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Voorwoord

Vijftig jaar!

Een halve eeuw, voor een kerkgebouw is dat nog niet zo oud,

maar zeker de moeite waard om bij stil te staan.

Op het moment dat een kerkgebouw in gebruik wordt

genomen, is daar heel wat aan vooraf gegaan. Grote inzet

en offervaardigheid van velen, vergaderingen en

oud-papieracties; mensenwerk, dat is wel duidelijk uit alle

notulen, maar ook werk waarover Gods zegen werd

gevraagd.

Sindsdien is er veel gebeurd in de Welkomkerk. Momenten

van blijdschap en verdriet hebben elkaar afgewisseld. De

lofzang mocht in de diensten gaande gehouden worden,

maar niet alleen de kerkzaal stond centraal. Ook de andere

zalen – zaal vijf is daarbij een jonkie – hebben mogen

bijdragen aan het leven van de kerkelijke gemeente.

In de dienst aan onze Heer gaat het óók altijd om mensen.

We vieren niet een jubileum van dode stenen, maar in zekere

zin toch vooral, dat alweer vijftig jaar ook de levende stenen,

die de gemeenteleden samen zijn, een huis konden vormen

waar de Heer wilde wonen.

Zo mogen we nu samen gemeente zijn met de eeuwenoude

Dorpskerk en de halve eeuw-oude Welkomkerk.

Dat de Heer van de kerk aan dat leven van de gemeente zijn

zegen mag geven!

Ds. Jan Schep
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De Welkomkerk te Zuidland

De bouw van de Welkomkerk (indertijd: de Gereformeerde Kerk),

startte onder een ongunstig financieel gesternte. Er speelden twee

bouwplannen tegelijkertijd: een plan voor de bouw van een nieuw

kerkgebouw en een plan voor de bouw van een nieuwe pastorie.

Daarbovenop liep ook nog eens de landelijke actie Steun Stichting

Kerkbouw, de SSK. 

U kunt zich indenken wat voor financiële offers de leden van de

Gereformeerde kerk zich moesten getroosten. 

De bouw van de Gereformeerde kerk te Zuidland.

Onderstaand een opsomming van stukjes uit het kerkblad 'De

Vuurslag' en uit notulen van de kerkenraad, verlevendigd met wat

foto’s en anekdotes.

Dat Ds. Baayen de drijvende kracht

achter de bouw van de nieuw te

bouwen kerk in Zuidland zou zijn,

wordt in het hieronder opgetekende

verslag weersproken. Ds. Baayen

heeft wel zijn deel aan de kerkbouw

bijgedragen, maar dat hij zijn bijnaam

'kerkbouwer' hier heeft verdiend, is

nog maar de vraag. Hij heeft hier

afgemaakt waar anderen al veel

eerder mee waren begonnen. 

U zou het zo kunnen zien: Koning

David verzamelde alles wat er voor

de Tempelbouw nodig was, koning

Salomo bóuwde de Tempel. Zet in de

plaats van David, Ds. Scholing, en

voor Salomo, Ds. Baayen. Dan komen

we in de buurt van wat ik bedoel.Ds. H. Scholing

10 dec. 1949 - 24 jan. 1960
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Ds. A.G. Baayen

16 okt. 1960 - 10 juli 1966

De grootste eer echter gaat naar al

die leden van de Gereformeerde

Kerk waar jarenlang twee procent

of soms meer van hun netto

inkomen werd gevraagd als

jaarlijkse bijdrage aan de kerk; dat

is een netto weekloon. Deze

bijdrage viel buiten de collectes om

die wekelijks in de kerk werden

ingezameld, terwijl er in veel

gezinnen schaarste heerste. 

De lof gaat ook uit naar de leden

van de bouwcommissie die het

uiteindelijk aandurfden een zo

groot financieel risico te nemen. En,

we vergeten hem niet, naar Wim

Hoogstad.

Er werd al vóór 1954 met het sparen

begonnen voor de nieuw te

bouwen kerk. Dit blijkt uit het

volgende stukje in de Vuurslag.

(uit de Vuurslag van maart 1955)

….  Vermelden we tenslotte nog, dat het Bouwfonds in 1954

vermeerderd is met een netto saldo van f 2.556.84 en is

aangegroeid tot een bedrag van f.25.070.26. Een kwart-ton

dus. Maar dat is tegenwoordig maar een begin. Het zal

moeten aangroeien tot het meer dan 10-voudige. Hoe eer

hoe beter! Ook dit blijven dus onze volle aandacht en

belangstelling hebben. Dankbaar voor het verleden en

heden gaan we in vertrouwen de toekomst tegen, omdat

Jezus Christus De Zelfde blijft.

H.S.
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(Uit de notulen van de smalle kerkenraad van 

woensdag 16 mei 1956)

In deze kerkenraad wordt er door de voorzitter van de

bouwcommissie, br. G. van Seventer gevraagd een tweede

penningmeester te benoemen in de bouwcommissie. 

Naar aanleiding van deze vraag ontspruit er een

breedvoerige discussie over de te volgen gedragslijn van de

bouwcommissie. 

Br. Poldervaart acht het beslist noodzakelijk dat er

deskundigen in de bouwcommissie zitten. 

Praeses (ds. Scholing) stelt de vraag: “Zijn die te vinden in

onze gemeente?” Br. ter Meer is van oordeel, dat het thans in

eerste instantie over het beheer van de financiën gaat en wij

nog niet toegekomen zijn aan een konkreet bouwplan,

waarbij een nauwkeurige berekening gemaakt moet worden.

Br. van Trigt geeft als zijn mening te kennen, dat het in de

bouwcommissie niet goed gaat. Er zit geen gang en geen lijn

in. Er wordt veel gesproken, maar niet gehandeld.

Over de vraag van de voorzitter (br. G. van Seventer van de

bouwcomm.) inzake een stemming kunnen wij nog niet

beslissen, daar deze slechts alleen van de voorzitter (de

predikant) uitgaat en niet van de (bouw)commissie als

zodanig. Br. A. Wolters dringt er op aan, dat de commissie

met een plan komt waar de gemeente houvast aan heeft,

anders hebben de mensen er geen vertrouwen in. 

Br. Jac. de Hoog deelt daarop mede dat er een plan is en

dat dit spoedig door middel van een circulaire aan de

gemeenteleden zal worden bekend gemaakt. 

Praeses legt er nog eens de nadruk op dat dit plan er een

van financieelen aard is. Daar moeten wij mee beginnen.

Indien dat gelukt dan kunnen wij pas een bouwplan maken.

Br. van Meggelen sluit zich hierbij aan. 

Verschillende broeders spreken zich uit, dat er geen bezwaar

tegen zou zijn, wanneer de commissie dit nodig oordeelt, een

tweede penningmeester aan de commissie toe te voegen. 
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In de loop van de bespreking worden 2 namen genoemd n.l.

de brds P. Bijl en Ph. Wildenbos. 

(Ph. Wildenbos wordt de tweede penningmeester van de bouw-

commissie.)

De bouwcommissie heeft de kritiek ter harte genomen en is hierna

blijkbaar vol uit de startblokken gegaan, getuige het

onderstaande: 

Er ontstond wat twijfel bij sommige gemeenteleden of de

bouwcommissie niet erg voortvarend bezig was met de

plannen voor de nieuwe kerk en het inzamelen van de

benodigde gelden, dus of er wel toestemming was van de

kerkenraad voor deze acties.

(uit de Vuurslag van juli 1956)

ACTIE VOOR NIEUW KERKGEBOUW.

Bij de rondgang van de bouwcommissie voor de actie

"Sparen en Bouwen", om binnen afzienbare tyd tot een nieuw

kerkgebouw te komen, schijnt er bij sommigen een

misverstand te zijn gerezen, n.l. of de kerkeraad hier wel

achter staat! Namens de kerkeraad kan ik verklaren, dat de

kerkeraad unaniem van overtuiging is, dat we zo spoedig

mogelijk alles in het werk moeten stellen om dit plan te doen

slagen.

H.S. (H. Scholing)

De bouwcommissie reageert met het onderstaande stukje in de

Vuurslag.
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(uit de Vuurslag van augustus 1956)

VAN DE BOUWCOMMISSIE.

We kunnen ons voorstellen dat U belangstellend zult uitzien

naar de resultaten van de actie welke de laatste maanden

gevoerd is.

Het eindresultaat kunnen we U nog niet mededelen, er moet

n.l. door omstandigheden nog één wijk worden bezocht, en

in de wél bezochte wijken zijn er ook gezinnen die hun

bijdrage nog niet bepaald hebben. Het overgrote deel van

onze gemeente heeft spontaan hun medewerking verleend.

Hier is het voorlopig resultaat:

Tot op heden is als vrijwillige bijdrage toegezegd een bedrag

van f  7.266.-- per jaar. Wanneer de overige bronnen waar we

voorheen uit geput hebben, zoals het verjaardagfonds,

collecten enz. dezelfde opbrengst zouden hebben als de

laatste jaren, komen we nu aan f 10.000.-- inkomsten per jaar.

Dit is al een aardig begin, waar we dankbaar voor zijn.

De bouwcommissie vertrouwd, dat die broeders en zusters,

welke nog een weifelende houding hebben aangenomen,

spoedig hun intekenbiljet zullen inleveren. Help mee aan de

bouw van de nieuwe kerk! Binnenkort zullen we weer wat van

ons laten horen, laat ons niet langer wachten dan nodig is

We zijn er nog niet, maar we komen er wel. Is Uw intekenbiljet

zoekgeraakt? U kunt er zo een halen bij Br. G. v. Seventer.

De Bouwcommissie.

In elke Vuurslag, in die tijd, werd de derde collectie toegelicht en

aangeprezen, dus ook als deze collecte bestemd was voor het

bouwfonds. 

De eerste en tweede collecte was bijna altijd resp. voor de kerk (de

loonkosten en kosten van gebouwen enz.) en tweede voor de

diaconie.
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(uit de Vuurslag van februari 1957)

De (derde) collecte voor het eigen bouwfonds is ook een

goede bekende. 

In dit verband moge ik opmerken, dat een belangrijke

beslissing is genomen door de kerkeraad, overleg met de

commissie van beheer en bouwcommissie, n.l. dat optie zal

worden gevraagd op een geschikt bouwterrein in het

uitbreidingsplan der Gemeente voor de bouw van een nieuw

kerkgebouw. 

Op de foto, voorjaar 1960, is links het nog braakliggende terrein te zien waar nu de

Welkomkerk staat. Op de voorgrond het gezin van Klaas Nieuwenhuijzen met zijn

vrouw Corrie en hun zoon Wim. Op de achtergrond het nieuwe schoolgebouw van

de O.B.S. De Wissel, gebouwd in 1958.
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Het terrein leek ons geschikt en het is weer een stap in de

begeerde richting: zo spoedig mogelijk tot verdere stappen te

komen. Daaraan kunt en moogt u allemaal meewerken. Of dit in

een snel of langzaam tempo zal gaan, hangt ook af en wel in

belangrijke mate van de offers, die we er voor op willen brengen. U

kent het spreekwoord: een ketting is even sterk als de zwakste

schakel in die keten. Daarom moeten alle zwakke schakels eruit.

D.w.z. allemaal meedoen naarmate God ons met stoffelijke

goederen heeft gezegend en nog weldoet. Doe daarom allen

mee, ook in deze collecte. 
(het begeerde stuk grond voor de nieuwe kerk is de huidige locatie)

De girorekening:

(uit de Vuurslag van februari 1957)

Er is een girorekening aangevraagd en verkregen. Dit om

diegene, die hun bijdragen voor de nieuwe kerk willen

gireren, het gemakkelijker te maken, als ook voor br. Ph.

Wildenbos om verwarring te voorkomen.

Bewaart u het volgende dus goed! Nr 442746 t.n.v. Bouwfonds

Gereformeerde  Kerk,  Ring 22  Zuidland.
(Ph. Wildenbos was penningmeester van het bouwfonds)

Op allerlei manieren probeerden de gemeenteleden, het

kerkbestuur en de bouwcommissie geld in te zamelen voor de

bouw van de nieuwe kerk. Hieronder een, vast niet compleet,

overzicht van een paar van die activiteiten.

Allereerst de papierinzameling door Wim Hoogstad. Wim begon

met het oudpapier in mei 1957, eerst met een kruiwagen, wat later

met een tweewielige kar. De oud papieracties van Wim waren

bekend onder de naam O.P.A. = Oud Papier Actie.
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(uit de Vuurslag 

van september 1959)

Nog maar nauwelijks thuis van

‘t eerste deel van de

vacantie kwam onze Wim

Hoogstad ons weer verrassen

met een bedrag van f 33,60

dat hij ontvangen had voor

oud- papier en onmiddellijk is

overgemaakt op het spaar-

bankboekje. 

Even tevoren kwam hij ons als

een echte kruier van het

tramstation halen met de

nieuwe kar, die hij op zijn

laatste verjaardag gekregen

had, wat een mooie kar. 

Hartelijk dank voor alles, Wim! 

H. Scholing

Nog een keer Wim Hoogstad, ere wie ere toekomt.

(uit de Vuurslag van november 1958)

VERRASSINGEN VOOR HET BOUWFONDS.

Allereerst dit, dat onze Wim Hoogstad met veel enthousiasme

en trots bij me kwam met f 28.35, die hij had ontvangen voor

oud-papier. Totaal is het bedrag nu al f 144.85 En binnenkort

dacht hij weer met contanten voor de dag te kunnen komen.

Een kleine vraag: brengen wij allemaal, jongeren en ouderen

zoveel toewijding en offerbereidheid op voor een nieuwe

kerk?
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Is er niemand, die zich toch eigenlijk een beetje moet

schamen? ‘k Hoop van ganser hart: niemand bloost er.
(in 1958 is door Wim f 207.83 aan oudpapier opgehaald)

Dan door bemiddeling van zijn broer hier, ontving ik van br. C.

Andeweg uit Consecon (Ontario) in Canada een bedrag van

5 dollar voor de nieuwe kerk. 

Een bedrag van f l9.27 (de dollar was toen heel wat waard)

kon daarvoor worden overgemaakt op het spaarbankboekje

van het bouwfonds. Het was uit dankbaarheid voor

toegezonden preken. 

Hartelijk dank br. Andeweg! 

Het was een goede tijding uit een ver land. Wellicht kan zoiets

onze offerbereidheid ook prikkelen.

De kerk werd vóór 1956 schoongemaakt door personen die ervoor

betaald werden, doordat sommigen het uitbetaalde loon aan het

bouwfonds schonken was dit een welkome bron van inkomsten

voor het bouwfonds. 

(uit de Vuurslag van april 1957)

KERK SCHOONMAAK.

De commissie van beheer wil graag weten wie zich straks

weer beschikbaar willen stellen voor het schoonmaken van

het kerkgebouw. Dit heeft in 1956 een winst voor het

bouwfonds gegeven van f  240.-- waarvoor nogmaals de

hartelijke dank aan allen, die hieraan hebben meegewerkt.

Ook voor 1957 is het de bedoeling het hierdoor bespaarde

bedrag aan het bouwfonds ten goede te doen komen.

U kunt zich daarvoor opgeven bij één der commissieleden of

bij de koster. Help ook zo een handje mee.
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In 1958 wordt er weer een oproep gedaan voor vrijwilligers om de

kerk schoon te maken. De animo is gering. In april 1959 doet de

predikant onderstaande oproep:

(uit de Vuurslag van april 1959)

Kerkgebouw schoonmaken.

Zoals u weet van de ledenvergadering wordt nog eens een

beroep gedaan op vrouwelijke hulpkrachten om de kerk

schoon te maken tegen een behoorlijke betaling!

Het wil er bij mij nog niet erg in dat dit door vreemde krachten

moet gebeuren. ‘k Zou het werkelijk als een gebrek aan

meeleven zien. Meldt u zich daarom, na uw eigen

schoonmaak klaar te hebben, bij onze koster of bij de

voorzitter van de c.v.b.  Abr. Quak! Wie meent het geld

daarvoor ontvangen, aan het bouwfonds te willen geven,

kan dit altijd doen. Dit blijft helemaal vrijwillig en niemand is

daartoe verplicht.

H.S.
(c.v.b.  = Commissie van Beheer, nu de kerkrentmeesters)

Dat alle kleine beetjes helpen, blijkt ook uit de postzegelactie die

gestart is. 

(uit de Vuurslag van april 1957)

Postzegel actie voor de nieuwe Kerk

Z. Quak herinnert aan deze actie. Het liep aanvankelijk goed.

Meerderen in de gemeente bewaarden en verzamelden hun

gebruikte postzegels. Maar ook hier zien we weer de wet der

traagheid: het loopt niet zo hard meer. Zo moet het niet. Zo

moet het nergens en in geen enkel opzicht. Daarom: houd

vol. Ga er mee door. t Is een geringe moeite en het behoort

tot de kleine dingen, die toch meetellen. Alleen de

aanhouder wint.
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We hebben onze collecten voor het bouwfonds, onze

bijzondere actie tot sparen, de Ulvok (Uit liefde voor onze

Kerk), waaraan intussen al een jonge loot is ontsproten, de

jonge garde, die ook druk bezig is. 

Laat geen postzegel verloren gaan en bezorg ze even bij zr.

G. Quak-Wolters, Raadhuisstraat 397.

Wie zet zich eens in voor een oud-papier actie? 

Hier is ook nog wat te vinden. 

Er ligt bij mij al een hele stapel! 

H. S.

(In mei 1957 is Wim Hoogstad begonnen met papier inzamelen)

Ook meer ludieke acties zijn gestart.

(uit de Vuurslag van maart 1959)

Verrassingen.

Van een zuster uit onze gemeente kreeg ik niet minder dan 

f 32.- -. 

Eén tientje voor een gezin uit onze gemeente. 

Eén tientje is gegeven voor de diaconie. 

En het andere tientje is verdeeld tussen zending en

bouwfonds en f 2.-- voor het jubileum van Ds. Robbers. 

Voor alles heel hartelijk dank!

Dan ontving ik van iemand een gift van f 10.-- voor de nieuwe

kerk met het volgende bijgesloten rijmgedicht, dat aller

overweging waard is. 

Alvast vriendelijk dank. 

Mijn sterke vermoeden is, dat dit van één onzer jongeren is. En

die kant moet het toch uit, dat jongeren en ouderen zich

gaan inzetten en offeren voor de nieuwe kerk.  

H .S.
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DE ENKA

De ENKA is geen zeem of spons

't Gaat niet per el en niet per ons

Je zou het anders kunnen schrijven

Maar om geheel in stijl te blijven

Heb ik ' t zo maar neer gezet

Als U ging raden, wel, ik wed

Dat U het weldra weten zou

Laat deze zaak niet "in de kou"

En warm Uw breinen en ga gissen

U kunt zich bijna niet vergissen.

Natuurlijk, 't is 'DE NIEUWE KERK'

of wel “ENKA " ( een prima werk )

Maar, waarde Lezer, om te komen

Tot zo’n gebouw moet zonder schromen

Veel geld gestort, want het kost poen

Zo ongeveer een half millioen

Laat guller toch Uw centen rollen

't Is voor de ENKA  (niet de  spons)

Maar voor de mooie, schone, volle

de splinternieuw KERK van ons

              ENKA  - er.

Doordat bovenstaand gedicht zolang geleden geschreven is, is de

clou van dit gedicht mij niet helemaal duidelijk, of beter gezegd,

helemaal niet duidelijk, maar misschien zijn er onder u die dit nog

weten en het mij kunnen uitleggen.

De inhoud van de verjaardagzakjes die in de jaren rond 1960

werden ingezameld, was bestemd voor het bouwfonds. Dat gold

ook voor opbrengst van het oud papier dat Wim Hoogstad

inzamelde.
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In de Vuurslag van juni 1960 meldt de bouwcommissie nogmaals

dat de voorkeur voor de locatie van de nieuw te bouwen kerk

uitgaat naar het gedeelte van het uitbreidingsplan tussen de Prins

Bernhardstraat en de Julianastraat (daar waar de kerk nu staat).

Ook meldt deze Vuurslag dat het gemeentebestuur van Zuidland

een stuk grond heeft verkocht aan de Gereformeerde kerk,

gelegen aan de hoek Beatrixstraat-Prins Bernharstraat. 

De tekeningen voor de pastoriebouw zijn door het

gemeentebestuur en het orgaan Stad en Land goedgekeurd en

zijn doorgezonden naar Den Haag. 

Het kerkblad spreekt de verwachting uit dat in de loop van juni de

goedkeuring voor de bouw geregeld is. Daarna kan, zo staat te

lezen, direct met de aanbesteding worden begonnen, waarna de

bouw binnen niet al te lange tijd kan beginnen.

(uit de Vuuslag van juli 1959)

Van de BOUWCOMMISS IE.

In de Vuurslag van Mei is door onze commissie beloofd

nadere mededelingen te doen over verdere plannen inzake

onze nieuwe kerk. 

Op 20 April is vergadering gehouden door den kerkeraad

met de commissie van beheer en de bouwcommissie. Op

verzoek van de kerkeraad zullen deze beide commissies zich

verenigen tot één geheel voor wat betreft de

nieuwbouwplannen. 

Voorlopig is haar taak een onderzoek in te stellen waar onze

nieuwe kerk zal verrijzen. Ge begrijpt dat hiervoor in eerste

instantie overleg moet worden gepleegd met onze

plaatselijke overheid. De eerste besprekingen hierover

hebben reeds plaats gehad. Zodra iets definitiefs bekend is

en er concrete plannen worden gemaakt kunnen we deze

aan de kerkeraad voorleggen. 
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Dit is toch het lichaam in onze Gereformeerde kerken, dat, zo

nodig, in overleg met de gemeente de uiteindelijke beslissing

neemt. 

Wanneer vaststaat waar onze nieuwe kerk komt gaan we

plannen maken wat voor een kerk we gaan bouwen en

welke architect we daarvoor uitnodigen.

Maar zover is het nog niet. Geve God Zijn Zegen op deze

eerste stappen op de weg naar nieuwbouw.

De plannen voor de bouw naderen de fase van het verzamelen

van inlichtingen van serieuze prijsopgaven, geldleningen, rente en

aflossingen. De bouw nadert in grote stappen. 

(uit de Vuurslag van oktober 1960)

Van de bouwcommissie.

19 September j.l. heeft de bouwcommissie vergadert en

gesproker over de mogelijkheid om spoedig tot de bouw van

onze nieuwe kerk te kunnen geraken. 

Er waren (geheel vrijblijvend) inlichtingen ingewonnen bij een

bank over een geldlening van f 360.000,- -. Dit bedrag

konden we krijgen met een looptijd van 30 jaar. Rente en

aflossingsschema waren alleszins aannemelijk.

We hebben over deze zaken ruim 2 uur met elkaar gepraat

en gerekend. Uiteindelijk was onze conclusie dat we nog

geen voorstel over deze zaak aan de kerkeraad zouden

doen. Om twee redenen.

Ten eerste was onze gedachte dat ons fonds nog iets moet

groeien om een project van een half millioen te kunnen

aanpakken. Ten tweede konden we nog niet volledig

bekijken of onze inkomsten voor de eerst volgende jaren van

dien aard zullen zijn dat we aan de eisen van het

aflossingschema zouden kunnen voldoen. 
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We zullen hierover nu geen cijfers geven, omdat het gehele

financieringsplan nog maar een eerste bespreking heeft

gehad en andere mogelijkheden nog onderzocht zullen

worden. 

Waren er dus twee redenen waarom we nog geen definitief

voorstel durfden maken, eveneens waren er twee punten

waarop we uw aller aandacht willen vestigen. 

Ten eerste i.v.m. het o.i. nog te geringe fonds, alle hens aan

dek om te sparen wat er in ons vermogen ligt. Vooral denken

we hierbij aan de verschillende acties, zoals verjaardagzakjes,

bussen in de kerk, feestjes enz.  

En ten tweede, die inkomsten voor volgende jaren voor

hogere uitgaven van rente en aflossing.

Ach, br. en z., laten we het maar weer zeggen waaraan het

in deze schort. Als allen hun plicht verstonden en hun vrijw.

bijdragen in overeenstemming brachten met de schaal die

daarvoor in Zuidland hebben waren er voor ons geen

problemen meer in deze zaak. Dan konden we straks op de

ledenvergadering in november u een volledig financieel plan

voorleggen en nog voor 1960 ten einde is een architect

raadplegen.

De commissie van beheer heeft het plan om in de maand

oktober nogmaals een actie te ondernemen onder de

achterblijvers. Ze hoopt dan nogmaals bij verschillende br. en

z. een schaal met intekenbiljet te bezorgen en weer op te

halen. We hopen dat we dan mogen rekenen op een goede

ontvangst en we terug mogen gaan met een nog beter

resultaat. Nog weer anderen, die geen bezoek zullen

ontvangen, maar ook nog niet aan hun 2% toe zijn, verzoeken

we vriendelijk dit laatste stootje naar boven ook te geven.

Heus, het is niets onbillijk of te veel dat we vragen. Elk Geref.

kerklid, waar ook in Nederland, betaalt dit bedrag. Velen wel

2½ of 3%. Informeer maar eens bij de kleine kerken.
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Vriendelijk dank aan allen die vanaf vorig jaar april direct hun

aandeel leverden en daarmede ons streven een heel eind in

de goede richting brachten. 

En dan tenslotte: is het waar, dat er zijn in onze gemeente die

zeggen: “Als ze gaan bouwen, ga ik mee betalen?” Als dat

zo is, is ons vriendelijk verzoek om in oktober iets van u te laten

horen of blijken. 

Ge begrijpt toch, die zo redeneert, dat we geen sprong in het

duister mogen of kunnen doen. 

Welnu dan, aan allen die zowel het een als het ander

aangaat, aan u het woord en de daad. Kunnen we als straks

de resultaten bekend zijn, beginnen of niet? De

bouwcommissie ziet met groot verlangen en ongeduld, maar

ook met vertrouwen uw antwoord tegemoet. Geve de Here u

een bereid hart en een milde hand.

De bouwcommissie

P.S. We denken toch aan onze afspraak omtrent ons

dankoffer voor de kerk bij de intrede van Ds. Baayen

Na deze indringende oproep aan de gemeenteleden hakt de

bouwcommissie de knoop door en legt de plannen voor aan de

kerkenraad. 

Deze legt de plannen voor aan de gemeente in een

gemeentevergadering die gehouden is op 2 december 1960 in de

zaal van Kabbedijk aan de Ring. Intussen is Ds. Baayen

geïnstalleerd als nieuwe predikant in Zuidland.

In de Vuurslag van januari 1961 staan verslagen en plannen voor

de nieuwe kerk. Om u een langdradig verhaal te besparen, volgt

hieronder nog een hobbel die moet worden genomen. Namelijk

een ambtelijke hobbel.
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De Gemeente Zuidland heeft de optie voor de locatie, die al

eerder in 1957 en in 1960 werd uitgesproken door de

bouwcommissie, naast zich neergelegd en zich door planologen

laten adviseren die een andere locatie in gedachte hadden. 

Als deze hobbel weer glad gestreken is, is de weg vrij voor de bouw

van de nieuwe Gereformeerde kerk in Zuidland. Welke locatie de

gemeente Zuidland in gedachten had, is niet duidelijk geworden in

de verslagen in de Vuurslag. Een andere hobbel was dat de

financiering van de kerk over 1961 toch nog niet helemaal sluitend

was. Dus werd er nog weer een dringend beroep gedaan op de

gemeenteleden een groter financieel offer te brengen. Uiteindelijk

werden de lichten op groen gezet een gingen de voorbereidingen

van start.

(uit de Vuurslag van januari 1961)

DE PLANNEN VOOR DE KERKBOUW GESTART:

Na de gemeentevergadering (de presentielijst is door 143

broeders en zusters getekend) waarop het voorstel van de

kerkeraad enthousiast met algemene stemmen werd

aanvaard, hebben wij meteen ook de hand aan de ploeg

geslagen, o.a. is door de kerkeraad een werkcommissie

benoemd, die voortaan met de betrokken instanties in

overleg zal gaan treden en verder allerlei initiatieven ook zal

gaan nemen om zo spoedig mogelijk te komen tot de

daadwerkelijke bouw van een nieuwe Geref. Kerk in Zuidland.

Dit alles uiteraard in overleg met de kerkeraad. Voorts heeft

de kerkeraad inmiddels ook al een brief verzonden naar B. en

W., waarin gevraagd werd om de aankoop van het terrein,

ten aanzien waarvan ons drie jaren geleden optie werd

verleend. Uit een antwoord schrijven is gebleken dat gezien

de toekomstige ontwikkeling van de gemeente van Zuidland

door de planologen thans de voorkeur is uitgegaan naar een

meer centraal gelegen plaats. 
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Uiteindelijk kon de aanbesteding plaatsvinden en de bouw beginnen.

Daar de kerkeraad toch graag aan het oorspronkelijke terrein

wil vasthouden, heeft de werkcommissie nu een tweede brief

verzonden, waarin tevens ook nog het vriendelijk verzoek

staat om een zodanig terrein voor de nieuwe kerk te laten

projecteren, dat het kerkgebouw straks een vrijstaande en

opvallende plaats verkrijgen zal. 

Wij hopen nu dus maar, dat de beslissing over het terrein

spoedig door de betrokken instanties genomen zal kunnen

worden, want dan is het begin er werkelijk.

A. G. B.

Leden van de werkcommissie:

Ds. A. G. Baayen als praeses van de kerkeraad.

Br. G. van Seventer als voorzitter van de bouwcommissie.

Br. A. Quak als voorzitter van de C. v. Beheer.

Br. M. Breeman als technicus.
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Tijdens de eerste steenlegging konden gemeenteleden en

belangstellenden symbolisch ook een steen plaatsen voor de

nieuwe kerk, door in een receptieboek hun handtekening te

plaatsen tegen betaling van f 2,50. 

In de twee receptieboeken die in het archief aanwezig zijn,

hebben 240 personen hun naam gezet.

Op 10 april 1964 werd de kerk feestelijk ingewijd met een kerkdienst.

Ds. Baayen ging daarin voor.

Op 8 oktober 1962 werd de eerste steen gelegd door 

ds. A.G. Baayen, in het bijzijn van de bouwcommissie, genodigden en

belangstellenden.
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Met bovenstaand verslag heb ik willen aantonen dat de financiële

offers die de gemeenteleden, onze ouders en voorouders hebben

gebracht om de bouw van de nieuwe kerk te verwezenlijken,

bijzonder zwaar en groot zijn geweest. Maar er staat dan ook een

fraai en solide kerkgebouw om trots op te zijn.

Namens de jubileumcommissie 

50 jaar Welkomkerk

Bas Molengraaf, archivaris

Welkomkerk

augustus 2013
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HET BESTEK

Het bestek is de omschrijving van een uit te voeren

(bouw)werk, inclusief de van toepassing zi jnde

administratieve, juridische en technische bepalingen,

materialen en uitvoeringsvoorwaarden.

Hieronder wat interessante wetenswaardigheden uit het

Bestek en andere bronnen.

De opleveringstermijn is gesteld op 300 werkdagen na de

datum van aanvang.

73 heipalen ondersteunen het kerkgebouw en de

bijgebouwen waarvan:

7 palen met een lengte van 18 mtr.

17 palen met een lengte van 19 mtr.

49 palen met een lengte van 19.5 mtr.

De palen zijn geheid met een stoomblok met een slaggewicht

van ten minste 4500 kg., de valhoogte van het blok mocht

niet meer dan 75 cm. zijn.

Er zijn 5900 gegalvaniseerde stalen spouwankers in het

gebouw verwerkt.

De vloeren zijn uitgevoerd in de segment vloerelementen, de

z.g. Kwaaitaal vloeren.
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Het dak van de kerkzaal is afgedekt met een isolatie laag van

Durisol-mevrietplaten van 100 x 50 cm. en 5 cm. dik.

Daarbovenop een voorsmeerlaag en tweelagen

ruberoid-vitrix = ruberoid op henneppapier. 

Als laatste een laag Alcufol, dit is een ruberoid met een

ingewalste koperen deklaag.

De hoogte van de kerkzaal is 11.6 mtr.

De lengte van de kerkzaal is 25.85 mtr.

De breedte van de kerkzaal is 19.39 mtr.

Het perceel staat in het kadaster onder Sectie B  nummer 2457

ingeschreven. 

Er is een symbolische prijs voor de grond betaald aan de

gemeente Zuidland van f 1.-- gulden.

Het aantal zitplaatsen was oorspronkelijk 851, waarvan 177

zitplaatsen op de galerij. Ook was er 1 staanplaats n.l. op de

preekstoel, nu dus op het podium.

Het aantal zitplaatsen is na het aanpassen van het podium en

het verdwijnen van de ouderling- en diakenbanken

verminderd, maar de meeste zitplaatsen zijn verminderd door

het veranderende leefpatroon van de mensen. 

Vroeger konden er 8 personen in de banken links en rechts, nu

zijn dat 7 personen per bank. 

In de lange middenbanken passen nu ook 2 personen minder

in. Op de galerij is dit gegeven ook van toepassing.

Nu is het aantal zitplaatsen op de galerij 150 en 436 beneden

in de kerkzaal, totaal dus 586 zitplaatsen.
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De hoogte van de toren is 19.6 mtr. 

Het totale grondoppervlak is 33 a en 70 ca., dat is 3370 m2.

De drie bronzen klokken in de toren zijn gegoten bij de fa.

Petit & Fritsen te Aarle Rixtel (N-Br) en wegen; 

Klok 1 316 kg

Klok 2 216 kg 

Klok 3 154 kg.

Ze worden op afstand bediend door drie elektromotoren van

elk 0.5 kW. 

Meer informatie over de klokken wordt nog uitgezocht. 

Wetenswaardigheden over het orgel zijn in een andere

publicatie aangegeven.


