnen de ge-

de cns school (later Groen van Prinstererschool) geves-
tigd voor kinderen van orthodoxe kerkleden uit de Afge-
scheiden gemeente en de Hervormde kerk. Het school-
bestuur bestaat uit ambtsdragers van deze Afgescheiden 
gemeente. 

Vanwege wetswijzigingen betreffende kerkgenoot-
schappen, laten de Kruisgemeenten in oktober 1863 
hun toenaam ‘onder het Kruis’ achterwege en wordt de 
nieuwe naam Geformeerde kerk in Nederland. Door de 
overheid worden in 1868 alle belemmeringen opgehe-
ven betreffende het ‘erkend bestaan’ van gemeenten en 
kerkverbanden buiten de Hervormde Kerk. Dit bevordert 
het landelijk overleg tussen de voormalige Kruisgezinden 
en Afgescheidenen. 

In 1869 komt het te Middelburg tot een landelijke ver-
eniging van beide kerkverbanden onder de naam Chris-
telijk Gereformeerde Kerk. Voor de Goudse gemeente is 
dit geen ingrijpend besluit, aangezien de oorspronkelijke 
Afgescheiden gemeente sinds 1844 niet meer bestond.

Links: Kattensingel ca 1920. Een fiets staat voor de gevel van de pastorie. Poortingang naar kerk bij de lantaarn. Kerkelijk bureau en kosterswoning 
(1904) rechts naast poort. Rechts: De huidige bebouwing (Katshof ) tpv de voormalige Singelkerk, gemonteerd in de oude (nu nog aanwezige) gevelwand.
( J.M. ten Napel)
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komt het tot een breuk in 1886, waardoor de Hervormde 
Kerk ongeveer tien procent van haar leden verliest. Men 
gaat bijeenkomen onder de naam Nederduitsch Gere-
formeerde Kerk, met toevoeging van de term ‘dolerend’ 
(klagend). Om de rechten op de hervormde kerkelijke 
goederen niet op te geven – men beschouwt zich als 
wettige voorzetters van de oude kerk – vraagt men geen 
erkenning aan bij de overheid. Om de financiële zaken 
toch te kunnen regelen, worden verenigingen opgericht 
onder de naam van Kerkelijke Kas.

In Gouda komen de dolerenden op 19 mei 1887 bijeen 
in de zaal Oranje en Nederland (Maaskant) en wordt een 
nieuwe gemeente gesticht door predikant W.F.H. Winc-
kel uit Oudewater.11 In het kerkbestuur worden gekozen 
‘Kuyperianen’ zoals Abraham Vingerling (houthandelaar, 
wethouder en Statenlid) en Willem Dercksen (firmant 
van de koekfabriek De Eierenkorf) en enkele bevindelijke 
Gouwenaars afkomstig uit de vereniging Bidstonden, 
waaronder H.W. Otto (bloemist) als voorzitter. 

De twee richtingen binnen de kerkenraad geven in de 
opbouwjaren van deze kerkelijke gemeente aanleiding 
tot spanningen. Kerkdiensten worden gehouden in de 
zaal Oranje en Nederland, maar met de heer Maaskant 
lukt het niet om een jaarhuur af te spreken. De behoefte 
aan een eigen kerkgebouw wordt onderzocht, varië-
rend van aankoop van de zaal van Maaskant, een per-
ceel grond binnen de stad, tot de leegstaande Gasthuis-
kerk op de Oosthaven. Uiteindelijk besluit men om van 
spekslager J.M. Smits voor de som van 12000 gulden een 
huis, pakhuis, erven en tuin aan de Turfmarkt12 – gele-
gen naast de zaal van Maaskant – te kopen (januari 1888) 
voor de bouw van een kerkgebouw. 

De voorzitter van de Kerkelijke Kas, Albertus Lafeber 
(meestertimmerman), gaat met zijn zoon Pieter ten be-
hoeve van een kerkontwerp elders in het land kijken naar 
recent gebouwde kerken, doleantieschuren genoemd in 
de volksmond. In augustus 1888 wordt begonnen met de 
bouw van de door Pieter Lafeber getekende Noorderkerk 
en in april 1889 wordt de kerk in gebruik genomen. De 
naamgeving van de kerk berustte op de aanspraak van 
de dolerenden op het eigendomsrecht van de zuidelijk 
gelegen St.-Jan. In dat zelfde jaar doet de Hoge Raad een 

meente. De wens van gemeenteleden om ds. Middel nog 
eens te laten preken in Gouda wordt door de kerkenraad 
afgewezen uit vrees voor onderlinge twist. Aanleidingen 
tot onenigheid worden door ds. Van den Berg afgedaan 
door de discussie te sluiten en hierover te bidden. 

Een tweede uittocht in 1887 van gereformeerden uit 
de Goudse Hervormde kerk, de nog te bespreken dole-
rende Nederduitsch Gereformeerde Kerk, is tot oktober 
1891 geen onderwerp van bespreking op de kerkenraad; 
de ambtsdragers lezen geen brochures van de landelijke 
kerk.10 

Het opgaan in juni 1892 van de kerkverbanden van 
Christelijk Gereformeerden en Nederduitsch Gerefor-
meerden in een nieuw kerkverband van de Gereformeer-
de Kerken in Nederland (gkn) heeft in Gouda ingrijpende 
gevolgen. De gemeente aan de Kattensingel, die nu de 
naam van Gereformeerde Kerk A draagt, krijgt na een ge-
meentevergadering in augustus 1892 te maken met een 
uittocht van vier ambtsdragers en ongeveer een derde 
van haar kerkleden. Deze uittocht wordt geleid door di-
aken H.A. Minderman die met de afgezette predikant C. 
de Groot uit Waddinxveen een ‘Vrije gemeente’ sticht. 
Zij komen bijeen in de zaal Oranje en Nederland (Turf-
markt) van de evangelische boekhandelaar Maaskant. 
Deze Vrije gemeente gaat in 1894 over naar het hersteld 
kerkverband van de Christelijk Gereformeerde kerk.

De Doleantie: van Nederduitsch Gereformeerde
Kerk naar Gereformeerde kerk B

Dominee Abraham Kuyper, voorman van het orthodoxe 
protestantisme, oprichter van de Antirevolutionaire par-
tij en stichter van de Vrije Universiteit, wil de Hervormde 
kerk reformeren door terug te keren naar de gerefor-
meerde belijdenis. Dit streven vindt bij het bestuur van 
de Hervormde Kerk geen voedingsbodem en landelijk 

8. samh, AC189-5: Notulen kerkenraad Chr. Geref. 1882-1890.
9. H.M. Stoppelenburg, Kerkhistorische Kroniek, juli 1972.
10. samh, AC189-6: Notulen kerkenraad Chr. Geref. 1890-1907.
11. samh, AC189-58: Notulen kerkenraad ndg 1887-1889.
12. samh, AC189-86: Acte van overdracht H165 en H166 Turfmarkt.
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Gereformeerde school (de latere Johannes Calvijnschool 
in de Keizerstraat) onder het toezicht van de kerkenraad, 
zodat kinderen van hervormde ouders met ‘Darwisti-
sche’13 opvattingen (aanhangers van sociale evolutie) uit 
de Hervormde Gemeente geweerd kunnen worden. In 
1895 krijgt ds. Osinga het aan de stok met het hoofd van 
deze gereformeerde school en besluit zijn zoon naar de 
cns school te sturen; een slag in het gezicht van kerken-
raad en schoolbestuur. De starre houding van ds. Osinga 
leidt tot conflict met de kerkenraad en tot een gedwon-
gen afscheid van Osinga van deze gemeente. 

Van twee Gereformeerde kerken naar één
Gereformeerde kerk van Gouda

De voorzichtige toenadering tussen de gemeenten A en B 
wordt in december 1892 verbroken door de preek van ds. 
Osinga over de Kuyperiaanse doopopvatting tijdens een 
gezamenlijke dienst. De kerkgangers uit kerk A houden 
vast aan hun opvatting dat kinderen worden gedoopt op 
grond van het Verbond van God met Zijn kerk. Als pre-
dikant Gerhard Jan Daniel Aalders (1895-1897) aan Kerk 
A is verbonden, komt er weer schot in de samenwerking 
tussen A en B en wordt gesproken over een fusie. Een 
minderheid in de kerkenraad van A blijft bezwaren hou-
den tegen de doopopvatting van B, waardoor ds. Aalders 
zich niet gesteund voelt en een beroep aanneemt naar 
Elburg. 

Het elkaar zoeken van de kerkenraden A en B duurt 
tot eind 1907, het moment waarop zij fuseren tot de 
Gereformeerde Kerk van Gouda, met behoud van de 
twee predikanten –Tjakke Sap (A) en J.S. Langen (B) – 
en de twee bestaande kerkgebouwen. Ook deze fusie is 
aanleiding tot het verlies van leden van kerk A, die zich 
aansluiten bij Vrije gereformeerden, die samenkomen 
in zaal van Maaskant aan de Turfmarkt; deze gemeente 
sluit zich in 1910 aan bij het verband van Gereformeerde 
gemeenten. 

Door geboorteaanwas groeit het aantal kerkleden bin-
nen de Gereformeerde kerk en blijken de kerkgebouwen 
te klein. Men besluit in 1927 om de gebouwen aan de 
Kattensingel te verkopen, de Noorderkerk aan de Turf-

landelijke uitspraak waarbij het geëiste eigendomsrecht 
van de dolerenden wordt afgewezen. Als gevolg hiervan 
verlegt voorman Abraham Kuyper de koers en zoekt hij 
toenadering tot de Christelijk Gereformeerde kerken 
om te komen tot een fusie, die in 1892 uitmondt in het 
nieuwe kerkverband van Gereformeerde Kerken in Ne-
derland. De Nederduitsch Gereformeerde kerk krijgt de 
naam van Gereformeerde Kerk B.

Voor de Goudse gemeente is het beroepen van een 
predikant problematisch, aangezien dolerende hervorm-
de predikanten schaars zijn. De eerste predikant Jurre 
Osinga (1889-1896), een volbloed Kuyperiaan, zorgt 
voor een toevloed aan kerkleden, maar is ook de oor-
zaak van conflicten. Ds. Osinga staat vierkant achter de 
doopopvatting van Abraham Kuyper (de veronderstelde 
wedergeboorte van het kind). Hierdoor ontstaat er de 
praktijk van het ‘vroegdopen’ van het kind op de zondag 
na de geboorte, bij afwezigheid van de moeder. Ook wil 
Osinga, naast de reeds aanwezige cns school, een Vrije 

Kadastrale Situatie 1931: contouren Noorderker binnen bouwvolume 
Turfmarktkerk ( J.M. ten Napel)
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kingen op in het houden van vergaderingen, waarbij 
jeugdverenigingen verboden zijn. Daarnaast is er bin-
nen de landelijke kerk een geschil over de verbonds-
leer, waarbij het compromis uit 1905 over de leer van 
doop, het geschilpunt tussen de A- en B-kerk, weer op 
de agenda komt. De synode doet in 1942 een bindende 
leeruitspraak en gooit olie op het vuur door, in strijd met 
de kerkorde, langer als synode aan te blijven. Professor 
Klaas Schilder uit Kampen is het met deze besluiten niet 
eens. Hij wordt aangemerkt als scheurmaker en verlaat 
het kerkverband.

Vanwege het vele werk in de Goudse kerk wordt eind 
1943 naast ds. J.P.C ten Brink een tweede predikant, 
ds. G. Koenekoop, beroepen. Koenekoop toont zich 
tijdens een preek op 18 juni 1944 een ‘Schilderiaan’ en 
wenst zich niet te houden aan de besluiten van de sy-
node, waardoor het landelijk geschil in alle hevigheid in 
de plaatselijk kerk gaat leven. Het gevolg is dat op 23 
september 1944 ds. Koenekoop en zes kerkenraadsle-
den worden geschorst.14 De geschorsten breken met de 
kerk en gaan met circa vierhonderd kerkleden over naar 

markt te verbouwen en één predikantsplaats aan te hou-
den. Een bouwvergunning voor nieuwbouw was gewei-
gerd, dus werd er verbouwd, waarbij de Noorderkerk in 
1931 grotendeels werd afgebroken (men kerkte tijdelijk 
in de St.-Jan) en een groter gebouw, de Turfmarktkerk 
werd opgericht. Architect van deze nieuwe kerk is Jan 
Groenendijk, tevens stadsbouwmeester van de gemeen-
te Gouda. De eerste steen werd gelegd in juli 1931 en in 
januari 1932 neemt men de kerk in gebruik.

De gereformeerde zuil gedurende de periode
1930-1960

Nederland is verzuild en ook de Goudse gereformeerden 
houden de teugels strak met eigen school en vereni-
gingswerk. De Tweede Wereldoorlog heeft grote invloed 
op het kerkelijk leven. De Duitse bezetting legt beper-

13. C.A.M. Hermans, De dwaaltocht van het sociaal-darwinisme, Am-
sterdam 2003.
14. samh, AC189-113: Notulen kerkenraad GK 1944-1950.

Interieur Noorderkerk aan de Turfmarkt ( J.M. ten Napel)
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er vanaf 1983 pogingen ondernomen om Turfmarktkerk 
en Brandpunt te verkopen. 

Het sow-proces komt in Gouda langzaam op gang, 
twee stappen vooruit en één achteruit. Rond de eeuw-
wisseling volgt een procesversnelling door het landelijk 
streven naar een fusie van Hervormd en Gereformeerd en 
ontstaat in 2004 de Protestantse Kerk Nederland (pkn). 
De wijkgemeenten Turfmarktkerk (gereformeerd) en 
Westerkerk (hervormd) federeren in 2004 en gaan ker-
ken in de Westerkerk. 

Turfmarktkerk en Brandpunt worden in 2002 verkocht 
aan een stichting die als taak heeft een andere bestem-
ming voor deze gebouwen te zoeken. In 2008 heeft de 
stichting haar werk gedaan en worden de gebouwen 
verkocht: Brandpunt met een woon- en kantoorbestem-
ming (nu het W. F. Büchnerhuis) en de Turfmarktkerk 
met een woonbestemming.

De gereformeerde wijkgemeente De Bron (Oosterwei) 
en de hervormde wijkgemeente Vredeskerk federeren in 
2014 en betrekken de Vredeskerk (nu Ontmoetingskerk). 
De wijkgemeente De Veste (Bloemendaal) is nu onder-
deel van de Protestantse Gemeente Gouda, de plaatselij-
ke fusie van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde 
Kerk. Na 170 jaar elk een eigen weg te hebben gevolgd, 
trekken in 2017 Hervormd en Gereformeerd in Gouda 
weer gezamenlijk op, binnen één plaatselijke kerk.

de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, die eerst op ver-
schillende locaties bijeenkomen en in 1949 het gebouw 
Turfmarkt 54 kopen (de voormalige zaal Maaskant). Een 
deel van deze afgescheidenen keert in latere jaren terug 
in de gereformeerde kerk.
 
Gereformeerden en Hervormden: samen op weg
1961-2004.

De veranderingen in de naoorlogse samenleving leiden 
ook bij de gereformeerden tot wijziging in kerkopvatting 
en tot een omslag van geslotenheid naar openheid. Waar 
men vroeger de oplossing zocht in kerksplitsing, wordt 
nu een interne pluraliteit (meervoudigheid en -kleurig-
heid) aanvaard. 

Ook binnen de Hervormde Kerk ontstaat mede door 
invloed van de Gereformeerde Bond, een in 1909 ont-
stane vereniging die de gereformeerde beginselen uit-
draagt, een andere kijk op het kerk-zijn. In 1961 doen 
achttien landelijke predikanten een oproep tot eenwor-
ding van Hervormd en Gereformeerd en ontstaat onder 
kerkleden (1962) een beweging, Samen op Weg genoemd 
(sow). In 1973 volgt de officiële stap van een gezamen-
lijke synode.

De Goudse Gereformeerde kerk koopt in 1965 het 
naast de Turfmarktkerk gelegen (kerk)gebouw van de 
Gereformeerd Kerk Vrijgemaakte en laat dit slopen voor 
de bouw van het zalencentrum Brandpunt (opening in 
1966). Dit nog centralistisch streven komt ten einde van-
wege de stadsuitbreiding Oosterwei; men vormt twee 
wijkgemeenten. De nieuwe wijkgemeente, die eerst 
kerkt in de landbouwschool (Sportlaan), gaat eind 1971 
haar diensten houden in de nieuwe hervormde Vredes-
kerk (Dunantsingel).

Een derde gereformeerde wijkgemeente ontstaat 
midden jaren ‘70 door de stadsuitbreiding Bloemendaal; 
een eigen multifunctioneel kerkgebouw De Veste wordt 
in januari 1981 in gebruik genomen en een derde predi-
kantsplaats is een feit. Door nu op drie plaatsen te ker-
ken is de Turfmarktkerk te groot voor de achterblijvende 
wijkgemeente (binnenstad en Korte Akkeren) en worden 

Legging ‘Eerste Steen’ Turfmarktkerk, juli 1931 ( J.M. ten Napel)


