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24 mei 1984 werd het nieuwe Gereformeerde kerkelijk centrum, com-
pleet met een toren met kerkklokken in gebruik genomen. Het vereni-
gingsgebouw Irene werd verkocht aan de Gemeente des Heeren. Op 
18 september 1999 werd op feestelijke wijze een ingrijpend verbouwd 
Irene in gebruik genomen, waarbij er een entree kwam aan de kant van 
het Oranjeplein. De jeugd kreeg er een eigen ontmoetingsruimte bij.

De Hervormde kerk van Vroomshoop 
De hervormden in Vroomshoop waren getalsmatig rondom 1860 verre-
weg in de meerderheid. Van de 1173 inwoners van Vroomshoop waren 
er maar liefst 740 hervormd. Het was een kwestie van tijd of de Hervorm-
de kerk werd gerealiseerd. De moedergemeente uit Den Ham lag eerst 
nog wat dwars, maar de kogel ging toch door de kerk. De Zwollenaar 
B.H. Trooster bleek de laagste inschrijver met 9.700 gulden en de kerk 
verrees met aanvankelijk 272 zitplaatsen, die behalve door Vroomsho-
pers ook door inwoners van Daarlerveen werden bezet. Naast de kerk 
verrees een statige pastorie en ook iets zuidelijker aan de Hoofdstraat 
kwam een tweede pastorie. Op 16 mei 1870 werd de Hervormde kerk 
langs het kanaal in gebruik genomen. De torenklok kwam van de firma 
Deutzer uit Groningen en de kerkklokken zijn gegoten in Bochem in het 
Ruhrgebied in Duitsland. Op 10 september 1895 legde ds. H. Prins, later 
vernoemd in de Prinsenkamp, de eerste steen van het ‘Hervormde Ver-
enigingsgebouw Ons Centrum’. Er vonden verschillende verbouwingen 
plaats en in 1910 steeg het aantal zitplaatsen naar 395. In 1968 vond 
er een drastische verbouwing plaats. En kwam er ook een overkapping 
richting Ons Centrum. 
Opmerkelijk in de Hervormde kerk is het Van Dam-orgel, een melodieus 
pijporgel uit Leeuwarden, dat in 1899 in gebruik werd genomen. In het 
jaar 2000 volgde een ingrijpende restauratie van het orgel. De kerktoren 
vertoonde vele gebreken en in 2016 werd besloten tot een inzamelings-
actie, die € 180.000 in het laatje moet brengen. Net als bij de komst van 
de hervormde kerk in 1870 bleek de offerbereidheid groot. In korte tijd 
kwam er € 130.000 op tafel en de verwachting is dat de grondige restau-
ratie van de zo karakteristieke toren “van een leien dakje” zal gaan.  

Geloven langs het kanaal  
met Gereformeerden  
en Hervormden

“Laat ons, Heer, de troost dier leer door geen twijfel ooit ontroven, 
sterk ons in ’t geloven.”

Deze versregels boden houvast in zware tijden en gaven troost en be-
moediging. De hoop der vromen dus en de plaats Vroomshoop werd in 
de veenkoloniale tijd in 1859 gesticht. Al verbazingwekkend snel verre-
zen er drie kloeke kerkgebouwen langs het kanaal. De Gereformeerde 
kerk van Vroomshoop aan de Hoofdstraat in de nabijheid van de Tonnen-
dijkbrug verrees in 1864, gevolgd door de Rooms-Katholieke kerk aan 
de Schoolstraat in de buurtschap Geerdijk in 1868. De Hervormde kerk 
aan de Hoofdstraat iets ten zuiden van de Stationsstraat volgde in 1870.

De gereformeerde kerk van Vroomshoop
Na toestemming van de moederkerk in Den Ham werd door ds. Brun-
nemeijer in 1863 de eerste steen gelegd voor “een locaal aan het ka-
naal”. De kerk werd aanbesteed voor een bedrag van 3.000,90 gulden. 
De beide eerste predikanten ds. Doornbos en ds. Brilman moesten rond-
komen van 400 gulden per jaar. De Gereformeerde kerk telde 200 leden 
en groeide snel, ook door de inschrijving van inwoners uit Mariënberg, 
Sibculo en Daarlerveen. Naast de kerk werd een pastorie gebouwd en 
later verrees een tweede pastorie aan de President Kennedystraat. Het 
Gereformeerde verenigingsgebouw Irene bevond zich aan de Hammer-
straat. In 1959 werd het eigentijdse nieuwe Irene gerealiseerd aan de 
Julianastraat en werd “t oale Irene” verkocht aan de Baptistengemeente 
van Vroomshoop.
Alle renovaties en verbouwingen ten spijt bleek de Gereformeerde kerk 
in de tachtiger jaren niet meer aan de eisen van de tijd te voldoen. Er 
werd besloten tot complete nieuwbouw aan de Julianastraat in Vrooms-
hoop tegenover het toenmalige Maatschappelijk Cultureel Centrum. Op 
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Protestantse gemeente te 
Vroomshoop een feit: 
nu samen gelovend verder

Op zondag 8 januari 2017 wordt lokale kerkgeschiedenis geschreven.
Na meer dan meer dan 150 jaar gescheiden optrekken gaan de Hervorm-
de gemeente te Vroomshoop en de Gereformeerde kerk te Vrooms-
hoop samen. In het woord “samen” gaat het in huis, school en kerk zo 
bekende woord “amen” schuil. Zoals bekend wordt dat uitgesproken na 
een gebed of preek en betekent het “Zeker, het is zo”. Dat geldt ook 
zeker voor de aanstaande kerkfusie.
In PKN-verband ging men vanaf de eeuw- en millenniumwisseling, dus 
vanaf het jaar Anno Domini 2000, steeds verder op weg met elkaar. 

In januari 2014 werd een federatieovereenkomst getekend. Zorgvuldig-
heid ging voor snelheid, geduld bleek een vrucht van de geest. Dat was 
nodig bij een dergelijk proces waar eenheid en verbondenheid voorop 
staan. De nieuwe gefuseerde Protestantse gemeente te Vroomshoop 
telt door dit samengaan iets meer dan 3875 leden. Een op het oog in-
drukwekkend aantal, maar tegelijkertijd betekent dit een opdracht om 
in dienst van de levende Heer en ten dienste van elkaar actief te zijn in 
deze christelijke wijngaard. Gelukkig zijn er bij de protestantse gemeen-
te te Vroomshoop vele pro-deo werkers en werksters, die dit handen en 
voeten geven. 

In deze tijd van secularisatie en kerkverlating is het verheugend dat deze 
nieuwe uitdaging in “de hoop der vromen” wordt aangegaan. Daarbij 
gaat het om een levendige kerkgemeenschap, die veel meer is dan de 
kerkgebouwen, in ons geval Kerkelijk Centrum Het Anker en Kerkelijk 
Centrum Irene, en pastorieën. 
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Zoals het ook zo treffend in lied 971, vers 2 van het Liedboek, uitgave 
2013, staat:

God wil aan ons telkens weer tonen 
dat Hij genadig is en trouw. 

Dat hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw. 
Maar niet met steen / en hout alleen 

is ’t grote werk gedaan. 
’t Zal om ons zelve gaan.

Inderdaad: het gaat om levende lidmaten, om gemeenteleden als levende 
stenen, die gebruikt worden om in de praktijk van elke dag daders van het 
Woord te zijn. Het gaat om gemeenteleden, jong en oud, die elkaar ont-
moeten in de diensten op zondag en bij andere gelegenheden in de week 
rondom de Bijbel, doop en avondmaal. Gemeenteleden ook, die elkaar in-
spireren om een vitale pastorale, diaconale en missionaire gemeente te 
zijn.
De boom van de Protestantse gemeente te Vroomshoop is geplant mid-
den 19e eeuw en de wortels worden in woord en beeld zichtbaar in deze 
speciale bijlage bij de kerkbode. We mogen terugzien in dankbaarheid 

en ook in verwondering. De pelgrimsreis van de gelovigen door de tijden 
heen stopt niet bij vandaag, maar gaat verder. Een boom kent men aan de 
vruchten en herkenbaarheid en transparantie met de vensters open is een 
opdracht voor de nieuwe Protestantse gemeente te Vroomshoop. Daar-
naast leven we ook vanuit een toekomstverwachting: “Kom reisgenoten, 
’t hoofd omhoog”.

In deze speciale bijlage laten onze predikanten ds. Frans Schipper, ds. Jan 
Droogendijk en ds. Johan Antonides in relatie tot de fusie hun licht schij-
nen over de kernbegrippen geloof, hoop en liefde. Ds. David Kroeze gaat in 
op het toekomstperspectief van onze jeugd in de nieuwe gemeente. 
Henk Kerkdijk, voorzitter van de stuurgroep, blikt terug op de lange perio-
de van voorbereiding, die uiteindelijk succesvol is afgerond. Henk Nieboer 
en Gerda de Olde, voorzitters van de kerkenraad, gaan in op de meerwaar-
de van de gefuseerde protestantse gemeente. De beide scriba’s Anita Tim-
mer en Thea Oosterveen geven ook hun visie op de komende fusie.

De lezers worden meegenomen op weg naar de fusie van de Hervormde 
gemeente te Vroomshoop en de gereformeerde kerk te Vroomshoop. 
Een doorleefde en ook rijke historie van twee kerkgelijke gemeenten ligt 
achter ons en we gaan samen welgemoed de reis vervolgen met de Pro-
testantse gemeente te Vroomshoop. Op 8 januari 2017 zal dat feestelijk 
worden ingeluid met twee erediensten in KC Irene en KC Het Anker. Het 
inspirerende motto voor deze diensten spreekt voor zich: “Hand in hand 
gelovend verder”. Dat kan het beste gebeuren in de geest en in de woor-
den van lied 965 vers 3, Liedboek uitgave 2013: 

Help dat hoogmoed ons niet scheidt.
Leid ons naar elkander heen,

maak ons waar en maak ons één:
dan stijgt

een lied dat nooit meer zwijgt.

                                                         januari 2017, Hans Nieboer
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Samen Op Weg
Samen Op Weg tussen Hervormd en 
Gereformeerd Vroomshoop werd opge-
start in het jaar 2000. Al snel nadat het 
initiatief door de kerkenraden werd ge-
nomen, verzorgden gereformeerde pre-
dikanten preekbeurten in de Hervormde 
kerk, terwijl hervormde predikanten dit 
in de Gereformeerde kerk deden. 
Eigenlijk een modern soort gastarbeiders in de, toen nog redelijk ver 
uit elkaar staande, kerkelijke gemeenschappen. Dit werkte aanste-
kelijk in de kerkelijke organisatie. Als snel zochten de zendingscom-
missies elkaar op, gevolgd door de mensen uit vorming & toerusting. 
Allerlei commissies volgden dit initiatief en ook het moderamen en 
de kerkenraden wisten elkaar al snel te vinden. Er werd een goed fun-
dament gelegd, van wat op 8 januari a.s. de Protestantse gemeente 
te Vroomshoop gaat heten. Beide kerkgemeenschappen hebben, om 
tot elkaar te komen, daar de tijd voor gebruikt. Te veel tijd voor de een 
en een te korte tijd voor de ander. De stuurgroep mocht daar rand-
voorwaarden voor leveren. Zij heeft dit ervaren als een zeer positieve 
periode van rijping, die nodig was om op een organische manier naar 
elkaar toe te groeien. Het is daarbij net als met goede wijn. Als de in-
grediënten en de omstandigheden goed zijn, ontstaat er een uitste-
kend resultaat. Wij zijn er van overtuigd dat dit voor de Protestantse 
gemeente te Vroomshoop geldt. Namens de stuurgroep sluit ik daar-
om deze bijdrage graag af met het volgende gedicht:

Een gemeente ben je,
als je God voorop stelt,

maar niet de taken vergeet uit te voeren.

Een gemeente ben je,
om te dienen in Gods naam.
Om te getuigen over Hem.

Een gemeente ben je,
om er zelf van te groeien.

Om dan tot Gods plant te bloeien.

Een gemeente ben je,
Om over Hem te zingen,

luisterend naar Zijn dingen.

Een gemeente ben je,
een gemeente door God neergezet.

Zorg dat je op je gemeente let!

Henk Kerkdijk, voorzitter  Stuurgroep

Eindelijk... 
het is zo ver! 
We gaan samen verder als één gemeen-
te. Voor mijn werk als scriba gaat dat niet 
veel verschil maken. Wij, de scribae, wer-
ken al langere tijd op dezelfde wijze en 
doen veel samen. We vervangen elkaar 
als het nodig is en het levert eigenlijk  nooit problemen op. De laatste 
onderdelen die nog verschillen, gaan in de loop van de komende tijd 
ook afgestemd worden. 
Maar het belangrijkste is dat we gezamenlijk en in alle vrijheid zijn ge-
komen tot deze fusie. Het thema van zondag 8 januari is ”hand in hand; 
samen gelovend verder”. Wij hopen en bidden dat dit thema nog lang 
van toepassing mag zijn.

Anita Timmer, scriba
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Liefde
“De liefde zal nooit vergaan”, staat er in 
1-Kor.13:8a (NBV), ook als Woord voor 
onze Protestantse Gemeente te Vrooms-
hoop per 2017. Op hun pad kunnen men-
sen zelf, als het goed bleef, zo proberen 
te leven, zelfs tot over de dood heen. 
Maar: wat Paulus hier noemt, is een ca-
deau en van onovertroffen rijk gehalte, 

uit Geestelijke bron: God is Liefde, (1-Joh.4:16) en Jezus blijft betrouw-
baar garant. Onveranderlijk. Zelfs als hier ieder en alles wankelt. Dat 
geschenk, Liefde, niet alleen voor eigen gebruik of conserveren, heeft 
als doel in zich: het doorgeven en vermenigvuldigen: samen kerk!, 

ds. Johan Antonides

Jeugd en toekomst
Je bent jong en je wilt wat…  de kerk die de 
toekomst heeft, zorgt dat zij iets is wat de 
jeugd wil. Dat is lastig genoeg in een tijd van 
achteruitgang. Maar wie vanuit geloof jon-
geren serieus neemt, wil begeleiden, en laat 
zien dat de levende Christus ook met de jon-
gere meegaat, die zoekt ook toekomstmo-
gelijkheden voor de kerk. Ook fuseren schept ruimte. En misschien zijn 
het niet meer groepen kerkgangers van twee- of driehonderd, en niet 
groepen jongeren van twintig of dertig, maar ook waar twee of drie in 
Zijn naam verenigd zijn, daar is Hij. Leve de kerk!

ds. David Kroeze

Geloof
Bij het ontstaan van ons dorp groeide niet 
alleen een dorpsgemeenschap, er ontstond 
ook een geloofsgemeenschap. Kerkelijke 
gescheiden trokken dorpsgenoten samen 
op; geloof zorgde voor veelkleurigheid. 
Het is de veelkleurigheid van regenboog en 
kruis; het geloof dat God trouw blijft aan 
wat Hij tot leven roept.

Geloof laat zich verwoorden als vertrouwen. Het is het vertrouwen in 
God, die ons door Jezus Christus leven geeft; nu nog in een gebroken 
bestaan, eens in alle eenheid en volkomenheid. Geloof is een levende 
vertrouwensrelatie met onze God en dat vieren we samen in lofprijzing, 
tot eer van zijn Naam en onze vreugde.

ds. Frans Schipper

Hoop
Het anker is het symbool van de hoop.  
Dat vind ik mooi. We gooien een anker uit 
in het water en we zien er niets meer van. 
Maar dat ijzer haakt ergens in de bodem 
en zorgt zo voor houvast. Op die wijze 
hebben wij een verbinding met God: Hij 
is de diepste werkelijkheid en Hij draagt 
ons. Hij is bij wijze van spreken die bodem, verborgen onder alles wat 
we meemaken. Hij zorgt ervoor dat wij op de plaats blijven en toekomst 
hebben. Dat we als Protestantse gemeente te Vroomshoop blijven ho-
pen op God! Dan kunnen we de toekomst aan.

ds. Jan Droogendijk
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De weg naar de Protestantse 
gemeente te Vroomshoop in 
vogelvlucht
Midden in de jaren negentig van de vorige eeuw begonnen verkennen-
de besprekingen in de Hervormde gemeente en de gereformeerde kerk 
van Vroomshoop na te denken over Samen op Weg. De benaming “Ver-
enigd Protestants” valt te beluisteren, vooralsnog toekomstmuziek. 
De beide “dochters” Hervormd en Gereformeerd Daarlerveen geven 
het goede voorbeeld en zoeken en vinden een intensieve vorm van sa-
menwerking, die in januari 1998 tot een federatie zal leiden.
De beide kerkenraden van de Hervormde gemeente en de Gerefor-
meerde kerk van Vroomshoop zetten voorzichtige stapjes richting sa-
menwerking onder het motto “Onderzoek alles en behoud het goede”.
In het jaar 2000 volgt een doorbraak door het tekenen van een intentie-
verklaring dor beide kerkenraden om meer zaken met elkaar op te pak-
ken. Er wordt in en open en constructieve sfeer samen vergaderd over de 
voortgang en verdieping van het Samen op Weg-proces in Vroomshoop.
Op 8 april 2000 wordt een stuurgroep gevormd, bestaande uit Henk 
Kerkdijk, Gré Haselhof-Drost, Gerrit Verheij en Anita Timmer, die aller-
eerst richting een federatie van de Hervormde gemeente en de Ge-
reformeerde kerk te Vroomshoop in 2014 koerst. Dat proces wordt 
behoedzaam gevoerd en de gemeenteleden worden nadrukkelijk mee-
genomen in deze marsroute. Het gaat over zaken als theologische lig-
ging, gebruiken, tradities, belevingen, mentaliteit et cetera. Er moet 
ruimte zijn voor verschillende stromingen, waarbij de een de ander niet 
uitsluit.
In oktober 2003 volgt een volgende stap: de beide kerkenraden geven 
bij de hogere kerkelijke organen aan om een federatie na te streven. In 
het profiel van te beroepen predikanten wordt rekening gehouden met 
een relatie tot het SOW-proces.
In de jaren erna gaan verschillende commissies samen, zoals zendings-
commissie, die wordt omgevormd in de commissie Kerkinactie. De bij de 
gereformeerden bekende commissie van beheer en het bij hervormden 
bekende college van kerkvoogden gaan beide als colleges van kerkrent-

meesters verder. Op het gebied van de jeugd, de diaconie en ook op 
andere terreinen, zoals vorming en toerusting wordt steeds intensiever 
samengewerkt.
Op 12 januari 2012 verschijnt de eerste gezamenlijke kerkbode. Zo 
wordt op een natuurlijke wijze het samengaan steeds hechter en dat 
via de weg van de geleidelijkheid. Speciale commissies met actieve ge-
meenteleden houden zich bezig met ordinantiën en verdere beleids- en 
uitvoeringsregels, om ook juridisch en administratief voorbereid te zijn 
op de veranderde toekomst. 
Vanuit de kerkenraden met de voorzitters Henk Nieboer en Gerrit Wes-
terink en Gerrit Visser bij de gereformeerden en Harry Lantink bij de 
hervormden wordt dit proces van eenwording bevorderd. Op speciale 
gemeenteavonden worden de kerkleden waar nodig bijgepraat. Diver-
se ontmoetingsavonden van gespreksgroepen, ook bij gemeenteleden 
thuis, zorgen ervoor dat Samen op Weg steeds meer landt. Ook wordt 
nadrukkelijk aandacht geschonken aan diegenen die bezwaren hebben 
tegen de gang van zaken.
Eind 2013 wordt bekend dat er een brede hervormde en gerefor-
meerde kerkenraad komt, als ook een gezamenlijk moderamen.  
De gezamenlijke avonddiensten zijn dan al in zwang geraakt, evenals 
een gezamenlijke startdienst voor het kerkelijk seizoen. Op 5 janua-
ri 2014 wordt de federatie formeel bekrachtigd en is er sprake van 
de Protestantse gemeente in wording te Vroomshoop. De benodigde 
handtekeningen worden gezet in een feestelijke dienst in het Kerkelijk 
Centrum Irene, voorheen Gereformeerde kerk Irene. De vanouds Her-
vormde kerk krijgt ook een andere benaming gekregen: Kerkelijk Cen-
trum Het Anker. Met overtuiging wordt de marsroute  ingezet naar de 
gefuseerde Protestantse gemeente te Vroomshoop, die op Anno Domi-
ni 8 januari 2017 een feit wordt.
Een langlopend proces van ruim 20 jaar is nu ten einde. Het heeft de 
kernmerken van een evolutie in zich en die rustige en weloverwogen 
marsroute heeft goed uitgepakt. De kerkelijke gemeente met 3875 
leden is zo goed voorbereid op de nabije toekomst. Vele gemeente-
leden, vertegenwoordigd in kerkenraden en diverse commissies en 
ook predikanten en kerkelijk werkenden hebben zich met hart en ziel 
voor het welslagen van dit proces ingezet. Het resultaat mag er zijn. 
Soli Deo gloria.
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Samen
“Samen spelen is pas fijn!” Vroeger zei ik dit 
tegen mijn kinderen en nu tegen mijn klein-
kinderen. Samenspelen is niet gemakkelijk, 
omdat je je mooie speelgoed moet delen. 
Toch blijkt snel dat het wel leuk is omdat je 
samen veel meer mooie dingen kunt doen. 
We gaan nu samen als kerken verder. Veel 
doen we al samen, soms bijna vanzelf of soms na enige opstartproble-
men. Door het samengaan kunnen we onze roeping als Gods gemeente 
beter waarmaken dichtbij en ver weg. Want samen kunnen we meer dan 
alleen. Wat zou er mooier zijn dan dat we met elkaar spoedig kunnen 
zeggen: Samen kerk zijn, dat is pas fijn!

Henk Nieboer, voorzitter

Verschillen 
Als hervormd meisje trouwde ik ruim 30 
jaar geleden met een gereformeerde jon-
gen. Natuurlijk merk je bepaalde verschil-
len in kerkelijke gewoontes en gebruiken. 
Maar met liefde en respect zijn die beslist 
niet onoverkomelijk. Praten met elkaar is 
heel belangrijk. En zo is er ook richting de 
fusie van onze kerken veel gepraat. Dat tijdens vergaderingen van de 
kerkenraad, waar de fusie zeer regelmatig op de agenda stond. Ook zijn 
er veel gesprekken met gemeenteleden geweest. Nu hoop ik dat wij 
met liefde en respect op een prettige en vooral enthousiaste manier 
verder kunnen gaan als Protestantse gemeente te Vroomshoop. 

Thea Oosterveen, scriba

De fusie is nabij
Vanaf 8 januari 2017 gaan we samen als één 
kerk verder. Psalm 34:3 luidt: “Laten we sa-
men de Here grootmaken en Zijn naam eren 
en prijzen”. Er lijkt me geen betere manier 
dan dit vooral met elkaar te doen. Samen 
zijn we immers sterker.
Mijn hoop is dat de Protestantse  

Gemeente in Vroomshoop een eenheid zal mogen worden. Dat we naar 
elkaar blijven omzien. Mede dankzij vele vrijwilligers kunnen we hier-
aan gestalte geven en de toekomst met vertrouwen tegemoet gaan.  
Eén doel hebben we allen voor ogen. Mensen vertellen over de Blijde 
Boodschap.

Gerda de Olde, vicevoorzitter
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