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                                                                                                       DE SCHEIDING EN VERZOENING. 
Hoe het u vergaat, weet ik natuurlijk niet maar in mijn beperkte archief staan wat 
boeken, tijdschriften en verslagen, die ik in jaren niet heb aangeraakt. Onlangs viel 
mijn oog toch op een klein boekwerk uit 1988 met de titel “Anderhalve eeuw Gere-
formeerde Kerk in Heerjansdam” (1838 – 1988). De inhoud van sommige delen zijn 
nogal zware kost en voor mij is óók lang niet alles om blij van te worden. Het betreft 
de ‘’DOLEANTIE” (de beweging rondom Abraham Kuyper vanaf 1886). De ontwik-
kelingen die uiteindelijk hebben geleid tot de breuk en afscheiding van de Algeme-
ne Nationale Nederlands Hervormde Kerk en de vorming van een Gereformeerde

DE GEESTELIJKE OPDRACHT.
Het boek straalt en ademt wel sterk “levenswandel en leertucht” uit. Het woord “tucht” 
(gehoorzaamheid)  is een ouderwets woord maar geeft  heel duidelijk de toenmalige be-
doelingen weer. Er werden strenge regels opgelegd. Voor de Heerjansdamse kerkgangers 
golden de volgende  geboden :

Geen herberg bezoek op zondag | ontrouw kerkbezoek | dronkenschap | postbestelling op 
zondag | een echtpaar dat ongenaamheden (ruzie) met elkaar had | gaan dansen | naar 
een andere kerk gaan | zonder hoofddeksel aan het avondmaal | wandelen tijdens avond-
kerkdienst | kaartspelen | slappe tucht (discipline) van de ouders | te laat in de kerk. 

Het is nauwelijks meer voor te stellen. Het geruststellende is dat we wel spreken over rond 
1900.
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HERINNERINGEN.
De inhoud van het boek is te uitgebreid met onderwerpen, opdrachten en gebeurtenissen 
om er door mij een logisch verhaal van te maken. Daarom heb ik er in deze column voor 
gekozen slechts enkele willekeurige korte indrukken weer te geven.

1889.Trouwen met een werelds meisje is reden tot “vermaning”. Vrij vertaald: Onver-
standig, niet doen dus. 
1900. De kerkenraad oordeelt dat het ongepast is als de kerk en de pastorie verze-
kerd zouden worden.
1931. De overtreding van het zevende gebod : “U zult niet begeren uws naasten 
vrouw.” Het  brein van een mens verbergt veel. De praktijd is vaak een ander verhaal.   
Zondigen tegen het vierde gebod was “vissen op zondag”.   
Wijze mannen meenden te weten wat de bestemming van de vrouw was. Dit bleek 
een dienende functie te zijn. Huisvrouw dus in de ruime zin van het woord.
Verder in de tijd. Het echtpaar Groenewoud waren samen de kosters van de ge-
reformeerd kerk. Vrouw Groenewoud (onbeleefd ook wel kreupele Rina genoemd) 
zwaaide de scepter en liet dit regelmatig duidelijk blijken. In de winterdagen zorgde zij 
niettemin wél voor warme voeten van de oudjes door ze een stoof met hete kolen aan 
te bieden om de beentjes warm te houden in de ijskoude kerk.
1951. Bij de vrouwenvereniging was er ook plezier. De historie vertelt over een bus-
reisje naar Bergen aan Zee. Even met de voetjes in het koude water van de zee bleek 
achteraf een wat moeilijk probleem. De toenmalige nylonkousen hadden de onheb-
belijke gewoonte moeilijk over natte voeten te schuiven. Hilariteit natuurlijk, maar met 
elkaar kon het euvel snel worden opgelost. 

.
HET TIJ VOLLEDIG GEKEERD EN SAMEN 
OPWEG.
Bijzonder en heel verheugend, zo mogen we 
wel stellen, is het tij gekeerd en zijn de kerken 
in Heerjansdam weer “samen op weg “ om de 
blijde boodschap te beleven en door te geven.  
Met alle spanningen en onbeschrijfelijke ver-
schrikkingen, die van alle kanten op ons afko-
men, is en blijft de kerk altijd voor velen een 
baken in zee. 


