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Voorwoord      
“Alleen, neem u ervoor in acht en hoed u er terdege 
voor, dat gij de dingen die gij met eigen ogen gezien 
hebt, niet vergeet, en zij niet uit uw hart wijken 
zolang gij leeft; maak ze aan uw kinderen en uw 
kindskinderen bekend” (Deuteronomium 4:9, in 1958 
gedeeltelijk aangebracht in de hal van de kerk) 

 
 
De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Nieuwerkerk beweegt zich tussen de Afscheiding van 
de Hervormde Gemeente in het jaar 1836 en de fusie met diezelfde gemeente bijna 170 jaar later, op 
1 januari 2005. Het is een boeiende geschiedenis en daarom het beschrijven waard. 
 
Nieuwerkerk was in 1836 de bakermat van de Afscheiding op Schouwen-Duiveland. Aan die 
beginjaren, die zelfs met strafrechtelijke vervolgingen gepaard gingen, wordt in dit boek veel 
aandacht besteed. Vanaf 1845 behoorde de gemeente tot het verband van de Gereformeerde 
Kerken onder het Kruis. Met ingang van 1846 werden de erediensten verplaatst naar de “Diekse 
Kaerke”, juist op Oosterland grondgebied. Hoewel sprake was van een streekgemeente voor heel 
Duiveland, was de Nieuwerkerkse inbreng gedurende de negentiende eeuw verreweg het grootst. 
 
Vanaf 1858 tot 1897 was ds. P. Siemense predikant van de gemeente. In 1869 fuserden de 
Kruisgemeenten met de Christelijke Afgescheiden Gemeenten tot het verband van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken. Dit kerkverband fuseerde in 1892 weer met de “Dolerenden” onder leiding 
van Abraham Kuyper tot de Gereformeerde Kerken in Nederland. Inmiddels was in 1869 in Bruinisse 
een zelfstandige gemeente ontstaan. In 1899 werd de gemeente van Nieuwerkerk zelfstandig. In 
1901 werd een eigen kerkgebouw aan de Ooststraat in gebruik genomen, dat bij de watersnoodramp 
van 1953 zo zwaar werd beschadigd dat in 1958 op dezelfde plaats een nieuw kerkgebouw moest 
worden gebouwd. 
 
De Gereformeerde Kerk van Oosterland was inmiddels sterk verkleind doordat het grootste deel van 
die gemeente in 1919 was overgegaan naar het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. In 
een intermezzo wordt beknopt aandacht besteed aan de geschiedenis van de gemeente van 
Oosterland. In 1970 werd de Gereformeerde Kerk van Oosterland samengevoegd met die van 
Nieuwerkerk tot de Gereformeerde Kerk van Nieuwerkerk-Oosterland, die in 1990 een federatie is 
gaan vormen met de Hervormde Gemeente te Nieuwerkerk. Nadat op 1 mei 2004 de Protestantse 
Kerk in Nederland tot stand kwam, konden beide gemeenten op 1 januari 2005 fuseren tot de 
huidige Protestantse Gemeente te Nieuwerkerk. 
 
De Gereformeerde Kerk van Nieuwerkerk had tot halverwege de twintigste eeuw een zeer 
behoudend karakter, in het bijzonder door de invloed van ds. Siemense, die de gemeente bijna 
veertig jaar diende. Dit behoudende karakter uitte zich op tal van punten, die in dit boek uitgebreid 
worden beschreven. Tot 1944 had de gemeente, waarschijnlijk als laatste Gereformeerde Kerk in den 
lande, nog drie keer per zondag dienst. Na de watersnoodramp van 1953 veranderde het karakter 
van de gemeente aanzienlijk, doordat 55 leden omkwamen, nog eens velen naar elders verhuisden 
en vervolgens vele anderen zich in Nieuwerkerk vestigden. 
 
De titel van dit boek, “Goed gereformeerd”, is niet alleen een bekende uitdrukking maar toont ook 
iets van de ernst en de gedrevenheid waarmee gewone Nieuwerkerkers vorm en inhoud gaven aan 
hun geloof. Daar hadden ze veel voor over. Dit boek draag ik op aan mijn echtgenote, Marjan Riedijk, 
die op 2 oktober 2016 als predikant werd verbonden aan de Protestantse Gemeente te Nieuwerkerk. 
Toen ik in 2011 met dit onderzoek begon, kon ik nog niet bevroeden dat zij predikant zou worden in 
de plaats waar ik zelf ben opgegroeid. 
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Hoofdstuk 1  De Afscheiding in Duiveland (1836-1845) 
 
Al in de Middeleeuwen is sprake van een kerk te Nieuwerkerk. In 1233 wordt melding gemaakt van 
een kerkgebouw in Nieuwerkerk, de “nova ecclesia”, ter onderscheiding van de “antiqua ecclesia” 
waaraan Ouwerkerk zijn naam ontleent. Gelet op de bouwstijl zal de kerk te Nieuwerkerk, in 1499 
genoemd “de kerk van Sint Jan Evangelist”, gebouwd zijn tussen 1475 en 1500, mogelijk op een 
andere plaats dan de in 1233 genoemde kerk. Van de oorspronkelijke kerk, die een lengte had van 
maar liefst 65 meter, resteert slechts het koor met de sacristie. Het schip is waarschijnlijk in het begin 
van de zeventiende eeuw door blikseminslag en brand verloren gegaan.1 Tot in de tweede helft van 
de zestiende eeuw was in Nederland sprake van één kerk: de Rooms-Katholieke Kerk. De kerk in 
Nieuwerkerk was dus een rooms-katholieke parochiekerk. De Johanneskerk was één van de elf 
kapittelkerken in Zeeland doordat Anna van Bourgondië, vrouwe van Duiveland, in 1499 in deze kerk 
een college van priesters had gesticht die dagelijks de zeven getijden moesten zingen. Aan deze 
kapittelstichting te Nieuwerkerk werd in 1501 door de bisschop van Utrecht goedkeuring verleend.2 
 
Kort na de doorbraak van het protestantisme in de Nederlanden – vergezeld van de Beeldenstorm in 
1566 – ging de rooms-katholieke parochie over naar het protestantisme. Er ontstond een Hervormde 
Gemeente, ook wel (Nederduits) Gereformeerde Gemeente genoemd. Deze gemeente had vanaf 
1574 haar eerste eigen predikant in de persoon van ds. Johannes Horstius. Tot 1591 was de 
predikantsplaats gecombineerd met Ouwerkerk. 
 
De oorsprong van de verschillende afgescheiden gemeenten in Duiveland ligt in een bredere 
afscheidingsbeweging, die daadwerkelijk tot stand komt vanaf het moment dat ds. Hendrik de Cock 
zich op 14 oktober 1834 in het Groningse Ulrum afscheidt van de Nederlandse Hervormde Kerk. In 
datzelfde jaar volgen verschillen andere predikanten en kerkleden zijn voorbeeld. 
 
Foto 1.1 
 
Al enkele weken na het formele begin van de Afscheiding, respectievelijk op 30 oktober en 4 
november 1834, zenden twee vermogende Duivelandse landbouwers, Boudewijn Bakker (1770-1846) 
te Sirjansland en Dirk van Farowe (1798-1849) te Nieuwerkerk – de laatste is niet helemaal zeker – 
een brief van sympathie en meeleven naar ds. De Cock. Deze brieven zijn onder de titel “Tweede 
verzameling van eenige brieven der Geloovigen, ten blijke hunner Overeenstemming en ter 
openbaring van de Dwalingen en het verderf onzer dagen” in 1835 door De Cock zelf gepubliceerd.3 
De Cock heeft uit de ontvangen brieven een selectie gemaakt die hij representatief achtte en 
bovendien geschikt voor publicatie. De brief d.d. 4 november 1834 wordt door prof. Deddens op 
grond van aanwijzingen van ds. A.J. Rotte over het gehanteerde taalgebruik – en Veldman neemt dit 
over – aan Van Farowe toegeschreven.4 In deze brief wordt – waarschijnlijk dus door Van Farowe – 
aan De Cock gemeld “dat het in Zeeland alles met duisternisse is beneveld en met een donkere wolke 
overdekt (…) en dat diegenen, die ik onder Gods uitverkoorenen telle bijna allen uit de kerken 
hebben moeten vlugten, omdat ze de stemmen van deze huurlingen niet erkennen niet alleen, maar 
ze beschouwen als wolven, die den stal der schapen met geweld indringen (…) en helaas! nu hebben 
ze niet meer over als een klein kuddeken met ruime lokalen, vervuld met ledige stoelen en banken, 
waarvoor zij staan te schreeuwen”. Boudewijn Bakker had contact gehad met een medestander van 
De Cock in Meppel en verwelkomt in zijn brief aan De Cock de Afscheiding in Ulrum als een 

 
1 Lepoeter, Kerk en toren te Nieuwerkerk in Duiveland, blz. 7-15, en Westerhof, Kerk en toren te Nieuwerkerk in Duiveland, 
blz. 79-81. 
2 Lepoeter, Kapittelkerken in Zeeland, blz. 16-17, en Kuys, Repertorium van collegiale kapittels, blz. 222-223. 
3 De Cock, Verzamelde Geschriften, deel II, met inleiding en annotaties van D. Deddens, blz. 269-309. 
4 Veldman, Hendrik de Cock, blz. 392. 
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Godsgeschenk. Hij roemt de goddelijke uitverkiezing als “onuitdrukbaar groot”. Hij groet ds. De Cock 
als Broeder in onze Heere Jezu Christi. 
 
Uit de brief van Van Farowe blijkt dat op dat moment in Duiveland net als elders al verschillende 
hervormde gemeenteleden in groepen (conventikels genoemd) bijeenkomen. Het is opvallend dat 
Bakker en Van Farowe er al zo vroeg blijk van geven met de Afscheiding te sympathiseren. Over 
Boudewijn Bakker staat al op 11 april 1834 in de notulen van de kerkenraad van Sirjansland te lezen 
dat de predikant en ouderling op huisbezoek zijn geweest behalve bij B. Bakker, “die zich van de Kerk 
afscheid”. Dat is zelfs nog voordat ds. Hendrik de Cock zich formeel afscheidt. De schrijver van de 
hierboven geciteerde brief, Dirk van Farowe, was in de jaren 1829-1831 diaken geweest, was in 1833 
kandidaat-ouderling en was vanaf 1831 president van het college van notabelen te Nieuwerkerk. Hij 
scheidt zich op 14 april 1836 als een van de eersten af van de Nederlandse Hervormde Kerk. De 
formele afscheidingsbrief van Boudewijn Bakker wordt op 15 april 1836 door de kerkenraad van 
Sirjansland behandeld. 
 
In 1836 blijken in Oosterland 21 belijdende leden als lidmaat van de Hervormde Gemeente te zijn 
uitgeschreven: arbeider Adriaan Bakker (zoon van Boudewijn Bakker) en diens vrouw Jannetje van 
Belzen, kleermaker Krijn Dijkema en diens vrouw Maria Schot, slager Hendrik Kievit en diens vrouw 
Elisabeth Koenen, Neeltje van Pelt, weduwe van Marinus van ’t Hof, arbeider Mattheus Kwaak en 
diens vrouw Davina Stoutjesdijk, winkelier Adriaan Meerman en diens vrouw Klasina Dalebout, 
arbeider Adriaan Olree en diens vrouw Jacoba Adriana Lodewijk, arbeider Abraham Stouten en diens 
vrouw Anthonia Tak, Abrahams broer slager Jan Stouten en diens vrouw Cornelia Hendrikse, arbeider 
Jacobus Stoutjesdijk en diens vrouw Maria Elders en arbeider Pieter de Vos en diens vrouw Maria 
Smallegang. Het zijn hoofdzakelijk eenvoudige dorpelingen onder de 40 jaar. Adriaan Olree is met 
zijn 57 jaar de oudste in het gezelschap. Een opvallende verschijning onder de Oosterlandse 
afgescheidenen is nog winkelier Dirk Barnhoorn (1811-1856), die in 1838 in het huwelijk treedt met 
Grietje Staal (1809-1854) uit Sloterdijk – het huwelijk wordt door een ouderling bevestigd. Hij keert 
in 1844 met vrouw en kinderen terug naar zijn geboorteplaats Noordwijk. 
 
In Sirjansland scheidt naast Boudewijn Bakker kleermaker Jan de Rijke zich af, later gevolgd door 
timmerman Adriaan Fluijt en diens vrouw Dingena Slager, die in 1844 terugkeren naar de 
Nederlandse Hervormde Kerk. In Ouwerkerk zijn winkelier-landbouwer Jan Wagemaker en diens 
vrouw Anna Perfors aanvankelijk de enige afgescheidenen. Zij worden in 1838 gevolgd door Janna 
van Dussen, weduwe van Johannis Barendse maar in 1839 hertrouwd met Marinus Bakker, een zoon 
van Boudewijn Bakker te Sirjansland. Van de eerste afgescheidenen te Bruinisse zijn slechts enkele 
namen bekend: de 30-jarige schipper Marinus van den Berg, die op het moment van zijn afscheiding 
nota bene diaken is in de Hervormde Gemeente, de 26-jarige schipper Jacob de Waal Gzn en diens 
nog ongetrouwde broer Cornelis de Waal (20 jaar). Ook hier is sprake van opvallend jeugdige 
personen. 
 
In Nieuwerkerk zijn aanvankelijk wat minder afgescheidenen dan in Oosterland. De gemiddelde 
leeftijd ligt duidelijk hoger dan in Oosterland en Bruinisse. In 1836 scheiden elf belijdende leden zich 
af van de Nederlandse Hervormde Kerk (van doopleden is dit niet vermeld).5 De eersten zijn op 14 
maart 1836 mandenmaker Cornelis Goote (40 jaar) en diens 68-jarige vrouw Lena Kik (zij was eerder 
gehuwd geweest met Mattheus Roskam en Marcus Schooff). Op 14 april 1836 volgen de 38-jarige 
landbouwer Dirk van Farowe (zijn twintig jaar oudere echtgenote blijft voorlopig Hervormd) en de 
ongehuwde landbouwer Pieter van Vessem (46 jaar). Op 22 april 1836 scheiden zich af arbeider 
Marinus Nikerk en diens vrouw Jacoba Stoutjesdijk (beiden 68 jaar), hoefsmid Jacobus Slager (46 
jaar) en diens 61-jarige vrouw Helena Verwest (eerder gehuwd geweest met Everardus Gilijamse), en 
de 67-jarige Adriana Elisabeth van Oost, weduwe van Adriaan de Mooij. Op 22 april 1836 scheidt ook 

 
5 Lidmatenregister Hervormde Gemeente Nieuwerkerk. 
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de 50-jarige Lena de Waal, weduwe van Marinus Lucus, zich af. Zij hertrouwt op 19 oktober van dat 
jaar met de 63-jarige gareelmaker Jacob Lambregtse Kooijman, die twee weken later, op 31 oktober 
1836, zijn afscheidingsbrief schrijft. In 1838 volgen de 30-jarige Jacoba Braam (zij zal in 1844 trouwen 
met Jan Siereveld), arbeider Johannes van den Berge (49 jaar) en diens vrouw Pieternella Tak (48 
jaar), landbouwer Marcelis van Farowe (39 jaar), de 32-jarige meekrapdroger Jan Piet Flikweert, de 
ongehuwde Lena Fonteijne (51 jaar), de 23-jarige kuiper Eduard Lodewijk, de 40-jarige Kaatje de 
Mooij Adr, de 71-jarige Levina de Ruiter, weduwe van Johannes Overbeeke, en de 50-jarige 
landbouwer Lambertus van Vessem en diens 44-jarige vrouw Adriaantje Nuijens. Vrijwel alle 
afscheidingsbrieven zijn opgesteld door één en dezelfde auteur, Dirk van Farowe. Hij is het schrijven 
machtig. De meeste brieven zijn bewaard gebleven in het archief van de Hervormde Gemeente.6 
Omdat de afscheidingsbrieven kennelijk onvoldoende gewicht in de schaal leggen, maken 
bovengenoemde 22 personen op 14 december 1838 nog eens via een deurwaardersexploit aan de 
kerkenraad van de Hervormde Gemeente duidelijk dat zij zich hebben afgescheiden van de 
Nederlandse Hervormde Kerk, dit “aangezien zij in sommige punten nog voortdurend geacht worden 
ledematen te zijn van het Hervormd Kerkgenootschap”. 
 
Illustratie 1.2 
 
Op 30 december 1840 scheiden de 27-jarige hoefsmid Frans Goosen – hij is kort daarvoor gehuwd 
met Kaatje Wagemaker, wier ouders al afgescheiden waren – en winkelier Marinus Hendrikse (35 
jaar) en diens vrouw Josina Timmerman (29 jaar) zich af. Op 4 januari 1842 volgen timmerman 
Cornelis Tuijnman (29 jaar) en diens vrouw Laurina Hage (25 jaar), de nog ongehuwde Hubrina 
Slootmaker (22 jaar) en de 28-jarige arbeider Abraham Stoutjesdijk, schoonzoon van de 
eerdergenoemde Johannes van den Berge. Vanaf 1845 volgen weer successievelijk enkele namen. 
  
De gouverneur van de provincie Zeeland meldt in een brief van 6 augustus 1836 aan de 
burgemeester van Nieuwerkerk, Cornelis Hallingse, dat ”in geval van aanvraag tot het samenkomen 
voor godsdienstige oefeningen alle namen van de verzoekers in het verzoekschrift moeten worden 
vermeld”. Een maand later, op 8 september 1836, meldt de gouverneur aan de burgemeester: 
”Alleen aan aanhangers van A. Brummelkamp c.s. en gevolgelijk aan geen anderen dan die werkelijk 
afgescheiden zijn van de Hervormde Kerk en daarvan het bewijs hebben geleverd, kan het vergund 
worden de bedoelde godsdienstige zamenkomsten bij te wonen”. De gouverneur meldt verder dat in 
geval van een samenkomst van meer dan twintig personen, de toestemming der ”Hoge Regering” 
moet worden gevraagd, terwijl de regeling van de dagen en uren waarop en de huizen waarin aan 
het plaatselijk gemeentebestuur blijft opgedragen en overgelaten. Wel wordt nog vermeld dat de 
samenkomsten niet in een schuur mogen plaatsvinden, maar alleen in een gesloten huis.7 
 
Op 20 september 1836 vraagt officier van justitie J.G. Ermerins aan Burgemeester en assessoren (de 
latere wethouders) van Nieuwerkerk ”of er vergunningen zijn verleend om binnenshuis of elders met 
meer dan twintig personen te zamen te mogen komen voor een godsdienstoefening, voorzien van de 
namen en de plaatsen van samenkomst”. Burgemeester en assessoren reageren ontkennend.8 Enkele 
dagen later, op 30 september 1836, stuurt de officier van justitie opnieuw een brief, waaruit blijkt 
dat hij al beschikte over concretere informatie. Hij legt de burgemeester en de assessoren 
verschillende vragen voor, die nauw aansluiten bij de brief van de gouverneur van 6 augustus 1836: 
”Of het niet van uwe kennis is dat sedert eenigen tijd wekelijks in uwe gemeente zekere Cornelis 
Goote, mandenmaker van beroep, Godsdienstige oefening in uwe gemeente houdt. Zoo ja, op welke 
dagen en uren die verenigingen plaats hebben. Of deze godsdienstige oefeningen niet verrigt worden 
in uwe gemeente ten huize van de weduwe De Mooij. Of bij wien anders. Of het getal dier bij 

 
6 Archief Hervormde Gemeente Nieuwerkerk, inventarisnr 79. 
7 Geheime correspondentie burgemeester Nieuwerkerk, archief gemeente Nieuwerkerk, inv.nr 213. 
8 Correspondentie Burgemeester en assessoren Nieuwerkerk 1836, inv.nr. 330. 
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gezegde Godsdienstige Oefeningen bijeen komenden niet het getal van twintig personen te boven 
gaat”.9 Burgemeester en assessoren bevestigen bij brief van 1 oktober 1836 ”dat er met enige 
regelmaat godsdienstoefeningen worden belegd door Cornelis Goote, meestal ten huize van de 
weduwe De Mooij, maar dat niet bekend is of er meer dan twintig bezoekers zijn”. 
 
Uit deze correspondentie blijkt dat de eerste samenkomsten van de Nieuwerkerkse afgescheidenen 
plaatsvinden ten huize van Adriana Elisabeth van Oost, weduwe van winkelier Adriaan de Mooij. Zij 
bewoont een pand aan de zuidzijde van de Kerkstraat, op de hoek met de Stekelstraat, waar in de 
twintigste eeuw de familie De Bil woont. Deze woning is al snel te klein. 
 
In de loop van 1836 wordt de op 1 april van dat jaar in Biggekerke afgescheiden ds. H.J. Budding 
(1810-1870) de onbetwiste voorman van de Afscheiding in Zeeland. Het is duidelijk dat ds. Budding al 
snel ook in Duiveland aanhang krijgt onder de eerste afgescheidenen. Officier van justitie J.G. 
Ermerins te Zierikzee doet in een “missive” van 17 oktober 1836 aan de procureur-generaal verslag 
van zijn ervaringen met ds. Budding. Die is op donderdag 13 oktober 1836 aangehouden als hij in 
Tholen werkzaamheden verricht onder de eerste afgescheidenen aldaar. Het is de bedoeling dat hij 
op zondag 16 oktober 1836 de eerste kerkenraadsleden zal bevestigen, die juist op 12 oktober waren 
benoemd, en dat hij op vrijdag 14 oktober de eerste afgescheidenen in Oud-Vossemeer zal gaan 
bezoeken. Budding wordt afgevoerd naar Zierikzee en daar op vrijdag 14 oktober te Zierikzee door de 
correctionele rechtbank veroordeeld tot een geldboete. Hem wordt gelast Zierikzee te verlaten. Hij 
bezoekt echter diezelfde avond enkele afgescheidenen ten huize van bakker Gerard de Braal te  
Zierikzee, waarna hij opnieuw op het matje wordt geroepen en – aldus de missive van de officier van 
justitie – hij plechtig belooft de volgende morgen met de postwagen naar Zijpe te gaan en vandaar 
met de stoomboot naar Middelburg te vertrekken. Maar, zo vervolgt de officier van justitie, “’s 
anderen daags ’s morgens hield hij evenmin zijn woord, vertrok niet met den postwagen, maar ’s 
morgens ruim half 10 uren kwam de landman Dirk van Farowé van onder de gemeente Nieuwerkerke 
met zijn wagen en paard hem uitnoodigen en afhalen om daar in die gemeente te komen spreken en 
te stichten.” De officier van justitie laat Budding, die reeds bezig was met Van Farowe de stad uit te 
rijden, bij zich verschijnen en laat hem onder begeleiding van twee agenten overzetten naar 
Colijnsplaat.10  
 
Uit het feit dat Dirk van Farowe op zaterdagmorgen 15 oktober ds. Budding in Zierikzee ophaalt, valt 
af te leiden dat er voordien tussen beiden contact moet zijn geweest. Het lijkt er zelfs op dat vooraf 
gepland was dat Budding die zaterdag in Nieuwerkerk zou verblijven. Op diezelfde dag, 15 oktober 
1836, wordt in Nieuwerkerk namelijk een vergadering gehouden – uiteindelijk buiten aanwezigheid 
van ds. Budding – waarop Dirk van Farowe (38 jaar) en Pieter van Vessem (46 jaar) tot ouderling en 
diaken voor Nieuwerkerk worden gekozen. Het lijkt erop dat er tevoren een zorgvuldige planning was 
gemaakt: op woensdag 12 oktober verkiezing van ambtsdragers in Tholen, op donderdag 13 oktober 
bezoek van ds. Budding aan Tholen, op vrijdag 14 oktober bezoek aan Oud-Vossemeer, op zaterdag 
15 oktober een bezoek aan Nieuwerkerk en vervolgens op zondag 16 oktober de bevestiging van 
ambtsdragers in Tholen. 
 
Over de periode vanaf 15 oktober 1836 tot 1844 is het authentieke “Kerkelijk Notelboek wegens 
handelingen der kerkenraadsleden der gereformeerde gemeenten Nieuwerkerk, Oosterland en 
Bruinisse” bewaard gebleven, geschreven door Dirk van Farowe zelf. Het boekje beslaat 75 pagina’s 
en is gebonden in leren omslag.11 De gegevens die hieronder over deze periode worden vermeld 
komen – tenzij anders vermeld – uit dit Kerkelijk Notelboek. 

 
9 Correspondentie Burgemeester en assessoren Nieuwerkerk 1836, inv.nr 341. 
10 Missive officier van justitie J.G. Ermerins aan de procureur-generaal d.d. 17 oktober 1836, opgenomen in F.L. Bos, 
Archiefstukken betreffende de Afscheiding van 1834, deel IV, nr. 41, blz. 94-97. 
11 GA Schouwen-Duiveland, verzameling L.A. Capelle, inv.nr. 37. 
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Nadat op 15 oktober 1836 een ouderling en diaken voor Nieuwerkerk zijn gekozen, kiezen de 
gemeenteleden te Bruinisse (inclusief die te Sirjansland) op 19 oktober 1836 de 26-jarige Jacob de 
Waal Gzn als ouderling en de 30-jarige Marinus van den Berg tot diaken (hij was dit tot april 1836 in 
de Hervormde Gemeente). Enkele dagen later (de exacte datum is niet meer leesbaar) worden 
Hendrik Kievit (53 jaar) en Jacobus Stoutjesdijk (36 jaar) door de Oosterlandse gemeenteleden tot 
ouderling en diaken gekozen. In het begin lijkt het dus de bedoeling te zijn geweest drie aparte 
gemeenten te vormen. De godsdienstoefeningen – normaal gesproken worden er preken gelezen – 
worden op zondag ook in drie plaatsen gehouden: in Nieuwerkerk, Oosterland en Bruinisse. 
Vooralsnog is er wel sprake van een gezamenlijk vergaderende kerkenraad. Als er een predikant 
voorgaat, dan komt de gemeente op één locatie bij elkaar, meestal in de grote landbouwschuur van 
Dirk van Farowe aan het Polderweegje in Nieuwerkerk, de reguliere locatie in Nieuwerkerk. Deze 
schuur is juist op 29 november 1836 flink beschadigd door een orkaan. De plaatselijke timmerman 
Dirk Labrijn schat de totale schade op 13 september 1837 op fl. 2.000,-. Van Farowe is wel verzekerd 
voor brandschade, maar niet voor stormschade. Hij doet daarom op 13 september 1837 een beroep 
op ondersteuning vanuit een financiële actie die landelijk gehouden is voor slachtoffers van de 
orkaan. Als motivering geeft hij aan dat zijn goederen al zwaar zijn belast.12 
 
Foto’s 1.3 en 1.4 
 
De eerder genoemde ds. Budding weet de verschillende afgescheidenen in Zeeland op 8 februari 
1837 in Middelburg samen te roepen in een Provinciale Vergadering onder zijn voorzitterschap. Dirk 
van Farowe vertegenwoordigt de gemeenten van Nieuwerkerk, Oosterland en Bruinisse, zo besluit 
de kerkenraad op 6 februari 1837. Op deze vergadering ontvangt ds. Budding officieel een provinciaal 
beroep, waarbij een traktement van fl. 800,- behoort. Ter gelegenheid van de omslag van het 
predikantstraktement over de gemeenten, doen de gemeenten opgave van hun ledenaantal. De 
gemeente van Nieuwerkerk c.a. zou op dit moment uit 51 zielen bestaan.13 Na enige aarzeling neemt 
ds. Budding het beroep aan, waardoor hij predikant wordt van alle afgescheiden gemeenten in 
Zeeland. Dirk van Farowe doet in de kerkenraadsvergadering van 16 maart 1837 uitgebreid verslag 
van deze Provinciale vergadering door het verslag letterlijk voor te lezen en dit ook te notuleren. 
Tevens meldt hij dat de vergadering voor iedere afdeling correspondenten heeft benoemd, voor het 
eiland Schouwen-Duiveland is hijzelf dat. 
 
Het verslag van de Provinciale Vergadering meldt dat de volgende uitgangspunten voortaan hebben 
te gelden: 
“Besloten is om geen ergerlijke leden of personen aan de gemeente te sluiten, maar te waken voor 
kwade inbreng en wel in dezer voege, gelijk wij ouderlingen en diakenen mede instemmen dat het 
onze bedoelinge niet en zij, om elk een, om welke reden ook ontevreden is, op het ligchaam der 
zoogenaamde hervormde predikanten, of Armen, of gemeente inrigten, eenen hoop te vergaderen, 
en door het grote getal, ontzag in te boezemen; neen, wij zijn mede al te wel overtuigd dat de 
Heerlijkheid der kerke Gods niet bestaat in de veelheid der uitwendige aanhangers, maar daar in, dat 
zij die de waarheid zoo als die in Christo is, te belijden, en dan ook door hunnen wandel toonen, dat 
die waarheid in hun binnenste is geschreven door den H. Geest, om al zoo uit genade bekwaam 
gemaakt aan de wereld te bewijzen dat die waarheid waarlijk vrijmaakt van de zonde en 
ongerechtigheid. En ook niemand handers als die met de waarheid vereenigd te erkennen en aan te 
laten sluiten, dan de zoo danige die met de belijdenisse der oude en der beproefde leer zoo als die in 
Gods Woord omvat met de geloofdsbelijdenis en Formulieren van eenheid der gereformeerde kerk 
en tevens toonen dat zij zich niet willen mengen met degene die na verhanderingen staan; maar 

 
12 Staat van verliezen wegens onvoorziene rampen, archief gemeente Nieuwerkerk, correspondentie Burgemeester en 
assessoren 1837. 
13 Vermeulen, Toen hij ’t ambt ontvangen zou, 55. 
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integendeel den hals wenschen te buigen onder het juk Jezum Christum, den eenigen wetgever en 
gebieder, het eenige hoofd en Koning Zijner dúúr gekogte kerk”. 
 
Al kort na het ontstaan van de gemeente ontstaan er kleine conflicten. Op 11 augustus 1837 besluit 
de kerkenraad dat Cornelis Goote, tegen wie door Jacobus Slager bezwaren zijn ingediend, niet meer 
als voorlezer zal worden verzocht. Nadat hij eerder in de periode van zaterdag 24 juni tot vrijdag 30 
juni 1837 al in Duiveland heeft gepreekt (en daarbij zes kinderen heeft gedoopt) bevestigt ds. 
Budding op 12 november 1837 de al een jaar eerder verkozen ambtsdragers in het ambt. Ook 
worden twee kinderen gedoopt: van Adriaan Bakker en van Job van der Werf uit Zierikzee. Eigenlijk is 
dat pas het moment waarop de gemeente formeel geïnstitueerd wordt. Vanwege de 
“onverzoenlijken staat” van Hendrik Kievit ten aanzien van een medebroeder van het eerste uur 
(Krijn Dijkema) wordt hij niet in het ambt bevestigd. Dit levert forse spanningen op.  
 
In de periode van 1 tot en met 13 mei 1838 verblijft ds. Budding opnieuw in Duiveland; opnieuw 
worden er kinderen gedoopt. Ook wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Een zestal leden, onder wie 
de nog in onmin levende Hendrik Kievit en Krijn Dijkema, is door ds. Budding verzocht niet deel te 
nemen. Op 7 augustus 1838 kan de kerkenraad constateren dat Kievit en Dijkema beiden schuld 
hebben beleden, waarna de censuur wordt opgeheven. In de kerkenraadsvergadering van 11 
december 1838 meldt Van Farowe dat de Provinciale Vergadering op 7 oktober 1838 heeft besloten 
dat voor de catechisatie voor de kleine kinderen het “kleine Borstius” gebruikt zal worden en voor de 
“meer bejaarde” de Catechismus of het Kort Begrip. 
 
Foto 1.5 
 
In het najaar van 1838 zit ds. Budding vier maanden gevangen, omdat hij weigert de boetes te 
betalen die hem zijn opgelegd voor het onwettig houden van kerkdiensten. Op 15 januari 1839 komt 
hij weer vrij.14 Twee weken later, op 30 januari 1839, besluit ds. Budding op de Provinciale 
Vergadering te breken met alle gemeenten die de nieuwe psalmberijming “bleven aankleven”. 
Slechts enkele gemeenten in Zeeland kiezen de kant van Budding. Onder hen is de gemeente in 
Duiveland. Inmiddels is er ook een ander conflict ontstaan. De afgescheiden gemeente van Utrecht 
heeft onder leiding van ds. H.P. Scholte toestemming gekregen om ongestoord als “christelijke 
afgescheiden gemeente” samen te komen. Hiervoor laat zij de naam “gereformeerd” varen en vormt 
zij een nieuw kerkgenootschap, waarmee zij het principe van de Afscheiding loslaat dat zij de 
voortzetting is van de in de zestiende en zeventiende eeuw ontstane vaderlandse kerk. Bij Koninklijk 
Besluit van 14 februari 1839 wordt de gemeente in Utrecht door de overheid erkend. De meeste 
afgescheiden gemeenten, ook in Zeeland, volgen het voorbeeld van ds. Scholte, waarmee vervolging 
en hoge boetes worden voorkomen. De gemeenten die “de vrijheid hebben aangevraagd” vormen 
het verband van de Christelijke Afgescheiden Gemeenten. Ds. Budding ziet de zogenaamde 
vrijheidsaanvraag als “een verloochening van de den Koning der Kerke”.15 Van Farowe meldt in de 
kerkenraadsvergadering van 20 februari 1839 dat Budding zich nog slechts wil binden aan “die 
gemeenten, die zichzelf gebonden mogen gevoelen aan de zes en tachtig artikelen der Kerk Ordening 
van Dhortregt, vastgesteld in deszelfs Synode in der Jaren 1618 en 1619”, de zogenaamde Dordtse 
Kerkorde. De Duivelandse gemeente blijft zich verbonden weten aan ds. Budding, die op 26 en 27 
maart 1839 weer in Duiveland preekt en vier kinderen doopt. 
 
Voor Van Farowe is het op dat moment nog geen uitgemaakte zaak of de Duivelandse gemeente de 
zijde van Budding moet kiezen of zich moet aansluiten bij het nieuwe verband van Christelijke 
Afgescheiden Gemeenten door “de vrijheid aan te vragen”. In een brief van 13 april 1839 vraagt Van 
Farowe aan J. Minderhout te Middelburg om nadere inlichtingen omtrent “de gegeven vrijheid van 

 
14 D. de Rijcke, Huibert Jacobus Budding en zijn kring, blz. 70.  
15 Rotte, Op zoek naar de kleine lettertjes, blz. 49. 
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Godsdienst”. Hij schrijft aan Minderhout: “Ik weet wel het schijnd voor mij een duister stuk, maar dat 
laat niet af dat ik vol gaarne in de meerderheid van Stemmen in Zeeland tragt te staan mits de 
waarheid niet te kort”. Hij vraagt zich in deze brief ook af hoe het nu moet met het “traktement van 
den Weleerwaarden leeraar Budding of zulks door de geheele provintie blijft voortgaan zoo als 
vroeger of dat zulks handere bepalingen heeft”.16 
 
Op 23 oktober 1839 wordt ds. Budding met eenparigheid van stemmen door de provinciale 
vergadering van de afgescheiden gemeenten als predikant “ontslagen”.17 In die tijd preekt hij 
veelvuldig in Duiveland: in de periode 18 tot en met 21 oktober 1839 (vier kinderen gedoopt), 11 tot 
en met 20 april 1840 (Pasen), op 7 en 8 juni 1840 (Pinksteren), gevolgd door de zondagen 14, 21 en 
28 juni, en in de periode 29 april tot en met 3 mei 1841 (zes kinderen gedoopt). Hij preekt dan op 
zondag (in beginsel drie keer) en door de week op verschillende locaties in Nieuwerkerk, Oosterland 
en Bruinisse, zowel in schuren als in het open veld. Zijn laatste preekbeurten in Nieuwerkerk dateren 
van zondag 27 juni 1841 (met onder meer bediening van de Heilige Doop) en zondag 4 juli 1841 (met 
onder meer bediening van het Heilig Avondmaal). 
 
Van de diensten van zondag 14 juni 1840 is door veldwachter Maximiliaan Braam (1795-1866) – zijn 
nakomelingen behoren later vrijwel allen tot de afgescheidenen – op last van burgemeester Adriaan 
de Jonge, die in 1838 Cornelis Hallingse is opgevolgd, proces-verbaal opgemaakt.18 Veldwachter 
Braam schat dat er bij de morgendienst, die om 9 uur begint, vijfhonderd mensen aanwezig zijn. 
Volgens het proces-verbaal staat ds. Budding ”op de dorschvloer op een drielingwagen”. Ds. Budding 
meldt de veldwachter dat hij niet in staat is te voldoen aan diens verzoek de dienst te staken. 
Veldwachter Braam noteert dat ds. Budding Psalm 103: 3 opgeeft, daarna een preek houdt over 
Lukas 14: 31-33, waarna Psalm 73: 13 en 14 wordt gezongen. De giften worden bij de uitgang 
ingezameld door Dirk van Farowe. In de middagdienst, die om 14 uur begint en waarin een kind met 
de naam David wordt gedoopt, zijn volgens veldwachter Braam nog meer personen aanwezig dan in 
de morgendienst. In de avonddienst, die om 18 uur begint en waarin voorbereiding voor het Heilig 
Avondmaal plaatsvindt, is het aantal aanwezigen volgens de veldwachter weer wat minder dan ´s 
middags: naar schatting ongeveer zeshonderd. 
 
Veldwachter Braam noteert ook de namen van getuigen die bij de diensten aanwezig zijn. Voor een 
deel zijn dit bekende namen: Eduard Lodewijk, Jan de Groene, Jan Wagemaker, Job van der Werf en 
Marinus Hendrikse. Andere aanwezigen, die kennelijk sympathiseren of in ieder geval belangstellend 
zijn, zijn: Willem ten Haaf, landbouwer te Zierikzee, de Nieuwerkerkse landbouwers Abel van 
Agthoven en Johannis van Nieuwenhuijzen, de arbeiders Jakobus Hollander en Pieter Overbeeke 
Jaczn te Nieuwerkerk, Jacobus Smallegange, landbouwer te Ouwerkerk (later alsnog afgescheiden), 
Cornelis Jobse van der Have, landbouwerszoon te Ouwerkerk, de Oosterlandse landbouwers Jan 
Flohil, Marinus de Weeze en Johannes Zeijler, de Oosterlandse molenaar Johannis Paasse en de 
Oosterlanders Johannis Kooijman en Johannis Klippel, respectievelijk zoon en schoonzoon van Jacob 
Lambregtse Kooijman. 
 
Vanaf 27 augustus 1839 worden de kerkenraadsnotulen ook ondertekend door de dan 33-jarige Jan 
Piet Flikweert te Nieuwerkerk, die aanvankelijk op de vergaderingen aanwezig is als “raadgevende 
stem” en later, in ieder geval in 1841, als ouderling optreedt. Hij is afkomstig uit Tholen en in 1836 in 
Capelle komen wonen, waar hij droger (bedrijfsleider) wordt in de dat jaar gebouwde meestoof De 
Capel, het gebouw van de latere cichoreifabriek. Ook worden sommige vergaderingen bijgewoond 

 
16 Brief van D. van Farowe d.d. 13 april 1839 aan J. Minderhout, opgenomen in Brieven-Boek van de Christelijke 
Gereformeerde Gemeente Middelburg, aangehaald in Rotte, Op zoek naar de kleine lettertjes, blz. 50. 
17 De Rijcke, Huibert Jacobus Budding en zijn kring, blz. 156. 
18 Proces-verbaal, opgenomen in geheime correspondentie burgemeester, archief gemeente Nieuwerkerk, inv.nr 213. 
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door Eduard Lodewijk te Nieuwerkerk (dan nog maar 24 jaar) en Jan Wagemaker te Ouwerkerk (dan 
41 jaar). 
 
Op 11 maart 1841 worden voor de groeiende groep gemeenteleden in Zierikzee een ouderling en 
een diaken verkozen: Adriaan Cornelis But en Dingeman de Vos. Korte tijd later wordt door de 
Zierikzeese leden een pand aan de Meelstraat (nr. B 60) gekocht teneinde dit als kerkgebouw in te 
richten. Er ontstaan spanningen als de Zierikzeese leden oefenaar J.W. Vijgeboom (1773-1845) laten 
optreden. Hierover wordt op 10 juni 1841 een stevig gesprek gevoerd met de beide ambtsdragers 
But en De Vos. Vijgeboom is, hoewel niet uitgenodigd, bij dit gesprek aanwezig. Omdat de 
Zierikzeese gemeenteleden zich vervolgens “met een rekest hebben gewend tot de Minister van 
Eeredienst onder de benaming van christelijk afgescheiden gemeente met te verloochenen de naam 
van Gereformeerd”, wordt tijdens een bespreking met ds. Budding op 2 juli 1841 besloten “alle 
manslidmaten die te Zierikzee woonagtig zijn” niet toe te laten tot de avondmaalsviering van 4 juli 
1841. De gemeente van Zierikzee zoekt contact met de Christelijke Afgescheiden Gemeenten, die in 
1839 erkenning bij de Koning hebben aangevraagd. Deze gemeenten worden sinds 1841 gediend 
door ds. C. van der Meulen te Goes. De Zierikzeese leden willen een beroep uitbrengen op ds. Van 
der Meulen, die als voorwaarde stelt dat in plaats van de psalmberijming van Datheen de “nieuwe 
psalmberijming” van 1773 wordt ingevoerd.19 Op vrijdag 12 november 1841 spreken de Zierikzeese 
leden met ds. Van der Meulen en ds. H.G. Klijn uit het Utrechtse Kockengen20, die er volgens Dirk van 
Farowe – die bij deze bespreking aanwezig is – op aandringen mee te gaan in het spoor van de 
afgescheiden gemeente en “de vrijheid aan te vragen”, iets wat eerder dat jaar al is gebeurd. Uit de 
aanwezigheid van Van Farowe lijkt af te leiden dat de kerkenraad van de Duivelandse gemeente twee 
jaar na het Zeeuwse ontslag van ds. Budding nog altijd twijfelt over de te volgen koers. Ds. Van der 
Meulen preekt in de daaropvolgende week bij wijze van “vriendenbezoek” zelfs twee avonden ten 
huize van Van Farowe in Nieuwerkerk. Op dinsdag 16 november 1841 doopt hij er ook nog een kind. 
Een week later, op 25 november 1841, staat Koning Willem II bij Koninklijk Besluit (nr. 64) toe in 
Zierikzee een Christelijke Afgescheiden Gemeente op te richten.21 Hiermee is de breuk bezegeld 
tussen de Zierikzeese gemeente en de moedergemeente in Duiveland, die weigert erkenning aan te 
vragen. 
 
Foto 1.6 en 1.7 
 
Inmiddels zijn er in het Oosterlandse deel van de gemeente behoorlijke spanningen ontstaan. 
Hoewel Hendrik Kievit zich aanvankelijk verzoend lijkt te hebben met het feit dat hij in 1837 niet tot 
ouderling is bevestigd, begint hij later alsnog met een kleine groep “voor zichzelf”. Op 15 november 
1840 ontvangt de kerkenraad het bericht dat “H. Kievit en zijn vrouw verklaard hebben geen 
kerkelijke gemeenschap te kunnen oefenen met de thans bestaande gemeenten”. 
Verzoeningspogingen door Van Farowe en ds. Budding baten niet. Op 25 mei 1841 deelt diaken 
Jacobus Stoutjesdijk mee “het ambt van diaken niet meer waar te nemen, maar voor hetzelve niet 
alleen te bedanken, maar ook zijn lidmaatschap op te zeggen”. Kort daarvoor, op 12 februari 1841, 
heeft de kerkenraad al besloten dat slager Jan Stouten (Oosterland) diaken Jacobus Stoutjesdijk zal 
“bijstaan in de Administratie der Armen”. Daarop worden de Oosterlandse gemeenteleden op 27 mei 
1841 bijeengeroepen, behalve vier personen die ondanks een vriendelijk verzoek niet wensen te 
komen en al geruime tijd de kerkdiensten niet meer bezoeken. Mattheus Kwaak, ook lid van het 
eerste uur, “verlangde ook geen gemeenschap meer te willen hebben met de bestaande 
Gereformeerde gemeente en verlangde het spoor van Jacobus Stoutjesdijk en H. Kievit en dezelfde 
aanhang te volgen”. Hieruit kan worden afgeleid dat op dat moment al enige tijd te Oosterland 

 
19 Van Beveren, Om ’t eeuwig welbehagen, blz. 31. 
20 Ds. H.G. Klijn (1793-1883) was vanaf 1845 predikant te Middelburg, emigreerde in 1849 naar Graafschap (Michigan) en 
werd in 1854 predikant te Grand Rapids (Michigan). 
21 Van Beveren, Om ´t eeuwig welbehagen, blz. 36. 
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bijeenkomsten worden belegd door een groep rond Hendrik Kievit. Deze groep kan worden 
beschouwd als de oorsprong van de latere Dijkiaanse Gemeente te Oosterland, de huidige Oud 
Gereformeerde Gemeente. In juni 1841 noteert Van Farowe dat behalve Kievit (en diens 
echtgenote), Stoutjesdijk en Kwaak ook Abram Stouten en diens vrouw Antonia Tak, Klazina Dalebout 
(de vrouw van Adriaan Meerman) en Maria Smallegang (de vrouw van Pieter de Vos) verkozen 
hebben “godsdienst op hunzelven te houden”. Daarmee heeft de meerderheid van de Oosterlandse 
leden zich aan de gemeente onttrokken. De kerkenraad besluit dat Dirk Barnhoorn in Oosterland 
catechese zal geven. Onder de Nieuwerkerkse leden is vooralsnog geen afval te bespeuren. Op 20 
augustus 1841 bestaat de kerkenraad uit Dirk van Farowe, Jan Piet Flikweert en Pieter van Vessem te 
Nieuwerkerk en Jacob de Waal en Marinus van den Berg te Bruinisse. De vergadering wordt die dag 
bijgewoond door twee “particuliere leden”: Boudewijn Bakker te Sirjansland en Dirk Barnhoorn te 
Oosterland. Die dag wordt Marinus Nikerk wegens voortdurend ergernis gevend gedrag afgesneden 
als lid van de gemeente. Lena Kooijman-de Waal wordt nog een kans gegeven. Enkele maanden 
eerder, op 19 april 1841, wordt censuur toegepast op de Oosterlandse Anthonia Olree, omdat zij 
“verkeert met een persoon die zich aan openbare zonden schuldig maakt en de roomsche religie is 
toegedaan”.  
 
Eind 1842 klagen diaken Marinus van den Berg en lid van het eerste uur Boudewijn Bakker dat hun 
ouderling in Bruinisse, Jacob de Waal, ”zich teveel zouden aanmatigen omdat hij in den Godsdienst 
het werk als voorganger alleenig uitoefend”. Op 20 december belegt de kerkenraad een vergadering 
met alle leden te Bruinisse en Sirjansland. Van Farowe noteert ”Na alle onderzoekinge en 
beproevinge scheen mij de veiligste weg Jacob de Waal aan te raden onder opzien tot den Heere in 
alle ootmoedigheid mogt voorgaan in den Godsdienst”. Op 31 december 1842 krijgt Van Farowe nog 
een teleurstelling te verwerken: “Den diaken (bedoeld is P. van Vessem) verklaart mondeling en 
schriftelijk de bediening als diaken neder te leggen”. Wellicht hangt dit samen met de perikelen in 
Bruinisse. Van Vessem blijft echter toch aan en zal later als ouderling fungeren. 
 
Als ds. Budding op 10 maart 1842 weer eens gearresteerd wordt voor het uitzitten van boetes, wordt 
te Sint-Philipsland een gezamenlijke kerkenraadsvergadering gehouden. Van Farowe notuleert dat 
“P. van Dijke die door een buitengewone bewerking door de Goddelijke H. Geest een bijzondere gave 
geschonken is na den woorde Gods om uit hetzelve een woort tot stichtinge tot de gemeente te 
spreken”. Van Dijke, een vermogend landbouwer te Sint-Philipsland, preekt als oefenaar veelvuldig in 
de hele regio, maar omdat elke dienst hem een boete van fl. 100,- oplevert en inmiddels een bedrag 
van fl. 2.800,- moet worden voldaan, wordt hij op 20 februari 1843 in het Gravensteen te Zierikzee 
vastgezet.22 Van Farowe zendt een ”getekend adres aan den Koning”, maar dit wordt ”van den hand 
gewezen”. Als Van Dijke na vijf maanden nog steeds vastzit, besluit deze “vrijheid” aan te vragen bij 
de Koning, iets wat Van Farowe nogal tegenvalt. Van Dijke komt op 9 augustus 1843 op vrije 
voeten.23 Vanaf maart 1843 tot maart 1844 zit ook ds. Budding opnieuw gevangen.24 Inmiddels is 
eind 1840 ds. L.G.C. Ledeboer (1808-1863) te Benthuizen uit de Nederlandse Hervormde Kerk 
getreden. Hij trekt enkele jaren op met ds. Budding en oefenaar Van Dijke. Ledeboer wordt op 1 
oktober 1843 gevangengezet. Zijn gevangenschap duurt tot 9 maart 1845.25 In tegenstelling tot 
Budding en Van Dijke blijft Ledeboer weigeren “de vrijheid aan te vragen”. Dit leidt tot een breuk 
tussen Budding en Van Dijke enerzijds en Ledeboer anderzijds.26 
 
Als in 1843 zowel ds. Budding als ds. Ledeboer gevangen zit en de behoefte aan een predikant 
toeneemt – in het bijzonder voor de bediening van Doop en Avondmaal – nemen de spanningen in 

 
22 Van Dijke, Het veelbewogen leven van Pieter van Dijke, blz. 60. 
23 Vermeulen, Toen hij ’t ambt ontvangen zou, blz. 148v. 
24 Dekker, Gereformeerd en Evangelisch, blz. 112. 
25 Landwehr, L.G.C. Ledeboer in zijn leven en arbeid geschetst, blz. 128. 
26 Florijn, De Ledeboerianen, blz. 20. 
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de gemeente toe. Van Farowe notuleert: ”Daar de ondergeteekende geruime tijd vermoeden gehad 
heeft dat bannen in de gemeente waren, heeft hij Hemelvaartsdag (25 mei 1843) de gemeente 
opgeroepen en na alles ondersogt te hebben, is gebleken dat velen niet vereenigd in den weg waren 
om op Gods bestellingen te wagten aangaande de bediening des Woords en de sacramenten”. 
Inmiddels blijkt dat enkele leden geneigd zijn ”een leeraar voor een enkelde reize in te roepen uit 
Rotterdam of Dordrecht”. Op woensdag 21 juni 1843 vergadert de kerkenraad, op dat moment 
bestaande uit de ouderlingen Van Farowe en De Waal en diaken van Vessem, in aanwezigheid van de 
gemeenteleden Jan Piet Flikweert, Eduard Lodewijk en Jan Wagemaker, ten huize van Van Farowe, 
samen met vertegenwoordigers van de gemeenten van Tholen en Sint-Philipsland, met de christelijk 
afgescheiden predikanten S. Los te Rotterdam en P. Dijksterhuis te Dordrecht. De avond tevoren is 
ds. Los voorgegaan. Op woensdagavond preekt ds. Dijksterhuis in de schuur van Van Farowe en 
worden drie kinderen gedoopt. De contacten met ds. Los en ds. Dijksterhuis leiden niet tot concrete 
vervolgstappen. 
 
Vervolgens wordt er lange tijd niet vergaderd. Van Farowe meldt dat er iedere zondag diensten 
worden gehouden en dat door hem bezoeken zijn afgelegd. Als in 1844 ds. Budding en ds. Ledeboer 
nog altijd gevangen zitten en het ontbreken van een predikant steeds nijpender wordt, bezoekt Van 
Farowe zelfs – samen met de latere diaken Cornelis Tuijnman – op 23 en 24 april 1844 een 
vergadering van een aantal classes van de Christelijke Afgescheiden Gemeenten.27 Volgens Van 
Farowe bezorgt dit echter meer “scheuring en verdeeldheden dan een bindinge”. Zijn notulenboek 
sluit af met de overweging “En na alle beradenheid ons dan de geschiktste weg mogt zijn te spreken 
met Do. Van den Oever thans bevestigd leraar te Rotterdam, die wij bij dezen ook hebben 
uitgenodigd tot regeling in de gemeente”. Deze ds. Cornelis van den Oever (1802-1877), tot dan 
lerend ouderling te Rotterdam, is juist op 5 juni 1844 door de algemene vergadering van de 
Gereformeerde Kerken onder het Kruis toegelaten tot het ambt van predikant.28 Vervolgens is hij op 
9 juni 1844 bevestigd tot predikant van de Kruisgemeente te Rotterdam; aan de handoplegging 
neemt onder meer ds. B. Sterkenburg te Giessendam deel, de scriba van de enkele dagen eerder 
gehouden algemene vergadering.29 Dankzij ds. Van den Oever, die later bekend wordt als “de paus 
der kruisgezinden”30 komt de Duivelandse gemeente terecht in het kerkverband van de 
kruisgezinden of “de Gereformeerde Kerken onder het Kruis”. 
 
Foto 1.8

 
27 Smits, De Afscheiding in 1834 I, blz. 333. 
28 Notulen algemene vergadering Gereformeerde Kerken onder het Kruis, blz. 24. 
29 Mastenbroek, Zijn vuur- en haardstede, blz. 62. 
30 Bos, Kruisdominees, blz. 97. 
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Hoofdstuk 2  Kruisgemeente onder ds. B. Sterkenburg, ds. A. van den Oever en ds. H. de Vries 
(1845-1857) 
 
Op 9 september 1845 vertegenwoordigen de ouderlingen Dirk van Farowe en Pieter van Vessem de 
gemeente van Nieuwerkerk in Duiveland c.a. op de algemene vergadering van de Gereformeerde 
Kerken onder het Kruis in Rotterdam. Deze vergadering wordt vanaf 1844 ieder jaar gehouden; van 
de meeste vergaderingen zijn de notulen bewaard gebleven.31 Van Vessem had eerder op 31 
december 1842 aangegeven het diakenambt te willen neerleggen maar is inmiddels als ouderling 
teruggekeerd. Begin juni 1845 wordt de 33-jarige timmerman Cornelis Tuijnman, in april tot diaken 
gekozen, door ds. Van den Oever in het ambt bevestigd. Ook wordt een ouderling bevestigd wiens 
naam onbekend is. Waarschijnlijk betreft dit de 46-jarige Jan Wagemaker, landbouwer te Ouwerkerk, 
die in ieder geval in november 1846 ouderling is. In 1846 wordt de 22-jarige wagenmaker Jan Gelok 
diaken. Hij zal in 1848 trouwen met een dochter van ouderling Wagemaker. 
 
Het lijkt erop dat ouderling Jacob de Waal te Bruinisse, die in ieder geval in 1843 nog ouderling was, 
de overgang naar de Kruisgemeenten niet kon meemaken. Hij wordt in datzelfde jaar, op 22 oktober 
1845, met zijn vrouw Maatje Kik en zes kinderen ingeschreven als lid van de gemeente van oefenaar 
Pieter van Dijke te Sint-Philipsland, op dat moment een Christelijke Afgescheiden Gemeente.32 In 
1849 zal Jacob de Waal met zijn gezin naar Grand Rapids (Michigan) emigreren, waarna zij zich 
vervolgens in 1852 vestigen in West Sayville (Long Island), ten zuidoosten van New York, dat later 
centrum wordt van de oestercultuur. Jacob overlijdt aldaar op 17 juni 1858.33 Jacobs broer Cornelis 
de Waal en diens vrouw Maria Hage emigreren gelijktijdig naar Noord-Amerika. Ook diaken Marinus 
van den Berg lijkt in deze periode af te haken. Hij zal in 1851 de voortrekker zijn van een gemeente in 
Bruinisse rond ds. Ledeboer en Pieter van Dijke. Omdat inmiddels ook in Oosterland geen 
ambtsdragers meer woonachtig zijn, komt het accent van de gemeente sterk op Nieuwerkerk te 
liggen. 
 
In Nieuwerkerk scheiden in 1845 de volgende belijdende leden zich af van de Hervormde Gemeente 
in verband met overgang naar de Kruisgemeente: Gieltje de Bruijne, de 67-jarige echtgenote van Dirk 
van Farowe, Elizabeth Sneevliet, de 57-jarige echtgenote van Marcelis van Farowe, de 73-jarige 
hoefsmid Marinus Siereveld – hij is gehuwd met Cornelia Wagemaker, zus van Jan Wagemaker, maar 
zal al op 3 januari 1847 overlijden – Adriaantje Kister (57 jaar), echtgenote van Jan de Groene, en 
Maria van Zuijen (34 jaar), echtgenote van Jan Mekus. In 1846 volgt Dirk van Farowe’s zus Cornelia 
van Farowe (29 jaar), die gehuwd is met Klaas Kik, landbouwer op de Hooge Hoeve op de kruising 
Stoofweg-Velddamseweg.34 
 
In het najaar van 1845 brengt de Duivelandse Kruisgemeente een beroep uit op ds. Bastiaan 
Sterkenburg te Giessendam. Deze is geboren op 3 januari 1809 te Almkerk en op 13 augustus 1841 
gehuwd met de in 1811 in Gorinchem geboren smidsdochter Feija Josiena de Kruijff. Op 11 augustus 
1845 houdt hij ten huize van bakker Nicolaas S.G. Lette te Haamstede een godsdienstoefening.35 De 
dagen ervoor en erna maakt hij met hulp van Van Farowe kennis met de over het hele eiland 
verspreide gemeente. Ds. Sterkenburg neemt het beroep naar de Duivelandse gemeente aan. 
 
Foto 2.1 
 

 
31 Notulen algemene vergadering Gereformeerde Kerken onder het Kruis, 1982. 
32 Joh. Westerbeke, De Bruidegom komt, blz. 46. 
33 Dorothy Hagedorn, Descendants of Jacob de Waal, Grand Rapids 2005. 
34 Lidmatenregister Hervormde Gemeente Nieuwerkerk 1835-1852. 
35 Vonnis rechtbank Zierikzee 24 oktober 1845, Rechterlijke Archieven, stukken nrs. 888-1210. 
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Sterkenburg studeerde vanaf 12 december 1834 aan de Rijksuniversiteit te Leiden maar de 
burgemeester van Giessendam vertelt naderhand dat “Sterkenburg slechts zeer korte tijd aan de 
Hogeschool te Leiden in de voorbereidende wetenschappen en nimmer rechtstreeks in de 
godgeleerdheid” moet hebben gestudeerd. Op 6 februari 1837 wordt hij, komende van Leiden, 
ingeschreven aan de Universiteit van Groningen, maar daar heeft hij geen enkel examen gedaan. Zelf 
vestigt hij de indruk dat hij uit confessionele overwegingen de studie aan de universiteit niet heeft 
voortgezet. In een adres van april 1840 deelt hij mee dat hij “vroeger gestudeerd heeft te Leiden, 
maar wegens gemoedelijke bezwaren in de leerwijze en (wegens) de ontbinding van de 
eenheidsbanden in het eedsformulier, zich verenigd houdt met de vanouds gereformeerde leer, 
vastgesteld door de synode van Dordrecht”36 In 1840 wordt hij “oefenaar” te Giessendam en al 
spoedig wordt hij in diezelfde plaats predikant. Waarschijnlijk is hij niet door een collega-predikant in 
het ambt bevestigd. Na verloop van tijd ontstaan er problemen omdat een flink deel van de 
gemeente zich tegen zijn zin wil verenigen met de hoofdstroom van de afgescheidenen. De 
overgebleven groep is eigenlijk te klein om een redelijk traktement te kunnen betalen. Op 4 en 5 juni 
1844 is ds. Sterkenburg scriba van de Algemene Vergadering van de Kruisgemeenten, door hem in 
het notulenboek Oud-Gereformeerde Kerk in Nederland genoemd, die wordt gehouden te 
Linschoten.37 
 
Op zondag 14 december 1845 zal ds. Sterkenburg aan zijn nieuwe gemeente worden verbonden. Drie 
dagen eerder, op donderdag 11 december 1845, laat ds. Sterkenburg aan veldwachter Maximiliaan 
Braam en aan burgemeester A. de Jonge weten dat hij vast voornemens is de bevestiging op 14 
december te laten doorgaan. Veldwachter Braam noteert in zijn proces-verbaal dat ds. Sterkenburg 
verklaart: ”Al wierden er moordschavotten en brandstapels voor hem opgericht, hoopte hij in dien 
leer te volharden van Zijne Koning Jezus, zoolang het bloed door zijne aderen vloeit”.38 
 
Veldwachter Braam maakt ook proces-verbaal op van de bevestigings- en intrededienst op zondag 14 
december 1845.39 Uit dit proces-verbaal blijkt dat ds. Sterkenburg in de morgendienst, die om 9 uur 
begint, door ds. C. van den Oever aan zijn nieuwe gemeente wordt verbonden aan de hand van 
Ezechiël 3: 17. Er zijn ongeveer driehonderd mensen aanwezig. ’s Middags doet ds. Sterkenburg 
intrede aan de hand van Kolossenzen 4: 3. Beide diensten vinden, zoals gebruikelijk, plaats in de 
grote landbouwschuur van Dirk van Farowe aan het Polderweegje in Nieuwerkerk. Bij de 
morgendienst zijn ongeveer driehonderd mensen aanwezig; in de middagdienst ongeveer 
vierhonderd. Cornelis Tuijnman en Pieter van Vessem collecteren. De jonge wagenmaker Jan Gelok 
treedt op als voorlezer en voorzanger. Twee dagen later, op dinsdagavond 16 december 1845, gaat 
ds. Van den Oever – hij is er nu toch – nog eens voor in de schuur van Farowe. Veldwachter Braam 
telt meer dan driehonderd aanwezigen, onder wie de Oosterlandse arbeider Leendert Brouwer en de 
Nieuwerkerkse kleermaker Jan van der Have, die zich enkele jaren later zal afscheiden. 
 
Uit een veroordelend vonnis van de rechtbank van 26 juni 1846 valt af te leiden dat de schuur van 
Van Farowe inmiddels helemaal als kerkzaal in gebruik is genomen: ”(…) terwijl de inrigting dier 
schuur, dezelve tot ieder ander gebruik ongeschikt maakte, waaruit blijkt dat hij zijne schuur tot geen 
ander doel dan tot het houden dier vergaderingen heeft afgestaan, en het niets afdoet dat hem 
daarvoor thans enige belooning wordt toegekend”.40 
 
Ds. Sterkenburg woont aanvankelijk met zijn gezin in bij kruidenier Jan de Groene te Nieuwerkerk, 
wiens vrouw Adriana Kister zich juist in 1845 formeel heeft afgescheiden. Zij wonen op het adres 

 
36 Bos, Kruisdominees, blz. 82-83. 
37 Bos, Kruisdominees, blz. 87. 
38 Proces-verbaal, opgenomen in geheime correspondentie burgemeester, archief gemeente Nieuwerkerk, inv.nr 213. 
39 Proces-verbaal, opgenomen in geheime correspondentie burgemeester, archief gemeente Nieuwerkerk, inv.nr 213. 
40 Rechterlijke archieven, Zeeuws Archief, stuk nr. 986, d.d. 26-06-1846. 
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Kerkstraat A 51, het huidige Hoge Kerkstraat 17, een pand dat uit een voor- en een achterhuis 
bestaat. Het is de woning ten westen van het slop naar de Oude Noordstraat. Opvallend is dat ds. 
Sterkenburg daarmee tijdelijk de naaste buurman is van zijn hervormde collega ds. G.J. Lette, die de 
naastgelegen hervormde pastorie bewoont (Kerkstraat A 50, thans Hoge Kerkstraat 15). Bij zijn komst 
naar Nieuwerkerk heeft ds. Sterkenburg twee zoons. Op 26 januari 1848 zal te Oosterland nog een 
dochter worden geboren. 
 
Telkens als er samenkomsten worden gehouden in de schuur van Van Farowe, wordt de veldwachter 
door het gemeentebestuur op pad gestuurd om proces-verbaal op te maken wegens het organiseren 
van ongeoorloofde samenkomsten. De boetes die door de Zierikzeese rechtbank aan ds. 
Sterkenburg, ouderling Van Farowe, aan Jan Gelok – in 1846 diaken geworden – en enkele anderen 
worden opgelegd, worden steeds hoger. Van Farowe dient op 26 februari en 3 april 1846 een 
gratieverzoek in bij de Koning. Daarbij beroept hij zich erop dat sinds januari 1841 geen vervolging 
meer heeft plaatsgehad. Daardoor was, zo stelt Van Farowe, de veronderstelling opgekomen dat de 
samenkomsten inmiddels legaal waren. De Hoge Raad adviseert de Koning de gratieverzoeken af te 
wijzen, in het bijzonder omdat de Nieuwerkerkse afgescheidenen ondanks vele waarschuwingen 
gewoon zijn doorgegaan met het organiseren van de ongeoorloofde samenkomsten. Beide 
gratieverzoeken worden dan ook afgewezen.41 
 
Ds. Sterkenburg “vindt geen vrijheid voor zijn geweten om aan de Koning om gratie te verzoeken, 
dewijl hij zich overtuigd houdt, niets tegen zijn geweten, noch tegen de Gereformeerde leer van 1618 
en 1619, die in de Grondwet van 1815 gewaarborgd is, te hebben gedaan”. Wel dient hij op 27 
februari 1846 een ander verzoekschrift bij de Koning in, om van vervolging te worden ontslagen en 
toegelaten te worden als een Christelijke Gereformeerde Gemeente onder het kruis. Dit verzoek 
wordt half april afgewezen.42 
 
Begin mei 1846 gaan Sterkenburg en Van Farowe nog eens persoonlijk naar Den Haag met een 
verzoekschrift, waarin zij klagen over de onterechte vervolging. Als hun verzoeken dan niet kunnen 
worden gehonoreerd, dan “behage het de Koning om hun een land aan te wijzen waar zij de 
gereformeerde godsdienst vrij kunnen uitoefenen en hen dan vrij van alle boeten en justitiekosten te 
laten trekken”. De reis blijkt “vruchteloos, daar noch de Koning, noch zijn Minister, noch enig 
regeerder hun enig gehoor verlenen wil.”43 Eind mei 1846 zijn de boetes opgelopen tot een bedrag 
van fl. 1.576,-. Als geweigerd wordt te betalen, dan zal worden overgegaan tot executieverkoop of 
lijfdswang.  
 
Blijkens een tweetal advertenties in de Zierikzeesche Courant (23 juni en 3 juli 1846) wordt op 7 juli 
1846 de hofstede van Dirk van Farowe en Gieltje de Bruijne met 40.69.15 ha. grond publiek verkocht. 
Een dag later vindt de verkoop plaats van de “beestialen, bouw- en melkgereedschappen, hooi, 
stroo, mest en huisraad”. De hofstede wordt gekocht door Dirks stiefzoon Izaak de Braal (1815-1855) 
– hij is ook de volgende bewoner – die de Afscheiding niet is toegedaan. Op zondag 14 en woensdag 
17 juni 1846 vinden voor het laatst kerkdiensten plaats in de schuur van Van Farowe.44 Van Farowe 
verhuist met vrouw en zoon van het adres A 143 naar een nabij gelegen nieuw gebouwde woning, 
voorzien van nummer A 142g. 
 
Vanwege de aanstaande verkoop van de hofstede koopt ds. Sterkenburg op 26 juni 1846 van de 
ongehuwde arbeider Jozias de Bruine Jaczn (1805-1856) te Oosterland een huis, schuurtje en erve, 
nummer A 94, met een schuur en 22 roeden en 22 ellen hoveniering en boomgaard (kadastraal 

 
41 Rotte, Op zoek naar de kleine lettertjes, blz. 84. 
42 Rotte, Op zoek naar de kleine lettertjes, blz. 85. 
43 Bos, Kruisdominees, blz. 89-90. 
44 GA Schouwen-Duiveland, archief gemeente Nieuwerkerk, processen-verbaal. 
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bekend F 135 en F 136) voor het bedrag van fl. 600,-. Huis en schuur waren tot 1839 eigendom van 
de in dat jaar overleden vader van Jozias: Jacob de Bruine, weduwnaar van Tannetje Hallingse. Het 
huis is – niet zonder reden – juist op Oosterlands grondgebied gelegen, direct aan – vanuit 
Nieuwerkerks perspectief – den Oosterlandsen Diek. Als getuige treden op de gemeenteleden 
Marinus Hendrikse en Pieter van Vessem (ouderling). Ds. Sterkenburg leent op 30 juni 1846 zowel 
van Marinus Hendrikse als van Pieter van Vessem het forse bedrag van fl. 2.500,- “ten zijnen 
genoegen, zoo tot den bouw van een nieuw te stellen gebouw…”. Bij het opmaken van de 
hypotheekakte zijn de gemeenteleden Jacobus Slager en Cornelis Tuijnman (diaken) getuige. Op 14 
juli 1846 verhuist ds. Sterkenburg met zijn gezin naar Oosterland. 
 
Blijkens een brief van districtscommissaris jonkheer W.D. de Jonge van 3 augustus 1846 aan de 
burgemeester van Oosterland belegt ds. Sterkenburg met ingang van zondag 28 juni 1846 
godsdienstige bijeenkomsten in de twee dagen daarvoor door hem aangekochte schuur en is op 12 
juli 1846 proces-verbaal opgemaakt.45 De Oosterlandse burgemeester Thomas Brouwer bevestigt in 
zijn reactie van 10 augustus 1846 dat ds. Sterkenburg doorgaat met het beleggen van de 
bijeenkomsten en dat de betreffende loods “zeer ruw is opgetrokken en geenzins beveiligd voor 
regen en andere evenementen”. Op 18 september 1846 maakt hij op dringend verzoek van de 
districtscommissaris proces-verbaal op van het feit dat ds. Sterkenburg iedere zondag 
godsdienstoefeningen belegt zonder de Koninklijke goedkeuring als bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit van 16 augustus 1824 (Staatsblad nr. 45). Deze processen-verbaal leiden opnieuw tot een 
veroordeling door de rechtbank voor het beleggen van godsdienstige bijeenkomsten zonder 
vergunning. Op 12 november 1846 stuurt de districtscommissaris een brief op poten aan de 
burgemeester omdat hij heeft vernomen dat inmiddels een stenen gebouw wordt opgericht, 
waarschijnlijk omdat de winter eraan komt. De burgemeester bevestigt in een brief van 16 november 
1846 dat daarvan sprake is, maar dat hij nog niet met zekerheid kan bepalen of deze schuur voor 
godsdienstige bijeenkomsten of voor iets anders gebruikt zal gaan worden, “omdat er geen 
predikstoel of eenig ameublement in het gebouw aanwezig is”. Hij zegt toe te laten verbaliseren 
zodra de schuur als kerkgebouw ingericht wordt. De districtscommissaris kan hier niet in berusten 
“daar op die wijze het geheele kerkgebouw zal voltooid raken en worden ingerigt”. Daarom vraagt hij 
de burgemeester aan ds. Sterkenburg de vraag voor te leggen of het gebouw dienstbaar moet zijn 
voor godsdienstoefeningen. Ds. Sterkenburg antwoordt de burgemeester – en de burgemeester 
brengt dit op 21 november 1846 over aan de districtscommissaris: “Het gebouw moet dienen om het 
een en ander daarin te zetten en verder weet ik het niet”. 
 
Inmiddels zijn er forse problemen ontstaan tussen ouderling van het eerste uur Dirk van Farowe en 
de andere kerkenraadsleden inclusief ds. Sterkenburg. Ds. C. van den Oever maakt in de door hem 
geschreven notulen van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente onder het Kruis te 
Rotterdam melding van het feit dat hij op 3 november 1846 samen met ds. C. Noorduijn uit 
Noordwijk voor kerkvisitatie naar Nieuwerkerk in Zeeland is vertrokken. “En daar gekomen zijnd, 
heeft den Leraar CvdO ’s avonds te Oosterland gepredikt onder bijzijn van een veldwachter, welke 
aldaar gesteld was om het prediken te verbieden. Den anderen dag de kerkvergadering 
samengekomen zijnde, uitgenoomen den Ouderling D. van Farowe tegen dewelke de vergadering 
vele beschuldiging inbrachten, inzonderheid den Leraar B. Sterkenburg en den Ouderling 
Wagemaker. Waarop wij des middags gegaan zijn naar de woning van D. van Farowe om al de zaken 
te onderzoeken, in tegenwoordigheid des kerkenraads. Van Sommige Zaake der beschuldiginge die 
ingebracht waare, deed Farowe belijdenisse, maar andere werden door hem ontkend en als laster 
verklaard. Dog met hem van WederZeide te overtuigen, na veel pratens, zijn alle weer Vereenigd. En 
hebbe elkander de Broederhand toegereikt en zo van elkander gescheiden. Daags daarna is ’s avonds 
door den Leraar K. Noorduijn gepredikt te Oosterland onder bijzijn van dezelfde veldwachter als 
bode. En zijn de visitatoren de zesde November weer vertrokken naar Rotterdam en daar wel 

 
45 Archief gemeente Oosterland, correspondentie burgemeester en assessoren 1846. 
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aangekomen”.46 Het is aannemelijk dat deze spanningen zijn ontstaan door de gedwongen verkoop 
van de boerderij van Van Farowe en de verhuizing van kerk en voorganger naar Oosterland, dit 
terwijl de meeste leden in Nieuwerkerk wonen en de gemeente vanaf haar begin in 1836 in 
Nieuwerkerk was samengekomen. Saillant detail is dat Dirk van Farowé’s enige zoon Cornelis juist 
enkele maanden eerder, op 27 mei 1846, in het huwelijk was getreden met Cornelia Wagemaker, 
dochter van mede-ouderling Jan Wagemaker, die in het conflict tegenover hem stond. Zij emigreren 
op 13 april 1847 naar Noord-Amerika. 
 
Op 11 januari 1847 bericht de districtscommissaris dat het stenen gebouw inmiddels “inwendig is 
voorzien van meubelen, collectebussen en andere voorwerpen welke kennelijk doen blijken dat die 
stichting tot de uitoefening van den Openbaren Eredienst is bestemd”. Hij verzoekt de burgemeester 
daarom proces-verbaal op te maken. Ook spreekt hij zijn misnoegen uit over het gebrekkige toezicht 
van de burgemeester. Burgemeester en assessoren van Oosterland bespreken de brief in hun 
vergadering van 15 januari 1847. Zij besluiten de districtscommissaris te berichten dat geen proces-
verbaal is opgemaakt en “dat men daartoe het berigt van den Heer Officier van Justitie zal 
inwachten”. Wist het gemeentebestuur wat er in aantocht was? 
 
Enkele dagen later doet zich een verrassende ontknoping voor. Ds. Sterkenburg en diaken Jan Gelok 
hebben beroep in cassatie ingesteld tegen hun veroordeling op 2 oktober 1846 door de Zierikzeese 
arrondissementsrechtbank tot zes geldboetes van tien gulden ieder voor het op 14 en 17 juni 1846 
zijn van hoofd en bestuurder van verenigingen van meer dan twintig personen, waarin men 
godsdienstoefeningen heeft gehouden, zonder daartoe de vergunning der Hooge Regering te hebben 
bekomen. De strafkamer van de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, behandelt het 
cassatieberoep op 4 januari 1847 en doet op 26 januari 1847 uitspraak.47 De Hoge Raad spreekt uit 
dat de Zierikzeese rechtbank in haar vonnis niet heeft vastgesteld dat de vergaderingen “zijn geweest 
het uitvloeisel eener associatie, en hebben bestaan uit meer dan twintig personen, behoorende tot 
dezelfde godsdienstige associatie“. Om die reden zijn de artikelen 291 en 292 van het toenmalige 
Wetboek van Strafrecht volgens de Hoge Raad ten onrechte op Sterkenburg en Gelok toegepast. De 
Hoge Raad spreekt uit dat de ten laste gelegde feiten wel bewezen kunnen worden, maar dat dit 
handelen “noch misdaad, noch wanbedrijf noch overtreding daarstelt”. Om die reden worden 
Sterkenburg en Gelok op 26 januari 1847 ontslagen van alle rechtsvervolging. Het is dus niet zo dat 
de eerdere vonnissen zijn vernietigd omdat niet gesproken kan worden van strijdigheid met het 
Koninklijk Besluit van 16 augustus 1824, zoals onder meer dr. F.L. Bos stelt.48 Omdat Dirk van Farowe 
– anders dan ds. Sterkenburg en Jan Gelok – niet heeft doorgeprocedeerd, moet hij het totale bedrag 
aan boetes, opgelopen tot fl. 1.043,- persoonlijk voldoen. Ook de proceskosten komen voor zijn eigen 
rekening.49 Dr. E. Bos stelt in zijn proefschrift over godsdienstvrijheid terecht dat de Hoge Raad in zijn 
arresten van na 1840 is blijven vasthouden aan het uitgangspunt dat de artikelen 291 tot en met 294 
van de Code Pénal niet in strijd komen met het algemeen beginsel van godsdienstvrijheid. Dat begrip 
godsdienstvrijheid wordt volgens Bos door de Hoge Raad te beperkt uitgelegd door het alleen te 
koppelen aan de vrijheid van godsdienstige overtuiging en niet aan vrijheid van belijden, eredienst en 
organisatie. Door echter strikte eisen te stellen aan het bewijs dat sprake is van een associatie en dat 
bovendien meer dan twintig aanwezigen tot die associatie behoren, wordt het vervolgen van 
predikanten en voorgangers nagenoeg onmogelijk.50  
 
Enkele dagen vóórdat de Hoge Raad zijn arrest wijst, komt de Officier van Justitie te Zierikzee op 22 
januari 1847 tot de voor de betrokkenen nog erg verrassende uitspraak “dat het bouwen van eene 

 
46 Kerkenraadsnotulen Gereformeerde Gemeente onder ‘t Kruis te Rotterdam (1844-1870), gedeeltelijk aangehaald in 
Vermeulen, Toen hij ’t ambt ontvangen zou, blz. 263 (met dank aan J. Mastenbroek te Gouda). 
47 Arrest Hoge Raad der Nederlanden 26-01-1847, gepubliceerd in Weekblad van het Recht, 9e jaargang, 1847. 
48 Bos, Kruisdominees, blz. 90. 
49 Rotte, Lijdelijken en hun vrijgekochten kerken, blz. 82. 
50 Bos, Souvereiniteit en religie, blz. 394-395. 
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Kerk door Bastiaan Sterkenburg en Zijne Gemeente niet strafbaar is op grond van Art. 2 van het K.B. 
van den 16 aug. 1824”. Het gaat hier uitdrukkelijk alleen om de bouw van het kerkgebouw en niet 
om het beleggen van godsdienstige bijeenkomsten. Burgemeester en assessoren van Oosterland 
berichten op 25 januari 1847 aan districtscommissaris De Jonge – met verwijzing naar het bericht van 
de Officier van Justitie van 22 januari 1847 – dat er geen proces-verbaal meer wordt opgemaakt.51 
Van de districtscommissaris wordt niets meer vernomen. 
 
Op 13 april 1847 doet de Hoge Raad uitspraak in een tweede cassatieberoep van ds. Sterkenburg. Dit 
beroep betreft de veroordeling op 24 december 1846 door de Zierikzeese rechtbank tot 28 
geldboetes van fl. 10,- wegens overtreding van artikel 291 en 292 en tot 30 geldboetes van fl. 8,- 
wegens overtreding van artikel 294 op zondag 13 september 1846 en de daaropvolgende zondagen. 
Ten aanzien van de eerstgenoemde 28 geldboetes wordt ds. Sterkenburg opnieuw ontslagen van alle 
rechtsvervolging, omdat er geen bewijs is geleverd van een associatie waartoe meer dan twintig van 
de aanwezigen behoorden. De 30 geldboetes van fl. 8,- worden wel in stand gelaten omdat ds. 
Sterkenburg in strijd met artikel 294 zonder vergunning van het gemeentebestuur in zijn woning een 
bijeenkomst van leden van een gezelschap heeft toegestaan. 
 
De gemeenteraad van Oosterland geeft vervolgens op 21 april 1847 met algemene stemmen aan ds. 
Sterkenburg verlof tot het houden van “godsdienstoefeningen” in het nieuwe gebouw.52 De notulen 
van de gemeenteraad vermelden: “Door den Burgemeester wordt kennis gegeven dat bij hem is 
aangevraagd door Bastiaan Sterkenburg, ingezeten dezer Gemeente, een certificaat tot consent van 
het Gemeentebestuur te dezer plaats tot het houden van Godsdienstoefeningen in een steenen 
gebouw, staande in deszelfs tuin te Oosterland bij de zoogenaamde Nieuwerkerkschen Dijk, aldaar 
kadastraal bekend Sectie F 136 annex deszelfs huis en Erve aldaar Sectie F 135, en zulks in voldoening 
aan Artikel 294 Code Penal. Overwegende dat gemelde Godsdienstoefening geenszins hinderlijk is of 
kan zijn in de zoogenaamde Kom dezer gemeente, daar de aangewezen plaats eenige afstand van 
dezelfve is verwijderd, en mitsdien geen stoornis in onze bestaande gezindheid kan aanbrengen. Is 
na deliberatie goedgevonden met algemeene stemmen te besluiten in de toestemming van het 
verzoek hier bovengemeld en mitsdien B. Sterkenburg te verleenen consent tot het houden van 
Godsdienstoefeningen en alzoo te voldoen aan Art. 294 Code Penal hier bovengemeld.” Zo ontstaat 
de Diekse Kaerke. Tot 1917 zullen in dit gebouw iedere zondag drie kerkdiensten worden gehouden. 
Opvallend in de overwegingen van de gemeenteraad is dat de Diekse Kaerke dermate ver buiten de 
bebouwde kom van Oosterland is gelegen, dat om die reden geen verstoring te vrezen valt voor de 
diensten in de Hervormde Kerk. Vermoedelijk heeft ds. Sterkenburg om die reden gekozen voor een 
kerkgebouw buiten de bebouwde kom, op de grens van Oosterland en Nieuwerkerk. Na de 
verbouwing van de schuur tot kerkgebouw krijgt de kerk het kadastrale nummer F 504 en de tot 
pastorie verbouwde woning het nummer F 505. De aangrenzende tuin krijgt het nummer F 506.53 
 
Illustraties 2.2 en 2.3. 
 
Na een wel heel lange weg kunnen voortaan ongestoord godsdienstoefeningen worden gehouden en 
bijgewoond. Een jaar later, in november 1848, zal in de nieuwe Grondwet in artikel 6 worden 
vastgelegd dat “alle openbare godsdienstoefening binnen gebouwen en besloten plaatsen wordt 
toegelaten, behoudens de noodige maatregelen ter verzekering der openbare orde en rust. Onder 
dezelfde bepaling blijft de openbare godsdienstoefening buiten de gebouwen en besloten plaatsen 
geoorloofd, waar zij thans naar de wetten en reglementen is toegelaten”. Het recht tot verenigen en 

 
51 Archief gemeente Oosterland, correspondentie burgemeester en assessoren 1847. 
52 Archief gemeente Oosterland, notulen gemeenteraad 1847. 
53 Kadaster gemeente Oosterland (Zeeuws Archief). 
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vergaderen zal verder bij de wet worden geregeld.54 Het duurt nog tot 1855 voordat de 
napoleontische artikelen 291 tot en met 294 van de Code Pénal daadwerkelijk worden afgeschaft.55 
 
In 1847 scheiden zich opnieuw enkele belijdende leden af van de Hervormde Gemeente te 
Nieuwerkerk56. Het betreft winkelier Simon Kister (32 jaar), een zoon van Adriaantje de Groene-
Kister, en diens echtgenote Maria Stouten (25 jaar), Maria van IJsseldijk (51 jaar), echtgenote van 
kleermaker Reinier Douw, wagenmaker Marinus Gelok (52 jaar) en diens echtgenote Adriana 
Goedegebuure (46 jaar) – zij zijn de ouders van diaken Jan Gelok – en de 28-jarige timmerman 
Marinus de Vos. In 1847 voegen ook Theunis van der Have te Sirjansland en zijn echtgenote Thona 
Landegent zich bij de afgescheidenen. Zij vestigen zich in 1853 te Nieuwerkerk. Ook Leendert de 
Groene, bij wiens ouders ds. Sterkenburg tijdelijk inwoonde, en zijn echtgenote Jannetje Kievit Hdr, 
in 1849 gehuwd, behoren tot de afgescheidenen. Datzelfde geldt voor Joost Braam, zoon van 
veldwachter Maximiliaan Braam, en zijn echtgenote Tannetje Bakker Adr, die in 1849 trouwen. Hun 
kinderen worden geen van allen in de Hervormde Gemeente gedoopt. In 1849 en 1852 scheiden 
Thona Kik-van Zuijen en Janna van der Have-Hoogenboom zich af, maar zij zullen zich aansluiten bij 
de Ledeboeriaanse Gemeente, die omstreeks 1850 te Nieuwerkerk ontstaat. Pieter Koopman, 
landbouwer op de hofstede Tempora Mutantur in de Saspolder, scheidt zich in 1850 af, maar hij 
wordt lid van de Christelijke Afgescheiden Gemeente in Zierikzee, voor hem veel dichterbij. In 
Oosterland treden in 1850 Cornelis Dekker (1787-1854) en zijn echtgenote Maatje Otte (1788-1857) 
toe na hun verhuizing vanuit Sint-Annaland. Hun zoon Cornelis Dekker (1814-1879) huwt in datzelfde 
jaar Janna Faase, die zich op 4 april 1854 zal afscheiden van de Hervormde Gemeente. Hun kinderen 
worden alle in de Kruisgemeente gedoopt. 
 
Opvallend is het grote aantal ambachtslieden en middenstanders onder de eerste afgescheidenen, in 
het bijzonder onder de Nieuwerkerkers: kleermaker Krijn Dijkema, zijn zoons Pieter en Jan Dijkema, 
beiden metselaar, Adriaan Fluijt, timmerman te Sirjansland, Marinus Gelok en diens zoon Jan Gelok, 
beiden wagenmaker, hoefsmid Frans Goosen, mandenmaker Cornelis Goote, de winkeliers Marinus 
Hendrikse en Simon Kister, gareel- en schoenmaker Jacob Kooijman, de kuipers Adriaan en Eduard 
Lodewijk, hoefsmid Marinus Siereveld, hoefsmid Jacobus Slager, timmerman Cornelis Tuijnman en 
timmerman Marinus de Vos. De meeste afgescheidenen wonen aan de Mooldijk, aan de Stekelstraat 
of aan de Kerkstraat (vooral het oostelijk gedeelte). Aan de Ring of aan de Weststraat wonen 
nauwelijks afgescheidenen. Opvallend is ook dat in Nieuwerkerk behalve Dirk van Farowe geen 
enkele Nieuwerkerkse landbouwer tot de afgescheidenen behoorde. Ook in later tijd bleven zij 
vrijwel allemaal Nederlands Hervormd. 
 
Vanaf 16 maart 1847 wordt te Rotterdam weer een algemene vergadering van de Kruisgemeenten 
gehouden. De gemeente van Oosterland – zoals de gemeente nu genoemd wordt – wordt op deze 
vergadering vertegenwoordigd door ds. Sterkenburg en door ouderling P. van Vessem. Ds. 
Sterkenburg en ouderling Van Vessem krijgen van de vergadering de opdracht om als afgevaardigden 
in persoon een vermanende brief te overhandigen aan ds W.C. Wüst, de opvolger van ds. 
Sterkenburg te Giessendam, en aan diens kerkenraad.57 Dirk van Farowe, die in 1845 nog de 
algemene vergadering bijwoonde, maakt op dat moment waarschijnlijk geen deel meer uit van de 
kerkenraad. Het lijkt erop dat hij, nadat de broeders eind 1846 elkaar de broederhand hadden 
gereikt, uiteindelijk toch de kerkenraad verlaten heeft. 
 

 
54 Rullmann, De maatregelen tegen de Afgescheidenen, blz. 272. 
55 Rullmann, De maatregelen tegen de Afgescheidenen, blz. 279. 
56 Lidmatenregister Hervormde Gemeente Nieuwerkerk 1835-1852. 
57 Notulen algemene vergadering Gereformeerde Kerken onder het Kruis, blz. 159. 
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In juli 1848 vertrekt ds. H.J. Budding – die nog enkele jaren in Groningen predikant is geweest – voor 
een reis naar Noord-Amerika. Hij haalt verschillende bekenden over met hem mee te gaan.58 In 1849 
verschijnen in de Zierikzeesche Nieuwsbode en de Zierikzeesche Courant veel artikelen pro 
emigratie. In de Zierikzeesche Nieuwsbode van 8 februari 1849 zet Nieuwsbode-uitgever P. de Looze 
zelfs een advertentie met de volgende tekst “Bij den uitgever dezes ziet heden het licht Twee 
brieven, geschreven uit New York, geschreven door den Wel-Eerw. Heer H.J. Budding, vroeger 
Predikant bij de Afgescheidenen in Nederland”.  
 
Waarschijnlijk is het geen toeval dat kort daarna, in mei 1849, de 51-jarige stichter van de gemeente, 
Dirk van Farowe, met zijn twintig jaar oudere echtgenote naar Noord-Amerika emigreert. Zijn 
moeder, zijn broer Marcelis en zijn zus de weduwe Johanna Hage-van Farowe vergezellen hem met 
hun gezinnen. Ook emigreren de 60-jarige Johannis van den Berge en diens 61-jarige vrouw 
Pieternella Tak met hun gezin. Zij worden vergezeld door hun zoon Jan van den Berge met zijn gezin, 
zijn dochter Johanna van den Berge met haar man Abraham Stoutjesdijk en hun gezin en zijn vrouws 
dochter Jacomina van der Have met haar man Willem Wagemaker. Op maandag 2 april 1849 wordt 
in de Zierikzeesche Nieuwsbode een publieke verkoping aangekondigd – op 16 april 1849 in herberg 
De Meebaal – van “eenige woonhuizen met schuren, erven en hovenieringen binnen het dorp 
Nieuwerkerk, aankomende D. van Farowe, J. van den Berge en A. Stoutjesdijk”, allen afgescheidenen 
die willen gaan emigreren. Kort na aankomst in de staat Michigan, overlijdt Van Farowe in Grandville 
(Michigan) aan cholera, evenals zijn moeder en zijn broer.59 Zijn weduwe keert op 20 juli 1849 alweer 
terug in Nieuwerkerk, vergezeld door haar zoon Cornelis van Farowe, die al in 1847 met vrouw en 
zoon was geëmigreerd. Zij gaan bij haar zoon Izaak de Braal op de boerderij wonen. Cornelis’ vrouw 
Cornelia Wagemaker blijft met haar zoon in Amerika achter. In 1858 komt het tot een echtscheiding, 
terwijl zij nog in Amerika woont. 
 
Een jaar na Van Farowe, in 1850, emigreren de schoonouders van zijn zoon Cornelis, ouderling Jan 
Wagemaker en zijn vrouw Anna Perfors vanuit Ouwerkerk naar Grand Rapids (Michigan), in het 
gezelschap van hun dochter Alida en haar man Jan Gelok, die sinds 1848 wagenmaker is in 
Oosterland. Jan Gelok is sinds 1846 diaken in de Afgescheiden Gemeente. Drie jaar later, in 1852, 
emigreren ook de gebroeders Pieter en Jan Dijkema met hun gezinnen naar Grand Rapids. Datzelfde 
geldt voor hoefsmid Frans Goosen en zijn vrouw Kaatje Goosen-Wagemaker (een dochter van 
ouderling Jan Wagemaker) die in 1850 een kind in Sint-Philipsland lieten dopen door ds. Ledeboer, 
zodat het erop lijkt dat zij inmiddels de Afgescheiden Gemeente hadden verlaten. In 1853 emigreren 
Reinier en Maria Douw-van IJsseldijk met hun gezin naar Grand Rapids en in 1854 volgen Marinus en 
Adriana Gelok-Goedegebure, de ouders van Jan Geluk, met hun gezin.  
 
Het in 1833 gestichte Grand Rapids telt in 1850 ongeveer 2500 inwoners, onder wie 400 
Nederlanders, voornamelijk Zeeuwen.60 De Nieuwerkerkse emigranten sluiten zich in Grand Rapids 
allen aan bij de in 1848 door de afgescheiden ds. A.C. van Raalte gestichte Second Reformed Church 
aan de Bostwick Street. Nadat de eerste afgescheiden emigranten aanvankelijk in 1848 een eigen 
classis Holland hadden gesticht, sluiten zij zich in 1850 onder leiding van ds. C. van der Meulen en ds. 
A.C. van Raalte alsnog aan bij de Reformed Church in America, die tot dan vooral geconcenteerd was 
in de omgeving van New York61. De Second Reformed Church bestaat geheel uit Nederlandse 
emigranten, van wie een aanzienlijk deel afkomstig is uit Schouwen-Duiveland. Velen van hen 
behoorden in Nederland tot de Nederlandse Hervormde Kerk.62 Deze gemeente ontvangt in 1854 
haar eerste predikant in de persoon van ds. H.G. Klijn. Al in maart 1857 scheurt de gemeente in 

 
58 Dekker, Gereformeerd en Evangelisch, blz. 127. 
59 Brief van zijn neef Adriaan Hage, opgenomen in H.S. Lucas, Dutch immigrant memoirs and related writings, blz. 347vv, 
geciteerd in In uw gemeente goed, blz. 58-61. 
60 Krabbendam, Vrijheid in het verschiet, blz. 88. 
61 Osterhaven, Saints and Sinners, blz. 57-58. 
62 Membership List Second Reformed Church Grand Rapids 1850-1869 op site kent.migenweb.net. 
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tweeën. Ongeveer de helft van de leden sticht onder leiding van ds. Klijn – die zelf na een half jaar al 
weer terugkeert – “The Protestant Dutch Church” aan Spring Street, die later de naam First Christian 
Reformed Church Grand Rapids zal dragen. De gemeente van Grand Rapids is met drie andere 
gemeenten in de omgeving de bakermat van het kerkverband dat vanaf 1890 de naam Christian 
Reformed Church zal dragen en in de eenentwintigste eeuw nog altijd die naam draagt.  
 
De Afscheiding van 1857 in Noord-Amerika moet worden gezien in de context van de Afscheiding in 
Nederland, ruim twintig jaar eerder. De emigranten waren vanaf het begin in twee groepen in te 
delen: de ene afgescheiden denkend en verlangend naar een zuivere en ware kerk en de andere veel 
oecumenischer gericht.63 Belangrijkste reden voor de Afscheiding van 1857 is het feit dat veel 
gemeenteleden – waarschijnlijk vooral degenen die zich eerder in Nederland hadden afgescheiden – 
zich te weinig thuis voelen in het grote verband van de Reformed Church in America, waarin zij te 
veel vrijzinnigheid bespeuren en de houding van de centrale kerkleiding als te laks ervaren. Als 
officiële reden wordt aangevoerd de introductie van gezangen naast de psalmen, het toelaten van 
niet-leden tot het Heilig Avondmaal en het nalaten van catechese en prediking vanuit de 
Heidelbergse Catechismus.64 Volgens Swierenga en Bruins sloten relatief veel emigranten die uit 
Schouwen-Duiveland en Tholen afkomstig waren zich vanaf 1857 aan bij de Christian Reformed 
Church: zij noemen een verhouding van twee staat tot een. Dit patroon wijkt duidelijk af van de 
emigranten uit Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland waar het aantal toetreders tot de Christian 
Reformed Church ongeveer gelijk is aan dat van degenen die in de Reformed Church blijven. Van de 
Zeeuws-Vlaamse emigranten gaat zo’n 40% over naar de Christian Reformed Church.65 
 
Vanaf het ontstaan van de afgescheiden gemeente in Grand Rapids in 1857 is oud-Nieuwerkerker Jan 
Gelok, op dat moment 33 jaar oud, ouderling van deze gemeente. Hij zal dat vele jaren blijven. In 
1866 is hij scriba van de general assembly (de algemene vergadering) van de Ware Hollandse 
Gereformeerde Kerk in Amerika (de latere Christian Reformed Churches) en op 18 juni 1872 zal hij 
namens dit kerkverband de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Groningen 
toespreken.66 Hij bezoekt dan ook zijn geboortestreek, zoals blijkt uit een door hemzelf geschreven 
levensbeschrijving die na zijn overlijden in 1889 in het jaarboek van de Christian Reformed Church 
wordt opgenomen en integraal is opgenomen in het gedenkboek In Uw gemeente goed, 150 jaar 
Gereformeerde Gemeenten te Nieuwerkerk (1836-1986).67 
 
Illustratie 2.4. 
 
Andere leden van de Duivelandse Kruisgemeente emigreren in dezelfde periode naar Cincinnati 
(Ohio). In 1852 emigreren Jan en Jacoba Siereveld-Braam met hun kinderen en in 1854 de weduwe 
Maatje van den Berge-de Bil met haar kinderen. Ook Pieter en Maatje Elenbaas-Braam, Mattheus en 
Cornelia Braam-van Driel en Cornelis Braam emigreren naar Cincinnati. Zij behoren bij hun vertrek uit 
Nederland waarschijnlijk nog tot de Nederlandse Hervormde Kerk. Allen sluiten zich aan bij de 
Reformed Church, maar zodra in 1867 in Cincinnati een Christian Reformed Church ontstaat, sluiten 
zij zich bij die gemeente aan. Omstreeks 1872 zullen opnieuw verschillende gezinnen uit Nieuwerkerk 
naar Cincinnati emigreren. De Christian Reformed Church aldaar wordt in de negentiende eeuw 
hoofdzakelijk bevolkt door emigranten uit Schouwen-Duiveland. 
 
Kort vóór de emigratie van Van Farowe ontstaan opnieuw problemen in de gemeente, die er de 
reden voor vormen dat ds. Sterkenburg op 26 april 1849 op de algemene vergadering van de 

 
63 Swierenga, True Brothers: The Netherlandic Origins of the Christian Reformed Church in North America, 1857-1880. 
64 Baxter, History of the city of Grand Rapids, Michigan, Chapter XXXI. 
65 Swierenga en Bruins, Family quarrels in the Dutch Reformed Churches in the nineteenth century, blz. 101. 
66 Handelingen Synode der Chr. Geref. Kerk in Nederland 1872-1892. 
67 Christian Reformed Church Yearbook 1891. 
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Kruisgemeenten te Zwartsluis om extra kerkvisitatie vraagt met het doel enige kwesties in zijn 
gemeente te vereffenen. De notulen melden: “en heeft Broeder Ds. Sterkenburg, afgevaardigde en 
leeraar van laatstgemelde gemeente (Oosterland) voorgesteld om de visitatoren bij zich in hun 
midden te mogen hebben, teneinde eenige geschillen of questien aldaar plaats hebbende te 
vereffenen. De vergadering heeft geoordeeld, om uit het ligchaam der Vergadering eene commissie 
of iemand als afgevaardigde tot dat einde derwaarts te zenden en is daartoe verkozen de Broeder Ds. 
Van den Oever, welke dan ook deze taak op zich heeft genomen en eerlang daartoe derwaarts zal 
vertrekken.68 Ds. Van den Oever, die in december 1845 ds. Sterkenburg in Nieuwerkerk heeft 
bevestigd, zet alles op alles om een scheuring te voorkomen, maar hij moet op 29 mei 1850 op de 
algemene vergadering in Den Helder – die wordt voorgezeten door ds. Sterkenburg – rapporteren 
dat zijn missie is mislukt. “Broeder Van den Oever heeft daarvan verslag gegeven dat Z. Eerw. 
daaraan had voldaan en is gebleken dat met die personen, welke in miskenning lagen van de 
wettigheid van onzen kerkstaat, geen verder gevolg daaraan konde worden gegeven, wijl ze daarin 
bleven volharden.”69 
 
J.M. Vermeulen interpreteert dit zo dat in 1849 een uittreding in de gemeente ontstaat omdat “een 
tiental ledematen” uit Oosterland de preken van ds. Sterkenburg niet zo geweldig vindt en 
terugverlangt naar de oefeningen van Pieter van Dijke, die ook vaak in de buurt op Duiveland preekt. 
Zij vergaderen volgens hem apart en vormen een gezelschap dat Van Dijke laat preken en 
samenkomt in het huis van J. Stouten te Oosterland.70 Anderen spreken over het huis van Jacobus 
Stouten, dat na diens emigratie naar Noord-Amerika aan de kerkelijke gemeente zou zijn 
geschonken. Het betreft echter de woning van Jacobus Stoutjesdijk (1800-1868), die al acht jaar 
eerder, in 1841, één van de initiatiefnemers was voor een tweede afgescheiden groep te Oosterland. 
Jacobus Stoutjesdijk en zijn vrouw Maria Elders (1790-1864), weduwe van Pieter de Jonge, zijn 
eigenaar van een woning aan het Groenendaal, waarin de kerkdiensten worden gehouden. Nadat 
Jacobus in 1868 kinderloos overlijdt, blijft de woning kadastraal op naam staan van de erven Jacobus 
Stoutjesdijk. Omstreeks 1864 ontstaat er een splitsing binnen het verband van de gemeenten van 
Ledeboer en Van Dijke. De gemeente van Oosterland volgt ds. Daniël Bakker te ’s-Gravenpolder en 
wordt daarmee een Bakkeriaanse Gemeente of Nederduits Gereformeerde Gemeente. In 1881 zal 
ook in Nieuwerkerk een Bakkeriaanse Gemeente ontstaan, waarvan de familie Flikweert de kern 
vormt. De Nederduits Gereformeerde Gemeente te Oosterland wordt pas in 1914 formeel eigenaar 
van de woning Groenendaal A 39, die pas vanaf 1925 formeel als kerkgebouw te boek staat en 
daarmee vrijgesteld wordt van belastingen. De gemeente, die zich in 1930 zal aansluiten bij het 
verband van de Oud Gereformeerde Gemeenten, kerkt tot 1965 aan het Groenendaal. In dat jaar 
wordt het nieuwe kerkgebouw aan de Burgemeester Van der Havestraat in gebruik genomen.  
 
De latere Oud Gereformeerde Gemeente blijft in Oosterland in de negentiende eeuw aanvankelijk 
beperkt van omvang. Een van de voortrekkers van deze gemeente, slager Hendrik Kievit, overlijdt al 
op 7 september 1851 op 68-jarige leeftijd. Zijn zoon Johannes (1820) huwt in 1850 Adriaantje 
Lodewijk. Hij zal de gemeente van Oosterland vertegenwoordigen op een vergadering van de 
Bakkeriaanse Gemeenten71, alvorens hij in 1872 met zijn gezin naar Grand Rapids emigreert. 
Omstreeks 1849 sluiten ook Bartel Goudzwaard en zijn vrouw Laurina van de Stolpe zich bij de 
gemeente aan. Hun jongste kind wordt in 1850 niet meer in de Nederlandse Hervormde Kerk 
gedoopt. Hun omvangrijke nageslacht behoort te Oosterland – en later ook te Haamstede – tot de 
Oud Gereformeerde Gemeente. In 1854 lijkt de gemeente aan het Groenendaal aanzienlijk te 
groeien als in dat jaar een flink aantal leden zich afscheidt van de Hervormde Gemeente te 
Oosterland. Het betreft allereerst op 12 maart 1854 de 36-jarige Marinus Plokhaar en diens 45-jarige 

 
68 Notulen algemene vergadering Gereformeerde Kerken onder het Kruis, blz. 98. 
69 Notulen algemene vergadering Gereformeerde Kerken onder het Kruis, blz. 123. 
70 Vermeulen, In de lijn van Ledeboer, blz. 59. 
71 Notulenboek van de Gereformeerde Gemeente te ’s-Gravenpolder, archief Oud Geref. Gemeente ‘s-Gravenpolder 
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echtgenote Willemina Plokhaar-Smalheer (eerder weduwe van Jacob Gravelijn). Hij hertrouwt in 
1858 Janna Flikweert Cdr uit Dreischor. Op 12 maart 1854 scheidt ook de 54-jarige Johannes Klippel 
zich af – hij is een schoonzoon van Jacob Kooijman, afgescheidene van het eerste uur – alsook de 45-
jarige landbouwer Jan Hendrik Brouwer, wiens broer timmerman Johannis Brouwer in 1855 overgaat 
naar de Ledeboeriaanse Gemeente te Nieuwerkerk. Op 4 april 1854 scheiden zich af de 50-jarige 
Joost de Roo en diens 52-jarige echtgenote Pieternella Overbeeke. Haar moeder Levina Overbeeke-
de Ruijter behoorde in 1838 tot de eerste afgescheidenen te Nieuwerkerk. Ook de 42-jarige 
Mattheus Hallingse, die in 1857 met zijn echtgenote Jacomina Goudswaard naar Noord-Amerika zal 
emigreren, scheidt zich op 4 april 1854 af. Ditzelfde geldt voor de 35-jarige Pieternella Nuijens, 
echtgenote van Cornelis Vijverberg, wier kinderen vanaf 1855 niet meer in de Hervormde Gemeente 
worden gedoopt. Op 11 december 1854 scheiden de 34-jarige Adrianus Visser en diens 31-jarige 
vrouw Pieternella Visser-Otte zich af; zij emigreren in 1858 naar Brazilië. Op 29 december 1854 
tenslotte scheidt Anna Elenbaas, echtgenote van timmerman Jacob Bouterse, zich af. Hun kinderen 
worden vanaf 1855 niet meer in de Hervormde Gemeente gedoopt.  
 
Ook in Nieuwerkerk voelen gemeenteleden zich aangetrokken tot de prediking van oefenaar Van 
Dijke en ds. Ledeboer. Als Van Dijke erkent dat hij verkeerd heeft gehandeld door “de vrijheid aan te 
vragen”, komt hij weer op goede voet met ds. Ledeboer. Deze gaat op 12 en 19 november 1850 in 
Van Dijke’s woonplaats Sint-Philipsland voor. Op beide zondagen worden in totaal maar liefst 35 
kinderen gedoopt. Door het ontbreken van een predikant was de situatie nijpend geworden en 
waren heel veel kinderen ongedoopt gebleven. Een flink deel van de kinderen was afkomstig van 
buiten Sint-Philipsland. Zo worden op 19 november 1850 door ds. Ledeboer drie Nieuwerkerkse 
kinderen gedoopt: een al in 1849 geboren kind van de kort voordien afgescheiden Jan van der Have, 
een kind van Frans Goosen en een kind van Klaas Kik (zelf nog Nederlands Hervormd) en Cornelia van 
Farowe, de zus van Dirk van Farowe.72 Laatstgenoemden rekenen zich op dat moment dus niet meer 
tot de Kruisgemeente van ds. Sterkenburg. 
 
Op 5 maart 1851 vindt te Vlissingen een algemene vergadering plaats van elf Ledeboeriaanse 
Gemeenten in Zeeland, onder voorzitterschap van ds. Ledeboer zelf. De notulen van deze 
vergadering berusten in de bibliotheek van de Theologische School van de Gereformeerde 
Gemeenten. Op deze vergadering wordt oefenaar P. van Dijke, nadat hij op 7 februari 1851 de 
vrijheidsaanvraag heeft ingetrokken, toegelaten als predikant. Hij wordt op 23 maart 1851 als 
predikant bevestigd.73 Op de vergadering van 5 maart 1851 is Marinus van den Berg, in 1836 tot 
diaken gekozen in de eerste Afgescheiden Gemeente, aanwezig namens Bruinisse. Dit duidt erop dat 
er in of rond 1851 ook in Bruinisse een Ledeboeriaanse Gemeente is ontstaan. In 1853 is zelfs te 
Bruinisse een algemene vergadering van de Ledeboeriaanse Gemeenten, waarop Marinus van den 
Berg als ouderling Bruinisse vertegenwoordigt. 
 
Waarschijnlijk is de Ledeboeriaanse Gemeente te Nieuwerkerk, de voorloper van de huidige 
Gereformeerde Gemeente, in 1856 opgericht. Op 6 november van dat jaar koopt ouderling Jan van 
der Have een woonhuis en schuur aan de Molendijk (thans Molenstraat), op de plaats waar nu nog 
het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente staat. Dit huis werd tot 1854 bewoond door 
kuiper Adriaan Lodewijk, lid van de Kruisgemeente, die in dat jaar was verhuisd naar een boerderij in 
Oosterland. Het huis aan de Molendijk wordt door Jan van der Have zelf bewoond; de schuur wordt 
als kerk in gebruik genomen. De Ledeboeriaanse Gemeente is in het begin nog maar beperkt in 
omvang. Bij de eerste doopdienst op 30 juni 1862 worden twee kinderen gedoopt van ouderling 
Adriaan Kik (de oudste al 2½ jaar oud), één kind van diaken Johannis Brouwer (al bijna vier jaar oud) 
en een kind van Dirk van Driel, schoonzoon van Jan Piet Flikweert (ook al 2½ jaar oud).74 Het lijkt erop 

 
72 Vermeulen, Toen hij ’t ambt ontvangen zou, bl. 419. 
73 Vermeulen, Toen hij ´t ambt ontvangen zou, blz. 283-303. 
74 Kopie doopboek Gereformeerde Gemeente te Nieuwerkerk 1862-1953. 
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dat Jan Piet Flikweert, eerder ouderling in de Afgescheiden Gemeente, zich enkele jaren later 
eveneens heeft aangesloten bij de Ledeboeriaanse Gemeente. Omdat zijn dochter Ester, geboren op 
10 november 1859, niet in 1862 tot de dopelingen behoorde, moet worden aangenomen dat zij nog 
in de Diekse Kaerke gedoopt is.  
 
Inmiddels heeft ds. Sterkenburg in het najaar van 1850 een beroep aangenomen naar de 
Gereformeerde Gemeente onder het Kruis te Haarlem. Hij verhuist in oktober 1850 naar Haarlem. 
Reeds het volgende jaar ontstaan in deze kleine gemeente conflicten met als gevolg dat ds. 
Sterkenburg door een buitengewone algemene vergadering op 10 en 11 december 1851 uit het ambt 
wordt gezet. Na een mislukte poging tot aansluiting bij de afgescheidenen (de hoofdstroom), wordt 
hij weer voorganger van zijn oude gemeente te Giessendam, die inmiddels een vrije gemeente is 
geworden. Daarna wordt hij rondreizend predikant. In 1888 wordt hij op bijna tachtigjarige leeftijd 
voorganger van de door hem gestichte Gereformeerde Samenkomst te Kinderdijk. Hij overlijdt op 18 
januari 1900. Nog altijd zijn er in de omgeving van Kinderdijk enkele gemeenten die de erfenis van ds. 
Sterkenburg bewaren: de Gereformeerde Samenkomst in Alblasserdam, de Oud Gereformeerde 
Gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht en het Hervormd Lokaal te Capelle aan den IJssel en Sliedrecht. 
 
De voor ds. Sterkenburg gebouwde pastorie aan de dijk tussen Nieuwerkerk en Oosterland wordt na 
diens vertrek vanaf 1 november 1850 tot 1 mei 1853 tijdelijk bewoond door ouderling Pieter van 
Vessem, samen met zijn broer Lambertus en diens vrouw en twee kinderen Levina en Pieter. 
 
In Oosterland kan in 1852, bijna twee jaar na het vertrek van ds. Sterkenburg, een nieuwe predikant 
worden bevestigd in de persoon van ds. Adrianus van den Oever (1828-1906), zoon van de eerder 
genoemde ds. C. van den Oever te Rotterdam. Hij is door zijn vader tot predikant opgeleid, is op de 
bijzondere algemene vergadering op 10 en 11 december 1851 toegelaten tot proponent en 
vervolgens op de classicale vergadering te Rotterdam op 6 en 7 juli 1852 toegelaten tot het ambt van 
predikant.75 Ds. A. van den Oever wordt op 22 augustus 1852 door zijn vader te Oosterland bevestigd 
aan de hand van 2 Timotheus 2: 1. In de middagdienst doet hij intrede met Psalm 86: 17.76 Ds. Van 
den Oever wordt ook predikant van het juist zelfstandig geworden Haamstede. Hij wordt daar een 
week later, op 29 augustus 1852 bevestigd, opnieuw door zijn vader. Ds. Van den Oever blijkt te zijn 
beroepen tegen een traktement van fl. 200,- voor Haamstede en Oosterland samen.77 Omdat de 
afstanden op het eiland te groot blijken te zijn, is ds. Van den Oever vanaf 1853 alleen nog predikant 
van Oosterland. Op 26 november 1854 bevestigt hij in Haamstede ds. H. de Vries als zijn opvolger.  
 
Ds. Van den Oever bewoont de pastorie aanvankelijk met ouderling Van Vessem en diens familie. 
Deze verhuizen op 1 mei 1853 terug naar Nieuwerkerk omdat ds. Van den Oever op 28 april 1853 op 
24-jarige leeftijd te Oosterland in het huwelijk treedt met de veertien jaar oudere Cornelia Johanna 
Boodt. Als huwelijksgetuigen fungeren Jan Piet Flikweert en Simon Kister te Nieuwerkerk en Pieter 
van Vessem en Cornelis Dekker te Oosterland. Laatstgenoemde kwam in de plaats van de 
oorspronkelijk beoogde getuige, de 42-jarige slagter Jan Stouten. De 47-jarige Jan Piet Flikweert was 
omstreeks 1839 enkele jaren ouderling. Het is heel wel mogelijk dat hij na de emigratie van ouderling 
Jan Wagemaker in 1850 opnieuw ouderling is geworden. De 63-jarige Pieter van Vessem was in 1836 
één van de eerste diakenen en was in 1845 ouderling. Hij zal ouderling blijven tot aan zijn overlijden 
in 1857. De 38-jarige Simon Kister was in 1860 diaken; waarschijnlijk was hij dat ook al in 1853. Het is 
heel goed mogelijk dat de vierde getuige, de 38-jarige Cornelis Dekker Czn op dat moment ook 
diaken was, nadat diaken Jan Gelok in 1850 was geëmigreerd. In ieder geval waren alle getuigen lid 
van de Kruisgemeente. 
 

 
75 Notulen algemene vergadering Gereformeerde Kerken onder het Kruis, blz. 171-172. 
76 A. van den Oever, Predicatie t.g.v. het vijfentwintigjarig leeraarsambt. 
77 Acta Gereformeerde Kerk Haamstede, aangehaald in Rotte, Op zoek naar de kleine lettertjes, blz. 102. 
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Foto 2.5. 
 
Uit de lidmatenregisters van de Hervormde Gemeente te Nieuwerkerk valt af te leiden dat zich kort 
na 1852 nog enkele belijdende leden afscheiden in verband met overgang naar de Kruisgemeente. 
Het betreft Dingena van der Have, weduwe van Pieter Kister, arbeider Adriaan Ton alsook Johanna 
Geelhoed, weduwe van landbouwer Cornelis van Westen, en haar zoon Martinus van Westen en 
diens vrouw Cornelia Berman. Haar jongste zoon Cornelis van Westen (1833) zal kort daarna 
belijdenis doen en als diaken tot de kerkenraad toetreden. Ook haar dochter Neeltje van Westen, in 
1856 gehuwd met landbouwer Pieter Smallegange – hij is in 1860 kerkmeester – behoort tot de 
Gereformeerde Gemeente onder het Kruis. 
 
In 1853 spreekt de algemene vergadering te Zwolle naar aanleiding van een vraag van ds. A. van den 
Oever (zelf niet aanwezig, waarschijnlijk vanwege de verre afstand) uit dat iemand “welke bij een 
vrouwspersoon een kind in onecht heeft geteeld, en geweigerd haar te trouwen, en daarom is 
gecensureerd en vervolgens afgesneden van de gemeente, en later met een ander is gehuwd en 
kinderen gewonnen heeft, niet wederom bij de gemeente zal worden opgenomen”. Vanaf 1 tot en 
met 3 augustus 1854 wordt de algemene vergadering van de Kruisgemeenten in Rotterdam 
gehouden, wat de reis vanuit Oosterland vergemakkelijkt. Ds. A. van den Oever is op deze 
vergadering aanwezig. Hij grijpt in deze vergadering terug op het in 1853 genomen besluit en stelt de 
aanvullende vraag of de kinderen van deze niet wederom opgenomen persoon dan wel gedoopt 
kunnen worden. De vergadering spreekt uit dat de kinderen in zo’n geval wel gedoopt kunnen 
worden, mits “diegenen die het kind ten doop presenteren, niet uit naam des vaders, maar uit hun 
eigen naam daartoe aanzoek doen”. Ook de algemene vergadering van 1855 wordt van 7 tot en met 
9 augustus te Rotterdam gehouden. In deze vergadering wordt Oosterland vertegenwoordigd door 
ds. Van den Oever en ouderling P. van Vessem. 
 
Na voor een eerste beroep te hebben bedankt, vertrekt ds. Van den Oever in november 1855 naar 
Den Haag. Zijn vader ds. C. van den Oever heeft zich als consulent intensief met de keuze voor zijn 
zoon als nieuwe predikant bemoeid.78 Dit vormt de aanleiding voor een fors conflict dat er 
uiteindelijk in 1858 toe leidt dat ds. C. van den Oever zich met zijn beide zoons, ds. A. van den Oever 
te Den Haag en ds. H. van den Oever te Middelburg, aan het verband van de Kruisgemeenten 
onttrekt. Ds. A. van den Oever zal tot 1864 te Den Haag predikant zijn en dan naar Leiden vertrekken. 
Vanaf 1866 tot aan zijn overlijden op 22 april 1906 zal hij als predikant in de kleine Oud 
Gereformeerde Gemeente te Amsterdam werkzaam zijn.79 
  
Na het vertrek van ds. Van den Oever uit Duiveland wordt al op 14 april 1856 een nieuwe predikant 
aan de gemeente verbonden in de persoon van ds. H. (Harmen) de Vries (1805-1862), te Groningen 
geboren, die op 26 november 1854 ds. Van den Oever al was opgevolgd in Haamstede. Eerder was hij 
– steeds voor korte tijd – vanaf 1849 predikant in de Kruisgemeenten te Idskenhuizen (Fr), Naarden-
Muiden en ’s-Gravenmoer.80 Op 1 maart 1857 bevalt zijn echtgenote Johanna Melsen van een 
dochter. Getuigen bij de geboorteaangifte zijn gemeentelid Leendert de Groene en Jan de Bruine. Al 
na een jaar, in oktober 1857, vertrekt ds. De Vries naar Poortvliet, waar hij op 9 maart 1862 overlijdt.  
 
In diezelfde maand, op 21 oktober 1857, overlijdt in de leeftijd van 67 jaar ouderling Pieter van 
Vessem. Hij is vanaf 1836 lid van de kerkenraad geweest, aanvankelijk als diaken en later als 
ouderling. Hij is altijd ongehuwd gebleven en overlijdt in Bruinisse ten huize van zijn broer Lambertus 
van Vessem. Van Vessem wordt als ouderling opgevolgd door zijn 24-jarige neef Pieter van Vessem 
Lzn. Deze is geboren te Nieuwerkerk en in 1855 – wanneer hij in het huwelijk treedt met Johanna 

 
78 Van der Does, Kruisgezinden en separatisten, blz. 87v, en Mastenbroek, Zijn vuur- en haardstede, blz. 89. 
79 Stoppelenburg, Grepen uit de kerkhistorie van Amsterdam. 
80 Bos, Kruisdominees, blz. 133. 
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Sara Maclean – bakker geworden in Bruinisse. Kort daarna wordt de even oude Cornelis van Westen 
(1833-1922) tot diaken verkozen; hij deed in 1857 belijdenis. Hij treedt in 1858 in het huwelijk met 
Krina Jacoba Capelle en is op dat moment nog landbouwer op de ouderlijke hofstede Hooggelegen te 
Capelle. Hij verkoopt de hofstede in 1862 aan de familie Boot, die hierop tot ver in de twintigste 
eeuw woont, en verhuist in dat jaar naar het eeuwenoude Hooge Huis aan de Nieuwerkerkse Ring, 
op de plaats waar in 1930 het gemeentehuis zal worden gebouwd. Daarmee wordt het voor hem 
aanzienlijk gemakkelijker zijn kerkelijke taken te vervullen. 
 
Foto’s 2.6 en 2.7
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Hoofdstuk 3  De periode ds. P. Siemense: van Kruisgemeente via Christelijke Gereformeerde Kerk 
naar Gereformeerde Kerk (1858-1897) 
 
Na het vertrek van ds. De Vries in oktober 1857 zit de gemeente van Oosterland niet lang zonder 
predikant. Al in juni 1858 wordt ds. Pieter Siemense (1817-1897) aan de gemeente verbonden. 
Volgens L.A. Capelle – de bron is onbekend – is hij waarschijnlijk door zijn leermeester ds. C. van den 
Oever bevestigd met een preek naar aanleiding van 1 Petrus 5: 2-4 over het weiden van de kudde 
Gods. 
 
Pieter Siemense werd op 24 september 1817 geboren in Middelburg als zoon van een ongehuwde 
moeder: Pieternella Catharina Siemense. Hij trouwt op latere leeftijd met de acht jaar oudere 
Annetje van der Windt van Leeuwen, die te Vlaardingen was geboren. Uit hun huwelijk wordt te 
Wageningen één kind geboren: Cornelia Catharina (1852-1929), die in 1873 te Oosterland in het 
huwelijk zal treden met bakker Adriaan Rotte. Pieter Siemense is aanvankelijk te Wageningen 
werkzaam als manufacturier. Al vroeg gaat hij “oefenen” in de Kruisgemeenten in de omgeving van 
Wageningen. Ds. C. van den Oever zet Siemense ertoe aan bij hem enige theologische scholing te 
ontvangen. Op 11 november 1855 wordt Siemense bevestigd als predikant van de Gereformeerde 
Gemeente onder ’t Kruis te Tricht (bij Geldermalsen). Nog geen drie jaar later maakt hij de oversteek 
naar de Kruisgemeente in Duiveland, waar hij met zijn vrouw en dochter de eenvoudige pastorie aan 
de dijk betrekt. Hij verricht zijn werk vanaf 1858 voor een traktement van fl. 8,- per week.81 Hij gaat 
driemaal per zondag voor.  
 
Kort na de komst van ds. Siemense treden vanaf 1859 verschillende personen uit Duiveland toe tot 
de Vrije Evangelische gemeente van ds. Budding te Goes, die twintig jaar eerder voorganger was van 
de afgescheiden gemeenten in Zeeland.82 Een van de eersten die toetreedt, in 1860, is een bekende: 
Marinus van den Berg (1806-1861), vanaf 1836 diaken in de afgescheiden gemeente en in 1851 
stichter van de Ledeboeriaanse gemeente te Bruinisse. Ook twee van zijn broers, enkele van zijn 
kinderen en een zoon van zijn ongehuwde zuster voegen zich bij de gemeente van ds. Budding. De 
meeste toetreders uit Duiveland komen uit Bruinisse, maar er treden ook verschillende inwoners van 
Nieuwerkerk toe tot de Vrije Evangelische Gemeente. 
 
Als eerste Nieuwerkerker wordt in 1863 Cornelis Tuijnman, vanaf 1845 diaken van de Kruisgemeente 
te Nieuwerkerk “toegelaten tot de broodbreking” in de gemeente van ds. Budding. Twee jaar later, in 
1865, sluiten twee andere Nieuwerkerkers zich aan, maar zij zijn beiden afkomstig uit de 
Ledeboeriaanse Gemeente: Jan van der Have (1819-1909), tot dan ouderling van de Ledeboeriaanse 
Gemeente te Nieuwerkerk – zijn vrouw Janna Hoogenboom volgt in 1867 – en Jacob Kik (1840-1869), 
zoon van Klaas Kik en Cornelia van Farowe. Andere toetreders vanuit Nieuwerkerk zijn in 1867 en 
1868 Marinus Stoutjesdijk (1840), a.s. schoonzoon van Jan van der Have, Marina van Klooster-van 
Vessem (1819), molenaar Govert Berman (1814-1877), hoefsmid Abram Martinus Donker (1841-
1871), schoonzoon van Cornelis Tuijnman, en hoefsmid Gerard Goosen (1829-1910), die een zwager 
is van Govert Berman. De meesten van hen zijn afkomstig tot de Ledeboeriaanse Gemeente. Vanuit 
Oosterland treedt in 1866 Cornelis Dekker (1814-1879) toe, die in 1853 getuige was geweest bij het 
huwelijk van ds. Van den Oever. Vanuit Ouwerkerk treedt in 1867 Willem van den Berg, veerschipper 
te Viane en broer van Marinus van den Berg, toe en leven Leendert Meerman en Lena Tjoeke mee: zij 
laten in 1863 te Goes een kind dopen. 
 
Volgens dr. C. Dekker is het meer dan waarschijnlijk dat de lidmaten en sympathisanten van de vrije 
evangelische gemeente te Goes met hun gezinnen onderlinge bijeenkomsten hielden op Duiveland 
en is het eveneens waarschijnlijk dat Jan van der Have – voordien ouderling van de Ledeboeriaanse 

 
81 Stoppelenburg, De Afscheiding op Duiveland. 
82 Dekker, Gereformeerd en Evangelisch, blz. 362-363. 
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Gemeente – daarbij voorging. Ds. Budding tekent tweemaal in zijn doopregister aan dat in Duiveland 
de doop werd bediend: op 8 maart 1866 in de schuur van Gerard Goosen te Nieuwerkerk en op 12 
juli 1867 in de schuur van Dingeman van den Berg te Bruinisse. Jan van der Have is op 7 oktober 1870 
te Goes aanwezig op een ledenvergadering namens de “lidmaten van Bruinisse.”83 Kort daarna 
overlijdt ds. Budding op 10 november 1870. 
 
Drie jaar na het overlijden van ds. Budding richt een aantal leden van de vrije evangelische gemeente 
in Bruinisse op 26 oktober 1873 onder leiding van Jan van der Have de Katholiek Apostolische 
Gemeente te Nieuwerkerk op. Van der Have (1819-1909) zal vanaf 6 juli 1876 tot aan zijn overlijden 
de leider (“engel”) zijn van deze gemeente, die een kerkgebouwtje aan de Molenstraat betrekt dat 
tot 2016 heeft bestaan. De andere mannelijke leden van de Apostolische Gemeente van het eerste 
uur vanuit Nieuwerkerk zijn: de eerder genoemde Gerard Goosen (1829-1910), Marinus Stoutjesdijk 
(1840-1907) en Cornelis Tuijnman (1812-1893), alsook Willem Brouwer (1830-1898), Abraham 
Heijboer (1813-1893), Stoffel van Kooten (1843-1929), Marinus Kort (1835-1931), Dirk Kroone (1824-
1910), Jacobus Kwaak (1835-1919), Jan Laban (1835), Marinus Lodewijk (1838-1918), Lieven Nikerk 
(1841-1935), Stoffel Rentier (1824-1876) en Adriaan Sies (1833-1910). Ook Marina van Klooster-van 
Vessem, die in 1867 tot de Vrije Evangelische Gemeente in Goes toetrad, behoort tot de 
Apostolischen van het eerste uur. Er zijn in het begin drie mannelijke leden in Bruinisse: Johannes 
van den Berg Mzn (1834-1916), Willem Albertus van den Berg (1832-1888) en Cornelis Johannis 
Bierens (1828). Tenslotte is Jacobus Johannes Ribbens (1842-1893) te Zierikzee lid.84 
 
Terug naar de Kruisgemeente, waaraan sinds 1858 ds. Siemense is verbonden. Deze gemeente groeit 
na de komst van ds. Siemense aanzienlijk door de toetreding van een flink aantal gezinnen vanuit de 
Nederlandse Hervormde Kerk. Het betreft, voor zover het de Nieuwerkerkse leden betreft: 

- Cornelis Bakker Azn (1837-1916) en Willemina Bakker-van der Welle (1834-1917), in 1860 
gehuwd; 

- Willem Bal (1823-1907) en Maatje Bal-Stoutjesdijk (1831-1901), die beiden in 1867 belijdenis 
doen (hun jongste kind wordt in 1862 nog in de Ned. Herv. Kerk gedoopt); 

- Janna Bom-van Popering (1804-1879), weduwe van Willem Bom (ovl. 1850); 
- Jan Bom (1814-1863) en Tannetje Bom-Verlinde (1823-1895); 
- Jacob Bom Wzn (1829-1905) en Catharina Bom-Lems (1841-1890), die in 1871 trouwen; 
- Maria Braam-Heijboer (1800-1875), weduwe van Willem Braam (ovl. 1853); 
- Joppa Braam-Kort (1799-1872), weduwe van de in 1866 overleden oud-veldwachter 

Maximiliaan Braam; 
- Giljam Braam (1820-1875) en Maria Braam-van Graafeiland (1833-1917), die in 1861 trouwen 

(zij doet in 1861 belijdenis); 
- Marinus Dijkgraaf (1822-1888) en Cornelia Dijkgraaf-Overbeeke (1825-1904), van wie het 

jongste kind in 1866 nog in de Ned. Herv. Kerk wordt gedoopt. 
- Paulus van Dongen (1843-1912) en Pieternella van Dongen-Overbeeke (1844-1920), die 

beiden in 1870 belijdenis doen; 
- Jan Folmer (1842-1919), die in 1872 belijdenis doet (zijn vrouw Janna Lena Folmer-Braam 

(1852-1929) pas in 1892); 
- Janna van Farowe (1803-1891), weduwe van Johannes van Graafeiland (ovl. 1863) vanaf 

omstreeks 1870; 
- Jacob van Graafeiland (1830-1892) en Elisabeth van Graafeiland-van der Maas (1836-1910), 

in 1860 getrouwd; 
- Leendert van Graafeiland (1850-1928) en Janna van Graafeiland-van der Maas (1854-1928), 

in 1873 getrouwd; 
- Jan de Haas (1844-1921), en Cornelia de Haas-Lems (1841-1927), in 1876 getrouwd; 

 
83 Dekker, Gereformeerd en Evangelisch, blz. 363/364. 
84 A.S. Flikweert, De geschiedenis van de Katholiek-Apostolische Gemeente te Nieuwerkerk. 
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- Johannis van der Have (1852-1935) en Maria Jacoba van der Have-Dijkgraaf (1855-1897), in 
1880 getrouwd; 

- Jakob Heijboer (1811-1865) en Jannetje Heijboer-Kwaak (1815-1857), wier jongste kind in 
1854 niet meer in de Ned. Herv. Kerk wordt gedoopt; 

- Cornelis Heijboer (1840-1898) en Cornelia Willemijna Heijboer-Overbeeke (1838-1922), in 
1868 getrouwd (zij doet in 1869 belijdenis); 

- Jan Andries Hemelrijk (1829-1890) en Maria Hemelrijk-Folmer (1833-1900), wier kinderen 
vanaf 1863 niet meer in de Ned. Herv. Kerk worden gedoopt; 

- Jannetje Hoogerland-Gertse (1812-1885), weduwe van Cornelis Hoogerland (ovl. 1856), vanaf 
omstreeks 1869; 

- Johannes Hoogerland (1836-1916), die in 1872 belijdenis doet (zijn vrouw Dina Hoogerland-
Plokhaar (1843-1926) pas in 1893); 

- Abraham Hoogerland (1835-1891) en Jannetje Hoogerland-de Guijt (1832-1901), wier 
kinderen vanaf 1869 niet meer in de Ned. Herv. Kerk worden gedoopt; 

- Jakob Hoogerland (1853-1938) en Lizabeth Hoogerland-Bom (1850-1916), in 1877 getrouwd; 
- Leunis Daniël van Klinken (1806-1891) en Marina van Klinken-Bom (1806-1894); 
- Jacob van Klinken LDzn (1834-1926) en Davina van Klinken-Heijboer (1836-1907), in 1861 

getrouwd; 
- Adriaan van Klinken LDzn (1843-1920) en Janna van Klinken-Kooman (1843-1911), in 1872 

getrouwd; 
- Jakob Kooijman (1831-1887) en Bastiana Kooijman-Dooge (1845-1925), in 1869 getrouwd; 
- Pieter Kwaak (1834-1914) en Cornelia Kwaak-van Weijen (1832-1909), in 1857 gehuwd; 
- Adriaan Laban (1837) en Lena Laban-de Jonge (1831), vanaf ongeveer 1870 (hun jongste kind 

wordt in 1866 nog in de Ned. Herv. Kerk gedoopt); 
- Pieter van der Linde (1836-1915) en Maria van der Linde-Nikerk (1838-1924), wier kinderen 

vanaf 1866 niet meer in de Ned. Herv. Kerk worden gedoopt; 
- Johannis Luijendijk (1846-1914), die zich op 07-10-1870 formeel afscheidt en wiens kinderen 

vanaf dat moment niet meer in de Ned. Herv. Kerk worden gedoopt (zijn vrouw Johanna Bal 
blijft Ned. Hervormd); 

- weduwe Cornelia Nikerk-Jonker (1811-1889), weduwe van Jacob Nikerk, vanaf omstreeks 
1861; 

- Jozina Overbeeke-Slootmaker (1804-1892), sinds 1844 weduwe van Pieter Overbeeke; 
- Willem Overbeeke (1828-1881) en Lena Overbeeke-Kooijman (1830-1870), wier kinderen 

vanaf 1862 niet meer in de Ned. Herv. Kerk worden gedoopt (1864 naar Goedereede); 
- Johannis Overbeeke (1836-1924) en Sara Johanna Overbeeke-Suiker (1840-1917), in 1861 

getrouwd (hij doet dan belijdenis); 
- Pieter Overbeeke (1840-1906) en Jacoba Overbeeke-Braam (1842-1912), in 1867 getrouwd 

(doen dan ook belijdenis); 
- Johannis Overbeek (1820-1878) en Cornelia Overbeek-van den Berge (1821-1905), wier 

jongste kind in 1862 niet meer in de Ned. Herv. Kerk wordt gedoopt; 
- Jacobus Overbeek (1833-1904) en Cornelia Pieternella Overbeek-Abrahamse (1839-1929), 

wier kinderen vanaf 1868 niet meer in de Ned. Herv. Kerk worden gedoopt; 
- Jakobus van Rijkelen (1825) en Kaatje Siereveld Mdr (1830), in 1862 getrouwd; 
- Thomas Schoenmaker (1819-1890) en Jannetje Schoenmaker-de Zwarte (1815-1896) vanaf 

omstreeks 1865; 
- Bastiaan Siereveld Mzn (1833-1921) en Maatje Siereveld-Allerliefste (1832-1919), in 1857 

gehuwd; 
- Jacob Sijrier (1814-1880) en Pieternella Sijrier-Versteeg (1816-1867) omstreeks 1867; 
- Johannis Sijrier (1833-1893) en Gieltje Sijrier-Kroone (1834-1921), wier kinderen na 1863 niet 

meer in de Ned. Herv. Kerk worden gedoopt; 
- Jan Sijrier Jaczn (1848-1923) en Hendrina Janna Sijrier-Bal Wdr (1855-1929), in 1876 gehuwd; 
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- Jan Smith (1815-1879), sinds 1860 weduwnaar van Krina Tuijnman vanaf omstreeks 1862 
(1864 naar Zonnemaire); 

- Willem Tuijnman Ezn (1834-1898), ongehuwd; 
- Jakob Verlinde (1827-1911) en Martijntje Verlinde-van der Sluis (1834-1894), in 1862 

getrouwd (hij doet in 1863 belijdenis); 
- Jan van der Welle (1808-1884), droger in de meestoof, en Lena van der Welle-Dane (1804-

1880); 
- Johannis van der Wielen (1825-1887) en Izabella Pieternella van der Wielen-Lemson (1825-

1878) (hun jongste kind wordt in 1870 niet meer in de Ned. Herv. Kerk gedoopt en hij scheidt 
zich op 04-04-1871 formeel af); 

- Jan Zorge (1834-1911) en Elizabeth Johanna Zorge-Hoogerland (1839-1911), wier kinderen 
vanaf 1878 niet meer in de Ned. Herv. Kerk worden gedoopt; 

- Jan de Zwarte (1823-1876) en Johanna de Zwarte-Gravelijn (1823-1882), in 1854 gehuwd, 
volgens het bevolkingsregister behorend tot de afgescheidenen. 

 
Foto’s 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 en 3.5 
 
Onder de Oosterlandse bevolking is de toetreding van nieuwe gemeenteleden vanuit de Nederlandse 
Hervormde Kerk aanvankelijk beperkt, hoewel het kerkgebouw sinds 1846 op Oosterlands 
grondgebied staat. In de periode vóór de komst van ds. Siemense in 1858 voegden zich de volgende 
Oosterlandse gezinnen bij de gemeente: 

- Gilles de Bruine (1831-1894) en Jacoba de Bruine-Kooijman (1833-1870), die in 1855 trouwen 
en hun kinderen alle in de Kruisgemeente laten dopen;  

- Antonie Donker (1815-1889) en Cornelia Donker-Timmerman (1820-1896) wier kinderen 
vanaf 1857 niet meer in de Ned. Herv. Kerk worden gedoopt; 

- Johannes van der Have (1815-1876), kleermaker, en Pieternella Hermina van der Have-
Knoote (1818-1894), die vanaf 1852 hun kinderen niet meer in de Ned. Herv. Kerk laten 
dopen. 

 
Met de komst van ds. Siemense in 1858 neemt ook onder de bevolking van Oosterland en Sirjansland 
het aantal leden van de Kruisgemeente fors toe. Vanaf 1858 treden toe: 

- Jan Baas (1834-1868) en Maria Baas-de Graaf (1838-1925), die in 1858 trouwen en al hun 
kinderen in de Kruisgemeente laten dopen (zij hertrouwt 1876 Marinus Goudzwaard); 

- Jan van der Bijl (1829-1883) en Martina van der Bijl-van Hoeve (1836-1917), die zich in 1874 
vanuit Zonnemaire te Sirjansland vestigen; 

- Leendert Marinus Bolle (1849-1922) en Cornelia Bolle-Goudswaard (1850-1915), in 1877 
getrouwd; 

- Willem Pieter Brouwer (1826-1898), landbouwer, en Janna Brouwer-Smallegange, die in 1859 
trouwen en al hun kinderen in de Kruisgemeente laten dopen (haar moeder is al lid); 

- Leendert Capelle (1843-1915), metselaar, en Cornelia Capelle-Krijger (1850-1922), wier 
jongste zoon in 1876 niet meer in de Ned. Herv. Kerk wordt gedoopt; 

- Anthonie Deurloo (1823-1905), schilder en afkomstig uit Tholen, en Pieternella Jacoba 
Deurloo-Minders (1831-1909), die na hun verhuizing naar Oosterland in 1861 hun kinderen 
in de Kruisgemeente laten dopen; 

- Jacomijntje van Dijke-van der Wielen (1816-1902), weduwe van Maarten van Dijke (1799-
1875) en eerder weduwe van Marinus Bolle (1815-1854) vanaf omstreeks 1875; 

- Klaas van Dijke (1844-1883) en Sara van Dijke-van den Boogerd (1847-1931), in 1873 
gehuwd; 

- Marinus Goudzwaard (1822-1893) en Cornelia Goudzwaard-de Visser (1823-1876), wier 
kinderen vanaf 1861 niet meer in de Ned. Herv. Kerk worden gedoopt; 
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- Jan Hanse (1821-1885), landbouwer te Sirjansland, en Cornelia Hanse-Smallegange (1832-
1907), die in 1860 trouwen en al hun kinderen in de Kruisgemeente laten dopen (haar 
moeder is al lid); 

- Willem van Hoeve (1835-1925), landbouwer te Sirjansland, en Cornelia van Hoeve-van der 
Have (1836-1912), die in 1861 trouwen en al hun kinderen in de Kruisgemeente laten dopen; 

- Domus van ´t Hof (1840) en Martha van ´t Hof-Reingoud (1843), in 1862 getrouwd (in 1872 
geemigreerd); 

- Pieter van ´t Hof (1831-1862) en Jacoba van ´t Hof-van der Maas (1830-1904), wier jongste 
kind in 1862 niet meer in de Ned. Herv. Kerk wordt gedoopt (zijn grootouders behoorden in 
1836 bij de eerste afgescheidenen) (zij hertrouwt 1870 Gilles de Bruine); 

- Jan Kloote (1827-1899) en Cornelia Kloote-de Ronde (1834-1898), wier kinderen vanaf 1870 
niet meer in de Ned. Herv. Kerk worden gedoopt; 

- Willem Kluijt (1821-1890) en Janna Kluijt-Cornoelje (1831-1910), wier kinderen vanaf 1861 
niet meer in de Ned. Herv. Kerk worden gedoopt (zij wonen vanaf 1868 te Nieuwerkerk); 

- Kornelis Knulst (1824-1893) en Neeltje Knulst-Walchenbach (1819), wier kinderen vanaf 1860 
niet meer in de Ned. Herv. Kerk worden gedoopt; 

- Jacob Kwaak (1820-1899) en Pieternella Kwaak-Smallegang (1819-1869), die vanaf 1858 hun 
kinderen niet meer in de Ned. Herv. Kerk laten dopen; 

- Jan van der Reest (1839-1915) en Anthonia van der Reest-van Dienst (1841-1883), die vanaf 
1873 te Oosterland wonen; 

- Adriaan Rotte (1836-1889) en Cornelia Catharina Rotte-Siemense (1852-1929), dochter van 
de predikant, in 1873 gehuwd; 

- Govert Smallegange (1820-1888) en Bertje Smallegange-de Granje (1836-1902), die hun 
kinderen vanaf 1861 niet meer in de Ned. Herv. Kerk laten dopen; 

- Adriaan Timmerman (1833-1903) en Thona Timmerman-Meerman (1835-1912) wier 
kinderen vanaf 1868 niet meer in de Ned. Herv. Kerk worden gedoopt; 

- Jan bij de Vaate (1847-1930), landbouwer, afkomstig uit Kerkwerve, en Willemina bij de 
Vaate-den Boer, wier kinderen vanaf 1881 niet meer in de Ned. Herv. Kerk worden gedoopt; 

- Geerhard van Westenbrugge (1824-1904) en Jannetje van Westenbrugge-Stouten (1825-
1887), wier kinderen vanaf 1861 niet meer in de Ned. Herv. Kerk worden gedoopt. 

 
Verder behoren de vele dragers van de naam Stouten in Oosterland in de negentiende eeuw tot de 
Kruisgemeente. Het zijn de kinderen van slager Jan Stouten en diens vrouw Cornelia Stouten-
Hendrikse, die in 1836 tot de eerste afgescheidenen behoorden. Het betreft de gezinnen van 
Hubrecht Stouten (1828-1911) en Adriaantje Stouten-Verloo (1832-1894), Jan Stouten (1834-1916) 
en Willemina Stouten-Goudswaard (1838-1922), Johannes Stouten (1836-1919) en Janna Stouten-
Sneevliet (1837-1871), Kornelis Stouten (1843-1926) en Susanna Stouten-Bal (1834-1920) en Hendrik 
Stouten (1851-1917) en Jakoba Stouten-Deurloo (1856-1932). Ook de gezinnen van hun dochter 
Maria (1833-1915), in 1862 gehuwd met Adriaan Zandijk te Sirjansland, Jannetje (1841-1914), in 
1864 gehuwd met Frans van der Have, en Jans (1855), in 1877 gehuwd met Jacobus van der Have, 
behoorden tot de Gereformeerde Gemeente onder ‘t Kruis. 
 
In 1859 vestigt zich in Nieuwerkerk de molenmakersknecht Leendert Capelle (1831-1905). Hij is in 
Zaandam geboren, maar zijn vader is afkomstig uit Zierikzee en zijn beide neefs zijn metselaar in 
Bruinisse en Oosterland. In zijn levensbeschrijving, oorspronkelijk in 1906 verschenen maar vele 
malen herdrukt, doet hij uitgebreid verslag van zijn bekeringsgeschiedenis in het jaar 1860.85 Hij 
beschrijft dat hij aanvankelijk de bijeenkomsten bijwoonde van een gezelschap bij Bartel Lokker en 
diens vrouw Hendrina van Akkeren te Zierikzee. In 1861 wil hij samen met zijn vriend J.A. Hemelrijk 
en diens vrouw Maria Folmer een gezelschap in Nieuwerkerk beginnen. Dit komt niet van de grond, 
volgens Capelle doordat de hervormde predikant ds. H. Damsté zijn gemeenteleden fel waarschuwt 

 
85 Capelle, De weg der bekeering, blz. 34-94. 
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tegen het achterop gaan van de afgescheidenen. Capelle komt kort daarna in contact met ds. 
Siemense – door hem ds. Simons genoemd – die hem geestelijk begeleidt, waarna Capelle voortaan 
de diensten in de Diekse Kaerke bezoekt. Ds. Siemense geeft hem “De kern der christelijke leer” van 
Francken mee. Capelle verhuist op 1 mei 1863 naar Rotterdam en woont vanaf 1871 te Maassluis. 
Zijn vriend J.A. Hemelrijk – die later vele jaren ouderling zal zijn in de Christelijke Gereformeerde Kerk 
– is in dezelfde tijd als Capelle lid geworden in de gemeente van ds. Siemense. Hun in januari 1863 
geboren dochter is al niet meer in de Nederlandse Hervormde Kerk gedoopt. 
 
Intussen is ds. Siemense nauw betrokken bij de eerste samensprekingen om te komen tot vereniging 
tussen de afgescheiden gemeenten en de Kruisgemeenten. Het initiatief hiervoor ligt in Zeeland, als 
ds. W.H. Gispen te Vlissingen op de classicale vergadering van de Kruisgemeenten, die op 27 maart 
1860 te Oosterland bijeenkomt, een brief van de Provinciale vergadering van de afgescheiden 
gemeenten inbrengt. De Kruisgemeenten komen tot de conclusie dat vereniging mogelijk is, indien 
leraars en gemeenten wederzijds worden erkend en men gemeenschappelijk gaat optreden als 
Gereformeerde Kerk in Nederland. De aanvragen om vrijheid – vroeger een struikelblok – wil men 
laten voor rekening van de gemeenten die menen daartoe vrijheid te hebben. Er wordt een 
commissie van samenspreking samengesteld, bestaande uit ds. Gispen (Vlissingen), ds. A. Hazevoet 
(Haamstede) en ds. Siemense. De samenspreking, die vervolgens op 4 april 1860 te Zierikzee wordt 
gehouden, heeft tot resultaat dat men elkaar belooft aan de wederzijdse meerdere vergadering mee 
te delen dat men de vereniging mogelijk acht. De classicale commissie brengt zijn standpunt in op de 
algemene vergadering, die op 22 mei 1860 in Amsterdam wordt gehouden. Ondanks tegenstand van 
met name Overijsselse gemeenten, besluit de algemene vergadering na breedvoerige discussies met 
algemene stemmen dat er een officiële poging zal worden aangewend om te komen tot vereniging 
met de afgescheidenen. Uiteindelijk komt het op dat moment nog niet tot vereniging, in het 
bijzonder omdat de afgescheidenen niet zonder meer de vaak nauwelijks opgeleide predikanten van 
de Kruisgemeenten willen aanvaarden.86 
 
Uit een verzoekschrift dat de kerkenraad van Oosterland in 1860 zendt aan de synode van de 
Gereformeerde Kerken onder het Kruis blijkt dat de kerkenraad op dat moment bestaat uit ds. 
Siemense, uit de ouderlingen bakker Pieter van Vessem (26 jaar) en winkelier Johannes Speijer (29 
jaar) en de diakenen winkelier Simon Kister (44 jaar) en landbouwer Cornelis van Westen (29 jaar). 
Als kerkmeesters fungeren winkelier Leendert de Groene (34 jaar) en landbouwer Pieter Smallegange 
(26 jaar oud). Ook nu valt weer de buitengewoon jeugdige leeftijd van de kerkenraadsleden op. Ook 
valt op dat alle kerkenraadsleden en kerkmeesters te Nieuwerkerk wonen, met uitzondering van 
Pieter van Vessem, die weliswaar in Nieuwerkerk geboren is, maar in Bruinisse woont. 
 
In mei 1859 wordt de gemeente van Oosterland op de algemene vergadering vertegenwoordigd door 
ouderling P. van Vessem (die in de notulen als ouderling H. van Vissen wordt aangeduid). Op 18 en 19 
juni 1862 wordt de gemeente van Oosterland op de algemene vergadering in Gouda 
vertegenwoordigd door ds. Siemense en door diaken Van Westen (die in de notulen als diaken C.L. 
Wester wordt aangeduid). Op 21, 22 en 23 oktober 1863 vergadert de algemene vergadering in 
Amsterdam. Dan is naast ds. Siemense opnieuw ouderling P. van Vessem afgevaardigd. Ouderling 
Van Vessem verhuist in december 1863 vanuit Bruinisse naar Rotterdam en emigreert vervolgens in 
1870 naar Paterson (New Jersey). Hij wordt als ouderling opgevolgd door de 35-jarige Dingeman van 
den Berg uit Bruinisse. Deze is in juni 1865 met ds. Siemense en ouderling Johannes Speijer als 
afgevaardigde aanwezig op de algemene vergadering in Rotterdam. Enkele maanden na deze 
algemene vergadering overlijdt ouderling Johannes Speijer op 22 januari 1866 op 35-jarige leeftijd. 
Zijn weduwe, Jacoba Lodewijk, hertrouwt in 1872 en emigreert in 1877 naar Grand Rapids 
(Michigan). Waarschijnlijk wordt diaken Cornelis van Westen, op dat moment 32 jaar oud, in 1866 tot 

 
86 Bos, Kruisdominees, blz. 173-179. 
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ouderling verkozen in de vacature-Speijer. In juni 1868 is opnieuw ouderling D. van den Berg met ds. 
Siemense vertegenwoordiger van Oosterland op de algemene vergadering.  
 
De Diekse Kaerke wordt door de forse groei van de gemeente al snel te klein. Dit zal mede een reden 
zijn voor de stichting van een kerk in Bruinisse. Vóór 1868 wordt al met regelmaat – als de tocht naar 
de Diekse Kaerke te zwaar blijkt – gekerkt in een schuur van wagenmaker Jacob Rookus (1818-1869). 
Op 13 november 1868 wordt de gemeente van Bruinisse zelfstandig en wordt aan de Bruse Noorddijk 
een kerkgebouw gesticht. Deze gemeente groeit in de eerste jaren fors doordat de kerkgangers niet 
meer iedere zondag de lange tocht hoeven te maken naar de Diekse Kaerke. Het jaarboek meldt in 
1871 69 leden en doopleden, in 1882 220 en in 1892 272. De nieuwe gemeente van Bruinisse krijgt al 
op 25 juli 1869 een eigen predikant in de persoon van ds. J.A. Klercq, die op 27 april 1874 weer 
afscheid neemt. Hij wordt op 2 augustus 1874 opgevolgd door ds. W. Groeneveld, die Bruinisse dient 
tot 1 november 1886. De eerste ouderlingen van de kerk van Bruinisse zijn slager Johannes van As 
(1829-1890) en schipper Dingeman van den Berg (1828-1906), die al ouderling was in de Diekse 
Kaerke. Dingeman van den Berg zal in 1870 met zijn broer Wouter ook oprichter zijn van de 
christelijke school te Bruinisse. De eerste diakenen zijn schipper Adriaan Jumelet Dzn (1828-1914) en 
schoenmaker Juriaan IJzelenberg (1835-1892), een zwager van de eerder genoemde Leendert 
Capelle.87 
 
In 1869, kort na de verzelfstandiging van Bruinisse, komt het dan alsnog tot de vereniging van de 
Christelijke Afgescheiden Gemeenten en de Kruisgemeenten. De verenigingsvergadering vindt plaats 
op 16 juni 1869 in de Gasthuiskerk te Middelburg.88 Slechts enkele Kruisgemeenten in het land – 
geen in Zeeland – gaan niet mee met de vereniging. Zij zullen, inmiddels in aantal toegenomen, in 
1907 met de Ledeboeriaanse Gemeenten fuseren tot de Gereformeerde Gemeenten.89 De gemeente 
van Oosterland treedt wel toe tot het nieuwe verband en heet vanaf dat moment Christelijke 
Gereformeerde Kerk. Dit heeft tot gevolg dat Oosterland, Bruinisse en Haamstede (alle 
Kruisgemeenten) weer één kerkverband vormen met de gemeente van Zierikzee. Tot 1869 werd in 
provinciaal verband vergaderd, maar omdat het aantal gemeenten van het nieuwe kerkverband te 
groot is geworden, wordt besloten classes te vormen. De notulen van de classis Zierikzee zijn 
bewaard gebleven over de periode 1869-1884.90 
 
De classis Zierikzee komt op 6 oktober 1869 voor het eerst bijeen. Zij bestaat op dat moment uit de 
vier gemeenten op Schouwen-Duiveland (Haamstede, Zierikzee, Oosterland en Bruinisse) en drie 
gemeenten op Noord-Beveland: Colijnsplaat, Kamperland en Wissenkerke-Geersdijk. Alle gemeenten 
storten geld in het classicaal fonds: Zierikzee als grootste gemeente fl. 2,50, Haamstede en 
Wissenkerke-Geersdijk als kleinste gemeenten fl. 1,- en de vier andere gemeenten fl. 2,-. Vier van de 
zeven gemeenten collecteren voor de in 1854 opgerichte Theologische School. Haamstede, 
Oosterland en Bruinisse doen dat als voormalige Kruisgemeenten (nog) niet; ds. Siemense legt aan de 
andere classiskerken uit waarom. Ook in later tijd zal Oosterland niet financieel bijdragen aan de 
Theologische School. Wel wordt door Oosterland vanaf 1877 financieel bijgedragen aan de zending.91 
 
Kort na 1869, te weten in 1871 en 1872, worden op verzoek van de kerk van Zierikzee in Scharendijke 
en Brouwershaven nieuwe Christelijke Gereformeerde Kerken opgericht. Weer enkele jaren later, in 
1878, treedt een tweede gemeente te Zierikzee toe (de afdeling Sint-Domusstraat, ter 
onderscheiding van de gemeente aan de Meelstraat) alsook de gemeente Anna Jacobapolder.  
 

 
87 Notulen kerkenraad Chr. Geref. Kerk Bruinisse, GA Schouwen-Duiveland, inv.nr 449, nr 1. 
88 Van der Does, Kruisgezinden en separatisten, blz. 141). 
89 Hofman, Ledeboerianen en Kruisgezinden, blz. 74-75. 
90 Archief classis Zierikzee, GA Schouwen-Duiveland, inv.nr 445, nr 51. 
91 Handelingen Synode der Chr. Geref. Kerk in Nederland 1872-1892. 
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De gemeente van Oosterland maakt in de jaren vanaf 1871 een constante groei door. Volgens het 
kerkelijk jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken telt de gemeente in 1871 252 leden en 
doopleden, in 1873 272, in 1874 279, in 1876 333, in 1878 363 en in 1879 388. Vervolgens wordt het 
ledental gedurende lange tijd constant op 388 gesteld, maar dat zal een schatting zijn geweest.  
 
De vertegenwoordigers van de gemeente van Oosterland op de eerste classicale vergadering zijn in 
1869 ds. P. Siemense en ouderling J.A. Hemelrijk. In de volgende vergaderingen zijn naast ds. 
Siemense de beide ouderlingen, J.A. Hemelrijk en C. van Westen, steeds bij toerbeurt aanwezig. Op 
twee vergaderingen is naast ds. Siemense een diaken afgevaardigd: op 1 februari 1871 diaken D. van 
der Linde (waarschijnlijk is bedoeld Hendrik van der Linde) en op 7 februari 1877 diaken J. Luijendijk. 
 
Ouderling Jan Andries Hemelrijk (1829-1890), in 1869 dus 40 jaar oud, werd geboren in Zierikzee en 
is in het dagelijks leven schoenmaker aan de Ring, in het pand waar in de 20e eeuw de Végé-
supermarkt gevestigd zal zijn. Hij is gehuwd met Maria Folmer. Hij is waarschijnlijk ouderling 
geworden nadat bij de verzelfstandiging van Bruinisse in 1868 Dingeman van den Berg ouderling van 
Bruinisse is geworden. Hij is in 1884 nog ouderling van de gemeente en is dit waarschijnlijk gebleven 
tot aan zijn overlijden op 24 december 1890. Ouderling Cornelis van Westen (1833-1922), in 1869 
dus 36 jaar oud, werd geboren op een boerderij in de buurtschap Capelle, en is gehuwd met Krina 
Jacoba Capelle. Hij was aanvankelijk landbouwer op de ouderlijke boerderij te Capelle en bewoonde 
vanaf 1863 het eeuwenoude “Hooge Huis” aan de Ring, op de plaats waar later het gemeentehuis 
werd gebouwd. Hendrik van der Linde (1822-1891), die waarschijnlijk in 1871 diaken is, woont sinds 
zijn geboorte in Zonnemaire, waar hij vlasboer is. Hij is gehuwd met de uit Kerkwerve afkomstige 
Lena van den Hoek. Aanvankelijk behoort hij korte tijd tot de Ledeboeriaanse Gemeente te 
Nieuwerkerk, waar hij op 6 april 1868 eenmalig een kind laat dopen. Kort daarna zal hij zich 
aansluiten bij de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwerkerk, omdat op dat moment in de 
omgeving van Brouwershaven en Zonnemaire nog geen Christelijke Gereformeerde Kerk is. Hij is 
waarschijnlijk diaken geworden als opvolger van Cornelis van Westen, die in 1866 ouderling werd. 
Vermoedelijk wordt Van der Linde in 1872 lid van de in dat jaar gestichte Gereformeerde Kerk te 
Brouwershaven. Pas in 1897 zal ook in Zonnemaire een gemeente gesticht worden. Johannis 
Luijendijk lijkt de opvolger van Simon Kister, die waarschijnlijk tot aan zijn overlijden op 6 maart 1874 
diaken is geweest. Luijendijk (1846-1914) werd geboren in Den Bommel en huwde in 1867 Johanna 
Bal. Hij is landbouwer op de boerderij Nooitgedacht op de hoek van de Oude Nieuwlandseweg en de 
Zonnemansweg, die eerder door zijn schoonouders werd bewoond. Hij scheidde zich in 1870 af van 
de Nederlandse Hervormde Kerk. Het gezin zal in 1881 naar Grand Rapids (Michigan) emigreren. Ook 
in deze periode wonen alle vier kerkenraadsleden in Nieuwerkerk. 
 
Omstreeks 1872 emigreren opnieuw verschillende gezinnen naar Noord-Amerika, in het bijzonder 
naar Cincinnati (Ohio). In die plaats ontstaat een Christian Reformed Church, die vooral bevolkt 
wordt door emigranten uit Schouwen-Duiveland. In 1872 emigreren Jakobus en Kaatje van Rijkelen-
Siereveld en hun zus en zwager Joost en Johanna Braam-Siereveld, van wie eerder al familieleden 
emigreerden. Joost Braam heeft uit zijn eerste huwelijk een zoon Maximiliaan, naar wie het 
Nieuwerkerkse Braamfeest is vernoemd; deze emigreert drie jaar later, in 1875. Alleen dochter Janna 
Lena Braam, gehuwd met Joost Folmer, blijft in Nieuwerkerk achter. In 1873 emigreren Abraham en 
Jannetje Hoogerland-de Guijt met hun gezin naar Cincinnati. In 1872 emigreren Adriaan en Lena 
Laban-de Jonge en Adriaan en Maria Cornelia Lodewijk-Gravelijn naar Grand Rapids. In 1881 zullen 
opnieuw enkele gemeenteleden naar Grand Rapids emigreren. Het betreft Leendert en Janna van 
Graafeiland-van der Maas met hun gezin – zij wonen op dat moment in Oosterland – Jakob en 
Lizabeth Hoogerland-Bom en de eerder genoemde diaken Johannis Luijendijk met zijn gezin. 
 
Foto’s 3.6, 3.7, 3.8 en 3.9 
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Omdat over de periode tot 15 maart 1894 in het geheel geen notulen of andere archiefbronnen 
bewaard zijn gebleven, is over het wel en wee van de gemeente in deze jaren weinig informatie 
voorhanden. Wel is duidelijk dat de leden van de Christelijke Gereformeerde Kerk zich in leer en 
leven zeer principieel opstellen. Als ouderling Hemelrijk in de Zierikzeesche Nieuwsbode van 22 
januari 1870 en later nog eens in december 1880 en februari 1888 een advertentie plaatst voor een 
schoenmakersknecht, wordt duidelijk vermeld “van de Chr. Geref. Godsdienst” of “de Waarheid 
toegedaan”. Diaken Joh. Luijendijk zoekt in de Zierikzeesche Nieuwsbode van 1 juni 1872 een 
“bekwame boeren-dienstmeid, liefst van de Christelijk Gereformeerde Godsdienst”.  
 
In de Zierikzeesche Nieuwsbode van 28 januari 1873 maakt de kerkenraad “met hartelijke 
dankbetuiging” bekend een gift van honderd gulden te hebben ontvangen, voor die tijd een vorstelijk 
bedrag. Op maandagavond 19 mei 1873 gaat – blijkens een advertentie in de Zierikzeesche 
Nieuwsbode van 17 mei – in de Diekse Kaerke een bijzondere voorganger voor in de persoon van ds. 
Matzke, predikant van een vrije evangelische kerk in Görlitz (Silezië). Er wordt een collecte gehouden 
voor de opbouw van de kerk aldaar. 
 
Nadat in 1868 de gemeente van Bruinisse zelfstandig is geworden, vanwege de groei van de 
gemeente en de afstand naar de Diekse Kaerke, ontstaat ook voor de Nieuwerkerkse leden de 
behoefte aan een eigen lokaal. In de Zierikzeesche Nieuwsbode wordt vermeld dat op 5 november 
1875 in herberg De Meebaal een publieke verkoping plaatsvindt van de bezittingen van de op 11 
augustus 1875 overleden Frederika Levina Broeksmit, weduwe van de vroeg overleden Dirk Labrijn. 
Op deze publieke verkoping door notaris mr. J.C. van der Lek de Clercq koopt ouderling Cornelis van 
Westen een van de nagelaten woningen, het pand Weststraat A 16, kadastraal bekend sectie M-305 
en M-306, voor fl. 726,- ten behoeve van Willem Bal Joziaszn, in diens hoedanigheid van kerkmeester 
van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Oosterland.92 Het gebouw zal in beginsel voor catechisatie 
gebruikt zijn en wellicht in geval van zeer slechte weersomstandigheden gebruikt zijn om 
leesdiensten te houden voor de Nieuwerkerkse gemeenteleden. 
 
Uit het voorgaande blijkt dat Willem Bal (1823-1907) in 1875 dus als kerkmeester fungeert. Hij is 
gehuwd met Maatje Stoutjesdijk (1831-1901) en wordt in 1876 de schoonvader van Jan Sijrier, die 
omstreeks 1891 ouderling zal worden. Waarschijnlijk is Bal kerkmeester geworden als opvolger van 
Leendert de Groene, die in 1872 met zijn echtgenote Jannetje Kievit naar Terneuzen was verhuisd. 
 
Op 11 november 1880 viert ds. Siemense zijn 25-jarig jubileum als predikant. Uit het hele land 
ontvangt hij blijken van meeleven. Blijkens de classisnotulen ontvangt hij namens de classis van de 
predikanten Groeneveld (Bruinisse), Van Diemen (Zierikzee Sint Domusstraat) en Wessels (Zierikzee 
Meelstraat) een Statenbijbel, verguld op snee, in een prachtband met zogenaamde Mozes en 
Aäronsloten. 
 
Vijf maanden na zijn ambtsjubileum, op 8 april 1881, overlijdt de echtgenote van ds. Siemense, 
Annetje van der Windt van Leeuwen, in de leeftijd van 71 jaar. Het wordt stil in de pastorie aan de 
dijk, want enig kind Cornelia Catharina was in 1873 gehuwd met de zestien jaar oudere bakker 
Adriaan Rotte. Zij maken met hun tien kinderen – van wie er niet één in de kinderjaren zal overlijden 
– deel uit van de gemeente. 
 
Volgens het bevolkingsregister van Oosterland is Klazina Overbeeke (1834), in 1880 gehuwd met 
weduwnaar Jacob Sijrier en al in 1881 weduwe geworden, vanaf 1881 tot aan diens overlijden in 
1897 inwonend dienstbode bij ds. Siemense. Zij blijft er wonen tot 5 juli 1899. Haar zuster Cornelia 
Willemijna Overbeeke (1838-1922), was eerder tot 1868, toen zij met Cornelis Heijboer trouwde, 
lange tijd inwonend dienstbode bij de familie Siemense. 

 
92 Informatie verkregen dankzij W.H. Kesteloo. 
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De Christelijke Gereformeerde Kerken op Schouwen-Duiveland hebben in die jaren – via de 
Particuliere Synode Zeeland – steeds een afgevaardigde in de Generale Synode: in 1882 en 1885 het 
anti-revolutionaire Tweede Kamerlid jhr. Johan Louis de Jonge te Zierikzee en in 1888 en 1891 
hoofdonderwijzer David Mulder te Zierikzee. 
 
In 1886 onttrekt in het hele land een fors aantal kerkleden zich – tijdens wat de Doleantie is gaan 
heten – onder leiding van dr. Abraham Kuijper aan de Nederlandse Hervormde Kerk. Op Schouwen-
Duiveland is geen sprake van zogenaamde Doleantie-gemeenten. In 1892 komt het landelijk tot 
vereniging van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederduits Gereformeerde Kerk (de 
Dolerenden). De gemeente van Nieuwerkerk-Oosterland wordt opgenomen in het nieuwe 
kerkverband van de Gereformeerde Kerken, evenals de andere Christelijke Gereformeerde Kerken op 
het eiland. Alleen de kerk van Zierikzee (Meelstraat) blijft met enkele andere kerken in Nederland 
wat ze was: christelijk gereformeerd. De andere Christelijke Gereformeerde Kerk in Zierikzee, die aan 
de Sint-Domusstraat, gaat wel behoren tot het verband van de Gereformeerde Kerken. Volgens L.A. 
Capelle verlaten in Nieuwerkerk-Oosterland in 1892 enkelingen de Christelijke Gereformeerde Kerk 
om toe te treden tot de Oud Gereformeerde Gemeenten. Zij kunnen de overgang naar het verband 
van de Gereformeerde Kerken niet meemaken. 
 
Op 18 mei 1887 vieren de gemeenteleden Leunis Daniël van Klinken en Marina van Klinken-Bom hun 
zestigjarig huwelijksjubileum, voor die tijd een heel bijzondere gebeurtenis. 
 
In deze tijd komen opnieuw verschillende gemeenteleden vanuit de Hervormde Gemeente 
Nieuwerkerk over naar de Christelijke Gereformeerde Kerk Nieuwerkerk-Oosterland. Van 
verschillende van hen zullen nakomelingen in de twintigste eeuw nog deel uitmaken van de 
gemeente. Zo komt Maarten van Dijke, geboren in Oosterland, over uit de Nederlandse Hervormde 
Kerk als hij in 1882 trouwt met Jannetje Sijrier, die al tot de Christelijke Gereformeerde Kerk behoort. 
In 1884 trouwen Cornelis Kloote (vanaf 1920 Kleemans geheten) en Janna Bom, die beiden al dooplid 
van de gemeente te zijn. Cornelis Flikweert en Wilhelmina Johanna Flikweert-Viergever sluiten zich 
bij hun trouwen in 1890 bij de gemeente aan. Hij is geen belijdend lid, maar zij heeft in 1887 
belijdenis gedaan in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zierikzee. In 1890 wordt ook 
manufacturier Nicolaas Johannis Geleijnse, afkomstig uit Haamstede, lid van de gemeente, als hij 
trouwt met Janna Wilhelmina, dochter van ouderling Hemelrijk. Ook in 1890 komen Hendrik de Reus 
en Neeltje de Reus-Wandel uit de Nederlandse Hervormde Kerk over, in 1891 gevolgd door zijn broer 
Govert Wilhelmus de Reus, die in dat jaar trouwt met Janna Maria Verlinde, die al tot de Christelijke 
Gereformeerde Kerk behoort. Op 24 december 1890 laten Cornelis Stoutjesdijk en Johanna 
Stoutjesdijk-Blonker zich via de deurwaarder uitschrijven als belijdend lid van de Nederlandse 
Hervormde Kerk, maar zij komen niet formeel over naar de Christelijke Gereformeerde Kerk. Hun 
zoons Marinus Johannis en Johannis Marinus doen in deze jaren belijdenis in de Christelijke 
Gereformeerde Kerk, als zij trouwen met respectievelijk Joppa Braam en Jannetje Overbeeke. 
Cornelis Kort komt over uit de Nederlandse Hervormde Kerk als hij in 1894 trouwt met Janna Bom. 
Datzelfde geldt voor Laurens Viergever, als hij in 1894 trouwt met Janna Braam. In 1894 komen 
Marinus Rentier en Jannetje Sijrier met hun twee oudste kinderen over uit de Nederlandse 
Hervormde Kerk. In 1897 komt ook zijn broer Cornelis Nikolaas Rentier over uit de Nederlandse 
Hervormde Kerk, als hij trouwt met Marina van Klinken, die al sinds haar geboorte tot de Christelijke 
Gereformeerde Kerk behoort. Hun jongste broer Maarten Rentier komt in 1900 over als hij trouwt 
met Adriana Sijrier, die ook al in de Christelijke Gereformeerde Kerk was gedoopt. 
 
Foto’s 3.10, 3.11 en 3.12 
 
Ook in Oosterland komen in deze periode verschillende gezinnen over naar de Chr. Geref. Kerk. 
Onder hen zijn – anders dan in Nieuwerkerk – opvallend veel rijkere landbouwers, die met de 
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families Van der Bijl, Brouwer en Van Hoeve toch al goed zijn vertegenwoordigd. Het betreft Kornelis 
van As en zijn vrouw Pieternella Leendrina van As-Gravelijn, beiden al op leeftijd, Marinus Cornelis 
van Driel, die zich in 1896 als weduwnaar vanuit Nieuwerkerk te Oosterland vestigt en afkomstig is 
uit de Gereformeerde Gemeenten, en de uit Zonnemaire afkomstige Jan Adriaan Ganzeman, in 1891 
gehuwd met Lena Pieternella Mol.  
 

Andere toetreders in Oosterland zijn de latere koster Jan Dorst, die in 1889 trouwt met Cornelia 
Kloote, Adriaan van ´t Hoff en Jakoba van ´t Hoff-Bal, die rond 1900 op hoge leeftijd overkomen, 
Abraham de Jonge en Cornelia de Jonge-van der Have te Sirjansland, in 1892 gehuwd, Jacobus 
Cornelis Kluit en Jacoba van der Have, in 1885 gehuwd, Johannis Kooijman, vanaf 1891 veldwachter 
te Sirjansland, en zijn echtgenote Janna Kooijman-Tak, Adriaan Hendrik Koster (geboren te Axel) en 
Geertje Koster-van Dijke, wier kinderen vanaf 1887 niet meer in de Nederlandse Hervormde Kerk 
gedoopt worden, Cornelis van der Maas en Pieternella Kwaak, die in 1894 uit de Nederlandse 
Hervormde Kerk overkomen, Cornelia Olree-van der Linde te Sirjansland, die in 1896 overkomt, Jacob 
Quaak, in 1895 gehuwd met Cornelia Sijrier, en Kornelis Verhoek, in 1892 gehuwd met Maria Jacoba 
Overbeek. Tenslotte treedt in deze periode als lid toe Adriaan Visser (1830-1895), commissionair te 
Viane onder Ouwerkerk, weduwnaar van Cornelia Maria Bierens. Drie van zijn kinderen doen rond de 
eeuwwisseling belijdenis. 
 
Op 12 november 1891 dient de kerkenraad van de “Christelijke Gereformeerde Gemeente van 
Oosterland en Nieuwerkerk” een formeel verzoek in, ondertekend door ds. Siemense als preses en 
de pas aangetreden ouderling J. Sijrier als scriba, om het huis Weststraat A 16 te Nieuwerkerk, al 
sinds 1875 eigendom van de gemeente, in gebruik te mogen nemen “voor het houden van 
godsdienstoefeningen op de dag des Heeren en ook in de week en voor catechisatiën en 
zanggezelschap”.93 Burgemeester en wethouders van Nieuwerkerk besluiten op 28 november 1891 
dit toe te staan, hoewel het pand slechts 110 meter van de Hervormde Kerk verwijderd is. 
 
Illustratie 3.13 
 
De notulen van de Gereformeerde Kerk Nieuwerkerk-Oosterland zijn vanaf 15 maart 1894 bewaard 
gebleven. Op dat moment bestaat de kerkenraad behalve ds. Siemense nog altijd uit twee 
ouderlingen, de bijna 61-jarige landbouwer Cornelis van Westen uit Nieuwerkerk en de 45-jarige 
landarbeider Jan Sijrier uit Nieuwerkerk – hij zal de in 1890 overleden J.A. Hemelrijk zijn opgevolgd – 
en twee diakenen, de 50-jarige landbouwer Adriaan van Klinken uit Nieuwerkerk en de 51-jarige in 
Axel geboren landarbeider Adriaan Hendrik Koster, wonende te Oosterland. 
 
Foto’s 3.14 en 3.15 
 
Op 1 april 1894 doen maar liefst dertien overwegend jonge gemeenteleden – uitzondering is de 60-
jarige weduwe Maria Zandijk-Stouten – belijdenis van hun geloof. Zes van hen komen uit 
Nieuwerkerk, vier uit Oosterland en drie uit Sirjansland. Op 9 mei 1894 treedt voorzanger Jan 
Johannis van Klinken in het huwelijk met Marina Sijrier. De kerkenraad schenkt het bruidspaar een 
Bijbel “met klampen” bij de bevestiging van hun huwelijk in de kerk. 
 
Op 14 augustus 1894 besluit de kerkenraad ten behoeve van de diaconie het woonhuis van de 60-
jarige ongehuwde Bartelina Hallingse aan te kopen, op voorwaarde dat zij haar leven lang in het 
achtervertrekje vrij mag blijven wonen (ook vrij van belasting). Op 8 juli 1896 blijkt haar huis al 
ruimschoots te zijn “verleefd”. Omdat zij formeel geen lid is van de gemeente – haar in 1884 
overleden stiefvader Abraham Stouten was in 1836 wel één van de oprichters – besluit de 
kerkenraad bij het gemeentebestuur aan te kloppen voor ondersteuning. Bartelina Hallingse overlijdt 

 
93 Archief gemeente Nieuwerkerk, correspondentie Burgemeester en wethouders 1891. 
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op 12 oktober 1898. Twee jaar later, op 18 juli 1900, wordt het huis aan de Sint-Joostdijk op verzoek 
van de diaconie bij een publieke verkoop door notaris J. Franse verkocht voor fl. 650,-.94 
 
Op 5 september 1894 spreekt de kerkenraad over het verzoek van Jan van der Reest om een kind uit 
zijn derde huwelijk (zijn eerste twee echtgenotes overleden jong) te laten dopen. De kerkenraad 
besluit daarin nog niet toe te stemmen. Het blijkt dat hij de kinderen uit zijn eerste huwelijk naar de 
Nederlandse Hervormde Kerk laat gaan en dat één van die kinderen, Jacoba, nu al voor de tweede 
keer ongehuwd zwanger is. Haar eerste kind is nog in de Gereformeerde Kerk gedoopt. 
 
Op 13 december 1894 worden ouderling C. van Westen en diaken A.H. Koster met zeer ruime 
meerderheid herkozen. Tot diaken worden gekozen: Jacob van Klinken (voor Nieuwerkerk), de 
oudere broer van diaken Adriaan van Klinken, en Leendert Marinus Bolle (voor Oosterland). Van 
Klinken aanvaardt zijn benoeming, Bolle niet. Op 25 december 1894 wordt daarom een nieuwe 
verkiezing gehouden voor een diaken uit Oosterland. Adriaan de Bruine Gzn wordt gekozen; zijn 
tegenkandidaat is Jacob Quaak. De Bruine neemt zijn benoeming aan. De bevestiging vindt plaats op 
13 januari 1895. Vanaf dat moment bestaat de kerkenraad uit zeven leden: naast ds. Siemense twee 
ouderlingen en vier diakenen. 
 
Foto 3.16 
 
Op 28 februari 1895 doet N.J. Geleijnse, die geen lid is van de kerkenraad, verslag van de 
administratie van de kerk en de armenkas in Nieuwerkerk. Kennelijk is sprake van aparte kassen voor 
de beide dorpen. 
 
Op 11 november 1895 viert ds. Siemense zijn veertigjarig jubileum als predikant. In de notulen van de 
kerkenraad wordt hieraan in het geheel geen aandacht besteed. In de Zierikzeesche Nieuwsbode 
wordt het jubileum van “de nestor der Zeeuwsche Gereformeerde predikanten” wel aangekondigd. 
Verder wordt vermeld: “De heer Siemense is een man, die men moet hoogachten om zijne edele 
beginselen, die hij niet alleen in het woord maar ook met de daad bezegeld. Wij zijn er van overtuigd, 
dat de nog krachtige grijsaard van zeer velen, zoowel in als buiten zijne gemeente, vele bewijzen van 
belangstelling zal ondervinden”.95 
 
Foto 3.17 
 
Op 16 december 1895 blijkt Jacobus van As, boerenzoon te Viane, te hebben gezondigd tegen het 
zevende gebod. De kerkenraad dringt er ernstig op aan dat hij zal trouwen met de meid, die bij zijn 
ouders in dienst is, maar dat wil hij niet. Hij zal pas in 1902 trouwen met de Kerkwerfse 
boerendochter Hubrina van der Wekken. 
 
Op 26 januari 1896 worden ouderling J. Sijrier en de diakenen A. van KIinken en A. de Bruine met 
ruime meerderheid herkozen. Op zondag 26 april 1896 doen maar liefst achttien gemeenteleden 
belijdenis van hun geloof, terwijl een jaar eerder, op zondag 14 april 1895 ook al tien gemeenteleden 
belijdenis hebben gedaan. In deze jaren stijgt het aantal belijdende leden fors. Op 7 januari 1897 
worden ouderling C. van Westen en de diakenen Jac. van Klinken en A.H. Koster herkozen. 
 
Op 4 december 1896 wordt voorlezer N.P. Cats vermaand omdat hij volgens een getuige, Maria 
Heijboer, “te veel gedronken, gezongen en gesprongen had”. Cats, die vanaf 1899 als ouderling zal 
dienen, erkent dat hij zich op het veer te Stevensluis onchristelijk heeft gedragen. Afgesproken wordt 
dat hij gedurende zes weken niet als voorlezer zal fungeren. 

 
94 Zierikzeesche Nieuwsbode 21-07-1900. 
95 Zierikzeesche Nieuwsbode 09-11-1895. 
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Op maandagmorgen 11 januari 1897 overlijdt ds. Siemense geheel onverwacht in zijn woonplaats 
Oosterland op 79-jarige leeftijd, nadat hij de dag tevoren nog twee maal in de Diekse Kaerke is 
voorgegaan. Hij diende de gemeente van Nieuwerkerk-Oosterland maar liefst ruim 38 jaar. De 
Zierikzeesche Nieuwsbode van 12 januari 1897 meldt: “De overledene was bij elk, die met hem in 
kennis kwam, onverschillig van welken stand of richting, geacht en bemind.” Op 21 januari 1897 
wordt in een kerkenraadsvergadering onder voorzitterschap van consulent ds. A. van Bueren 
stilgestaan bij het feit dat ds. Siemense “op 11 januari des morgens ongeveer 6 uur plotseling in zijn 
Heer en Heiland is ontslapen.” Vermeld wordt dat ds. Siemense op zondag 10 januari 1897 “met veel 
opgewektheid” in de morgendienst preekte uit Lukas 2: 16 en 17 en in de avonddienst uit Lukas 2: 17 
en 18. In verband met het overlijden van ds. P. Siemense plaatst de kerkenraad een advertentie in 
het blad De Bazuin. 
 
Illustratie 3.18 
 
De scriba, ouderling J. Sijrier, schrijft verder in het notulenboek: “Onze beminde leeraar is op 15 
januari ongeveer 12 uur ter aarde besteld. Het was een gunstige dag weer. Het lijk van de ontslapen 
leeraar werd grafwaarts gevoerd met een stoet van ongeveer 70 manspersonen, terwijl honderden 
toeschouwers zich naar de begraafplaats begaven, zowel mannen als vrouwen. Bij de geopende 
groeve voerde eerst consulent ds. A. van Bueren van Bruinisse het woord. Daarna ds. G.W.H. Esselink 
van Zierikzee en ds. O.J. Geerling van Brouwershaven. Verder de ouderlingen D. Mulder van 
Zierikzee, A. van der Valk van Vlaardingen en J. Sijrier van Nieuwerkerk. Een familielid, de heer L. van 
Leeuwen, dankte namens de familie voor de overweldigende belangstelling. Hier werd onder het 
wegpinken van menige traan op de stille dodenakker aangeheven het tweede vers van Psalm 68: 
Maar ’t vrome volk in U verheugd, zal huppelen van zielevreugd, daar zij hun wens verkrijgen. 
Hiermee was de plechtigheid ten einde en op het sterfhuis heeft ds. Van Bueren nog het woord 
gevoerd, waarna ds. Esselink met dankzegging eindigde”. Twee kleine grafzerkjes op de begraafplaats 
te Oosterland duiden de plaats aan waar ds. Siemense en zijn vrouw begraven liggen. 
 
In het blad De Bazuin wordt kort na het overlijden van ds. Siemense door ene K. te S. een In 
memoriam geplaatst. Een deel van dit In Memoriam wordt overgenomen in de Zierikzeesche 
Nieuwsbode van 26 januari 1897. Het luidt als volgt: 
“Die in zoovele opzichten zeldzame figuur uit de predikantenwereld, ging Maandagmorgen den 11 
dezer naar het Vaderhuis. (…) Hoewel uit de laagste kringen des volks afkomstig, muntte hij reeds als 
kind uit in afkeer van wat gemeen was, gelijk mij menige oude van dagen voor meer dan dertig jaren 
mededeelde. Piet uit het Zwaantje, gelijk hij genoemd werd, trok de aandacht van vroom en 
onvroom. Die hem later als smidsjongen te Brigdamme leerden kennen, hadden vijftig jaar later nog 
achting voor hem. (…) In bestendige heldere blijdschap des geloofs deelde onze broeder niet, maar 
aan voortdurende onderwijzingen van zijne diepe ellende en ook van de zekere gronden der 
zaligheid, was zijn leven rijk. Tijdens hij nog in dienst was in Arnhem was hij de welkome gast in alle 
kringen der godzaligen. (…) Te Wageningen een manufactuurhandel hebbende, was hij naar zijn 
karakter niet alleen de evangeliseerende koopman, maar begon hij in het rond hier en daar des 
Zondags te oefenen. (…) Na twaalf jaren met eenig onderricht van Vader Brummelkamp in dien 
arbeid als behulpsel werkzaam geweest te zijn, vertrok hij in ’t begin van 1855 naar Rotterdam en 
werd daar onder leiding van den toenmaligen leeraar dier gemeente, eenigszins gevormd en aan het 
eind van dat jaar uitgestooten. Na ruim twee jaar te Tricht te hebben gearbeid, vertrok hij naar 
Oosterland, waar hij als “de Dominé van den dijk” zeer geacht was bij vriend en vijand. Van 
kanselgaven en geleerdheid was bij onzen broeder allerminst sprake, maar juist bij het gemis van 
deze anders onmisbare zaken voor den leeraar, is het te meer opmerkelijk, dat die man zulk een 
invloed had”. 
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Hoofdstuk 4  Nieuwerkerk wordt zelfstandig (1897-1903) 
 
Na het overlijden van ds. Siemense, die de gemeente meer dan 38 jaar diende, breekt een moeilijke 
tijd aan. De gemeente voelt zich echt herderloos. Op dat moment bestaat de kerkenraad uit twee 
ouderlingen: Cornelis van Westen en Jan Sijrier te Nieuwerkerk en vier diakenen: de broers Jacob en 
Adriaan van Klinken te Nieuwerkerk en Adriaan de Bruine en Adriaan Hendrik Koster te Oosterland. 
Ouderling Van Westen wordt op 21 januari 1897 tot voorzitter van de kerkenraad gekozen; ouderling 
Sijrier blijft scriba. 
 
In maart 1897 blijkt dat het 76-jarige gemeentelid Jacob Kwaak, sinds 1869 weduwnaar van 
Pieternella Smallegang, aan krankzinnigheid lijdt, zodanig dat de kinderen hem niet meer willen 
huisvesten. Het voorstel luidt om hem op te nemen in het burgerlijk gesticht te Zierikzee, waarbij de 
diaconie de helft van de kosten voor haar rekening zal nemen. Enige tijd later blijkt dat Kwaak op last 
van de commissaris des Konings is overgebracht naar Dordrecht. De kerkenraad ziet hem dan liever 
opgenomen in het in 1891 opgerichte christelijke krankzinnigengesticht Bloemendaal in Loosduinen. 
Dat gebeurt ook. Jacob Kwaak zal op 2 november 1899 in Loosduinen overlijden. Op 17 oktober 1897 
wordt Adriaan Stoutjesdijk te Ouwerkerk vermaand omdat hij met twee zoons naar de Zierikzeese 
kermis is geweest. 
 
Begin november 1897 stelt de kerkenraad een drietal samen voor de vacature van ds. Siemense: de 
69-jarige ds. P. den Boer (Puttershoek), de 58-jarige ds. J. Meulink (Dussen) en de 42-jarige ds. C. 
Steketee (Bolnes). Allen behoren tot de behoudende richting in de Gereformeerde Kerken. Als 
consulent ds. A. van Bueren op zondag 14 november 1897 het Heilig Avondmaal in Oosterland 
bedient, blijkt hij het niet eens met het drietal. Volgens de kerkenraadsnotulen van 19 november 
1897 meende ds. Van Bueren “dat wij hem maar voor een wassen neus gebruikten” en is hij van de 
preekstoel afgelopen zonder de broeders kerkenraadsleden een hand te geven. De kerkenraad 
besluit dat de ouderlingen Van Westen en Sijrier op 22 november bij ds. Van Bueren langs zullen 
gaan om hem te vragen te erkennen dat hij onjuist heeft gehandeld. Het lijkt erop dat de kerkenraad 
– na veertig jaar niet vacant te zijn geweest – nog moet wennen aan het feit dat de consulent een 
taak heeft bij het beroepingswerk. 
 
Op 23 november 1897 vindt de stemming plaats. Ds. Meulink ontvangt 58 stemmen, ds. Den Boer 6 
en ds. Steketee 5. Het traktement wordt bepaald op fl. 900,- met drie vakantiezondagen. Er wordt 
van uitgegaan dat de predikant drie keer per zondag voorgaat. Op 10 december 1897 bedankt ds. 
Meulink voor het uitgebrachte beroep. In de eerstvolgende vergadering doet ouderling Van Westen 
de suggestie een beroep uit te brengen op lerend ouderling (oefenaar) P. Koster te Zegwaart (bij 
Zoetermeer), maar de andere kerkenraadsleden zijn hier geen voorstander van. 
 
Op 25 december 1897 worden ouderling Sijrier en de diakenen A. de Bruine en A. van Klinken 
herkozen. Er wordt een verkiezing voor een extra ouderling gehouden, waarbij de 31-jarige arbeider 
Jacob Quaak uit Oosterland tot ouderling wordt gekozen. Hij wordt op 22 januari 1898 bevestigd. 
Daarmee bestaat de kerkenraad uit zeven leden. 
 
Op 13 april 1898 vindt opnieuw een stemming plaats uit een drietal. Naast de bovengenoemde 
predikanten P. den Boer (Puttershoek) en C. Steketee (Bolnes) wordt ds. T. Bouma (Doorn) kandidaat 
gesteld. Deze wordt met 34 van de 52 stemmen gekozen en vervolgens beroepen. Hij bedankt op 30 
april 1898. 
 
Op 13 april 1898 besluit de kerkenraad voor de prijs van fl. 5,- van de weduwe Rotte-Siemense twee 
delen van de catechismusverklaring van oudvader Justus Vermeer (1749) te kopen. Waarschijnlijk zijn 
de boeken afkomstig uit de erfenis van ds. Siemense. 
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Op 11 mei 1898 vindt opnieuw een stemming plaats voor een predikant. Uit een tweetal met 
opnieuw ds. C. Steketee te Bolnes – die bij de kerkenraad geliefd lijkt te zijn – wordt kandidaat G. 
Wisse te Kamperland – behorend tot dezelfde classis als Zierikzee – met 57 tegen 4 stemmen 
gekozen. Kandidaat Wisse bedankt op 2 juni 1898 voor Oosterland en neemt een beroep naar Gouda 
aan. Hij zal in 1920 overgaan naar de Christelijke Gereformeerde Kerken en in 1928 tot hoogleraar 
worden benoemd. Als prof. G. Wisse zal hij later ruime bekendheid genieten. 
 
In zijn Memoires herinnert prof. Wisse zich nog heel goed het beroep naar Oosterland. 
“Toen in het voorjaar van 1898 de classis Zierikzee mij beroepbaar had gesteld was de eerste 
gemeente die een beroep op mij uitbracht, die van Oosterland (nabij Zierikzee). Daar was onlangs de 
oude ds. Siemense gestorven. In alle opzichten nog een “ouderwetse” met steek en “korte” broek, en 
… met de ouderwetse waarheid. Wat een plaats had hij in het hart van het levende volk van God 
aldaar. Toen ik er preekte (zondag 1 mei 1898) hoorde ik nog een Zeeuws vrouwtje over haar ds. 
Siemense uitroepen: “Z’n vermègerd gebeente heb ik met m’n trènen beweend, enz.”. Wat een 
Godzalig volk trof ik daar aan; wat een heerlijke taal uit het leven werd daar gesproken.”96 
 
De kerkenraad heeft inmiddels het traktement opgehoogd naar fl. 1.000,- met drie vrije zondagen, 
waarvoor twee maal per zondag gepreekt moet worden. Ook wordt besloten dat er een nieuwe 
pastorie gebouwd moet gaan worden. Het lijkt erop dat het driemaal per zondag voorgaan en de 
verouderde pastorie een belemmerende factor zijn bij het beroepingswerk. Op 2 juni 1898 wordt 
met de leden gesproken over het bijeenbrengen van geld voor een nieuwe pastorie. Zeventien 
manslidmaten zijn er voor om geld te “lichten”; dertig manslidmaten willen met elkaar het geld 
bijeenbrengen. Daartoe wordt dus besloten. Er wordt in de gemeente met een lijst rondgegaan. Op 7 
september 1898 wordt opnieuw een beroep uitgebracht, deze keer op ds. A. Voogel te Gouda. Hij 
bedankt op 1 oktober voor het uitgebrachte beroep. Op 24 november 1898 vindt een stemming 
plaats tussen de reeds eerder beroepen ds. J. Meulink (Dussen) en ds. C. Steketee (Bolnes), die reeds 
twee keer eerder kandidaat was. Deze keer wordt ds. Steketee wel gekozen en wel met 43 van de 47 
stemmen, maar ook hij bedankt. 
 
Op 16 november 1898 benoemt de kerkenraad de 33-jarige Cornelis van der Maas te Oosterland tot 
koster. Er zijn drie andere sollicitanten: Jan Dorst en Jacobus Kluit te Oosterland en Johannis van der 
Have te Nieuwerkerk. Op 27 januari 1899 worden ouderling C. van Westen en de diakenen Jac. van 
Klinken en A.H. Koster herkozen. Diaken A. de Bruine ziet zich vanwege zijn gezondheidssituatie 
genoodzaakt tussentijds zijn ambt neer te leggen. Hij zal korte tijd later, op 4 april 1899, overlijden. 
Op dat moment bestaat de kerkenraad nog maar uit drie ouderlingen (Van Westen, Sijrier en Quaak) 
en drie diakenen (A. van Klinken, Jac. van Klinken en Koster). Vier van hen wonen in Nieuwerkerk; 
twee in Oosterland. 
 
Een week na de verkiezing wenden 31 manslidmaten zich tot de kerkenraad met het verzoek een 
nieuwe kerk te bouwen in Nieuwerkerk. Het aantal leden in Nieuwerkerk neemt geleidelijk aan toe 
en het wordt – zeker voor de gezinnen met kinderen – een steeds groter bezwaar om enkele keren 
per zondag naar Oosterland te trekken. Op 6 februari 1899 vindt een bespreking plaats te 
Nieuwerkerk, “in het lokaal aldaar” (aan de Weststraat). Er wordt een commissie benoemd om geld 
te verzamelen, bestaande uit de Nieuwerkerkse gemeenteleden N.J. Geleijnse, manufacturier, en J. 
van Graafeiland en J.J. van Klinken, beiden landbouwer. Op 16 februari 1899 stemt de kerkenraad 
over het verzoek van de Nieuwerkerkse gemeenteleden. Ouderling Van Westen en de gebroeders 
Van Klinken zijn vóór kerkbouw in Nieuwerkerk en de beide Oosterlandse kerkenraadsleden zijn 
daartegen. Ouderling Sijrier onthoudt zich – hoewel woonachtig in Nieuwerkerk – van stemming 
omdat hij (in zijn eigen bewoordingen als scriba) “niet mee voort kan in die zaak”. De gebroeders Van 

 
96 Wisse, Memoires, blz. 33-34. 
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Klinken stellen in deze vergadering voor maar direct “te vereenigen met de broeders van ds. Janse” 
(de latere Gereformeerde Gemeente), maar daar is ouderling Van Westen beslist niet voor. 
 
Foto 4.1. 
 
Op 1 maart 1899 wordt een ledenvergadering gehouden in aanwezigheid van een speciaal 
aangewezen classicale commissie, bestaande uit de predikanten A. van Bueren (Bruinisse), G.W.H. 
Esselink (Zierikzee) en O.J. Geerling (Brouwershaven) en de ouderlingen D. van den Berg (Bruinisse) 
en D. Mulder (Zierikzee). Het blijkt dat op de bespreking op 6 februari 1899 in Nieuwerkerk aan de 
Nieuwerkerkse leden een toezegging is gedaan, die op last van de classicale commissie terug moet 
worden gedraaid. Besloten wordt dat met de leden van Nieuwerkerk en Oosterland afzonderlijk 
moet worden vergaderd over het – in kerkordelijke termen gegoten – kennelijke verzoek van de 
Nieuwerkerkse leden “zich te Nieuwerkerk als een zelfstandige kerk te mogen openbaren”. 
 
In april 1899 wordt een kerkenraadsvergadering gehouden in aanwezigheid van de predikanten Van 
Bueren, Esselink en Geerling. Als vertegenwoordigers van de Oosterlandse leden zijn aanwezig J. van 
As, P. Brouwer, J. van der Have en J. bij de Vaate, en als vertegenwoordigers van de Nieuwerkerkse 
leden N.P. Cats, N.J. Geleijnse, J. van Graafeiland en J.J. van Klinken. Het blijkt dat de Oosterlandse 
leden niet van plan zijn bezittingen of geldmiddelen aan Nieuwerkerk mee te geven. 
 
Op 20 juni en 19 juli 1899 vergadert de classis over het verzoek van de Nieuwerkerkse leden tot 
verzelfstandiging. Een beknopt verslag van deze vergaderingen is gepubliceerd in De Bazuin van 4 
augustus 1899. Op dinsdag 18 juli 1899 is er een kerkenraadsvergadering in aanwezigheid van enkele 
kerkenraadsleden uit Bruinisse en Zierikzee. Er ontstaat een conflict tussen de ouderlingen Van 
Westen en Sijrier, onder meer omdat Sijrier opmerkt dat er sinds het overlijden van ds. Siemense in 
januari 1897 geen huisbezoeken meer zijn afgelegd. De slotsom is dat Sijrier zegt ”Nu de band met 
Oosterland gebroken is, wens ik nooit meer met C. van Westen op te trekken”. Op verzoek van de 
classis vindt op dinsdag 25 juli 1899 een extra kerkenraadvergadering plaats, in aanwezigheid van 
enkele kerkenraadsleden uit Bruinisse en Zierikzee. Deze vergadering is belegd “om te trachten de 
geschillen tussen de broeders kerkenraadsleden, met name tussen de broeders Van Westen en 
Sijrier, uit de weg te ruimen.” Ouderling Sijrier heeft de week daarvoor aangegeven zijn ambt te 
willen neerleggen en is op zondag 23 juli “naar een samenkomst van ds. Janse” geweest, iets 
waarover hij in de vergadering zijn spijt betuigt. Aan het eind van de vergadering kunnen alle 
broeders elkaar de broederhand geven, zo wordt genotuleerd. Sijrier blijft gewoon aan als ouderling. 
 
Op woensdag 2 augustus 1899 vindt een ledenvergadering plaats van de manslidmaten van 
Nieuwerkerk en Oosterland. Deze vergadering wordt gehouden onder leiding van de kerkenraad van 
Bruinisse, die op 19 juli 1899 door de classis is benoemd “om te Nieuwerkerk de kerk van Christus tot 
openbaring te brengen”. Op één na alle aanwezige lidmaten uit Nieuwerkerk zetten hun 
handtekening “opdat daaruit blijke dat zij verlangen tot openbaring te komen”. De enige die niet wil 
tekenen is ouderling J. Sijrier, die “met de beweging van Nieuwerkerk niet wilde mede gaan”, welke 
houding door de kerkenraad van Bruinisse ernstig wordt afgekeurd. Hem wordt dringend aangeraden 
te tekenen omdat de verzelfstandiging van Nieuwerkerk een besluit is van de classis en zijn besluit 
tot twist en verdeeldheid aanleiding zou geven. Ouderling Sijrier blijft echter bij zijn standpunt. 
Overigens gaan ook enkele andere Nieuwerkerkse leden op dat moment nog niet mee. Wilhelmina 
Johanna Flikweert-Viergever zal pas in 1906 met haar gezin overgaan en Cornelis Sijrier (vanaf 1921 
ouderling) en diens echtgenote Jans van der Have gaan pas in 1913 over. Jacob van Klinken Jaczn 
(vanaf 1903 diaken) en diens vrouw Janna Stouten gaan op 20 september 1900 over als zij van 
Ouwerkerk naar Nieuwerkerk verhuizen. 
 
Foto 4.2. 
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Verschillende gereformeerde gezinnen die op het grondgebied van Nieuwerkerk wonen, sluiten zich 
niet aan bij de nieuwe Gereformeerde Kerk te Nieuwerkerk. Marina Jacoba Krabbe-Capelle, de 
echtgenote van Hendrik Merkus Krabbe, landbouwer op Hooggelegen aan de Steenzwaanweg, die in 
1894 en 1895 haar twee oudste kinderen nog in de Nederlandse Hervormde Kerk laat dopen, doet op 
6 september 1896 belijdenis in de Gereformeerde Kerk te Zierikzee (Sint-Domusstraat). Deze kerk ligt 
aanzienlijk dichter bij hun boerderij dan de Diekse Kaerke. Als in Nieuwerkerk een zelfstandige 
Gereformeerde Kerk wordt gesticht, blijft zij lid in Zierikzee, evenals haar nakomelingen. Haar zoon 
Maarten Krabbe, vanaf 1930 landbouwer aan de Steenzwaanweg, zal later in die gemeente ouderling 
zijn. Een zus van Marina Jacoba Krabbe-Capelle, Jacoba Marina van Graafeiland-Capelle, doet tegelijk 
met haar zus op 6 september 1896 te Zierikzee belijdenis. Haar echtgenoot Johannis van Graafeiland, 
landbouwer op de hofstede Ruimzicht aan de Potterweg (de huidige Stolpweg) te Nieuwerkerk, deed 
een jaar eerder, in 1895, te Oosterland belijdenis en blijft lid van de Diekse Kaerke. Hun kinderen 
worden te Zierikzee gedoopt. Als in 1899 Nieuwerkerk zelfstandig wordt, volgt Johannis zijn vrouw 
naar de Gereformeerde Kerk te Zierikzee. Hij blijft echter financieel nog aan de Nieuwerkerkse 
gemeente bijdragen.  
 
Anders dan in de Nederlandse Hervormde Kerk geldt voor leden van de Gereformeerde Kerken niet 
de verplichting lid te zijn in de eigen woonplaats. Om die reden sloot eerder Pieter Koopman, 
landbouwer in de Saspolder, zich bij zijn afscheiding in 1855 aan bij de Christelijke Gereformeerde 
Kerk te Zierikzee. Hij was in die gemeente enkele jaren ouderling. Naamgenoot (geen familie) Jan 
Koopman en diens vrouw Janna Koopman-Giljam, die zich in 1853 vanuit Sint-Maartensdijk op een 
hofstede in de Gouweveerpolder vestigden, behoorden vanaf de oprichting in 1878 tot de latere 
Gereformeerde Kerk aan de Sint-Domusstraat te Zierikzee. In de twintigste eeuw zullen de 
gereformeerde inwoners van Capelle en omgeving zich in beginsel aansluiten bij de Gereformeerde 
Kerk van Zierikzee. Dat geldt voor Catharina Jobina Geluk-Kooman, de echtgenote van Pieter Kornelis 
Geluk, landbouwer op Capelle, en voor Jan Tanis, vanaf 1916 bedrijfsleider op de cichoreifabriek, en 
diens vrouw Adriana van der Louw. 
 
De nieuwe Gereformeerde Kerk van Nieuwerkerk zal daarmee 68 belijdende leden gaan tellen: 36 
mannen en 32 vrouwen. Alleen de 36 manslidmaten hebben stemrecht. In 1900 doen veel 
doopleden belijdenis, vooral echtgenoten van gemeenteleden die al belijdend lid zijn. Daardoor 
neemt het aantal belijdende leden toe met vijf mannen en tien vrouwen. 
 
De namen van de belijdende leden zijn: 
Willem Bal (als 76-jarige het oudste lid), gehuwd met Maatje Stoutjesdijk 
Jacob Bom Jzn, ongehuwd 
Elizabeth Braam Gdr, in 1901 gehuwd met Jacob Stouten 
Nicolaas Pieter Cats en Johanna Cats-Timmerman 
Cornelis Deurloo, gehuwd met Gieltje Cornelia Johanna Lodewijk (zij doet belijdenis in 1900) 
Jannetje van Dijke-Sijrier, gehuwd met Maarten van Dijke (hij doet belijdenis in 1900) 
Cornelis Dijkgraaf, gehuwd met Sientje van Dijke 
Paulus van Dongen en Pieternella van Dongen-Overbeeke 
Jan Folmer en Janna Lena Folmer-Braam 
Nicolaas Johannis Geleijnse en Janna Wilhelmina Geleijnse-Hemelrijk 
Johannis van der Have, weduwnaar van Maria Jacoba Dijkgraaf 
Cornelia Willemijna Heijboer-Overbeeke, weduwe van Cornelis Heijboer 
Maatje Adriana Heijboer-Braam, gehuwd met Jakob Heijboer Czn (hij doet belijdenis in 1900) 
Maria Hemelrijk-Folmer, weduwe van Jan Andries Hemelrijk 
Elizabeth Maatje Hemelrijk JAdr 
Johannis Hoogerland en Dina Hoogerland-Plokhaar 
Stoffel Hoogerland en Janna Hendrina Hoogerland-Bal 
Adriaan van Klinken LDzn en Janna van Klinken-Kooman 
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Jacob van Klinken LDzn, gehuwd met Davina Heijboer 
Jan Johannis van Klinken Jaczn en Marina van Klinken-Sijrier 
Leunis Daniël van Klinken Jaczn 
Pieternella van Klinken Adr 
Cornelis Kloote en Janna Kloote-Bom 
Maria de Kok-van Graafeiland, gehuwd met Johannis de Kok (eerder gehuwd met Giljam Braam) 
Elizabeth Tannetje de Kok-Folmer, gehuwd met Marinus Willem de Kok Johzn 
Jannetje Kooijman Jacdr 
Janna Kort-Bom, gehuwd met Cornelis Kort (hij doet belijdenis in 1900) 
Eduard Kornelis Lodewijk en Maria Lodewijk-van Westen 
Jacob Nikerk, ongehuwd 
Jacobus Overbeek Pzn en Cornelia Pieternella Overbeek-Abrahamse 
Jacobus Overbeek Johzn en Johanna Overbeek-Otte 
Kornelis Overbeek Johzn, gehuwd met Thona Willemina Boogert (zij doet belijdenis in 1900) 
Pieter Overbeek Jaczn, gehuwd met Aaltje de Rijke (zij doet belijdenis in 1900) 
Pieter Overbeek Pzn, gehuwd met Jacoba van der Linde (zij doet belijdenis in 1900) 
Johannis Overbeeke Pzn, gehuwd met Sara Johanna Suiker (zij doet belijdenis in 1900) 
Pieter Overbeeke en Jacoba Overbeeke-Braam 
Cornelis Nikolaas Rentier en Marina Rentier-van Klinken 
Marinus Rentier en Jannetje Rentier-Sijrier 
Adriana Rentier-Sijrier, gehuwd met Maarten Rentier 
Govert Wilhelmus de Reus, gehuwd met Janna Maria Verlinde (zij doet belijdenis in 1900) 
Hendrik de Reus, gehuwd met Neeltje Wandel  
Jacobus Sijrier Johzn, gehuwd met Jannetje Goudzwaard (zij doet belijdenis in 1900) 
Klazina Sijrier-Overbeeke, weduwe van Jacob Sijrier 
Adrianus Johannes Spruijtenberg en Wilhelmina Spruijtenburg-Sijrier 
Adriaan Stoutjesdijk, gehuwd met Cornelia Koopman (Ouwerkerk) 
Jannetje Stoutjesdijk-Overbeeke, gehuwd met Johannis Marinus Stoutjesdijk (hij belijdenis 1900) 
Jacob de Valk, weduwnaar van Jannetje Heijboer 
Jakob Verlinde, weduwnaar van Martijntje van der Sluis 
Jan Verlinde Jaczn, ongehuwd 
Janna Viergever-Braam, gehuwd met Laurens Viergever (hij doet belijdenis in 1900) 
Cornelis van Westen, weduwnaar van Krina Jacoba Capelle 
Elizabeth Johanna Zorge-Hoogerland, gehuwd met Jan Zorge 
 
Foto 4.3 en 4.4. 
 
Ds. A. van Bueren, de voorzitter van de vergadering, stelt voor dat de broeders van Oosterland het 
gebouw aan de Weststraat te Nieuwerkerk, sinds 1875 eigendom van de gemeente, afstaan. De 
broeders van Oosterland voelen daar echter niets voor omdat – zo stelt J. bij de Vaate – “wij een 
leraar willen beroepen op een traktement van 700 gulden en dan de waarde in baar geld hiervoor 
best kunnen gebruiken”. De kerkenraad van Bruinisse wijst erop dat de Nieuwerkerkse broeders toch 
hebben meebetaald. De Oosterlandse leden wijzigen echter niet van standpunt. Wel wordt besloten 
dat de Nieuwerkerkse broeders gedurende drie maanden het gebouw aan de Weststraat kunnen 
gebruiken. 
 
Op dinsdagavond 8 augustus 1899 wordt de kerk van Nieuwerkerk daadwerkelijk tot openbaring 
gebracht, opnieuw onder leiding van de kerkenraad van Bruinisse. Op deze avond zijn ook de 
vrouwelijke gemeenteleden aanwezig. Consulent ds. Van Bueren van Bruinisse gaat voor in deze 
bijzondere dienst in het lokaal aan de Weststraat. De scriba van de kerkenraad van Bruinisse meldt in 
De Bazuin van 25 augustus 1899: “Ingevolge opdracht der Classis, was het voor de kerkeraad van 
Bruinisse een groot voorrecht dat hij de kerk van Nieuwerkerk (Duiveland) tot zelf-openbaring mocht 
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brengen. Daartoe was deze gemeente op dinsdagavond 8 augustus bijeen vergaderd en hield ds. Van 
Bueren een passende rede naar aanleiding van 2 Timotheüs 2: 19. Hierna had de verkiezing van 
kerkenraadsleden plaats. Stelle de Heere deze jeugdige gemeente tot een rijken zegen, opdat Zijn 
Naam door haar verheerlijkt worde”.  
 
Na een vrije stemming worden door de manslidmaten tot ouderling verkozen de 66-jarige C. van 
Westen, reeds vele jaren ouderling, en de nog maar 30 jaar oude J.J. van Klinken. Tot diaken worden 
gekozen de bijna 56-jarige A. van Klinken (hij was al diaken) en de 34-jarige N.J. Geleijnse. Voor een 
derde diaken vindt herstemming plaats tussen N.P. Cats (36 jaar) en C. Kloote (bijna 41 jaar), waarbij 
laatstgenoemde wordt gekozen. Opvallend is dat zittend diaken Jac. van Klinken, op dat moment 
bijna 65 jaar, niet opnieuw verkozen wordt. Wellicht was dit op eigen verzoek vanwege zijn leeftijd. 
Nu was zijn broer Adriaan ook al diaken en was de verkozen ouderling J.J. van Klinken zijn zoon, zodat 
de familie Van Klinken al ruim vertegenwoordigd was. Ouderling Van Westen zal als preses fungeren 
en diaken Geleijnse als scriba, zo wordt afgesproken. Geleijnse wordt tevens kerkmeester. Besloten 
wordt dat de kerkenraden van Bruinisse en Nieuwerkerk – de laatste is nog niet in functie – 
gezamenlijk opnieuw een verzoek zullen richten aan de kerkenraad van Oosterland om het gebouw 
in de Weststraat af te staan. Ook besluiten de Nieuwerkerkse broeders advies in te winnen bij prof. 
M. Noordtzij over de gebouwenkwestie. Zijn advies komt binnen in de loop van de maand oktober. 
“Het zal moeilijk worden”, zo luidt zijn oordeel, hetgeen voor de kerkenraadsleden niet bevredigend 
is. 
 
Foto 4.5. 
 
In de eerste vergadering van de verkozen kerkenraadsleden, op maandag 21 augustus, laat J.J. van 
Klinken weten dat hij zijn benoeming tot ouderling niet kan aanvaarden. In de eerste plaats acht hij 
zich onbekwaam voor dit ambt, maar een belangrijker reden is dat hij grote bezwaren heeft als 
ambtsdrager in de Gereformeerde Kerk te dienen. Hij zou graag willen verenigen met de Oud 
Gereformeerde Gemeente, zoals in die tijd de latere Gereformeerde Gemeente wordt aangeduid. Hij 
ontvangt bijval van zijn vader, aftredend diaken Jac. van Klinken, die als gast aanwezig is, en van zijn 
oom A. van Klinken die tot diaken verkozen is. De andere verkozen kerkenraadsleden, Van Westen, 
Geleijnse en Kloote, kunnen hieraan echter niet meewerken. Uiteindelijk besluiten de broeders eerst 
de formele bevestiging van de kerkenraadsleden af te wachten. 
 
Omdat J.J. van Klinken zijn benoeming niet kan aanvaarden, wordt op maandag 28 augustus 1899 
een nieuwe ledenvergadering belegd, waarop slechts twintig manslidmaten aanwezig zijn, ongeveer 
de helft van het totale aantal. De leden kiezen na een eerste vrije stemming in een tweede stemming 
de 36-jarige N.P. Cats tot ouderling. Hij ontvangt twaalf stemmen, iets meer dan oud-diaken Jac. van 
Klinken, op wie acht stemmen worden uitgebracht. Cats aanvaardt zijn benoeming tot ouderling. 
 
Op zondag 10 september 1899 worden de twee ouderlingen, C. van Westen en N.P. Cats, en twee 
van de drie diakenen, A. van Klinken en C. Kloote, door consulent ds. A. van Bueren in het ambt 
bevestigd. Ds. Van Bueren staat stil bij Psalm 146. Omdat diaken N.J. Geleijnse ziek is, wordt deze pas 
op 22 oktober 1899 in het ambt bevestigd. 
 
Foto’s 4.6 en 4.7. 
 
In zijn vergadering van 9 oktober 1899 benoemt de kerkenraad de broers J.J. van Klinken en L.D. van 
Klinken tot voorzanger. Eerstgenoemde was dit al in Oosterland. Verder besluit de kerkenraad het 
kerkelijk weekblad De Bazuin aan te schaffen en onder de kerkenraadsleden te verspreiden. In de 
kerkenraadsvergadering van 23 oktober 1899 blijkt dat een onbekende gever – naar later blijkt een 
“zuster der gemeente”, vermoedelijk de vermogende Janna Jacoba Capelle – een zilveren doopvont 
heeft geschonken. Een dag eerder, op zondag 22 oktober 1899, wordt de eerste doopdienst in 
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Nieuwerkerk gehouden. Consulent ds. Van Bueren doopt Maria Elizabeth Maatje Geleijnse, dochter 
van diaken Geleijnse, en Davina van Klinken, dochter van de kort daarvoor tot ouderling verkozen J.J. 
van Klinken. 
 
Het conflict rond het gebouw in de Weststraat duurt voort. De kerkenraad van Oosterland laat weten 
dat het gebouw gekocht kan worden. De kerkenraad van Nieuwerkerk besluit op 13 november 1899 
zich tot de classis te wenden. De classis besluit enkele dagen later unaniem de handelwijze van 
Oosterland af te keuren, waarna de kerkenraad op 16 november besluit opnieuw een brief naar 
Oosterland te sturen. De kerkenraad van Oosterland blijft echter bij zijn standpunt en meldt dat het 
gebouw op 17 januari 1900 publiek geveild zal worden door notaris mr. J.C. van der Lek de Clercq. De 
kerkenraad besluit het gebouw niet te willen kopen omdat het gebouw inmiddels te koop heeft 
gestaan voor 1.200 gulden – een flink bedrag – maar vooral omdat burgemeester F. Bouman 
inmiddels heeft laten weten geen toestemming te kunnen en mogen geven voor het formeel houden 
van kerkdiensten, omdat er niet voldoende afstand is tot de nabij gelegen Hervormde Kerk. Daarom 
besluit de kerkenraad zo spoedig mogelijk een stuk grond op een andere plaats in het dorp te kopen. 
Aan de kerkenraad van Oosterland wordt verzocht in het verkoopcontract van het gebouw aan de 
Weststraat op te nemen dat levering plaatsvindt per 1 mei of 1 juni, zodat nog enkele maanden 
langer van het gebouw gebruik gemaakt kan worden. Begin januari komt er bericht dat het gebouw 
nog tot 15 maart gebruikt kan worden. In de kerkenraadsvergadering van 20 december 1899 wordt 
nog een juridisch advies van mr. Knollenbelt uit Rotterdam besproken. Deze geeft aan dat “de 
Nieuwerkerkers langs de weg van het recht niet te helpen zijn”. Het gereformeerd kerkrecht geeft 
zijns inziens geen macht aan een hogere vergadering om in te grijpen. 
 
In de kerkenraadsvergadering van 15 december 1899 doen ouderling Cats en diaken Geleijnse verslag 
van de bezoeken die zij hebben afgelegd onder alle gemeenteleden die uit Oosterland zijn 
overgekomen. Allen hebben aangegeven lid te willen blijven van de Gereformeerde Kerk, met 
uitzondering van de broers Jacob en Adriaan van Klinken en Jacobs zoon Jan Johannis van Klinken. Zij 
zouden graag zien dat de gemeente verenigt met de Oud Gereformeerde Gemeente. Inmiddels blijkt 
dat enkele andere meelevende personen juist graag als belijdend lid zouden willen toetreden, 
waarschijnlijk vanwege het feit dat de diensten nu in het eigen dorp worden gehouden. Deze 
personen zullen nogmaals een bezoek ontvangen. De kerkenraad besluit niet uit te treden uit het 
verband van de Gereformeerde Kerken en geen schrijven te richten tot de kerkenraad van de Oud 
Gereformeerde Gemeente.  
 
In de kerkenraadsvergadering van 20 december 1899 meldt diaken A. van Klinken dat hij zijn 
lidmaatschap en dat van zijn gezinsleden opzegt, gelet op het kerkenraadsbesluit van 15 december. 
Hij heeft altijd gehoopt “met de gemeente van ds. Janse te verenigen”, zo melden de notulen. “Er zijn 
kerken genoeg en hij kan er zijn stem niet aan geven een nieuwe kerk te bouwen”. Dit besluit wordt 
door de andere kerkenraadsleden zeer betreurd. In de kerkenraadsvergadering van 11 januari 1900 
blijkt dat ook oud-diaken Jac. van Klinken en diens zoon J.J. van Klinken hun lidmaatschap hebben 
opgezegd. De beide ouderlingen zullen hen bezoeken, maar dit mag niet baten. A. van Klinken zal 
vanaf 1903 tot 1920 de Gereformeerde Gemeente dienen als diaken. J.J. van Klinken zal vanaf 1903 
tot aan zijn overlijden in 1951 in die gemeente ouderling zijn; ook zal hij vele jaren voor de SGP 
wethouder van Nieuwerkerk zijn (naar hem is de Weth. Van Klinkenstraat vernoemd). De kerkenraad 
benoemt Jacobus Overbeek in plaats van J.J. van Klinken tot voorzanger. De twee oudste zoons van 
Jacob van Klinken, Leunis Daniël (de andere voorzanger) en Jacob (vanaf 1903 diaken) blijven lid van 
de Gereformeerde Kerk. Zijn dochter Jannetje van Klinken, gehuwd met Pieter Heijboer, gaat met 
haar gezin ook over naar de Gereformeerde Gemeenten. 
 
De kerkenraad maakt nu haast met de bouw van een nieuwe kerk. Op 19 januari 1900 vergadert de 
kerkenraad in aanwezigheid van consulent ds. Van Bueren met architect W. Brouwer. Van hem is een 
stuk grond, ongeveer 30 roeden groot, gekocht aan de Ooststraat, voor een bedrag van fl. 12,- per 
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roede. Een bedrag van fl. 300,- wordt alvast vooruitbetaald. Aansluitend wordt een vergadering 
gehouden met de manslidmaten, waarin gelegenheid wordt geboden tot het kopen van “aandelen” 
van tenminste fl. 100,- tegen 4% jaarlijkse rente. Aan vrije giften wordt door de leden fl. 59,50 
verstrekt. In februari 1900 besluit de classis dat in alle classiskerken gecollecteerd wordt voor de 
kerkbouw in Nieuwerkerk. 
 
De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Oosterland en Nieuwerkerk – zo staat het er formeel, 
hoewel Nieuwerkerk inmiddels zelfstandig is geworden – verkoopt blijkens advertenties in de 
Zierikzeesche Nieuwsbode op 17 januari 1900 het pand aan de Weststraat – kadastraal sectie M-
1290 en 6.05 are groot – op een publieke verkoping door notaris mr. J.C. van der Lek de Clercq. Het 
Oosterlandse gemeentelid Johannes Stouten (1836-1919) is de koper van het pand. Hij is gehuwd 
met Krina Sijrier (1845-1931), de enige zus van ouderling Jan Sijrier. Zijn ouders Jan Stouten en 
Cornelia Hendrikse behoorden in 1836 tot de eerste Oosterlandse afgescheidenen. Johannis Stouten 
is bereid – zo blijkt uit de notulen van de kerkenraadsvergadering van 13 februari 1900 – het gebouw 
voor een jaar te verhuren voor een bedrag van fl. 53,- per jaar. Het meubilair in het gebouw wordt 
door de Oosterlanders geschonken. 
 
In de kerkenraadsvergadering van 2 maart 1900 wordt het gedrag van een tweetal doopleden, 
Cornelis Hoogerland en Paulus van Dongen, besproken. Zij zullen door de beide ouderlingen 
vermaand worden omdat zij zich hebben schuldig gemaakt aan schending van de dag des Heeren. 
Wat ze concreet hebben uitgehaald, wordt niet duidelijk. 
 
Op voorstel van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente wordt op woensdag 7 maart 1900 een 
gezamenlijke bidstond gehouden voor “onze strijdende stamverwanten in Zuid-Afrika”. In deze 
bidstond wordt voorgegaan door de hervormde predikant ds. P. van der Linden en door ds. O.J. 
Geerling, predikant van de Gereformeerde Kerk te Brouwershaven. 
 
Op zondag 29 april 1900 doen vier jonge doopleden belijdenis van hun geloof. Het betreft Jakob 
Heijboer (23 jaar), Levina van der Linde (22 jaar), Jozina Overbeeke (23 jaar) en Laurens Viergever (30 
jaar). 
 
Op 30 april 1900 besluit de kerkenraad dat op de bouw onderhands mag worden ingeschreven door 
de “ambachtslieden dezer plaats”, met uitzondering van het schilderwerk dat aan C. Deurloo wordt 
gegund omdat hij gemeentelid is. Architect W. Brouwer presenteert zijn ontwerp voor een nieuw 
kerkgebouw. De kosten zijn door hem begroot op fl. 4.590,-, te weten fl. 2.825,- voor metselwerk, fl. 
1.220,- voor timmerwerk, fl. 290,- voor smidswerk en fl. 255,- voor schilderwerk. De kosten van het 
meubilair zijn in de begroting nog niet meegenomen. Uiteindelijk besluit de kerkenraad ook het 
timmerwerk alvast te gunnen aan architect Brouwer voor het bedrag van fl. 1.220,-. 
 
In de kerkenraadsvergadering van 10 mei 1900 worden de briefjes van de plaatselijke 
ambachtslieden geopend. Omdat metselaar Johannis van der Welle met een offerte van fl. 2.710,- 
een fractie lager uitkomt dan metselaar Johannis de Later (fl. 2.800,-) krijgt hij de opdracht. Ook de 
beide smeden zitten dicht bij elkaar: Johannis de Braal fl. 355,- en Cornelis Kik fl. 358,-, maar beiden 
zitten aanzienlijk hoger dan het door de architect begrote bedrag. Daarom gaat architect Brouwer 
nog eens met beide smeden in gesprek. Omdat beiden niet willen zakken met hun prijs, gunt de 
kerkenraad uiteindelijk in zijn vergadering van 3 juli 1900 het smidswerk aan de firma Anker te 
Zierikzee voor fl. 250,-. Het schilderwerk zal door gemeentelid C. Deurloo worden verricht voor fl. 
271,-. Omdat er nog niet voldoende aandelen zijn afgenomen, wordt kerkmeester Geleijnse verzocht 
te onderzoeken of er een hypotheek kan worden verkregen. Dat kan echter alleen als er een 
verzekering wordt afgesloten. Om die reden besluit de kerkenraad op 25 juli 1900 – hoewel de leden 
in beginsel tegen verzekeren zijn – de kerk toch te verzekeren. Op woensdag 13 juni 1900 wordt de 
eerste steen van het nieuwe kerkgebouw gelegd door de voorzitter van de kerkenraad, ouderling C. 
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van Westen. Het gereformeerde dagblad De Zeeuw meldt op 19 juni 1900 dat de consulent, ds. A. 
van Bueren te Bruinisse, “een treffende rede hield, waarin hij de talrijke schare die was opgekomen 
in dezen eersten steen deed zien den gedenksteen van Gods weldadigheid en trouw aan Zijne 
gemeente alhier, vooral in de laatste dagen bewezen.” 
 
Foto 4.8 
 
Op dinsdag 29 mei 1900 wordt voor het eerst kerkvisitatie gehouden in Nieuwerkerk en wel door ds. 
G.W.H. Esselink (Zierikzee) en ds. O.J. Geerling (Brouwershaven). Voortaan zal ieder jaar door twee 
predikanten uit de classis een dergelijke visitatie worden gehouden, waarbij het wel en wee van de 
gemeente met de kerkenraad wordt besproken en de boeken worden gecontroleerd. Bij deze 
visitatie wordt met enige regelmaat gewezen op het feit dat twee diakenen niet aan het Heilig 
Avondmaal deelnemen. 
  
Op 27 juli 1900 viert burgemeester F. Bouman het feit dat hij maar liefst veertig jaar burgemeester 
van Nieuwerkerk is. De beide ouderlingen Van Westen en Cats overhandigen de burgemeester een 
felicitatiebrief ter gelegenheid van dit jubileum. 
 
In de kerkenraadsvergadering van 15 november 1900 blijkt dat de kosteres, Cornelia Willemijna 
Overbeeke, weduwe van Cornelis Heijboer, per 1 januari 1901 haar taak als kosteres in het lokaal aan 
de Weststraat wil neerleggen. Zij is op dat moment 62 jaar. Ook haar zoon, die haar als koster 
bijstaat, wil zijn taak beëindigen. De kerkenraad besluit een oproep te plaatsen voor een nieuwe 
koster voor een salaris van fl. 25,- per jaar. Voor de ontstane vacature van koster melden zich twee 
kandidaten bij de kerkenraad: de 31-jarige P. Overbeek Pzn en de 38-jarige M. Rentier. De 
kerkenraad benoemt op 25 december – er wordt kennelijk op Eerste Kerstdag vergaderd – met 
algemene stemmen P. Overbeek tot koster. Deze zal ruim veertig jaar – tot 1943 – als koster 
aanblijven. 
 
In de kerkenraadsvergadering van 22 november 1900 besluit de kerkenraad vanwege de hoge kosten 
niet aan consulent ds. Van Bueren te vragen catechisatie te komen geven. Wie op dat moment dan 
wel catechisatie geeft, wordt niet duidelijk. 
 
Op donderdag 20 december 1900 vindt de verkiezing van ambtsdragers plaats. Ouderling Van 
Westen en diaken Kloote zijn aftredend. Daarnaast zou de kerkenraad graag een derde ouderling en 
een derde diaken benoemd zien. Omdat de kerkenraad het “in verband met de toestand van de 
gemeente” moeilijk vindt tweetallen te formeren, heeft hij in zijn vergadering van 22 november 
besloten een vrije stemming te houden. Ouderling Van Westen is zelf niet aanwezig omdat hij ieder 
jaar in de wintermaanden lange tijd bij zijn kinderen in Holland op bezoek is. Hij wordt unaniem (met 
31 stemmen) herkozen. Bij de verkiezing voor een nieuwe ouderling wordt bij een tweede stemming 
diaken C. Kloote verkozen met 16 stemmen; Jac. Bom ontvangt 13 stemmen. Diaken Kloote 
aanvaardt zijn benoeming tot ouderling.  
 
Vervolgens worden in een vrije stemming gehouden voor twee diakenen op maar liefst 15 
gemeenteleden stemmen uitgebracht: Jac. Bom, Jac. Overbeek, A.J. Spruijtenburg, C. Deurloo, Jac. 
van Klinken, Jan Verlinde, Jac. Nikerk, P. Overbeeke, C. Dijkgraaf, S. Hoogerland, E. Lodewijk, Joh. 
Overbeeke, J. Folmer, P. Overbeek Pzn en H. de Reus. In de tweede ronde behaalt Jac. Bom als enige 
een meerderheid, maar hij bedankt. In de derde ronde krijgt A.J. Spruijtenburg 15 stemmen tegen 
Jac. Overbeek 12. Spruijtenburg aanvaardt zijn benoeming wel. Voor de andere diakenvacature vindt 
na een vrije stemming een herstemming plaats tussen Jac. Overbeek (17 stemmen) en Jan Verlinde 
(12 stemmen). Ook Jac. Overbeek aanvaardt zijn benoeming. Daarmee is de kerkenraad voltallig met 
drie ouderlingen (Van Westen, Cats en Kloote) en drie diakenen (Geleijnse, Overbeek en 
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Spruijtenburg). De kerkenraad besluit de bevestiging van de nieuwe kerkenraadsleden te laten 
plaatsvinden in het nieuwe kerkgebouw en wel op 3 februari 1901. 
 
Omdat Jac. Overbeek tot diaken is verkozen – hij wordt ook penningmeester van de diaconie – 
benoemt de kerkenraad op 25 december dooplid Joost Folmer tot tweede voorzanger naast L.D. van 
Klinken, maar Folmer bedankt. Vervolgens wordt M. Overbeeke benoemd; deze neemt zijn 
benoeming wel aan. 
 
Op 17 januari 1901 houdt de kerkenraad de jaarlijkse ledenvergadering met de manslidmaten. De 
financiële cijfers over het jaar 1900 worden gepresenteerd. De inkomsten bedragen fl. 1.259,61, 
maar de uitgaven zijn vanwege de bouw van het nieuwe kerkgebouw aanzienlijk hoger: fl. 4.600,58. 
Over het jaar 1901 zullen de inkomsten fl. 941,19 zijn en de uitgaven fl. 2.678,51. Voor “de armen” is 
in 1900 een bedrag van 227,45 ontvangen; de uitgaven bedroegen fl. 117,16. De kerkenraad legt aan 
de leden de vraag voor of de zitplaatsen in het nieuwe kerkgebouw verkocht of verhuurd moeten 
worden. Er is breed draagvlak voor verhuur. Uiteindelijk wordt besloten alle plaatsen te nummeren, 
vijf klassen in te stellen en te loten. De tarieven worden zowel voor mannen- als voor 
vrouwenbanken als volgt vastgesteld: bank 1 fl. 2,-, bank 2 en 3 fl. 2,50, bank 4 en 5 fl. 2,-, bank 6 en 
7 fl. 1,50, bank 8 en 9 fl. 1,- en bank 10 en 11 fl. 0,75. De ronde mansbanken in “de tuin” – kennelijk 
minder aantrekkelijk – worden verhuurd aan de behoeftige leden der gemeente voor fl. 1,-. In die 
banken mogen echter geen kinderen zitten. 
 
Op donderdag 31 januari 1901 is het dan zo ver: het nieuwe kerkgebouw wordt ingewijd. De 
kerkenraad heeft voordien besloten dat aan de aanwezige leden van de gemeenteraad, aan de 
vertegenwoordigers van de hervormde kerkenraad en aan de afgevaardigden van de omliggende 
kerken – de kerk van Oosterland zal niet vertegenwoordigd zijn – een glas wijn zal worden 
“geoffreerd”. Consulent ds. Van Bueren uit Bruinisse houdt een toespraak naar aanleiding van 
Zacharia 3: 9 over Christus als de hoeksteen der gemeente. 
 
Scriba N.J. Geleijnse doet in De Bazuin van 15 februari 1901 met dankbaarheid – “het was een heilige 
feesture” – verslag van de “inwijding” van het nieuwe kerkgebouw. Hij meldt dat door een zuster der 
gemeente – waarschijnlijk opnieuw Janna Jacoba Capelle – een avondmaalstel cadeau is gedaan. 
Eerder was al een zilveren doopvont geschonken. Hij stelt ”De Heere heeft dus vele bemoeienissen 
met ons gemaakt. Zie Hij verder op onze gemeente zegenend neder tot verheerlijking van Zijn 
Naam.” 
 
Foto 4.9 
 
Nadat op zondag 3 februari 1901 de nieuwe ambtsdragers zijn bevestigd, wordt op zondag 10 
februari 1901 voor het eerst het Heilig Avondmaal gevierd in het nieuwe kerkgebouw. Ds. W. Raman 
van Scharendijke gaat in deze dienst voor. In die tijd wordt – en dit zal nog vele jaren duren – drie 
keer per zondag dienst gehouden: om 09.30, 14.00 en 17.30 uur. In de meeste diensten wordt 
leesdienst gehouden door een van de drie ouderlingen. De kerkenraad besluit in zijn vergadering van 
11 februari 1901 dat de avonddienst om 18.00 uur begint “als er prediking is”. Op 29 maart 1901 
besluit de kerkenraad voortaan in beginsel twee keer per maand te vergaderen: op de eerste en de 
derde woensdag van de maand. 
 
Het lokaal aan de Weststraat, dat sinds 1875 eigendom was geweest van de gemeente, is na het 
gereedkomen van het nieuwe gebouw aan de Ooststraat niet meer nodig. Johannes Stouten, sinds 
januari 1900 eigenaar, verhuurt het gebouw aan de Weststraat (thans Weststraat 9) vanaf dat 
moment aan de Bakkeriaanse Gereformeerde Gemeente – Nederduitsch Gereformeerde Gemeente 
genoemd – waarvan Samuel Bom als ouderling en diens schoonvader Jan Flikweert Czn als diaken de 
kerkenraad vormen. Deze in 1881 ontstane gemeente kwam tot die tijd samen in de Molenstraat, in 
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de zogenaamde ‘glazen kamer’, gelegen schuin tegenover het kerkgebouw van de Gereformeerde 
Gemeente.97 Als Stouten het gebouw op 5 december 1912 verkoopt aan Johannis Lensom, koopt de 
Bakkeriaanse Gemeente op 20 januari 1913, vertegenwoordigd door Pieter Flikweert JPzn en 
Marinus Flikweert Jzn, voor fl. 344,- een perceel aan de Achterweg, in de volksmond het Jodenslop 
genoemd.98 Op dat perceel wordt een nieuw kerkgebouw gesticht. Na de fusie van de Bakkeriaanse 
Gemeente met de Gereformeerde Gemeente aan de Molenstraat in 1923, wordt het kerkgebouw 
aan de Achterweg voor fl. 1.200,- verkocht aan de hervormde predikant ds. P. van der Linden, die het 
gebouw als verenigingsgebouw schenkt aan de Hervormde Gemeente. Het gebouw krijgt dan de 
naam Rehoboth. Het gebouw zal verloren gaan bij de watersnoodramp van 1953 en vervangen 
worden door een nieuw ‘Rehoboth’ aan de Ooststraat. De naam van het oude ‘Rehoboth’ leeft nog 
voort in de naam Rehobothstraat. Het pand aan de Weststraat, dat in 1913 door de Bakkeriaanse 
Gemeente werd verlaten, wordt in 1925 door de weduwe en de zoon van Johannis Lemson verkocht 
aan Pieter Stoutjesdijk, die er tot 1952 zal wonen. Vanaf 1955 wordt het huis, inmiddels Weststraat 
9, bewoond door de familie C. Smalheer-Folmer. 
 
Foto 4.10 en 4.11 
 
Op zondag 28 april 1901 doen vier doopleden belijdenis van het geloof: Marinus Overbeeke (27 jaar), 
Joost Folmer (23 jaar) en zijn aanstaande echtgenote Geertruida Overbeeke (23 jaar) en de uit de 
Nederlandse Hervormde Kerk afkomstige Johannis Heijboer (25 jaar), wiens aanstaande echtgenote 
Jozina Overbeeke een jaar eerder al belijdenis deed. De belijdeniscatechisanten zijn onderwezen uit 
het zogenaamde vragenboekje van Abraham Hellenbroek uit 1706, voluit geheten “Voorbeeld der 
Goddelijke Waarheden voor eenvoudigen die zich voorbereiden op de Belijdenis des Geloofs”. Dit 
boekje is gedurende lange tijd het handboek geweest voor de belijdeniscatechisatie, in het bijzonder 
in kerken van gereformeerde signatuur. 
 
Foto 4.12 en 4.13 
 
Als het winterseizoen eraan komt, besluit de kerkenraad op 12 november 1901 een kachel in de kerk 
te plaatsen, mits de manslidmaten dit goedkeuren. Deze blijken het op de ledenvergadering geheel 
eens te zijn met dit besluit. Er wordt voor dit doel een vrije collecte gehouden. Op 14 december 1901 
besluit de kerkenraad op Tweede Kerstdag een bijeenkomst te organiseren voor de kinderen, zoals 
ook in de Hervormde Gemeente gebeurt. Op 27 december 1901 worden ouderling Cats en diaken 
Geleijnse door de leden herkozen met 25 respectievelijk 17 stemmen. Zij worden op 12 januari 1902 
herbevestigd. 
 
Op 7 januari 1902 bespreekt de kerkenraad het feit dat enkele doopleden verzuimen de catechisaties 
bij te wonen. Zij zullen door de ouderlingen bezocht worden. Ook bezint de kerkenraad zich op het 
feit dat het dooplid Johanna Overbeek Jacdr ongehuwd zwanger is en zich daarmee – zo is het in de 
notulen geformuleerd – heeft schuldig gemaakt aan “hoererij”. Zij zal op 5 februari 1902 bevallen van 
een zoon, die in 1903 op jonge leeftijd zal overlijden. De jonge moeder moet op zondag 13 februari 
1902 schuldbelijdenis doen voor de kerkenraad. Ook wordt zij onder censuur gezet. De kerkenraad 
bepaalt op 4 maart 1902 dat als zij haar kind wil laten dopen, dit alleen in de middagdienst kan. Op 
zondag 27 april 1902 doet Johanna Overbeek tegelijk met haar oudere zus Cornelia Pieternella 
belijdenis van haar geloof. Laatstgenoemde gaf naar het oordeel van de kerkenraad “blijk van weinig 
onderricht en wetenschap”, maar wordt toch toegelaten. In mei 1902 wordt Johanna’s kind alsnog 
gedoopt. 
 

 
97 In uw gemeente goed, blz. 135. 
98 In uw gemeente goed, blz. 135/136. 
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Oud-gemeentelid Joh. van Graafeiland – inmiddels lid in Zierikzee maar nog meelevend met de 
gemeente – en dooplid Leendert Braam, beiden niet onbemiddelde boeren, melden in januari 1902 
aan de kerkenraad dat zij respectievelijk fl. 300,- en fl. 200,- willen lenen aan de kerk ten behoeve 
van de aanschaf van een orgel. Dit wordt op 14 januari 1902 aan de leden voorgelegd. Deze zijn van 
harte akkoord met de aanschaf van een orgel. De kerkenraad besluit op 7 maart 1902 over te gaan 
tot aanschaf van een pijporgel bij de firma A.S.J. Dekker te Goes voor een bedrag van fl. 1.375,-. 
Omdat er maar fl. 800,- in kas is, kan de rest bij de firma Dekker worden geleend voor 5% rente per 
jaar met een aflossing van fl. 100,- per jaar. Blijkens een artikel in het christelijke nieuwsblad De 
Zeeuw d.d. 13 maart 1902 ontvangt de firma Dekker gelijktijdig een opdracht voor de bouw van een 
pijporgel in de Hervormde Kerk te Nieuwerkerk. 
 
Op 20 maart en 3 april 1902 bespreekt de kerkenraad met de manslidmaten de mogelijkheden een 
predikant te beroepen. Van het aanvankelijke voorstel om samenwerking met de in 1897 
geïnstitueerde kerk van Zonnemaire te onderzoeken, wordt uiteindelijk afgezien. Zonnemaire zal kort 
daarna zelfstandig het beroepingswerk oppakken; in 1904 doet de eerste predikant er intrede. In 
overleg met de leden wordt besloten dat eerst contributie wordt ingezameld in de gemeente door 
een commissie, bestaande uit ouderling N.P. Cats en de gemeenteleden Jac. van Klinken, M. 
Overbeeke en H. de Reus. De commissieleden brengen op 26 juli 1902 verslag uit aan de kerkenraad. 
Door een aantal leden is in totaal fl. 154,25 toegezegd. Sommige leden willen pas doneren als er 
daadwerkelijk een predikant is. De kerkenraad geeft twee commissieleden, Jac. van Klinken en M. 
Overbeeke, de opdracht de toegezegde gelden twee keer per jaar te incasseren. Het Handboek ten 
dienste van de Gereformeerde Kerken over 1903 geeft aan dat de gemeente van Nieuwerkerk op dat 
moment 210 leden en doopleden heeft en de gemeente van Oosterland 225 leden en doopleden. 
 
Omdat consulent ds. Van Bueren in het najaar van 1902 vertrekt naar De Bilt, wordt ds. G.W.H. 
Esselink te Zierikzee de nieuwe consulent. Hij zal op woensdagen in Nieuwerkerk catechisatie geven: 
om 15 uur de grote meisjes, om 16.30 uur de kleine kinderen en om 18.30 uur de grote jongens. Hij 
blijft over bij gemeentelid Poulus van Dongen.  
 
Ds. Esselink mag als consulent direct in actie komen, want op vrijdagavond 14 november 1902 wordt 
het nieuwe kerkorgel, in opdracht van de firma A.S.J. Dekker te Goes gebouwd door Th. Nohren te 
Roermond, plechtig in gebruik genomen. Ds. Esselink houdt een toespraak naar aanleiding van 
Kolossenzen 3:6. Mej. Joppe uit Zierikzee bespeelt het orgel voor de eerste maal. In verband met de 
ingebruikname nemen de beide voorzangers, L.D. van Klinken en M. Overbeeke, ontslag. De 
kerkenraad benoemt in zijn vergadering van 24 november 1902 de jonge gemeenteleden Jac. 
Heijboer, Jan Kloote en Max Folmer tot zogenaamde windaanbrengers. De elf jaar jonge Bartel 
Geleijnse, zoon van diaken Geleijnse, fungeert de eerste jaren als organist. 
 
Op 11 december 1902 vindt weer een verkiezing van ambtsdragers plaats. Ouderling C. Kloote wordt 
herkozen met 25 van de 26 uitgebrachte stemmen. Diaken A.J. Spruijtenburg wordt niet herkozen. Bij 
de eerste vrije stemming ontvangt hij slechts elf stemmen. Bij een tweede stemming ontvangt hij 
negen stemmen, terwijl Jac. van Klinken, zoon van de naar de Gereformeerde Gemeente 
overgestapte oud-diaken Jac. van Klinken, zeventien stemmen ontvangt. Van Klinken aanvaardt zijn 
benoeming. Hij wordt op zondag 4 januari 1903 in het ambt bevestigd en wordt ook scriba van de 
kerkenraad in plaats van diaken N.J. Geleijnse. Laatstgenoemde blijft kerkmeester (penningmeester). 
Al kort na het aantreden van de nieuwe scriba ontstaat er een klein conflict binnen de kerkenraad als 
Van Klinken ouderling Cats verwijt dat deze te veel bij enkele gemeenteleden komt en te weinig bij 
anderen. Dit valt slecht bij Cats. Hij geeft aan zijn ambt te willen neerleggen, maar laat zich 
uiteindelijk overhalen dit niet te doen. 
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Op 25 december 1902 overlijdt op 33-jarige leeftijd Aaltje de Rijke, echtgenote van Pieter Overbeek 
Jaczn, die vanaf 1912 geruime tijd ouderling zal zijn. De diaconie neemt gezamenlijk met het 
Burgerlijk Armbestuur de kosten van de verzorging van de drie jonge kinderen voor haar rekening. 
 
Op zondag 3 mei 1903 doen drie jonge gemeenteleden belijdenis van hun geloof in een dienst waarin 
consulent ds. Esselink voorgaat. Het betreft de 26-jarige Sara Hanse, de 24-jarige Leendert de Bil en 
diens 22-jarige echtgenote Jacoba de Bil-Hoogerland. Laatstgenoemden hebben wel eerst 
schuldbelijdenis moeten afleggen omdat zij kort voordien zijn getrouwd terwijl de bruid zwanger is. 
Het doen van schuldbelijdenis in verband met “overtreding van het zevende gebod” is iets wat in de 
eerste decennia van de twintigste eeuw veelvuldig voorkomt, ook in de Gereformeerde Kerk te 
Nieuwerkerk. 
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Intermezzo: De Gereformeerde Kerk van Oosterland na 1899 
 
In de kerkenraad van Oosterland resteren in 1899 de ouderlingen J. Quaak en J. Sijrier (voortaan 
preses) en diaken A.H. Koster. In de eerste vergadering na de splitsing stelt consulent ds. A. van 
Bueren dat Sijrier als inwoner van Nieuwerkerk geen ouderling in Oosterland meer hoort te zijn. 
Sijrier geeft aan dat hij niet aftredend is en op de eerstvolgende ledenvergadering blijkt dat de 
Oosterlandse leden unaniem Sijrier als ouderling willen behouden. Op 25 augustus 1899 worden 
twee nieuwe diakenen gekozen: de landbouwers P. Brouwer en J. bij de Vaate. Waar de ongedeelde 
gemeente tot 1899 nog uit ongeveer 400 leden bestond, gaat de Oosterlandse gemeente nu met 
ongeveer 200 leden verder. 
 
Nadat eerder op 20 maart 1900 tevergeefs op ds. L. Spoel te Poortvliet een beroep was uitgebracht, 
brengt de kerkenraad van Oosterland op 22 mei 1901 een beroep uit op de 39-jarige kandidaat C. 
Staal Fzn te Dordrecht. Deze neemt dit beroep eind juni aan. Kandidaat Staal moet op 21 augustus 
examen doen voor de classis Zierikzee, maar wordt daar vooralsnog niet toegelaten als predikant. 
Het examen wordt met drie maanden uitgesteld. In november 1901 wordt hij alsnog toegelaten. Ds. 
Staal zal de gemeente van Oosterland vele jaren, tot 1917, als predikant dienen. Bij zijn komst wordt 
bij de uit 1847 daterende Diekse Kaerke (die tot 1917 als kerk dienst zal doen) een nieuwe pastorie 
gebouwd voor ds. Staal en diens gezin.  
 
In januari 1904 wordt diaken Brouwer opgevolgd door A.J. Visser, havenmeester op Viane. In 
september 1904 legt diaken J. bij de Vaate zijn ambt neer. In februari 1905 ontstaat een fors conflict 
als blijkt dat ouderling J. Sijrier van mening is dat de gemeente door ds. Staal niet gesticht wordt. 
Sijrier legt zijn ambt neer. Later blijkt dat Sijrier en gemeentelid L. Otte van mening zijn dat ds. Staal 
niet bevindelijk genoeg preekt. In februari 1906 worden Sijrier en Otte als lidmaat van de gemeente 
geschrapt, volgens de notulen op eigen verzoek. Sijrier gaat met al zijn kinderen en kleinkinderen 
over naar de Oud Gereformeerde Gemeente te Nieuwerkerk (vanaf 1907 Gereformeerde Gemeente 
geheten), waar hij al sinds februari 1905 ter kerke gaat. Op 4 juni 1905 wordt zijn oudste kleinzoon 
Jan Sijrier, zoon van Jacob Sijrier en Janna van den Bos, op dat moment al twee jaar oud, al in de 
Gereformeerde Gemeente gedoopt. Kornelis de Bruijne volgt in februari 1905 Sijrier op als ouderling. 
 
Pas na het vertrek van Sijrier uit de Gereformeerde Kerk van Oosterland blijkt de tijd rijp voor een 
toenadering tussen de kerkenraden van Nieuwerkerk en Oosterland. Op 17 september 1906 wordt 
op initiatief van ds. Staal een verzoeningsbijeenkomst gehouden. De kerkenraad van Oosterland 
biedt aan dat ds. Staal met enige regelmaat in Nieuwerkerk voorgaat, zodat op die manier de in hun 
ogen nog openstaande schuld van fl. 600,- wordt vereffend, de helft van de fl. 1.200,- die het gebouw 
in de Weststraat in 1900 bij verkoop opbracht.  
 
De Oosterlandse gemeente groeit in de eerste jaren onder ds. Staal aanzienlijk. In 1906 bestaat de 
gemeente volgens het jaarboek uit 275 leden en omstreeks 1912 telt de gemeente ongeveer 300 
leden. Ds. Staal zal de Gereformeerde Kerk van Oosterland dienen tot april 1917, wanneer hij naar 
Oud-Vossemeer vertrekt. In datzelfde jaar wordt een nieuw kerkgebouw in gebruik genomen aan de 
Sint-Joostdijk. 
 
Per 12 mei 1919 gaat het overgrote deel van de ongeveer 350 leden – met medeneming van het 
nieuwe kerkgebouw aan de Sint-Joostdijk – over naar het verband van de Gereformeerde 
Gemeenten. Dat geldt ook voor de vijf van de zeven kerkenraadsleden: de ouderlingen M. Bolle, W. 
Bolle, K. de Bruijne en A.J. Visser en diaken J. Stouten. De overgebleven leden en doopleden, slechts 
64 in totaal, onder wie de diakenen P.A. Rotte en P. Brouwer – zij worden eind mei 1919 tot 
ouderling verkozen – zetten de Gereformeerde Kerk van Oosterland voort. Zij bouwen in 1920 een 
nieuw kerkgebouw aan de Lange Achterweg, in de achtertuin van ouderling P.A. Rotte. Dit gebouw 
bestaat bijna honderd jaar later nog steeds, zij het dat het al jaren een opslagruimte is. 



55 

 

 
Foto 4a.1. 
 
Dr. Smit gaat in het gereformeerde weekblad De Heraut van 20 april 1919 uitgebreid in op de 
uittreding van Oosterland (op dat moment is hem kennelijk nog niet bekend dat een klein gedeelte 
bij het verband van de Gereformeerde Kerken blijft): “In de piëtistische landstreek dreigde zoo iets al 
lang. Ze zijn daar eigenlijk van harte oud-Gereformeerd, door en door conservatief, levende bij 
voorkeur uit de oudste boeken der oudste vaderen, doodelijk bang voor de nieuwe bondjes der 
nieuwe mannen van dezen tijd. Dat zit er wel meer in Zeeland. (…) Er zijn plaatsen, waar het althans 
op Zondag nooit zwaar genoeg kan zijn en nooit bekommerd genoeg. (…) Wie zich daarin beter thuis 
voelt dan in de Geref. Kerken, welnu, die blijve niet, doch ga!”. 
 
De Gereformeerde Kerk van Oosterland zal nog zelfstandig blijven tot 7 november 1970, maar het 
ledenaantal zal vanaf de jaren dertig nooit meer dan honderd bedragen. Daardoor is de gemeente te 
klein om zelfstandig een predikant te beroepen. Ds. D. Bremmer is in de jaren 1924-1929 predikant 
van Oosterland en Bruinisse. Ds. H. Venema zal in de periode 1939-1945 aan Nieuwerkerk en 
Oosterland verbonden zijn. Vanaf 1955 tot 1970 zal de Nieuwerkerkse predikant dr. J.H. Becker als 
consulent vele predikantswerkzaamheden in Oosterland waarnemen. Op 7 november 1970 gaat de 
gemeente samen met de Gereformeerde Kerk van Nieuwerkerk onder de naam Gereformeerde Kerk 
Nieuwerkerk-Oosterland. Ongeveer de helft van de bijna zeventig leden en doopleden wordt lid in de 
fusiegemeente. Twee van de drie zittende ambtsdragers, ouderling A.J. Rotte en diaken J. op ’t Hof, 
treden toe tot de kerkenraad van de gefuseerde kerk. De overige gemeenteleden, inclusief diaken B. 
Hage, worden lid in een andere kerkelijke gemeente, in de meeste gevallen de Hervormde Gemeente 
te Oosterland of te Sirjansland. 
 
 

Ouderlingen Oosterland in chronologische volgorde 

Naam geb.datum Bevestiging Afscheid 

Jan Sijrier, landarbeider (Nieuwerkerk) 06-sep-1848 1891 09-feb-1905 

Jacob Quaak, landarbeider 28-nov-1866 22-jan-1898 14-sep-1912 

Kornelis de Bruijne, landarbeider 18-dec-1869 12-mrt-1905 08-jan-1913 

Marinus Cornelis van Driel, landbouwer 19-okt-1859 09-feb-1913 28-jan-1916 

Pieter Adam Rotte, broodbakker 29-nov-1880 27-apr-1913 10-mrt-1918 

Willem Bolle, landarbeider 17-jan-1880 28-jan-1916 12-mei-1919 

Kornelis de Bruijne, landarbeider (2e periode) 18-dec-1869 18-mei-1917 12-mei-1919 

Marinus Bolle, landarbeider 09-jan-1878 10-mrt-1918 12-mei-1919 

Adrianus Johannes Visser, havenmeester 17-mrt-1864 10-mrt-1918 12-mei-1919 

Pieter Adam Rotte, broodbakker (2e periode) 29-nov-1880 30-mei-1919 27-jan-1932 

Pieter Brouwer, landbouwer 08-jun-1862 30-mei-1919 07-sep-1922 

Cornelis Gouw, schoenmaker 28-jan-1860 16-nov-1923 11-apr-1924 

Marinus Capelle, metselaar 28-jan-1874 11-mrt-1932 17-feb-1939 

Jan van der Maas, horloger 09-apr-1901 11-mrt-1932 07-jun-1942 

Willem van Hoeve, landbouwer 25-jul-1904 17-feb-1939 22-jun-1954 

Johannes Martinus de Waal, gemeenteontvanger 24-mrt-1903 07-jun-1942 15-jan-1962 

Adam Jacob Rotte, broodbakker 20-jan-1918 18-sep-1954 07-nov-1970 

Hendrik Stuij, gepensioneerd onderwijzer 18-apr-1894 11-feb-1962 11-dec-1963 

Jan op ’t Hof, landbouwer 22-mei-1921 26-jan-1964 11-jan-1966 

Jan Leendert Edelschaap, makelaar 16-aug-1917 13-mrt-1966 02-jul-1968 
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Diakenen Oosterland in chronologische volgorde 

Naam geb.datum Bevestiging Afscheid 

Adriaan Hendrik Koster, arbeider 09-mrt-1843 vóór 1894 24-jan-1909 

Adriaan de Bruine, landarbeider 29-jul-1859 13-jan-1895 11-feb-1899 

Pieter Brouwer, landbouwer 08-jun-1862 10-sep-1899 14-feb-1904 

Jan bij de Vaate, landbouwer 31-jan-1847 10-sep-1899 22-sep-1904 

Adrianus Johannes Visser, havenmeester 17-mrt-1864 14-feb-1904 10-mrt-1918 

Marinus Bolle, landarbeider 09-jan-1878 18-mrt-1906 xx-jan-1910 

Cornelis van der Maas, koopman 22-jul-1865 24-jan-1909 19-mrt-1911 

Pieter Adam Rotte, broodbakker 29-nov-1880 19-mrt-1911 27-apr-1913 

Jakobus van der Have, landarbeider 19-sep-1871 21-jan-1912 08-jan-1914 

Jan Stouten Czn, landbouwer 07-mrt-1867 28-jun-1914 12-mei-1919 

Pieter Brouwer, landbouwer (2e periode) 08-jun-1862 18-mei-1917 30-mei-1919 

Pieter Adam Rotte, broodbakker (2e periode) 29-nov-1880 10-mrt-1918 30-mei-1919 

Marinus Gerardus bij de Vaate, landbouwer 15-jan-1881 30-mei-1919 23-mei-1920 

Marinus Cornelis van Driel, landbouwer 19-okt-1859 23-mei-1920 21-jun-1927 

Bartel Hage, landbouwer 13-jan-1905 07-aug-1927 05-mrt-1936 

Willem van Hoeve, landbouwer 25-jul-1904 11-mrt-1932 17-feb-1939 

Cornelis Jacob Zoeter, gemeentesecretaris 17-sep-1900 27-apr-1936 22-aug-1938 

Johannes Martinus de Waal, gemeenteontvanger 24-mrt-1903 18-sep-1938 07-jun-1942 

Cornelis Lansen, timmerman 09-mei-1892 17-feb-1939 13-nov-1939 

Jacob Jacobus Gerard Brouwer, landbouwer 17-nov-1905 07-jun-1942 08-aug-1948 

Cornelis Jacob Zoeter, gemeentesecretaris 17-sep-1900 01-nov-1942 15-mrt-1966 

Adam Jacob Rotte, broodbakker 20-jan-1918 08-aug-1948 18-sep-1954 

Bartel Hage, landbouwer (2e periode) 13-jan-1905 23-jan-1955 07-nov-1970 

Jan op ’t Hof, landbouwer 22-mei-1921 18-sep-1966 07-nov-1970 
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Hoofdstuk 5  Bijstand door ds. H. Cramer en verdere uitbouw van de gemeente (1903-1915) 
 
Op zondag 11 april 1903 (Eerste Paasdag) gaat in de Gereformeerde Kerk te Nieuwerkerk in alle drie 
de diensten ds. H. Cramer voor, 72-jarig emeritus predikant te Utrecht. Hij heeft desgevraagd aan de 
kerkenraad te kennen gegeven dat hij wel in Nieuwerkerk wil komen wonen, mits er een goede 
woning voor hem beschikbaar is. In de kerkenraadsvergadering van maandag 8 juni blijkt dat de 
kerkenraad dit idee wel ziet zitten. Het wordt op 15 juni met de leden besproken. Die zijn het geheel 
eens met het voorstel om ds. Cramer te benoemen.  
 
Ds. Herman Cramer werd op 13 januari 1831 in het Twentse Ootmarsum geboren en trad in 1862 te 
Meppel in het huwelijk met de in Duitsland geboren Maria Kirchhoff, die in 1903 al niet meer in leven 
is. Ds. Cramer volgde in het Duitse Barmen een opleiding tot evangelist, werkte voor een vereniging 
voor inwendige zending onder leiding van dr. Abraham Capadose en kwam na ontbinding van die 
vereniging in contact met de eerdergenoemde ds. Cornelis van den Oever. Op 11 april 1860 werd hij 
na een examen toegelaten als predikant in de gemeenten rond ds. Van den Oever, die juist in 1858 
uit het verband met de Kruisgemeenten was getreden. Ds. Cramer was aanvankelijk predikant te 
Meppel, waar hij in 1862 in het huwelijk trad, en werd in 1863 predikant te Lunteren. Op 3 november 
1867 werd hij met zijn gemeente opgenomen in het verband van de Christelijke Afgescheiden 
Gemeenten, die in 1869 met de Kruisgezinden zouden verenigen. Ds. Cramer was vervolgens 
christelijk gereformeerd predikant (vanaf 1892 gereformeerd) te Beekbergen (1868), Colijnsplaat 
(1869), Kamperland (1870), Puttershoek (1879), Oud-Beijerland (1880), Nieuw-Helvoet (1889) en 
Waarder (1891). In 1900 ging hij met emeritaat. Door zijn tienjarig verblijf op Noord-Beveland is hij al 
zeer vertrouwd met de situatie in de classis Zierikzee.99 
 
Foto 5.1 
 
Ds. Cramer vestigt zich op 1 augustus 1903 te Nieuwerkerk en woont daar op het adres Ring A3, in 
een gedeelte van de ruime woning van ouderling C. van Westen, de voorzitter van de kerkenraad. Op 
zondag 15 augustus 1903 gaat ds. Cramer voor het eerst voor; hij preekt alleen ’s middags en ’s 
avonds. Omdat er nu een “eigen predikant” is, wordt de avonddienst voortaan om 18.00 uur 
gehouden. Op voorstel van diaken Geleijnse besluit de kerkenraad dat ds. Cramer in de avonddienst 
in de regel uit de Heidelberger Catechismus preekt. Vanaf 22 september 1903 geeft ds. Cramer ook 
de catechisaties. 
 
De kerkenraad moet zich in het najaar van 1903 weer nadrukkelijk met het opzicht bezighouden. 
Jakob Heijboer wordt vermaand vanwege zonde tegen het vierde gebod (de zondagsheiliging). 
Elizabeth Braam is inmiddels in 1901 getrouwd met Jakob Stouten te Oosterland, maar zij weigert in 
Oosterland ter kerke te gaan en wil in Nieuwerkerk lid blijven. Tenslotte heeft Arie van Driel zich als 
dooplid vanuit Werkendam in Nieuwerkerk gevestigd, maar hij leeft mee in de Gereformeerde 
Gemeente, waar zijn aanstaande echtgenote Maatje Flikweert lid is. Dat is niet zoals het een 
gereformeerd dooplid betaamt, zo oordeelt de kerkenraad. 
 
Op 6 december 1903 worden ouderling C. van Westen unaniem en diaken Jac. Overbeek met grote 
meerderheid door de 35 aanwezige manslidmaten herkozen. De leden kiezen met 33 van de 35 
stemmen ds. Cramer tot ouderling, zodat hij ook formeel lid van de kerkenraad is. Hij wordt tevens 
voorzitter van de kerkenraad. Op zondag 3 januari 1904 vindt de bevestiging plaats door ds. C. Staal 
van Oosterland. 
 
Op 26 april 1904 vindt er een stevig gesprek plaats binnen de kerkenraad omdat er een conflict is 
ontstaan tussen diaken N.J. Geleijnse en een gemeentelid, wagenmaker Jac. van den Berg, die juist in 

 
99 Bos, Kruisdominees, blz. 182-183. 
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1903 vanuit Tholen in Nieuwerkerk is komen wonen. Van den Berg verwijt Geleijnse dat deze een 
vals getuigenis heeft afgelegd – het wordt niet duidelijk waar het precies om gaat – maar Geleijnse is 
het hier niet mee eens. Ondanks bezwaren van de andere kerkenraadsleden legt diaken Geleijnse in 
die vergadering zijn ambt neer. Hij blijft wel als kerkmeester de administratie uitvoeren tot januari 
1905. 
 
Op 27 mei 1904 moet dooplid Frederik Cats – hij is de oudste zoon van ouderling N.P. Cats maar 
groeit op bij zijn kinderloze oudoom en oudtante Paulus van Dongen en Pieternella Overbeeke – voor 
de kerkenraad verschijnen omdat hij kort voordien door de rechtbank is veroordeeld voor 
medeplichtigheid aan baldadigheid. Ook de kerkenraad wijst hem nog eens terecht. Op 20 juni 1904 
worden weer twee jeugdige leden vermaand vanwege overtreding van het vierde gebod. Het betreft 
Johannis van der Have en Jakob Heijboer. De laatste, die in 1903 ook al vermaand was, is 
gesignaleerd toen hij op zondag op de fiets naar de kerk in Zierikzee reed. Dat kan niet door de 
beugel, zo oordeelt de kerkenraad. 
 
Op 14 december 1904 wordt ouderling N.P. Cats herkozen met 28 van de 33 stemmen. In de 
vacature van diaken Geleijnse wordt landbouwer M.J. Stoutjesdijk – in maart 1904 vanuit Duivendijke 
teruggekeerd naar Nieuwerkerk – met 19 van de 33 stemmen tot diaken verkozen. De afgetreden 
Geleijnse ontvangt ook nog elf stemmen. Op zondag 1 januari 1905 vindt de bevestiging plaats. 
Stoutjesdijk volgt Geleijnse ook op als kerkmeester. Een jaar later, op 12 december 1905, worden 
ouderling Kloote en diaken Van Klinken met ruime meerderheid herkozen. 
 
Op zondag 21 mei 1905 doen drie jonge gemeenteleden belijdenis van hun geloof. De 68-jarige 
Pieter van der Linde wordt door de kerkenraad nog niet toegelaten, omdat zijn gezin volgens de 
kerkenraad nogal wat schulden heeft openstaan, wellicht bij gemeenteleden. Het zal er ook later niet 
meer van komen. Op zondag 1 juli 1906 doen twee al oudere gemeenteleden belijdenis van hun 
geloof. Het betreft Jacob de Bil (58) en diens vrouw Jozina Lems (55).  
 
In de kerkenraadsvergadering van 15 augustus 1905 wordt gesproken over problemen met het orgel 
dat nog geen drie jaar in gebruik is. De bouwer, de firma Dekker te Goes, stelt voor een nieuw orgel 
te plaatsen, maar daar gaat de kerkenraad niet in mee. Op 17 maart 1906 komt de heer Dekker het 
orgel bezien. 
 
In het najaar van 1905 is ouderling Kloote nogal eens verhinderd de kerkenraadsvergadering bij te 
wonen. Ouderling Van Westen spreekt hierover zijn afkeuring uit. Overigens is hij zelf ieder jaar vanaf 
oktober tot en met januari afwezig omdat hij de wintermaanden bij zijn kinderen “in Holland” 
doorbrengt. 
 
In de kerkenraadsvergadering van 7 december 1905 wordt besproken dat organist Bartel Geleijnse – 
hij is nog maar 14 jaar – het ouderlijk huis zal gaan verlaten in verband met studie. Hij zal in later tijd, 
vanaf 1924, de eerste directeur zijn van de gereformeerde Rudolphstichting in De Glind bij 
Barneveld. Zijn broer Jan Andries Geleijnse (13 jaar) zal hem als organist opvolgen, maar hij is niet 
sterk genoeg om drie keer per zondag het orgel te bespelen. Daarom mag de daaropvolgende broer 
Johannis Geleijnse (hij wordt in januari 1906 10 jaar) op kosten van de kerk les gaan nemen. 
 
Op 26 februari 1906 spreekt de kerkenraad over het feit dat drie doopleden, Adriaan Johannis de Bil, 
Johannis Marinus van der Have en Adriaan Lievense, al meer dan anderhalf jaar niet in de kerk zijn 
geweest. Besloten wordt hen te bezoeken. Op 17 april 1906 wordt besloten ook het gezin van 
Adriaan van Oost, in 1904 vanuit Rotterdam naar Nieuwerkerk verhuisd, te bezoeken omdat zij nooit 
ter kerke komen. Op Van Oost wordt een jaar later, op 6 mei 1907, de tweede trap van de censuur 
toegepast omdat hij op zondag gebruik heeft gemaakt van de tram. Dat gebeurt in maart 1908 
eveneens met het belijdend lid Johannes Adriaan de Bil. 
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Op zondag 12 augustus 1906 neemt ds. Cramer, inmiddels 75 jaar oud, in de avonddienst afscheid 
van Nieuwerkerk. Hij vestigt zich in Den Haag. Op 14 april 1917 zal hij te Hilversum overlijden, 
waarna hij op 18 april 1917 te Waarder, zijn laatste gemeente, wordt begraven. In het jaarboek 1918 
van de Gereformeerde Kerken is een “In memoriam” overgenomen uit de Rijnlandsche Kerkbode van 
de hand van ds. J.W. Gunst te Woerden. Hierin wordt ds. Cramer “wiens lengte was als Saul, ver 
boven de middelmaat” gekenschetst als een “gulle, opgewekte, blijde natuur, met een open oog voor 
de komische zijde van het leven, nochtans ernstig en gemoedelijk, en gehecht aan de aloude 
Gereformeerde leer. Humoristisch van aanleg, oprecht van karakter en vriendelijk van aard, was hij 
een gezellig man in den omgang. Zijn hartelijke lach deed weldadig aan. Op den predikstoel was hij 
plechtig en deftig, toch kwam ook hier de guit nu en dan om het hoekje gluren.” Ds. Gunst herinnert 
zich nog goed “den raad, dien hij mij gaf tot stichting en in het belang van de gemeente maar veel te 
lezen in de werken van de Schotsche predikers Ralph en Ebenezer Erskine.” Verder memoreert hij: 
“Onder de vele zaken, waar ds. Cramer verstand van had, behoorde ook het kloppen op de beurzen 
der aanwezigen.” 
 
Gedurende zijn driejarig verblijf in Nieuwerkerk heeft ds. Cramer zich zeer verdienstelijk gemaakt 
voor het christelijk onderwijs. Hij stond aan de wieg van de oprichting van de Vereniging School met 
den Bijbel op 19 mei 1904 en fungeerde als eerste voorzitter van het bestuur. Op 26 september 1905 
legde hij de eerste steen van de nieuwe school aan de Rollenklootsche Dijk. De school wordt op 31 
maart 1906 officieel geopend, enkele maanden voor het vertrek van ds. Cramer uit Nieuwerkerk.100 
 
Na het vertrek van ds. Cramer wordt ouderling C. van Westen opnieuw voorzitter van de kerkenraad. 
Ds. G. de Jager van Bruinisse wordt consulent van de gemeente. Hij verzorgt ook de catechisatie in 
Nieuwerkerk. Na het vertrek van ds. Cramer blijft het aanvangstijdstip van de avonddiensten zes uur. 
 
Op 3 januari 1907 worden ouderling C. van Westen en diaken Jac. Overbeek herkozen. Tot nieuwe 
ouderling wordt H. Arkema gekozen, sinds 1 april 1906 het eerste hoofd van de School met de Bijbel 
te Nieuwerkerk. Hij ondertekent evenals zijn voorgangers het ondertekeningsformulier aan het begin 
van het notulenboek, dat de volgende tekst kent: 
“Ondergetekenden, allen leden van den kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Nieuwerkerk, 
verklaren dat zij, door de genade Gods van harte eens zijn en instemmen met de leer der 
Gereformeerde Kerk in Nederland, zooals die is uitgedrukt in de Formulieren van Eenheid: den 
Heidelbergschen Catechismus, de zeven en dertig Geloofsartikelen, de vijf artikelen tegen de 
Remonstranten, vastgesteld door de Synode van Dordrecht 1618-1619. Zij wenschen niets anders 
dan bovengenoemde leer te gelooven, te belijden, te beleven en vóór te staan, en alles te verwerpen 
en in de mogendheid des Heeren te bestrijden, wat daarmede niet overeenstemt”. 
 
Op 12 februari 1907 spreekt de kerkenraad in aanwezigheid van consulent ds. De Jager met een 
gemeentelid dat schriftelijk heeft gevraagd of het niet mogelijk was over te gaan tot de 
Gereformeerde Kerken onder ’t Kruis (bedoeld is de Gereformeerde Gemeenten). Volgens de 
notulen wordt het gemeentelid door ds. De Jager aan de hand van een historische verhandeling 
ervan overtuigd “dat wij nu op het goede standpunt staan”. Op 3 juni 1907 bespreekt de kerkenraad 
hoe om te gaan met gemeenteleden die met hun echtgenoot kerken bij de Oud Gereformeerde Kerk 
of de Nederlandse Hervormde Kerk. Besloten wordt hen eerst nog te bezoeken en hen bij volharding 
te melden dat zij geacht worden niet meer bij de Gereformeerde Kerk te behoren. 
 
Op 12 augustus 1907 besluit de kerkenraad voor het komende jaar in de leesdiensten de 
catechismusverklaring te lezen van oudvader Theodorus van der Groe (1705-1784), die wel wordt 
beschouwd als de laatste vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie. De kerkenraad besluit in zijn 

 
100 A.S. Flikweert c.a., Komt kind’ren hoort naar mij, 100 jaar School met de Bijbel Nieuwerkerk, blz. 16. 
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vergadering van 11 september 1907 ds. R. Koolstra te Haamstede niet meer uit te nodigen, aangezien 
er veel mensen thuis blijven “omdat de gemeente hier niet gesticht kan worden met een predikant 
als voornoemd”.  
 
Op 13 september 1907 brengen Hare Majesteit Koningin Wilhelmina en de prins-gemaal hun eerste 
bezoek aan Schouwen-Duiveland. Ook in de notulen van de kerkenraadsvergadering wordt hiervan 
melding gemaakt. 
 
Op 17 december 1907 worden ouderling N.P. Cats en diaken M.J. Stoutjesdijk herkozen. Op 13 
januari 1908 wordt weer een vergadering gehouden met de manslidmaten. In deze vergadering 
vraagt M. Overbeeke – hij zal later nog diaken zijn – “of de ouderlingen niet uit éénen boek zouden 
kunnen lezen”. Scriba Van Klinken antwoordt dat dit niet gemakkelijk zal gaan omdat de preken eerst 
thuis nog gelezen moeten worden. Andere gemeenteleden klagen erover “dat de preeken welke 
broeder Arkema leest te veel voorwerpelijk zijn”. Deze gemeenteleden wordt erop gewezen dat zij 
zich dan bij broeder Arkema moeten vervoegen en dat deze broeder door de gemeenteleden zelf 
gekozen is. Op een ledenvergadering op 6 april 1907 vraagt M. Overbeeke concreter of broeder 
Arkema niet uit dezelfde boeken zou kunnen lezen als de andere ouderlingen. De notulen vermelden: 
“Deze broeder meent dat dit goed zou kunnen werken”. Ouderling Arkema geeft aan “dat wij niet 
met het volk rekening moeten houden maar dat wij de preken lezen die het volk het meest dienstig is 
en naar den eisch van Gods Woord”. “Over dit punt was nogal verschil van opinie”, zo notuleert 
scriba Van Klinken nogal eufemistisch. 
 
Op 3 februari 1908 besluit de kerkenraad na vele bezoeken Anthonie Leendert Lievense als belijdend 
lid te royeren omdat hij niet meer naar de kerk wil komen. Verder worden dooplid Simon Folmer 
(juist getrouwd) en belijdend lid Adriaan van Oost (eerder onder censuur geplaatst) geroyeerd, 
omdat zij wensen over te gaan naar de Nederlandse Hervormde Kerk. In 1909 wordt Pieternella 
Hermina Brekelmans-van der Have onder censuur geplaatst omdat zij de hervormde kerkdiensten 
bezoekt. Op 21 februari 1910 wordt zij op eigen verzoek geroyeerd in verband met overgang naar de 
Nederlandse Hervormde Kerk.  
 
Ouderling N.P. Cats doet in de kerkenraadsvergadering van 2 maart 1908 het voorstel om ds. Jac. 
Wisse, predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zierikzee, te vragen een keer door de 
week voor te gaan. Dit voorstel wordt verworpen omdat de stemmen staken (drie voor en drie 
tegen). 
 
In april 1908 doen vier gemeenteleden belijdenis van hun geloof. Marinus Willem de Kok wordt na 
bezwaren vanuit de gemeente nog niet toegelaten, omdat hij te weinig in de kerk komt. 
 
In april 1908 verzoekt ds. C. Staal te Oosterland om een gesprek met de kerkenraad van 
Nieuwerkerk. De kerkenraad besluit met een nipte meerderheid (vier tegen drie) dit toe te staan. Het 
duurt tot 16 november voordat het gesprek plaatsvindt. Ds. Staal wil dat de beide kerkenraden 
opnieuw met elkaar in gesprek komen over hun onderlinge verhouding. Verder kaart hij het 
consulentschap van ds. De Jager uit Brouwershaven aan. De kerkenraad wenst echter geen wijziging 
in het consulentschap aan te brengen. 
 
Op 30 november 1908 besluit de kerkenraad tot uitbreiding van het kerkgebouw omdat er een 
gebrek aan zitplaatsen ontstaat. In “de tuin” wordt een bank bijgemaakt met zes à zeven zitplaatsen. 
Het aantal leden van de gemeente is gestaag gegroeid van omstreeks 210 in 1899 naar omstreeks 
250. Dat in het eigen dorp naar de kerk kan worden gegaan, maakt de gemeente aantrekkelijk voor 
overstappers. Ook de oprichting van de School met de Bijbel maakt het aantrekkelijk in Nieuwerkerk 
te gaan wonen. 
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Op 8 december 1908 voert de kerkenraad in aanwezigheid van consulent ds. De Jager een intensief 
gesprek met Jan Sijrier, tot 1905 ouderling te Oosterland, die na ruim drie jaar bij de Gereformeerde 
Gemeente te hebben gekerkt naar de Gereformeerde Kerk van Nieuwerkerk wil overkomen. Sijrier is 
sinds de oprichting in 1904 ook secretaris van de Vereniging School met de Bijbel. Hij geeft te kennen 
dat zich altijd nog gebonden voelt aan de Gereformeerde Kerk en toont berouw over het eerdere 
verlaten van het kerkverband. Ook zijn zoon Pieter Sijrier, dochter Maatje Bakker-Sijrier en haar man 
Jakob Bakker en schoonzoon Johannes van den Ouden wensen als belijdend lid over te komen. De 
kerkenraad gaat hiermee akkoord na de verschillende gezinnen bezocht te hebben. De overkomst 
van Jan Sijrier wekt nogal wat beroering in Oosterland, omdat Sijrier in 1905 in die gemeente – met 
goedkeuring van de classis – onder censuur was geplaatst na het uiten van bezwaren tegen de zijns 
inziens weinig bevindelijke prediking van ds. Staal en vervolgens op 6 februari 1906 was overgegaan 
naar de Gereformeerde Gemeente te Nieuwerkerk. Op 1 februari 1909 voert de kerkenraad een 
gesprek met ds. Staal en ouderling Quaak van Oosterland. De kerkenraad van Nieuwerkerk deelt mee 
dat Sijrier schuld heeft beleden, ook over wat gebeurd is in Oosterland. In de loop van 1910 zal 
uiteindelijk toch nog een verzoeningsgesprek plaatsvinden tussen Sijrier en ds. Staal. 
 
Op 12 januari 1909 worden ouderling C. Kloote en diaken Jac. van Klinken met ruime meerderheid 
door de leden herkozen. In diezelfde ledenvergadering klaagt Paulus van Dongen erover “dat de heer 
Arkema zulke nieuwe preken leest, welke meest geleerdheid en bijna geen bevindelijke zaken in 
zijn”. Marinus Overbeeke herhaalt zijn klacht van een jaar eerder en meldt dat hij zich tot broeder 
Arkema heeft gewend, maar dat baatte niets. Ouderling Arkema betoogt “dat hij altijd 
gereformeerde preken leest, niet oude maar van de 19e eeuw, onder anderen van de predikanten 
Bavinck en Detmar en meer anderen, en dat dit voor de gemeente ook wel nuttig kan zijn”.  
 
Willem van Dijke doet op 4 februari 1909 tegenover de kerkenraad schuldbelijdenis in verband met 
overtreding van het zevende gebod. Als hij op 3 maart 1909 verzoekt belijdenis te mogen doen, dan 
kan de kerkenraad daarmee nog niet instemmen; hem wordt aangegeven dat hij nog maar een jaar 
moet wachten. Er staat genotuleerd “terwijl toch het kind gedoopt kan worden als de ouders de 
vragen die het formulier stelt kunnen beantwoorden.” De kerkenraad wijkt hier af van het beginsel 
dat tenminste één van de doopouders belijdend lid moet zijn. Van Dijke zal later vele jaren ouderling 
zijn. 
 
Op 5 april 1909 voert de kerkenraad een gesprek met Jacob Sijrier en Pieternella Klazina van den 
Ouden-Sijrier, kinderen van Jan Sijrier, die beiden belijdenis willen doen. Ten aanzien van Jacob Sijrier 
bestaat bij twee kerkenraadsleden aarzeling omdat “deze bij de menschen rondgaat met de vraag 
om hare varkens te laten inenten tegen de ziekte”. Vaccinatie is in die tijd nog een heikel onderwerp 
in de Gereformeerde Kerk van Nieuwerkerk. Op 26 april wordt Jacob Sijrier toch toegelaten tot het 
doen van belijdenis, evenals Willem van Dijke die op 3 maart nog was aangezegd dat hij nog een jaar 
moest wachten. 
 
Bij de jaarlijkse visitatie op 30 juni 1909 stellen de visitatoren, deze keer ds. Staal (Colijnsplaat) en ds. 
Baaij (Kamperland), opnieuw het niet deelnemen van twee diakenen aan het Heilig Avondmaal aan 
de orde. Dit is geen goed voorbeeld, zo stellen de visitatoren. Op 21 december 1909 worden 
ouderling C. van Westen en diaken Jac. Overbeek met ruime meerderheid herkozen. Ouderling 
Arkema wordt maar ternauwernood herkozen. In drie stemmingen is het een nek-aan-nekrace met 
Jan Sijrier, die een jaar eerder lid is geworden. In de derde ronde vergaren beiden 21 stemmen. In 
een vierde ronde krijgt ouderling Arkema 23 stemmen en Jan Sijrier 20, waarmee Arkema verkozen 
is. Na enig beraad aanvaardt hij zijn herbenoeming. 
 
In januari 1910 doet de heer Van den Doel uit Zierikzee het verzoek met zijn zangvereniging Soli Deo 
Gloria uit Bruinisse een uitvoering te mogen geven in het kerkgebouw. De kerkenraad wijst dit 
verzoek in zijn vergadering van 17 januari af. 
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In de vergadering van 11 april 1910 beraadslaagt de kerkenraad uitgebreid over de vraag of moet 
worden overgegaan tot het beroepen van een predikant. Besloten wordt enkele “leeraars” uit te 
nodigen om in de gemeente voor te gaan. 
 
Op 18 juli 1910 blijken de gezinnen van Leendert Braam (gehuwd met Jansje Overbeeke, weduwe 
van Giljam Flikweert) en Jan Kooijman de diensten niet meer te bezoeken. Aan hen zal een bezoek 
worden gebracht. Ook zal een bezoek worden gebracht aan ouderling N.P. Cats, bij wie kennelijk 
eveneens bezwaren zijn gerezen. Cats is nota bene zelf aanwezig in de vergadering waarin deze 
beslissing wordt genomen. 
 
In de vergadering van 1 augustus 1910 blijkt dat Jan Kooijman en Cornelia Kooijman-van Westen, 
beiden belijdend lid, met hun drie kinderen zijn overgegaan naar de Bakkeriaanse Gereformeerde 
Gemeente, waaruit zij afkomstig is. In de notulen is vermeld dat zij “zich bij de vergadering in de 
Weststraat voegen”. Ouderling Cats is niet aanwezig in de vergadering van 1 augustus en in de 
eerstvolgende vergadering van maandag 29 augustus 1910 evenmin. In die vergadering blijkt dat hij 
de voorafgaande zondag in de avonddienst, een leesdienst, van boosheid is weggelopen. Besloten 
wordt om te proberen op vrijdag 2 september met Cats te vergaderen. Die avond is Cats opnieuw 
niet aanwezig. Hij heeft inmiddels te kennen gegeven zijn ambt neer te willen leggen, zich van de 
Gereformeerde Kerk te willen losmaken en over te gaan naar de Gereformeerde Gemeente aan de 
Molenstraat. Zijn vrouw en kinderen blijven lid van de Gereformeerde Kerk. Saillant is dat Cats lid is 
en blijft van het schoolbestuur, samen met onder meer ouderling Kleemans en diaken Stoutjesdijk. 
 
Op 8 december 1910 besluit de kerkenraad dat de catechisaties voortaan worden gegeven aan de 
hand van het “vragenboekje” van Hellenbroek uit 1706. Tot die tijd werd Jacobus Borstius’ Kort 
begrip der christelijke leer uit 1665 gebruikt. 
 
Op 29 november 1910 wordt een ledenvergadering gehouden, onder meer om een nieuwe ouderling 
te verkiezen in de vacature-Cats. Jan Sijrier wordt tot ouderling gekozen. Hij ontvangt in de tweede 
ronde juist iets meer stemmen dan diaken M.J. Stoutjesdijk (19 tegen 17), maar hij bedankt voor zijn 
benoeming. Dan wordt een nieuwe vrije stemming gehouden, waarin Sijrier 24 van de 40 stemmen 
verkrijgt, zodat hij opnieuw gekozen is. Ditmaal neemt hij zijn benoeming wel aan. Diaken M.J. 
Stoutjesdijk wordt met ruime meerderheid herkozen. 
 
Op 8 december 1910 blijkt dat de leden Paulus van Dongen en Jan Folmer bezwaren hebben 
ingediend tegen de bevestiging van Sijrier. Ook komen er bezwaren binnen van de oud-diakenen N.J. 
Geleijnse en A.J. Spruijtenburg. Allen zijn wat oudere leden die zich nog goed kunnen herinneren dat 
Sijrier er in 1899 bewust voor koos niet met de gemeente van Nieuwerkerk mee te gaan. De 
bezwaren worden besproken in aanwezigheid van de nieuwe consulent ds. Van Schaik (Zonnemaire). 
Op 20 december 1910 vindt een uitgebreid gesprek plaats met Sijrier in aanwezigheid van ds. Van 
Schaik. Sijrier wil zich niet terugtrekken. Op 27 december 1910 besluit de kerkenraad op advies van 
de consulent de stemming te vernietigen, ook die voor diaken. Op 3 januari 1911 bespreekt de 
kerkenraad dit besluit met de ledenvergadering. 
 
Op 20 februari 1911 blijkt dat de classis heeft gesteld dat op grond van de kerkorde de verkiezing van 
ambtsdragers moet plaatsvinden uit tweetallen, die door de kerkenraad worden gesteld. Ook heeft 
de classis uitgesproken dat Sijrier niet meer kandidaat kon zijn nadat hij voor zijn eerste verkiezing 
had bedankt. Omdat in de classisvergadering blijkt dat er nog steeds “oud zeer” zit tussen ds. Staal 
van Oosterland en Sijrier, benoemt de classis een commissie om deze zaak in het reine te brengen. 
De commissie bestaat uit ds. Baaij (Kamperland) en ouderling Bastmeijer (Bruinisse). Een jaar later, 
op 5 augustus 1912, moet de kerkenraad vaststellen dat de verhouding tussen Sijrier en ds. Staal nog 
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steeds niet goed is. Zelfs drie jaar later, op 17 mei 1915, gaat de kerkenraad met Sijrier in gesprek 
omdat deze nog steeds niet de kerkdiensten bezoekt waarin ds. Staal voorgaat. 
 
Op 6 maart 1911 besluit de kerkenraad overeenkomstig het besluit van de classis tweetallen te 
stellen, te weten J. Sijrier en P. Overbeek voor ouderling en M.J. Stoutjesdijk en H. de Reus voor 
diaken. In de vergadering van 20 maart 1911 is voorzitter ouderling C. van Westen weer terug na zijn 
jaarlijkse verblijf in Holland. In die vergadering wordt alsnog besloten de verkiezingen een jaar uit te 
stellen. Diaken Stoutjesdijk blijft gewoon nog een jaar langer aan. In de kerkenraadsvergadering van 
19 april blijkt dat maar liefst twintig leden hebben gevraagd Jan Sijrier alsnog tot ouderling te 
bevestigen. De kerkenraad voldoet niet aan dat verzoek. 
 
Nadat deze verkiezingsperikelen wat zijn overgewaaid, doemt er opnieuw een heftig probleem op. 
Op 23 juni 1911 wordt ouderling Arkema, tevens hoofd van de christelijke school, in voorlopige 
hechtenis genomen in het Huis van Bewaring te Zierikzee, op verdenking van ontucht met een 
leerling.101 Volgens het archief van de Schoolinspectie vraagt meester Arkema op eigen verzoek 
ontslag aan, dat hem wordt verleend met ingang van 1 oktober 1911. Op 16 augustus 1911 wordt 
meester Arkema vrijgelaten uit voorlopige hechtenis. Hij wordt niet verder vervolgd omdat sprake is 
van geen of onvoldoende bewijs. Zijn schorsing wordt door het schoolbestuur opgeheven; het op 
eigen verzoek verleende ontslag wordt niet ongedaan gemaakt. Inmiddels is per 1 oktober 1911 een 
nieuw schoolhoofd benoemd in de persoon van C.L. de Jonge.102 
 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar, op 6 september 1911, verlaten negen kinderen de School 
met de Bijbel. Vijf van hen behoren tot de Gereformeerde Kerk: de twee jongste kinderen van Jacob 
van den Berg en Machelina Heijboer en de drie stiefkinderen van Leendert Braam: de kinderen van 
Giljam Flikweert en Jansje Overbeeke.  
 
Op 18 september 1911 is ouderling Arkema weer gewoon aanwezig op de kerkenraadsvergadering. 
Hij verricht zelfs de opening. Hij wordt vervolgens op 6 oktober 1911 met terugwerkende kracht per 
1 oktober 1911 benoemd tot onderwijzer aan de Tweede School met de Bijbel te Enschede. Uit de 
notulen van de kerkenraadsvergadering van 16 oktober 1911 blijkt dat hij op dat moment al naar 
Enschede is verhuisd. In de kerkenraadsvergadering van 13 november wordt gemeld dat “de vrouw 
van mr. A” deze week zal vertrekken naar Enschede. Haar wordt attestatie verleend. Meester 
Arkema zal nog tot 1932 in Enschede werkzaam zijn. Ook daar zal hij ouderling zijn. Hij overlijdt op 6 
oktober 1941 op 71-jarige leeftijd te Den Haag. 
 
Op 16 oktober 1911 besluit de kerkenraad een verzoek te richten tot de kerkenraad van de juist 
vacant geworden gemeente Zonnemaire om een combinatie aan te gaan voor het beroepen van een 
predikant. In de vergadering van 30 oktober blijkt dat Zonnemaire hieraan niet wil meewerken. 
Consulent ds. Staal te Oosterland zal de komende jaren de catechese voor zijn rekening nemen. 
 
In de vergadering van 30 oktober 1911 beraadslaagt de kerkenraad over de invulling van de 
ouderlingvacature. Na het vertrek van Cats en Arkema zijn er nog maar twee ouderlingen: Van 
Westen (die in de wintermaanden afwezig is) en Kloote. Twee van de kerkenraadsleden willen Sijrier 
opnieuw kandideren maar de andere drie zijn daarop tegen. Uiteindelijk wordt besloten een tweetal 
te stellen van P. Overbeek en H. de Reus. Omdat De Reus te kennen geeft een kandidatuur niet te 
kunnen aanvaarden, besluit de kerkenraad alsnog een vrije stemming te houden, die op 21 
november 1911 plaatsvindt onder leiding van consulent ds. C. Staal. Bij de eerste stemming krijgt P. 
Overbeek 12 stemmen, M.J. Stoutjesdijk 10 en J. Sijrier 6. Bij de tweede stemming ontvangt P. 

 
101 Archief Huis van Bewaring te Zierikzee. 
102 A.S. Flikweert c.a., Komt kind’ren hoort naar mij, 100 jaar School met de Bijbel Nieuwerkerk, blz. 28. 
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Overbeek 19 stemmen en M.J. Stoutjesdijk 16, zodat Overbeek is verkozen. Hij aanvaardt zijn 
benoeming en wordt op 10 december 1911 bevestigd. 
 
In de vergadering van 20 december 1911 besluit de kerkenraad dat voortaan jaarlijks de helft van de 
kerkenraadsleden aftredend is. Op 4 januari 1912 worden bij een vrije stemming ouderling Kloote en 
de diakenen Van Klinken en Stoutjesdijk met ruime meerderheid herkozen. Hetzelfde gebeurt bijna 
een jaar later, op 23 december 1912, met de ouderlingen Van Westen en P. Overbeek en diaken Jac. 
Overbeek. 
 
Op 20 december 1911 besluit de kerkenraad het belijdend lid Johannis van der Have te royeren 
omdat hij reeds lang niet ter kerke komt en vele gesprekken hem niet tot een ander inzicht hebben 
kunnen brengen. 
 
Op 8 januari 1912 bespreekt de kerkenraad het voorstel het in 1902 geplaatste orgel door de firma 
Dekker uit Goes te laten repareren voor een bedrag van maar liefst fl. 450,-, bijna de helft van wat er 
jaarlijks aan inkomsten voor de kerk binnenkomt. Daarbij moet het hele orgel uit elkaar wordt 
gehaald. Daartegenover staat wel een garantieperiode van twintig jaar. Nog maar twee jaar eerder, 
op 21 februari 1910, was door de kerkenraad al besloten fl. 150,- te besteden aan verbetering van 
het orgel. Op 29 januari 1912 benoemt de kerkenraad een orgelcommissie bestaande uit de 
gemeenteleden N.J. Geleijnse (oud-diaken), C.L. de Jonge (hoofd der school), A.J. Spruijtenburg (oud-
diaken) en J.H. Tieleman (aannemer). Uiteindelijk besluit de kerkenraad op 12 februari 1912 fl. 700,- 
te besteden aan de reparatie van het orgel. Daarvoor wordt dan wel een register (Bourdon 16’) 
bijgeplaatst alsook 12 pijpen voor de Viola di gamba 8’.103 
 
Op 14 februari 1913 houdt de kerkenraad een ledenvergadering, waarop 36 manslidmaten aanwezig 
zijn. Gesproken wordt over de mogelijkheden een predikant te beroepen. Geconstateerd wordt dat 
daarvoor fl. 1.800,- per jaar nodig is, maar dat de jaarlijkse inkomsten slechts fl. 1.385,- zijn. Kort 
daarop wordt “het huis van Brouwer”, gelegen naast de kerk, aan de kerkenraad aangeboden om als 
pastorie te kopen. Na een bespreking met de leden op 3 maart 1913, besluit de kerkenraad het 
oostelijk deel van de woning (nr. A 174, later Ooststraat 12) aan te kopen voor een bedrag van fl. 
4.000,-. De verkopers van het huis zijn de gebroeders Willem en Cornelis Brouwer, bouwkundigen, 
die meeleven met de gemeente. Zij bewonen zelf vanaf omstreeks 1915 het westelijk deel van het 
pand (nr. A 174a, thans Ooststraat 10). 
 
De levering van de pastorie vindt plaats op 14 januari 1914. Op diezelfde datum vindt bij notaris 
Korteweg de overdracht plaats van het tussen de kerk en de pastorie gelegen perceel grond aan 
rustend landbouwer Hubregt van de Zande Hzn, die er een nieuwe woning laat bouwen, die in later 
tijd (vanaf 1950) bewoond zal worden door Jac. Rentier (Ooststraat 14). De bewoners van de pastorie 
krijgen recht van overpad zodat de predikant achterlangs via een pad van 75 cm breed van de 
pastorie naar de kerk kan lopen. Dit recht blijft bestaan, zolang de pastorie en de kerk in één hand 
zijn.104 
 
Op 3 april 1913 worden vijf jonge gemeenteleden toegelaten tot het doen van belijdenis. Aan één 
van hen, onderwijzer M.A. Lindhout, nog maar 20 jaar oud en afkomstig uit Oud-Vossemeer, wordt 
gevraagd waarom hij maar twee keer naar de kerk komt, terwijl er toch drie keer kerk is. 
Nieuwerkerk en Oosterland zijn op dat moment de enige Gereformeerde Kerken op het eiland waar 
nog drie keer per zondag dienst is; vanaf 1919 is Nieuwerkerk zelfs de enige. 
 

 
103 Opdrachtcahiers fa. A.S.J. Dekker, aangehaald in artikel Prosper Sevestre op website orgelsinzeeland.nl.  
104 W.H. Kesteloo, publicatie over woningen aan de Ooststraat te Nieuwerkerk. 
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Omdat het aantal zitplaatsen in de kerk opnieuw ontoereikend wordt, besluit de kerkenraad op 16 
juni 1913 opnieuw een extra bank bij te plaatsen. Op 20 oktober 1913 worden verbouwplannen voor 
de juist aangekochte pastorie met de leden besproken. Enige tijd later, op 23 februari 1914, besluit 
de kerkenraad een bruggetje aan te leggen als toegang naar de pastorie. De dames Labrijn en 
Capelle, drie zeer vermogende ongetrouwde halfzusters die sympathiseren met de gemeente, 
nemen het leeuwendeel van de kosten voor hun rekening.  
 
Foto 5.2 
 
Op 14 januari 1914 worden ouderling Kloote en diaken Stoutjesdijk opnieuw herkozen. Diaken Jac. 
van Klinken stelt zich op de ledenvergadering – het is voor zijn mede-kerkenraadsleden een 
verrassing – niet meer beschikbaar voor een nieuwe termijn. Hij vindt een periode van elf jaar lang 
genoeg. Op 2 februari 1914 wordt na een vrije stemming H. de Reus tot diaken gekozen. Hij krijgt in 
de derde ronde 23 stemmen tegenover M. Overbeeke 13. Op 22 februari 1914 vindt de bevestiging 
plaats. Diaken Jac. van Klinken wordt als scriba opgevolgd door diaken M.J. Stoutjesdijk, die ook al 
kerkmeester is. Op 21 december 1914 worden de ouderlingen Van Westen en Overbeek en diaken 
Overbeek in een vrije stemming herkozen. Vanuit de gemeente wordt het bezwaar geuit dat er geen 
dubbeltallen zijn gesteld. 
 
In maart 1914 wordt een jongelingsvereniging opgericht. Op 13 maart 1914 vraagt het bestuur van 
de vereniging of de jongelingen wekelijks van de pastorie gebruik mogen maken. Dat wordt 
toegestaan.  
 
Op 27 april 1914 besluit de kerkenraad dat ouderling Overbeek en diaken Stoutjesdijk een tweetal 
predikanten gaan beluisteren en enig onderzoek naar hen verrichten: ds. T. Bouma te Doorn en ds. C. 
Dekker te Ooltgensplaat. Op 11 mei 1914 besluit de kerkenraad deze predikanten als tweetal aan de 
gemeente voor te stellen. Bij de bespreking van de concept-beroepsbrief staat ouderling Van Westen 
erop dat er driemaal per zondag dienst des Woords zal zijn, oftewel dat de te beroepen predikant 
driemaal per zondag voor zal gaan. Ouderling Overbeek meent dat het bezoeken van de huizen meer 
vrucht zal dragen dan het driemaal per zondag voorgaan. Van Westen geeft daarop aan dat hij 
“wegens den hoogen ouderdom” (hij is inmiddels 80 jaar) niet altijd meer in staat is voor te gaan. Op 
de ledenvergadering, die op 14 mei 1914 wordt gehouden, stemmen 37 leden op ds. Bouma, 5 op ds. 
Dekker en zijn er 3 stemmen van onwaarde. Ds. Bouma bedankt voor het op hem uitgebrachte 
beroep. Bijzonder is dat op ds. Bouma zestien jaar eerder, in 1898, ook al een beroep was 
uitgebracht. Ook toen was hij al predikant te Doorn. 
 
Op 28 juli 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Verschillende jongeren worden gemobiliseerd. 
Een stroom van Belgische vluchtelingen bevolkt Nederland. De leegstaande pastorie wordt gebruikt 
om Belgische vluchtelingen te herbergen. Op 26 november 1914 wordt besproken dat de 
vluchtelingen eerstdaags de pastorie zullen verlaten. 
 
Omdat de kerkenraad niet tevreden is over ds. Staal, wordt op 26 november 1914 besloten dat de 
catechisaties voortaan zullen worden gegeven door een tweetal ouderlingen. Ouderling C. Kloote zal 
’s middags catechisatie houden en ouderling P. Overbeek ’s avonds. 
 
Op 29 maart 1915 verkiezen de manslidmaten ds. J.S. Langen te Gouda als te beroepen predikant. Op 
hem worden 41 stemmen uitgebracht tegen slechts 2 op ds. A. Scheele te Veere. Op 19 april 1915 
wordt een extra ledenvergadering gehouden omdat ds. Langen heeft aangegeven dat er een groot 
verschil zit tussen zijn traktement in Gouda en het door Nieuwerkerk toegezegde traktement. De 
beslissing wordt op zijn verzoek met acht dagen verdaagd. De leden gaan ermee akkoord dat op het 
traktement van fl. 1.200,- een toeslag wordt gegeven. Het mag niet baten: ds. Langen bedankt toch. 
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Op 12 juli 1915 doet de scriba, diaken Stoutjesdijk, het voorstel – waarschijnlijk met het oog op het 
beroepingswerk – een student van de Vrije Universiteit te laten voorgaan. Het merendeel van de 
broeders acht dit niet geraden. 
 
Op 9 augustus 1915 wordt opnieuw een ledenvergadering gehouden ter beroeping van een 
predikant. De kerkenraad stelt geen tweetal maar doet het voorstel ds. G. Klumper te Gouda te 
beroepen. Het voorgestelde traktement is slechts fl. 1.000,-. Daarvoor zal het nodig zijn maandelijks 
contributie te heffen onder de leden, bij de gegoeden fl. 1,- en bij de “mingegoeden” fl. 0,50. Oud-
ouderling Jan Sijrier vreest dat dit bedrag te laag is. Hij merkt verder op dat “in tegenwoordige tijd 
vele gereformeerde predikanten in de verbondsleer te ver gaan en dat hij best kan begrijpen dat de 
prediking van enkele leeraars bestrijding vindt”. Het lijkt erop dat hij nog steeds doelt op de 
prediking van ds. Staal te Oosterland. Van de 33 aanwezige leden zijn er 21 voor het beroepen van 
ds. Klumper, zijn er tien voor wachten en stemmen er twee blanco. Reeds twee weken later, op 7 
september 1915, kan worden gemeld dat ds. Klumper het beroep naar Nieuwerkerk heeft 
aangenomen.  
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Hoofdstuk 6  De eerste eigen predikant: ds. G. Klumper (1915-1919) 
 
De nieuwe predikant, ds. Klumper, doet al een maand na aanneming van het beroep, op zondag 10 
oktober 1915, in de middagdienst intrede te Nieuwerkerk, nadat hij in de morgendienst door ds. 
Westerbeek van Eerten is bevestigd. De nieuwe predikant, Gerrit Klumper, werd geboren op 5 
augustus 1857 te Kampen als zoon van Peter Klumper en Aartje Sneller. Hij trouwde in 
Aarlanderveen op 4 november 1898 met Margaretha de Winter, geboren op 27 april 1863 te 
Amsterdam. Omstreeks 1888 was Klumper godsdienstleraar van de Nederlandsche Vereeniging van 
Vrienden der Waarheid. Vanaf 2 september 1896 was hij student aan de Theologische School van de 
Christelijke Gereformeerde Kerken te Rijswijk. Hij werd op 6 november 1898 christelijk gereformeerd 
predikant te Aarlanderveen, op 4 november 1900 te Gouda en op 30 april 1905 te ’s Gravenmoer. In 
november 1913 vroeg hij emeritaat aan per 1 februari 1914, maar dit werd niet gehonoreerd. Op 16 
februari 1915 legde hij zijn ambt neer en ging hij over naar de Gereformeerde Kerken in Nederland. 
Hij vestigde zich te Gouda en werd op 21 april 1915 door de classis ’s-Hertogenbosch beroepbaar 
gesteld. Gedurende zijn tijd te Gouda verliet minstens een derde van de gemeente de Christelijke 
Gereformeerde Kerk om zich te voegen bij de Gereformeerde Gemeente. Ook liet hij zijn gemeente 
een grote schuldenpost na. Hij werd genoemd “een potentaat met een voorwerpelijke prediking”.105  
 
Foto 6.1 
 
Op de eerste kerkenraadsvergadering na de intrede van ds. Klumper, op 26 oktober 1915, draagt 
ouderling Van Westen de voorzittershamer over aan de nieuwe predikant. Op 22 november 1915 
spreekt de kerkenraad met de leden over plannen tot bouw van een nieuwe consistoriekamer. Zo 
kan de oude ruimte bij de kerk worden getrokken en is er ook meer ruimte voor de catechisatie. 
Gemeentelid J.H. Tieleman, sinds 1910 in Nieuwerkerk woonachtig, neemt de bouw voor zijn 
rekening. 
 
Op 20 december 1915 worden ouderling Kloote en de diakenen De Reus en Stoutjesdijk met ruime 
meerderheid herkozen. Er zijn nu wel degelijk tweetallen gesteld: de tegenkandidaten zijn Jan Sijrier 
(ouderling) en C. Sijrier en Max. Folmer (diaken). Op de in februari gehouden reguliere 
ledenvergadering spreekt ds. Klumper uit “dat het hem vreemd is dat op deze manier inzage der 
boeken geschiedt”. Het is sinds jaar en dag gebruik dat de boekhouding van de kerk en de diaconie 
aan de manslidmaten ter inzage wordt gegeven. 
 
In de vergadering van 10 januari 1916 vraagt ds. Klumper hoe tot uitbreiding van het aantal 
zitplaatsen in de kerk gekomen kan worden. Scriba Stoutjesdijk notuleert: “Bevreesd zijnde dat het 
fraaie van de kerk teloor zou gaan, wordt hierin geen besluit genomen”. Op 11 februari 1916 bepaalt 
de kerkenraad dat alleen de hoogste klasse der schoolgaande kinderen en de kinderen beneden de 
vijftien jaar op de catechisatie worden toegelaten, “daar wij het voorrecht genieten een christelijke 
school te hebben”. Op 15 mei 1916 neemt oud-diaken A.J. Spruijtenburg ontslag als organist nadat 
hij door broeder Geleijnse, wiens zoons eerder organist waren, “als organist onbillijk is behandeld”.  
 
De kerkenraad besluit op 15 mei 1916, op voorstel van ds. Klumper, dat bij de viering van het Heilig 
Avondmaal eerst de mannen en daarna de vrouwen zullen aangaan. Zijn voorstel om de ouderlingen 
te laten zitten bij het toetreden der gemeente – zij waren gewoon te staan – wordt aangehouden. 
Met de komst van ds. Klumper vergadert de kerkenraad minder vaak dan voorheen. Waar in het 
verleden gemiddeld om de twee weken werd vergaderd, komt de kerkenraad nu één keer per maand 
of soms één keer per twee maanden bijeen. 
 

 
105 G.D. Pas, J. Visser en A.C. Witvliet, Het braambos niet verteerd, blz. 77-86, en Joh. de Haas, Gedenkt uw voorgangers, 
deel 3, blz. 132. 
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In de vergadering van 1 augustus 1916 wordt gesproken over het feit dat gemeentelid Adriaan 
Stoutjesdijk te Ouwerkerk enigszins het socialisme zou zijn toegedaan. Met hem wordt een gesprek 
gevoerd over dit gevoelige onderwerp: het is een jaar voor de Russische Revolutie en twee jaar voor 
de mislukte revolutie van Troelstra. In dezelfde vergadering wordt met dankbaarheid vastgesteld dat 
een zuster der gemeente een volledig avondmaalstel heeft geschonken. 
 
Op 27 december 1916 worden de ouderlingen Van Westen en P. Overbeek met ruime meerderheid 
herkozen. Hun tegenkandidaten zijn C. Sijrier en Max. Folmer. Diaken Jac. Overbeek wordt nipt 
herkozen met 25 stemmen; tegenkandidaat M. Overbeeke ontvangt 19 stemmen. Een jaar later, op 
25 december 1917 (Eerste Kerstdag), worden ouderling Kloote en de diakenen Stoutjesdijk en De 
Reus met ruime meerderheid herkozen. Hun tegenkandidaten zijn deze keer Joh. Heijboer 
(ouderling) en C. Dijkgraaf en W. van Dijke (diakenen). 
 
In de kerkenraadsvergadering van 8 januari 1917 wordt besproken dat de echtgenote van ds. 
Klumper, mevrouw Klumper-de Winter, al geruime tijd ziek is. Ds. Klumper vraagt in verband hiermee 
verhoging van zijn traktement met fl. 200,- per jaar. De kerkenraad gaat hiermee akkoord, na dit op 
15 januari met de leden te hebben besproken. 
 
Op 11 december 1917 besluit de kerkenraad, op voorstel van ds. Klumper, de Dankdag voor gewas 
en arbeid niet meer op de laatste woensdag in november te houden (zoals meer gemeenten in 
Zeeland gewoon zijn) maar op de eerste woensdag in november, zoals eerder ook al gebruik was. Dit 
besluit zal aan de kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente (bedoeld is: Gereformeerde 
Gemeente) worden meegedeeld. Ook besluit de kerkenraad dat ds. Klumper voortaan in de 
wintermaanden niet ’s avonds maar ’s middags zal voorgaan. Daarnaast blijft hij voorgaan in de 
morgendienst. 
 
Op 28 januari 1918 wordt de jaarvergadering met de leden gehouden. De ontvangsten van de kerk 
over het jaar 1917 bedragen fl. 2.471,49 tegenover fl. 2.430,52 aan uitgaven. De diaconie telt fl. 
603,47 aan inkomsten tegenover fl. 547,99 aan uitgaven. Ruim twee maanden later, op 8 april 1918, 
besluit de kerkenraad de zitplaatsgelden met fl. 1,- per jaar te verhogen. 
 
Op 10 maart 1918 overlijdt na een lang ziekbed op 54-jarige leeftijd Margaretha Klumper-de Winter, 
echtgenote van ds. Klumper. Zij is de laatste weken, vanaf 4 februari 1918, verpleegd door de 
twintigjarige te Rotterdam geboren Tannetje Enzlin. Zij blijft na het overlijden van mevrouw Klumper 
woonachtig in de pastorie als hulp in de huishouding en wel tot 14 september 1918. 
  
In de loop van 1918 ontstaan forse spanningen rond ds. Klumper. In de kerkenraadsvergadering van 
23 november 1918 is ds. Klumper niet aanwezig. Daarop besluit de kerkenraad hulp in te roepen bij 
de kerkenraden van Zierikzee en Bruinisse. Ouderling Kloote fungeert vanaf dat moment als 
voorzitter. Op 29 november 1918 is een vervolgvergadering in aanwezigheid van ds. Wielenga en 
ouderling Mulder van Zierikzee en de ouderlingen Bastmeijer en De Waal van Bruinisse. Het blijkt dat 
– zo notuleert scriba Stoutjesdijk – “ds. Klumper zonder verlof van de kerkeraad is vertrokken en er is 
grote tegenstand in de gemeente veroorzaakt door zijn houding tegenover Tannetje Enzlin die 
mevrouw Klumper heeft verpleegd”. Ds. Klumper heeft meegedeeld dat hij op advies van huisarts 
Vleugels Schutter naar een herstellingsoord in Driebergen is gegaan – volgens een artikel in de 
Zierikzeesche Nieuwsbode d.d. 27 januari 1919 rustoord Vredestein – maar de kerkenraad twijfelt 
aan de ziekte van ds. Klumper. Aan de kerkenraad wordt geadviseerd ds. Klumper te dwingen terug 
te keren, tenzij hij nader bewijs overlegt van zijn ziektetoestand. Ds. Wielenga zal de kerkenraad met 
raad en daad bijstaan. Scriba Stoutjesdijk meldt in zijn hoedanigheid van kerkmeester: “De financiële 
toestand der gemeente is zeer treurig uit weerzin tegen het te gemeenzaam verdrag van den 
predikant met Tannetje Enzlin”. De kerkelijke kas blijkt op 18 december 1918 niet toereikend om alle 
schulden te voldoen. 
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Op 13 december 1918 wordt een extra ledenvergadering belegd onder leiding van ds. Wielenga. 
Inmiddels is door ds. Klumper een verklaring overgelegd waaruit de noodzaak van een opname is 
gebleken. Op 18 december 1918 besluit de kerkenraad in verband met de toestand van de gemeente 
geen verkiezing van ambtsdragers te houden.  
 
Op 6 januari 1919 wordt onder leiding van ds. Wielenga een kerkenraadsvergadering gehouden, 
waarbij ook ds. Klumper aanwezig is. Negen gemeenteleden krijgen toestemming bij deze 
vergadering aanwezig te zijn en uitgebreid hun grieven op tafel te leggen. Het betreft allerlei grieven, 
maar toch wel het meest in het bijzonder zijn “te nauwe omgang met Tannetje Enzlin”. Een week 
later, op 12 januari 1919, wordt een ledenvergadering gehouden waarop in totaal 48 leden aanwezig 
zijn. Ds. Klumper is zelf niet aanwezig, maar hij heeft aan de scriba een briefje overhandigd waarin hij 
bekent de oorzaak van alle kerkelijke ellende te zijn, waarvoor hij vergiffenis vraagt. Op de 
ledenvergadering wordt uitgebreid het woord gevoerd door hoofdonderwijzer C.L. de Jonge. Hij is 
van mening dat de schulderkenning “gelet op de vele leugens” niet aanvaard kan worden. De Jonge 
stelt voor de problematiek naar de classis te brengen en de schuldbelijdenis niet te aanvaarden. Dit 
voorstel wordt gesteund door 45 van de 48 aanwezige leden. Weer een week later, op 20 januari 
1919, is de reguliere jaarvergadering. Bij het sluiten van de boeken blijkt dat er in 1918 fl. 2.645,92 is 
binnengekomen maar fl. 2.712,87 is uitgegeven. 
 
Op 28 januari 1919 bespreekt de kerkenraad, in aanwezigheid van ds. Wielenga en de deputaten 
naar artikel 13 van de Dordtse Kerkorde, een emeritaatsaanvraag van ds. Klumper. Ook in de 
Zierikzeesche Nieuwsbode d.d. 27 januari 1919 wordt hiervan melding gemaakt. De kerkenraad 
besluit de emeritaatsaanvraag op de eerstvolgende classicale vergadering in te brengen. 
Verschillende kerkenraadsleden hebben wel moeite met het eervolle karakter van dit emeritaat, 
maar uiteindelijk wordt het kerkenraadsbesluit unaniem genomen. In de kerkenraadsvergadering van 
3 februari 1919 komt oud-diaken N.J. Geleijnse melden dat er binnen de gemeente veel onvrede is 
over de aanvraag van het emeritaat. Losmaking had zijns inziens meer voor de hand gelegen. Een 
week later, op 11 februari 1919, vergadert de kerkenraad weer. Door 66 manslidmaten is een 
protestbrief ingediend tegen het eerdere besluit van de kerkenraad. De kerkenraad besluit alsnog 
“nu de juiste toedracht naderhand bekend is geworden” losmaking van ds. Klumper aan te vragen. 
Inmiddels is ds. Klumper volgens het bevolkingsregister op 3 februari 1919 verhuisd naar Teteringen 
bij Breda. 
 
Al deze vergaderingen, vanaf november 1918 tot en met februari 1919, hebben plaatsgevonden 
zonder de nestor, ouderling C. van Westen, inmiddels 85 jaar oud, die in de wintermaanden bij zijn 
kinderen in Holland verblijft. Op 24 maart 1919 is hij voor het eerst weer aanwezig. Op 26 maart 
1919 vergadert de classicale vergadering. De classis benoemt een commissie om de hele zaak te 
onderzoeken. Op 27 maart 1919 brengt de kerkenraad verslag uit van de classicale vergadering aan 
de ledenvergadering. Er zijn 41 leden aanwezig. Inmiddels is er in de gemeente een bijzondere 
rondgang geweest om het ontstane financiële tekort weg te werken. Daarbij is maar liefst fl. 452,50 
opgehaald. 
 
Op zondag 20 april 1919 wordt aan de gemeente bekendgemaakt dat ds. Klumper geschorst is in zijn 
ambt. Op zondag 4 mei 1919 wordt aan de gemeente meegedeeld dat ds. Klumper zich heeft 
onttrokken aan de kerkelijke tucht en daarmee aan de Gereformeerde Kerken.106 Hij zal op 31 januari 
1937 op 79-jarige leeftijd te Breda overlijden. 
 
Foto 6.2 

 
106 Zierikzeesche Nieuwsbode 9 mei 1919. 
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Hoofdstuk 7  Langdurig vacant (1919-1931) 
 
Na het vertrek van ds. Klumper blijft ouderling Kloote de voorzittershamer hanteren. Hij zal, zo wordt 
op 24 november 1919 besproken, ook de catechisatie gaan verzorgen. Op 15 september 1919 is 
ouderling Van Westen voor het laatst aanwezig op een kerkenraadsvergadering. Hij blijft formeel nog 
ouderling, maar doet geen dienst meer en bezoekt ook geen vergaderingen meer. In deze 
vergadering spreekt de kerkenraad over het feit dat verschillende doopleden in het geheel niet meer 
ter kerke komen en met enige regelmaat de Hervormde Kerk bezoeken. De betreffende doopleden 
zullen door de ouderlingen worden bezocht. 
 
Foto 7.1 
 
Op 23 december 1919 wordt een stemming gehouden voor twee ouderlingen en een diaken. 
Ouderling P. Overbeek is aftredend en herkiesbaar. Daarnaast wil de kerkenraad een nieuwe 
ouderling omdat ouderling Van Westen geen dienst meer doet en vanwege het vertrek van ds. 
Klumper veel leesdiensten gehouden moeten worden. Jan Sijrier heeft tevoren aangegeven vanwege 
zijn leeftijd – hij is 71 jaar – geen kandidaat te willen zijn. De herkiesbare ouderling P. Overbeek 
ontvangt 44 van de 59 stemmen, C. Sijrier 30, C.L. de Jonge 23 en Max. Folmer 6. Vervolgens wordt 
tot tweemaal een herstemming gehouden tussen Sijrier, De Jonge en Folmer, maar steeds behaalt 
geen van hen een meerderheid. De aftredende diaken Jac. Overbeek wordt niet herkozen. Hij 
ontvangt slechts 20 stemmen en zijn tegenkandidaat M. Overbeeke 37. Deze aanvaardt zijn 
benoeming. Op 28 december 1919 vindt een extra ledenvergadering plaats waarin wordt vastgesteld 
dat C. Sijrier bij nader inzien bij de eerste stemming wel degelijk een meerderheid had (30 van de 59 
stemmen), zodat hij alsnog verkozen verklaard wordt. Sijrier aanvaardt zijn benoeming echter niet. 
De kerkenraad biedt aan de gemeenteleden excuses aan voor de ontstane verwarring. 
 
Foto 7.2 
 
Op 23 januari 1920 vindt een extra kerkenraadsvergadering plaats waarbij een vertegenwoordiging 
van de kerkenraad van Oosterland aanwezig is alsmede consulent ds. Wielenga. Na het vertrek van 
ds. Staal naar Oud-Vossemeer (in april 1917) is de gemeente van Oosterland in 1919 fors kleiner 
geworden doordat het overgrote deel van de leden met medeneming van het in 1917 
nieuwgebouwde kerkgebouw aan de Sint-Joostdijk is toegetreden tot het verband van de 
Gereformeerde Gemeenten. De overgebleven groep (nog geen honderd leden en doopleden) bouwt 
in 1920 een nieuw kerkgebouw aan de Lange Achterweg. De beide kerkenraden zijn een voorstander 
van het samen beroepen van een predikant, waarbij Nieuwerkerk 2/3 en Oosterland 1/3 van de 
kosten voor zijn rekening neemt. Dit voorstel wordt op 6 april 1920 met de leden besproken. Deze 
steunen het voorstel met 33 tegen 3 stemmen. Ook steunen de leden het voorstel dat de 
pastorielasten geheel door Nieuwerkerk worden gedragen; in Nieuwerkerk staat tenslotte een 
pastorie. 
 
Op 15 juni 1920 belegt de kerkenraad een extra ledenvergadering. Ds. P.J. Baaij, die juist afscheid 
heeft genomen van de gemeente Kamperland, heeft aangeboden als emeritus predikant de 
gemeente van Nieuwerkerk te dienen. De kerkenraad stelt voor op dit aanbod in te gaan. De leden 
zijn vrijwel unaniem voor: 44 leden stemmen voor bij 1 onthouding. Vanuit de gemeente wordt wel 
aangegeven dat dit voorstel strijdig lijkt met de afspraak die juist twee maanden eerder met de 
kerkenraad van Oosterland is gemaakt. De ouderlingen P. Brouwer en P.A. Rotte van Oosterland 
brengen inderdaad een dag hun later hun teleurstelling over in een extra kerkenraadsvergadering. 
Op 4 juli 1920 vergadert de kerkenraad opnieuw met de broeders Brouwer en Rotte uit Oosterland. 
Besloten wordt de combinatie – het samen beroepen – toch voort te zetten. Dit betekent dat 
Nieuwerkerk niet in zee gaat met ds. Baaij. Ook wordt besloten dat de ouderlingen P. Overbeek 
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(Nieuwerkerk) en P. Brouwer (Oosterland) samen een of meer mogelijk te beroepen predikanten 
gaan beluisteren. 
 
Op 20 september 1920 besluit de kerkenraad, opnieuw in aanwezigheid van de Oosterlandse 
ouderlingen Brouwer en Rotte, een tweetal aan de leden van beide gemeenten voor te stellen: ds. 
H.N. Basoski te Moerdijk en ds. E.J. van Voorst te Numansdorp en Klaaswaal. Op 28 september 1920 
is er een gezamenlijke ledenvergadering, waarop in totaal 67 manslidmaten aanwezig zijn. Op ds. 
Basoski worden 56 stemmen uitgebracht en op ds. Van Voorst 11, zodat ds. Basoski, inmiddels al 61 
jaar oud, wordt beroepen. Het traktement wordt bepaald op fl. 2.400,- per jaar, fl. 1.600,- voor 
rekening van Nieuwerkerk en fl. 800,- voor rekening van Oosterland. Ds. Basoski bedankt voor het 
beroep. 
 
Inmiddels zijn weer twee nieuwe gezinnen toegevoegd aan de Gereformeerde Kerk van Nieuwerkerk. 
Bakker A.J. Rotte, die in Oosterland is opgegroeid en daar belijdenis heeft gedaan, vestigt zich in 
1919 met zijn vrouw Janna Rotte-Remijn, afkomstig uit Brouwershaven, in de bakkerij aan de Ring. In 
augustus 1920 vestigt onderwijzer K.B. bij de Vaate, benoemd als onderwijzer aan de School met de 
Bijbel, zich met zijn vrouw M.P.L. bij de Vaate-Bienefelt en drie kinderen vanuit Zierikzee te 
Nieuwerkerk. Rotte en Bij de Vaate zullen in de toekomst beiden deel uitmaken van de kerkenraad. 
 
Foto 7.3 
 
Op 6 december 1920 moet de kerkenraad vaststellen dat het lidmaat Jakob Bakker “niet meer bij de 
zijnen vertoeft”. Eerder dat jaar was Bakker al onder de eerste trap van de censuur geplaatst in 
verband met een veroordeling voor diefstal; na berouw was de censuur op 20 september opgeheven. 
Op 7 juni 1921 wordt de echtscheiding uitgesproken tussen hem en zijn echtgenote Maatje Sijrier 
Jandr, die met negen jonge kinderen achterblijft. In december 1921 is Bakker uit de gevangenis 
ontslagen. In februari 1922 mag hij met goedvinden van de classis worden uitgeschreven als zijnde 
zonder attestatie vertrokken. 
 
Op 21 december 1920 vindt de jaarlijkse verkiezing van ambtsdragers plaats. Omdat ouderling Van 
Westen geen dienst meer doet, wil de kerkenraad komen tot een vierde ouderling. Er wordt een 
viertal gesteld, waaruit ouderling Kloote (die sinds 26 oktober 1920 vanwege een naamswijziging 
Kleemans heet) wordt herkozen (met 42 stemmen) en C. Sijrier met 43 stemmen wordt gekozen. De 
andere kandidaten zijn A.J. Rotte en D.J. Flikweert. Sijrier neemt zijn benoeming nu wel aan. De 
diakenen H. de Reus en M.J. Stoutjesdijk zijn herkiesbaar. Ook hier wordt een viertal gesteld met de 
oud-diakenen N.J. Geleijnse en Jac. van Klinken. M.J. Stoutjesdijk wordt herkozen met 51 stemmen. 
H. de Reus ontvangt slechts 25 stemmen, N.J. Geleijnse 23 en Jac. van Klinken 7. Er vindt een 
herstemming plaats tussen Geleijnse, die 25 stemmen ontvangt, en De Reus, die 20 stemmen krijgt. 
Dit houdt in dat diaken De Reus niet herkozen wordt en dat oud-diaken Geleijnse na achttien jaar 
weer terugkeert in de kerkenraad. De bevestiging vindt plaats op 2 januari 1921 door ds. C.J. 
Wielenga te Zierikzee. 
 
Op de ledenvergadering van 21 december 1920 brengt Geleijnse naar voren dat hij liever zag dat er 
zelfstandig beroepen zou worden. Hij ziet weinig heil in een combinatie met Oosterland. Volgens de 
notulen “betuigen eenige broeders onbehoorlijk hunne instemming”.  
 
In de kerkenraadsvergadering van 28 december 1920 blijkt dat er klachten zijn binnengekomen over 
het onbehoorlijk zitten op de gaanderij. “Het schijnt dat de koster geen zeggenschap aldaar heeft”. 
Ouderling P. Overbeek zal de betreffende jongens persoonlijk aanspreken. Bij herhaling mogen zij 
niet meer op de gaanderij zitten. 
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In de eerste kerkenraadsvergadering in nieuwe samenstelling, op 14 januari 1921, vraagt diaken 
Geleijnse of de broeders geduld zullen hebben met zijn karakter. In de vergadering van 17 maart 
1921 wordt Geleijnse vermaand door voorzitter Kleemans omdat hij – hij is gewoon slechts twee 
keer per zondag naar de kerk te gaan – niet bij de voorbereidingspreek voor het Heilig Avondmaal 
aanwezig was. Geleijnse belooft dat voortaan wel te doen.  
 
Op 17 maart 1921 wordt besproken dat vier gemeenteleden belijdenis van het geloof wensen af te 
leggen. De kerkenraad heeft bezwaren tegen één van hen, Jacob Guiliaem Viergever, omdat deze op 
zondagavond zijn verloofde in Oosterland bezoekt, die bovendien van een ander kerkverband is. Op 
23 mei 1921 doet Viergever opnieuw een verzoek om belijdenis te mogen doen. De kerkenraad 
weigert hierin toe te stemmen, omdat hij verkering heeft met een meisje uit een andere kerk. 
Viergever belooft dat zijn verloofde hem zal volgen naar de Gereformeerde Kerk, maar dat mag niet 
baten: hij mag geen belijdenis doen. Viergever gaat in beroep bij de classis. Op 4 oktober 1921 wordt 
een speciale kerkenraadsvergadering belegd op verzoek van een classicale commissie. Bij deze 
vergadering is ook rustend ouderling Van Westen aanwezig. Op 26 oktober 1921 blijkt dat Viergever 
zijn dooplidmaatschap wil opzeggen. De kerkenraad is van mening dat hij te veel door zijn meisje 
wordt beïnvloed. De classis draagt begin 1922 de kerkenraad van Nieuwerkerk op de zaak opnieuw te 
behandelen. Op 1 augustus 1922 vergadert de kerkenraad met ds. Z. Hoek (Zonnemaire) en ouderling 
D. Mulder (Zierikzee) van de classicale commissie over de kwestie. De classicale commissie is van 
oordeel dat de kerkenraad wel wat te hard heeft geoordeeld door Viergever niet toe te laten. De 
commissie wijst op het verschil tussen doopleden en belijdende leden. De kerkenraad is het daarmee 
niet eens: “Als de Gereformeerde Kerk zo handelt met onze doopleden, dan kan er veel door”. Jacob 
Viergever belijdt desgevraagd zijn schuld over het eerder willen opzeggen van zijn dooplidmaatschap. 
Op 3 juli 1923 vraagt hij alsnog zijn dooplidmaatschap op wegens overgang naar de Nederlandse 
Hervormde Kerk. 
 
De kerkenraad besluit op 17 maart 1921 dat de ondersteuning van de weduwe van Jan de Haas (ten 
behoeve van een hulp in de huishouding) wordt beëindigd omdat zij geen lid is van de gemeente. Dat 
was haar man weliswaar ook niet, maar hij bezocht wel trouw de kerkdiensten. De vrouwen van oud-
ouderling N.P. Cats en G.W. de Reus zijn al lange tijd niet meer in de kerk geweest. De kerkenraad 
besluit dat zij bij volharden zullen worden uitgeschreven (“niet meer erkend lid te zijn van de 
Gereformeerde Kerk”). Op 2 augustus 1920 blijkt dat “vrouw Cats” – haar man is al sinds 1910 lid van 
de Gereformeerde Gemeente – niet naar de kerk kan komen, omdat zij lijdt aan toevallen. De 
kerkenraad besluit haar als lidmaat af te snijden van de Gereformeerde Kerk. Ouderling C. Sijrier 
stemt als enige tegen. Hij vindt dat te snel tot afsnijding wordt overgegaan. Op 12 september 1921 
vervoegt haar zoon F. Cats zich bij de kerkenraad. Hij voert aan dat eerst censuur had moeten 
plaatsvinden. De kerkenraad wijzigt zijn standpunt niet. 
 
Op 8 april 1921 bespreekt de kerkenraad dat zij graag ds. P. van Dijk te Heinkenszand wil beroepen, 
die op zondag 3 april is voorgegaan. Dan zijn er echter meer inkomsten nodig. Omdat de kerkenraad 
het traktement wil vaststellen op fl. 3.000,-, is er fl. 800,- per jaar meer nodig. Hierover wordt op 13 
april 1921 met de leden gesproken. Enkele leden verwijten de kerkenraad dat er niet met Oosterland 
is gesproken, terwijl er toch enkele maanden eerder was besloten samen te beroepen. Even later 
blijkt dat de kerkenraad van Oosterland niet gelukkig is met het optreden van de Nieuwerkerkse 
kerkenraad. Op maandag 23 mei 1921 gaan de leden akkoord met het voorstel van de kerkenraad de 
combinatie met Oosterland na een jaar alweer te beëindigen. In 1923 zal Oosterland een combinatie 
aangaan met de gemeente van Bruinisse, die kleiner is dan Nieuwerkerk. In 1924 zal ds. D. Bremmer 
predikant worden van deze combinatie. 
 
De kerkenraadsvergadering van 11 mei 1921 eindigt onaangenaam als aan het eind van de 
vergadering wordt gesproken over de invulling van het scribaat. Diaken M.J. Stoutjesdijk wil graag 
scriba blijven, maar de kerkenraad verkiest met drie tegen twee stemmen diaken N.J. Geleijnse tot 
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nieuwe scriba. Diaken Stoutjesdijk weigert echter het scribaat over te dragen. In een extra 
vergadering op 23 mei wil Stoutjesdijk nog steeds niet van een overdracht weten. Dan komt de aap 
uit de mouw. Stoutjesdijk verwijt Geleijnse dat hem “geen boeken toe te vertrouwen zijn”, omdat hij 
bij zijn aftreden als diaken in 1905 (toen hij door Stoutjesdijk werd opgevolgd) de administratie niet 
zou hebben overgedragen. Geleijnse ontkent dit en zegt “Waarom is daar dan nooit eerder over 
gesproken?”. Geleijnse vraagt om een spoedige bespreking met de visitatoren. Deze extra 
vergadering vindt plaats op 1 juni 1921. Aanwezig zijn de visitatoren ds. Z. Hoek (Zonnemaire) en ds. 
W. Goedhuijs (Haamstede). Ook is aanwezig “onze oude broeder Van Westen”. In deze vergadering 
biedt diaken Stoutjesdijk desgevraagd zijn excuses aan voor zijn valse beschuldigingen. Deze excuses 
worden aanvaard. Geleijnse treedt vanaf dat moment volledig op als scriba. Hij notuleert aanzienlijk 
uitgebreider dan zijn voorgangers. 
 
Op 25 augustus 1921 besluit de kerkenraad tot het aanleggen van een gasaansluiting voor de kerk, 
dit omdat de Gascommissie te Zierikzee aanbiedt om onder meer met de burgerlijke gemeente gas te 
leveren. Daardoor kan een voordelig tarief berekend worden: 14 cent per m3, waarbij de leiding vrij 
is. Vrijwel alle lampen in de kerk kunnen gebruikt blijven worden omdat zij al bestemd zijn voor 
gasverbruik. 
 
In verband met tijdelijke werkloosheid is de diaconie genoodzaakte enkele gemeenteleden tijdelijk te 
ondersteunen. De weduwe van Johannes Hoogerland wordt ondersteund door het Burgerlijk 
Armbestuur. Dit acht de kerkenraad niet juist. “Wij moeten als kerk des Heeren zorgen voor onze 
eigen broeders en zusters”.  
 
Op 8 december 1921 wordt besloten dat de kachel voortaan niet meer op zondagmorgen maar al op 
zaterdagmiddag wordt aangemaakt. Op 19 december 1921 besluit de kerkenraad het loon van koster 
Overbeek desgevraagd te verhogen naar 80 gulden.  
 
Ouderling P. Overbeek meldt op 8 december 1921 dat hij zich niet meer herkiesbaar wil stellen. Op 
verzoek van zijn mede-kerkenraadsleden komt hij op 19 december op zijn besluit terug; hij hoeft dan 
niet meer ’s avonds huisbezoek te doen. De kerk zal hem dan de dagen uitbetalen die hij bij zijn 
“patroon” vrij moet vragen. Hoofdonderwijzer C.L . de Jonge geeft aan dat hij geen kandidatuur als 
ouderling kan aanvaarden in verband met zijn drukke werkzaamheden als hoofd der school. Op 3 
januari 1922 worden ouderling P. Overbeek en diaken M. Overbeeke met ruime meerderheid 
herkozen. Hun tegenkandidaten zijn diaken M.J. Stoutjesdijk (ouderling) en Joh. van Dijke (diaken). 
De kerkenraad besluit op 10 februari 1922 dat de kerkenraadsvergaderingen voortaan maximaal 
twee uur zullen duren. 
 
Foto 7.4 
 
In februari 1922 vraagt onderwijzer J.N. Flikweert toestemming om de consistorie op zondag na de 
avonddienst te mogen gebruiken voor de “J.V.”. De kerkenraad besluit eerst navraag te doen bij de 
leiding van de bestaande jongelingsvereniging, de onderwijzers De Jonge en Bij de Vaate. Als blijkt 
dat “meester De Jonge” geen bezwaren heeft – hij kan er zelf niet bij zijn – gaat de kerkenraad op 17 
februari 1922 akkoord met het verzoek. Het bestuur van de jongelingsvereniging meldt in oktober 
1922 aan de kerkenraad dat zij in het bezit is gekomen van een goede bibliotheek, waarmee “zij in de 
huisgezinnen wenschen te circulairen”. De kerkenraad “beziet met genegenheid deze mededeling”. 
Op 7 mei 1923 wijst de kerkenraad een verzoek van de jongelingsvereniging af om de consistorie 
voortaan op zondag te mogen gebruiken voor de knapenvereniging onder leiding van “meester Bij de 
Vaate”. Op 2 mei 1924 vraagt het bestuur van jongelingsvereniging Obadja onder toezicht te mogen 
staan van de kerkenraad. Die gaat daarmee akkoord. Bepaald wordt dat bij toerbeurt een ouderling 
en een diaken aanwezig zullen zijn. 
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Foto 7.5 
 
Op 17 februari 1922 besluit de kerkenraad predikanten te gaan beluisteren om te komen tot een 
tweetal. Op 31 maart 1922 stelt de kerkenraad een tweetal bestaande uit ds. G.H. de Jonge 
(Naarden) en ds. J. Vesseur (Stad aan het Haringvliet). Op de ledenvergadering op 5 april 1922 
worden 13 stemmen uitgebracht op ds. De Jonge en 47 op ds. Vesseur. Het traktement wordt 
bepaald op fl. 2.400,-, een lager bedrag dan in 1921 was vastgesteld. Ds. Vesseur bedankt. 
 
Op de ledenvergadering van 5 april 1922 wordt ouderling C. van Westen herdacht, die op 2 april 
1922 op 89-jarige leeftijd overleed, volgens de notulen “van de strijdende kerk hier beneden is 
overgegaan in de triomferende kerk”. Hij was vele jaren – ook al vóór de verzelfstandiging van 
Nieuwerkerk – ouderling van de gemeente en bleef dit tot aan zijn dood, ook al kon hij niet meer 
dienstdoen. De kerkenraad plaatst in verband met het overlijden van ouderling Van Westen een 
advertentie in het kerkelijk blad De Bazuin. 
 
Illustratie 7.6 
 
In de kerkenraadsvergadering van 20 maart 1922 klaagt diaken Geleijnse over het feit dat voorzitter 
Kleemans in de voorafgaande weken tot twee maal toe een doordeweekse dienst bij de “Oud 
Gereformeerden” (bedoeld is: Gereformeerde Gemeente) heeft bijgewoond, toen daar dr. W. den 
Hengst (voormalig gereformeerd predikant) en ds. J. Vreugdenhil (voormalig christelijk gereformeerd 
predikant) voorgingen. Kleemans ziet daar geen enkel bezwaar in en zegt dat hij een volgende keer 
weer naar ds. Den Hengst zal gaan luisteren. Hij roept Geleijnse op mee te gaan, “dan kun je horen 
hoe gereformeerd Den Hengst is”. Op 12 april 1922 ontstaat er opnieuw een conflict tussen Geleijnse 
en Kleemans. Kleemans vindt dat Geleijnse hem steeds dwarszit. 
 
Op 24 april 1922 uit diaken M. Overbeeke zijn ongenoegen over het feit dat ds. F.J. van den Ende uit 
Kamperland op zondag 23 april dezelfde dag weer naar huis is teruggekeerd, terwijl toch het besluit 
was genomen dat predikanten op zondag niet zouden reizen. Op 15 mei 1922 wordt gemeld dat 
verschillende gemeenteleden op zondagavond 14 mei onder het gehoor zaten van ds. J. Fraanje in de 
Gereformeerde Gemeente. Deze gemeenteleden zullen worden bezocht, niet zozeer omdat zij elders 
ter kerke zijn gegaan maar omdat zij de eigen avonddienst hebben verzuimd. 
 
Op 21 juli 1922 spreekt de kerkenraad over het verzoek van Thonis Schiettekatte en zijn vrouw 
Cornelia Suzanna van der Male – zij wonen al sinds 1916 in Nieuwerkerk – om met hun kinderen (van 
de elf wonen er nog negen thuis) te mogen overkomen vanuit de Nederlandse Hervormde Kerk. Hun 
oudste zoon Aarnoud Johannes heeft in 1920 al belijdenis gedaan, als hij trouwt met Johanna 
Overbeek. De stemmen staken op dat moment (drie tegen drie). Naar aanleiding van een 
visitatieverslag spreekt de classicale vergadering in oktober 1922 uit dat het gezin Schiettekatte zou 
moeten worden toegelaten. De kerkenraad gaat op 20 oktober 1922 met één stem tegen overstag. 
Het gezin Schiettekatte wordt alsnog lid. Hun zoon Paulus Schiettekatte doet in 1925 belijdenis als hij 
trouwt met Jacoba Heijboer. 
 
Foto 7.7 
 
Op 13 november 1922 besluit de kerkenraad een bezoek te brengen aan gemeentelid F. Cats. Deze is 
kort voordien failliet verklaard. Zijn huis en bouwland zijn op 3 november 1922 op een publieke 
verkoop verkocht. Hij wordt op 1 december 1922 onder censuur gezet. Op 12 februari 1923 komt 
Cats boos ter vergadering omdat hij meent ten onrechte onder censuur gezet te zijn. De kerkenraad 
wijst hem erop dat hij is doorgegaan met het lenen van geld terwijl hij wist dat hij niet meer zou 
kunnen terugbetalen. Cats kan na deze toelichting begrip opbrengen voor het besluit. Nadat hij 
berouw heeft getoond, wordt de censuur op 9 maart 1923 door de kerkenraad opgeheven. 
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De catechese wordt dit seizoen – evenals vorig jaar – gegeven door ds. Goedhuijs uit Haamstede. 
Deze ontvangt daarvoor fl. 6,50 per keer. Er zijn drie groepen: één groep meisjes en twee groepen 
jongens (12 tot 16 jaar en ouder dan 16). Ook in het seizoen 1923-1924 zal ds. Goedhuijs de 
catechisaties verzorgen. 
 
Ouderling C. Sijrier vraagt op 13 november 1922 of de scriba wel geregeld aan de gastvoorgangers 
vraagt of zij ook uit de catechismus zullen preken. Dit gebeurt namelijk volgens Sijrier maar zelden. 
Scriba Geleijnse zegt dat hij dat toch wel degelijk altijd doet. Op 1 december 1922 besluit de 
kerkenraad 75 boekjes te bestellen met de titel “Waarom zijt gij gereformeerd”om deze aan te 
bieden aan de belijdende leden. Aan hen zal gevraagd worden 40 cent bij te dragen; de kerk draagt 
dan 15 cent bij. De kerkenraad besluit op 15 december 1922 dat op Eerste Kerstdag maar twee keer 
dienst zal worden gehouden; de avonddienst komt te vervallen. 
 
De diaconie krijgt het in de jaren ’20 beduidend drukker. In de kerkenraadsvergadering van 29 
augustus 1922 melden de diakenen dat de inkomsten te laag zijn om de toegenomen uitgaven te 
dekken. De inkomsten van de diaconie over 1922 bedragen fl. 685,20 tegenover fl. 911.03, zo blijkt 
op de ledenvergadering van 15 januari 1923. In de vergadering van 24 december 1922 melden de 
diakenen dat zij voor zes huisgezinnen kleding hebben verstrekt. Anderen bedankten voor de 
aangeboden steun. De kerkenraad maant de diakenen voorzichtig en zuinig te zijn “gezien de 
tijdsomstandigheden”. Ook bepaalt de kerkenraad dat de diakenen niet meer hoeven “rond te gaan” 
maar dat, zoals in andere kerken in Zeeland, gemeenteleden hun behoefte aan “kleding of deksels” 
per briefje kunnen indienen bij de diakenen. 
 
Op 9 januari 1923 vindt weer een verkiezing van ambtsdragers plaats. Hieraan voorafgaand 
openbaart zich weer een conflict binnen de kerkenraad. Oud-ouderling Jan Sijrier heeft bezwaren 
ingediend tegen de kandidatuur van aftredend diaken Geleijnse, omdat deze voorzitter zou zijn van 
een feestcommissie “en de kerk kan geen tweeslachtig mensch in zijn dienst gebruiken”, aldus Sijrier. 
Het bezwaar wordt besproken in een extra vergadering op 4 januari 1923, in aanwezigheid van 
consulent ds. C.J. Wielenga. Geleijnse zegt niets van een feest af te weten of het moest het 
Koninginnefeest van twee jaar geleden zijn, waarvan hij voorzitter was. Naar later blijkt is deze 
feestcommissie in stand gebleven. Sijrier zegt dat hij een en ander van ouderling Kleemans en diaken 
Stoutjesdijk heeft vernomen. Dan zijn de poppen aan het dansen. De consulent spreekt zijn 
verontwaardiging uit over het feit dat Kleemans en Stoutjesdijk kennelijk buiten de kerkenraad om 
over een mede-kerkenraadslid hebben gesproken. Uiteindelijk betuigen ze hierover hun spijt. De 
ouderlingen Kleemans en Overbeek zijn echter wel van mening dat een kerkenraadslid geen lid van 
een doorlopende feestcommissie kan zijn. Consulent ds. Wielenga ziet daar echter geen enkel 
bezwaar in. Het kan zelfs zeer nuttig zijn, zo stelt hij, omdat op die manier veel tegengehouden kan 
worden. Aan het eind van de vergadering adviseert ds. Wielenga de verplichte aftreding in te voeren, 
zodat de kerkenraad op zijn tijd ververst worden. De kerkenraad besluit aldus, maar het zal nog vele 
jaren duren voor dit besluit daadwerkelijk geëffectueerd wordt. 
 
Bij de verkiezingen op 9 januari 1923 wordt ouderling Kleemans maar net herkozen. Hij krijgt 30 
stemmen, terwijl zijn tegenkandidaat onderwijzer K.B. bij de Vaate 24 stemmen krijgt. De diakenen 
M.J. Stoutjesdijk en N.J. Geleijnse krijgen respectievelijk 40 en 34 stemmen; de andere kandidaten 
D.J. Flikweert en Jac. van Klinken 18 en 16 stemmen. Geleijnse kan zijn benoeming niet direct 
aanvaarden. Hij laat in de eerstvolgende kerkenraadsvergadering, op 11 januari 1923, weten dat hij 
moeilijk met enkele andere kerkenraadsleden – vooral Kleemans en Stoutjesdijk – kan samenwerken. 
Hij erkent driftig van karakter te zijn. Als de anderen uitspreken eensgezindheid na te streven, kan 
Geleijnse zijn benoeming toch weer aanvaarden. 
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Op de ledenvergadering van 22 januari 1923 klaagt K.B. bij de Vaate erover dat in de 
catechismusprediking zoveel anti-papisme doorklinkt. Dat is naar zijn mening niet het gevaar van 
deze tijd. “Wij beleven een andere tijd dan de schrijvers van de Catechismus en moeten meer 
prediking hebben die ingaat op de geest van deze tijd”, aldus Bij de Vaate. Voorzitter Kleemans 
reageert: “Wij allen hebben een paap in ons eigen hart en die moet elk oogenblik bestreden 
worden.” 
 
In de vergadering van 12 februari 1923 spreekt de kerkenraad over het feit dat de 
jongelingsvereniging en de jongedochtersvereniging ondanks een verbod van de kerkenraad toch 
hun jaarfeest gezamenlijk gehouden hebben. Vrijwel unaniem (Geleijnse stemt tegen) besluit de 
kerkenraad dit niet meer toe te staan. 
 
In 1923 doen acht jonge gemeenteleden belijdenis van hun geloof. Ten aanzien van één van hen, 
Marinus Pieter Lodewijk, zijn wel enige bezwaren omdat hij nogal eens op zondag per fiets zijn 
verloofde Marina van de Panne in Kerkwerve gaat bezoeken. Met hem wordt een afzonderlijk 
gesprek gevoerd. Nadat zij in 1924 zijn getrouwd, doet Marina in 1925 belijdenis te Nieuwerkerk. 
 
Foto 7.8 
 
Op woensdag 5 september 1923 wordt in het hele land feest gevierd in verband met het 25-jarig 
ambtsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Die ochtend wordt in de Gereformeerde 
kerk – evenals in de Gereformeerde Gemeente – een bijzondere dienst gehouden waarin bij het 
jubileum wordt stilgestaan. 
 
Johanna Adriana Krabbe Mdr, die enkele maanden eerder belijdenis heeft gedaan, wordt door de 
kerkenraad vermaand omdat zij op de Zierikzeese kermis ’s avonds naar een komedie is geweest. Op 
22 oktober 1923 belijdt zij schuld tegenover de kerkenraad. 
 
De penningmeester, diaken M.J. Stoutjesdijk, dient in de kerkenraadsvergadering van 14 december 
1923 een plan in voor uitbreiding van het kerkgebouw met 50 zitplaatsen. Daarvoor dienen de oude 
consistorie en het kachellokaal bij de kerkzaal te worden betrokken. 
 
Aan het eind van het jaar zijn ouderling C. Sijrier en diaken M. Overbeeke aftredend. De kerkenraad 
bevestigt op 14 december 1923 het besluit tot verplichte aftreding en besluit aan de gemeenteleden 
gelegenheid te geven tot het indienen van namen van kandidaten. Vanuit de gemeente worden in 
totaal negen namen voorgedragen. De aftredende kerkenraadsleden zijn het meest voorgedragen. 
Daarop stelt de kerkenraad degenen met de meeste voordrachten kandidaat. De aftredende 
ouderling C. Sijrier krijgt 30 stemmen; zijn tegenkandidaat K.B. bij de Vaate 25 stemmen. Diaken M. 
Overbeeke wordt met ruimere meerderheid herkozen: hij krijgt 41 stemmen en zijn tegenkandidaat 
D.J. Flikweert 14. De kerkenraad spreekt vervolgens uit dat ze de verplichte aftreding niet had 
moeten invoeren. 
 
In de kerkenraadsvergadering van 7 januari 1924 spreekt de kerkenraad uit dat ze wil uitzien naar 
een emeritus predikant. Op de ledenvergadering van 21 januari 1924 pleit C.L. de Jonge indringend 
voor het beroepen van een predikant. Op deze vergadering brengt gemeentelid Jac. Heijboer naar 
voren dat er niet gecollecteerd zou moeten worden voor het gereformeerde volk in Duitsland, dit 
met het oog op onze eigen behoeften. Dit standpunt roept de verontwaardiging op van “meester” De 
Jonge. 
  
In de kerkenraadsvergadering van 2 mei 1924 wordt gesproken over de slechte opkomst van 
sommige leden. Diaken Geleijnse voelt er wel voor om deze leden onder de eerste trap van de 
censuur te zetten, maar de anderen vrezen in dat geval door de classis teruggefloten te worden. 
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De kerkenraad treft weer voorbereidingen voor het beroepingswerk. Besloten wordt dat ds. W.M. le 
Cointre te Woubrugge gehoord gaat worden – diaken Geleijnse is het hier niet mee eens – alsook ds. 
D. Ligter te Nieuwerbrug. Ds. Le Cointre preekt onderscheidenlijk, zo wordt nadien in de kerkenraad 
vastgesteld. De kerkenraad belegt op 18 augustus 1924 een ledenvergadering om tot stemming over 
te gaan. Verschillende leden klagen dat zij deze predikanten nooit hebben horen preken, maar de 
kerkenraad geeft aan dat deze predikanten niet van tevoren willen komen preken. Ook klinkt het 
verwijt dat de kerkenraad wat te hooi en te gras te werk gaat. K.B. bij de Vaate stelt de retorische 
vraag “Zijn de leden dan onmondige kinderen geworden?”. Vanwege de vele bezwaren besluit de 
kerkenraad de stemming uit te stellen. Pas in maart 1925 – het is dan drie jaar geleden dat voor het 
laatst is beroepen – zal er weer een beroep worden uitgebracht. 
 
Inmiddels is op 8 augustus 1924 de gemeente precies 25 jaar zelfstandig. Uit de kerkenraadsnotulen 
blijkt niet dat daaraan bijzondere aandacht is besteed. Op 29 september 1924 besluit de kerkenraad 
de knapen-, jongelings- en meisjesvereniging hartelijk dank te zeggen voor een door hen geschonken 
tafelkleed. 
 
Op 29 september 1924 vindt er een stevige gedachtewisseling in de kerkenraad plaats omdat diaken 
Stoutjesdijk tegen gemeentelid K.B. bij de Vaate heeft gezegd dat deze te veel weet, meer concreet 
over de meest recente kandidaatstelling van ambtsdragers. Diaken Geleijnse vindt dat een 
beschuldiging naar de andere kerkenraadsleden. Stoutjesdijk weigert de naam van de “klapper” te 
noemen. In de eerstvolgende vergadering geeft hij aan de naam niet te weten. 
 
Omdat ds. Goedhuijs vanuit Haamstede naar elders vertrekt, besluit de kerkenraad op 11 november 
1924 aan ds. Z. Hoek te Zonnemaire te vragen voortaan de catechese te verzorgen. Verder besluit de 
kerkenraad in deze vergadering, op voorstel van diaken M. Overbeeke, voortaan beurtelings ’s 
middags en ’s avonds een leesdienst te houden naar aanleiding van de Heidelberger Catechismus 
omdat sommigen nooit en sommigen altijd catechismusprediking horen. 
 
In 1924 blijken verschillende gemeenteleden al langere tijd de diensten bij de Gereformeerde 
Gemeente – nog steeds aangeduid als de Oud Gereformeerden – te bezoeken. Jozias Verton gaat in 
augustus 1924 over naar de Gereformeerde Gemeente. Ida Maria Kik-Flikweert, wier twee oudste 
kinderen nog in de Gereformeerde Kerk zijn gedoopt, vraagt in november 1924 – “om de huiselijke 
vrede te bewaren” – haar attestatie op in verband met overgang naar de Gereformeerde Gemeente, 
waar haar man lid is. Volgens diaken Geleijnse kan haar geen attestatie worden verleend. Diaken M. 
Overbeeke, wiens schoonfamilie deel uitmaakt van de Gereformeerde Gemeente, voert aan: “Zij 
heeft belijdenis van haar geloof gedaan, niet dat zij hier bij de kerk zal blijven”. Maar diaken Geleijnse 
stelt: “Wat is dan belijdenis doen? Voor mij is het dat je belooft trouw aan de kerk te blijven.” 
Besloten wordt geen attestatie te verlenen. In het voorjaar van 1925 laten twee andere vrouwelijke 
leden weten dat zij – “om de lieve vrede te bewaren” – met hun man meegaan naar de 
Gereformeerde Gemeente. Zij blijven beiden lidmaat van de Gereformeerde Kerk. Het betreft 
Maaike Verton-Noteboom, de tweede echtgenote van Jozias Verton, en Maria Wilhelmina de Reus-
Capelle, echtgenote van Willem de Reus die enkele jaren eerder vanuit de Nederlandse Hervormde 
Kerk naar de Gereformeerde Gemeente was overgegaan. In juli 1925 wordt Adriana Rentier-Sijrier, 
gehuwd met Maarten Rentier, op eigen verzoek geroyeerd in verband met overgang naar de 
Gereformeerde Gemeente. Zij heeft in november 1924 aan de kerkenraad aangegeven dat zij 
bezwaren heeft tegen het lezen van de nieuwe predikanten en bij de Gereformeerde Gemeente 
ontvangt wat zij nodig heeft. In september 1925 gaat Aaltje van der Reest, weduwe van Pieter Cats, 
met haar kinderen over naar de Gereformeerde Gemeente in verband met haar huwelijk met 
Leendert Brouwer. 
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Op 24 november 1924 spreekt de kerkenraad opnieuw over de verplichte aftreding. Ouderling C. 
Sijrier en diaken M. Overbeeke stellen voor dat zij niet herkiesbaar zijn. Omdat, in de woorden van 
ouderling P. Overbeek, er in de gemeente niemand is “daar men zeker van is of die bekwaam is voor 
het werk van ouderling”, besluit de kerkenraad toch maar de gemeenteleden namen te laten 
indienen voor een groslijst, zodat het primaat wel bij de gemeente ligt. Ouderling P. Overbeek geeft 
aan te willen aftreden omdat hij zich wegens huiselijke omstandigheden niet geheel aan het ambt 
kan geven. In de volgende vergadering (5 december) meldt ook ouderling C. Sijrier te willen aftreden 
vanwege huiselijke omstandigheden (zieke vrouw), maar hij laat zich overhalen toch aan te blijven. 
De kerkenraad stelt in deze vergadering tweetallen op ten behoeve van de ledenvergadering van 22 
december 1924. Omdat D.J. Flikweert vlak voor de vergadering heeft aangegeven geen 
kandidaatstelling voor ouderling te kunnen aanvaarden, wordt de verkiezing voor een ouderling 
uitgesteld. Diaken N.J. Geleijnse wordt herkozen met 36 stemmen tegen 22 voor oud-diaken Jac. van 
Klinken. Op 5 januari 1925 wordt een verkiezing voor ouderling gehouden. Hoofdonderwijzer C.L. de 
Jonge heeft, na dit lange tijd te hebben afgehouden, een kandidatuur voor het ouderlingschap 
aanvaard. Hij wordt met 34 stemmen gekozen tegen 22 stemmen voor diaken M.J. Stoutjesdijk. Na 
enig beraad neemt De Jonge zijn benoeming aan. Hij wordt op zondag 25 januari 1925 door 
consulent ds. C.J. Wielenga in het ambt bevestigd. 
 
Foto 7.9 
 
Op maandag 2 februari 1925 vergadert de kerkenraad in een extra vergadering voor het eerst in de 
nieuwe samenstelling. Het is direct een roerige vergadering, waarbij voorzitter Kleemans niet 
aanwezig is. De leden Joz. Sijrier en J.H. Tieleman komen ter vergadering om hun beklag te doen over 
het feit dat ouderling Kleemans zich op zondag 1 februari in de middagdienst onheus heeft uitgelaten 
in het gebed. Bij deze dienst waren de ouderlingen Sijrier en De Jonge niet aanwezig. De wel 
aanwezige diakenen Overbeeke en Stoutjesdijk bevestigen dat Kleemans in het gebed heeft geklaagd 
over het niet aanwezig zijn van de beide andere ouderlingen en daarbij de woorden bezigde “Als de 
Heere nu maar met ons is en of God de gemeente oogen wilde geven om te zien welke keus zij 
gedaan heeft”, kennelijk ziende op de verkiezing van ouderling De Jonge. Sijrier en De Jonge geven 
aan dat zij “wettige redenen” hebben om de middagdienst niet bij te wonen. Diaken Geleijnse geeft 
aan “niet op bevel van Kleemans drie maal naar de kerk te komen”. Saillant detail is dat ouderling 
Kleemans voorzitter is van het bestuur van de School met de Bijbel, terwijl ouderling De Jonge hoofd 
der school is. 
 
Op donderdag 5 februari 1925 wordt opnieuw een extra kerkenraadsvergadering belegd, ditmaal in 
aanwezigheid van voorzitter Kleemans. Kleemans bekent schuld: “Ziende dat de ouderlingenbank 
leeg was heb ik uit drift zo gehandeld”. De kerkenraad besluit dat op zondag 8 februari aan de 
gemeente een verklaring zal worden voorgelezen dat Kleemans zijn schuld beleden heeft.  
 
In de kerkenraadsvergadering van 5 februari 1925 wordt met dankbaarheid vastgesteld dat de dames 
Capelle en Labrijn een gift van fl. 150,- hebben geschonken voor het tekort van de kerk, waardoor dit 
tekort geheel is gedekt. De dames willen niet dat hun namen bekend worden gemaakt. De 
ongehuwde zussen Maatje Willemijntje Labrijn (1842-1930) en Adriaantje Pieternella Labrijn (1843-
1927) – belijdend lid van de Hervormde Gemeente – en hun halfzus Janna Jacoba Capelle (1860-
1925) – zij is belijdend lid van de Gereformeerde Kerk – zijn zeer vermogend. Hun (stief)vader 
Adriaan Capelle (1829-1895) en hun moeder Willemijntje van der Maas (1817-1892), eerder weduwe 
van Nikolaas Labrijn, waren de rijkste inwoners van Nieuwerkerk. Zij waren eigenaar van de grote 
hofstede Dijkzigt aan de Kempensweg. Na het overlijden van hun ouders werden de drie ongehuwde 
zussen eigenaar van de hofstede, die in 1913 wordt gesplitst. Op de boerderij Dijkzigt met bijna 36 
ha. grond woont hun neef Nicolaas Willem Gaanderse. Op de nieuwe boerderij De Keulsche Putten 
met ruim 53 ha. grond woont hun aangetrouwde neef Marinus J.W. Boogerd. De dames blijven 
eigenaar van de beide boerderijen met 89 ha. grond en ontvangen jaarlijks grote bedragen aan 
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pachtinkomsten. In augustus 1925 schenken de dames opnieuw een forse gift: fl. 100,- voor de kerk 
en fl. 50,- voor de diaconie. Een jaar later, in augustus 1926, schenken de dames Labrijn – hun halfzus 
Janna Jacoba Capelle is inmiddels overleden – opnieuw een gift van fl. 150,- aan de kerk. 
 
Inmiddels is merkbaar dat ouderling De Jonge tot de kerkenraad is toegetreden. Op zijn voorstel 
wordt besloten dat de kerkenraad voortaan iedere eerste week van de maand vergadert. Gelet op 
zijn drukke werkkring als hoofdonderwijzer, zal De Jonge behoefte hebben zijn afspraken ruim van 
tevoren te plannen. In de vergadering van 12 februari 1925 wordt verder op voorstel van ouderling 
De Jonge besloten dat voortaan viermaal per jaar het Heilig Avondmaal wordt gevierd, in beginsel 
onder leiding van een predikant uit de classis. 
 
In de vergadering van 12 februari 1925 spreekt de kerkenraad uitgebreid over het probleem van 
“gedwongen huwelijken”, waarbij de bruid al zwanger is op het moment van de huwelijkssluiting. Op 
dat moment is sprake van drie van dergelijke huwelijken: de families Bom-de Bil, Rentier-Bakker en 
Schiettekatte-Heijboer. Op voorstel van ouderling De Jonge besluit de kerkenraad dat in dat geval 
toch een behoorlijke belijdeniscatechisatie wordt gegeven – “geen stoomexamen” – en dat het 
geboren kind best gedoopt kan worden met één van de grootouders als doopgetuige. De kerkenraad 
besluit een commissie te vormen die met de betreffende ouders in gesprek gaat. In dezelfde 
vergadering wordt nog gemeld dat ds. Hoek klaagt over de slechte opkomst van de oudere jongens 
en meisjes op de catechisaties. 
 
Op 9 maart 1925 is een ledenvergadering waarin de kerkenraad aan de leden voorstelt een beroep 
uit te brengen op kandidaat P. van der Marel te Koudekerk aan den Rijn. De kerkenraad licht toe dat 
er nauwelijks predikanten zijn die in Nieuwerkerk willen voorgaan, zodat nu toch een kandidaat 
wordt voorgesteld. De leden steunen het voorstel een kandidaat te beroepen met 37 tegen 5 
stemmen. Wel wordt door sommigen de vrees geuit dat er een predikant komt die leest in plaats van 
preekt. Staat in de Bijbel niet “Predikt het Evangelie”? Het traktement wordt bepaald op fl. 2.500,- 
met vier vrije zondagen. De ledenvergadering gaat op 16 maart 1925 akkoord met het uitbrengen 
van een beroep. Kandidaat Van der Marel bezoekt Nieuwerkerk op 1 april 1925. Hij bedankt voor het 
beroep en neemt korte tijd later een beroep aan naar het Noordhollandse Krabbendam. 
 
Het dooplid Kornelis Guiliam Heijboer moet door de kerkenraad worden vermaand omdat hij op 
Paasmaandag 1925 in dronkenschap heeft verkeerd en zeer gruwelijk tekeer is gegaan (onder meer 
vloeken). Hij betuigt zijn spijt en belooft beterschap. Op Kerstdag 1925 blijkt hij echter weer ernstig 
dronken te zijn geweest, zodat de kerkenraad hem opnieuw ter verantwoording moet roepen. 
 
Op de classicale vergadering wordt gemeld dat het evangelisatiewerk in Ouwerkerk gezegend wordt. 
Ds. Bremmer (Bruinisse) en ds. Wielenga (Zierikzee) gaat beiden één keer per maand voor. Er is een 
jongedochtervereniging opgericht. Het huisbezoek van ds. Wielenga en van broeder K.B. bij de Vaate, 
onderwijzer en lid van de kerk van NIeuwerkerk, is zeer welkom, zo wordt gerapporteerd. 
 
In mei 1925 vestigen A.F. van der Maale en J. van der Maale-van der Ploeg zich met hun negen 
kinderen vanuit Noordgouwe te Nieuwerkerk. Zij komt als belijdend lid over vanuit de 
Gereformeerde Kerk te Zierikzee. 
 

Op Hemelvaartsdag, 21 mei 1925, gaat voorzitter Kleemans in Zierikzee ter kerke, maar niet in de 
Gereformeerde Kerk. Waarschijnlijk zit hij onder het gehoor van ds. S. van der Molen in de 
Christelijke Gereformeerde Kerk. In de eerstvolgende kerkenraadsvergadering spreekt de scriba, 
diaken Geleijnse, hem hierop aan. Dit ontlokt Kleemans de verzuchting “Deze broeder zoekt mij 
maar”. Ook andere kerkenraadsleden vinden echter dat Kleemans niet bij een ander kerkverband 
naar de kerk kan gaan. 
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Op 31 juli 1925 past de kerkenraad op voorstel van penningmeester Stoutjesdijk het preekloon aan. 
Tot dan ontving een gastpredikant fl. 20,- voor twee preken en fl. 25,- voor drie preken. Vanaf nu 
ontvangt een gastpredikant fl. 10,- per preek. Op voorstel van diaken M. Overbeeke besluit de 
kerkenraad dat voortaan niet alleen op zondagmorgen met gebed vóór de dienst wordt begonnen 
maar ook aan het eind van de dag na de avonddienst met dankgebed wordt aftesloten. 
 
Op 16 september 1925 komt de kerkenraad op verzoek van ouderling De Jonge in een extra 
vergadering bijeen. Besloten wordt aan de gemeente voor te stellen een beroep uit te brengen op 
kandidaat A. Koning te Nieuwerbrug, die inmiddels al drie beroepen heeft ontvangen. Op 21 
september stemmen de leden ermee in. Kandidaat Koning neemt echter een week later het beroep 
naar Sint Laurens aan. 
 
Op 12 oktober 1925 overlijdt na een langdurige ziekte Jans Sijrier-van der Have, echtgenote van 
ouderling C. Sijrier. Zij is maar 51 jaar oud geworden. Haar beide dochters zijn kort voordien 
getrouwd, zodat ouderling Sijrier alleen achterblijft. Vanaf 1926 fungeert de 34-jarige Anna 
Pieternella Pannekoek als huishoudster. 
 
Foto 7.10 
 
Op 23 oktober 1925 komt Thomas Bakker, voorzitter van de zangvereniging Looft den Heer, op de 
kerkenraadsvergadering. Hij verzoekt de catechisatieavond (dinsdag) te verplaatsen omdat nu 
verschillende jongens niet tot het koor kunnen toetreden. Dit blijkt echter niet mogelijk omdat op 
andere avonden jongens weer landbouwonderwijs of aanvullend lager onderwijs genieten. De 
kerkenraad gaat op 17 december 1925 akkoord met het verzoek van de School met de Bijbel – 
hoofdonderwijzer De Jonge is lid van de kerkenraad en ouderling Kleemans en diaken Stoutjesdijk 
zijn respectievelijk voorzitter en penningmeester van het schoolbestuur – om het kerkgebouw 
beschikbaar te stellen voor de kerstfeestviering met de kinderen. 
 
De kerkenraad stelt op 23 oktober 1925 aan ouderling De Jonge de vraag of hij – in verband met de 
kosten – de catechese wil gaan verzorgen. Deze kan dit verzoek niet opvolgen, in de eerste plaats 
omdat hij het al te druk heeft met werk en huisbezoek en in de tweede plaats omdat de gemeente 
volgens hem de kosten best kan opbrengen. Op 27 november 1925 besluit de kerkenraad dat ds. Z. 
Hoek van Zonnemaire weer de catechisatie zal verzorgen voor fl. 6,- per drie catechisaties. Omdat de 
laatste tram vanuit Nieuwerkerk naar Zonnemaire om 19 uur vertrekt en dit teveel haast zal 
veroorzaken, zal ds. Hoek voortaan door taxiondernemer Dijkman met de auto thuis worden 
gebracht voor fl. 3,50 per keer. In januari 1926 moet ds. Hoek melden dat verschillende jongeren nog 
niet op de catechisatie zijn verschenen. Zij worden allemaal persoonlijk bezocht. Onder hen zijn de 
kinderen van de weduwe Viergever-Braam. Twee van hen, Guiliam en Willempje, vragen in januari 
1926 of zij de belijdeniscatechisatie mogen volgen, maar de kerkenraad oordeelt dat jongeren die 
niet naar de gewone catechisatie wensen te komen ook niet welkom zijn op de belijdeniscatechese. 
 
In de kerkenraadsvergadering van 27 november 1925 geeft ouderling Kleemans te kennen dat hij zich 
niet meer herkiesbaar wil stellen. Ouderling De Jonge stelt voor bij verkiezingen voortaan geen 
briefjes (volmachten) meer toe te laten, maar de kerkenraad wil hier niet aan tornen met het oog op 
ouden van dagen en “buitenom wonende lidmaten”. 
 
Aan de hand van de ingediende aanbevelingen stelt de kerkenraad op 4 december 1925 tweetallen 
voor de kerkenraadsverkiezingen. Onderwijzer K.B. bij de Vaate is het meest voorgedragen, maar de 
kerkenraad besluit hem niet te kandideren vanwege zijn werkzaamheden als onderwijzer en de vele 
werkzaamheden rond het evangelisatiewerk in Ouwerkerk. Als tweetallen stelt de kerkenraad P. 
Overbeek Jaczn (juist een jaar eerder afgetreden) en diaken M. Overbeeke als ouderling en als 
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tegenkandidaat voor diaken M.J. Stoutjesdijk P. Kleemans, zoon van de aftredende voorzitter. Omdat 
geen van de gestelde nieuwe kandidaten zijn kandidatuur kan aanvaarden, stelt de kerkenraad 
nieuwe tweetallen op: D.J. Flikweert en Max. Folmer als ouderling en M.J. Stoutjesdijk (aftredend) en 
A. Kort als diaken. Omdat ook Flikweert en Folmer geen kandidatuur kunnen aanvaarden, stelt 
Kleemans zich, gelet op de omstandigheden, toch weer herkiesbaar. Daarop besluit de kerkenraad 
het aftreden van Kleemans en Stoutjesdijk een jaar uit te stellen. 
 
Op 17 december 1925 besluit de kerkenraad een tweetal aan de gemeente voor te stellen, te weten 
ds. G.J. Pontier te Heerlen, die begin december is voorgegaan, en ds. J.C. Dagevos te Ouderkerk aan 
den Amstel. Omdat consulent ds. Wielenga bezwaren heeft geuit tegen de kandidatuur van ds. 
Dagevos, komt de kerkenraad op 26 december in een extra vergadering bijeen. Overwogen wordt om 
dr. J. Jansen, die in 1911 met vervroegd emeritaat was gegaan, aan de gemeente voor te stellen. Na 
ingewonnen inlichtingen wordt besloten dit toch niet te doen. Uiteindelijk besluit de kerkenraad op 5 
januari 1926 ds. G.J. Pontier te Heerlen aan de gemeente voor te stellen. De manslidmaten stemmen 
op 18 januari 1926 met 48 voor en 4 tegen met dit voorstel in. Het traktement wordt bepaald op fl. 
2.500,- met vier vrije zondagen. Op dat moment bewoont onderwijzer K.B. bij de Vaate met zijn gezin 
de pastorie. Het blijkt in de praktijk lastig om een pastorie in bewoonde toestand te laten bezichtigen 
door een beroepen predikant. Daarom besluit de kerkenraad aan de familie Bij de Vaate te vragen 
naar een andere woning uit te zien. Ds. Pontier bedankt overigens voor het beroep uit Nieuwerkerk. 
 
In de kerkenraadsvergadering van 4 december 1925 wordt verslag gedaan van de enkele dagen 
eerder gehouden classisvergadering. Daar is uitgebreid gesproken over de strubbelingen rond ds. J.G. 
Geelkerken te Amsterdam Zuid, met het oog waarop een buitengewone Generale Synode 
bijeengeroepen zal worden. In maart 1926 verzoekt de Generale Synode aan alle kerkenraden een 
woord van vermaan voor te lezen in de gemeente. Eind maart 1926 bericht de Generale Synode dat 
de kerkenraad van Amsterdam Zuid tekort is geschoten in het toezicht op haar predikant ds. J.G. 
Geelkerken door deze, hoewel hij op 12 maart 1926 geschorst was, toch te laten voorgaan. Daarom 
worden zowel ds. Geelkerken als de kerkenraad van Amsterdam Zuid uit het ambt ontheven, de 
aanleiding tot het ontstaan van de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband. 
 
Op 5 januari 1926 staat de kerkenraad stil bij het feit dat koster P. Overbeek Pzn op 1 januari 25 jaar 
koster is. Hij ontvangt in verband daarmee een extra toelage van fl. 10,-. 
 
Op donderdag 1 april 1926 viert burgemeester Jac. Bouman zijn 25-jarig ambtsjubileum als 
burgemeester. De kerkenraad besluit de burgemeester een felicitatiebrief toe te zenden. Blijkens een 
verslag in de Zierikzeesche Nieuwsbode wordt de burgemeester toegezongen door de zangvereniging 
Looft den Heer onder leiding van H.G. van den Doel, een koor met vele gereformeerde leden. Zij 
zingen hem Psalm 134, het Wilhelmus en een loflied toe alsook een feestlied dat door alle 
aanwezigen wordt meegezongen. 
 
Op 30 april 1926 besluit de kerkenraad om, zodra de gemeente elektriciteit laat aanleggen, hierbij 
aan te sluiten. Op 7 juni 1926 wordt gesproken over de mogelijkheid een telefoon (bedoeld zal zijn 
een microfoon) op de kansel aan te brengen teneinde de slechthorende gemeenteleden van dienst 
te zijn. Hier ontstaat echter een probleem omdat ouderling Kleemans weigert vanaf de kansel een 
preek te lezen. Ouderling Sijrier ziet er niet zo’n probleem in “als wij onze lijdende broeder en zuster 
ermee dienen”. De kerkenraad is van oordeel dat het te duur is om twee microfoons aan te leggen, 
zowel op de kansel als op de lezenaar. Op 27 augustus 1926 besluit de kerkenraad definitief tot 
aanleg van een “telefooninstallatie” oftewel een geluidsinstallatie. Ouderling Kleemans is nog steeds 
van oordeel dat een ouderling niet op de kansel hoort. Voor de andere kerkenraadsleden hoeft dat 
ook niet zo nodig, maar men wil voorkomen dat er ergernis komt in de gemeente. 
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Op 7 juni 1926 klaagt ouderling Kleemans over het feit dat een predikant voor een avonddienst met 
de boot uit Anna Jacobapolder is gekomen. Hierover ontstaat een flinke discussie – de meningen zijn 
niet gelijkluidend – maar uiteindelijk wordt besloten predikanten die op zondag met de boot reizen 
niet meer uit te nodigen. 
 
In verband met het vertrek van consulent ds. C.J. Wielenga uit Zierikzee, benoemt de classis op 1 
september 1926 ds. Z. Hoek te Zonnemaire tot consulent. Hij verzorgt in Nieuwerkerk al de 
catechisaties. De kerkenraad had een voorkeur voor ds. D. Bremmer te Bruinisse, maar omdat deze 
ook al predikant is van Oosterland, heeft dit niet de voorkeur van de classis. 
 
Op 27 augustus 1926 spreekt de kerkenraad uitgebreid over de vraag of het pasgeboren kind van de 
familie Lievense-Rentier – zij zijn in 1924 naar Sirjansland verhuisd – wel gedoopt kan worden omdat 
het gezin nooit meer ter kerke komt. Waarschijnlijk kerken zij inmiddels in Oosterland, waarheen zij 
in 1927 worden overgeschreven. Het dooplid Jan van den Ouden (19 jaar) zal worden vermaand 
omdat hij op de lotingsdag dronken door de politie is thuisgebracht. 
 
Op 11 oktober 1926 wordt opnieuw een stemming gehouden voor een te beroepen predikant. Ds. R. 
Brouwer (Herwijnen) krijgt 13 stemmen en ds. H. de Lange (Ooltgensplaat) 31 stemmen. Ds. De 
Lange wordt beroepen op een traktement van – opnieuw – fl. 2.500,- en vier vrije zondagen. Hij 
bedankt echter in verband met de gezondheidstoestand van zijn vrouw.  
 
Op 26 november 1926 spreekt de kerkenraad uitgebreid over de wijze van verkiezing van 
kerkenraadsleden. De diakenen Geleijnse en Overbeeke prefereren een vrije stemming, wat 
kerkordelijk niet is toegestaan. De ouderlingen Kleemans en De Jonge en diaken Stoutjesdijk 
(ouderling Sijrier is afwezig) zijn voor het stellen van tweetallen. Op 6 december 1926 worden de 
verkiezingen gehouden. Ouderling C. Kleemans wordt herkozen met 33 stemmen, maar op zijn 
tegenkandidaat D.J. Flikweert worden maar liefst 21 stemmen uitgebracht. Diaken M.J. Stoutjesdijk 
wordt herkozen met 48 stemmen; tegenkandidaat Abr. Kort krijgt 5 stemmen. Vanwege het feit dat 
er een behoorlijk positief financieel saldo is, besluit de kerkenraad fl. 500,- op een spaarbankboekje 
te zetten bij de BOAZ-bank, die in 1927 zal opgaan in de Nederlandse Middenstandsbank. 
 
Op 14 januari 1927 komt Krijn Sijrier op de kerkenraadsvergadering. Hij vraagt namens de 
zangvereniging Looft den Heer om de kerk te mogen gebruiken voor de jaarlijkse uitvoering. Tot 1922 
mocht de Hervormde Kerk hiervoor gebruikt worden. In december 1922 was de vraag daarom ook al 
bij de kerkenraad neergelegd, maar toen unaniem afgewezen. Vervolgens is enkele keren gebruik 
gemaakt van het hervormde verenigingsgebouw Rehoboth, maar die ruimte is eigenlijk niet geschikt. 
Het bestuur van de zangvereniging wil voorkomen dat de uitvoering in herberg De Meebaal moet 
worden gehouden, want dat zal veel gemeenteleden afschrikken. Inmiddels, zo betoogt Sijrier, zijn 
de meeste jongelui op de zangvereniging van gereformeerden huize alsook dirigent Van den Doel. 
Het betoog mag niet baten. De Jonge en Geleijnse willen het verzoek honoreren, maar Kleemans, 
Sijrier en Stoutjesdijk zijn tegen. Voorzitter Kleemans voert als argument aan: “De kerk is de tempel 
des Heeren”. 
 
In dezelfde vergadering, op 14 januari 1927, wordt weer gesproken over het beroepingswerk. 
Voorzitter Kleemans zegt: “De kerk van Lopik heeft candidaat Steenblok beroepen en dat kunnen wij 
ook doen.” Ouderling Sijrier is het daarmee volkomen eens. “Hij zou dit ten spoedigste aan de 
gemeente voor willen leggen. Hij is anders niet voor een candidaat maar in dit geval kan hij daar 
geheel toe mede werken omdat juist candidaat Steenblok predikt in de bedding der gemeente.” 
Ouderling De Jonge komt volgens de notulen “zeer sterk tegen dat gezegde van broeder Sijrier op, 
daar hij juist de prediking van candidaat Steenblok niet geschikt acht voor onze Kerk. Hij zou het een 
ramp vinden als wij daartoe overgingen, want dan zouden wij zelf mede werken om onze 
Gereformeerde Kerk te voeren naar de Oud Gereformeerde Kerken.” De Jonge onderbouwt zijn 



83 

 

betoog met enkele citaten uit de preek van Steenblok, die drie weken eerder, op Eerste Kerstdag, in 
Nieuwerkerk is voorgegaan. Hierop volgt een zeer brede bespreking en gedachtenwisseling tussen de 
ouderlingen Kleemans en Sijrier enerzijds en De Jonge anderzijds. Scriba Geleijnse schrijft: “Dit alles 
weer te geven is voor den scriba niet mogelijk”. Diaken Stoutjesdijk antwoordt desgevraagd dat hij 
zeer veel goeds heeft gehoord in de prediking van Steenblok – “als zodanig is het voor mij geen 
bezwaar” – maar zijn bezwaar is dat kandidaat Steenblok zich niet beroepbaar stelt. De scriba, diaken 
Geleijnse, zegt – na lang te hebben gezwegen – dat hij het niet eens is met Kleemans en Sijrier en wel 
om deze reden. “Van huis uit ben ik goed gereformeerd opgevoed en wil dat blijven zoo lang als ik 
leven mag. Door mede te werken aan het beroepen van candidaat Steenblok zou ik mijn opvoeding 
ontrouw zijn. Met broeder De Jonge ben ik het volkomen eens. Het zou voor onze kerk een ramp zijn 
en dat zou later een scheuring worden, nog grooter dan op Oosterland (doelend op de scheuring in 
1919 toen het grootste deel van de leden van de Gereformeerde Kerk een Gereformeerde Gemeente 
stichtte). Ik ben er vast van overtuigd dat de voorzitter er ook niet eens mee is met de leer der 
lijdelijkheid en de leer van onmacht. Wijlen onze oude leeraar ds. Siemense heeft daar al de jaren 
door tegen getoornd en hij kent de voorzitter te goed dat hij de werkzaamheden en het 
godsdienstonderwijs van wijlen ds. Siemense niet wil te niet doen.” De voorzitter zegt – volgens de 
notulen – dat hij het daarmee volkomen eens is. Daarop volgt nog een uitgebreide bespreking tussen 
ouderling Sijrier en diaken Geleijnse, totdat voorzitter Kleemans een eind maakt aan de discussie. 
Diaken M. Overbeeke is in deze kerkenraadsvergadering niet aanwezig; hij blijkt naderhand bepaald 
niet voor het beroepen van kandidaat Steenblok te zijn. Terugblikkend kan worden vastgesteld dat 
als diaken Stoutjesdijk de ouderlingen Kleemans en Sijrier had gesteund, een beroep op kandidaat 
Steenblok waarschijnlijk zou zijn doorgegaan. 
 
De woorden van De Jonge en Geleijnse in deze vergadering doen profetisch aan maar zijn ook 
profetisch geweest. De in het Zeeuwse Nieuwdorp geboren kandidaat Steenblok (1894-1966), wiens 
grootvader Cornelis Steenblok in Noordgouwe geboren was, neemt het beroep naar Lopik toch aan 
en wordt daar op 31 juli 1927 tot predikant bevestigd. In 1935 wordt hem emeritaat verleend 
wegens forse problemen binnen de gemeente. Vanaf 1937 verrichtt hij hulpdiensten te Poederoijen. 
In 1941 promoveert hij aan de Vrije Universiteit bij dr. Hepp. Vanaf 1942 is hij predikant te Poortvliet. 
In 1943 gaat hij met het grootste deel van deze gemeente én met zijn vroegere gemeente 
Poederoijen over naar het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. Vanaf 1945 is hij docent 
aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten; vanaf 1946 is hij predikant te Gouda. 
In 1953 wordt zijn docentschap beëindigd, waarna hij de leidende figuur wordt in de afgesplitste 
Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Ook in Nieuwerkerk ontstaat in 1954 een Gereformeerde 
Gemeente in Nederland, die bijeenkomt in de Stationstraat. 
 
Nadat impliciet is besloten geen beroep op kandidaat Steenblok uit te brengen, besluit de 
kerkenraad opnieuw contact te leggen met ds. H. de Lange te Ooltgensplaat met de vraag of deze 
een tweede beroep in overweging kan nemen, waarna de classis toestemming zou moeten geven 
voor een tweede beroep op dezelfde predikant in korte tijd. Ouderling Sijrier is tegen dit besluit, naar 
het lijkt omdat hij kandidaat Steenblok wil beroepen. Op 21 februari 1927 brengen twee 
kerkenraadsleden een bezoek aan ds. De Lange. Deze meldt dat hij nog steeds geen beroep in 
overweging kan nemen, omdat de gezondheidstoestand van zijn vrouw een verhuizing onmogelijk 
maakt. Inmiddels was een ledenvergadering uitgeschreven voor de daaropvolgende dag, 22 februari 
1927. Daar moet de kerkenraad melden dat een beroep op ds. De Lange er niet in zit. Vanuit de leden 
wordt gevraagd waarom er geen beroep is uitgebracht op kandidaat Steenblok. “Dat was toch een 
goede predikant voor ons?”, merkt één van de leden op. De kerkenraad legt uit waarom dit toch 
geen goed idee is. 
 
Als enkele maanden later, op 27 juli 1927, de jaarlijkse visitatie wordt gehouden, stelt voorzitter 
Kleemans aan de orde dat diaken Geleijnse tegen anderen heeft gezegd dat kandidaat Steenblok 
leugens heeft verkondigd. Geleijnse ontkent niet dit gezegd te hebben, sterker nog: hij meldt de 
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visitatoren dat hij bereid is deze bewoordingen te herhalen. Blijkens de notulen, door Geleijnse 
opgesteld, wordt hij gesteund door ouderling De Jonge en diaken Overbeeke. Geleijnse schrijft: “Hen 
bevalt de prediking van Steenblok niet”. 
 
Op 18 februari 1927 staat de kerkenraad stil bij het feit dat kort daarna het Heilig Avondmaal zal 
worden gevierd. Voorzitter Kleemans maakt zich zorgen over de “kleederdracht van de zusters die 
tot de tafel des Heeren naderen” en vraagt daarop goed toe te zien “opdat deze geen ergernis geve”. 
Als De Jonge en Geleijnse vragen op wie de voorzitter doelt, blijkt dat deze zijn eigen schoondochter 
op het oog heeft. Afgesproken wordt dat ouderling Sijrier nog eens met haar in gesprek zal gaan. 
 
In de kerkenraadsvergadering van 21 april 1927 komt K.B. bij de Vaate melden dat hij en zijn vrouw 
per 1 mei een nieuwe woning hebben gevonden, zodat de pastorie op die datum vrij komt. De 
kerkenraad is hier erg gelukkig mee, omdat een bewoonde pastorie in het beroepingswerk niet 
handig is gebleken. 
 
Op 21 april 1927 besluit de kerkenraad aan de gemeente voor te stellen een beroep uit te brengen 
op ds. E.J. van Voorst, al sinds 1920 predikant te Kootwijk. Deze is op 3 april in de gemeente 
voorgegaan. Enkele kerkenraadsleden zagen liever een tweetal. Een van hen, diaken M. Overbeeke, 
stemt tegen het voorstel ds. Van Voorst te beroepen. De leden stemmen met het voorstel in. Ds. Van 
Voorst bedankt echter voor het uitgebrachte beroep. 
 
Op 6 mei 1927 gaat de kerkenraad akkoord met het verzoek van Adriana Siese, in 1925 gescheiden 
van Simon Folmer, om over te mogen komen vanuit de Nederlandse Hervormde Kerk. Ook gaat de 
kerkenraad akkoord met de overkomst vanuit de Nederlandse Hervormde Kerk van Willem Cornelis 
den Boer, wiens echtgenote al belijdend lid is. Den Boer had op 30 april 1926 al een verzoek gedaan, 
maar toen stelde de kerkenraad de beslissing uit omdat Den Boer “te weinig geloofskennis bezat en 
te weinig naar de kerk kwam”. 
 
Op 1 juli 1927 besluit de kerkenraad ds. G.H. de Jonge uit het Groningse Lutjegast, die kort daarvoor 
in Nieuwerkerk voorging, aan de gemeente voor te stellen als te beroepen predikant. Wel wordt 
overwogen dat ds. De Jonge in Lutjegast een aanzienlijk hoger traktement heeft dan NIeuwerkerk 
kan bieden. De gemeenteleden gaan op 4 juli akkoord met het beroep op ds. De Jonge, maar deze 
bedankt voor het beroep. 
 
Op 6 oktober 1927 overweegt de kerkenraad ds. J.C. Dagevos te Ouder-Amstel te beroepen, maar 
ook hier geldt dat deze in zijn huidige gemeente een aanzienlijk hoger traktement heeft. In dezelfde 
vergadering besluit de kerkenraad dat voortaan de catechismusverklaring van dr. H. Bavinck (1854-
1921) zal worden gelezen.  
 
Op 6 december 1927 besluit de kerkenraad het verzoek van gemeentelid W. van Dijke (later 
ouderling) om de 37 artikelen van de Nederlandse Geloofsbelijdenis successievelijk in de diensten te 
lezen, af te wijzen. Een belangrijk argument hiervoor is dat er discussie zou ontstaan over het al dan 
niet verkorten van artikel 36 over het ambt van de overheid. De generale synode had hiertoe in 1905 
besloten op initiatief van dr. A. Kuyper, maar een flink deel van de achterban wil vasthouden aan de 
oorspronkelijke tekst. Kort nadien, op 16 december 1927, benoemt de kerkenraad Jan de Bil en 
Cornelis Heijboer tot orgeltrappers in plaats van M. Rentier die zich hiertoe fysiek niet meer in staat 
acht. De jaarlijkse vergoeding voor de orgeltrapper is fl. 7,50. Deze vergoeding wordt door de 
kerkenraad op 1 december 1931 op fl. 10,- gebracht. 
 
In de vergadering van 6 december 1927 melden ouderling C. Sijrier en diaken M. Overbeeke dat zij 
zich niet meer herkiesbaar willen stellen. De kerkenraad besluit met vier stemmen voor en twee 
stemmen tegen (De Jonge en Stoutjesdijk) toch weer tot een vrije stemming over te gaan. Omdat 
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consulent ds. Hoek bezwaren uit tegen een vrije stemming – het is in strijd met de kerkorde – wordt 
alsnog aan de gemeenteleden gelegenheid gegeven namen in te dienen, waarna de kerkenraad 
tweetallen stelt. Op 3 januari 1928 kiezen de leden oud-ouderling P. Overbeek met 49 stemmen 
tegen 7 stemmen voor aftredend ouderling Sijrier, die toch weer kandidaat is gesteld. Overbeek 
neemt zijn benoeming aan. Max. Folmer wordt met 34 stemmen tot diaken gekozen; tegenkandidaat 
W. van Dijke ontvangt 22 stemmen. Omdat Folmer voor zijn benoeming bedankt, wordt op 27 januari 
1928 een nieuwe stemming gehouden. Hierbij ontvangt D.J. Flikweert 35 stemmen en W. van Dijke 
20. Flikweert neemt zijn benoeming wel aan. De bevestiging van de nieuwe ambtsdragers vindt 
plaats op zondag 5 februari 1928 door consulent ds. Z. Hoek te Zonnemaire. De kerkenraad bestaat 
nu uit de ouderlingen C. Kleemans, P. Overbeek en C.L. de Jonge en de diakenen M.J. Stoutjesdijk, 
N.J. Geleijnse en D.J. Flikweert.  
 
Foto 7.11 en 7.12 
 
Op 27 januari 1928 gaan de manslidmaten unaniem (52 stemmen) akkoord met het voorstel een 
beroep uit te brengen op ds. J.E. Westerhuis te Hellevoetsluis op een traktement van fl. 2.500,- en 
vier vrije zondagen. Ds. Westerhuis, die in 1944 als emeritus predikant met de Vrijmaking mee zal 
gaan, ziet zich genoodzaakt voor het beroep te bedanken.  
 
Op 6 februari 1928 vindt de eerste kerkenraadsvergadering in nieuwe samenstelling plaats. Diaken 
D.J. Flikweert wordt benoemd tot penningmeester van de diaconie. Deze vergadering kent een heftig 
slot: er vindt opnieuw een aanvaring plaats tussen voorzitter Kleemans en diaken Geleijnse. Geleijnse 
stelt dat hij op zondagavond 5 februari voor de dienst ernstig beledigd is door Kleemans. Hierover 
volgt een uitgebreide bespreking. Het blijkt dat Kleemans niets van zijn woorden wil terugnemen. In 
de eerstvolgende vergadering, op 17 februari 1928, vraagt Geleijnse ontheffing uit zijn ambt omdat 
hij onmogelijk langer met Kleemans kan samenwerken. In zijn beleving zit Kleemans hem steeds 
dwars. De kerkenraad is van mening dat op deze grond geen ontheffing kan worden verleend. 
Geleijnse wendt zich vervolgens tot de classicale vergadering, maar die oordeelt dat de broeders zich 
met elkaar moeten verzoenen. In de vergadering van 13 maart 1928 is Geleijnse niet aanwezig. Hij 
heeft aangegeven zijn ambt te willen neerleggen. Er lijkt ook een ander punt van conflict te spelen: 
Geleijnse heeft begrepen dat ouderling De Jonge vindt dat voortaan alleen de ouderlingen als 
voorlezer moeten fungeren. Dat blijkt op een misverstand te berusten. De ouderlingen De Jonge en 
Overbeek gaan met Geleijnse in gesprek. Zij delen hem mee dat de kerkenraad juist op 13 maart 
1928 heeft besloten dat alle kerkenraadsleden bij toerbeurt (op alfabetische volgorde) zullen 
voorlezen. Dat stemt Geleijnse tevreden. Het blijkt dat hij terug wenst te keren als Kleemans zijn 
excuses aanbiedt. Er wordt een gesprek met alle drie de ouderlingen (dus inclusief Kleemans) 
gearrangeerd en het resultaat is dat Geleijnse terugkeert als diaken en scriba. Op 26 april is hij weer 
aanwezig in de vergadering. 
 
Op 17 februari 1928 besluit de kerkenraad over te gaan tot ondersteuning van het gezin Fonteijne-
Fokker omdat Marinus Fonteijne werkloos is geraakt. Het is volop crisistijd. Marinus van Klinken zal 
worden vermaand omdat hij op Tweede Paasdag met zijn vrouw in het danshuis is geweest en daar 
heeft gedanst. Uit een gesprek blijkt dat alleen zijn vrouw op de dansvloer is geweest. 
 
Op 25 maart 1928 overlijdt op veertigjarige leeftijd Willemina Cornelia Sijrier-den Boer, echtgenote 
van Pieter Sijrier, bij de levenloze geboorte van een tweeling. Zij wordt tegelijk met de tweeling 
begraven en laat tien kinderen achter, van wie de oudste zeventien jaar is. 
 
Foto 7.13 
 
Op 2 mei 1928 worden tien jonge leden toegelaten tot het doen van belijdenis. Het echtpaar Sijrier-
Quaak wordt geacht eerst schuldbelijdenis af te leggen vanwege overtreding van het zevende gebod. 
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Naar aanleiding van protesten van enkele leden, wordt besloten dat zij nog even moeten wachten 
met het doen van belijdenis, maar uiteindelijk worden zij toch toegelaten. 
 
In 1928 is de gemeente volgens het landelijk Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland gegroeid tot 350 leden: 160 belijdende leden en 190 doopleden. De gemeente maakt nog 
altijd deel uit van de classis Zierikzee, waarvan verder de volgende gemeenten deel uitmaken: 
Bruinisse (200 leden), Oosterland (na de scheuring in 1919 nog maar 67 leden), Zierikzee (586 leden), 
Zonnemaire (217 leden), Brouwershaven (390 leden), Scharendijke (341 leden), Haamstede (308 
leden), Colijnsplaat (385 leden), Geersdijk (199 leden), Wissenkerke (88 leden) en Kamperland (770 
leden). 
 
De kerkenraad besluit op 22 juni 1928 tot aanleg van een fietsenbergplaats tegen de consistorie. Ook 
wordt verkennend gesproken over de aanleg van elektriciteit in kerk en consistorie. Op 25 juni 1928 
wordt hierover doorgesproken met de leden. Ook wordt hen dringend verzocht meer geld op te 
brengen, want de bodem van de kas is in zicht. Op 31 augustus 1928 is er weer een gift van fl. 150,- 
van mej. M.W. Labrijn binnengekomen (haar zus is in 1927 overleden). Die komt goed van pas. 
Besloten wordt de kerk van elektriciteit te voorzien en de pastorie vooralsnog niet. Gemeentelid J.H. 
Tieleman zal de werkzaamheden uitvoeren; hij heeft een scherpere offerte dan zijn dorpsgenoten J. 
Lemsom en W.A. Lievense. 
 
Op 13 juli 1928 brengt ouderling P. Overbeek in dat het wandelen op zondag gewoonte wordt. Hij 
vraagt de kerkenraad hoe men hierover denkt op grond van Gods Woord. Hierover wordt uitgebreid 
van gedachten gewisseld. Ouderling De Jonge en diaken Geleijnse zijn van mening dat het in 
Nieuwerkerk niet echt een gewoonte is, maar zij wijzen erop dat in andere plaatsen veel mensen de 
hele week in kantoor, winkel of fabriek moeten verblijven voor de arbeid. In dat geval is het voor hen 
“geen bezwaar dat dergelijke mensen op zondag de heerlijke schepping der natuur genieten”. Zij 
zouden dat zelf ook doen, zo geven zij aan. De kerkenraad constateert dat er ook enkele leden zijn 
die op zondag fietsen. Dat wordt sterk afgekeurd. Deze gemeenteleden zullen bezocht worden. 
 
Op 12 oktober 1928 besluit de kerkenraad dat de pastorie tijdelijk mag worden verhuurd aan een 
gemeentelid, de weduwe Lodewijk-van Westen, omdat haar broer de monumentale woning aan de 
Ring, waarin tot 1922 hun vader Cornelis van Westen woonde, heeft verkocht voor afbraak. Op deze 
plaats zal in 1930 een nieuw gemeentehuis verrijzen. Eerder heeft gemeentelid Jozua Hanse vanaf 
mei 1928 korte tijd in de pastorie gewoond. 
 
Foto 7.14 
 
Op zondag 2 december 1928 gaat kandidaat H.W. Engelkes te Amsterdam in Nieuwerkerk voor. De 
kerkenraad besluit aan de gemeente voor te stellen hem te beroepen. Op 10 december 1928 
steunen de gemeenteleden in grote meerderheid dit voorstel (40 stemmen voor). Drie leden 
stemmen tegen omdat zij liever een ervaren predikant zien. Kandidaat Engelkes zal echter een 
beroep naar Wilnis aannemen. In dezelfde ledenvergadering klaagt oud-diaken M. Overbeeke erover 
dat de ouderlingen te weinig huisbezoek afleggen. De ouderlingen beloven beterschap. 
 
Op 17 december 1928 wordt opnieuw een ledenvergadering gehouden, deze keer voor het verkiezen 
van ambtsdragers. Diaken Geleijnse, inmiddels 64 jaar, geeft aan dat hij niet meer herkiesbaar wil 
zijn. In 1922 overleed zijn echtgenote en hij zal in 1930 Nieuwerkerk verlaten om zich bij zijn oudste 
zoon te vestigen, die directeur is van de Rudolphstichting te De Glind (bij Barneveld). De kerkenraad 
stelt als tweetal voor ouderling C.L. de Jonge (aftredend) en C. Sijrier (eerder ouderling) en als 
tweetal voor diaken A.J. Rotte en M. Overbeeke (eerder diaken). Sijrier en Overbeeke geven enkele 
dagen later aan dat zij hun kandidatuur niet kunnen aanvaarden. De kerkenraad belegt op 28 
december een extra vergadering, waarop ouderling De Jonge wegens Kerstvakantie niet aanwezig is. 
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De kerkenraadsleden zijn van mening dat een vrije stemming onontkoombaar is, omdat zij niet 
weten wie er anders gekandideerd zou moeten worden. Op 3 januari 1929 is er weer een 
kerkenraadsvergadering. Ouderling De Jonge verzet zich sterk tegen een vrije stemming, omdat dit in 
strijd is met de kerkorde. Hij is van mening dat de kandidatuur van Sijrier en Overbeeke gewoon had 
moeten blijven staan. 
 
In de vergadering van 3 januari 1929 wordt opnieuw gesproken over het beroepingswerk. De 
kerkenraad wil kandidaat S. van Wouwe te Vlissingen, wiens vader afkomstig is uit Brouwershaven, 
aan de gemeente voorstellen. Naar aanleiding van het bedanken door kandidaat Engelkes brengt 
diaken Geleijnse de derde dienst in bespreking. Het blijkt dat de derde dienst voor menig beroepen 
predikant een struikelblok is. Nieuwerkerk is ook een van de zeer weinige Gereformeerde Kerken in 
den lande – zo niet de enige – waar op zondag nog drie diensten worden gehouden. Het blijkt dat 
geen enkel kerkenraadslid aan de leden het voorstel durft te doen de derde dienst af te schaffen. Op 
voorstel van ouderling De Jonge wordt besloten dat “als wij eenmaal een leraar mogen ontvangen en 
die leraar kan in overleg met de gemeente op zachte kalme eensgezindheid deze zaak oplossen, dat 
de kerkenraad deze zaak krachtig zal steunen”. Diaken D.J. Flikweert stemt als enige tegen dit besluit. 
 
Op 4 januari 1929 steunen de leden unaniem het voorstel kandidaat S. van Wouwe te beroepen. Hij 
brengt op 14 januari 1929 een bezoek aan Nieuwerkerk en merkt daarbij op dat de pastorie nog 
behoorlijk wat herstel vraagt. Ook geeft hij aan dat zijns inziens een derde dienst overbodig is, als er 
goed bestudeerd gepreekt wordt. In de loop van januari neemt hij een beroep naar het Friese Arum 
aan.  
 
In de ledenvergadering van 4 januari 1929 wordt ook een vrije stemming gehouden voor een 
ouderling en een diaken. Ouderling C.L. de Jonge wordt met 33 van de 56 stemmen herkozen. Oud-
ouderling C. Sijrier ontvangt nog 13 stemmen. Voor de verkiezing van een diaken zijn drie 
stemmingen nodig. In de tweede vrije ronde ontvangt A.J. Rotte 23 stemmen, K.B. bij de Vaate 10 
stemmen en oud-diaken Jac. van Klinken 8 stemmen. Bij een herstemming tussen de twee 
kandidaten met de meeste stemmen ontvangt broodbakker A.J. Rotte 33 stemmen en onderwijzer 
K.B. bij de Vaate 17 stemmen. Rotte aanvaardt zijn benoeming en wordt op 20 januari 1929 
bevestigd. De kerkenraad besluit dat voortaan ook de herkozen broeders opnieuw in het ambt 
worden bevestigd. Ouderling De Jonge wordt op 28 januari 1929 verkozen tot scriba als opvolger van 
diaken Geleijnse. Diaken M.J. Stoutjesdijk wordt benoemd tot tweede scriba voor het geval De Jonge 
wegens drukke werkzaamheden even niet beschikbaar is. 
 
Op 21 januari 1929 wordt de reguliere ledenvergadering gehouden. Bij de bespreking van de 
financiën blijkt dat in 1928 in totaal fl. 3.663.09 is ontvangen en fl. 3.385,45 is uitgegeven. De 
grootste kostenpost is de kosten van gastpredikanten. In 1928 is er op veertig zondagen een 
gastpredikant geweest, waarvan drie een hele zondag zijn geweest. De kosten hiervan bedragen fl. 
1.459,05. Twee maanden later, op 25 maart 1929, hebben enkele gemeenteleden commentaar op 
het veelvuldig voorgaan van kandidaten. Ouderling De Jonge benoemt nog eens in de kerkenraad dat 
dit voortvloeit uit het feit dat de kerkenraad heeft besloten een kandidaat te willen beroepen. Dan 
moeten er ook kandidaten voorgaan om ze te leren kennen. In de vergadering van 9 april 1929 
stellen ouderling Overbeek en diaken Flikweert voor toch geen kandidaten meer te beroepen 
“omreden we toch geen kans van slagen hebben, wijl Nieuwerkerk in een ongunstig daglicht staat”. 
Het wordt niet duidelijk waarom dit zo zou zijn. Wellicht heeft Nieuwerkerk onder de pas 
afgestudeerde kandidaten een te conservatief imago, wat onder meer tot uitdrukking komt in het 
vasthouden aan drie diensten per zondag. Na een uitgebreide bespreking besluit de kerkenraad vast 
te houden aan het beleid een kandidaat te willen beroepen “omdat we die richting wel uit moeten, 
willen we een eigen dominee krijgen”. 
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Op 25 maart 1929 doen de ouderlingen Kleemans en Overbeek verslag van de huisbezoeken. Zij 
melden: “In het algemeen staat het peil der godsdienstige ontwikkeling niet zoo laag, maar het 
geestelijk leven is dor”. Ze geven verder aan dat er “nogal eens te bestraffen viel”. Diaken Flikweert 
stelt voor in de avonddienst de artikelen van de Nederlandse Geloofsbelijdenis bij toerbeurt voor te 
lezen. De andere kerkenraadsleden brengen naar voren dat een dergelijk verzoek in december 1927 
al eens is gedaan door gemeentelid W. van Dijke. De kerkenraad besluit opnieuw dit niet te doen 
“omdat er in onze kerk ook wel staatkundig gereformeerden zijn die aanstoot zouden nemen aan het 
verkorte artikel 36”. Hieruit blijkt dat in Nieuwerkerk niet alle gereformeerden op de ARP stemmen, 
maar dat onder de behoudende leden ook SGP-stemmers worden gevonden. 
 
Op 13 mei 1929 wordt op een rijtje gezet welke collecten moeten worden afgedragen voor de classis, 
die op 15 mei vergadert. Het aantal afdrachten neemt met het jaar toe. In 1929 moet Nieuwerkerk 
afdragen voor het Emeritaatsfonds (fl. 48,-), voor de Vrije Universiteit (fl. 19,25), voor 
hulpbehoevende kerken in de classis (fl. 4,80), voor hulpbehoevende studenten (fl. 5,30), voor de 
zending onder de Joden (fl. 4,90), voor hulpbehoevende krankzinnigen (fl. 6,10), voor de kosten van 
de Provinciale Synode (fl. 14,40) en voor de Zending (fl. 43,50). Penningmeester Stoutjesdijk meldt 
dat de bodem van de eigen kas ook weer zichtbaar wordt. Het wordt mede om die reden erg op prijs 
gesteld dat de leden van de meisjesvereniging zorg hebben gedragen voor vernieuwing van de 
gordijnen van de consistorie. 
 
Foto 7.15 
 
Op 3 juni 1929 neemt de kerkenraad een aantal besluiten van liturgische aard. Omdat er relatief 
weinig uit de Heidelbergsche Catechismus wordt gepreekt, zal aan kandidaten worden gevraagd 
tenminste één catechismuspreek te houden. Op voorstel van ouderling De Jonge besluit de 
kerkenraad voortaan aan het begin van de dienst tegelijk naar binnen te komen (en niet meer tijdens 
het zingen van de eerste Psalm). Na binnenkomst wordt dan het votum uitgesproken waarna het te 
zingen Psalmvers wordt opgegeven, dat daardoor ook binnen de dienst valt. In de eerstvolgende 
ledenvergadering maakt oud-diaken M. Overbeeke bezwaar tegen deze liturgische aanpassing, maar 
de kerkenraad blijft bij zijn besluit. De kerkenraad spreekt ook over het feit dat er de voorafgaande 
zondag door enkele gemeenteleden bij de “oud gereformeerden” (bedoeld is Gereformeerde 
Gemeente) is gekerkt en dat enkele gereformeerde kinderen tijdens de dienst de hervormde 
zondagschool bezoeken. De ouders van deze kinderen worden bezocht maar zij geven te kennen dat 
zij hierin zullen volharden zolang er geen gereformeerde zondagschool is. 
 
Op 3 september 1929 spreekt de kerkenraad weer over het beroepingswerk. Overwogen wordt ds. J. 
Snoek te Vrijhoeve-’s Grevelduin-Capelle (NB) te beroepen, maar de financiële toestand is op dat 
moment te slecht. Daarom wordt eerst op 9 september een ledenvergadering belegd. Daarin wordt 
besloten dat er eerst fl. 1.000,- moet zijn opgehaald alvorens tot beroeping wordt overgegaan. 
Enkele leden stellen voor over te gaan tot een systeem van vaste bijdragen. 
 
Op 3 september 1929 stelt voorzitter Kleemans voor een extra ouderling te verkiezen. Hij wordt zelf 
al wat ouder. Bovendien is de scriba, ouderling De Jonge, vanwege zijn drukke werkzaamheden voor 
de school in de winter niet beschikbaar voor huisbezoeken. Op 30 september 1929 stelt de 
kerkenraad een dubbeltal: oud-ouderling C. Sijrier en oud-diaken M. Overbeeke. Diaken Rotte is 
tegen dit dubbeltal; ouderling De Jonge en diaken Stoutjesdijk “kunnen er slechts noode hun stem 
aan geven”. Aan het eind van deze vergadering legt ouderling Kleemans zijn voorzitterschap neer; dit 
voornemen heeft hij voordien al met verschillende kerkenraadsleden besproken. Ouderling P. 
Overbeek wordt met algemene stemmen tot voorzitter gekozen. Op 11 oktober 1929 blijkt dat zowel 
Sijrier als Overbeeke opnieuw hun kandidatuur niet wensen te aanvaarden. Dan besluit de 
kerkenraad voorlopig geen uitbreiding van de kerkenraad voor te staan. 
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In de kerkenraadsvergadering van 30 september 1929 stelt ouderling Kleemans voor om vrouwen die 
“zich de haren hebben doen afknippen” de toegang tot het Heilig Avondmaal te ontzeggen. Hierover 
ontspint zich een flinke discussie. Ouderling De Jonge en diaken Stoutjesdijk vinden dat dit geen 
zaken zijn – hoezeer ook te betreuren – waarvoor iemand van het Heilig Avondmaal kan worden 
geweerd. De kerkenraad ondersteunt toch met vier tegen twee het voorstel van ouderling Kleemans. 
Dit zal aan de betrokken vrouwelijke gemeenteleden worden meegedeeld. Ouderling De Jonge 
verzoekt dan bij de eerstvolgende avondmaalsviering geen tafelwacht te hoeven zijn. 
 
Op 21 oktober 1929 besluit de ledenvergadering op voordracht van de kerkenraad een beroep uit te 
brengen op ds. J. Snoek te Vrijhoeve-’s-Grevelduin-Capelle. Er blijkt inmiddels fl. 835,- in de 
gemeente te zijn opgehaald – dus nog geen fl. 1.000,- – maar de kerkenraad durft het aan een 
beroep uit te brengen. Opvallend is dat wordt afgeweken van het beleid dat voortaan kandidaten 
zouden worden beroepen. Ds. Snoek zal het beroep naar Nieuwerkerk niet aannemen. 
 
Op 9 december 1929 is de reguliere verkiezing van ambtsdragers. Diaken M.J. Stoutjesdijk wordt 
herkozen. Hij ontvangt 38 stemmen; zijn tegenkandidaat Jozeas Sijrier 16. Ouderling C. Kleemans 
wordt niet herkozen. Hij ontvangt 22 stemmen, beduidend minder dan tegenkandidaat W. van Dijke, 
die 33 stemmen ontvangt. Van Dijke aanvaardt na enig beraad zijn benoeming tot ouderling en wordt 
op 22 december 1929 in het ambt bevestigd. Voor de 71-jarige ouderling Kleemans is het een abrupt 
afscheid. Hij is vanaf de oprichting van de gemeente in 1899 lid van de kerkenraad, eerst anderhalf 
jaar als diaken en vervolgens bijna 29 jaar als ouderling. Hij blijft nog wel tot 1934 aan als voorzitter 
van het schoolbestuur. 
 
Foto 7.16 
 
Op 5 januari 1930 overlijdt op de leeftijd van 87 jaar Maatje Willemijntje Labrijn, de laatste van drie 
ongetrouwde zusters die jaarlijks fl. 150,- doneren aan de Gereformeerde Kerk. Bij haar overlijden 
laat zij – hoewel ze geen lid was van de gemeente – maar liefst fl. 3.000,- na aan de Gereformeerde 
Kerk, vrij van successierechten. De Hervormde Gemeente, waarvan zij lid was, is bedacht met een 
legaat van fl. 4.000,- waarvan de helft voor de diaconie bestemd is. Ook de School met de Bijbel 
ontvangt een legaat van maar liefst fl. 2.000,-.107 Maatje Willemijntje Labrijn is bij haar overlijden de 
grootste grondeigenaar van Nieuwerkerk: zij is na het overlijden van haar zusters enig eigenaar van 
de boerderijen Dijkzigt en De Keulsche Putten aan de Kempensweg met ruim 89 ha. grond, die door 
de erven, haar neefjes en nichtjes, worden verkocht. De kerkenraad besluit op 22 augustus 1930 de 
helft van het ontvangen legaat (fl. 1.500,-) uit te zetten bij de Rijkspostspaarbank. De andere helft 
wordt waarschijnlijk gereserveerd voor het onderhouden van een predikant. 
 
Op 9 januari 1930 verzoekt oud-diaken Spruijtenburg, inmiddels 65 jaar oud, om financiële 
ondersteuning omdat hij door verzwakking van zijn zenuwgestel zijn werk niet meer kan verrichten. 
Aangezien hij geen kinderen heeft, dreigt hij geheel zonder inkomen te raken. Hij stelt voor dat hij 
zijn huis aan de Kerkstraat aan de diaconie nalaat op voorwaarde dat de diaconie de maandelijkse 
rente voor zijn huis aan hem uitkeert. De diaconie gaat hier onder bepaalde voorwaarden mee 
akkoord. 
 
Op 27 januari 1930 gaat de ledenvergadering met 61 stemmen voor en 1 tegen akkoord met het 
voorstel een beroep uit te brengen op kandidaat I. de Wolff te Middelburg. Deze neemt echter een 
beroep aan naar het Groningse Mussel. 
 
Op 17 februari 1930 ziet de kerkenraad zich genoodzaakt de 28-jarige Krijn Sijrier, die in 1925 
belijdenis deed, onder censuur te zetten. In december 1929 heeft de kerkenraad vastgesteld dat hij 

 
107 Zierikzeesche Nieuwsbode 13 en 17 januari 1930. 
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al te innig verkeerde met de 20-jarige Dina Zeeman en met haar “buiten spoor” is gegaan. Als Dina, 
die van hervormden huize is, zwanger blijkt te zijn en vervolgens op 29 november 1929 bevalt van 
een zoon Leendert Cornelis, neemt Sijrier niet zijn verantwoordelijkheid. Sijrier verhuist enkele 
maanden later, op 13 mei 1930, naar Pijnacker, waarna de kerkenraad de kerkenraad van Pijnacker 
informeert over wat in Nieuwerkerk is voorgevallen. De in 1929 geboren Leendert Cornelis Zeeman 
zal vanaf 1938, als zijn moeder trouwt met Nicolaas Fonteine, de achternaam Fonteine dragen. Hij 
groeit op bij zijn grootmoeder Zeeman. Hij zal in 1952 trouwen met Lena Wilhelmina Rentier en de 
belijdeniscatechese volgen. Voordat hij in 1953 samen met zijn echtgenote belijdenis kan doen, komt 
hij op 1 februari 1953 met zijn grootmoeder om bij de watersnoodramp. Zijn weduwe hertrouwt na 
1953. 
 
Op 17 februari 1930 besluit de kerkenraad op voorstel van ouderling Van Dijke dat voortaan in twee 
groepen huisbezoek wordt gedaan: een ouderling en een diaken gaan voortaan samen op 
huisbezoek. Op 21 maart 1930 besluit de kerkenraad voor fl. 2,50 per jaar lid te worden van de pas 
opgerichte Vereeniging voor Christelijk Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onderwijs voor 
Zeeland, die wil komen tot de oprichting van een Christelijk Lyceum voor Zeeland, zo mogelijk te 
Goes. In dezelfde vergadering wordt gesproken over het feit dat Johanna Krabbe HMdr 
(grootmoeder van de auteur) door ds. Staal niet is toegelaten tot de belijdeniscatechese omdat zij 
heeft aangegeven dat zij te zijner tijd haar aanstaande echtgenoot zal volgen naar de Gereformeerde 
Gemeente. Haar vader H.M. Krabbe vraagt hierover opheldering. De meningen zijn in de kerkenraad 
verdeeld. De ouderlingen Overbeek en De Jonge brengen een bezoek aan de familie Krabbe, maar 
hun dochter volhardt bij haar standpunt dat zij na haar huwelijk haar man zal volgen. De kerkenraad 
besluit dan op 13 mei 1930 dat zij niet kan worden toegelaten tot het doen van belijdenis. 
 
Foto 7.17 en 7.18 
 
Op 13 mei 1930 besluit de kerkenraad de kerk en de pastorie op de waterleiding aan te sluiten. De 
abonnementskosten hiervoor bedragen fl. 10,80 per jaar. 
 
Op 23 juni 1930 vraagt Maria E.M. Geleijnse, de 30-jarige nog ongehuwde dochter van oud-diaken 
Geleijnse, ontslag als organist in verband met haar verhuizing naar Arnhem. Zij heeft blijkens de 
notulen “op voortreffelijke wijze jarenlang het gezang der gemeente begeleid”. In 1937 zal zij in het 
huwelijk treden met haar oud-dorpsgenoot Johannis Nicolaas Flikweert en te Soest gaan wonen. 
Haar aanstaande echtgenoot J.N. Flikweert (tot 1927 onderwijzer) verhuisde op 28 oktober 1927 met 
attestatie uit Nieuwerkerk naar Kampen teneinde daar theologie te gaan studeren. Op 7 november 
1932 ontvangt de kerkenraad echter bericht van het college van hoogleraren van de Theologische 
School te Kampen dat student J.N. Flikweert als student is verwijderd vanwege “langdurige en 
ergerlijke zonde tegen het zevende gebod”. 
 
Foto 7.19 
 
Na het vertrek van Maria Geleijnse stelt de kerkenraad de gebroeders Johan (16 jaar) en Leen 
Tieleman (15 jaar) aan als organist, met als reserve de 31-jarige Jacob Flikweert Gzn. Omdat er met 
enige regelmaat ontstemming is over het orgelspel van de jonge Leen Tieleman, besluit de 
kerkenraad op 29 september 1931 dat Jac. Flikweert Gzn als organist zal optreden als Johan Tieleman 
niet alle diensten kan spelen. Enige tijd later wordt ook de oudste zoon Cor Tieleman organist. 
 
Foto 7.20 
 
Op zondag 23 november 1930 is er sprake van kolendamp in het kerkgebouw, waardoor 
verschillende kinderen onwel worden, zo blijkt uit de notulen van de daaropvolgende 
ledenvergadering van 1 december. Op deze ledenvergadering worden ouderling P. Overbeek en 
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diaken D.J. Flikweert met grote meerderheid herkozen. Hun tegenkandidaten zijn Jacob Kleemans 
(ouderling) en Jozeas Hoogerland (diaken). 
 
Op 30 januari 1931 vraagt de voorzitter, ouderling Overbeek, opnieuw het oordeel van de 
kerkenraad over het wandelen op zondag. Scriba De Jonge bestrijdt dat dit zondig zou zijn. De 
conclusie is dat “men elkander in deze dingen, die niet de grondwaarheden raken, zal verdragen”. 
 
In de classicale vergadering van 4 februari 1931 wordt aan de afgevaardigden van Nieuwerkerk 
gevraagd waarom er niet beroepen wordt en of het niet mogelijk is een combinatie te vormen met 
Oosterland om gezamenlijk een beroep uit te brengen. Oosterland heeft juist vanaf 1924 tot en met 
1929 samen met Bruinisse ds. D. Bremmer als predikant gehad. De afgevaardigde van Oosterland 
meent dat van een combinatie Nieuwerkerk-Oosterland wel nooit iets zal komen. 
 
Op 27 maart 1931 besluit de kerkenraad na vele bezoeken en vermaningen het dooplid Pieter 
Hoogerland Johzn te royeren. Hij komt al vele jaren niet meer ter kerke, leidt een ergerlijk leven en is 
nergens op aanspreekbaar, ook niet door zijn zusters die trouw meeleven met de Gereformeerde 
Kerk. In dezelfde vergadering doen de ouderlingen verslag van de huisbezoeken. Ouderling Overbeek 
meldt dat hij veel ziekelijkheid, maar weinig zieke menschen heeft ontmoet (hij bedoelt 
waarschijnlijk dat weinig zich bewust zijn van hun zondige aard), maar dat men toch wel graag 
“onderwerpelijke prediking” wil. Ouderling Van Dijke vindt “dat er uiterst weinig wordt geopenbaard 
wat er in het hart leeft”. 
 
Op 29 juli 1931 besluit de kerkenraad kandidaat M. Heuzeveldt te Rotterdam, die op zondag 26 juli is 
voorgegaan, aan de gemeente voor te stellen. Ouderling Van Dijke stelt voor het traktement te 
verlagen van fl. 2.500,- naar fl. 2.000,-, omdat “de malaise waarin wij leven ook van predikanten een 
offer vraagt”. Ouderling De Jonge en diaken Stoutjesdijk menen dat het traktement niet voor 
verlaging vatbaar is. Uiteindelijk wordt het traktement – met de stem van De Jonge tegen – bepaald 
op fl. 2.300,-. Op 3 augustus 1931 zijn op de ledenvergadering slechts 34 leden aanwezig vanwege 
het onweerachtige weer. Dat vindt men te weinig. Op 10 augustus 1931 zijn er 51 aanwezigen die 
met 46 stemmen voor en 5 stemmen tegen het voorstel steunen om een beroep op kandidaat 
Heuzeveldt uit te brengen. Deze kan op 18 september berichten dat hij het beroep aanneemt. De 
dankbaarheid bij kerkenraad en gemeente is groot. 
 
De kerkenraad besluit op 29 september 1931 met gezwinde spoed het herstel van de pastorie ter 
hand te nemen. Er wordt onder meer besloten de pastorie van waterleiding te voorzien (een kraan in 
de keuken, een kraan boven en een kraan buiten) en verschillende aanpassingen in de pastorie te 
realiseren. Door W.A. Lievense te Nieuwerkerk wordt voor fl. 113,50 elektriciteit in de pastorie 
aangelegd. De totale kosten van de renovatie van de pastorie bedragen fl. 1.598,71. Daarvoor wordt 
fl. 1.200,- van het spaarbankboekje (legaat Labrijn) gehaald. Nu er een predikant komt, besluit de 
kerkenraad tevens een begin te maken met het innen – per kwartaal – van de toegezegde vrijwillige 
bijdragen.  
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Hoofdstuk 8  Weer een eigen predikant: ds. M. Heuzeveldt (1931-1935) en de periode daarna 
 
Op zondagmorgen 29 november 1931 wordt kandidaat M. Heuzeveldt bevestigd tot predikant in de 
Gereformeerde Kerken door ds. J.D. van der Velden, emeritus predikant te Rotterdam. In de 
bevestigingsdienst staat Jeremia 1: 11 en 12 centraal. In de avonddienst doet ds. Heuzeveldt intrede 
aan de hand van 2 Petrus 1: 19. Na de dienst wordt ds. Heuzeveldt toegesproken door scriba 
ouderling C.L. de Jonge namens kerkenraad en gemeente, door consulent ds. Z. Hoek te Zonnemaire 
namens de classis, door de bevestiger ds. J.D. van der Velden en door burgemeester Jac. Bouman. Ds. 
Marinus Heuzeveldt is op 21 augustus 1902 te Rotterdam geboren – hij is op dat moment dus 29 jaar 
oud – en studeerde theologie te Kampen. Kort voor zijn bevestiging, op 4 november 1931, trad hij in 
het huwelijk met Elizabeth Margaretha van der Lelie. De nieuwe predikant heeft Zeeuwse wortels: 
zijn grootouders Marinus Heuzeveldt en Sijtje Jelier werden beiden geboren in Zierikzee. 
 
Ds. Heuzeveldt neemt in de kerkenraadsvergadering van 1 december 1931 de voorzittershamer over 
van ouderling P. Overbeek. In deze vergadering wordt gesproken over het initiatief van uitgever J. 
van der Wal te Bruinisse tot het uitgeven van een kerkbode voor Schouwen-Duiveland onder 
hoofdredactie van dr. J. van Lonkhuyzen te Zierikzee met medewerking van alle classispredikanten. 
De kerkenraad besluit hieraan zijn medewerking te verlenen.  
 
Ds. Heuzeveldt geeft in deze eerste kerkenraadsvergadering aan dat hij graag ’s morgens en ’s 
avonds wil voorgaan. Ouderling W. van Dijke brengt naar voren dat er dan gemeenteleden zijn die 
buitenaf wonen, die de predikant weinig of niet zullen horen (zij komen kennelijk alleen ’s middags 
naar de kerk). Daarop wordt besloten dat voorlopig (tot en met januari) de predikant in de 
middagdiensten voorgaat. De avonddienst zal het hele jaar door om 18 uur beginnen. 
 
Op 14 december 1931 worden ouderling De Jonge en diaken Rotte met grote meerderheid herkozen. 
De tegenkandidaten zijn opnieuw Jacob Kleemans (ouderling) en Jozias Hoogerland (diaken). Na de 
ledenvergadering vindt een extra kerkenraadsvergadering plaats. P. Kleemans, zoon van oud-
ouderling Kleemans, heeft bij de kerkenraad aangegeven dat hij het erg pijnlijk vindt dat zijn vrouw 
vanwege haar kort geknipte haar niet mag deelnemen aan het Heilig Avondmaal. De voorzitter, ds. 
Heuzeveldt, is van mening dat om deze reden niet afgehouden mag worden van het Heilig 
Avondmaal. Hij schaart zich daarmee aan de zijde van ouderling De Jonge en diaken Stoutjesdijk, die 
zich in september 1929 tegen dit besluit verzetten. De kerkenraad herroept het besluit uit 1929. 
 
In december 1931 vestigt slager J.C. van der Graaf, geboren te Zierikzee, zich met zijn vrouw en zeven 
kinderen vanuit Hoofddorp te Nieuwerkerk. Hij wordt slager op de hoek van de Poststraat en de 
huidige UNA-straat. 
 
Foto 8.1 
 
Op 18 januari 1932 besluit de kerkenraad te voldoen aan het verzoek van de classis om de 
verantwoordelijkheid voor het evangelisatiewerk te Ouwerkerk over te nemen van de classicale 
evangelisatiecommissie, onder de voorwaarde dat het de kerk van Nieuwerkerk niets meer gaat 
kosten. Dit werk wordt reeds lang hoofdzakelijk verricht door gemeentelid K.B. bij de Vaate. De 
classicale vergadering bepaalt dat de kosten van het evangelisatiewerk ook in de toekomst door de 
classiskerken zullen worden gedragen. Op 6 juni 1932 benoemt de kerkenraad een 
evangelisatiecommissie (later ook wel zendingscommissie genoemd), waarin behalve broeder Bij de 
Vaate twee kerkenraadsleden zitting hebben (ouderling W. van Dijke en diaken D.J. Flikweert) en 
twee gemeenteleden (P. Kleemans en S. Overbeeke). Deze commissie wordt op 12 januari 1937 al 
weer opgeheven omdat zij niet al te geweldig functioneert. 
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In januari 1932 verzoeken zes jonge gemeenteleden de belijdeniscatechese te mogen volgen. Ds. 
Heuzeveldt stelt op 18 januari 1932 aan de kerkenraad voor dat zij pas tot het doen van belijdenis 
worden toegelaten na de pertinente belofte dat zij aan het Heilig Avondmaal zullen deelnemen. De 
kerkenraad lijkt hiermee impliciet akkoord te zijn gegaan. Op 25 januari 1932 besluit de kerkenraad 
om op 2 februari gezamenlijk met de Hervormde Gemeente een bidstond te beleggen ten behoeve 
van de later dat jaar te houden grote ontwapeningsconferentie. De bidstond – in de Zierikzeesche 
Nieuwsbode als gebedsuur aangekondigd – wordt gehouden in de Nederlandse Hervormde Kerk. De 
beide predikanten, ds. Joh. Gerritsen en ds. M. Heuzeveldt, gaan voor. 
 
Op 22 februari 1932 besluit de kerkenraad dat de doopleden Nicolaas Kort en Adriaan Overbeek 
moeten worden bezocht vanwege hun slechte kerkgang. Een tweetal jongeren, Pieter Sijrier en Jan 
van der Weijde, zullen worden vermaand omdat zij maar weinig naar de catechisatie komen. Op 10 
oktober 1932 besluit de kerkenraad Nicolaas Kort na vele vermaningen te royeren. 
 
Op 11 april 1932 besluit de kerkenraad, op verzoek van enkele leden, voortaan de boeken van de 
kerk en de diaconie voor de leden ter inzage te leggen. De jaarvergadering kan dan een meer 
inhoudelijke invulling krijgen, bijvoorbeeld door een lezing. 
 
Op 6 juni 1932 besluit de kerkenraad voortaan als regel de eerste maandag van de maand te 
vergaderen. Ook bespreekt de kerkenraad een klacht over een met name genoemd vrouwelijk 
gemeentelid. Degenen die in de kerk naast haar zaten, hebben hun plaatsen opgezegd “wegens haar 
onreinheid”. De kerkenraad zal met haar in gesprek gaan en dreigen haar zitplaats te ontnemen als 
er geen verbetering te bespeuren valt. 
 
Op 4 juli en 30 augustus 1932 spreekt de kerkenraad uitgebreid over het al dan niet in stand houden 
van de derde dienst. Scriba De Jonge brengt naar voren dat slechts een zeer klein deel van de 
gemeente alle drie de diensten bezoekt en dat het voor slechts enkele leden – moeders van kleine 
kinderen; er is in die tijd nog geen crèche – bezwaarlijk is ’s ochtends naar de kerk te komen. Ds. 
Heuzeveldt voert aan dat de leesdienst ’s middags een toevluchtsoord kan worden voor hen die het 
met de preekdienst niet eens zijn. Uiteindelijk wordt de besluitvorming uitgesteld. Ouderling W. van 
Dijke wil beslist vasthouden aan drie diensten per zondag. De diakenen Flikweert en Stoutjesdijk 
vinden – hoewel ze zelf minder hechten aan de derde dienst – afschaffing op dit moment een te 
rigoureus besluit. 
 
Op 30 november 1932 worden ouderling W. van Dijke en diaken M.J. Stoutjesdijk met grote 
meerderheid herkozen. Hun tegenkandidaten zijn P. Kleemans en C. Rentier Mzn. 
 
Op 13 maart 1933 besluit de kerkenraad de kerk en de consistorie te restaureren en het aantal 
zitplaatsen uit te breiden. De kosten van deze verbouwing bedragen fl. 1.478,15. Gedurende enkele 
maanden wordt gekerkt in de School met de Bijbel. 
 
Op 18 september 1933 vindt in de kerkenraad een uitgebreide bespreking van de huisbezoeken 
plaats. In de maanden vóór 1 januari 1933 hebben 35 huisbezoeken plaatsgevonden; in de periode 
daarna 65. Er wordt geconstateerd dat er “veel klagen en zuchten is maar geen toevluchtnemend 
geloof.” Verder wordt genotuleerd dat er ook veel lijdelijkheid te constateren is. “Ook al wordt er 
goed geluisterd, er is vaak ontstellend weinig kennis van de waarheid. De verbondsgedachte en het 
leven daaruit wordt weinig aangetroffen en de doop wordt weinig verstaan”.  
 
In december 1933 geeft ouderling P. Overbeek aan dat hij nu toch echt wil aftreden; hij is inmiddels 
71 jaar. Op 28 december 1933 wordt P. Kleemans in zijn plaats met 47 stemmen tot ouderling 
gekozen; zijn tegenkandidaat Joz. Sijrier ontvangt 14 stemmen. D.J. Flikweert wordt met slechts drie 
stemmen tegen als diaken herkozen; zijn tegenkandidaat is A. Kort. Kleemans aanvaardt zijn 
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benoeming. De bevestiging vindt plaats op 21 januari 1934. Oud-ouderling P. Overbeek zal ruim een 
jaar na zijn aftreden, op 17 maart 1935, overlijden na 32 jaar weduwnaar te zijn geweest. 
 
Foto 8.2 
 
Op 29 januari 1934 spreekt de kerkenraad uitgebreid over de vraag of kinderen van doopleden 
gedoopt kunnen worden, dit naar aanleiding van een vraag van het echtpaar Dalebout-van der Zande 
en het echtpaar Van den Bos-Sijrier. De kerkenraad wil zich richten naar de uitspraken van de 
Generale Synode van Amsterdam van 1908 en besluit in lijn daarmee dat tot de doop kan worden 
toegelaten onder drie voorwaarden: de doopouders moeten van onbesproken levenswandel zijn en 
trouw naar de kerk gaan, zij moeten streven naar het doen van belijdenis en viering van het Heilig 
Avondmaal en er moeten andere doopgetuigen zijn, die wel belijdend zijn. 
 
Op 20 maart 1934 spreekt de kerkenraad met de leden – er zijn in totaal 53 aanwezigen – over het 
besluit van de Generale Synode van Middelburg om het bundeltje Eenige Gezangen uit te breiden 
van 12 tot 29. Ds. Heuzeveldt houdt een uitgebreide toelichting. De gemeenteleden C. Kleemans en 
C. Sijrier (beiden oud-ouderling) en Jac. Heijboer en ouderling W. van Dijke zijn fel gekant tegen de 
uitbreiding van het aantal gezangen. In de eerstvolgende kerkenraadsvergadering, op 22 maart, 
spreekt ds. Heuzeveldt zijn teleurstelling uit over het feit dat de kerkenraad in de ledenvergadering 
niet met één mond heeft gesproken. Op maandag 26 maart 1934 wordt een herdenkingsbijeenkomst 
gehouden in verband met het overlijden op 20 maart van Prinses Emma, de koningin-moeder. 
 
Op 1 oktober 1934 spreekt de kerkenraad over een conflict binnen de familie Kleemans. C.W. 
Kleemans-Kort, echtgenote van J. Kleemans, wil als lid van de gemeente geschrapt worden omdat zij 
niet meer met haar schoonvader, oud-ouderling C. Kleemans, in één kerk wenst te zitten. De 
kerkenraad onderneemt een verzoeningspoging, maar dat loopt op niets uit. De kerkenraad besluit 
uiteindelijk op 11 februari 1935 de schoondochter onder censuur te plaatsen omdat zij niet meer 
naar de kerk komt. Ook belijdend lid Jan Verlinde (67 jaar) komt nooit meer naar de kerk, maar hij 
schijnt nog regelmatig elders naar de kerk te gaan (bedoeld is de Gereformeerde Gemeente). In ieder 
geval neemt de kerkenraad in zijn richting geen maatregelen. 
 
Op maandagavond 15 oktober 1934 wordt een samenkomst gehouden ter herdenking van het feit 
dat honderd jaar eerder de Afscheiding plaats vond. Ds. Heuzeveldt en ouderling De Jonge houden 
beiden een referaat. 
 
De kerkenraad besluit op 20 november 1934 het salaris van koster Overbeek weer enigszins te 
verhogen: van fl. 85,- naar fl. 90,-. Op 11 december 1934 worden ouderling C.L. de Jonge en diaken 
A.J. Rotte met ruime meerderheid herkozen. Hun tegenkandidaten zijn respectievelijk C. Rentier Mzn 
en Joz. Sijrier. Een jaar later, op 10 december 1935, worden ouderling W. van Dijke en diaken M.J. 
Stoutjesdijk vrijwel unaniem herkozen. Hun tegenkandidaten zijn opnieuw C. Rentier Mzn en Joz. 
Sijrier. Op 7 december 1936 worden ouderling P. Kleemans en diaken D.J. Flikweert met ruime 
meerderheid herkozen. Tegenkandidaat zijn – alweer – C. Rentier Mzn en Joz. Sijrier. 
 
Eind februari 1935 ontvangt ds. M. Heuzeveldt een beroep van de Gereformeerde Kerk te 
Hazerswoude, dat hij begin maart aanneemt. Een belangrijke reden om dit beroep aan te nemen, ligt 
in de gezondheid van zijn echtgenote, zo blijkt uit de notulen van de eerstvolgende 
kerkenraadsvergadering. Ds. Heuzeveldt neemt op zondag 28 april 1935 afscheid van Nieuwerkerk 
aan de hand van Hebreeën 13: 20-21. Blijkens een verslag in de Zierikzeesche Nieuwsbode is het 
kerkgebouw overvol. Ds. Heuzeveldt wordt toegesproken door verschillende classispredikanten en 
door ouderling De Jonge. Op diens verzoek zingt de gemeente ds. Heuzeveldt en zijn echtgenote 
staande Psalm 121: 4 toe. 
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Illustratie 8.3 
 
Op zondag 5 mei 1935 wordt ds. Heuzeveldt bevestigd als predikant van Hazerswoude door ds. J.P. 
Unger van Bruinisse aan de hand van 1 Korinthe 3: 9. In de intrededienst, op maandag 6 mei, preekt 
ds. Heuzeveldt over Johannes 3: 30108. Ds. Heuzeveldt zal tot 1946 in Hazerswoude blijven. In dat jaar 
wordt hij verbonden aan de Gereformeerde Kerk te Slikkerveer, alwaar hij op 7 september 1956 op 
54-jarige leeftijd zal overlijden, kort voor zijn 25-jarig ambtsjubileum. De echtgenote van ds. 
Heuzeveldt, mevrouw E.M. Heuzeveldt-van der Lelie, zal in 1940 presidente zijn van de Bond van 
Gereformeerde Vrouwenverenigingen in Nederland. 
 
Foto’s 8.4 en 8.5 
 
Twee dagen na het afscheid van ds. Heuzeveldt, op dinsdag 28 april 1935, komt de kerkenraad weer 
in vergadering bijeen. Ouderling De Jonge wordt tot preses van de kerkenraad gekozen. Ouderling W. 
van Dijke volgt De Jonge op als scriba. In deze vergadering worden direct een aantal besluiten 
genomen. De kerkenraad besluit dat gastpredikanten voortaan fl. 16,- per zondag ontvangen 
(exclusief de reiskosten) als zij zowel ’s morgens als ’s avonds voorgaan. Er wordt naar gestreefd om 
afwisselend ’s morgens en ’s avonds de Heidelbergse Cathechismus aan de orde te laten komen. Ook 
besluit de kerkenraad voortaan nog maar twee keer per zondag consistoriegebed te houden: ’s 
morgens vóór de dienst en ’s avonds na de dienst. Dit was vroeger ook zo, maar kennelijk was dit 
met de komst van ds. Heuzeveldt gewijzigd. Ds. J.P. Unger van Bruinisse wordt consulent van de 
gemeente; hij verzorgt ook de catechese. 
 
In zijn vergadering van 15 juli 1935 stelt de kerkenraad vast dat voorlopig nog niet beroepen kan 
worden, gelet op de te lage inkomsten. Op 9 september 1935 beveelt oud-ouderling C. Sijrier aan ds. 
C. Steenblok te Kralingse Veer – kort voordien na een conflict te Lopik met emeritaat gegaan – uit te 
nodigen als gastpredikant. In 1927 was Sijrier als ouderling één van de voorstanders van het 
beroepen van Steenblok als predikant. De kerkenraad volgt dit advies niet op. In 1942 zal ds. 
Steenblok, dan inmiddels gepromoveerd tot doctor in de theologie, een beroep naar Poortvliet 
aannemen, waar hij een jaar later overgaat naar het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. 
 
Op 10 december 1935 spreekt de kerkenraad over het feit dat het tienjarige dochtertje van de 
familie P. Schiettekatte-Heijboer voor onderzoek moet worden opgenomen in het in 1931 door prof. 
dr. J. Waterink opgerichte Pedologisch Instituut te Amsterdam. Omdat de kosten hiervan de 
draagkracht van het gezin Schiettekatte verre te boven gaan, neemt de diaconie een belangrijk deel 
van de kosten voor haar rekening, daarin ondersteund door de provinciale diaconieën. Enkele 
maanden later wordt Corrie Schiettekatte voor behandeling overgebracht naar Groot Emaus te 
Ermelo, waar ze tot het najaar van 1936 verblijft. Ook in deze kosten draagt de diaconie bij. 
 
Foto 8.6 
 
Op 3 februari 1936 spreekt de kerkenraad indringend met de leden over het feit dat geen predikant 
kan worden beroepen zolang de inkomsten niet stijgen. Aan de leden wordt voorgehouden dat het 
traktement voor een predikant fl. 2.000,- bedraagt (op een totale begroting van fl. 3.265,-), zodat er 
tenminste fl. 800,- per jaar meer zal moeten binnenkomen om tot beroeping te kunnen overgaan. Op 
21 december 1936 vindt opnieuw een ledenvergadering plaats, waarin de kerkenraad zijn zorgen 
deelt over de te lage inkomsten en – dat als nieuw punt – het teruglopende kerkbezoek. De 
inkomsten over 1936 komen uit op ongeveer fl. 2.250, wel fl. 1.000,- lager dan in de begroting was 
opgenomen. Het lijkt erop dat nogal wat gemeenteleden hun bijdrage verminderen nu er toch geen 

 
108 De Zeeuw d.d. 9 mei 1935. 
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eigen predikant is. Anderzijds zijn de gevolgen van de economische crisis ook goed voelbaar in een 
gemeente waarin de meesten tot “de werkende stand” behoren. 
 
Op 4 mei 1936 besluit de kerkenraad, op initiatief van ouderling W. van Dijke, een instructie in te 
dienen bij de classis teneinde te laten uitspreken dat het lidmaatschap van C.D.U. en N.S.B. dient te 
worden veroordeeld vanwege de onschriftuurlijke beginselen van beide partijen. 
 
In het voorjaar van 1937 doen maar liefst tien doopleden belijdenis van hun geloof. In januari 1937 
meldt ds. Unger, die de belijdeniscatechese verzorgt, de kerkenraad zijn bezwaar tegen het feit dat 
drie belijdeniscatechisanten wel belijdenis willen doen – zodat hun kind gedoopt kan worden – maar 
niet willen beloven aan het Heilig Avondmaal deel te nemen. De kerkenraad volgt het standpunt van 
ds. Unger omdat de Generale Synode in 1923 de belijdenisvragen zo heeft geformuleerd dat het 
belijdenis doen onlosmakelijk is verbonden met deelname aan het Heilig Avondmaal. Uiteindelijk 
doet alleen Marinus de Reus Hzn – hij is al 38 jaar en zijn vrouw is belijdend lid – geen belijdenis. 
 
Op 14 april 1937 bespreekt de kerkenraad een heftig probleem. In 1930 heeft de kerkenraad de toen 
28-jarige Krijn Sijrier onder censuur gezet vanwege het feit dat hij buitenechtelijk gemeenschap heeft 
gehad met de toen 20-jarige Dina Zeeman, waaruit een kind is geboren. Krijn Sijrier, die in 1930 naar 
Pijnacker verhuisde, is op enig moment strafrechtelijk veroordeeld. In het kader van deze strafzaak 
heeft Krijns jongere broer Jan Willem Sijrier, die in 1929 belijdenis deed, op 20 februari 1937 ten 
overstaan van de rechter-commissaris verklaard dat (ook) hij met Dina Zeeman gemeenschap heeft 
gehad. De kerkenraad stelt vast dat Sijrier zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van het 
zevende gebod (of meineed heeft gepleegd) en nodigt hem uit om op 22 april 1937 hierover te 
spreken. Sijrier weigert echter antwoord te geven op de vragen van de kerkenraad. De kerkenraad 
besluit daarop hem onder censuur te stellen maar besluit dat zijn pas geboren kind (op 27 februari 
geboren) door de moeder ten doop mag worden gehouden, mits zij onwetend was van het gebeuren. 
Op 13 juni 1937 vindt de doop plaats, tegelijk met de doop van de drie kinderen van het echtpaar 
Dalebout-van de Zande (beiden geen belijdend lid), voor wie oma Dalebout-Landegent als 
doopgetuige optreedt. 
 
Foto’s 8.7 en 8.8 
 
Op 31 mei 1937 komt openbaar dat diaken Rotte grenzen heeft overschreden ten aanzien van zijn 
dienstbode. Diaken Rotte vraagt nog diezelfde dag ontslag aan; het is juist de dag dat ouderling De 
Jonge en diens vrouw hun 25-jarig huwelijksfeest vieren. De kerkenraad besluit in zijn vergadering 
van 2 juni 1937 de ontslagaanvraag niet in te willigen, maar diaken Rotte te schorsen. Reeds een dag 
later, op 3 juni 1937, wordt in een gecombineerde vergadering met Bruinisse – dit is kerkordelijk 
voorgeschreven – besloten diaken Rotte uit het ambt te ontheffen. 
 
In de vergadering van 12 juli 1937 constateert de kerkenraad, in aanwezigheid van de consulent, dat 
er per jaar fl. 1.000,- te weinig binnenkomt om een predikant te kunnen beroepen. Het probleem is 
dat de gemeente geen leden heeft met kapitaal en dat een groot deel van de gemeenteleden weinig 
kan opbrengen. In de classicale vergadering van oktober 1937 meldt de vertegenwoordiger van 
Oosterland dat Oosterland wel samen met Nieuwerkerk wil beroepen. Oosterland had in de jaren 
1924-1929 met Bruinisse één predikant in de persoon van ds. D. Bremmer. Na diens vertrek is 
Bruinisse alleen gaan beroepen, hetgeen resulteerde in de komst van ds. J.P. Unger in 1930. De zeer 
kleine gemeente van Oosterland is inmiddels al acht jaar vacant. 
 
Op 1 november 1937 spreekt de kerkenraad over de suggestie van Oosterland. De kerkenraad stelt 
vast dat Nieuwerkerk op dit moment niet zelfstandig kan beroepen en dat de kerkenraden nu heel 
anders zijn samengesteld: de oude generatie, die de spanningen rond en na de verzelfstandiging in 
1899 heeft meegemaakt, is voor een groot deel heengegaan. Daarom wordt de kerkenraad van 
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Oosterland, op dat moment bestaand uit de ouderlingen M. Capelle en J. van der Maas en de 
diakenen W. van Hoeve en C.J. Zoeter, uitgenodigd voor een gesprek op 8 november 1937. In die 
vergadering wordt besloten in beginsel gezamenlijk te gaan beroepen. De gemeenteleden gaan op 10 
januari 1938 akkoord met het gezamenlijk beroepen. 
 
Op 20 december 1937 zijn verkiezingen voorzien. De tegenkandidaat van de aftredende ouderling 
C.L. de Jonge is opnieuw Joz. Sijrier. In de diakenvacature-Rotte zijn gekandideerd landbouwer Joh. 
Krabbe en G.H. de Vries, sinds 1935 bedrijfsleider van de zuivelfabriek De Duif. Vanuit de gemeente 
worden formele bezwaren aangevoerd tegen het feit dat de kandidaten maar één keer zijn 
afgekondigd, maar het blijkt dat er vooral inhoudelijke bezwaren zijn tegen één of meer kandidaten. 
De kerkenraad besluit de verkiezing uit te stellen. Als op 24 januari 1938 blijkt dat Krabbe en De Vries 
van hun kandidatuur wensen te worden ontheven, wordt besloten de verkiezingen een jaar uit te 
stellen. In de tussentijd hebben op 17 en 21 januari 1938 gesprekken plaatsgevonden met de 
bezwaarden: de broers Jac. en M. Rentier CNzn, M. Overbeeke, diens zoon S. Overbeeke, M. van 
Klinken en C.J. van der Maale. De meesten van hen behoren tot de jonge generatie. 
 
Op 14 maart 1938 besluit de kerkenraad dat het echtpaar Hogerheide-Kort – zij is belijdend lid – zijn 
jongste zoon pas mag laten dopen als hun kinderen voortaan naar de christelijke school gaan. Het 
hoofd van deze school is ouderling De Jonge; de diakenen Flikweert en Stoutjesdijk zijn voorzitter en 
penningmeester. Omdat de ouders hiertoe niet wensen over te gaan, wordt de doop niet bediend, 
waarna het gezin zich onttrekt aan de Gereformeerde Kerken en korte tijd later verhuist. 
 
Op 23 maart 1938 vindt een bespreking plaats met een classicale commissie die moet adviseren over 
een steunaanvraag van de kerk van Oosterland ten behoeve van het beroepingswerk. Oosterland is 
van oordeel dat Nieuwerkerk fl. 1.300,- moet bijdragen aan het jaarlijks traktement van fl. 2.300,- en 
Oosterland fl. 1.000,-, waarvan fl. 500,- aan classicale steun. Nieuwerkerk wil niet meer dan fl. 1.000,- 
bijdragen, gelet op het geringe aantal vermogende leden. De commissie komt uiteindelijk tot het 
voorstel dat het traktement op fl. 2.100,- wordt bepaald, waarvan Nieuwerkerk fl. 1.250,- bijdraagt 
en het veel kleinere Oosterland fl. 850,-, waarvan fl. 350,- aan classicale steun. 
 
De kerkenraad besluit op 24 mei 1938 dat met het oog op het beroepingswerk verschillende 
kandidaten zullen worden uitgenodigd om in de gemeente voor te gaan. Ouderling W. van Dijke 
hecht eraan dat er kandidaten worden uitgenodigd die “onderscheidenlijk” preken en niet de 
“eenzijdige verbondsbeschouwing” voorstaan. Ouderling De Jonge is van oordeel dat dit verschil 
“meer in graad dan in wezen bestaat”. 
 
Op 1 september 1938 besluiten beide kerkenraden in een gezamenlijke vergadering een drietal aan 
de gemeenten voor te stellen, bestaande uit kandidaat M. Pos te Zaandam (hij ging op 24 juli in 
Nieuwerkerk en op 28 augustus in Oosterland voor), hulpprediker te Edam, kandidaat H. Venema te 
Wildervank (hij ging op 21 augustus in Nieuwerkerk voor) en J.B. Welmers, hulpprediker te Sliedrecht 
(hij ging op 10 juli in beide gemeenten voor). Op 7 september wordt gelijktijdig in beide gemeenten 
een ledenvergadering gehouden. In het kleine Oosterland krijgt kandidaat Pos 10 stemmen, en de 
kandidaten Venema en Welmers beiden 2. In Nieuwerkerk krijgt kandidaat Venema 39 stemmen, 
kandidaat Pos 20 en kandidaat Welmers geen enkele. Het resultaat is dat op kandidaat H. Venema te 
Wildervank een beroep wordt uitgebracht. Hij werd op 21 oktober 1909 te Wildervank geboren – hij 
is dus 28 jaar – en studeerde aan de Theologische Hogeschool te Kampen. Op 26 september 1938 
komt het verheugende bericht dat kandidaat Venema het op hem uitgebrachte beroep aanvaardt.  
 
Op 19 december 1938 wordt alsnog de uitgestelde ambtsdragersverkiezing gehouden. Op ouderling 
C.L. de Jonge worden 46 stemmen uitgebracht; zijn tegenkandidaat S. Overbeeke, die in 1931 op 25-
jarige leeftijd lid van de gemeenteraad was geworden, ontvangt 7 stemmen. Voor de diakenvacature 
worden 20 stemmen uitgebracht op Joz. Sijrier en 35 op onderwijzer K.B. bij de Vaate, die zijn 
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benoeming aanvaardt. Op 15 januari 1939 vindt de (her)bevestiging plaats van ouderling De Jonge en 
diaken Bij de Vaate, in het dagelijks leven naaste collega’s op de School met de Bijbel. De 
verwevenheid tussen kerkenraad en school wordt op deze wijze nog sterker; zoals eerder vermeld 
zijn de diakenen Flikweert en Stoutjesdijk voorzitter en penningmeester van het schoolbestuur. 
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Hoofdstuk 9  De periode ds. H. Venema (1939-1945) 
 
Nadat op de classicale vergadering van 11 januari 1939 het zogenaamde peremptoir examen heeft 
plaatsgevonden, vindt op zondagmorgen 5 februari 1939 de bevestiging plaats van kandidaat H. 
Venema tot predikant van de Gereformeerde Kerk van Nieuwerkerk. Ds. G. Kerssies te Wildervank 
leidt de dienst aan de hand van Johannes 13:20. In de middagdienst vindt de bevestiging plaats in 
Oosterland van dan inmiddels ds. Venema. In de avonddienst (6 uur) doet ds. Venema intrede te 
Nieuwerkerk aan de hand van Jesaja 40: 6-8. Na de dienst wordt ds. Venema toegesproken door 
ouderling De Jonge namens kerkenraad en gemeente, door dr. J. van Lonkhuijzen te Zierikzee 
namens de classis en door burgemeester A.A. van Eeten. Een week later, op zondagmiddag 12 
februari, doet ds. Venema intrede te Oosterland. Ds. Venema zal vier vrije zondagen per jaar 
genieten en zal om en om in Nieuwerkerk en Oosterland in de morgen- en avonddienst voorgaan. 
 
Foto 9.1 
 
Op zondag 12 maart 1939 viert de in 1914 opgerichte jongelingsvereniging haar 25-jarig bestaan. De 
ouderlingen De Jonge en Van Dijke vertegenwoordigen de kerkenraad bij de viering van dit heuglijke 
feit. De kerkenraadsleden gaan in die tijd om beurten op bezoek bij respectievelijk de 
jongelingsvereniging, de meisjesvereniging en de knapenvereniging. 
 
Foto 9.2 
 
Op de ledenvergadering van 27 maart 1939 blijkt dat de diaconie door de nood der tijd nogal krap bij 
kas zit. Er komen veel steunaanvragen binnen. Het aantal leden en doopleden is in de jaren 1938 en 
1939 met 398 het hoogst ooit. Desondanks zijn in 1939 42 zitplaatsen onverhuurd, wat erop duidt 
dat de gemeenteleden afwillen van het systeem van verhuurde zitplaatsen. 
 
Omdat begin 1939 kort na elkaar de broers C.J. Tieleman en Joh. L. Tieleman naar elders vertrekken, 
benoemt de kerkenraad op 6 maart 1939 M. van Dijke Wzn en Jac. Flikweert Gzn tot organist. 
Laatstgenoemde was al sinds 1931 reserve-organist. Op 2 oktober 1939 besluit de kerkenraad dat 
“het psalmboek van Worp”, een begrip in de gereformeerde wereld, op verzoek van de organisten 
zal worden “nagezien”. Ook besluit de kerkenraad dat broeder J. de Bil, de pomper van het orgel, zal 
worden vermaand omdat hij “gedurig te vroeg ophoudt met pompen, wat erg storend werkt bij 
gemeente en organist”. Op 12 februari 1940 besluit de kerkenraad over te gaan tot de aanschaf van 
een elektrische windinstallatie op het orgel, aan te leggen door de firma Vermeulen te Woerden voor 
een bedrag van circa fl. 200,-. 
 
Foto 9.3 
 
Met de oog op de kerkenraadsverkiezingen in december 1939 stelt ouderling W. van Dijke verplichte 
aftreding voor. De andere zes kerkenraadsleden zijn het met Van Dijke eens dat dit wenselijk is, maar 
“achten het in onze gemeente op het oogenblik niet profijtelijk”. Bij de verkiezingen op 11 december 
1939 worden ouderling Van Dijke en diaken Stoutjesdijk herkozen met 35 respectievelijk 32 
stemmen. Hun tegenkandidaten Joz. Sijrier (opnieuw) voor ouderling en H.J. Sijrier voor diaken 
ontvangen respectievelijk 7 en 10 stemmen. Ouderling Van Dijke is steevast afgevaardigde naar de 
classisvergadering, vanaf 1939 samen met ds. Venema. Van Dijke geniet ook in de andere kerken in 
de classis aanzien, want hij wordt in 1939 en 1940 door de classis Zierikzee afgevaardigd naar de 
Particuliere Synode. Iedere classis vaardigt in die tijd twee ouderlingen en twee predikanten af. 
 
Foto 9.4 
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Voor de ledenvergadering van 18 maart 1940 zijn voor het eerst expliciet ook vrouwelijke 
gemeenteleden uitgenodigd. Er zijn 48 broeders en 9 zusters aanwezig. Mevrouw C.J. de Jonge-
Bastmeijer, de echtgenote van ouderling De Jonge, voert bij een bepaald onderwerp het woord. Bij 
latere ledenvergaderingen zijn toch steeds weer alleen de manslidmaten aanwezig. 
 
Op 1 april 1940 besluit de kerkenraad opnieuw een zendingscommissie op te richten. Deze 
commissie heeft niet – zoals voorheen – als taak de evangelisatie in Ouwerkerk te ondersteunen, 
maar om de zendingsgelden op te halen. Mevrouw Venema heeft te kennen gegeven een vereniging 
voor kleine meisjes op te willen richten, analoog aan de knapenvereniging. De kerkenraad gaat 
ermee akkoord dat de meisjes op vrijdagavond in de consistorie bijeen komen. De leiding berust bij 
mevrouw Venema en bij Ida Overbeeke Mdr. 
 
Op 6 mei 1940 blijken verschillende leden hun lidmaatschap te hebben opgezegd in verband met 
overgang naar de plaatselijke Gereformeerde Gemeente. Het betreft Jan Peute en Cornelia van der 
Maale, die in juni 1940 zullen gaan trouwen, alsook de 65-jarige Maarten Rentier, wiens echtgenote 
Adriana Rentier-Sijrier in 1925 al overging naar de Gereformeerde Gemeente, en de 72-jarige Jan 
Verlinde, die al lange tijd niet meer de diensten in de Gereformeerde Kerk bezoekt. Enkele maanden 
later, in oktober 1940, gaat Janna van Dijke, dochter van ouderling Van Dijke, over naar de 
Gereformeerde Gemeente, in verband met haar huwelijk met Willem Hubrecht de Valk. Hetzelfde 
geldt voor M.W. de Reus-Capelle, die al sinds 1925 met haar man en kinderen de diensten van de 
Gereformeerde Gemeente bezoekt. In 1941 gaan opnieuw vier doopleden over naar de 
Gereformeerde Gemeente, in verband met hun huwelijk: Jan Folmer, al in 1936 gehuwd met 
Adriaantje Vane, Jacoba Hendrina Sijrier, in 1939 gehuwd met Jan Vane, Pieter Sijrier, die in mei 1941 
trouwt met Johanna Cornelia Goudzwaard alsook Jan van der Weijde, die in diezelfde maand in het 
huwelijk treedt met Johanna Cornelia Jonker. Het is opvallend dat zo kort na de komst van ds. 
Venema in ongeveer een jaar tijd, tussen mei 1940 en mei 1941 – het eerste oorlogsjaar – maar liefst 
tien merendeels jonge gemeenteleden overgaan naar de plaatselijke Gereformeerde Gemeente. 
Waarschijnlijk komt dit mede doordat de Gereformeerde Gemeente in april 1940 voor het eerst in 
haar geschiedenis een predikant krijgt in de persoon van emeritus predikant ds. J.D. Barth (1871-
1942). Deze gaat op 4 april 1940 als predikant van Dordrecht met emeritaat en vestigt zich 
vervolgens te Nieuwerkerk. Tot aan zijn plotselinge overlijden op 28 oktober 1942 zal hij vrijwel 
iedere zondag drie keer voorgaan. Ds. Barth was tot 1928 predikant in de Christelijke Gereformeerde 
Kerken. 
 
Op 6 mei 1940 wordt een verzoek besproken van de Gereformeerde Kerk te Zierikzee om – zo 
mogelijk met christelijke gereformeerden en “oud gereformeerden” – een huis voor ouden van 
dagen op te richten. De kerkenraad ziet hier niets in: iedere kerk heeft hierin voor zichzelf te 
voorzien. Bovendien verwacht de kerkenraad dat er weinig animo zal zijn onder de oudere leden en 
dat de bouwkosten hoog zullen zijn. 
 
Hoewel enkele dagen later de Tweede Wereldoorlog uit zal breken, is in de notulen van 6 mei 1940 
nog niets te bespeuren van het naderende onheil. In de notulen van 17 juni 1940 notuleert scriba 
Van Dijke: “Wij zijn inmiddels onder een ander bewind gekomen”. In deze vergadering kan worden 
gemeld dat de overleden weduwe Lindhout-Koole een bedrag van fl. 164,04 heeft nagelaten ten 
behoeve van de diaconie. 
 
Omdat op last van de bezetter verduistering dient plaats te vinden en de kosten van verduistering 
van het kerkgebouw hoog zijn, besluit de kerkenraad op 4 september 1940 met ingang van 15 
september tijdelijk geen avonddienst te beleggen. Er zijn tijdelijk twee diensten per zondag: om 10 
en 3 uur. De kerkenraad besluit ten aanzien van NSB-gezinden te handelen conform het besluit van 
de Generale Synode van 1936, inhoudende dat in beginsel de kerkelijke tucht wordt toegepast. M. 
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van Klinken zal worden vermaand omdat hij op zondag werkzaamheden verricht. Jac. Heijboer Czn 
zal worden bezocht omdat hij elders ter kerke gaat. 
 
Op 9 december 1940 wordt een ledenvergadering gehouden ter verkiezing van twee nieuwe 
kerkenraadsleden. Ouderling P. Kleemans en diaken D.J. Flikweert stellen zich niet herkiesbaar 
vanwege drukke werkzaamheden. Jac. Kleemans wordt tot ouderling verkozen met 36 stemmen 
(tegen 16 stemmen voor de 29-jarige L.M. van der Male) maar hij aanvaardt zijn benoeming niet. C. 
Rentier Mzn wordt met 36 stemmen tot diaken gekozen (tegen 18 stemmen voor H.J. Sijrier). Rentier 
aanvaardt zijn benoeming wel. Op 6 januari 1941 wordt diaken K.B. bij de Vaate met 35 stemmen tot 
ouderling gekozen (tegen 11 stemmen voor G.H. de Vries); hij aanvaardt zijn benoeming. In de nu 
ontstane diakenvacature wordt op 20 januari 1941 de 28-jarige H.J. Sijrier tot diaken verkozen met 
35 stemmen tegen 18 stemmen voor Joz. Hoogerland. Ook Sijrier aanvaardt zijn benoeming. Op 
zondag 9 februari 1941 worden de nieuwe ouderling en de twee nieuwe diakenen in hun ambt 
bevestigd. De samenstelling van de kerkenraad wijzigt daarmee ingrijpend. Ouderling zijn W. van 
Dijke, C.L. de Jonge en K.B. bij de Vaate en diaken zijn C. Rentier, H.J. Sijrier en M.J. Stoutjesdijk. 
 
Foto 9.5 
 
Op 1 januari 1941 wordt stilgestaan bij het feit koster P. Overbeek, op dat moment 71 jaar oud, maar 
liefst veertig jaar koster is van de gemeente. Hij ontvangt ter gelegenheid hiervan van de kerkenraad 
een elektrische snelkoker. Ruim een jaar eerder, op 27 november 1939, heeft de kerkenraad 
besloten zijn salaris te verhogen van fl. 90,- naar fl. 100,- per jaar. Op 31 januari 1941 wordt op 
bescheiden wijze stilgestaan bij het feit dat het kerkgebouw veertig jaar in gebruik is. 
 
In de kerkenraadsvergadering van 17 februari 1941 wordt diaken C. Rentier benoemd tot 
boekhouder van de diaconie als opvolger van oud-diaken D.J. Flikweert. Ouderling Bij de Vaate meldt 
dat de toekomst van het evangelisatiewerk in Ouwerkerk niet moedgevend is. Door overlijden en 
verhuizing naar elders neemt het aantal bezoekers van de bijeenkomsten af. Ook de zondagschool “is 
tanende”.  
 
Op 3 maart 1941 wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Gemeld wordt dat zeventig van de 
honderd in aanmerking komende doopleden trouw de catechisaties bezoeken. Op 14 maart 1941, 
aan het eind van het winterseizoen, stelt ds. Venema voor de derde dienst definitief af te schaffen. 
De kerkenraad vindt het uiteindelijk – met vijf tegen twee stemmen – toch niet verstandig hiertoe 
over te gaan. Ds. Venema geeft aan dat deze uitkomst hem niet meevalt. De kerkdiensten zullen 
voortaan beginnen om 11, 15 en 19 uur. De morgendienst begint vanaf nu om 11 uur op verzoek van 
oud-diaken M. Overbeeke, dit in verband met de veehouders en degenen die “buiten wonen”. 
 
Op 26 januari 1942 wordt Adriaan Overbeek, zoon van koster P. Overbeek, na vele eerdere 
vermaningen op eigen verzoek als dooplid afgevoerd. Enkele jaren later, in 1947, blijkt hij weer met 
grote regelmaat de kerkdiensten te bezoeken. J. Overbeeke-Bom, de echtgenote van oud-diaken M. 
Overbeeke, blijkt hoewel zij al in 1902 is getrouwd, nooit als lid in de registers te zijn ingevoerd. 
Nadat vastgesteld is dat zij op 15 april 1900 belijdenis heeft gedaan in de Gereformeerde Gemeente, 
wordt zij op 30 maart 1942 alsnog als lid van de Gereformeerde Kerk ingeschreven. 
 
Foto 9.6 
 
In het voorjaar van 1942 verzoeken J.A. Hanse en J.G. Hanse-Roukema om de doop van hun 
pleegkind Cornelia Hanse, een buitenechtelijk kind van Hanse’s zuster. Nadat advies is ingewonnen 
bij de classis en bij de hoogleraar kerkrecht prof. dr. mr. G.M. den Hartogh, besluit de kerkenraad op 
27 april 1942 het verzoek niet te kunnen honoreren. Na overleg met ds. H. Hoogendoorn van de 
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Christelijke Gereformeerde Kerk te Zierikzee, wordt Cornelia in die gemeente gedoopt, omdat haar 
moeder daar lid is. 
 
Op 8 december 1941 worden ouderling C.L. de Jonge en diaken H.J. Sijrier met vrijwel algemene 
stemmen herkozen. Hun tegenkandidaten zijn S. Overbeeke (voor ouderling) en M.W. van der Male 
(voor diaken). In november 1942 stelt ouderling W. van Dijke zich niet herkiesbaar. Op 30 november 
1942 wordt P. Kleemans, nog maar twee jaar eerder afgetreden, met 31 stemmen (tegen 17 voor S. 
Overbeeke) verkozen tot ouderling. Hij aanvaardt zijn benoeming niet. Diaken M.J. Stoutjesdijk wordt 
met 39 stemmen herkozen; L.M. van der Male ontvangt 11 stemmen. Omdat de kerkenraad 
onvoldoende kandidaten voor het ouderlingschap ziet, komt ouderling Van Dijke toch weer terug op 
zijn besluit. Op 14 december 1942 wordt hij herkozen met 35 stemmen tegen 8 stemmen voor S. 
Overbeeke. 
 
In de loop van 1942 wordt in de kerkenraad verschillende keren gesproken over het feit dat sommige 
gemeenteleden hulp accepteren van de door de bezetter opgerichte Winterhulp. Op de 
ledenvergadering van 15 februari 1943, waarop 37 van de 90 mannelijke leden aanwezig zijn, wijst 
ds. Venema terloops “op de toestand van land en volk, op de kerk in druk en op de gevangenen 
welks tal toeneemt”. Inmiddels is ook de kerktelefoon op last van de Duitse bezetter buiten werking 
gesteld. Op 12 april 1943 besluit de kerkenraad vijf zakbijbels aan te schaffen om mee te kunnen 
geven aan de gemeenteleden die naar elders worden opgeroepen. In november 1943 ondersteunt de 
kerkenraad een initiatief van de jongelingsvereniging om een pakket te zenden aan “onze jongens” 
die in Duitsland moeten werken, als een bewijs van vriendschap en meeleven. 
 
De financiële situatie van de gemeente is binnen enkele jaren aanzienlijk verbeterd. De opbrengsten 
bedragen in 1942 fl. 4.098,50 tegenover fl. 3.533,87 aan uitgaven, nadat er al extra aflossingen zijn 
gedaan, zodat de kerk inmiddels geheel onbelast is. Vanwege het toegenomen kostenniveau besluit 
de kerkenraad op 1 februari 1943 het traktement van ds. Venema met fl. 200,- duurtetoeslag te 
verhogen. Gelet op de sterk verbeterde financiële situatie ziet de kerkenraad ook ruimte om op 15 
februari 1943 met de leden te spreken over de mogelijkheid centrale verwarming in de kerk aan te 
leggen. In de kerkenraadsvergadering van 1 februari 1943 heeft de kerkenraad geconcludeerd dat 
“het aldoor tobben met rook en geen voldoende verwarming zeer nadeelig is voor de zwakken onder 
ons”. Op 11 augustus 1943 blijkt aanleg van centrale verwarming in totaal fl. 8.000,- te kosten. Die 
kosten vindt de kerkenraad onverantwoord hoog. 
 
Op 15 maart 1943 besluit de kerkenraad dat voortaan bij stemmingen alleen briefjes mogen worden 
ingeleverd door hen die de stemmingsvergadering niet kunnen bijwonen wegens ziekte of 
ouderdom. De kerkenraad realiseert zich dat dit in strijd is met de kerkorde, waarin stemmen bij 
volmacht in het geheel niet is toegestaan. 
 
Op 18 maart 1943 overlijdt in de leeftijd van 84 jaar oud-ouderling C. Kleemans. Hij maakte vanaf de 
totstandkoming van de gemeente in Nieuwerkerk in 1899 ruim dertig jaar deel uit van de 
kerkenraad. De kerkenraad staat in zijn vergadering van 12 april 1943 stil bij Kleemans’ overlijden. 
 
Op 1 juni 1943 neemt koster P. Overbeek – hij is inmiddels 74 jaar oud – na ruim 42 jaar afscheid als 
koster. Hij wordt op zondag 30 mei toegesproken namens de kerkenraad. Bij zijn afscheid wordt hem 
een bedrag van fl. 50,- overhandigd. De kerkenraad benoemt op 25 mei 1943 de 34-jarige L.D. 
Rentier tot nieuwe koster. Zijn salaris wordt vastgesteld op fl. 175,- per jaar, beduidend meer dan de 
fl. 100,- die Overbeek sinds 1939 ontving. Rentier zal tot ongeveer 1950 als koster fungeren. 
 
Foto 9.7 
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Op 25 mei 1943 laat ds. Venema weten dat hij zich zorgen maakt over het jeugdwerk. Hij zou graag 
zien “dat het jeugdwerk weer in zijn oude doen terugkeert en dat het in andere banen zou worden 
geleid, want zoals het nu gaat is het niet in orde”. In dezelfde vergadering stelt ds. Venema de 
verscheurdheid van de kerk aan de orde. Vanuit het gebod van Christus om één te zijn, zou hij graag 
contact zoeken met de beide andere plaatselijke kerken: de Hervormde Gemeente en de 
Gereformeerde Gemeente. Vrijwel alle andere kerkenraadsleden zien daar weinig heil in. Ouderling 
De Jonge stelt dat met de Christelijke Gereformeerde Kerk (te Zierikzee) zijns inziens nog wel te 
praten zou zijn. In de vergadering van 1 juli 1943 trekt ds. Venema zijn voorstel tot samenspreking 
met de Gereformeerde Gemeente in, omdat geen van de andere kerkenraadsleden hem steunt. 
 
Op 8 april 1943 worden de vijf kinderen van Marinus van Klinken, die op 7 november 1942 in Duitse 
dienst in Letland is omgekomen, wees doordat hun moeder Pouwlina van den Ouden komt te 
overlijden. De twee oudste zoons zijn op dat moment 23 en 20 jaar, gevolgd door dochters van 17 en 
13 jaar en een zoon van 10 jaar. Zij blijven tot 1947 bij elkaar wonen; in dat jaar wordt de jongste 
zoon in het Burgerweeshuis opgenomen. Op 13 november 1943 komt bij een beschieting van de 
veerboot Numansdorp-Zijpe nabij Willemstad Hendrina Janna de Bil-van den Ouden op 32-jarige 
leeftijd om het leven. Haar man Johannes de Bil is al enkele maanden eerder, op 4 juni 1943, op 33-
jarige leeftijd overleden. Hun drie zeer jonge kinderen, respectievelijk 7, 5 en 1 jaar oud, worden 
vanaf dat moment opgevoed door hun grootouders Van den Ouden-Sijrier. 
 
Foto 9.8, 9.9 en 9.10 
 
Gelet op de sterk verbeterde financiële toestand van de gemeente doet ouderling Van Dijke in mei 
1943 het voorstel de combinatie met Oosterland te verbreken. Van Dijke voert aan dat de 
combinatie in 1938 alleen maar is aangegaan omdat Nieuwerkerk op dat moment financieel te zwak 
was om zelfstandig te beroepen. In zijn ogen zijn er wel erg veel nadelen aan de combinatie: ds. 
Venema gaat iedere zondag maar één keer in Nieuwerkerk voor. Op 8 september 1943 wordt een 
gesprek gevoerd met twee van de vier Oosterlandse kerkenraadsleden: ouderling J.M. de Waal en 
diaken C.J. Zoeter. Beide kerkenraden komen tot het besluit de combinatie te ontbinden mits de 
gemeenteleden zich hiermee kunnen verenigen. De kerkenraad van Oosterland zegt toe zo spoedig 
mogelijk pogingen te doen om een “voorziening te vinden voor de Dienst des Woords”, waarna tot 
definitieve ontbinding kan worden overgegaan. Als het voorstel tot ontbinding op 14 februari 1944 
aan de Nieuwerkerkse leden wordt voorgelegd, blijkt dat 11 leden zich uitspreken voor een eigen 
predikant, 12 leden voor het handhaven van de combinatie, maar dan met een hulpprediker voor 
Oosterland en de evangelisatiepost in Ouwerkerk en 22 leden voor het handhaven van de bestaande 
situatie. Daarom blijft de combinatie voorlopig in stand. 
 
Op 6 december 1943 worden ouderling K.B. bij de Vaate en diaken C. Rentier met vrijwel algemene 
stemmen herkozen. Hun tegenkandidaten Joz. Sijrier (voor ouderling) en J.J. Peute (voor diaken) 
ontvangen respectievelijk vier en vijf stemmen. 
 
Aan het eind van 1943 worden de eerste contouren zichtbaar van een naderend conflict in het 
kerkverband van de Gereformeerde Kerken, dat tot de zogenaamde Vrijmaking zal leiden. Ds. 
Venema voelt zich sterk verwant met de bezwaarden tegen besluiten van de Generale Synode van 
1942 over het genadeverbond. Hij legt op 6 oktober 1943 aan de classicale vergadering voor om uit 
te spreken dat de generale synode niet mag eisen dat van predikanten instemming gevraagd wordt 
met de uitspraak dat “het zaad des verbonds krachtens de beloften Gods te houden is voor 
wedergeboren en in Christus geheiligd, totdat bij het opwassen uit hun wandel of leer het tegendeel 
blijkt”. Hij stelt daarom voor de Generale Synode te verzoeken die eis terug te nemen. De 
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behandeling van dit verzoek wordt aangehouden tot de voorjaarsclassis van 1944, die uiteindelijk 
geen doorgang kan vinden vanwege de evacuatie en inundatie.109 
 
Op 6 december 1943 bespreekt de kerkenraad een ingekomen stuk, een “Verklaring van gevoelen” 
van ds. D. van Dijk en anderen over door de Generale Synode genomen besluiten alsook een 
schrijven van de Generale Synode waarin deze toelichting verstrekt over gehouden besprekingen. 
Hierop volgt een brede bespreking, waaruit blijkt dat de overige kerkenraadsleden zich eensgezind 
“gebonden achten aan de besluiten onzer Hoogste vergadering”. Het blijkt dat ds. Venema bij de 
classicale vergadering een bezwaarschrift heeft ingediend tegen de besluiten van de Generale 
Synode. De scriba, ouderling Van Dijke, betreurt het dat ds. Venema dit bezwaarschrift heeft 
ingediend vooral omdat nu de Nieuwerkerkse afgevaardigden zich genoodzaakt zien zich op die 
vergadering tegen het bezwaarschrift van hun eigen predikant te keren. In de eerstvolgende 
kerkenraadsvergadering, op 31 januari 1944, blijken verschillende afschriften van bezwaarschriften 
te zijn binnengekomen, onder meer van prof. dr. K. Schilder, hoogleraar aan de Theologische 
Hogeschool te Kampen. Dit rondzenden van zijn bezwaarschrift aan alle kerkenraden zal worden 
gezien als scheurmakerij en zal op 23 maart 1944 leiden tot Schilders schorsing door de Generale 
Synode, gevolgd door een afzetting op 3 augustus 1944.110 
 
Op maandag 14 februari 1944 staat ds. Venema op de ledenvergadering stil bij de gevangenen die 
om de waarheid en de getuigenis van Christus zijn weggevoerd. De jeugdverenigingen kunnen op dat 
moment niet meer samenkomen. “Wij kunnen in alles een beginselstrijd opmerken. De 
zendingsarbeid kwijnt en taant, daar deze onder de Japansche bezetting zucht en het is bekend dat 
vele der arbeiders gevangen zijn genomen”, aldus ds. Venema. Op deze ledenvergadering wordt door 
enkele gemeenteleden gevraagd naar de leergeschillen, omdat het kerknieuws hen op dat moment – 
het is één van de zwaarste periodes in de Tweede Wereldoorlog – nauwelijks bereikt. 
 
Een dag na deze ledenvergadering, op dinsdag 15 februari 1944, gonzen geruchten over het eiland 
dat de bevolking op last van de bezetter zal moeten evacueren. Een vermeende geallieerde invasie is 
de aanleiding. De geruchten worden al snel bevestigd. Op 15 februari 1944 is inderdaad door de 
verantwoordelijke militaire instanties bepaald dat Schouwen-Duiveland ten oosten van de lijn 
Burghsluis-Renesse ontruimd zal moeten worden. De burgemeester van Zierikzee, mr. Schuurbeque 
Boeije, maakt op donderdag 17 en zaterdag 19 februari via de Zierikzeesche Nieuwsbode (die op 19 
februari voor het laatst verschijnt) officieel bekend dat de evacuatie van de bevolking van Zierikzee 
op stapel staat. De evacuatie geschiedt in de nachtelijke uren per boot vanaf Zijpe. Per persoon mag 
30 kg bagage worden meegenomen en 200 kg goederen afzonderlijk worden verscheept. Op zondag 
20 februari 1944 wordt nog twee keer dienst gehouden. ’s Morgens om 10 uur gaat ds. F. 
Kouwenhoven van Zonnemaire voor en ’s middags om 14.30 uur ds. Venema. De evacuatie van het 
eiland begint op maandag 21 februari; na 5 maart mag er in beginsel niemand achterblijven. De 
bevolking van Nieuwerkerk en de rest van Schouwen-Duiveland raakt verspreid over heel Nederland, 
voor de meesten een zeer ingrijpende ervaring. 
 
In de periode 1944-1945 wordt de pastorale zorg voor de achtergeblevenen waargenomen door een 
Noodcommissie, bestaande uit de op het eiland achtergebleven predikanten: twee gereformeerde 
predikanten, twee vrijzinnig hervormde predikanten en één orthodox hervormd predikant.111 
 
 

 
109 Joh. Francke, Uit kracht der waarheid vrijgemaakt, blz. 109. 
110 Joh. Francke, Uit kracht der waarheid vrijgemaakt, blz. 14. 
111 A.S. Flikweert, Gewoon hervormd, blz. 24. 
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Hoofdstuk 10  Wereldoorlog, watersnoodramp en evacuatie (1945-1955) 
 
Kort na de Bevrijding keren in juni 1945 de eerste gemeenteleden terug naar Nieuwerkerk, dat ruim 
een jaar onder water heeft gestaan. Het dorp is behoorlijk gehavend, in het bijzonder doordat op 3 
februari 1945 de eeuwenoude toren is opgeblazen. 
 
Op zondagmorgen 24 juni 1945 wordt voor het eerst in het hervormd centrum Rehoboth, dan nog 
aan de huidige Rehobothstraat gelegen, een dienst gehouden onder leiding van de hervormde 
predikant ds. M.G. Westerhof. Op de daarop volgende zondagen wordt door hervormden en 
gereformeerden steeds gezamenlijk gekerkt in de Gereformeerde Kerk. Op zondagmorgen 15 juli en 
op zondagavond 22 juli gaat ds. M.H. Knijff, hervormd predikant te Zierikzee voor in de 
Gereformeerde Kerk. Op de zondagen 29 juli en 5 augustus is het aantal inwoners dusdanig 
toegenomen dat ’s morgens om half elf in Rehoboth een dienst voor de mannen wordt gehouden en 
’s middags om drie uur een dienst voor de vrouwen. Vanaf zondag 2 september 1945 worden weer 
iedere zondag twee diensten in de Gereformeerde Kerk gehouden. Door vanaf dat moment twee 
diensten te houden, wordt geruisloos de derde dienst afgeschaft, die tot en met 1944 was 
gehandhaafd. 
 
De predikant van de Gereformeerde Kerken van Nieuwerkerk en Oosterland, ds. Venema, woont 
sinds de evacuatie in het voorjaar van 1944 in IJsselmuiden alwaar hij – na het vertrek van de 
plaatselijke predikant ds. F. Mul op 6 augustus 1944 – tijdelijk hulpdiensten verricht. In een 
rondzendbrief van 10 augustus 1944 aan zijn geëvacueerde gemeenteleden doet hij daarvan 
mededeling. Tegelijk deelt hij in het kort zijn standpunt mee over de kerkelijke kwesties. Het is gelijk 
aan wat hij in oktober 1943 als bezwaar op de classis Zierikzee had gebracht. Op 17 mei 1945 maakt 
hij zich met het grootste deel van de Gereformeerde Kerk van IJsselmuiden-Grafhorst vrij van de 
besluiten van de Generale Synode.112 
 
Op 12 juli 1945 wordt te Colijnsplaat de eerste vergadering na de oorlog gehouden van de classis 
Zierikzee. Bij de behandeling van de geloofsbrieven blijkt dat noch Nieuwerkerk noch Oosterland ds. 
Venema heeft afgevaardigd. De ouderlingen De Jonge en Van Dijke vertegenwoordigen de kerk van 
Nieuwerkerk. Ds. Venema maakt hiertegen bezwaar. Omdat ds. Venema zich in mei 1945 heeft 
“vrijgemaakt” van de besluiten van de Generale Synode, besluit de classicale vergadering dat hij 
onder deze omstandigheden geen afgevaardigde kan zijn van de kerken van Nieuwerkerk of 
Oosterland. Zij wekt de kerkenraden van Nieuwerkerk en Oosterland op alles in het werk te stellen 
“dat ds. Venema zich bekeere van de dwaling zijns weegs”. Ds. Venema acht dit in strijd met artikel 
31 van de kerkorde, omdat naar zijn oordeel er ruimte is bepaalde synodebesluiten niet na te komen 
zonder daardoor meteen het kerkverband te verbreken.113 
 
Ds. Venema is overigens niet de enige gereformeerde predikant op Schouwen-Duiveland die zich zal 
vrijmaken, want hetzelfde geldt voor ds. J.P. Unger te Bruinisse, ds. F. Kouwenhoven te Zonnemaire 
en – pas in 1946 – ds. J. Meester te Brouwershaven. Alleen de gereformeerde predikanten van 
Zierikzee (tot 1944 ds. G. Leene), Haamstede (ds. H.C. Voorneveld) en Scharendijke (ds. H. van den 
Berg) blijven bij het synodale kerkverband. 
 
Op advies van de classicale vergadering houden de kerkenraden van Nieuwerkerk en Oosterland op 
vrijdagavond 13 juli 1945 een gecombineerde kerkenraadsvergadering onder leiding van ouderling 
De Jonge. Ouderling Bij de Vaate, diaken Rentier en diaken Sijrier alsmede diaken J.J.G. Brouwer van 
Oosterland zijn verhinderd. Ds. Venema is in deze vergadering aanwezig om zijn standpunt toe te 
lichten. Ds. Venema zet stevig in: “Ik dien de ware Gereformeerde Kerk. Zal ik de kerken hier kunnen 

 
112 Francke, Uit kracht der waarheid vrijgemaakt, blz. 110, en Zeeuwsche Kerkbode 3 augustus 1945. 
113 Francke, Uit kracht der waarheid vrijgemaakt, blz. 110. 
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dienen, dan moeten zij zich vrijmaken van de onschriftuurlijke besluiten der Generale Synode. Doen 
zij dit niet, dan gaan zij in tegen Gods Woord en hebben opgehouden de ware Gereformeerde Kerk 
te zijn.” Dat laatste is tegen het zere been van alle aanwezigen. Ouderling W. van Hoeve van 
Oosterland merkt op: “Er is bij ons toch niets veranderd?” Voorzitter ouderling De Jonge concludeert: 
“Nu vaststaat dat ds. Venema werkelijk meent en uitspreekt dat de vrijgemaakte kerken de wettige 
Gereformeerde Kerken zijn en wij de dwalenden, laten wij elkander los en hebben wij alleen te 
constateren dat ds. Venema door deze houding de gemeenschap met ons en mitsdien met de 
Gereformeerde Kerk verbroken heeft.” 
 
De beide kerkenraden bepalen dat aan ds. Venema het volle traktement tot aan die dag, 13 juli 1945, 
wordt uitbetaald. Het wordt niet wijs geacht een officieel afscheid te laten plaatshebben. Ds. 
Venema wordt uitdrukkelijk dank gezegd voor al het werk dat hij in Nieuwerkerk en Oosterland heeft 
verricht. Ouderling De Jonge besluit met de woorden “We hopen dat God u verder zal behoeden, uw 
oogen zal doen opengaan voor den dwaalweg waarop gij u bevindt en door Zijn genade in onze 
kerken zal herstellen.” Geen van de leden van de Gereformeerde Kerken van Nieuwerkerk en 
Oosterland volgt de stap van ds. Venema, met uitzondering van Johannis Heijboer en Dana Heijboer-
Bakker die na de evacuatie met hun zoon in Vleuten-De Meern zijn achtergebleven. Jac. Kleemans en 
J. Kleemans-Sijrier zijn in 1944 geëvacueerd in Leerdam bij een zoon van de vroegere Nieuwerkerkse 
hoofdonderwijzer Arkema. Het grootste deel van de Gereformeerde Kerk te Leerdam gaat in 1944 – 
inclusief de familie Kleemans – mee met de vrijmaking. Als het gezin Kleemans in september 1945 
terugkeert naar Nieuwerkerk en een attestatie inlevert van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te 
Leerdam, gaat dat niet zomaar zonder erkenning van schuld. Het komt goed en Jac. Kleemans zal 
vanaf 1949 nog vier jaar als diaken fungeren.114 
 
Ds. Venema zal op 19 mei 1946 worden bevestigd als predikant van de kleine Gereformeerde kerk 
(vrijgemaakt) te Maastricht en in 1951 predikant worden in Roodeschool. Op 1 oktober 1975 zal hij 
met emeritaat gaan, waarna hij nog tot juli 1984 hulpdiensten zal verrichten te Baflo. In 1965 
promoveert ds. Venema op een proefschrift “Uitverkiezen en Uitverkiezing in het Nieuwe 
Testament”. Eerder verscheen in 1950 van zijn hand een bundel schetsen over Ezra, Nehemia en 
Haggai onder de titel “Om stad en tempel”. In 1992 publiceert dan dr. Venema op 83-jarige leeftijd 
een boek onder de titel “Uitverkiezing, hoe en wanneer”. Dit boek doet in vrijgemaakt-
gereformeerde kring nogal wat stof opwaaien, blijkens artikelen in het weekblad De Reformatie. Een 
jaar later, op 11 september 1993, laat de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van 
Roodeschool, van welke gemeente dr. Venema emeritus predikant is, in een publicatie in datzelfde 
blad weten dat zij het boek van dr. Venema in strijd acht met Schrift en Belijdenis, omdat hij leert dat 
God alleen in de tijd verkiest en er geen sprake is van een verkiezing van eeuwigheid. Gelet op de 
hoge leeftijd van dr. Venema en gelet op het feit dat hij niet meer voorgaat in erediensten, wil de 
kerkenraad echter geen verdere kerkrechtelijke stappen ondernemen. Ruim een jaar later, op 1 
november 1994, overlijdt dr. Venema. 
  
Op zaterdag 14 juli 1945 komt het 24-jarige gemeentelid Piet van der Graaf – zijn vader is sinds 1931 
slager in Nieuwerkerk – om het leven doordat hij in de Schouwse westhoek op een mijn is 
gezwommen. Hij wordt op dinsdag 17 juli onder overweldigende belangstelling van vooral vele 
verzetsmensen in Nieuwerkerk begraven. Het blad Vrije Stemmen van Schouwen-Duiveland, tijdelijk 
vervanger van de Zierikzeesche Nieuwsbode, maakt op 21 juli melding van het feit dat Van der Graaf 
tijdens de bezetting verspreider van Trouw en hoofdverspreider van de Vrije Stemmen was. 
 
Eind 1945 is de gehele kerkenraad weer compleet. De kerkenraad bestaat op dat moment uit drie 
ouderlingen: C.L. de Jonge (sinds 1925), W. van Dijke (sinds 1929) en K.B. bij de Vaate (sinds 1941) en 
drie diakenen: M.J. Stoutjesdijk (sinds 1905), C. Rentier (sinds 1941) en H.J. Sijrier (sinds 1941). 

 
114 Mondelinge informatie J. Kleemans Jaczn 
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Als op 15 oktober 1945 de eerste ledenvergadering na de evacuatie wordt gehouden – waarop maar 
liefst 55 manslidmaten aanwezig zijn – blijkt de gemeente beduidend kleiner te zijn geworden, vooral 
doordat verschillende jonge leden elders zijn gebleven. Er zijn op dat moment 342 leden: 169 
belijdende leden (80 mannen en 89 vrouwen) en 173 doopleden. Verschillende gezinnen keren na de 
evacuatie niet meer terug naar Schouwen-Duiveland: J. de Bil en H.J. de Bil-Sijrier blijven met hun 
twee kinderen in Rotterdam wonen, evenals I. van der Maale en P. van der Maale-Overbeeke en J. 
van den Ouden en M.T. van den Ouden-Visser. Joh. Heijboer en D. Heijboer-Bakker blijven met hun 
zoon in Vleuten-De Meern achter en M.P. Lodewijk en M. Lodewijk-van de Panne vestigen zich in 
Haarlem. Verder verhuizen K.G. en J.P. Heijboer-Peute met negen kinderen en M. Viergever en J. 
Viergever-van der Weele met één kind naar Duivendijke. Tenslotte verhuizen W.C. den Boer en A.L. 
den Boer-de Visser met twee kinderen naar Zierikzee. Nieuw in de gemeente is H. Talen, afkomstig 
uit Staphorst, die in 1944 is getrouwd met de Nieuwerkerkse L. Talen-Stoutjesdijk, die overkomt uit 
de Hervormde Gemeente. 
 
Tijdens de evacuatie zijn op 10 december 1944 respectievelijk 6 mei 1945 A.J. Spruijtenburg en diens 
echtgenote W. Spruijtenburg-Sijrier kinderloos overleden. In 1930 hadden zij hun huis aan de 
diaconie nagelaten op voorwaarde dat de diaconie hen de maandelijkse rente voor hun huis zou 
uitkeren. Nu zij beiden zijn overleden, besluit de diaconie op 24 augustus 1945 het huisje aan de 
Kerkstraat te verhuren aan Janna van den Bos, al sinds 1920 weduwe van Jacob Sijrier. Op 19 
november 1947 besluit de kerkenraad de woning bij inschrijving te verkopen via notaris Van den 
Ende te Zierikzee. In de Zierikzeesche Nieuwsbode van 25 november 1947 verschijnt een advertentie 
waarin de verkoop bij inschrijving wordt aangekondigd. 
 
Op 1 oktober 1945 benoemt de kerkenraad Adriaan van Dijke Wzn tot organist, voor het geval mej. 
Koos bij de Vaate niet terug zal keren. Als Adriaan van Dijke in januari 1948 in verband met zijn 
huwelijk naar Hardinxveld-Giessendam vertrekt, wordt zijn jongste broer Marinus van Dijke tweede 
organist. De catechese wordt in het seizoen 1945-1946 verzorgd door ds. H. van den Berg te 
Scharendijke en in het seizoen 1946-1947 door ds. Joh. Spoelstra te Anna Jacobapolder. Beiden 
ontvangen fl. 12,50 per keer alsmede vergoeding van reiskosten. 
 
Op 14 november 1945 besluit de kerkenraad over te gaan tot het aanstellen van een vierde 
ouderling, in het bijzonder omdat de gemeente nu vacant is. Door de jongelingsvereniging Obadja is 
kort daarvoor gevraagd om een jeugdouderling, maar de kerkenraad besluit op 30 augustus 1945 dat 
verzoek niet te honoreren. Op 26 november 1945 vindt de verkiezing voor een vierde ouderling 
plaats. Jozeas Sijrier wordt verkozen met 30 stemmen; zijn tegenkandidaat L.M. van der Male 
ontvangt 22 stemmen. Sijrier, een zoon van oud-ouderling Jan Sijrier, aanvaardt zijn benoeming. 
 
Foto 10.1 
 
Op 8 januari 1946 spreekt de kerkenraad uit dat het van de verantwoordelijkheid voor de 
evangelisatiepost in Ouwerkerk af wil, “daar deze geen toekomst in zich heeft”. Dit zal op de 
eerstvolgende classisvergadering worden aangekaart. In de eerstvolgende vergadering, op 16 januari 
1946, spreekt de kerkenraad uitvoerig over de vraag of er zelfstandig moet worden beroepen of 
opnieuw in combinatie met Oosterland. Ouderling Van Dijke en diaken Stoutjesdijk zijn voorstander 
van het zelfstandig beroepen; de vijf andere kerkenraadsleden (dus de meerderheid) prefereert 
opnieuw een combinatie met Oosterland. De belangrijkste redenen zijn het gedaalde ledenaantal 
(van 386 op 1 januari 1944 naar 342 in oktober 1945) en “het hogere levenspeil”, waarmee de 
toegenomen inflatie lijkt te zijn bedoeld. 
 
Op 24 januari 1946 wordt aan de ledenvergadering voorgesteld te beroepen voor een grondsalaris 
van fl. 2.600,- (inclusief duurtetoeslag), waarvan fl. 1.450,- voor rekening van Nieuwerkerk komt en 
fl. 1.150,- voor rekening van het veel kleinere Oosterland. Nieuwerkerk zal dan ook de kosten van de 
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pastorie (geschat op fl. 450,- per jaar) voor haar rekening nemen. Gelet op deze verhoudingen, is het 
uitgangspunt van de Nieuwerkerkse kerkenraad dat de predikant meer diensten dan voorheen in 
Nieuwerkerk zal vervullen: één keer per vier weken is de predikant een hele zondag in Nieuwerkerk. 
Van de 52 aanwezige leden blijken 24 vóór een combinatie onder bovengenoemde voorwaarden met 
Oosterland te zijn en 28 tegen. In deze zelfde ledenvergadering stelt S. Overbeeke, die enige tijd later 
ouderling zal worden, voor gezangen te gaan zingen. Dat is op dat moment nog te prematuur. 
 
Op 5 maart 1946 besluiten de kerkenraden van Nieuwerkerk en Oosterland – ondanks de uitslag van 
de ledenvergadering van 24 januari – toch opnieuw een combinatie te vormen en te werken met een 
enkelvoudige kandidaatstelling. Op deze manier wordt voorkomen dat de ene ledenvergadering voor 
de ene kandidaat kiest en de andere ledenvergadering voor de andere, zoals in de vorige vacante 
periode in 1938 gebeurde. Afgesproken wordt dat beide ledenvergaderingen akkoord moeten zijn 
met de voordracht. 
 
Op 14 april 1946 doen maar liefst dertien jonge gemeenteleden belijdenis van hun geloof, nadat 
gedurende enkele jaren geen belijdenisdiensten konden worden gehouden. 
 
Op 22 juli 1946 vergaderen de kerkenraden van Nieuwerkerk en Oosterland opnieuw gezamenlijk. 
Geconstateerd wordt dat een hoorcommissie niet ideaal is, maar gezien de omstandigheden wel de 
beste oplossing. Omdat sprake is van twee gemeenten, is het moeilijk om kandidaten in beide 
gemeenten te laten voorgaan. De ouderlingen K.B. bij de Vaate (Nieuwerkerk) en J.M. de Waal 
(Oosterland) vormen de hoorcommissie. Een maand later, op 26 augustus, blijkt dat het geboden 
traktement omhoog zal moeten naar fl. 3.000,-. In de gezamenlijke vergadering van 20 september 
1946 besluiten de kerkenraden uiteindelijk ds. J.E. Visser te Domburg en Westkapelle niet aan de 
gemeenten voor te dragen. 
 
In de vergadering van 16 september 1946 is even sprake van forse spanning binnen de kerkenraad. 
Diaken M.J. Stoutjesdijk, inmiddels 81 jaar oud en al sinds 1905 diaken, is met een korte 
onderbreking vanaf 1923 tot aan de ontbinding van de gemeenteraad in 1941 voor de ARP raadslid 
geweest. Het andere ARP-raadslid is S. Overbeeke, die in 1931 op 25-jarige leeftijd tot de 
gemeenteraad toetrad. Bij de eerste verkiezingen na de oorlog, eind juli 1946, wordt Stoutjesdijk niet 
opnieuw gekandideerd, waarschijnlijk vanwege zijn ver gevorderde leeftijd. Als nieuw ARP-raadslid 
treedt naast Overbeeke ouderling W. van Dijke aan. Het lijkt erop dat Stoutjesdijk moeite heeft met 
zijn gedwongen vertrek, want verschillende kerkenraadsleden geven aan niet het Heilig Avondmaal 
te kunnen vieren vanwege door Stoutjesdijk uitgesproken beschuldigingen. Stoutjesdijk bekent 
schuld en zegt toe dat hij alle gedane beschuldigingen zal herroepen. Hij zal zich eenmalig onthouden 
van de viering van het Heilig Avondmaal. 
 
Op 31 oktober 1946 vergaderen de kerkenraden van Nieuwerkerk en Oosterland weer gezamenlijk. 
Zij besluiten aan de ledenvergaderingen voor te stellen een beroep uit te brengen op kandidaat 
W.F.van Brussel te Delft, die de zondag tevoren, 27 oktober, in beide gemeenten is voorgegaan. Het 
traktement wordt verhoogd naar fl. 3.000,- (waarvan fl. 500,- duurtetoeslag), waarvan Nieuwerkerk 
fl. 1.700,- en Oosterland fl. 1.300,- voor haar rekening neemt. Nieuwerkerk is ook verantwoordelijk 
voor de kosten van de pastorie. Op 4 november 1946 vergaderen beide ledenvergaderingen 
gelijktijdig. De Oosterlanders steunen unaniem het voorstel van de kerkenraad. In de Nieuwerkerkse 
ledenvergadering zijn er 45 voorstanders en 11 tegenstanders van het voorstel. Nogal wat leden 
hebben moeite met het voorstel omdat volgens hen een combinatie met Oosterland om financiële 
redenen niet meer nodig is. In de achterliggende maanden is een groep gemeenteleden de gemeente 
rondgegaan, waarbij een bedrag van fl. 1.734,- is toegezegd, waarvan reeds fl. 1.000,- daadwerkelijk 
is ontvangen. Kandidaat Van Brussel bedankt al een week later voor het beroep van Nieuwerkerk en 
Oosterland; hij neemt een beroep naar het Groningse Zoutkamp aan. 
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Het beroepingswerk vraagt van de kerkenraad veel inspanningen. Na 1945 is er sprake van een fors 
predikanten- en kandidatentekort omdat 163 predikanten zich vrijmaakten en maar liefst 80 van de 
125 theologische studenten in Kampen zich hadden vrijgemaakt115. Ook op Schouwen-Duiveland zijn 
nog verschillende gemeenten vacant. 
 
In de kerkenraadsvergadering van 18 november 1946 stellen ouderling C.L. de Jonge en diaken H.J. 
Sijrier zich niet meer beschikbaar voor een volgende termijn. De kerkenraad stelt vast dat “feitelijk de 
verplichte aftreding als zodanig als vanzelf is ingevoerd”. Aanvankelijk stelt de kerkenraad S. 
Overbeeke kandidaat als ouderling, maar deze geeft tevoren aan dat hij geen kandidaat wenst te zijn. 
Daarop wordt het tweetal aangepast. Op de ledenvergadering van 16 december 1946 wordt Jacob 
Rentier CNzn, zwager van ouderling Joz. Sijrier, tot ouderling gekozen. Hij ontvangt 34 stemmen 
tegen 11 stemmen voor Jacobus Overbeek. In twee ronden – in de eerste ronde staken de stemmen 
– wordt aannemer L. Tieleman tot diaken gekozen; zijn tegenkandidaat is L.M. van der Male. Beide 
verkozenen aanvaarden hun benoeming. De bevestiging vindt plaats op zondag 5 januari 1947. 
 
Foto 10.2 
 
Op maandag 6 januari 1947 wordt in de kerkenraadsvergadering afscheid genomen van ouderling De 
Jonge en diaken Sijrier. Sijrier, die zes jaar diaken is geweest, zal ruim twee jaar later, op 5 april 1949, 
met zijn gezin naar Canada emigreren. Ouderling De Jonge, inmiddels 63 jaar oud, is 22 jaar ouderling 
geweest. Hij wordt als voorzitter van de kerkenraad opgevolgd door zijn collega-onderwijzer, 
ouderling K.B. bij de Vaate. Bij zijn afscheid merkt De Jonge op dat het kerkelijk leven achteruit gaat. 
Er zijn bijvoorbeeld leden – zo brengt hij naar voren – die soms weken achtereen niet ter kerke 
komen. Ook neemt het aantal leden toe dat slechts één keer naar de kerk komt. Het aantal 
avondmaalgangers neemt tot zijn tevredenheid wel toe. De Jonge zal nog tot 1 januari 1950 als 
hoofdonderwijzer fungeren. Dan neemt hij op 66-jarige leeftijd afscheid na 38 jaar hoofd der school 
te Nieuwerkerk te zijn geweest. 
 
Op de ledenvergadering van 2 december 1946 besluiten de leden – op voorstel van de kerkenraad – 
de combinatie met Oosterland alsnog op te heffen. Op 23 december 1946 gaan de leden bij 
acclamatie akkoord met het voorstel van de kerkenraad een beroep uit te brengen op ds. J.M. 
Bloemkolk te Gapinge. Ds. Bloemkolk brengt op 20 januari 1947 een bezoek aan Nieuwerkerk, maar 
bedankt kort daarna toch voor het uitgebrachte beroep. 
 
Op 24 februari 1947 verschijnt op verzoek van enkele leden voor het eerst een gedrukt jaarverslag. 
Dit wordt aan alle leden uitgereikt. Het verslag is speciaal bedoeld voor de vrouwen en de ouden van 
dagen en zieken, die de ledenvergaderingen niet bezoeken. Op 17 juni 1947 wordt besloten dat aan 
de militairen in Indië de Elisabethbode en het weekblad Trouw zal worden toegezonden. Op dat 
moment verblijven de gemeenteleden Kees Flikweert JCzn, Hans Matthijsse en Machiel van Dijke en 
oud-gemeentelid Kees Schiettekatte AJzn in Indië. Eerstgenoemde herinnert zich zeventig jaar later 
dat hij alleen wekelijks een prekenbundel Menigerlei Genade ontving, waarop de militairen bepaald 
niet zaten te wachten. 
 
Op 17 juni 1947 besluit de kerkenraad tot renovatie van verschillende onderdelen van het 
kerkgebouw. Diaken L. Tieleman, aannemer van beroep, zal de renovatie coördineren. Het portaal in 
de consistorie zal achteruit gebracht worden, waardoor de consistorie iets kan worden vergroot en 
meer vierkant wordt. Bijna drie maanden lang, vanaf 24 augustus tot en met 16 november 1947, mag 
gastvrij gebruik worden gemaakt van de Nederlandse Hervormde Kerk. De morgendiensten van de 
Gereformeerde Kerk beginnen gedurende deze maanden om 9 uur; die van de Hervormde Gemeente 
om 10.30 uur. Op 2 oktober 1947 besluit de kerkenraad tot de aanschaf van een nieuw doop- en 
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avondmaalstel en offerbussen, omdat het opknappen nogal kostbaar blijkt en bovendien het 
avondmaalstel onvolledig is. Twee gemeenteleden nemen de kosten voor hun rekening. Op 7 
november 1947 wordt een nieuwe kachel in de kerk geplaatst. Op 23 november 1947 kan voor het 
eerst weer van de gerenoveerde kerk gebruik worden gemaakt. In februari 1948 blijken de totale 
kosten van de renovatie fl. 6.136,11 te bedragen. 
 
Op de ledenvergadering van 10 november 1947, waarop maar liefst zestig leden aanwezig zijn, doet 
de kerkenraad uitgebreid verslag van de vele pogingen die zijn ondernomen om tot het beroepen van 
een predikant te komen. Sinds december 1946 zijn zes predikanten gehoord en is over tien 
predikanten informatie ingewonnen. De kerkenraad doet zijn beklag over het feit dat regelmatig 
anonieme brieven aan predikanten worden gezonden. Op dezelfde ledenvergadering gaan de leden 
unaniem akkoord met het voorstel van de kerkenraad een beroep uit te brengen op ds. M. 
Wielemaker te Silvolde en Gendringen. Het traktement wordt gesteld op fl. 3.000,- plus fl. 900,- 
kinderbijslag (voor 9 kinderen). Ds. Wielemaker bezoekt Nieuwerkerk op 19 november 1947. Hij zal 
voor het beroep bedanken en in 1965 met emeritaat gaan na maar liefst veertig jaar aan Silvolde en 
Gendringen verbonden te zijn geweest. 
 
Op 26 november 1947 wordt een ledenvergadering gehouden in verband met het aftredend zijn van 
ouderling W. van Dijke en diaken M.J. Stoutjesdijk. Bij de verkiezing van een ouderling ontvangt Joh. 
van Dijke 34 stemmen tegen S. Overbeeke 28. Van Dijke, een broer van de aftredende W. van Dijke, 
bedankt. Bij de diakenverkiezing ontvangt L.M. van der Male 37 stemmen tegen Jac. Kleemans 25. 
Van der Male aanvaardt zijn verkiezing wel. Op 22 december 1947 wordt een volgende 
ouderlingverkiezing gehouden waarbij D.J. Flikweert (eerder diaken) 44 stemmen ontvangt en Joz. 
Hoogerland 12. Flikweert bedankt. Op 3 januari 1948 wordt Jac. Kleemans verkozen met 32 stemmen 
tegen 17 voor Joz. Hoogerland, maar ook Kleemans bedankt. Op 26 januari 1948 wordt een vierde 
verkiezing gehouden, waarbij S. Overbeeke 33 stemmen ontvangt en Joh. Krabbe 27. Overbeeke 
aanvaardt zijn benoeming, waar hij een jaar eerder nog geen kandidaat wilde zijn. Hij en Van der 
Male worden op 8 februari 1948 in het ambt bevestigd. 
 
Foto 10.3 
 
Op woensdag 11 februari 1948 neemt de kerkenraad afscheid van twee oudgedienden. Diaken M.J. 
Stoutjesdijk, bijna 83 jaar oud, heeft maar liefst 43 jaar, vanaf 1 januari 1905, deel uitgemaakt van de 
kerkenraad. Hij is al die tijd boekhouder en penningmeester geweest. Deze functie zal hij overigens 
op verzoek van de kerkenraad nog blijven uitoefenen tot aan zijn overlijden, ruim een jaar later, op 
12 maart 1949. Ouderling W. van Dijke is 18 jaar ouderling geweest; gedurende bijna 13 jaar was hij 
scriba van de kerkenraad. De nieuwe ouderling, S. Overbeeke, wordt benoemd tot scriba. Omdat hij 
vanwege zijn lidmaatschap van de gemeenteraad niet altijd aanwezig kan zijn, wordt Jac. Rentier tot 
secundus-scriba benoemd. Ouderling Overbeeke zal ruim een jaar later, op 6 september 1949, tot 
wethouder worden benoemd als opvolger van SGP-er J.J. van Klinken. 
 
Op 5 januari 1948 besluit de kerkenraad het preekloon voor gastpredikanten te verhogen naar fl. 15,-
per dienst. De totale inkomsten over het jaar 1947 bedragen fl. 7.526,44; de totale uitgaven fl. 
7.345,85. De catechese wordt in het seizoen 1947-1948 verzorgd door ds. S. Greving te Zierikzee.  
 
Op 24 mei 1948 stelt de kerkenraad aan de leden voor ds. G.E. Arnold, evangelisatiepredikant te 
Haren (Gr) te beroepen. Tegen dit voorstel bestaat nogal wat weerstand. Oud-diaken M. Overbeeke 
is blijkens de notulen – geschreven door zijn zoon S. Overbeeke – van oordeel dat de preek kort en 
licht was en bovendien gelezen werd. Uiteindelijk blijken er 36 voorstanders en 22 tegenstanders. De 
kerkenraad vindt dat een te smalle basis om te beroepen. 
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In het voorjaar van 1948 ontstaat nogal wat spanning in de gemeente over de hoogte van de 
facturen voor de juist afgeronde renovatie. Diaken L. Tieleman, één van de uitvoerders van de 
renovatie, bezoekt in deze maanden geen enkele kerkenraadsvergadering. Op 16 juni 1948 voert de 
kerkenraad een verhelderend gesprek met Tieleman en met schilder Ant. Deurloo, wiens echtgenote 
onderwijzeres J. Deurloo-Deurloo lid van de gemeente is. Op 12 juli 1948 geeft Tieleman weer acte 
de presence. Afgesproken wordt dat de zogenaamde prijzencommissie over het conflict zal oordelen. 
 
Op 7 september 1948 gaat de ledenvergadering bij acclamatie akkoord met het voorstel een beroep 
uit te brengen op kandidaat W. Stuursma te Arnhem, die een flink aantal beroepen heeft ontvangen. 
Het traktement is inmiddels verhoogd naar fl. 3.200,-. Kandidaat Stuursma zal in oktober 1948 een 
beroep aannemen naar West-Terschelling en Midsland. 
 
Op 27 september 1948 spreekt de kerkenraad over een verzoek van de 39-jarige ongehuwde Stoffel 
Stoutjesdijk, die reeds lang betrokken is bij het gereformeerde verenigingsleven, om als belijdend lid 
over te mogen komen uit de Katholiek Apostolische Gemeente. Zijn moeder, Maatje Stoutjesdijk-
Hoogerland, behoorde vóór haar huwelijk tot de Gereformeerde Kerk. Op 29 oktober 1948 besluit de 
kerkenraad het verzoek in te willigen. 
 
Op 6 oktober 1948 besluit de classicale vergadering dat Nieuwerkerk het evangelisatiegebouw te 
Ouwerkerk mag renoveren. De kosten kunnen worden gedeclareerd bij de classicale deputaten 
Evangelisatie. 
 
Op zondag 24 oktober 1948 gaat de heer A. Vreugdenhil te Rotterdam in beide diensten (10 en 18 
uur) voor. Hij is 44 jaar oud en werkzaam als procuratiehouder bij Slavenburg’s Bank. Desgevraagd 
heeft hij aan ouderling Jac. Rentier aangegeven open te staan voor het dienen van de gemeente om 
zo in de gelegenheid te raken “te staan naar het predikambt volgens artikel 8 van de kerkorde”. Op 8 
november 1948 gaat de ledenvergadering akkoord met het voorstel van de kerkenraad de heer 
Vreugdenhil tot lerend ouderling te benoemen. Op 29 november 1948 blijkt de heer Vreugdenhil zijn 
benoeming te hebben aanvaard. 
 
Vanwege de komst van de heer Vreugdenhil besluit de kerkenraad dat de voorzitter, ouderling K.B. 
bij de Vaate, nog even niet aftreedt. Diaken C. Rentier Mzn zal na acht jaar wel aftreden. In zijn plaats 
wordt Jacob Kleemans, zoon van oud-ouderling C. Kleemans, met 41 stemmen tot diaken gekozen; 
tegenkandidaat Maarten Folmer Mzn ontvangt 15 stemmen. Op 16 januari 1949 vindt de bevestiging 
plaats. Diaken Jac. Kleemans wordt enkele maanden later ook penningmeester in plaats van de dan 
overleden oud-diaken Stoutjesdijk. 
 
Foto 10.4 
 
Op zondag 10 april 1949 (Palmzondag) wordt de bijna 45-jarige A. Vreugdenhil in de morgendienst 
bevestigd als lerend ouderling door ds. M. Vreugdenhil te Ruinerwold. In de middagdienst om 17 uur 
doet hij intrede. De classis Zierikzee verleent de heer Vreugdenhil op 4 mei 1949 preekconsent voor 
het “spreken van een stichtelijk woord” in de classis Zierikzee, dat jaarlijks verlenging behoeft. De 
heer Vreugdenhil is op deze vergadering zelf aanwezig als afgevaardigd ouderling van Nieuwerkerk 
en wordt zelfs direct als ouderling afgevaardigd naar de eerstvolgende Particuliere Synode Zeeland. 
In deze classicale vergadering wordt verder besloten dat de Gereformeerde predikanten voortaan 
geen meditaties meer zullen schrijven in de “neutrale” Zierikzeesche Nieuwsbode, “aangezien dit 
voor vele gereformeerde gezinnen een argument is om de neutrale pers te blijven lezen en mede 
gezien de plannen tot propaganda voor een christelijk dagblad op Schouwen-Duiveland”. Van het 
laatste is het nooit gekomen. 
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De Nieuwerkerkers leren lerend ouderling Vreugdenhil kennen als ad rem, joviaal, sociaal ingesteld 
en in staat om met iedereen een gesprek aan te gaan. Oudere gemeenteleden herinneren hem als 
een redelijk gezette persoon, die je uit kon tekenen met hoed, zwarte jas en witte shawl. Ook staat 
hen nog helder voor de geest dat de heer Vreugdenhil zich verplaatste met een solex.  
 
Foto 10.5 
 
Op zondag 1 januari 1950 treedt ouderling Joz. Sijrier na vier jaar af als ouderling. Hij wordt 
opgevolgd door Joh. Krabbe. Deze heeft in 1936 een nieuwe boerderij (Nieuwhof) laten bouwen aan 
de Stolpweg en is anders dan zijn ouders en zijn broer Maarten, landbouwer aan de Steenzwaanweg, 
geen lid van de Gereformeerde Kerk in Zierikzee. Een jaar later, op zondag 7 januari 1951, wordt 
diaken L. Tieleman opgevolgd door Jac. Overbeek. 
 
Foto 10.6 
 
Op 7 februari 1951 ligt bij de classis Zierikzee – Nieuwerkerk heeft de ouderlingen S. Overbeeke en 
Joh. Krabbe afgevaardigd – een schrijven ter tafel van de heer Vreugdenhil alsmede een zogeheten 
instructie van de kerk van Nieuwerkerk met het verzoek “attest te verlenen voor het onderzoek naar 
art. 8 van de Dordtse Kerkorde”, in te stellen door de Particuliere Synode. Dit artikel luidt: “Men zal 
geen schoolmeesters, handwerkslieden of anderen, die niet gestudeerd hebben, tot het predikambt 
toelaten, tenzij dat men verzekerd is van hun singuliere gaven, godzaligheid, ootmoedigheid, zedigheid, goed 
verstand en discretie, mitsgaders gaven van welsprekendheid.” De classis benoemt een commissie, die 
onderzoek zal instellen met betrekking tot het aanwezig zijn “van de gaven als bedoeld in art. 8”. 
Eveneens op 7 februari 1951 benoemt de classis een commissie om samen met de kerkenraad van 
Nieuwerkerk te spreken over de voortzetting van de evangelisatiearbeid te Ouwerkerk. 
 
Op 25 april 1951 – Nieuwerkerk is vertegenwoordigd door de ouderlingen Jac. Rentier en K.B. bij de 
Vaate – besluit de classis op verzoek van de kerk van Nieuwerkerk het preekconsent van lerend 
ouderling Vreugdenhil met een jaar te verlengen. In dezelfde vergadering rapporteert ds. 
Aalbersberg te Zonnemaire namens de commissie. Het door de commissie aan de classis voorgelegde 
concept-attest wordt door de classis als attest aanvaard, zodat het verzoek van de heer Vreugdenhil 
wordt doorgeleid naar de Particuliere Synode. 
 
Op de classicale vergadering van 4 juli 1951 spreekt preses ds. A.J. Radder de wens uit dat de zaak 
van broeder Vreugdenhil op de Particuliere Synode “bevredigend zal worden opgelost”. Op de 
eerstvolgende classicale vergadering, op 31 oktober 1951, moet vastgesteld worden dat de 
Particuliere Synode – na een negatief advies van de ingestelde commissie en na een gehoord 
preekvoorstel – vrijwel unaniem (slechts één stem tegen) het verzoek van de heer Vreugdenhil heeft 
afgewezen. Tijdens de classicale vergadering wordt – zo blijkt uit de notulen – aan de heer 
Vreugdenhil deelneming betuigd over de grote teleurstelling en “wordt hem kracht in geloof 
toegewenst om deze dingen te dragen.” De Particuliere Synode heeft in zijn vergadering de kerken 
gemaand tot grote voorzichtigheid bij het afgeven van attesten tot het verkrijgen van het 
predikantschap op grond van singuliere gaven, “gezien de uitslag van het onderzoek van deze 
middag”. Dit roept bij meerdere classicale afgevaardigden verontwaardiging op, omdat er kennelijk 
getwijfeld wordt aan de voorzichtigheid van de classicale vergadering Zierikzee. 
 
Op zondag 30 december 1951 wordt afscheid genomen van ouderling Jac. Rentier. Hij wordt 
opgevolgd door oudgediende W. van Dijke. Diaken L.M. van der Male wordt opgevolgd door Jac. 
Sijrier Pzn. 
 
Inmiddels heeft de heer Vreugdenhil de beslissing genomen zijn ambt als lerend ouderling neer te 
zullen leggen, nu uitzicht op het predikantschap ontbreekt. In de classicale vergadering van 6 februari 
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1952 wordt gememoreerd dat “Nieuwerkerk binnen afzienbare tijd haar voorganger zal moeten 
missen”. In deze zelfde vergadering besluit de classis dat Nieuwerkerk mag onderzoeken of het 
evangelisatiegebouw te Ouwerkerk “door derden doelmatig kan worden gebruikt”. In de volgende 
vergadering, op 7 mei 1952 – Vreugdenhil is nog namens Nieuwerkerk aanwezig, samen met de juist 
opnieuw bevestigde Van Dijke – wordt aan de Deputaten Evangelisatie opgedragen toch nog eens 
met Nieuwerkerk pogingen te doen het evangelisatiewerk in Ouwerkerk weer op gang te krijgen. Dit 
is zeer tegen de zin van de kerkenraad van Nieuwerkerk, die heeft aangegeven “niet veel uitzicht 
voor Ouwerkerk te zien”. Op 12 november 1952 zal de classis alsnog besluiten tot verkoop van het 
evangelisatiegebouw. Ruim twee maanden later zal het gebouw verloren gaan. 
 
Op 1 juni 1952 gaat ouderling K.B. bij de Vaate na een arbeidzaam leven van 43 jaar met pensioen. 
Hij blijft in Nieuwerkerk wonen, op het adres Zuidring A 7 (later Ring 10), waarheen hij in 1951 met 
zijn vrouw is verhuisd. Vanaf 1 oktober 1956 zal hij nog vier maanden als invalleerkracht fungeren tot 
de komst van meester J. van Sluis.116 
 
Foto 10.7 
 
Op zondagmiddag 13 juli 1952 neemt de heer Vreugdenhil afscheid als lerend ouderling. Volgens de 
classisnotulen is ds. H.L. van Aller te Geersdijk namens de classis bij het afscheid aanwezig. De heer 
Vreugdenhil keert terug naar het bankwezen als directeur van het bijkantoor Rotterdam Zuid van de 
Slavenburg’s Bank. In 1956 zal hij met een compagnon een bedrijf in wasmachines oprichten. Op 7 
november 1965 zal hij opnieuw als lerend ouderling worden bevestigd te Zwartewaal (Voorne-
Putten); daarnaast verricht hij hulpdiensten te Hoogvliet. De kerkenraad van Zwartewaal vraagt in 
oktober 1965 aan de kerkenraad van Nieuwerkerk om inlichtingen over de heer Vreugdenhil. De 
reactie vanuit Nieuwerkerk geeft de heer Vreugdenhil reden om een brief naar Nieuwerkerk te 
sturen, zo blijkt uit de kerkenraadsnotulen van 11 november 1965. Op 12 oktober 1969 zal de heer 
Vreugdenhil op 65-jarige leeftijd nog worden bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk te 
Vrijhoeve- en ’s-Grevelduin-Capelle (Noord-Brabant). In het dagblad De Rotterdammer van 4 oktober 
1969 staat een interview met de aanstaande predikant. Drie jaar later, op 1 november 1972, zal hij 
met emeritaat gaan. Nadat hij nog enige jaren hulpdiensten verricht in zijn geboorteplaats 
Rotterdam, overlijdt hij op 1 januari 1983 op 78-jarige leeftijd tijdens een verblijf in Spanje.  
 
Foto 10.8 
 
Op 23 augustus 1952 overlijdt oud-diaken D.J. Flikweert, op dat moment al achttien jaar voorzitter 
van het bestuur van de Vereniging School met de Bijbel, op tragische wijze. Op zondag 4 januari 1953 
neemt ouderling S. Overbeeke afscheid van de kerkenraad. Joz. Sijrier keert na drie jaar als ouderling 
terug in de kerkenraad. Ouderling Joh. Krabbe neemt het scribaat van ouderling Overbeeke over. Jac. 
Kleemans treedt af als diaken; hij wordt opgevolgd door de 31-jarige Joh. Cats. 
 
Op zondag 25 januari 1953 gaat in beide diensten kandidaat C. de Kruyk te Sprang-Capelle voor. Op 
zondag 1 februari 1953 zou kandidaat W.A. Jelsma uit Amsterdam in beide diensten (10 en 18 uur) 
voorgaan. Oorspronkelijk zou hij “in de polder” logeren bij de scriba, Joh. Krabbe, maar vanwege de 
slechte weersomstandigheden overnacht hij bij de familie Tieleman-Verton aan de Meidoornstraat. 
Daardoor overleeft hij de watersnoodramp.117 
 
In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 wordt Nieuwerkerk zwaar getroffen door de 
verwoestende watersnoodramp. 289 van de 1.858 inwoners (15,6% van de bevolking) vinden de 
dood. Daarmee is Nieuwerkerk procentueel gezien de zwaarst getroffen gemeente. In absolute 

 
116 A.S. Flikweert c.a., Komt kind’ren hoort naar mij, blz. 87. 
117 A.J. Rotte, Een rampzalige februarizondag in Nieuwerkerk. 
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aantallen telt alleen het aanzienlijk grotere Oude Tonge (305 doden op 3.088 inwoners) meer 
slachtoffers. Omdat over de watersnoodramp al vele andere publicaties zijn verschenen, zal daarbij 
in dit boek slechts beknopt worden stilgestaan. 
 
Foto’s 10.9 en 10.10 
 
Bij de watersnoodramp verdrinken maar liefst 55 leden (17,9%) van de Gereformeerde Kerk van 
Nieuwerkerk: 39 belijdende leden, 15 doopleden en een nog ongedoopt kind. Het betreft de 
volgende leden: 
Jannetje de Bil-de Jonge (1894). 
Weduwe Jozina van Bloois-Overbeek (1915) met twee kinderen. 
Frederik Cats (1888) en Catholina Cats-Hoogerland (1894). 
Nicolaas Pieter Cats (1917) en Sara Cats-Slootmaker (1922). 
Marinus van Dijke Wzn (1930), organist. 
Leendert Cornelis Fonteine (1929). 
Pieter Heijboer (1873) en Kathalina Heijboer-Zorge (1882). 
Cornelis Hoogerland (1887) en Cornelia Hoogerland-Mol (1894) met twee meerderjarige kinderen. 
Jozeas Hoogerland (1897) en Willempje Hoogerland-Viergever (1902) met twee kinderen. 
Cornelis Leonard de Jonge (1883), oud-ouderling, en zijn zuster Kuintje Johanna de Jonge (1885). 
Gieltje Kik-van Dijke (1883). 
Jan Kleemans (1885) en Catholina Willemina Kleemans-Kort (1887). 
Thona Kleemans-Cats (1889). 
Martinus Kleemans (1888) en Cornelia Jacoba Kleemans-Flikweert (1891). 
Jacob Kleemans (1891), oud-diaken, en Jannetje Kleemans-Sijrier (1891). 
Adriana Johanna Kleemans-van de Vrie (1925) en een pasgeboren kind. 
Hendrik Merkus Krabbe (1881) en Jannetje Krabbe-Hoogerland (1884). 
Johan Krabbe (1910), ouderling, en Cornelia Elisabeth Krabbe-Capelle (1906) met hun zoon. 
Albertus Geessinus Meijering (1921) en Wilhelmina Johanna Meijering-Kleemans (1920) met hun 
dochter. 
Pieter Overbeek (1869), oud-koster, en zijn zoon Adriaan (1899). 
Marina Pieternella Overbeeke-Jonker (1891), echtgenote van Willem Overbeeke (1884), die enkele 
dagen na de ramp overlijdt. 
Jacobus Overbeek (1896), diaken, en Willemina Adriana Overbeek-Sijrier (1897). 
Jacobus Johannis Peute (1905) en Adriaantje Peute-Overbeek (1906) met hun vijf kinderen. 
Jannetje Sijrier-Goudzwaard (1871), weduwe van Jacobus Sijrier. 
Leendert Marinus Sijrier (1952), zoontje van Jacob Sijrier en Adriana Cornelia Sijrier-Visser. 
Willemina Cornelia Fransina Sijrier (1936), dochter van Jan Sijrier en Pieternella Cornelia Peute. 
Stoffel Stoutjesdijk (1909). 
 
Foto’s 10.11 t/m 10.20 
 
Op 2 april 1953 wordt te Zwijndrecht de eerste kerkenraadsvergadering na de ramp gehouden. 
Aanwezig zijn de ouderlingen K.B. bij de Vaate (voorzitter), Joz. Sijrier en W. van Dijke en diaken Joh. 
Cats. Diaken Jac. Sijrier is verhinderd aanwezig te zijn. De kerkenraad staat stil bij het feit dat maar 
liefst 55 gemeenteleden zijn omgekomen. Ook twee kerkenraadsleden kwamen om: ouderling Joh. 
Krabbe, die nog maar kort scriba was, en diaken Jac. Overbeek. Ouderling W. van Dijke, die eerder in 
de periode 1935-1948 scriba was, wordt tot scriba benoemd. Hij is met zijn vrouw geëvacueerd in 
Hardinxveld-Giessendam, waar een dochter woont. 
 
In deze vergadering worden drie jonge gemeenteleden, Lena W. Fonteine-Rentier, Marina Sijrier 
Jozdr en Leendert Cornelis van der Graaf toegelaten tot het doen van openbare belijdenis op zondag 
12 april. Deze toelating geschiedt in aanwezigheid van de consulent, ds. D. Bremmer van Bruinisse, 
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en van ds. W.F.M. Lindeboom, de predikant van Zwijndrecht. Een week later, op zaterdag 11 april 
1953, worden in een extra vergadering ook Jacob Sijrier LMzn en diens echtgenote Adriana Cornelia 
Sijrier-Visser toegelaten tot het doen van belijdenis. De belijdenisdienst vindt plaats op zondag 12 
april in de Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht. In deze dienst worden de wonden van de 
watersnoodramp wel heel erg zichtbaar. Twee belijdeniscatechisanten: Marinus van Dijke, zoon van 
ouderling W. van Dijke en verloofde van Marina Sijrier, en Leendert Cornelis Fonteine, de pas 
getrouwde echtgenoot van Lena W. Fonteine-Rentier, kwamen beiden op 1 februari 1953 om. Het 
jonge echtpaar Sijrier-Visser verloor hun enig kind, nog geen jaar oud.  
 
Foto 10.21 en 10.22 
 
In de vergadering van 13 april 1953 is ook diaken Jac. Sijrier weer aanwezig. Hij meldt als 
penningmeester dat alle financiële boeken van de kerk bij de ramp bewaard zijn gebleven. Het 
laatste notulenboek, dat begin 1949 begon en bij de omgekomen scriba Joh. Krabbe moet hebben 
gelegen, is verloren gegaan. Sijrier meldt dat een geldbedrag van fl. 550,- van de kerk bij hem thuis 
verloren is gegaan. Op dat moment is nog een bedrag van fl. 1.074,56 in kas. De financiën van de 
diaconie berustten bij de omgekomen diaken Overbeek. De verwachting is dat hiervan niets 
teruggevonden zal worden. De kerkenraad besluit de beide vacatures in de kerkenraad niet in te 
vullen, zolang de evacuatie niet voorbij is. 
 
Op 5 mei 1953 houdt de classis Zierikzee zijn eerste vergadering na de watersnoodramp. Op de 
oorspronkelijke datum van 4 februari 1953 was vergaderen onmogelijk. Preses ds. H.M. Kuitert te 
Scharendijke – vanaf 1967 hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit – memoreert de grote 
verliezen die zijn geleden, in het bijzonder in Nieuwerkerk en Oosterland. Ondanks zijn evacuatie 
naar Giessendam is ouderling W. van Dijke als afgevaardigde present. Hij wordt ook afgevaardigd 
naar de eerstvolgende vergadering van de Particuliere Synode. 
 
In de kerkenraadsvergadering van 10 juli 1953, weer in Zwijndrecht, besluit de kerkenraad in het 
weekend van 26 tot en met 28 september te Zwijndrecht een contactsamenkomst te organiseren 
voor alle geëvacueerde gemeenteleden. Aan oud-voorganger Vreugdenhil zal, naar het oordeel van 
de kerkenraad, liever geen uitnodiging worden toegezonden. Minder goede verhoudingen met de 
ouderlingen Van Dijke en Sijrier liggen aan dit besluit ten grondslag, zo weet een ingewijde later te 
vertellen. Het Zeeuws Dagblad maakt op 24 september 1953 melding van de reünie. De krant meldt 
dat zo’n 150 personen aanwezig zullen zijn. Het vervoer vanuit vele plaatsen in het land is mogelijk 
gemaakt door een gift (van fl. 1.503,32, zo blijkt uit de notulen) van de American Arabian Mission te 
Kuwait. Op zondag zullen de geëvacueerden gast zijn van de Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht. 
 
Foto 10.23 
 
De gereformeerde Deputaten Besteding Watersnoodcollecte hebben op 1 juli 1953 aan de diaconie 
een bedrag van fl. 10.000,- overgemaakt tot leniging van de eerste nood. Deputaten adviseren ieder 
gezin fl. 50,- als handgeld te verstrekken. De kerkenraad besluit dat zij die verlegen zijn en in nood 
verkeren fl. 200,- extra ontvangen als voorschot op een later definitief te ontvangen bedrag. Alle vijf 
kerkenraadsleden zullen zich hiermee bezig houden; zij zijn bevoegd te handelen zoals nodig wordt 
geoordeeld. Op voorstel van ouderling Joz. Sijrier ontvangt de scriba, ouderling W. van Dijke, een 
bedrag van fl. 100,- voor het vele door hem verrichte werk. 
 
De volgende kerkenraadsvergadering wordt op 27 november 1953 gehouden, opnieuw te 
Zwijndrecht. Er wordt met dankbaarheid melding gemaakt van de sluiting van het “gat bij 
Ouwerkerk” in de nacht van 6 op 7 november 1953. Dit geeft hoop op een spoedige terugkeer. De 
eerste Nieuwerkerkers vestigen zich al in september 1953 in een noodwoning aan het later 
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afgegraven Beijersdijkje in de polder Beddewaarde tussen Nieuwerkerk en Zierikzee. De kerkenraad 
kijkt verder met dankbaarheid terug op een zeer geslaagde reünie eind september. 
 
Op 11 januari 1954 wordt een speciale afscheidsavond in Zwijndrecht georganiseerd. De 
Nieuwerkerkse kerkenraad overhandigt als dank voor de grote steun een foto van de kerk aan, die 
een plaats zal krijgen in de Zwijndrechtse consistorie. 
 
Op 1 april 1954 vindt de eerste kerkenraadsvergadering in Nieuwerkerk plaats, ten huize van 
voorzitter Bij de Vaate, die sinds 1951 op het adres Zuidring A 7 (later Ring 19) woont. Alle 
kerkenraadsleden zijn aanwezig. Een derde deel van de gemeenteleden is nog geëvacueerd, onder 
wie scriba Van Dijke. Op dat moment is nog volstrekt onduidelijk of het kerkgebouw nog hersteld kan 
worden. De kerkenraad spreekt de wens uit om een noodkerk te laten verrijzen met 150 tot 160 
zitplaatsen in plaats van een door de Deputaten aangeboden jeugdhuis. Het wordt uiteindelijk een 
noodgebouw aan de Stationsstraat, tegenover de voormalige School met de Bijbel, dat dienst zal 
doen als kerkgebouw en als gereformeerd jeugdcentrum. Vanaf november 1954 zullen er ook 
instuifavonden worden georganiseerd op zaterdagavond door een commissie, waarvan gemeentelid 
S. Overbeeke (wethouder) secretaris is. 
 
In de eerstvolgende kerkenraadsvergadering, op 1 juli 1954, is bekend dat de schade aan de pastorie 
fl. 9.319,- bedraagt. De noodkerk is inmiddels bijna gereed. Er zijn 155 stoelen geplaatst, negen 
collectezakjes en een psalmbord met cijfers en letters. Voor de consistorie zijn een tafel en acht 
armfauteuils beschikbaar gekomen. De Gereformeerde Kerk van Edam heeft een volledig 
avondmaalstel geschonken; de Gereformeerde Kerk van Voorburg de kanselbijbel. In september 
1954 zal blijken dat de Gereformeerde Kerk te Woudsend, waaraan ds. W.A. Jelsma (de beoogde 
voorganger op 1 februari 1953) is verbonden, een doopvont zal schenken voor de noodkerk. Op 
zondag 11 juli 1954 gaan de leden voor het laatst in Zierikzee naar de kerk. 
 
Op donderdag 15 juli 1954 wordt de noodkerk officieel in gebruik genomen. In de Zierikzeesche 
Nieuwsbode en de PZC wordt uitgebreid verslag gedaan van de ingebruikname. De dienst wordt 
geleid door consulent ds. D. Bremmer te Bruinisse. Deze houdt een meditatie over Genesis 8: 20a: 
“En Noach bouwde den Heere een altaar”. Er worden vele toespraken gehouden, onder meer door 
burgemeester A.A. van Eeten. De Zierikzeesche Nieuwsbode meldt: “Het kerkgebouw maakt een 
flinke en ruime indruk. Annex is gebouwd een consistoriekamer, een keuken en enkele toiletten. Het 
geheel maakt een zeer verzorgde indruk”. 
 
Foto’s 10.24 en 10.25 
 
Op zaterdag 25 september 1954 wordt tijdens een bijzondere plechtigheid in de noodkerk door de 
zusterkerk van Zwijndrecht (waarvan maar liefst 120 gemeenteleden aanwezig zijn) een 5-spels 
Hinkel zaalorgel aangeboden, voorzien van een zilveren plaat, waarop de inscriptie: Psalm 93: 3-4. 
Ds. W.F.M. Lindeboom van Zwijndrecht wijst op de banden die zijn ontstaan tussen de kerken van 
Nieuwerkerk en Zwijndrecht. Eén enkele collecte was genoeg om het zaalorgel te financieren. 
Volgens ds. Lindeboom is het geschenk bedoeld als bewijs van sympathie en broederliefde, maar ook 
als tegenhanger van hetgeen de hoofdstad van ons land meende te moeten doen door het zenden 
van een draaiorgel naar Schouwen-Duiveland met “Houdt er de moed maar in”. Behalve een orgel, 
wordt door de kerk van Zwijndrecht een nieuwe stofzuiger en een elektrische klok voor de 
kerkenraadskamer geschonken alsook “opdat zij niet zouden vergeten” een fraaie oorkonde, 
voorzien van de christelijke symboliek van geloof, hoop en liefde. In de rechterbovenhoek staat de 
kerk van Zwijndrecht getekend, in de linkerbenedenhoek de kerk van Nieuwerkerk in het water, 
beide met ketenen aan elkaar verbonden. In het midden staat een geopende Bijbel tegen een 
opgaande zon, die dezelfde tekst uit Psalm 93 vermeldt als de gedenkplaat op het orgel: “De rivieren 
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verheffen o Here! De rivieren verheffen haar bruisen, doch de Here in de hoogte is geweldiger dan 
het bruisen van grote wateren, dan de geweldige baren der zee”.118 
 
Foto 10.26 
 
Op zondag 26 september 1954 worden de eerste diensten in de noodkerk gehouden. Die zondag 
komen de jongeren van de gemeente weer voor het eerst bijeen “na ruim anderhalf jaar verstrooid 
te zijn geweest”, zoals de notulen het verwoorden. Omdat het aantal leden anders te klein zou zijn, 
worden de jongelingsvereniging Obadja en de meisjesvereniging vanaf nu samengevoegd. De notulen 
van de jeugdvereniging zijn over de periode 1954-1968 bewaard gebleven119. Als voorzitter fungeert 
Johannes Schiettekatte AJzn, als presidente Koos Rentier Cdr, als secretaresse Coba de Bil en als 
penningmeester Henk Flikweert Jaczn, die in 1956 wordt opgevolgd door Govert de Reus. 
Aanvankelijk komt de jeugdvereniging bijeen op zondagmiddag; niet veel later wordt dat de 
vrijdagavond. Er worden degelijke onderwerpen behandeld, op theologisch en maatschappelijk 
terrein. De leiding is beurtelings in handen van de voorzitter en de presidente, waaruit nog eens 
duidelijk blijkt dat de vereniging een fusie is van de jongelingsvereniging en de meisjesvereniging. 
Leden kunnen toetreden als ze zeventien jaar zijn. Het is praktijk dat ze de jeugdvereniging verlaten 
als ze gaan trouwen. Vele oud-leden van de jeugdvereniging hebben goede herinneringen aan de 
jeugdvereniging, in het bijzonder aan de opgevoerde toneelstukken en musicals, een in die tijd 
opkomend fenomeen. 
 
Foto 10.27 
 
Op zondag 17 oktober 1954 wordt voor het eerst sinds februari 1953 weer een avondmaalsviering 
gehouden op Nieuwerkerkse bodem. Ds. A. Nagelkerke van Zonnemaire gaat in deze dienst voor. De 
catechese wordt in het seizoen 1954-1955 verzorgd door ds. D. Bremmer te Bruinisse. 
 
Omdat de gemeenteleden inmiddels voor tweederde zijn teruggekeerd – de leden die te 
Noordgouwe en aan het Beijersdijkje wonen worden tot en met september 1955 iedere zondag per 
autobus vervoerd – besluit de kerkenraad op 1 november 1954 dat zo spoedig mogelijk tot het 
beroepen van een eigen predikant moet worden overgegaan. Het traktement wordt bepaald op fl. 
4.500,-, vermeerderd met kinderbijslag en “de laatste twee loonrondes van 5 en 6%”. Deputaten 
Besteding Watersnoodcollecte zeggen toe gedurende de eerste vijf jaar financieel te ondersteunen, 
mede omdat de draagkracht van de gemeente nogal verminderd is. Op de ledenvergadering van 19 
november 1954 meldt de kerkenraad dat bij nader inzien een traktement van fl. 5.000,- wenselijk 
wordt geacht. 
 
Op 19 november 1954 wordt de eerste ledenvergadering na de watersnoodramp gehouden. Er zijn 
24 leden aanwezig; drie gemeenteleden hebben een volmacht afgegeven. In deze vergadering 
worden verkiezingen gehouden om de vacatures te vervullen die zijn ontstaan door het omkomen 
van ouderling Joh. Krabbe en diaken Jac. Overbeek op 1 februari 1953. De kerkenraad heeft besloten 
het aftreden van de andere kerkenraadsleden een jaar door te schuiven. Als ouderling wordt 
verkozen F. van der Male met 23 stemmen (tegen 4 stemmen voor P. van Strien) en als diaken M.C. 
Rentier met 16 stemmen (tegen 11 stemmen voor A.J. Schiettekatte). Beiden aanvaarden hun 
benoeming. Zij worden op 12 december 1954 bevestigd. Diaken Rentier wordt boekhouder van de 
kerk in plaats van ouderling W. van Dijke, die dit tot dan heeft waargenomen. 
 
In de ledenvergadering van 19 november 1954 meldt de kerkenraad dat van Deputaten Besteding 
Watersnoodcollecte in totaal een bedrag van fl. 18.320,06 is ontvangen. Van dat bedrag is fl. 16.410,- 

 
118 Zierikzeesche Nieuwsbode 28 september 1954. 
119 Notulen jeugdvereniging in archief Gereformeerde Kerk, GA Schouwen-Duiveland. 
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besteed aan ondersteuning van gezinnen. Vanaf begin 1955 wordt koster P. Peute in zijn 
kosterswerkzaamheden bijgestaan door Jozina (Sientje) Folmer, die voor haar werkzaamheden een 
bedrag van fl. 5,- per week ontvangt. 
 
Op 14 januari 1955 heeft de kerkenraad een bespreking met de heer Van Berkel en mej. Spreij van 
het Rampenfonds en mr. Schmidt van de restauratiecommissie van de Nederlandse Hervormde Kerk. 
Zij zeggen een forse bijdrage toe waarmee de kerkenraad de nog openstaande quota over 1953 voor 
de zending (fl. 578,70), het emeritaatsfonds (fl. 600,-) en de kas voor de gescheurde kerken (fl. 408,-) 
kan voldoen. Ook wordt een voorschot van fl. 1.500,- verstrekt voor de quota over 1954. De 
gesprekspartners adviseren ook het kerkgebouw door het Rijk te laten afkeuren. Verder adviseren zij 
niet architect De Heer in te schakelen – hij is waarschijnlijk niet aangesloten bij het A.N.B. – maar de 
architecten Rothuizen en ’t Hooft te Goes. De kerkenraad gaat toch in zee met architect De Heer. 
 
Op 14 januari 1955 besluit de kerkenraad dr. J.H. Becker, predikant te Den Bommel, uit te nodigen 
voor zondag 6 februari. Op dinsdag 8 februari stellen voorzitter Bij de Vaate, scriba Van Dijke, 
ouderling Joz. Sijrier en diaken Jac. Sijrier voor dr. Becker aan de gemeente voor te dragen als te 
beroepen predikant. Ouderling Van der Male en de diakenen Cats en en Rentier – twee van hen zijn 
pas nieuw in de kerkenraad – manen tot voorzichtigheid omdat zij zich wat minder tot dr. Becker 
aangetrokken voelen. Er wordt in die vergadering nog geen besluit genomen. 
 
In de vergadering van 2 maart 1955 wordt verder gesproken over een eventueel beroep op dr. 
Becker. Diaken Cats is voorstander van een beroep op ds. W. van den Bos te Pijnacker en Nootdorp. 
Voorzitter Bij de Vaate en scriba Van Dijke wijzen erop dat dr. Becker nu een kleine gemeente dient 
(Den Bommel), zodat er meer kans is dat hij een beroep naar het grotere Nieuwerkerk zal aannemen. 
Inmiddels blijkt ouderling Van der Male van mening te zijn veranderd. Het heeft tot gevolg dat er een 
grotere meerderheid is – vijf tegen twee; Cats en Rentier stemmen tegen – die besluit dr. Becker 
enkelvoudig aan de gemeente voor te stellen. Het traktement wordt bepaald op fl. 5.000,- per jaar + 
kindertoeslag. 
 
Op de ledenvergadering van 8 maart 1955 zijn 33 broeders aanwezig. Voorzitter Bij de Vaate stelt 
vast dat er geen enkele vrouw aanwezig is, hoewel uitdrukkelijk alle leden zijn opgeroepen. Op dat 
moment is het aantal belijdende leden (mannen en vrouwen) teruggelopen naar 98. Verschillende 
leden geven aan dat ze liever een tweetal hadden gezien waaruit gekozen zou kunnen worden. 
Uiteindelijk gaan de aanwezige leden met algemene stemmen akkoord met het uitbrengen van een 
beroep op dr. Becker. Deze neemt enige tijd later het beroep aan. Met gezwinde spoed wordt de 
pastorie aan de Ooststraat opgeknapt, met steun van de landelijke Deputaten. 
 
Naar aanleiding van een advies van ir. F.L. van der Bom te Den Haag, deputaat storm- en 
oorlogschade, om een nieuwe kerk te bouwen, heeft de kerkenraad op 13 april 1955 alsnog een 
gesprek met architect De Heer te Rotterdam. Deze zal een nieuw kerkgebouw gaan ontwerpen en 
daarvoor een begroting opstellen. Op 8 juni 1955 vindt een vervolggesprek plaats met architect De 
Heer en met de heer L.G. van der Gaag te Delft. 
 
Inmiddels moet worden vastgesteld dat verschillende gezinnen na de evacuatie niet meer naar 
Nieuwerkerk zijn teruggekeerd: de fam. M. Folmer-Overbeek (naar Capelle aan den IJssel), de familie 
J.C. van der Graaf-Klaassen (naar Voorschoten), de familie J.A. Hanse-Roukema (naar Zierikzee), de 
familie L.M. van der Male-Folmer (naar de Noordoostpolder), familie M.W. van der Male-Rentier 
(naar Goes), de familie L.D. Rentier-Stoutjesdijk (naar Oostburg), de familie L.M. Sijrier-Quaak (naar 
Oostburg) en de familie Jac. Sijrier-Visser (naar Oostburg). 
 
Anderzijds voegen zich juist in de eerste jaren na 1953 verschillende jonge gezinnen van elders bij de 
Gereformeerde Kerk te Nieuwerkerk: de familie Filius-de Kam (in 1955), de familie Den Haan-de 
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Munnik (in 1956), de familie Hofman-Volmer (in 1957), de familie Van Putten-Poleij (in 1954), de 
familie Scheele-den Breejen (in 1957), de familie Van Schelven-Sinterniklaas (in 1955), de familie 
Schilperoord-Krijger (in 1955), de familie Vis-Schilperoord (in 1955) en de familie Walhout-Oranje (in 
1955). Door deze toestroom van nieuwe leden verandert de gemeente behoorlijk in aard en 
samenstelling. 
 
Waar de gemeente in 1952 nog 307 leden telde, is dit aantal in 1955 door de watersnoodramp en 
door verhuizing naar elders met een derde gedaald tot 203 leden. Vanaf 1956 zal het aantal leden 
door nieuwbouw en vestiging echter geleidelijk aan weer toenemen tot 283 in 1959. Dit aantal zal tot 
ongeveer 1970 redelijk stabiel blijven. 
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Hoofdstuk 11  De periode ds. Becker (1955-1970) 
 
Op zondag 17 juli 1955 wordt dr. J.H. Becker in een zeer druk bezochte morgendienst in de noodkerk 
bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk te Nieuwerkerk door ds. D. Bremmer te 
Numansdorp (tot 1955 te Bruinisse). ’s Middags doet dr. Becker intrede met een preek over Psalm 
119: 125. Volgens een verslag in de Zierikzeesche Nieuwsbode “ontwikkelt hij een drietal 
gedachten”, namelijk het getuigenis aangaande de roeping van Godswege, het gebed om de 
bekwaammaking en het geloof in de zegen van Godswege. Dr. Becker wordt onder meer 
toegesproken door ouderling K.B. bij de Vaate (namens kerkenraad en gemeente), door ds. P.L. 
Schuddebeurs te Brouwershaven (namens de classis), door ouderling J. Boogert namens de 
Hervormde Gemeente en door wethouder S. Overbeeke (tevens gemeentelid) namens het 
gemeentebestuur. 
 
Dr. Becker is op 20 december 1904 te Haarlem geboren en slaagde in 1932 voor zijn doctoraal 
examen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar hij in 1942 bij prof. dr. G.Ch. Aalders 
promoveert op de dissertatie “Het begrip Nefesj in het Oude Testament”. Na zeven jaar (1933-1940) 
hulpprediker te Krommenie te zijn geweest en vervolgens hulpprediker voor bijzondere 
werkzaamheden te Amsterdam, was dr. Becker predikant te Maartensdijk (1946-1947), 
legerpredikant in Nederlands Indië (1947-1949) – een heftige tijd – en predikant te Den Bommel 
vanaf 12 mei 1950. Het echtpaar Becker, in 1947 gehuwd, heeft één zoon, Hans, in 1951 in Den 
Bommel geboren. 
 
Foto 11.1 
 
Op 18 juli 1955, een dag na de intrededienst, wordt de eerste kerkenraadsvergadering met de 
nieuwe predikant gehouden. Ds. Becker wordt – zoals de kerkorde op dat moment voorschrijft – 
verkozen tot voorzitter. De kerkenraad besluit dat het mededelingenblad, dat vóór de ramp 
verscheen, opnieuw zal gaan verschijnen. Op 9 augustus 1955 blijkt dat van Deputaten besteding 
Watersnoodcollecte nog een bedrag van fl. 500,- is ontvangen ten behoeve van de verschillende 
verenigingen. Dit bedrag wordt verdeeld onder de jeugdvereniging (fl. 200,-), de gecombineerde 
meisjes- en jongensclub (fl. 200,-) en de vrouwenvereniging (fl. 100,-). 
 
In de kerkenraadsvergadering van 9 augustus 1955 kan scriba Van Dijke melden dat hij telefonisch 
bericht heeft ontvangen dat de kerk als “geheel verwoest” is aangemerkt en afgekeurd is voor 
herstel. Dit bericht wordt korte tijd later schriftelijk bevestigd door het Rampschadebureau te 
Middelburg. Nu dit bericht formeel binnen is, besluit de kerkenraad op 22 augustus formeel tot sloop 
van het oude kerkgebouw. Het gebouw wordt op 17 november 1955 voor fl. 1111,11 voor de sloop 
verkocht aan sloopbedrijf S. Speksnijder te Gouda, de hoogst biedende. De sloop gaat niet helemaal 
van een leien dakje, want in mei 1956 moet een advocaat namens de kerkenraad het sloopbedrijf 
sommeren het laatste puin af te voeren. 
 
Foto’s 11.2 en 11.3 
 
Op 1 oktober 1955 brengt architect Chr. de Heer rapport uit. Er vindt een brede bespreking in de 
kerkenraad plaats. Het algemene gevoelen van de kerkenraad is dat de architect nogal “ver vooruit” 
is, aangezien de kerkenraad nog geen enkele beslissing heeft genomen. De kerkenraad laat weten 
behoefte te hebben aan wat meer persoonlijk contact met de architect. In dezelfde vergadering 
benoemt de kerkenraad een bouwcommissie, bestaande uit drie gemeenteleden: aannemer L. 
Tieleman, wethouder S. Overbeeke en postkantoorhouder C.P. van Putten, die een jaar eerder met 
zijn gezin in Nieuwerkerk is komen wonen. Op 19 oktober 1955 vergadert de kerkenraad voor het 
eerst samen met de bouwcommissie. Het blijkt dat over de indeling van de kerkzaal behoorlijke 
overeenstemming bestaat, maar dat over het model van de kerk heel verschillend wordt geoordeeld.  
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Op 4 november 1955 vergaderen kerkenraad en bouwcommissie samen met architect De Heer en 
diens adviseur Van der Gaag, die vooral uitleg geeft over liturgische aspecten. De architect heeft een 
maquette meegebracht. De begroting van de kerk bedraagt fl. 154.850,-. Bij de kerkenraadsleden 
blijkt grote aarzeling over het ontwerp, hoewel uiteindelijk toch een meerderheid voorstemt. Ds. 
Becker verwoordt het zo: “Het kan even goed een gebouw zijn met een andere bestemming”. De 
kerkenraad heeft wel bezwaar tegen de onderbouw waarin een vergaderruimte is gepland. Men ziet 
liever een gelijkvloerse vergaderruimte achter de kerk, waarvoor dan grond moet worden 
aangekocht van de buurman, gemeentelid en aanstaand ouderling Jac. Rentier. 
 
De kerkenraad besluit op 17 november 1955 niet akkoord te gaan met een voorstel van hervormd 
predikant ds. M.G. Westerhof om op Tweede Kerstdag een gezamenlijke dienst te organiseren met 
medewerking van de plaatselijke zangvereniging. Op 1 december gaat de kerkenraad alsnog akkoord 
met een gemeenschappelijke kerstzangdienst op zaterdag 24 december 1955, de eerste gezamenlijke 
kerstviering van beide kerken. Ds. Westerhof zal de dienst leiden; ds. Becker zal spreken. 
 
Op 17 november 1955 wordt een ledenvergadering gehouden vanwege het periodiek aftreden van 
ouderling K.B. bij de Vaate en diaken Jac. Sijrier. Er zijn 29 leden aanwezig; daarnaast zijn vier 
volmachten ingeleverd. Bij de verkiezing van een ouderling ontvangt oud-diaken C. Rentier Mzn 19 
stemmen en M. van der Linde 12 stemmen. Bij de verkiezing van een diaken ontvangt Jan de Bil 19 
stemmen en Jan Sijrier Pzn 13 stemmen. Zowel Rentier als De Bil bedankt. 
 
Twee weken later, op 1 december 1955, wordt opnieuw een verkiezing gehouden. Jac. Rentier CNzn, 
reeds eerder ouderling, wordt met 28 stemmen tot ouderling gekozen; oud-diaken L. Tieleman 
ontvangt 5 stemmen. C.J. Kleemans Mzn wordt met 20 stemmen tot diaken gekozen; Joh. Rotte 
ontvangt 13 stemmen. Beide verkozenen aanvaarden hun benoeming. Zij worden op zondag 1 
januari 1956 bevestigd. Op dinsdag 3 januari 1956 wordt in de kring van de kerkenraad afscheid 
genomen van diaken Jac. Sijrier en van ouderling Bij de Vaate, die vanaf 1941 ouderling was en lange 
tijd – in de moeilijke omstandigheden na de oorlog en na de watersnoodramp – als voorzitter van de 
kerkenraad fungeerde. Ouderling Joz. Sijrier volgt Bij de Vaate op als vice-voorzitter van de 
kerkenraad. 
 
Op de ledenvergadering van 1 december 1955 worden de leden nader geïnformeerd over de plannen 
voor de bouw van een nieuwe kerk. Gemeld wordt dat de kerk enkele meters naar achteren zal 
komen te staan ten opzichte van het oude kerkgebouw. Het is de bedoeling dat er 266 zitplaatsen 
komen, op te voeren tot 315. 
 
Omdat het evangelisatiegebouw in Ouwerkerk bij de watersnoodramp verloren is gegaan, besluit de 
kerkenraad op 15 december 1955 de bouwplicht over te dragen aan de Gereformeerde Kerk te 
Zierikzee ten behoeve van de bouw van een jeugdgebouw in Zierikzee voor eilandelijk gebruik. De 
kerkenraad stelt met spijt vast dat het bezoek aan de jeugdverenigingen afneemt. Op 12 januari 1956 
besluit de kerkenraad het advies van de Generale Synode over te nemen dat het 
predikantstraktement voortaan minimaal fl. 5.500,- per jaar moet bedragen. Verder besluit de 
kerkenraad dat gemeenteleden die slechts één keer per zondag naar de kerk komen maar wel twee 
keer kunnen, hierop zullen worden aangesproken. 
 
Op 3 januari 1956 vergadert de kerkenraad opnieuw met de bouwcommissie. Inmiddels zijn door de 
architect plannen gepresenteerd voor een jeugdgebouw. De meeste leden van kerkenraad en 
bouwcommissie vinden het voorgestelde jeugdgebouw te groot uitgevallen, te meer nu ook de 
burgerlijke gemeente en de Hervormde Gemeente bouwplannen hebben voor respectievelijk Ons 
Dorpshuis en een nieuw Rehoboth. Enkele leden vinden dat met groei van de gemeente rekening 
gehouden moet worden. Per 1 januari 1956 blijkt de gemeente te zijn gegroeid naar 239 leden: 122 



122 

 

belijdende leden en 117 doopleden, een stijging van 36 ten opzichte van december 1954. Begin 1956 
bezoeken 37 doopleden de catechisaties. Op 1 januari 1957 zal het aantal leden 255 bedragen. 
 
Op 18 januari 1956 vindt weer een vergadering plaats met architect De Heer en met de heer Van der 
Gaag. Scriba Van Dijke notuleert dat de eerste indruk van het nieuwe ontwerp niet ongunstig is. Aan 
het eind van de vergadering blijkt dat alle leden van kerkenraad en bouwcommissie zich met het 
bijgestelde ontwerp kunnen verenigen. Het gebouw wordt nu iets hoger en de gevel komt aan de 
noordkant (de kant van de Ooststraat) op de rooilijn. Op 13 februari 1956 blijken er toch problemen 
met de grenzen van het perceel. Aanleg van het jeugdgebouw zou tot consequentie hebben dat de 
garage van buurman Jac. Rentier – sinds 1 januari 1956 ouderling – zou moeten worden gesloopt. De 
kerkenraad besluit dan voort te gaan met de plannen voor de kerkbouw maar nog niet met de 
plannen voor een jeugdgebouw. Op 8 maart 1956 worden de plannen opnieuw met de leden 
besproken. Op deze vergadering zijn ook verschillende vrouwen aanwezig. 
 
Op 12 maart 1956 wordt door de kerkenraad opnieuw (voor de derde keer) een zendingscommissie 
benoemd, bestaande uit twee kerkenraadsleden: ds. Becker (voorzitter) en ouderling Joz. Sijrier 
(penningmeester) en verder de gemeenteleden Joh. van Dijke (secretaris), Jac. de Bil, P. Peute en P. 
Schiettekatte. Op 21 juni 1956 wordt in de kerkenraad besproken dat de familie De Reus-Hartman – 
zij deden beiden in maart 1956 belijdenis – het initiatief heeft genomen voor het oprichten van een 
Bijbelkring. 
 
Op 9 juli 1956 wordt diaken C.J. Kleemans – nog maar zes maanden diaken – ontheffing verleend uit 
het ambt. Hij heeft hier enkele weken eerder om verzocht, nadat de kerkenraad niet tegemoet wil 
komen aan zijn verzoek om het aanvangstijdstip van de kerkdiensten te verplaatsen. Op 5 oktober 
1956 besluit de kerkenraad – alsnog – op verzoek van het groeiende aantal melkveehouders de 
middagdienst in de wintertijd (met ingang van 4 november 1956) te verplaatsen naar 15 uur. Vanaf 
31 maart 1957 zullen de middagdiensten weer om 17 uur beginnen, maar op verzoek van de 
veehouders wordt dat met ingang van 10 april 1957 alsnog gewijzigd in 18 uur. Het gezin van oud-
diaken Kleemans gaat in juli 1957 over naar de Nederlandse Hervormde Kerk. 
 
Op 8 september 1956 overlijdt in het ziekenhuis te Rotterdam oud-predikant ds. M. Heuzeveldt, nog 
maar 54 jaar oud. Nadat hij in 1935 vanuit Nieuwerkerk naar Hazerswoude is vertrokken, is hij in 
1946 predikant te Slikkerveer geworden. Aan die gemeente is hij ten tijde van zijn overlijden nog 
altijd verbonden. Tot kort voor zijn overlijden preekte ds. Heuzeveldt nog in verschillende gemeenten 
op Schouwen-Duiveland. Ds. Becker en ouderling Van Dijke wonen op maandag 10 september 1956 
namens de kerkenraad de begrafenis bij. 
 
In verband met de periodieke aftreding van ouderling W. van Dijke en de invulling van de vacature-
Kleemans wordt op 19 oktober 1956 een ledenvergadering gehouden. J.M. den Haan, die in maart 
van dat jaar in Nieuwerkerk is komen wonen, wordt tot ouderling verkozen met 24 stemmen tegen 
11 stemmen voor oud-diaken Jac. Sijrier Pzn. Jac. de Bil Jzn wordt met 22 stemmen tot diaken 
verkozen; op tegenkandidaat P. Schiettekatte worden 13 stemmen uitgebracht. Beide verkozenen 
aanvaarden hun benoeming en worden op zondag 11 november in het ambt bevestigd. In de 
kerkenraadsvergadering van 22 november 1956 wordt afscheid genomen van de inmiddels 68-jarige 
Van Dijke. Op verzoek van de kerkenraad treedt Van Dijke, die erg ingevoerd is in de bouwplannen, 
toe tot de bouwcommissie. De kerkenraad kiest op 22 november 1956 ouderling Jac. Rentier tot 
scriba, maar deze bedankt. Vervolgens wordt ouderling F. van der Male tot scriba verkozen. 
 
Op zondag 21 oktober 1956 wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Direct na de viering verzoekt 
ouderling Jac. Rentier als tafelwacht aan de zusters der gemeente “om niet met ongedekten hoofde 
tot de tafel des Heeren toe te treden”. Dit roept nogal wat weerstand op, waarover in de 
kerkenraadsvergadering van 1 november 1956 wordt doorgesproken. De andere kerkenraadsleden 
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zijn het inhoudelijk met Rentier eens, maar vonden het niet het juiste moment om deze opmerking 
te plaatsen. Dit had eerst in de kerkenraad besproken moeten worden. 
 
Op 28 november 1956 vergaderen kerkenraad en bouwcommissie opnieuw met de architect. 
Inmiddels zijn door het voortschrijden van de tijd de kosten opgelopen tot fl. 236.000,-. Diaken Joh. 
Cats maakt zich zorgen over de hoogte van het bedrag en over de financieringsmogelijkheden. De 
kerkenraad besluit toch op 3 december 1956 tot nieuwbouw, hetgeen op 6 december 1956 met de 
leden wordt besproken. Aan aannemer L. Tieleman, tevens gemeentelid, is gevraagd een offerte te 
doen. Deze offerte wijkt nauwelijks af van de begroting van de architect, zodat de kerkenraad besluit 
geen openbare aanbesteding uit te schrijven en de bouw aan Tieleman gunt, iets waarop 
verschillende gemeenteleden kritiek uiten. De leden gaan akkoord met het aangaan van een lening 
van fl. 10.000,-. Inmiddels is op 1 november 1956 de Rijksbijdrage binnengekomen voor het nieuwe 
kerkgebouw: een bedrag van fl. 88.730,95. 
 
Op 10 december 1956, vier dagen na de ledenvergadering, krijgt de kerkenraad een teleurstelling te 
verwerken. Deputaten Besteding Watersnoodcollecte (BWC) vinden het door de kerkenraad 
aanvaarde plan te groot en te duur: zij vinden dat de grens van fl. 200.000,- niet mag worden 
overschreden en dwingen de kerkenraad een nieuw plan op te laten stellen. Een probleem hierbij is 
dat volgens regeringsvoorschriften de bouw vóór 1 januari 1957 gestart moet zijn. Op 22 december 
1956 wordt echter uitstel verleend tot 1 april 1957. De Rijksbijdrage zal in mei 1957 nog iets worden 
verhoogd naar fl. 91.439.70. 
 
In de kerkenraadsvergadering van 24 januari 1957 wordt blijkens de notulen naar aanleiding van de 
huisbezoeken breedvoerig gesproken over “de dienst des Woords”. Het lijkt erop dat enkele 
gemeenteleden kritiek hebben geuit op de inhoud van de prediking van ds. Becker. 
 
Op 18 februari 1957 vergadert de kerkenraad opnieuw met de bouwcommissie. Er is bezuinigd op 
het ontwerp. Zo is de oplopende vloer komen te vervallen en is het aanzicht van de kerk enigszins 
versoberd. Het geplande bijgebouw wordt gerealiseerd maar in een kleinere vorm. Op 18 maart 1957 
besluit de kerkenraad in een overleg met bouwcommissie en architect definitief tot de bouw van het 
nieuwe kerkgebouw. Op de ledenvergadering van 27 maart 1957 worden de versoberde plannen met 
de gemeenteleden besproken. 
 
Op 25 maart 1957 wordt onder auspiciën van het bestuur van het christelijk gemengd koor “Een 
Naam is onze Hope”, dat vooral uit hervormde en gereformeerde leden bestaat, een kinderkoor “Van 
Knop tot Bloem” opgericht. Dit kinderkoor zal tot 1974 bestaan. 
 
Op 14 maart 1957 spreekt de kerkenraad over de bundel nieuwe gezangen, die door de synode van 
Leeuwarden in 1956 is vrijgegeven. Het betreft een aanvulling op de bundel van 29 gezangen uit 
1933, de enige gezangen die tot op dat moment naast de psalmen mogen worden gezongen. 
Ouderling Joz. Sijrier spreekt zijn verwondering uit over het feit dat nogal wat veranderingen in tekst 
en melodie zijn aangebracht ten opzichte van andere bundels, hetgeen in de samenwerking met 
andere kerken problemen zal opleveren. Op de jaarvergadering van 27 maart 1957 stelt oud-diaken 
L. Tieleman voor het ritmisch zingen in te voeren. De kerkenraad zegt toe dit te zullen bespreken. Op 
11 december 1957 vraagt Tieleman opnieuw naar de stand van zaken. Hij wijst erop dat op 
gemeentevergaderingen wel al ritmisch wordt gezongen. De kerkenraad zegt ter plekke toe dat in de 
nieuwe kerk hiermee een begin zal worden gemaakt. Op de ledenvergadering van 11 december 1957 
stelt mevrouw L. de Reus-Hartman voor de in 1951 gereed gekomen nieuwe Bijbelvertaling in te 
voeren. Op 24 maart 1958 besluit de kerkenraad definitief dat in het nieuwe kerkgebouw zowel het 
ritmisch zingen als het gebruik van de nieuwe Bijbelvertaling zal worden ingevoerd. Diaken M.C. 
Rentier stemt tegen het laatstgenoemde besluit, omdat het volgens hem nog niet genoeg leeft in de 
gemeente. 
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Vanaf zondag 21 juli 1957 belegt de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zierikzee ten behoeve van 
haar ongeveer zestig Duivelandse leden iedere zondag in het nieuwe Dorpshuis in Nieuwerkerk 
kerkdiensten. Het initiatief hiervoor gaat uit van enkele leden die in Duiveland woonachtig zijn, zoals 
de familie J. Flikweert-den Boer te Ouwerkerk, de familie W. van Dijke te Oosterland (in 1955 uit 
Papendrecht gekomen) en de families S. de Vlieger-Tanis, J.J. de Vlieger-den Boer, S. van der 
Wekken-Dalebout, C. Smalheer-Folmer en W.A. de Groen-Pleune te Nieuwerkerk alsook de familie 
M.J. de Wit-Jansens, die in 1955 met zes kinderen vanuit Nieuw-Vennep opnieuw in Nieuwerkerk zijn 
komen wonen. Verschillende van hen woonden in de buurtschap Capelle die na de watersnoodramp 
van 1953 niet meer opnieuw wordt opgebouwd. Aanvankelijk beoogt de kerkenraad de noodkerk 
vanaf het Beijersdijkje (tussen Nieuwerkerk en Zierikzee) te verplaatsen naar de Muijeweg, maar die 
wordt als schoollokaal verkocht aan de protestants-christelijke landbouworganisatie CBTB. Het 
gemeentebestuur van Nieuwerkerk gaat op 18 april 1957 niet akkoord met de bouw van een nieuw 
houten kerkgebouw aan de Muyeweg maar geeft korte tijd later wel toestemming om op zondag 
gebruik te maken van het in juli 1957 opgeleverde Dorpshuis.120 In januari 1959 doet de kerkenraad 
van de Christelijke Gereformeerde Kerk nog een poging de dan overbodig geworden gereformeerde 
noodkerk over te nemen, maar dit verzoek stuit af, waarschijnlijk op de koopprijs. De diensten blijven 
daarom in het Dorpshuis belegd worden. Tot de eerste bezoekers behoren L.A. Capelle, lid van de 
Gereformeerde Kerk te Oosterland, en N.S. Krabbe, wiens vrouw en kinderen al tot de Christelijke 
Gereformeerde Kerk behoren. In de morgendienst wordt steeds leesdienst gehouden. In de 
middagdienst gaat in beginsel de predikant van Zierikzee voor, tot 1964 ds. M. van der Klis en vanaf 
1965 ds. P. op den Velde. De gastpredikant die ’s morgens en ’s avonds in Zierikzee voorgaat, wordt 
geacht ’s middags om drie uur in Nieuwerkerk voor te gaan. Verschillende christelijke 
gereformeerden die in de omgeving van Capelle wonen kerken ’s morgens in Zierikzee en wonen de 
middagdienst in Nieuwerkerk bij. Het aanvangstijdstip van drie uur komt beter uit vanwege de 
melktijd. 
 
Al snel worden de diensten frequent bijgewoond door enkele leden van de Gereformeerde Kerk te 
Nieuwerkerk, bij wie onvrede bestaat over de prediking van ds. Becker. Het duurt tot maart 1959 
voordat de eerste gemeenteleden formeel overgaan naar de Christelijke Gereformeerde Kerk: M. de 
Reus Hzn (dooplid) en zijn echtgenote J.A. de Reus-Krabbe (belijdend lid) zetten deze stap vanwege 
onvrede over de prediking. In september 1960 volgen D.J. van Dijke en P.K. van Dijke-Bil en in 1963 
volgen er nog enkele gezinnen. 
 
D.J. van Dijke, een zoon van oud-ouderling W. van Dijke, zal vanaf 1 januari 1962 tot 6 december 
1975 (met twee jaar tussentijdse onderbreking) ouderling zijn van de Christelijke Gereformeerde 
Kerk te Zierikzee met (tot 1972) als bijzondere verantwoordelijkheid het station Nieuwerkerk. W. van 
Dijke te Oosterland is vanaf 1 januari 1963 tot aan zijn verhuizing naar Zwijndrecht op 7 juli 1965 
diaken. M.J. de Wit is diaken vanaf 5 januari 1964 tot en met 1 februari 1966, wanneer hij naar 
Poortvliet verhuist. Met ingang van 1 januari 1972 worden – na bijna vijftien jaar – de diensten in 
Nieuwerkerk beëindigd. De reden hiervoor is dat verschillende Duivelandse leden, vooral de 
jongeren, de voorkeur geven aan de diensten in Zierikzee, die sinds 1965 in een nieuw gebouw aan 
de Zevengetijstraat worden gehouden. Verschillende Duivelandse leden spreken hierover hun diepe 
teleurstelling uit. Sommigen van hen hebben vanaf het begin de diensten in Nieuwerkerk bijgewoond 
en geven aan geen binding te hebben met de gemeente in Zierikzee.121 
 
Foto 11.4 
 

 
120 Archief Chr. Geref. Kerk Zierikzee, dossier station Nieuwerkerk. 
121 Archief Chr. Geref. Kerk Zierikzee, dossier station Nieuwerkerk. 
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In juli 1957 doen zich forse problemen voor met de fundering van het nieuwe kerkgebouw. Het blijkt 
dat de cement kalkhoudend is en daarom vocht aantrekt, wat gevolgen kan hebben voor de 
bewapening. Daarom wordt de fundering afgekeurd en moet op 26 augustus 1957 nieuw cement 
worden gestort. Het kerkgebouw staat op zeer zachte grond, zo blijkt als smid W.H. Kesteloo en 
elektriciën N.A. Lievense, die samen de aanleg van de bliksembeveiliging hebben aangenomen, 
daarvoor een aardstaaf van meer dan tien meter lengte in de grond moeten zien te krijgen. Als de 
staaf door de harde toplaag heen is, zakt hij zo snel weg dat ze hem met klemmen moeten vastzetten 
omdat hij anders onder de grond zou verdwijnen.122 
 
Op vrijdagmiddag 13 september 1957, legt dr. J.H. Becker onder zeer slechte weersomstandigheden 
de eerste steen voor de nieuwe Gereformeerde Kerk aan de Ooststraat. Blijkens een verslag in de 
Zierikzeesche Nieuwsbode “kwam de eerste steen nog droog in het cement, maar toen ontlastte zich 
een hevige bui boven het bouwterrein, die allen snel verdreef naar het noodkerkgebouw aan de 
Stationsstraat.” Het nieuwe kerkgebouw is ontworpen door architect Chr. De Heer te Rotterdam en 
zal 290 zitplaatsen bevatten. Wethouder en gemeentelid S. Overbeeke voert het woord namens het 
gemeentebestuur. M.C. Rentier overhandigt namens de kerkenraad een enveloppe met inhoud, die 
door aannemer L. Tieleman (tevens gemeentelid) “aan de arbeiders ter verdeling werd overhandigd”. 
Volgens de Zierikzeesche Nieuwsbode komt van het oude kerkgebouw alleen de haan op het torentje 
terug in het nieuwe kerkgebouw.123 
 
Foto 11.5 
 
Op 12 augustus 1957 besluit de kerkenraad op verzoek van de kerkenraad van de Gereformeerde 
Gemeente voortaan de Dankdag te houden op de landelijk meest gebruikelijke dag: de eerste 
woensdag in november. Dit is de dag die inmiddels vrijwel op het hele eiland gangbaar is. Op 11 
september 1957 wordt voor het eerst sinds lange tijd weer kerkvisitatie gehouden en wel door ds. 
Tiemersma te Zierikzee en ds. Schuddebeurs te Brouwershaven. 
 
In verband met het aanstaande periodiek aftreden van ouderling Joz. Sijrier en diaken Joh. Cats, 
wordt op 27 augustus 1957 een ledenvergadering gehouden. De kandidaten voor het 
ouderlingschap, Joh. Rotte en C.N. Sijrier Jozzn, ontvangen beiden 15 stemmen; bij een tweede 
stemming ontvangt Sijrier 15 stemmen en Rotte 14. M. van der Linde wordt met 19 stemmen tot 
diaken gekozen; D.J. van Dijke Wzn ontvangt 12 stemmen. Beide verkozenen aanvaarden hun 
benoeming niet. 
 
In een nieuwe stemmingsvergadering, op 16 september 1957, wordt bakker Joh. Rotte met 34 
stemmen tot ouderling verkozen (tegen 5 stemmen voor oud-diaken Jac. Sijrier Pzn). A.J. 
Schiettekatte wordt met 25 stemmen tot diaken verkozen tegen 14 stemmen voor M. van Dijke Wzn. 
Rotte en Schiettekatte aanvaarden beiden hun benoeming en worden op 6 oktober 1957 bevestigd. 
In de kerkenraadsvergadering van 8 oktober 1957 wordt ouderling Jac. Rentier tot vice-voorzitter 
benoemd en diaken Jac. de Bil tot penningmeester van de diaconie. 
 
Op 11 december 1957 wordt een bijzondere gemeentevergadering georganiseerd die in het teken 
staat van evangelisatie. Ds. Schuddebeurs uit Brouwershaven houdt een referaat over dit onderwerp. 
Inmiddels is een begin van een evangelisatiecommissie gevormd, waarvan ds. Becker voorzitter is en 
gemeentelid M. van Schelven, wachtmeester bij de Rijkspolitie, penningmeester. 
 

 
122 Mondelinge informatie W.H. Kesteloo. 
123 Zierikzeesche Nieuwsbode 19 september 1958. 
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Verwacht wordt dat de heer A. Vreugdenhil, in de periode 1949-1952 hulpprediker in de gemeente, 
bij de opening van het nieuwe kerkgebouw aanwezig zal zijn. Om de rust in de gemeente te bewaren, 
besluit de kerkenraad op 24 maart 1958 hem niet de gelegenheid te geven het woord te voeren. 
 
Op vrijdagavond 18 april 1958 wordt met een plechtige kerkdienst het nieuwe kerkgebouw in gebruik 
genomen. De PZC en het protestantse Zeeuws Dagblad doen op zaterdag 19 april 1958 uitgebreid 
verslag, de Zierikzeesche Nieuwsbode op maandag 21 april. De tweede voorzitter van de kerkenraad, 
Jac. Rentier, brengt de kanselbijbel de kerk binnen, het jongste meisje van de catechisatie het 
doopbekken en de twee oudste catechisanten de broodschaal en de beker voor het Heilig 
Avondmaal. Ds. Becker houdt een korte preek over Deuteronomium 4:9a: “Alleen, neem u ervoor in 
acht en hoed u er terdege voor, dat gij de dingen die gij met eigen ogen gezien hebt, niet vergeet”. 
Deze tekst is ook gegraveerd op een gedenkplaat bij de ingang van de kerk met daaronder de tekst 
“Ter nagedachtenis aan de 55 leden onzer gemeente, die bij de watersnoodramp van 1 februari 1953 
om het leven zijn gekomen”. Bij de plechtigheid zijn vele gasten aanwezig, onder wie dr. P.N. 
Kruijswijk, preses van de Generale Synode en tevens voorzitter van de deputaten besteding 
watersnoodcollecte van de Gereformeerde Kerken. Hij memoreert dat Nieuwerkerk de zwaarst 
getroffen gemeente van het kerkverband is. Ook wordt gesproken door ds. W.A. Jelsma te 
Woudsend, die op 1 februari 1953 als kandidaat in Nieuwerkerk zou zijn voorgegaan. De 
classiskerken bieden zeven kerkbankbijbels aan voor de kerkenraadsleden. Architect De Heer schenkt 
voor het nieuwe kerkgebouw een antependium en een deksel voor het doopvont.  
 
Foto 11.6 
 
De PZC van 19 april 1958 meldt: “Het nieuwe godshuis is een voorbeeld van moderne kerkbouw. Het 
gebouw valt onder meer op door de grof-betonnen preekstoel, de grote glaswand waarin non-
figuratieve afbeeldingen in glas zijn aangebracht, het blauw-grijs geschilderd plafond en de 
toegangsdeuren die uit in blank hout gevat glas bestaan. Links van de hal is de kerkenraadskamer. 
Geheel los van het gebouw staat – aan de achterzijde – de vergaderruimte, waarin keuken en 
centrale verwarming.” Het Zeeuws Dagblad noemt het kerkgebouw modern maar stijlvol. 
 
De Zierikzeesche Nieuwsbode van vrijdag 18 april 1958 schrijft dat het nieuwe kerkgebouw “mag 
gelden als een subliem staal van moderne kerkbouw, opvallend door een architectonisch knap 
bedacht interieur, vokomend passend in het gemoderniseerde dorpspatroon. De Nieuwsbode noemt 
ook in het bijzonder de glazen muurwand, de preekstoel, uitgevoerd in ruwgehakt beton met een 
trap van de voorname Wengé-houtsoort, waarin ook de avondmaalstafel is uitgevoerd, terwijl het 
doopvont weer van ruwgehakt beton is. De kerkbanken zijn vervaardigd door meubelmaker J. Tanis, 
gemeentelid, in mahonie- en essenhout.  
 
Foto 11.7 
 
Oud-scriba W. van Dijke heeft in een minutieus overzicht124 – alle bonnetjes zijn bewaard gebleven – 
alle inkomsten en uitgaven ten aanzien van de kerkbouw op een rijtje gezet. 
Het blijkt dat de bouwkosten in totaal fl. 248.865,29 hebben bedragen.  
De belangrijkste posten zijn: 
Aanneemsom (inclusief glaswand van fl. 5.431,90)  fl. 131.700,-  
Meerwerk        fl. 18.526,69 
Kerkbanken       fl. 6.725,- 
Overige interieurkosten      fl. 4.860,69 
Aankoop 495 ca. grond      fl. 3.712.50 
Orgel (dat pas in 1960 zal worden geleverd)   fl. 28.434.- 

 
124 Archief Gereformeerde Kerk Nieuwerkerk, inventarisnummer 38. 
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Centrale verwarming      fl. 10.733,68 
Leien dak       fl. 7.400,- 
Staalconstructie      fl. 7.075,- 
 
De kosten van de kerkbouw zijn gedragen door: 
Rijksbijdrage       fl. 78.064,- 
Deputaatschap Besteding watersnoodcollecte   fl. 42.582,85 
Nationaal Rampenfonds     fl. 21.668,- 
 
De totale herstelkosten van de pastorie bedragen fl. 16.833,49, waarvan fl. 9.077,- door het Rijk is 
vergoed en fl. 7.756,49 door de Deputaten Besteding Watersnoodcollecte en het Rampenfonds. 
De kosten van de noodkerk tenslotte, een bedrag van fl. 33.594,37, zijn ook in zijn geheel betaald 
door de Deputaten Besteding Watersnoodcollecte. 
 
Vanaf zondag 20 april 1958, de eerste zondag in het nieuwe kerkgebouw, wordt ritmisch gezongen. 
Daartoe heeft de kerkenraad conform een eerdere toezegging aan de leden besloten in zijn 
vergadering van 24 maart 1958. In diezelfde vergadering heeft de kerkenraad besloten in de nieuwe 
kerk de nieuwe Bijbelvertaling (1951) te gaan gebruiken. Diaken M.C. Rentier stemt opnieuw tegen 
dit voorstel omdat de vertaling volgens hem in de gemeente nog niet genoeg leeft. Op maandag 21 
april 1958 wordt de eerste kerkenraadsvergadering in de nieuwe consistorie gehouden. 
 
Bij de voltooiing van het nieuwe kerkgebouw heeft iedereen een vaste zitplaats. Ds. Becker meldt in 
het Mededelingenblad van mei 1958 dat het een fijn gezicht is dat de gezinnen nu bij elkaar kunnen 
zitten. Om de gasten en vreemdelingen de gelegenheid te geven te kunnen plaatsnemen vóór 
aanvang van de dienst, zal het rode lichtje drie minuten vóór aanvang van de dienst aangaan als 
teken dat de plaatsen dan vrij zijn. 
 
Op zondag 27 april 1958 vindt de eerste doopdienst in de nieuwe kerk plaats. Saar Folmer Johdr is de 
eerste dopeling. Een jaar later, op 20 april 1959, besluit de kerkenraad haar als aandenken een beker 
met inscriptie te schenken. Op 8 mei 1958 wordt de eerste huwelijksdienst in het kerkgebouw 
gehouden als het huwelijk van Johannes Anthonie Schiettekatte en Jacoba Pieternella de Bil door ds. 
Becker wordt “bevestigd”. Op zondag 18 mei 1958 doen maar liefst zeven jonge mensen belijdenis 
van hun geloof, op 29 juni gevolgd door nog eens twee leden. 
 
Foto 11.8 
 
Johannes Schiettekatte en Coba de Bil verlaten in mei 1958 geheel volgens gebruik de 
jeugdvereniging als zij in het huwelijk treden. Aangezien zij – sinds de oprichting in 1954 – voorzitter 
en secretaresse zijn, moeten er een nieuwe voorzitter en secretaris komen. Dat worden Govert de 
Reus en Janny Flikweert, die enkele jaren later, in 1962, ook met elkaar in het huwelijksbootje zullen 
stappen. Bram de Bil wordt penningmeester, enige tijd later opgevolgd door Daan Schiettekatte. Als 
in 1959 Koos Rentier gaat trouwen, lukt het niet een nieuwe vrouwelijke presidente te vinden. Oud-
voorzitter Johannes Schiettekatte reikt de helpende hand: hij wordt voorzitter naast Govert de Reus 
en zal dit heel wat jaren volhouden, in ieder geval tot 1965. 
 
Op 6 mei 1958 besluit de kerkenraad tot het instellen van een financiële commissie, die korte tijd 
later Commissie van Beheer wordt genoemd. D.J. van Dijke wordt voorzitter. Als leden worden 
benoemd Joh. Cats, Joh. van Dijke, M.C. Rentier (aftredend diaken), die al penningmeester is, en C.N. 
Sijrier. De Commissie van Beheer besluit korte tijd later de koster voortaan fl. 600,- per jaar toe te 
kennen. In januari 1959 zal blijken dat in 1958 fl. 1.400,- op de reserves is ingeteerd en dat ook de 
begroting 1959 niet sluitend is. 
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Op 24 juni 1958 geeft de kerkenraad opdracht aan orgelbouwer Gebr. Van Vulpen te Utrecht voor de 
bouw van een orgel in de nieuwe kerk. Enkele maanden eerder, op 27 februari 1958, had de 
kerkenraad besloten de orgelcommissie van de Nederlandse Hervormde Kerk volmacht te geven tot 
het opvragen van een offerte bij Van Vulpen. 
 
Op 11 juli 1958 vindt een verkiezing plaats in verband met het aftreden van ouderling F. van der Male 
en diaken M.C. Rentier. Politieman M. van Schelven wordt met 18 stemmen (tegen 14 voor Jac. 
Sijrier Pzn) tot ouderling gekozen. C. Rentier Mzn (al eerder diaken) wordt tot diaken verkozen met 
25 stemmen tegen 8 stemmen voor D.J. van Dijke. Bevestiging en afscheid vinden plaats op 31 
augustus 1958. Ouderling J.M. den Haan wordt scriba in plaats van F. van der Male. M.C. Rentier blijft 
penningmeester van de kerk. Het penningmeesterschap wordt daarmee voor het eerst losgekoppeld 
van het lidmaatschap van de kerkenraad. 
 
Op 14 januari 1959 besluit de kerkenraad te willen komen tot de oprichting van een 
mannenvereniging. Daartoe wordt op 29 januari een speciale bijeenkomst belegd. Nu was er al 
eerder een mannenvereniging geweest, die volgens een bericht in het dagblad De Zeeuw van 5 
november 1941 in dat jaar was toegetreden tot de Bond van Gereformeerde Mannenvereenigingen 
in Nederland. Deze mannenvereniging was waarschijnlijk na de oorlogsjaren niet opnieuw opgericht. 
 
Op 14 januari 1959 besluit de kerkenraad ook – op voorstel van ouderling Den Haan – tot de 
oprichting van een verjaringsfonds. De uitvoering hiervan wordt opgedragen aan de 
vrouwenvereniging Maria en Martha. De leiding van de vrouwenvereniging berust in die tijd – helaas 
is slechts een klein deel van de notulen bewaard gebleven – bij presidente J.T. van Schelven-
Sinterniklaas, secretaresse L. Sijrier-Verton en penningmeesteresse mej. G. de Bil. Het aantal leden 
bedraagt ongeveer twintig. In 1961 wordt J.M. Rotte-de Jonge presidente. Zij wordt in 1962 weer 
opgevolgd door A.P. van der Male-Overbeek.125 
 
Foto 11.9 
 
Op 16 maart 1959 blijkt dat organist M. van Dijke Wzn ontslag vraagt als organist omdat hij niet 
ritmisch kan en wil spelen. Hij wordt opgevolgd door de 22-jarige H.M. Flikweert Jaczn. Als tweede 
organist fungeert tot augustus 1961 de vijftienjarige Piet Tieleman. In maart 1959 gaat het echtpaar 
M. de Reus-Krabbe, zoals eerder aangegeven, over naar de Christelijke Gereformeerde Kerk. Broer 
Joh. de Reus gaat in diezelfde maand als dooplid over naar de Gereformeerde Gemeente; zijn 
echtgenote C.E. de Reus-Smalheer blijft tot de Gereformeerde Kerk behoren. Neef Mart. de Reus, 
sinds 1953 weduwnaar van Jannetje van Dijke, meldt de kerkenraad in december 1959 dat hij geen 
zegen op de prediking ervaart. Bovendien stoort hij zich aan het gebruik van de nieuwe 
Bijbelvertaling en het ritmisch zingen. 
 
Foto 11.10 
 
Op 6 juli 1959 wordt een verkiezing gehouden in verband met het aftredend zijn van ouderling Jac. 
Rentier. C.N. Sijrier ontvangt 21 stemmen; oud-diaken L. Tieleman 17 stemmen. De bevestiging van 
Sijrier vindt plaats op 26 juli 1959. Ouderling Joh. Rotte volgt Rentier op als vice-voorzitter. L.A. Vis 
wordt lid van de Commissie van Beheer in plaats van C.N. Sijrier. 
 
Vanaf januari 1958 wordt gemeentelid J. Tanis vermaand in verband met zijn onregelmatige 
kerkbezoek. Op 7 september 1959 besluit de kerkenraad dat bij een eventuele doop van hun pas 
geboren kind slechts de moeder, J.H. Tanis-Cats, de doopvragen mag beantwoorden. Een week later, 
op 16 september 1959, blijkt dat het echtpaar Tanis wenst over te gaan naar de Nederlandse 

 
125 Notulen vrouwevereniging 1960-1963 in archief Gereformeerde Kerk, GA Schouwen-Duiveland. 
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Hervormde Kerk, waar hun kind gedoopt zal worden. Hun oudste kinderen, tussen veertien en 
achttien jaar oud, blijven bij de Gereformeerde Kerk. In de kerkenraad wordt verwoord dat “broeder 
Tanis vrij man wil zijn en ter kerke wil gaan wanneer hij dat zelf verkiest”. 
 
Op 11 november 1959 besluit de kerkenraad een brief te verzenden naar de twintigjarige Simon 
Overbeeke, die in het verre Nieuw-Guinea zijn dienstplicht vervult. 
 
Op 17 maart 1960 stelt ouderling M. van Schelven voor de nieuwe gezangen in te voeren. Ouderling 
Den Haan verklaart zich tegen dit voorstel. De andere kerkenraadsleden zijn huiverig, “omdat onze 
gemeente hier uiterst gevoelig voor is”. Op de ledenvergadering van 30 maart 1960 wordt hierover 
gesproken met de leden. Op diezelfde ledenvergadering wordt gesproken over een voorstel van 
diaken A.J. Schiettekatte om de slotzang voortaan staande te zingen. Daartoe wordt op 6 april 1960 
besloten. 
 
Op donderdagavond 28 april 1960 wordt het nieuwe orgel in gebruik genomen, gefinancierd door 
het Rampenfonds en gebouwd door orgelbouwer Gebr. Van Vulpen te Utrecht met gebruikmaking 
van het pijpwerk van het orgel in het voormalige kerkgebouw. Nadat twee jaar lang van een 
harmonium gebruik is gemaakt, is er dan eindelijk een echt orgel als bekroning van het nieuwe 
kerkgebouw. In de Zierikzeesche Nieuwsbode van vrijdag 29 april 1960 wordt het nieuwe orgel 
geroemd als een welluidend eenklaviers orgel dat, hoewel bescheiden van opzet, een krachtig 
volume paart aan een fraaie toon. De dispositie van het nieuwe Van Vulpen-orgel is – voor de 
kenners – als volgt: Quintadeen 16 voet, Prestant 8 voet, Holpijp 8 voet, Octaaf 4 voet, Roerfluit 4 
voet, Octaaf 2 voet en Mixtuur IV-V sterk.126 Het orgel wordt overgedragen door de heer W.J.A.H. van 
Berkel van het Rampenfonds, waarna Willem Hülsmann, organist van de Sint-Joriskerk te Amersfoort 
en lid van de Nederlandse Orgelcommissie, het orgel inwijdt met een orgelbespeling.  
 
Foto 11.11 
 
In de kerkenraadsvergadering van 17 mei 1960 merkt ouderling Van Schelven op dat door de 
organisten te vlug op het orgel wordt gespeeld, waardoor het zingen in zijn ogen niet voldoet. De 
kerkenraad besluit de organisten te verzoeken hun tempo aan te passen. 
 
Eind april 1960 legt D.J. van Dijke het voorzitterschap van de Commissie van Beheer neer. Op 4 mei 
1960 voert de kerkenraad een gesprek met hem. Het blijkt dat hij zich niet kan verenigen met het 
gebruik van de nieuwe Bijbelvertaling. Uiteindelijk gaat het gezin Van Dijke-Bil met hun twee 
kinderen in september 1960 over naar de Christelijke Gereformeerde Kerk. Enkele maanden eerder, 
in april 1960, is ook N.S. Krabbe tegelijk met zijn verhuizing naar Zonnemaire overgegaan naar de 
Christelijke Gereformeerde Kerk, waartoe zijn vrouw en twee kinderen al behoorden.  
 
De kerkenraad benoemt op 14 juni 1960 de 27-jarige J.A. Schiettekatte Pzn tot nieuwe voorzitter van 
de Commissie van Beheer. In december 1960 bedankt Joh. van Dijke als lid van de Commissie van 
Beheer; hij wordt op 2 februari 1961 opgevolgd door oud-diaken Jac. Sijrier. 
 
Op 29 juni 1960 vindt weer een verkiezing van ambtsdragers plaats in verband met het aftreden van 
ouderling Den Haan en diaken De Bil. F. van der Male wordt met 40 stemmen (tegen 2 voor M.C. 
Rentier) gekozen tot ouderling. L. Tieleman wordt met 25 stemmen (tegen 17 voor Jac. Sijrier) 
gekozen tot diaken. Beiden worden op 17 juli in het ambt bevestigd. Ouderling M. van Schelven 
neemt het scribaat over van ouderling Den Haan. 
 

 
126 Artikel Prosper Sevestre op website orgelsinzeeland.nl. 
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Op 13 oktober 1960 spreekt de kerkenraad uitgebreid over de catechese, mede naar aanleiding van 
een bezoek dat ouderling Rotte aan de catechisatie heeft gebracht. Het blijkt dat verschillende 
jongeren zich onbehoorlijk gedragen op de catechisatie. Dit leidt er uiteindelijk toe dat op 27 oktober 
1960 besloten wordt twee jongeren niet meer tot de catechisatie toe te laten. Op 12 januari 1961 
moet de kerkenraad vaststellen dat de laatste catecheseles niet door kon gaan omdat maar drie 
jongeren waren verschenen. 
 
In mei 1960 meldt koster P. Peute dat hij vanwege drukke werkzaamheden na tien jaar het 
kosterschap wil neerleggen. Nadat een oproep in het Mededelingenblad niet direct respons oproept, 
benoemt de kerkenraad op 2 februari 1961 oud-ouderling J.M. den Haan tot zijn opvolger. Diens 
vrouw zal het schoonhouden van de kerk voor haar rekening nemen. Op de ledenvergadering van 8 
maart 1961 wordt oud-koster Peute hartelijk dank gezegd voor het vele werk dat hij als koster heeft 
verricht. 
 
Foto 11.12 
 
Op 26 mei 1961 overlijdt op 62-jarige leeftijd oud-ouderling Jac. Rentier, die het huis bewoont tussen 
de kerk en de pastorie. Hij is tot juli 1959 twee perioden ouderling geweest en is vanaf 1954 tot aan 
zijn overlijden voorzitter van het bestuur van de Vereniging School met de Bijbel. In de 
kerkenraadsvergadering van 8 juni 1961 wordt hij herdacht. 
 
Foto 11.13 
 
Op 2 juli 1961 wordt voor het eerst een verkiezing van ambtsdragers op zondag gehouden, na de 
morgendienst. Ouderling Joh. Rotte en diaken A.J. Schiettekatte zijn aftredend. De diakenvacature is 
snel ingevuld: oud-diaken M.C. Rentier wordt verkozen met 27 stemmen tegen 25 stemmen voor J.A. 
Schiettekatte AJzn. Hij aanvaardt zijn benoeming. S. Overbeeke wordt met 38 stemmen tot ouderling 
verkozen (14 stemmen voor T. Tanis) maar hij bedankt. Op 23 juli wordt oud-diaken Joh. Cats met 29 
stemmen tot ouderling gekozen (22 stemmen voor T. Tanis), maar ook hij bedankt. Op 3 september 
wordt Jac. Sijrier met 23 stemmen tot ouderling gekozen (21 stemmen voor J. de Bil), maar ook Sijrier 
bedankt. Dan besluit de kerkenraad op 7 september 1961 dat ouderling Joh. Rotte nog een jaar 
langer zal aanblijven. 
 
In de kerkenraadsvergadering van 2 oktober 1961 blijkt dat enkele kerkgangers het vlak van steentjes 
(mozaïek) achter de preekstoel nogal hinderlijk vinden. Zij verzoeken de kerkenraad te onderzoeken 
of er een rustig vlak kan worden aangebracht. Het verzoek wordt niet ingewilligd. 
 
Op 14 december 1961 bespreekt de kerkenraad een brief van de Commissie van Beheer die haar 
zorgen uit over de financiën van de kerk. Het blijkt dat de inkomsten over 1961 tot dat moment fl. 
10.648,- bedragen tegen fl. 12.333,- aan uitgaven. Een extra financiële actie brengt het tekort in de 
laatste weken van 1961 terug tot slechts fl. 245,48. 
 
Er zijn inmiddels ook andere zorgen ontstaan. In de kerkenraadsnotulen van 8 december 1960 wordt 
voor het eerst gesproken over lekkage bij het torentje op het nieuwe kerkgebouw. Omdat de lekkage 
maar blijft voortduren, besluit de kerkenraad uiteindelijk op 11 april 1963 architect De Heer om 
advies te vragen. Op de ledenvergadering van 19 januari 1966 moet worden gemeld dat het leggen 
van ongeveer honderd nieuwe leien het probleem niet verholpen heeft. Er wordt zelfs overwogen 
het torentje af te breken op zoek naar de oorzaak van de hardnekkige lekkage. Uiteindelijk blijkt dat 
het torentje is bekleed met lood dat van een minder gehalte is dan door de architect was 
geadviseerd. Als een loodgieter uit Zierikzee vervolgens het torentje helemaal opnieuw van het juiste 
lood voorziet, is het probleem uit de wereld. Dat geldt nog niet voor een tweede lekkage aan de 
zuidmuur, die steeds nat wordt. Smid Kesteloo moet verschillende keren de brede zinken goot, die 
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hij bij de bouw heeft gelegd, inspecteren op lekkage. Na de vierde inspectie geeft hij een rekening: 
“Lek gezocht en niet gevonden”. Pas in de jaren zeventig, als architect P.C. Tieleman, zoon van 
aannemer L. Tieleman, lid is van de Commissie van Beheer, wordt de oorzaak gevonden: omdat op 
de muur geen isolatiemateriaal was aangebracht, ontstaat condensatie aan de onderkant van de 
goot.127 
 
De lekkage in het kerkgebouw heeft forse wrijvingen binnen kerkenraad en Commissie van Beheer 
tot gevolg, in het bijzonder omdat de bouwer van de kerk, aannemer L. Tieleman, als diaken deel 
uitmaakt van de kerkenraad. Op 18 januari 1962 leggen drie van de vijf leden van de Commissie van 
Beheer, J.A. Schiettekatte, Joh. Cats en L.A. Vis, hun functie neer. Korte tijd later sluit Jac. Sijrier zich 
bij hen aan. De kerkenraad zal hen uiteindelijk op 1 maart 1962 ontheffing verlenen, nadat ze alle 
vier bezocht zijn door ds. Becker en ouderling C.N. Sijrier. Tot januari 1969 zal er tijdelijk geen 
Commissie van Beheer zijn en neemt de kerkenraad de werkzaamheden waar. 
 
In de kerkenraadsvergadering van 31 januari 1962 is diaken L. Tieleman afwezig. Hij heeft een brief 
aan de kerkenraad verzonden, waarop de kerkenraad een reactie formuleert, waarin ouderling Rotte 
zich niet kan vinden. De kerkenraad besluit een bijzondere visitatie aan te vragen, die reeds een dag 
later, op 1 februari 1962 plaatsvindt. Diaken Tieleman zal vervolgens geruime tijd de 
kerkenraadsvergaderingen niet bezoeken. Op 12 juli 1962 buigt de kerkenraad zich over een brief 
waarin Joh. Cats, tot voor kort lid van de Commissie van Beheer, bezwaren inbrengt tegen diaken 
Tieleman. Op 10 september 1962 blijkt diaken Tieleman ontheffing uit het ambt te hebben gevraagd 
in verband met de ontstane problemen, maar de kerkenraad verleent de gevraagde ontheffing niet. 
 
Inmiddels is ook ouderling F. van der Male vanaf 19 februari 1962 vanwege ziekte lange tijd afwezig. 
Verder verzoekt ouderling M. van Schelven op 19 februari 1962 ontheffing uit het ambt, omdat hij als 
wachtmeester van de Rijkspolitie wordt overgeplaatst naar Zuid-Beijerland. De kerkenraad besluit 
enkele bezoeken af te leggen om tot invulling van de ouderlingvacature te komen. Op 18 maart 1962 
wordt M. van Dijke met 35 stemmen verkozen tot ouderling (oud-diaken J. de Bil ontvangt 17 
stemmen), maar hij bedankt. 
 
Foto 11.14 
 
In maart 1962 treedt Govert de Reus, voorzitter van de jeugdvereniging, in het huwelijk met Janny 
Flikweert, die tot 1960 secretaresse was. Hij wordt als voorzitter van de jeugdvereniging opgevolgd 
door Han Overbeeke, die deze functie samen met Johannes Schiettekatte zal vervullen. In december 
1962 wordt Betsy van Dijke secretaresse van de jeugdvereniging, nadat in de tussentijd Janny de 
Reus en Rita Tieleman die functie hebben vervuld. Het aantal leden van de jeugdvereniging neemt 
geleidelijk aan af. Bestond de vereniging in 1957 en 1961 nog uit vijftien leden, in 1963 is dat aantal 
gedaald tot acht. De laatste notulen van de jeugdvereniging dateren van 21 februari 1965.128 Kort 
daarna wordt de vereniging tijdelijk stilgelegd. Een jaar later zal op initiatief van ds. Becker een 
doorstart worden gemaakt, waarbij de minimale leeftijd verlaagd wordt van zeventien naar vijftien 
jaar. 
 
Foto 11.15 
 
Op 30 april 1962 wordt in de Nederlandse Hervormde Kerk een interkerkelijke dienst gehouden in 
verband met het 25-jarig huwelijk van Koningin Juliana en Prins Bernhard. Twee jaar eerder is op 5 
mei 1960 een gezamenlijke dienst gehouden in diezelfde kerk in verband met vijftien jaar Bevrijding. 

 
127 Mondelinge informatie W.H. Kesteloo. 
128 Notulen jeugdvereniging in archief Gereformeerde Kerk, GA Schouwen-Duiveland. 
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De beide predikanten, ds. Becker en ds. Westerhof, voerden het woord. Op 30 november 1962 zal er 
opnieuw een interkerkelijke dienst in de Nederlandse Hervormde Kerk zijn, ditmaal in verband met 
het overlijden van Prinses Wilhelmina. 
 
De kerkenraad zit inmiddels erg omhoog met de vacature van ouderling Van Schelven, in het 
bijzonder omdat de ambtsperiode van ouderling Rotte al met een jaar is verlengd en ouderling Van 
der Male vanwege ziekte langdurig uitgeschakeld is. Om die reden besluit de kerkenraad op 17 mei 
1962 oud-ouderling K.B. bij de Vaate (inmiddels al 75 jaar oud) en T. Tanis te benoemen tot 
ouderling. Na de afkondiging op zondag 20 mei dienen enkele gemeenteleden bezwaren in tegen 
deze benoemingen. De kerkenraad besluit op 24 mei deze bezwaren ongegrond te verklaren en op 3 
juni tot bevestiging over te gaan, maar al op 26 mei vindt opnieuw een vergadering plaats omdat ds. 
Becker zich achteraf bezwaard voelt over de ongegrondverklaring van de bezwaren. Op 4 juni 1962 
wordt in een extra ledenvergadering de bijzondere situatie met de gemeenteleden gedeeld. Hierna 
besluit de kerkenraad alsnog de heren Tanis en Bij de Vaate te benoemen. Zij worden op 24 juni 1962 
in het ambt bevestigd. Dan wordt tevens afscheid genomen van ouderling Rotte, die een jaar langer 
is aangebleven. Ouderling Bij de Vaate volgt hem op als vice-voorzitter. Ouderling C.N. Sijrier, sinds 
het vertrek van scriba Van Schelven in februari 1962 al waarnemend scriba, wordt definitief tot scriba 
benoemd. 
 
Op 21 juli 1962 vindt de reguliere verkiezing plaats voor een nieuwe diaken in plaats van de 
aftredende C. Rentier Mzn. M. de Reus Johzn wordt met 24 stemmen gekozen (tegen 16 stemmen 
voor C.P. Flikweert). De bevestiging vindt plaats op 26 augustus. 
 
Op 18 december 1962 besluit de kerkenraad een bezoek te brengen aan het gezin van oud-koster P. 
Peute en aan het gezin van oud-diaken Joh. Cats “daar zij zich de laatste tijd wenden tot een ander 
kerkgenootschap”. Zij zullen ook schriftelijk worden vermaand. Op 7 januari 1963 blijkt dat P. Peute 
en zijn vrouw J. Peute-Sijrier met twee van hun drie kinderen overgaan naar de Christelijke 
Gereformeerde Kerk. Zij verhuizen in 1965 naar Papendrecht. Een maand later gaan ook Joh. Cats en 
zijn vrouw J. Cats-de Vlieger met hun zes kinderen over naar de Christelijke Gereformeerde Kerk. 
 
Op zondag 3 februari 1963 wordt herdacht dat tien jaar eerder de watersnoodramp heeft 
plaatsgevonden. Voor deze dienst is een vertegenwoordiging van de kerkenraad van Zwijndrecht 
uitgenodigd alsook ds. W.A. Jelsma te Lochem, die onder normale omstandigheden op zondag 1 
februari 1953 in Nieuwerkerk zou zijn voorgegaan. Waarschijnlijk is laatstgenoemde niet aanwezig 
geweest. 
 
Op 7 januari 1963 meldt oud-ouderling J.M. den Haan dat hij het kosterschap wenst te beëindigen. 
Voor het kosterschap meldt zich vanuit de gemeente niemand, reden waarom overwogen wordt de 
werkzaamheden te splitsen. Uiteindelijk besluit Den Haan toch als koster aan te blijven. Het 
kosterssalaris wordt op 20 maart 1963 verhoogd van fl. 700,- naar fl. 800,-. De kerkenraad besluit ook 
dat de kosten voor eventuele hulp bij de schoonmaak worden vergoed. 
 
Op 10 februari 1963 overlijdt op de jonge leeftijd van drie jaar Kees van Breugel, die met zijn ouders 
en broertje aan de Kempensweg woont. Nog in datzelfde jaar verhuist het gezin naar elders. 
 
Op 27 februari 1963 wordt een contactavond gehouden waarop de kerkenraad aan de leden melding 
maakt van zijn besluit naast de 29 Gezangen ook de Gezangen 30 t/m 59 te gaan zingen. Hierop is 
vanuit de leden geen enkel commentaar. Eind 1964 zal een nieuwe gezangenbundel worden 
ingevoerd, bestaande uit 119 gezangen. De kerkenraad besluit op 17 december 1964 geen haast te 
maken met de invoering van deze bundel, “omdat onze gemeente hiervoor nog niet rijp is”. Op de 
reguliere ledenvergadering van 29 maart 1963 houdt ds. C.M. Boerma te Haamstede een referaat 
over zomerevangelisatie en strandpastoraat, een nieuw fenomeen op het eiland. Op 11 juni 1963 
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besluit de kerkenraad voor het bedrag van fl. 458,- een bandrecorder aan te schaffen. Het geld 
hiervoor is door de gemeente ingezameld. 
 
Omdat ouderling F. van der Male al meer dan een jaar wegens ziekte zijn ambt niet kan uitoefenen, 
ziet hij zich genoodzaakt ontheffing uit het ambt te vragen. Die wordt hem op 7 februari 1963 
verleend. Op 31 maart 1963 wordt een ledenvergadering gehouden om in deze vacature te voorzien. 
Oud-diaken J. de Bil wordt gekozen met 28 stemmen (tegen 23 op oud-diaken A.J. Schiettekatte), 
maar hij bedankt. Vervolgens overweegt de kerkenraad respectievelijk J.A. Schiettekatte Pzn en A.J. 
Schiettekatte tot ouderling te benoemen, maar beiden hebben ernstige bezwaren tegen een 
benoeming zonder verkiezing. Inmiddels is er een tweede ouderlingvacature op komst omdat T. Tanis 
met zijn gezin naar Dronten gaat vertrekken. Om die reden wordt op 30 juni 1963 een verkiezing 
gehouden voor twee ouderlingen. Oud-ouderling J.M. den Haan wordt verkozen tot ouderling met 43 
stemmen (tegen 7 stemmen voor J. Hofman). J.A. Schiettekatte Pzn wordt verkozen met 34 stemmen 
(tegen 14 stemmen voor A.J. Schiettekatte). Beiden nemen hun verkiezing aan en worden bevestigd 
op 21 juli 1963. Op dat moment neemt ouderling Tanis afscheid. Tanis, sinds 1961 tweede organist 
naast H.M. Flikweert, wordt als organist opgevolgd door gemeentesecretaris L.M. Steketee, die in 
september 1962 vanuit Bruinisse in Nieuwerkerk is komen wonen.  
 
Na de benoeming van koster J.M. den Haan tot ouderling, wordt C.G. Heijboer, juist in februari 1963 
teruggekeerd naar Nieuwerkerk, op 23 juli 1963 tot koster benoemd. Op 29 oktober 1964 blijkt diens 
vrouw, J.P. Heijboer-Peute, een zus van de vroegere koster P. Peute, wegens ziekte niet meer in staat 
de kerk schoon te houden. Janny Overbeeke Sdr neemt dit enige tijd voor haar rekening. 
 
In augustus 1963 is ouderling C.N. Sijrier aftredend, maar omdat er juist twee nieuwe ouderlingen 
zijn bevestigd en het moeilijk is opnieuw kandidaten te vinden, besluit de kerkenraad dat ouderling 
Sijrier een jaar langer zal aanblijven. In deze tijd wordt nog altijd vóór iedere viering van het Heilig 
Avondmaal het zogenaamde Censura Morum gehouden. Daarbij bespreken de kerkenraadsleden of 
er verhinderingen zijn om het Heilig Avondmaal te vieren. 
 
Aan het eind van 1963 zijn er opnieuw zorgen over de financiële situatie van de gemeente. Tot en 
met 1962 was er nog sprake van een sluitende jaarrekening vanwege uitkeringen in verband met de 
watersnoodschade. In 1963 sluit de jaarrekening met een tekort van fl. 4.500,- en voor het jaar 1964 
is een tekort begroot van fl. 5.100,-. Verder neemt het aantal leden licht af en is het 
predikantstraktement door de Generale Synode verhoogd. De kerkenraad wil in de toekomst 
financiële steun aanvragen bij de Deputaten hulpbehoevende kerken. Voor de korte termijn wordt 
een bedrag van fl. 7.500,- opgenomen bij de Scheldebank te Zierikzee als eerste hypotheek op de 
pastorie. Hiermee zullen onder meer enkele onderhandse leningen van de diaconie worden afgelost. 
Op 22 januari 1964 wordt een extra ledenvergadering gehouden, waarin de financiële situatie met de 
leden bespreken wordt. 
 
Op 12 februari 1964 doet oud-ouderling W. van Dijke uitgebreid verslag van de financiële afwikkeling 
van de periode 1953-1958, inclusief de kerkbouw: de cijfers die hierboven onder “1958” zijn vermeld. 
Scriba C.N. Sijrier notuleert: “Vele en grote cijfers worden door br. Van Dijke genoemd, welke niet 
alle even duidelijk zijn voor de broeders kerkenraad.” Uit de eindcijfers blijkt dat Van Dijke nog een 
vordering heeft op de kerk van fl. 1.664,99; dit bedrag wordt gecompenseerd met een bedrag van fl. 
925,- dat Van Dijke in later tijd als restitutie nog ontvangen heeft van het Rampenfonds. Ouderling 
Schiettekatte en de diakenen Rentier en De Reus gaan alle cijfers na en doen in de vergadering van 
26 februari verslag. Op hun advies stelt de kerkenraad vast dat uit de cijfers geen duidelijk beeld is te 
krijgen van de juistheid, maar gelet op het vele werk dat broeder Van Dijke in die jaren voor de 
gemeente heeft gedaan, wordt besloten het bedrag van fl. 739,- aan hem uit te keren, “vertrouwend 
dat hij alles in getrouwheid heeft gedaan”. 
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In 1964 zijn ouderling C.N. Sijrier en diaken L. Tieleman aftredend. Op 3 mei 1964 wordt S. 
Overbeeke met 38 stemmen (tegen 14 voor J.A. Schiettekatte AJzn) tot ouderling gekozen en Jac. de 
Bil met 34 stemmen (tegen 18 voor Jac. Sijrier) tot diaken. Zij worden op 31 mei 1964 in het ambt 
bevestigd. Oud-diaken Tieleman zal in mei 1966 naar Haamstede verhuizen, waar hij nog geruime tijd 
wethouder zal zijn. Ouderling Sijrier wordt als scriba opgevolgd door ouderling Den Haan. 
 
Foto 11.16 
 
In mei 1964 wonen ouderling Bij de Vaate en diaken De Reus een vergadering bij van de Nederlands 
Hervormde Commissie voorbereiding bouw pensiontehuis voor bejaarden in Duiveland. In de 
kerkenraadsvergadering van 30 juli 1964 blijkt dat het stichtingsbestuur wordt samengesteld naar 
rato van het ledenaantal. De Hervormde kerkenraden op Duiveland zijn daardoor in het bestuur ver 
in de meerderheid. De Gereformeerde Kerken van Nieuwerkerk en Bruinisse worden geacht bij 
toerbeurt in het bestuur zitting te hebben. Dat is voor de kerkenraad niet aanvaardbaar. Daarom 
wordt besloten formeel niet mee te doen in de Stichting. 
 
In juni 1964 brengt de Gereformeerde Kerk in het Groningse Enumatil een beroep uit op dr. Becker, 
het eerste en enige beroep dat hij als predikant van Nieuwerkerk zal ontvangen. Begin juli bedankt 
hij voor dit beroep. In de kerkenraadsvergadering van 8 juli 1964 vertolkt vice-voorzitter Bij de Vaate 
de dankbaarheid van de kerkenraad voor het feit dat ds. Becker in Nieuwerkerk blijft. In diezelfde 
vergadering besluit de kerkenraad het honorarium voor gastpredikanten te verhogen van fl. 30,- naar 
fl. 35,-. Ds. Becker maakt vanaf 4 september 1964 een zes weken durende reis naar Israel. Op een 
gemeenteavond doet hij aan de hand van dia’s verslag van zijn indrukwekkende reis. 
 
Op 28 april 1965 treden Joh. van Dijke (wegens zijn leeftijd) en Jozeas Sijrier (wegens zijn 
gezondheid) terug als leden van de zendingscommissie. Laatstgenoemde, die in de periode 1945-
1957 ouderling was, overlijdt kort daarop, op 30 juni 1965. Als nieuwe leden van de 
zendingscommissie treden aan J.A. Schiettekatte AJzn en Jan Sijrier Pzn. 
 
In verband met het aanstaande aftreden van ouderling Bij de Vaate en diaken Rentier worden 
verschillende verkiezingen gehouden. Op 30 mei 1965 wordt L.M. Steketee met 40 stemmen tot 
ouderling gekozen (11 stemmen voor S. Jille) en C.P. Flikweert met 32 stemmen tot diaken (tegen 20 
stemmen voor L.A. Vis). Beiden vragen ontheffing. Op 20 juni 1965 wordt S. Jille met 35 stemmen tot 
ouderling gekozen (tegen 15 stemmen voor J.A. Schiettekatte AJzn) en L.A. Vis met 29 stemmen tot 
diaken (tegen 21 stemmen voor Jac. Sijrier). Ook zij kunnen hun benoeming niet aannemen. Bij een 
derde verkiezing, op 8 augustus 1965, wordt J.A. Schiettekatte AJzn met 29 stemmen tot diaken 
gekozen (tegen 25 stemmen voor G.W. de Reus). Hij aanvaardt zijn benoeming en wordt op 12 
september 1965 bevestigd. Dan wordt afscheid genomen van diaken Rentier en van ouderling Bij de 
Vaate, die op dat moment bijna 79 jaar oud is en beslist wenst af te treden. Bij de Vaate zal anderhalf 
jaar later, op 27 februari 1967, op 80-jarige leeftijd overlijden. Omdat de kerkenraad geen 
kandidaten voor het ouderlingschap kan bedenken, wordt tijdelijk volstaan met drie ouderlingen: 
J.M. den Haan, J.A. Schiettekatte Pzn en S. Overbeeke. Laatstgenoemde wordt vice-voorzitter van de 
kerkenraad. 
 
Op maandag 9 augustus 1965 komt de vierjarige Erik Walhout, dooplid van de gemeente, om het 
leven doordat hij voor de ouderlijke woning aan de UNA-straat met zijn step tegen een vrachtwagen 
rijdt, die wordt bestuurd door een dorpsgenoot. De verslagenheid in Nieuwerkerk is groot. Het gezin 
Walhout-Oranje verhuist niet veel later, in februari 1966, naar Zierikzee. 
 
Op 14 oktober 1965 verschijnt de inmiddels 77-jarige oud-ouderling W. van Dijke ter vergadering. Hij 
heeft een uitgebreid verslag gemaakt van de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van 
Nieuwerkerk in de jaren na de watersnoodramp van 1953. Dit verslag heeft gecirculeerd onder de 
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kerkenraadsleden. Op voorstel van ds. Becker wordt besloten het verslag in druk uit te laten geven 
ten behoeve van het nageslacht. Het boekje verschijnt uiteindelijk in april 1966 onder de titel “Zijn 
wond’ren een gedachtenis”. Het wordt eind april aan ieder gezin uitgereikt. Daarbij wordt de 
mogelijkheid geboden een gift te geven. 
 
Op 19 januari 1966 wordt in de ledenvergadering een vraag gesteld over het opnieuw gestegen 
traktement van ds. Becker. Ds. Becker meldt dat de Generale Synode richtlijnen over de hoogte van 
het traktement heeft vastgesteld. Daarbij geldt dat gemeenten met minder dan 250 leden en 
doopleden – Nieuwerkerk zit daar nog net boven – niet in aanmerking komen voor steun vanuit het 
Deputaatschap Hulpbehoevende Kerken. Als gemeenten met minder dan 250 leden vacant raken, 
dan moeten zij voor de invulling van de predikantsplaats combineren met een andere gemeente. De 
kerkenraad ziet zich vanwege de oplopende kosten genoodzaakt jaarlijks steeds een hoger bedrag 
aan te vragen bij het Deputaatschap Hulpbehoevende Kerken: in 1966 fl. 6.000,-, in 1967 fl. 7.500,-, 
in 1968 fl. 8.000,- en in 1969 zelfs fl. 10.000,-. 
 
Ds. Becker ontvangt in 1966 een bedrag van fl. 450,- per jaar voor zijn werkzaamheden als consulent 
in Oosterland. Als op 26 juni 1966 ds. G. den Heeten afscheid neemt van Bruinisse, wordt ds. Becker 
ook daar consulent. Verder gaat hij in Zonnemaire voor in doop- en avondmaalsdiensten, omdat de 
kerkelijk werker van Zonnemaire, dhr. D. Jansma, daartoe niet gerechtigd is. 
 
In de jaren 1966 en 1967 worden in het kader van Kerk Onderweg op zondag om 10.30 uur ten 
behoeve van vakantiegangers kerkdiensten gehouden in de zogenaamde barakken in Oosterland. Ds. 
Becker gaat op zondag 31 juli 1966 in deze dienst voor. In maart 1968 wordt besloten te stoppen met 
Kerk Onderweg, gelet op de minimale belangstelling. 
 
Foto 11.17 
 
Op 19 juni 1966 wordt weer een verkiezing gehouden in verband met het aftreden van ouderling J.A. 
Schiettekatte Pzn en diaken M. de Reus. Bij de verkiezing voor een ouderling ontvangt F. van der 
Male 39 stemmen en Joh. Rotte 14 stemmen. Bij de verkiezing voor een diaken ontvangt G.W. de 
Reus 33 stemmen en M. Rentier Czn 20 stemmen. Van der Male en De Reus nemen beiden hun 
benoeming aan en worden op 31 juli 1966 bevestigd. 
 
Tijdens de zomervakantie van ds. Becker in 1966 is door de gastpredikanten de nieuwe, door de 
Generale Synode goedgekeurde liturgie gebruikt. In de kerkenraadsvergadering van 26 augustus 
1966 besluit de kerkenraad deze liturgie ook in Nieuwerkerk in te voeren, zij het geleidelijk. Het 
intochtslied (vóór het begin van de dienst) wordt vooralsnog niet ingevoerd. In 1962 is door de 
Generale Synode een herziene bundel van 119 gezangen vrijgegeven voor de eredienst. Op 26 
augustus 1966 is de kerkenraad nog van mening dat de gemeente nog niet rijp is voor de invoering 
van de nieuwe gezangenbundel, maar reeds enkele maanden later, op 7 april 1967, besluit de 
kerkenraad dat vanaf Pinksteren 1967 de 119 gezangen gezongen zullen worden. 
 
In de kerkenraadsvergadering van 10 november 1966 meldt ds. Becker dat hij wil komen tot de 
oprichting van een nieuwe jeugdvereniging voor jongeren van vijftien jaar en ouder, omdat van de 
oude vereniging maar enkele leden meer over zijn. Op vrijdagavond 25 november 1966 wordt deze 
nieuwe jeugdvereniging opgericht. Het eerste notulenschrift van de grote jeugdvereniging (G.J.V.) tot 
en met 20 oktober 1968 is bewaard gebleven in het archief129. Tot mei 1967 staat de vereniging 
onder leiding van Jan van der Schelde te Zierikzee. Het eerste bestuur bestaat uit voorzitter Koos 
Overbeeke, secretaris Adri Rotte (in mei 1967 opgevolgd door Cor van der Linde), penningmeester 
Inge Folmer en algemeen adjunct Ella Talen. De jeugdvereniging komt wekelijks op zondag na de 

 
129 Archief Gereformeerde Kerk Nieuwerkerk, inventarisnr 450-134. 
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middagdienst bijeen en bestaat maximaal uit vijftien leden. Er wordt altijd een inhoudelijke inleiding 
door één van de leden gehouden, waarna gediscussieerd wordt. Ook worden met enige regelmaat 
langspeelplaten gedraaid op een meegebrachte platenspeler, in die tijd een heel populair fenomeen. 
In september 1968 wordt Koos Overbeeke als voorzitter opgevolgd door Cor van der Linde, die als 
secretaris weer wordt opgevolgd door Wim van der Male. 
 
Foto 11.18 
 
Op 11 juni 1967 vindt een verkiezing plaats in verband met het aftredend zijn van ouderling Den 
Haan. Joh. Rotte ontvangt 32 stemmen en oud-diaken M.C. Rentier 20 stemmen. Rotte aanvaardt zijn 
benoeming en wordt op 2 juli 1967 in het ambt bevestigd. Ouderling F. van der Male wordt scriba. 
 
Op 20 juli 1967 besluit de kerkenraad een brief te verzenden aan de Generale Synode – de brief is in 
het archief bewaard – waarin bezwaar wordt gemaakt tegen het voornemen de uitspraken van de 
Synode van Assen van 1926 inzake het Schriftgezag te herroepen. Als de Generale Synode 
daadwerkelijk hiertoe besluit, laat gemeentelid Joh. van Dijke in november 1967 blijken hiertegen 
grote bezwaren te hebben. 
 
Op zaterdag 2 maart 1968 komt bij een ernstig verkeersongeval tussen Zierikzee en de Zeelandbrug 
mevrouw J. Flikweert-Dalebout (31 jaar) om het leven. Zij is lid van de vrouwenvereniging ‘Maria en 
Martha’ en geeft leiding aan de kleine meisjesclub. Haar echtgenoot H.M. Flikweert (eveneens 31 
jaar), sinds ongeveer tien jaar organist van de gemeente, overlijdt op 15 maart 1968 aan de gevolgen 
van het ongeval. Hun drie jonge kinderen (tussen een en zes jaar oud) worden ondergebracht bij 
familieleden in Nieuwerkerk en Brijdorpe. 
 
Foto 11.19 en 11.20 
 
Op 28 juli 1968 vindt een verkiezing plaats in verband met het aftredend zijn van ouderling S. 
Overbeeke en diaken J. de Bil. Bij de ouderlingverkiezing ontvangt gemeentesecretaris L.M. Steketee 
30 stemmen en oud-diaken M.C. Rentier 22. De uit Walcheren afkomstige J. Wisse wordt tot diaken 
verkozen met 27 stemmen tegen 26 voor S. Jille, afkomstig uit Zuid-Beveland. Steketee en Wisse 
worden bevestigd op 1 september 1968. Ouderling Joh. Rotte wordt in plaats van Overbeeke vice-
voorzitter van de kerkenraad. 
 
In het najaar van 1968 brengt een commissie van de classis, coördinatiecommissie geheten, een 
rapport uit waarin wordt voorgesteld te komen tot een verdeling van het eiland in vier districten – 
globaal: Duiveland, Zierikzee, Westhoek en omgeving Brouwershaven/Zonnemaire – met vier 
predikanten. Voor het hele eiland zou er bovendien een evangelisatiepredikant moeten komen voor 
het werk in de recreatiegebieden, die in het winterseizoen hulpdiensten in de andere gemeenten zou 
kunnen verrichten. Uitgangspunt is dat iedere predikant drie keer per zondag zal voorgaan. De 
kerkenraad is op hoofdlijnen akkoord met het voorstel van de commissie, waarin ook ouderling 
Steketee zitting heeft. Uiteindelijk komt het niet tot uitvoering van deze plannen. 
 
Op 17 maart 1969 besluit de kerkenraad aan Abraham de Bil Jzn, die de kosterstaken al enige tijd 
waarneemt, te verzoeken het kosterswerk voort te zetten. Deze gaat daarmee akkoord. Het 
schoonmaakwerk dat enkele jaren is verricht door Janny Overbeeke Sdr zal worden overgenomen 
door haar schoonzus R.C. Overbeeke-Tanis. 
 
Foto 11.21 
 
Op zondagmorgen 13 juli 1969 worden de psalmen voor het eerst in de in 1968 tot stand gekomen 
nieuwe psalmberijming gezongen. Ook de Zierikzeesche Nieuwsbode van 15 juli maakt hier melding 
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van. Het besluit daartoe neemt de kerkenraad op 12 juni 1969.Tot dan worden de psalmen nog 
gezongen in de berijming van 1773. Tijdens de interkerkelijke kerstzangdienst op 22 december 1968 
is al geoefend met de psalmen in de nieuwe berijming. 
 
In verband met het aftreden van diaken J.A. Schiettekatte AJzn en het nog open staan van een 
ouderlingvacature, worden op 1 juni 1969 verkiezingen gehouden. Onderwijzer J. van Sluis, enkele 
maanden eerder lid geworden, wordt tot ouderling verkozen met 33 stemmen (tegen 15 stemmen 
voor S. Jille), maar hij aanvaardt zijn benoeming niet. M.C. Rentier wordt met 27 stemmen (tegen 21 
stemmen voor C. Schilperoord) tot diaken verkozen. Hij aanvaardt zijn benoeming wel. Op 15 juni 
1969 wordt J.M. den Haan met 45 stemmen verkozen tot ouderling; zijn tegenkandidaat L.F. van 
Bloois (nog geen jaar eerder uit Zonnemaire naar Nieuwerkerk teruggekeerd) ontvangt geen enkele 
stem. Ook Den Haan aanvaardt zijn benoeming niet. Vervolgens stelt de kerkenraad twee nieuwe 
kandidaten voor het ouderlingschap: L.M. van der Male, in 1967 uit de Noordoostpolder 
teruggekeerd, en D. Rentier, in 1966 vanuit Noordgouwe naar Nieuwerkerk teruggekeerd. Omdat 
laatstgenoemde beslist geen kandidaat wenst te zijn, stelt de kerkenraad voor L.M. van der Male tot 
ouderling te benoemen. Daartegen zijn geen bezwaren. De bevestiging vindt plaats op 27 juli 1969. 
Daarmee bestaat de kerkenraad weer uit acht leden: ds. Becker, de ouderlingen F. van der Male, L.M. 
van der Male, Rotte en Steketee en de diakenen M.C. Rentier, G.W. de Reus en J. Wisse. Gedurende 
ruim een jaar hebben twee broers, F. van der Male en L.M. van der Male, samen zitting in de 
kerkenraad. 
 
Foto 11.22 
 
De kerkenraad besluit op 29 oktober 1969 opnieuw – de vorige was in 1962 ter ziele gegaan – te 
willen komen tot de oprichting van een Commissie van Beheer. Op 22 januari 1970 wordt de nieuwe 
commissie geïnstalleerd. Zij bestaat uit M. van Dijke (voorzitter), M. Overbeeke, J.A. Schiettekatte 
AJzn, J.A. Schiettekatte Pzn en P.C. Tieleman. M.C. Rentier, al sinds december 1954 penningmeester 
van de gemeente, wordt in september 1970 als adviseur aan de commissie toegevoegd. Enige tijd 
later, op 6 oktober 1971, wordt in een gezamenlijke bespreking van kerkenraad en Commissie van 
Beheer, vastgesteld dat de Commissie verantwoordelijk is voor het financieel beheer en het 
onderhoud van de gebouwen, binnen het raam van de begroting. Het is de bedoeling dat in beginsel 
vier keer per jaar gezamenlijk vergaderd zal worden. 
 
Een belangrijk item voor de Commissie van Beheer is de lekkage in het kerkgebouw, waarvoor nog 
altijd geen oplossing is gekomen. Op 2 april 1969 heeft de kerkenraad hierover nog een extra 
vergadering belegd met architect De Heer en aannemer Tieleman. Het eerste besluit dat op 22 
januari 1970 na overleg met de Commissie van Beheer wordt genomen, is de aanleg van een 
geluidsinstallatie. Deze wordt in juni 1970 opgeleverd door elektrotechnisch bureau N.A. Lievense te 
Nieuwerkerk. 
 
Aangezien ds. Becker in december 1969 65 jaar zal worden, is zijn emeritaat aanstaande. In verband 
daarmee heeft de kerkenraad al op 8 april 1969 in een ledenvergadering kenbaar gemaakt dat 
samenwerking met Bruinisse zal moeten worden gezocht. Het eerste overleg vindt op 21 mei 1969 
plaats. Op 6 november 1969 wordt een regeling besproken voor de samenwerking tussen beide 
kerken. De Gereformeerde Kerk te Bruinisse is vacant sinds het vertrek van ds. G. den Heeten in juni 
1966 naar Rotterdam-IJsselmonde. 
 
Op zondag 30 november 1969 neemt ds. M.G. Westerhof (1905-1995) na maar liefst 36 jaar afscheid 
als predikant van de Hervormde Gemeente te Nieuwerkerk. Dr. Becker spreekt hem toe namens de 
plaatselijke kerken. 
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In verband met de aanstaande verhuizing van diaken Wisse – hij keert terug naar Meliskerke – wordt 
op 11 december 1969 een verkiezing gehouden. S. Jille wordt tot diaken verkozen; zijn 
tegenkandidaat is C. Schilperoord. De bevestiging vindt plaats op 8 februari 1970. 
 
Op zondagmiddag 15 februari 1970 neemt dr. J.H. Becker wegens emeritaat in een overvol 
kerkgebouw afscheid van de gemeente.130 Dr. Becker houdt zijn afscheidspreek naar aanleiding van 
Handelingen 20:32. Hij wordt toegesproken door ds. D. Jansma te Zonnemaire namens de classis, 
door ds. K. Kramer te Nieuwdorp namens de Particuliere Synode – die dr. Becker karakteriseert als 
een man die veel overeenkomsten heeft met Karl Barth – door ds. J. Karens, predikant van de 
Gereformeerde Gemeente (die op 22 april 1970 zelf ook afscheid neemt), door burgemeester J.D. de 
Kam van Duiveland en door ds. M.G. Westerhof, emeritus predikant van de Hervormde Gemeente. 
Namens kerkenraad en gemeente wordt dr. Becker toegesproken door ouderling Joh. Rotte, op 
wiens verzoek dr. Becker Psalm 121: 4 wordt toegezongen. Op woensdagavond 18 februari 1970 
wordt op meer informele wijze afscheid genomen van ds. en mevrouw Becker. Zij verhuizen naar 
Oostzaan, waar dr. Becker nog enkele jaren hulpdiensten zal verrichten. Op zondag 30 september 
1973 neemt hij daar afscheid in een dienst die wordt bijgewoond door een delegatie uit 
Nieuwerkerk. De familie Becker vestigt zich te Den Haag. Dr. Becker overlijdt op 18 juli 1985 op 
tachtigjarige leeftijd te Haarlem. 
 
Foto 11.23 
 
Na het afscheid van ds. Becker wordt de vice-voorzitter, ouderling Joh. Rotte, voorzitter van de 
kerkenraad. Ouderling L.M. Steketee wordt vice-voorzitter. Ds. W. van der Kooij uit Haamstede zal als 
consulent fungeren, maar het ziekenbezoek zal verricht worden door ds. H. Favier te Zierikzee. 
 
Al snel na het afscheid van ds. Becker komen de kerkenraden van Nieuwerkerk en Bruinisse in 
contact met de bijna 26-jarige, te Leeuwarden geboren kandidaat A.S. Rienstra te Kampen. Hij is op 
dat moment als hulpprediker werkzaam in Dronten, waar hij ook zijn stage heeft doorlopen. Op 
zaterdag 26 april 1970 komt het gezin Rienstra in Nieuwerkerk en Bruinisse kennismaken. De 
kerkenraad besluit op 23 april 1970 na overleg met de Commissie van Beheer tot renovatie van de 
pastorie en aanleg van centrale verwarming voor een bedrag van fl. 20.000,-. Op 19 mei 1970 
vergadert de kerkenraad opnieuw, omdat de Commissie van Beheer op basis van een algehele 
doorrekening unaniem tot de conclusie is gekomen dat de bouw van een nieuwe pastorie te 
verkiezen is boven renovatie van de oude pastorie. Als enkele dagen later blijkt dat de familie 
Rienstra de kerkenraad wil houden aan de belofte dat de oude pastorie gerenoveerd zal worden, 
besluit de kerkenraad op 25 mei 1970 dat geen nieuwbouw gepleegd zal worden. Inmiddels hebben 
twee aannemers, Boogert uit Oosterland en Tieleman uit Nieuwerkerk, een begroting voor de 
renovatie ingediend, beiden voor een bedrag van ruim fl. 30.000,-. De kerkenraad besluit op 25 mei 
1970 in meerderheid – De Reus en Steketee zijn tegen en Jille is afwezig – de opdracht aan Tieleman 
te gunnen. Een dag later, op 26 mei 1970, worden de plannen op de ledenvergadering aan de leden 
voorgelegd. Op 16 juni 1970 wordt de formele beroepsbrief aangetekend verzonden en reeds drie 
dagen later, op 19 juni, laat kandidaat Rienstra weten het beroep aan te nemen. 
  
Inmiddels worden op maandagavond 4 mei 1970, 25 jaar na het eind van de Tweede Wereldoorlog, 
in een interkerkelijke herdenkingsdienst in de Gereformeerde Kerk, de gevallenen uit de oorlog 
herdacht. Aan de dienst wordt meegewerkt door organist Kees Steketee en door het koor “Een Naam 
is onze Hope” onder leiding van Eduard Nieland. Omdat zowel de Gereformeerde Kerk als de 
Hervormde Gemeente vacant is, is de voorganger ds. P. op den Velde, christelijk gereformeerd 
predikant te Zierikzee en daarmee ook predikant van de Nieuwerkerkse christelijke gereformeerden. 
 

 
130 Zierikzeesche Nieuwsbode 16 februari 1970. 
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Bijlage 3  Ontwikkeling ledenaantallen Gereformeerde Kerk 1901-2000 
volgens jaarboek Gereformeerde Kerken in Nederland 
N.B. In de jaren 1900-1928 is sprake van globale schattingen van de ledenaantallen op basis van de 
door de scriba aan de redactie van het jaarboek opgegeven ledenaantallen. 
 

Jaar (per 
01-01) 

Belijden
de leden 

Doop-
leden 

Totaal 

1901   210 

1902   210 

1903   210 

1904   230 

1905   250 

1906   255 

1907   260 

1908   260 

1909   260 

1910   258 

1911 108 142 250 

1912 118 136 254 

1913 118 147 265 

1914 118 147 265 

1915 118 150 268 

1916 118 150 268 

1917 132 168 300 

1918 132 168 300 

1919 132 168 300 

1920 145 180 325 

1921 160 190 350 

1922 160 190 350 

1923 160 190 350 

1924 160 190 350 

1925 160 190 350 

1926 160 190 350 

1927 160 190 350 

1928 160 190 350 

1929 180 185 365 

1930 171 193 364 

1931 179 188 367 

1932 183 201 384 

1933 180 208 388 

1934 184 212 396 

1935 183 208 391 

1936 183 210 393 

1937 183 210 393 

1938 191 207 398 

1939 191 207 398 

1940 191 192 383 

1941 187 191 378 

1942 190 191 381 

1943 196 191 387 

1944 199 188 387 

1945 - - - 

1946 171 173 344 

1947 159 173 332 

1948 175 154 329 

1949 171 151 322 

1950 175 143 318 

1951 176 131 307 

1952 176 131 307 

1953 176 131 307 

1954 123 104 227 

1955 105 98 203 

1956 122 117 239 

1957 132 123 255 

1958 140 133 273 

1959 147 136 283 

1960 137 142 279 

1961 129 144 273 

1962 124 137 261 

1963 125 139 264 

1964 124 132 256 

1965 127 138 265 

1966 127 136 263 

1967 122 138 260 

1968 138 141 279 

1969 131 143 274 

1970 130 136 266 

1971 163 167 330 

1972 150 150 300 

1973 151 144 295 

1974 150 141 291 

1975 160 138 298 

1976 157 140 297 

1977 158 133 291 

1978 150 122 272 

1979 146 114 260 

1980 143 106 249 

1981 139 104 243 

1982 135 104 239 

1983 135 107 242 

1984 133 104 237 

1985 137 104 241 

1986 143 105 248 
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1987 143 105 248 

1988 144 99 243 

1989 144 99 243 

1990 131 85 216 

1991 129 77 206 

1992 129 77 206 

1993 134 78 212 

1994 - - - 

1995 - - - 

1996   196 

1997   191 

1998   191 

1999   175 

2000 113 59 172 
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Bijlage 4   Uitgebrachte beroepen 1897-1982 
 
 

Datum Predikant Bedankt/aangenomen 

 Vacature Siemense  

23-11-1897 Ds. J. Meulink te Dussen bedankt 

13-04-1898 Ds. T. Bouma te Doorn bedankt 

11-05-1898 Kand. G. Wisse te Kamperland bedankt 

24-11-1898 Ds. C. Steketee te Bolnes bedankt 

 Vacature Cramer  

14-05-1914 Ds. T. Bouma te Doorn  bedankt 

29-03-1915 Ds. J.S. Langen te Gouda bedankt 

09-08-1915 Ds. G. Klumper te Gouda aangenomen 

 Vacature Klumper  

28-09-1920 Ds. H.N. Basoski te Moerdijk bedankt 

05-04-1922 Ds. J. Vesseur te Stad ah Haringvliet bedankt 

16-03-1925 Kand. P. van der Marel te Koudekerk aan den Rijn bedankt 

21-09-1925 Kand. A. Koning te Nieuwerbrug aan den Rijn bedankt 

18-01-1926 Ds. G.J. Pontier te Heerlen bedankt 

11-10-1926 Ds. H. de Lange te Ooltgensplaat bedankt 

01-05-1927 Ds. E.J. van Voorst te Kootwijk bedankt 

01-07-1927 Ds. G.H. de Jonge te Lutjegast bedankt 

27-01-1928 Ds. J.E. Westerhuis te Hellevoetsluis bedankt 

10-12-1928 Kand. H.W. Engelkes te Amsterdam bedankt 

04-01-1929 Kand. S. van Wouwe te Vlissingen bedankt 

21-10-1929 Ds. J. Snoek te Vrijhoeve-’s Grevelduin-Capelle bedankt 

27-01-1930 Kand. I. de Wolff te Middelburg bedankt 

10-08-1931 Kand. M. Heuzeveldt te Rotterdam aangenomen 

 Vacature Heuzeveldt  

07-09-1938 Kand. H. Venema te Wildervank aangenomen 

 Vacature Venema  

04-11-1946 Kand. W.F. van Brussel te Delft bedankt 

23-12-1946 Ds. J.M. Bloemkolk te Gapinge bedankt 

10-11-1947 Ds. M. Wielemaker te Silvolde en Gendringen bedankt 

07-09-1948 Kand. W. Stuursma te Arnhem bedankt 

08-11-1948 Dhr. A. Vreugenhil te Rotterdam (lerend ouderling) aangenomen 

 Vacature Vreugdenhil  

08-03-1955 Dr. J.H. Becker te Den Bommel aangenomen 

 Vacature Becker  

16-06-1970 Kand. A.S. Rienstra te Kampen aangenomen 

 Vacature Rienstra  

10-09-1974 Kand. L.L. Pleijsant te Harderwijk bedankt 

06-10-1974 Kand. G.J. de Boer te Amersfoort bedankt 

20-01-1977 Kand. P.J. Moet te Bruinisse (reeds werkzaam) aangenomen 

 Vacature Moet  

31-03-1982 Kand. A. ten Hove te Zwolle aangenomen 
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Bijlage 5  Lijst van predikanten 
 
 

Naam Geb.datum Bevestiging Afscheid 

Bastiaan Sterkenburg 03-01-1809 14-12-1845 xx-10-1850 

Adrianus van den Oever 23-12-1828 22-08-1852 xx-11-1855 

Harmen de Vries 09-03-1805 14-04-1856 1857 

Pieter Siemense 24-09-1817 xx-06-1858 11-01-1897 

Herman Cramer (emeritus) 13-01-1831 15-08-1903 17-08-1906 

Gerrit Klumper 05-08-1857 10-10-1915 04-05-1919 

Marinus Heuzeveldt 21-08-1902 29-11-1931 28-04-1935 

Harm Venema (met Oosterland) 21-10-1909 05-02-1939 13-07-1945 

Arie Vreugdenhil (lerend ouderling) 28-05-1904 10-04-1949 13-07-1952 

Johannes Hendrik Becker 20-12-1904 17-07-1955 15-02-1970 

Ate Sijtze Rienstra (met Bruinisse) 07-07-1944 16-08-1970 09-06-1974 

Paul Jacob Moet (met Bruinisse) 13-01-1951 06-03-1977 04-05-1980 

Antoon ten Hove (met Bruinisse) 30-10-1954 09-01-1983 21-08-1988 

Herma Adriënne Klip (met Herv. Gemeente) 28-03-1962 23-09-1990 30-01-1994 

Jacob Knoop (met Herv. Gemeente) 10-11-1961 23-10-1994 26-04-1998 

Gerrit Klein (met Herv. Gemeente) 06-06-1972 20-09-1998 07-05-2006 

Thomas Johannes Smink (Protestantse Gemeente) 03-02-1970 07-10-2007 05-07-2015 

Marjan Riedijk (Protestantse Gemeente) 21-09-1971 02-10-2016  

 
 

Bijlage 6  Lijst van ouderlingen 
 
 

Naam Geb.datum Bevestiging Afscheid 

Dirk van Farowe, landbouwer 27-03-1798 12-11-1837 ca. 1846 

Jacob de Waal (Bruinisse), visser 14-11-1809 12-11-1837 ca. 1845 

Jan Piet Flikweert, droger in de meestoof 21-01-1806 ca. 1839 ca. 1845 

Pieter van Vessem, landbouwer (eerst diaken) 08-01-1790 vóór 1845 21-10-1857 

Jan Wagemaker, landbouwer 17-11-1798 1846 1850 

Pieter van Vessem Lzn (Bruinisse), broodbakker 03-08-1833 1857 30-12-1863 

Johannes Speijer, winkelier 02-10-1830 vóór 1860 22-01-1866 

Dingeman van den Berg (Bruinisse), schipper 15-10-1828 1864 13-11-1868 

Cornelis van Westen, landbouwer 31-03-1833 1866 02-04-1922 

Jan Andries Hemelrijk, winkelier 12-09-1829 xx-11-1868 24-12-1890 

Jan Sijrier, landarbeider (1899 bij Oosterland gebleven) 06-09-1848 1891 09-02-1905 

Nicolaas Pieter Cats, landarbeider 18-11-1862 10-09-1899 02-09-1910 

Cornelis Kloote (vanaf 1920 Kleemans), landarbeider 23-08-1858 03-02-1901 22-12-1929 

Hendrik Arkema, hoofdonderwijzer 11-11-1869 03-01-1907 16-10-1911 

Pieter Overbeek Jaczn, landarbeider 30-01-1862 10-12-1911 25-01-1925 

Cornelis Sijrier, landarbeider 02-09-1872 02-01-1921 05-02-1928 

Cornelis Leonard de Jonge, hoofonderwijzer 29-08-1883 25-01-1925 05-01-1947 

Pieter Overbeek Jaczn (2e periode) 30-01-1862 05-02-1928 21-01-1934 

Willem van Dijke, molenaar 31-03-1888 22-12-1929 08-02-1948 

Pieter Kleemans, rijwielhersteller 07-10-1896 21-01-1934 09-02-1941 

Kornelis Bartel bij de Vaate, onderwijzer 19-09-1886 09-02-1941 01-01-1956 
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Jozeas Sijrier, landarbeider 02-11-1891 16-12-1945 01-01-1950 

Jakob Rentier CNzn, commissionair 15-04-1899 05-01-1947 30-12-1951 

Samuel Overbeeke, landbouwer, opzichter 17-02-1906 08-02-1948 04-01-1953 

Johan Krabbe, landbouwer 03-08-1910 01-01-1950 01-02-1953 

Willem van Dijke (2e periode) 31-03-1888 30-12-1951 11-11-1956 

Jozeas Sijrier (2e periode) 02-11-1891 04-01-1953 06-10-1957 

Frans van der Male, arbeider 31-10-1921 12-12-1954 31-08-1958 

Jakob Rentier CNzn (2e periode) 15-04-1899 01-01-1956 26-07-1959 

Johannes Marinus den Haan, arbeider 22-12-1911 11-11-1956 17-07-1960 

Johannis Rotte, bakker 23-09-1923 06-10-1957 24-06-1962 

Marinus van Schelven, wachtmeester Rijkspolitie 18-01-1921 31-08-1958 19-02-1962 

Cornelis Nicolaas Sijrier, tuinder 10-02-1923 26-07-1959 31-05-1964 

Frans van der Male (2e periode) 31-10-1921 17-07-1960 07-02-1963 

Kornelis Bartel bij de Vaate (2e periode) 19-09-1886 24-06-1962 12-09-1965 

Teunis Tanis 01-09-1930 24-06-1962 21-07-1963 

Johannes Anthonie Schiettekatte Pzn 15-02-1933 21-07-1963 31-07-1966 

Johannes Marinus den Haan (2e periode) 22-12-1911 21-07-1963 02-07-1967 

Samuel Overbeeke (2e periode) 17-02-1906 31-05-1964 01-09-1968 

Frans van der Male (3e periode) 31-10-1921 31-07-1966 27-09-1970 

Johannis Rotte (2e periode) 23-09-1923 02-07-1967 19-09-1971 

Leendert Marinus Steketee 22-04-1923 01-09-1968 27-08-1972 

Leendert Martinus van der Male 07-02-1911 27-07-1969 12-08-1973 

 
 

Bijlage 7  Lijst van diakenen 
 

Naam Geb.datum Bevestiging Afscheid 

Pieter van Vessem, landbouwer (later ouderling) 08-01-1790 12-11-1837 vóór 1845 

Jacobus Stoutjesdijk (Oosterland), landarbeider 31-01-1800 12-11-1837 25-05-1841 

Marinus van den Berg (Bruinisse), schipper 09-01-1806 12-11-1837 ca. 1845 

Cornelis Tuijnman, timmerman 29-01-1812 1845 ? 

Jan Gelok, wagenmaker 01-01-1824 1846 1850 

Simon Kister, winkelier 05-01-1815 vóór 1853 na 1860 

Cornelis van Westen, landbouwer (later ouderling) 31-03-1833 ca. 1858 1866 

Hendrik van der Linde (Zonnemaire), vlasboer (mogelijk) 22-12-1822 ca. 1869 na 1871 

Johannis Luijendijk, landbouwer 25-02-1846 vóór 1877 07-07-1881 

Adriaan van Klinken LDzn, landbouwer 16-08-1843 vóór 1894 20-12-1899 

Jacob van Klinken LDzn, landbouwer 17-09-1834 13-01-1895 10-09-1899 

Cornelis Kloote (vanaf 1920 Kleemans), landarbeider 23-08-1858 10-09-1899 03-02-1901 

Nicolaas Johannis Geleijnse, winkelier 28-10-1864 22-10-1899 01-01-1905 

Jacobus Overbeek, landarbeider 25-03-1856 03-02-1901 04-01-1920 

Adrianus Johannes Spruijtenburg, schoenmaker 02-06-1864 03-02-1901 04-01-1903 

Jacob van Klinken Jaczn, landbouwer 04-08-1863 04-01-1903 22-02-1914 

Marinus Johannis Stoutjesdijk, landbouwer 10-04-1865 01-01-1905 08-02-1948 

Hendrik de Reus, landbouwer 06-07-1861 22-02-1914 02-01-1921 

Marinus Overbeeke, landarbeider 19-06-1873 04-01-1920 05-02-1928 

Nicolaas Johannis Geleijnse (2e periode) 28-10-1864 02-01-1921 20-01-1929 

Daniël Johannis Flikweert, landbouwer 18-10-1892 05-02-1928 09-02-1941 

Adriaan Johannes Rotte, broodbakker 02-07-1890 20-01-1929 03-06-1937 

Kornelis Bartel bij de Vaate, onderwijzer (later ouderling) 19-09-1886 15-01-1939 09-02-1941 
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Cornelis Rentier Mzn, landarbeider 08-09-1894 09-02-1941 16-01-1949 

Hendrik Jan Sijrier, commissionair 30-10-1912 09-02-1941 05-01-1947 

Leendert Tieleman, timmerman, aannemer 19-06-1915 05-01-1947 07-01-1951 

Leendert Martinus van der Male, landarbeider 07-02-1911 08-02-1948 30-12-1951 

Jacob Kleemans, landbouwer 07-02-1891 16-01-1949 04-01-1953 

Jacobus Overbeek, landarbeider 28-01-1896 07-01-1951 01-02-1953 

Jacob Sijrier Pzn, vlasser 09-04-1916 30-12-1951 01-01-1956 

Johan Cats, commissionair 30-04-1921 04-01-1953 06-10-1957 

Marinus Cornelis Rentier 03-04-1921 12-12-1954 31-08-1958 

Cornelis Jan Kleemans Mzn, landbouwer 17-04-1918 01-01-1956 09-07-1956 

Jacob de Bil Jzn, landarbeider 27-12-1923 11-11-1956 17-07-1960 

Aarnoud Johannes Schiettekatte, landarbeider 09-01-1898 06-10-1957 24-09-1961 

Cornelis Rentier Mzn (2e periode) 08-09-1894 31-08-1958 26-08-1962 

Leendert Tieleman (2e periode) 19-06-1915 17-07-1960 31-05-1964 

Marinus Cornelis Rentier (2e periode) 03-04-1921 24-09-1961 12-09-1965 

Marinus de Reus Johzn 26-03-1928 26-08-1962 31-07-1966 

Jacob de Bil Jzn (2e periode) 27-12-1923 31-05-1964 01-09-1968 

Johannes Anthonie Schiettekatte AJzn 13-03-1932 12-09-1965 27-07-1969 

Govert Wilhelmus de Reus 26-09-1934 31-07-1966 27-09-1970 

Jan Wisse 28-08-1943 01-09-1968 08-02-1970 

 

Bijlage 8  Lijst van voorzitters van de kerkenraad 
 

Naam Van Tot 

Ds. P. Siemense xx-06-1858 11-01-1897 

C. van Westen 21-01-1897 03-01-1904 

Ds. H. Cramer 03-01-1904 12-08-1906 

C. van Westen 12-08-1906 10-10-1915 

Ds. G. Klumper 10-10-1915 23-11-1918 

C. Kloote (later Kleemans) 23-11-1918 30-09-1929 

P. Overbeek 30-09-1929 29-11-1931 

Ds. M. Heuzeveldt 29-11-1931 28-04-1935 

C.L. de Jonge 30-04-1935 05-02-1939 

Ds. H. Venema 05-02-1939 13-07-1945 

C.L. de Jonge 13-07-1945 05-01-1947 

K.B. bij de Vaate 05-01-1947 18-07-1955 

Ds. J.H. Becker 18-07-1955 15-02-1970 

 

Bijlage 9  Lijst van scriba’s van de kerkenraad 
 

Naam Van Tot 

J. Sijrier 1891 22-10-1899 

N.J. Geleijnse 22-10-1899 04-01-1903 

Jac. van Klinken 04-01-1903 22-02-1914 

M.J. Stoutjesdijk 22-02-1914 11-05-1921 

N.J. Geleijnse 11-05-1921 20-01-1929 

C.L. de Jonge 20-01-1929 30-04-1935 

W. van Dijke 30-04-1935 08-02-1948 

S. Overbeeke 08-02-1948 04-01-1953 
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Joh. Krabbe 04-01-1953 01-02-1953 

W. van Dijke 02-04-1953 11-11-1956 

F. van der Male 22-11-1956 31-08-1958 

J.M. den Haan 01-09-1958 17-07-1960 

M. van Schelven 18-07-1960 19-02-1962 

C.N. Sijrier 19-02-1962 31-05-1964 

J.M. den Haan 10-06-1964 02-07-1967 

F. van der Male 02-07-1967 25-08-1970 

 
 

Bijlage 10  Lijst van kerkmeesters en penningmeesters/administrateurs 
 

Naam Van Tot 

N.J. Geleijnse 22-10-1899 01-01-1905 

M.J. Stoutjesdijk 01-01-1905 12-03-1949 

Jac. Kleemans 12-03-1949 04-01-1953 

W. van Dijke 04-01-1953 21-01-1955 

M.C. Rentier 21-01-1955 16-01-1988 

 
 

Bijlage 11  Lijst van kosters 
 

Naam Geb.datum Bevestiging Afscheid 

Cornelia Willemijna Heijboer-Overbeeke 19-07-1838 22-10-1899 01-01-1901 

Pieter Overbeek Pzn 24-04-1869 01-01-1901 01-06-1943 

Leunis Daniël Rentier 23-12-1908 01-06-1943 1950 

Pieter Peute 28-07-1917 1950 02-02-1961 

Johannes Marinus den Haan 22-12-1911 02-02-1961 23-07-1963 

Kornelis Guiliam Heijboer 16-09-1902 23-07-1963 17-03-1969 

Abraham de Bil (eerder al waarnemend) 18-09-1934 17-03-1969 01-07-1979 

Johannis Folmer 23-04-1908 01-07-1979 01-07-1987 

Johannes Anthonie Schiettekatte AJzn 13-03-1932 01-07-1987 30-06-2002 
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Bijlage 12. De Nieuwerkerkse leden van de Christelijke Gereformeerde Kerk 
(vanaf 1892 Gereformeerde Kerk) 1836-1953 
 
Gebruikte afkortingen: 
CGK = Christelijke Gereformeerde Kerk 
GK = Gereformeerde Kerk 
GG = Gereformeerde Gemeente 
NHK = Nederlandse Hervormde Kerk 
OGG = Oud Gereformeerde Gemeente 
 
 
Arkema, Hendrik (1869-1941), geb. Uithuizen, hoofdonderwijzer, ouderling 1907-1911 
x 1898 Maria Wilhelmina Heuseveldt (1863-1941), geb. Zierikzee, weduwe van Cornelis van der Baan 
Zij vestigden zich op 30-03-1906 vanuit Nieuwendijk te Nieuwerkerk en verhuisden op 10-11-1911 
naar Enschede. 
Kinderen: 
1. Everdina Wilhelmina (1899). 
2. Johannes (1901). 
3. Jannes Hendrik (1902). 
 
Bakker Bzn Adriaan (1801-1886), geb. Oosterland 
x 1825 Jannetje van Belzen (1799-1866) 
Hij vestigde zich op 04-03-1867 vanuit Oosterland te Nieuwerkerk. 
Kinderen: 
1. Tannetje (1827-1857), 1849 gehuwd met Joost Braam (zie aldaar). 
2. Boudewijn (1829-1908), 1851 gehuwd met Dana Verkaart (Oosterland) (OGG). 
3. Cornelis (1837-1916), volgt hieronder. 
 
Bakker Azn, Cornelis (1837-1916), droger van meekrap, landbouwer 
x 1860 Willemina van der Welle Jdr (1834-1917) 
Zij verhuisden omstreeks 1870 naar Ellemeet en woonden vanaf 01-03-1878 te Renesse. 
Kinderen, voor zover te Nieuwerkerk geboren (allen niet in NHK gedoopt): 
1. Adriaan (1861). 
2. Maatje Helena (1862). 
3. Jannetje (1865). 
4. Jan Markus (1868). 
 
Bakker, Jakob (1879-1961), landarbeider, geroyeerd 17-02-1922 
x 1901 Maatje Sijrier (1882-1932), belijdenis 1903 (Oosterland) 
1909 uit GG (met haar ouders). Echtscheiding 07-06-1921. Hij verliet Nieuwerkerk. 
De kinderen Hendrina Janna, Pieter en Boudewijn verhuisden op 01-05-1935 met het gezin van hun 
zuster Janna Johanna Rentier-Bakker naar Rotterdam. 
Kinderen (de drie oudsten gedoopt te Oosterland, kind 4, 5 en 6 in GG Nieuwerkerk): 
1. Janna Johanna (1902-1984), belijdenis 1925, 1924 gehuwd met Cornelis Rentier (zie aldaar). 
2. Hendrina Wilhelmina (1903-1904). 
3. Thomas (1904-1978), belijdenis 1928, 1930 gehuwd met Johanna Pieternella de Roo (verhuisd). 
4. Hendrina Janna (1905-1987), 1938 gehuwd met Johannes Helenes Zwijnenburg (naar Rotterdam). 
5. Jan (1906-1980), 1937 gehuwd met Willemijntje Neeltje Deurloo (verhuisd). 
6. Dana (1908-2002), belijdenis 1930, 1933 gehuwd met Johannis Heijboer (zie aldaar). 
7. Willem (1910-1998), 1938 gehuwd met Blazina van den Berge (verhuisd). 
8. Anna (1912-1996), belijdenis 1936, 1944 gehuwd met Johannes Marinus Mouwen (verhuisd). 
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9. Pieter (1915-1990), 1940 gehuwd met Adriana Jozina van den Akker en (verhuisd). 
10. Boudewijn (1919-1942). 
 
Bal, Willem (1823-1907), landbouwersknecht, belijdenis NHK 1845, belijdenis CGK 1867, in 1875 
kerkmeester 
x 1854 Maatje Stoutjesdijk (1831-1901) 
Hun kinderen werden allen nog in NHK gedoopt. 
Kinderen: 
1. Hendrina Janna (1855-1929), 1876 gehuwd met Jan Sijrier (zie aldaar). 
2. Janna Hendrina (1856-1944), belijdenis 1879, 1879 gehuwd met Stoffel Hoogerland (zie aldaar) 
3. Jozeas (1859-1898), volgt hieronder. 
4. Cornelia (1862-1938), 1885 gehuwd met Marinus Flikweert (naar GG). 
 
Bal, Jozeas (1859-1898), landbouwersknecht 
x 1887 Adriana Lievense (1862-1944), belijdenis NHK 1883 (bleef NHK) 
Zij hertrouwde op 04-08-1911 Cornelis van der Linden en verhuisde naar Numansdorp. 
Kind (niet gedoopt in NHK): 
1. Maatje Lena (1889). 
 
Van den Berg, Jacob (1856-1912), wagenmaker 
x 1892 Magchelina Heijboer (1860-1941) 
Zij vestigden zich op 03-05-1903 met attestatie vanuit Tholen te Nieuwerkerk.  
Kinderen: 
1. Adriaan Johannes Cornelis (1893-1946), volgt hieronder. 
2. Machelina Jacomina (1894-1989), bleef ongehuwd, 1930 naar Blaricum. 
3. Cornelis Mattheus (1896-1984), volgt hieronder. 
4. Jacomijna Johanna (1898-1995), belijdenis 1924, 1943 gehuwd met Pieter Marinus van den Berge. 
 
Van den Berg, Adriaan Johannes Cornelis (1893-1946), dooplid 
x 1927 Janna de Valk (1898-1954), belijdenis 1924 
Zij verhuisden op 02-06-1934 naar Renesse. 
 
Van den Berg, Cornelis Mattheus (1896-1984), dooplid 
x 1929 Anna Leenderina Boogert (1904-1984), belijdenis Oosterland (NHK) 1924 
 
Van den Berge, Johannes (1788), arbeider. 
x 1. 1809 Sara Kik (1780-1821), weduwe van Cornelis van Kooten; x 2. 1823 Pieternella Tak (1788), 
weduwe van Dingeman van der Have. 
Zij scheidden zich in 1838 af. Zij emigreerden op 01-05-1849 naar Grand Rapids (Michigan). 
Kinderen van Sara Kik: 
1. Jannetje van Kooten (1807-1875), 1825 gehuwd met Jakobus Smallegange (zie aldaar). 
2. Maatje (1812-1887), 1834 gehuwd met Marinus de Rijke (naar Sirjansland). 
3. Johanna (1814), 1834 gehuwd met Abraham Stoutjesdijk (zie aldaar). 
4. Adriaantje (1816), 1838 gehuwd met Johannis de Jonge (naar Dreischor, later naar Noord-
Amerika). 
5. Johanna Clasina (1819), 1849 naar Grand Rapids. 
Kinderen van Pieternella Tak: 
6. Jacomina van der Have (1816), 1839 gehuwd met Willem Wagemaker (Sirjansland). 
7. Jan (1823), 1845 gehuwd met Anna Frederika van Tielen (1849 naar Noord-Amerika). 
 
De Bil, Jacob (1847-1923), landarbeider, belijdenis NHK 1875 
x 1876 Jozina Lems (1850-1927), belijdenis NHK 1875 
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Hun kinderen werden allen in NHK gedoopt. Zij kwamen op 01-07-1906 over uit de NHK. 
Kinderen: 
1. Leendert (1879-1952), belijdenis 1903, volgt hieronder. 
2. Johannes Adriaan (1881-1959), belijdenis 1906, 1905 gehuwd met Cornelia van der Weele 
(belijdenis 1906), in 1908 naar Duivendijke, vanaf 1926 te Zoetermeer. 
3. Adriaan Johannis (1883-1931), ongehuwd. 
4. Kaatje (1884-1965), 1910 gehuwd met Anthonie Marinus Kloote (naar Oosterland). 
5. Hubrina (1885-1946), 1909 gehuwd met Kornelis Jan Tuinman (naar Duivendijke). 
6. Johanna (1887-1968), 1912 gehuwd met Marinus Cornelis Kloote (naar Oosterland). 
7. Jan (1891-1966), belijdenis 1916, volgt hieronder. 
8. Joost (1891-1970), belijdenis 1916, volgt hieronder. 
 
De Bil, Leendert (1879-1952), landarbeider, belijdenis 1903 
x 1903 Jacoba Hoogerland Johdr (1881-1969) 
Zij woonden 1906-1915 te Zwijndrecht. 
Kinderen: 
1. Dina (1905-1989), belijdenis 1925, 1925 gehuwd met Willem Bom (zie aldaar). 
2. Jozina (1908-2000), bleef ongehuwd, op 01-06-1929 met doopbewijs naar Harderwijk. 
3. Johannes (1910-1943), belijdenis 1934, volgt hieronder. 
4. Jacob (1913-1984), bleef ongehuwd. 
 
De Bil, Jan (1891-1966), landarbeider, belijdenis 1916 
x 1919 Jannetje de Jonge (1894-1953), belijdenis 1916 (Oosterland) 
Kinderen: 
1. Jozina (1920-2012), 1945 gehuwd met Jan Bolle (naar Oosterland) 
2. Cornelia (1921-2012), 1945 gehuwd met Leendert Marinus Bolle (naar Oosterland). 
3. Jacob (1923-1971), belijdenis 1948, bleef ongehuwd 
4. Geertje (1925-2004), belijdenis 1947, bleef ongehuwd 
5. Abraham (1934-2003), belijdenis 1962, bleef ongehuwd 
 
De Bil, Joost (1891-1970), landarbeider, belijdenis 1916 
x 1921 Helena Jacomina Sijrier Cdr (1897-1969), belijdenis 1919 
Zij verhuisden in 1944 naar Rotterdam. 
Kinderen: 
1. Jacob Cornelis (1922). 
2. Cornelis Jacob (1927). 
 
De Bil, Johannes (1910-1943), landarbeider, belijdenis 1934 
x 1934 Hendrina Janna van den Ouden Johdr (1911-1943), belijdenis 1934 
Kinderen: 
1. Jacoba Pieternella (1936). 
2. Johannes Leendert (1938). 
3. Leendert Johannes (1942). 
 
Blonker, Theunis (1840), landarbeider 
x 1862 Willemijna Nikerk Jacdr (1839) 
Zij emigreerden op 26-06-1873 naar Noord-Amerika. 
Kinderen: 
1. Jannetje (1864). 
2. Jakob (1866). 
3. Kornelia (1869). 
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Van Bloois, Frans Leendert (1912-1950), geb. Zonnemaire, landarbeider 
x 1940 Jozina Overbeek (1915-1953), belijdenis 1938 
Kinderen: 
1. Pieter Adriaan (1944). 
2. Jacoba Janna (1946-1953). 
3. Janna Maria Neeltje (1948). 
4. Frans Leendert (1950-1953). 
 
Den Boer, Willem Cornelis (1895-1953), geb. Serooskerke, 1927 overgekomen vanuit NHK 
x 1925 Adriana Leuntje de Visser (1898-1991), geb. Wissenkerke, belijdenis Kamperland 1920 
Zij woonden vanaf 1925 te Nieuwerkerk en vestigden zich omstreeks 1946 te Zierikzee. Zij woonden 
later te Zonnemaire. 
Kinderen: 
1. Iman Cornelis (1926). 
2. Cornelia Catharina (1932). 
 
Bolijn, Willem (1885-1924), postbode te Ouwerkerk 
x 1910 Adriana Verton Jacdr (1888-1971) 
Zij woonden vanaf 1912 te Ouwerkerk, waren lid vanaf 1916 en gingen 24-09-1917 over naar GG. 
Kinderen: 
1. Nicolaas (1911). 
2. Jacob (1912). 
3. Maatje Francina (1914). 
4. Marina (1917) (in GG gedoopt). 
 
Bom, Willem (1804-1850), landarbeider (NHK) 
x 1829 Janna van Popering (1804-1879) 
Hun kinderen werden in NHK gedoopt. Zij behoorde volgens bevolkingsregister later tot CGK. 
Kinderen: 
1. Jacob (1829-1905), volgt hieronder. 
2. Jan (1831-1874), 1873 gehuwd met Adriana Verton, weduwe van Jacob Kik Kzn (naar GG). 
3. Johannis (1834-1909), volgt hieronder. 
4. Marinus (1837-1888), bleef ongehuwd. 
5. Elizabeth (1839-1890), 1863 gehuwd met Adriaan van der Linde (naar GG). 
6. Samuel (1843-1918), 1876 gehuwd met Ida Flikweert (naar GG). 
 
Bom, Jan (1814-1863), landarbeider, broer van Willem Bom 
x 1850 Tannetje Verlinde Pdr (1823-1895), zuster van Jakob Verlinde 
Kinderen (allen nog in NHK gedoopt): 
1. Jakob (1850-1926), belijdenis 1882, bleef ongehuwd, in 1900 verkozen tot ouderling. 
2. Lizabeth (1851-1916), 1877 gehuwd met Jacob Hoogerland (zie aldaar). 
3. Janna (1854-1943), 1884 gehuwd met Cornelis Kloote (later Kleemans) (zie aldaar). 
 
Bom, Jacob (1829-1905), landarbeider, was geen belijdend lid 
x 1871 Catharina Lems (1841-1890) 
Kinderen (allen niet in NHK gedoopt): 
1. Janna (1872-1947), belijdenis 1895, 1894 gehuwd met Cornelis Kort (zie aldaar). 
2. Willem (1872-1950), 1903 gehuwd met Pieternella Johanna van Iwaarden (NHK). 
3. Pieter (1874-1931), 1899 gehuwd met Johanna Lensom (NHK). 
4. Jan (1877-1953), 1900 gehuwd met Grietje van der Zande (GG). 
5. Johannis (1880-1933) 1903 gehuwd met Krina Heijboer en naar Rotterdam. 
6. Cornelis (1881-1945), 1907 gehuwd met Martina Cornelia Kloote (NHK). 
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Bom, Johannis (1834-1909), landarbeider 
x 1. 1856 Debora Hoogerhuis (1832-1858); x 2. 1861 Pieternella Kwist (1837-1916) 
Zij behoorden volgens bevolkingsregister 1888-1910 tot GK, maar kwamen niet voor in ledenregister 
1899 (waarschijnlijk geen belijdend lid). 
Kinderen (allen gedoopt in NHK): 
1. Willemina (1857-1880), ongehuwd. 
2. Thona (1858-1879), ongehuwd. 
3. Johanna (1862-1941), 1886 gehuwd met Cornelis Stoutjesdijk Azn (NHK). 
4. Janna (1865-1936), 1886 gehuwd met Adriaan Lievense Lzn (NHK). 
 
Bom Jzn, Willem (1903-1976), landarbeider, belijdenis 1925 (afkomstig uit GG) 
x 1925 Dina de Bil Ldr (1905-1989), belijdenis 1925 
Zij verhuisden op 12-03-1928 naar Bruinisse, woonden vanaf 01-05-1930 te Ouwerkerk en 
verhuisden op 01-05-1933 naar Kerkwerve (later te Zierikzee). 
Kinderen: 
1. Jan Leendert (1926). 
2. Jacoba Grietje (1930). 
3. Grietje Willy (1937). 
 
Boogaart, Pieter Kornelis (1863-1920), landbouwer (zelf NHK) 
x 1885 Willemina van Graafeiland Jacdr (1866-1900); x 2. 1901 Trijntje ten Cate (1862-1921) 
Zijn eerste echtgenote behoorde tot GK. De kinderen werden daar gedoopt. Vanaf 1901 behoorde 
het gehele gezin tot de NHK, waartoe ook zijn tweede echtgenote behoorde. 
Zij verhuisden op 15-11-1913 naar Texel (De Cocksdorp). 
Kinderen: 
1. Marina Elizabeth (1885). 
2. Elizabeth Jacoba (1888). 
3. Barthel Marinus (1891). 
4. Jacob Johannes (1894). 
5. Gelinis Marinus (1903). 
 
Van den Bos, Willem Jacobus (1874-1958), landbouwer, koopman, belijdend lid 
x 1899 Maria Pieternella Matthijsse (1878-1957) 
11-01-1928 van Brouwershaven naar Nieuwerkerk; 31-07-1936 naar Zierikzee 
Kinderen: 
1. Jacob (1900).  
2. Jacoba (1902). 
3. Leendert Pieter (1904). 
4. Cornelis (1905). 
4. Matthijs (1907). 
5. Maria (1909). 
6. Pieter (1909). 
 
Braam, Maximiliaan (1795-1866), vanaf 1824 veldwachter, bleef zelf NHK 
x 1820 Joppa Kort (1799-1872), in bevolkingsregister 1861 met haar kinderen als afgescheiden 
vermeld. 
Kinderen: 
1. Giljam (1820-1875), 1861 gehuwd met Maria van Graafeiland (zie aldaar).  
2. Joost (1823), 1849 gehuwd met Tannetje Bakker (zie aldaar). 
3. Maatje (1824), 1847 gehuwd met Pieter Elenbaas (1853 naar Noord-Amerika). 
4. Mattheus (1828), 1848 gehuwd met Cornelia van Driel (1852 naar Noord-Amerika). 
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5. Thona (1835-1876), 1858 gehuwd met Jan Flikweert JPzn (zie aldaar). 
6. Cornelis (1837), 1854 naar Noord-Amerika. 
 
Braam, Willem (1804-1853), landarbeider (NHK) 
x 1828 Maria Heijboer (1800-1875) 
Zij behoorde volgens het bevolkingsregister al in 1870 tot CGK. 
Kinderen (allen nog in NHK gedoopt): 
1. Marina (1830-1900), 1852 gehuwd met Barthel Boogaart (NHK). 
2. Maatje (1833-1910), 1859 gehuwd met Leendert Zeeman (GG). 
3. Jacoba (1842-1912), belijdenis 1867, 1867 gehuwd met Pieter Overbeeke (zie aldaar). 
 
Braam, Giljam (1820-1875), landbouwer 
x 1861 Maria van Graafeiland (1833-1917), belijdenis 1861 
Zij huwt 2. 27-04-1877 Johannis de Kok (zie aldaar). 
Kinderen (allen in CGK gedoopt): 
1. Maximiliaan (1862-1953), 1892 gehuwd met Elizabeth Flikweert (naar GG).  
2. Joppa (1867-1946), belijdenis ca 1890, 1891 gehuwd met Marinus Johannis Stoutjesdijk (zie 
aldaar). 
3. Janna (1868-1927), belijdenis 1894, 1894 gehuwd met Laurens Viergever (zie aldaar). 
4. Leendert (1872-1954), volgt hieronder. 
5. Maatje Adriana (1873-1949), belijdenis 1896, 1901 gehuwd met Jakob Heijboer (zie aldaar). 
6. Elizabeth (1874-1940), belijdenis 1896, 1901 gehuwd met Jakob Stouten (naar Oosterland). 
 
Braam, Joost (1823), slager 
x 1. 1849 Tannetje Bakker Adr (1827-1857) en x 2. 1857 Johanna Siereveld Mdr (1835) 
Zij emigreerden op 23-08-1872 naar Cincinnati (Ohio). 
Kinderen (allen in CGK gedoopt): 
1. Maximiliaan (1850-1931), emigreerde 1875 naar Cincinnati. 
2. Jannetje (1850). 
3. Janna Lena (1852-1929), belijdenis 1892, 1872 gehuwd met Jan Folmer (zie aldaar). 
4. Joppa (1854). 
5. Marinus (1858). 
6. Giliam (1859). 
7. Cornelis (1860). 
8. Cornelia (1862). 
9. Adriaan Johannis (1865). 
10. Bastiana (1870). 
11. Anthonetta (1871). 
 
Braam, Leendert (1872-1954), landbouwer, in 1899 dooplid (later naar GG) 
x 1906 Jansje Overbeeke (1865-1923), weduwe van Giljam Flikweert. 
Hij verhuisde op 23-06-1937 naar Sint-Philipsland. 
 
Brouwer, Cornelis (1850-1921), timmerman, bleef ongehuwd, geen belijdend lid (had wel zitplaats). 
 
Capelle, Willem (1836-1923), landbouwer, belijdenis NHK 1858 (ca 1875 overgegaan naar CGK) 
x 1871 Neeltje Broeksmit (1844-1920), belijdenis NHK 1869 
Kinderen (de oudste drie nog in NHK gedoopt; de anderen in CGK): 
1. Jacoba Marina (1871-1934), 1896 gehuwd met Johannis van Graafeiland (zie aldaar). 
2. Marina Jacoba (1872-1949), 1894 gehuwd met Hendrik Merkus Krabbe (zie aldaar). 
3. Hendrika (1874-1945), 1897 gehuwd met Iman Adriaan Padmos (naar Duivendijke). 
4. Adriana Levina (1876-1950), 1901 gehuwd met Leendert Kardol (naar Bruinisse). 
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5. Frans Adriaan (1878-1964), belijdenis 1908, volgt hieronder. 
6. Aart (1880-1948), 1912 gehuwd met Neeltje Ingetje Niemantsverdriet (naar Barendrecht). 
7. Adriaan Iman (1881-1910), 1906 gehuwd met Elizabeth Lijntje de Bruin (naar Barendrecht). 
8. Maria Wilhelmina (1885-1953), belijdenis 1916, 1909 gehuwd met Willem de Reus Pzn (zie aldaar). 
 
Capelle Adr, Janna Jacoba (1860-1925), bleef ongehuwd. 
Zij deed geen belijdenis in de NHK. Zij kwam op 04-11-1917 met attestatie over uit Oosterland. Zij 
droeg met haar stiefzusters Labrijn (zie aldaar) fors bij aan de gemeente. Hun ouders waren in 1895 
de rijkste inwoners van Nieuwerkerk. 
 
Capelle, Frans Adriaan (1878-1964), landbouwer, belijdenis 1908 
x 1908 Dina Willemina Geelhoed (1883-1971), 1908 met attestatie uit OGG Sint-Philipsland 
Kinderen: 
1. Neeltje Willemina (1908-1921), ongehuwd. 
2. Hendrik Willem (1909-1969), ongehuwd, verbleef vanaf 1948 in Vrederust (tot 1969 lid). 
3. Willemina (1910-1931), ongehuwd. 
4. Willem Hendrik (1914-1988), 1946 gehuwd met Pieternella Klaasse (naar Dreischor). 
5. Jacoba Marina (1918-1997), 1948 gehuwd met Hugo Willem Schoonderwoerd (naar Dubbeldam). 
6. Johannis Lieven (1919-1999), belijdenis 1952, x 1952 Bastiana Cornelia Contant (te Nieuwerkerk). 
7. Adriaan Cornelis (1922-2004), 1948 gehuwd met Cornelia Marcusse (naar Nagele). 
8. Lieven Johannis (1924), belijdenis 1952, 1952 gehuwd met Elisabeth Jacoba Dalebout (naar 
Duivendijke). 
 
Cats, Nicolaas Pieter (1862-1942), landarbeider, belijdenis 1888, vanaf 04-12-1910 GG 
x 1887 Johanna Timmerman (1861-1944), belijdenis 1888, vanaf juli 1921 GG 
Kinderen: 
1. Frederik (1888-1953), belijdenis 1916, volgt hieronder. 
2. Thona (1889-1953), belijdenis 1913, 1913 gehuwd met Eliza Kloote/Kleemans (zie aldaar). 
3. Adriaan (1891-1971), 1919 gehuwd met Antonia Frederika Catrina Croon (naar Amsterdam). 
4. Geertruida (1892-1960), belijdenis 1916, 1916 gehuwd met Cornelis Dijkgraaf (zie aldaar). 
5. Pieter (1894-1919), belijdenis 1916, volgt hieronder. 
6. Jozina (1895-1999), 1916 gehuwd met Marinus Marius Beije (naar Oosterland). 
7. Paulus (1897-1985), 1925 gehuwd met Franziska Martha Karla Friederika Wachenfeld (naar Den 
Haag). 
 
Cats, Frederik (1888-1953), commissionair, belijdenis 1916 
x 1916 Catholina Hoogerland Sdr (1894-1953), belijdenis 1916 
Kinderen: 
1. Nicolaas Pieter (1917-1953), volgt hieronder. 
2. Janna Hendrina (1918-2009), belijdenis 1941, 1940 gehuwd met Jan Tanis (zie aldaar).  
3. Johan (1921-2006), volgt hieronder. 
 
Cats, Pieter (1894-1919), landarbeider, belijdenis 1916 
x 1915 Aaltje van der Reest (1895-1974), belijdenis 1916 
Zij hertrouwde op 19-08-1925 Leendert Brouwer en ging toen over naar GG. 
Kinderen: 
1. Nicolaas Pieter (1915). 
2. Adriana (1917). 
 
Cats, Nicolaas Pieter (1917-1953), dooplid. 
x 1945 Sara Slootmaker (1922-1953), dooplid. 
Kinderloos. 



155 

 

 
Cats, Johan (1921-2006), commissionair, belijdenis 1947, diaken 
x 1948 Jacomina de Vlieger (1917-1998), belijdenis 1940 (CGK) 
Zij sloten zich in 1963 aan bij CGK. 
Zes kinderen. 
 
Dalebout, Jan (1874-1952), landbouwer 
x 1901 Kaatje Landegent (1872-1955), belijdend lid 
Op 15-04-1927 vanuit Duivendijke naar Nieuwerkerk. 
Kinderen: 
1. Adriaan (1902-1989), 1927 gehuwd met Cornelia Fasol (naar Duivendijke). 
2. Cornelis (1903-1970), 1930 gehuwd met Maatje Stoel (naar Duivendijke). 
3. Martinus (1904-1971), volgt hieronder. 
4. Leendert (1906-1988), 1955 gehuwd met Willempje Sientje Kranenburg (te Nieuwerkerk). 
5. Alida Wilhelmina (1910-2002), belijdenis 1932, 1934 gehuwd met Jacobus van Bergeijk (naar 
Piershil). 
 
Dalebout, Martinus (1904-1971), landbouwer, dooplid 
x 1932 Pieternella Maria van de Zande (1909-1991), geb. Oosterland (tot 28-07-1971 NHK) 
Kinderen: 
1. Alida Katharina Hendrika (1932). 
2. Hendrika Adriana (1934). 
3. Jannie (1936). 
 
Deurloo, Cornelis (1861-1937), schilder, belijdenis 1887 
x 1895 Gieltje Cornelia Johanna Lodewijk MKdr (1868-1939), belijdenis 1900 
Kinderen: 
1. Maria (1897-1982), belijdenis 1921, ongehuwd, 1939 verhuisd naar elders. 
2. Anthonie Martinus Cornelis (1899-1920). 
3. Martina Cornelia (1900-2004), belijdenis 1927, 1938 gehuwd met Hendrik de Vries (naar Den 
Haag). 
4. Pieternella Jacoba (1902-1998), belijdenis 1927, 1939 verhuisd en 1945 gehuwd met Cornelis 
Groeneweg. 
 
Deurloo, Anthonie (1905-1980), geb. Oosterland, schilder (GG) 
x 1942 Jacoba Deurloo (1901-1991), geb. Bruinisse, belijdenis Bruinisse 1925, onderwijzeres (GK) 
 
Van Diest, Willem (1884-1966), landarbeider, belijdenis 1916 
x 1. 1910 Jannetje Folmer (1887-1942), belijdenis 1916; x 2. 1944 Elizabeth Overbeek Pdr (1902-
1985), belijdenis 1926. 
 
Van Dijke Dzn, Maarten (1857-1938), landarbeider, belijdenis 1900 (voordien NHK). 
x 1882 Jannetje Sijrier Johdr (1858-1924), belijdenis 1883. 
Kinderen: 
1. Dingenis (1882-1904), bleef ongehuwd. 
2. Gieltje (1883-1953), belijdenis 1904, 1906 gehuwd met Adriaan Kik (zie aldaar). 
3. Anna (1885-1956), belijdenis 1908, 1906 gehuwd met Maximiliaan Folmer (zie aldaar). 
4. Willem (1888-1975), belijdenis 1909, volgt hieronder. 
5. Johannis (1891-1975), volgt hieronder. 
6. Neeltje (1894-1989), belijdenis 1916, 1916 gehuwd met Jakob Rentier (zie aldaar). 
7. Jakobus (1897-1981), belijdenis 1920, 1924 gehuwd met Maria Willemina Schiettekatte (naar 
Rotterdam). 
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Van Dijke, Willem Mzn (1888-1975), molenaar, belijdenis 1909, ouderling 1929-1948 en 1952-1956 
x 1908 Janna Zandijk (1889-1983), belijdenis 1916 
Kinderen: 
1. Jannetje (1909-1953), 1933 gehuwd met Martinus de Reus (zie aldaar). 
2. Maarten (1913-2005), belijdenis 1937, volgt hieronder. 
3. Cornelia Maria (1914-1983), belijdenis 1937, 1938 gehuwd met Willem Leendert van der Male ICzn 
(naar Opperdoes). 
4. Dingenis Jan (1916-1975), belijdenis 1946, volgt hieronder. 
5. Janna (1918-2000), 1940 gehuwd met Willem Hubrecht de Valk (naar GG). 
6. Adriaan (1921-2013), belijdenis 1946, 1948 gehuwd met Marianne van Vliet (naar Hardinxveld-
Giessendam). 
7. Johannis (1924-2012), belijdenis 1950, 1954 gehuwd met Jacomina van der Sluis (naar Bruinisse). 
8. Maria Gieltje (1925-2015), belijdenis 1952, 1952 gehuwd met Korstiaan Nederveen (naar 
Spijkenisse). 
9. Machiel (1929-1997), belijdenis 1958, 1957 gehuwd met Suzanna Maatje de Koster (te 
Nieuwerkerk). 
10. Marinus (1930-1953), bleef ongehuwd, in 1953 belijdeniscatechisant. 
 
Van Dijke, Johannis Mzn (1891-1975), belijdenis Loosduinen 1916 
x 1920 Maria de Valk (1892-1987), belijdenis Zierikzee 1914 
Kinderen: 
1. Maarten (1921-2000), 1948 gehuwd met Wilhelmina Johanna Flikweert DJdr (naar Dordrecht). 
2. Cornelia (1922-2013), 1946 gehuwd met Pieter Bom (naar Veenhuizen, later te Doetinchem). 
3. Jannetje (1929-1978), belijdenis 1951, 1958 gehuwd met Nikolaas van der Linde. 
 
Van Dijke, Maarten (1913-2005), garagehouder, belijdenis 1937 (vanaf 1975 CGK) 
x 1943 Jannetje Janna Bouwman (1918-1987), geb. Oosterland, belijdenis 1945 
Vier kinderen. 
 
Van Dijke, Dingenis Jan (1916-1975), straatmaker, belijdenis 1946 
x 1945 Pieternella Klazina Bil (1917-2014), geb. Kerkwerve, belijdenis CGK Zierikzee 
Zij verhuisden op 27-11-1950 naar Goes. Zij keerden 1956 terug naar Nieuwerkerk. 1960 naar CGK. 
Twee kinderen. 
 
Dijkema, Jan (1824-1882), metselaar 
x 1850 Cornelia Walkier (1822) 
Zij emigreerden in 1852 vanuit Nieuwerkerk naar Grand Rapids (Michigan). 
Kind, voor zover in Nederland geboren (niet in NHK gedoopt): 
1. Krijn (1852). 
 
Dijkgraaf, Marinus (1822-1888), landarbeider 
x 1845 Cornelia Overbeeke Pdr (1825-1904) 
Kinderen (allen nog gedoopt in NHK): 
1. Cornelis (1845-1917), volgt hieronder. 
2. Maria Jakoba (1855-1897), 1880 gehuwd met Johannis van der Have (zie aldaar). 
3. Neeltje (1858-1877), bleef ongehuwd. 
4. Marina Pieternella (1866-1872). 
 
Dijkgraaf, Cornelis (1845-1917), landarbeider, in 1900 lidmaat. 
x 1883 Sientje van Dijke (1848-1917), in 1900 geen lidmaat. 
Kinderen: 
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1. Marinus (1884-1971), 1912 gehuwd met Geertje Smalheer (naar Noordwelle). 
2. Fransina (1886-1953), 1909 gehuwd met Eliza de Meij (verhuisd, GK). 
3. Cornelis (1889-1930), belijdenis 1916, volgt hieronder. 
4. Adriaan (1892-1957), belijdenis 1919, 1922 gehuwd met Grietje van der Reest (naar Rotterdam, 
GK). 
 
Dijkgraaf, Cornelis (1889-1930), landarbeider, belijdenis 1916 
x 1916 Geertruida Cats (1892-1960), belijdenis 1916. 
Zij hertrouwde op 20-02-1935 Hendrik de Waaij te Dreischor, maar bleef tot haar overlijden lid. 
 
Van Dongen, Paulus (1843-1912), landarbeider, belijdenis 1870. 
x 1868 Pieternella Overbeeke Pdr (1844-1920), belijdenis 1870. 
Bij hen groeide haar neefje Frederik Cats (1888) op als pleegzoon (zie aldaar). 
 
Van Dongen, Jacobus (1858-1919), geb. Noordgouwe, arbeider 
x 1882 Adriana Willemina van der Linde Pdr (1859-1893) 
Zij vestigden zich op 18-03-1885 te Nieuwerkerk en verhuisden op 01-12-1891 kinderloos naar 
Rotterdam. Bij hen woonde zijn broer Jacob van Dongen (1867), ook lid GK, die meeverhuisde naar 
Rotterdam. 
 
Douw, Reinier (1794), geb. Zierikzee, kleermaker 
x 1820 Maria van IJsseldijk (1795), geb. Ouwerkerk 
Zij scheidde zich in 1847 af van de NHK. Zij emigreerden in 1853 naar Noord-Amerika. 
Kinderen: 
1. Kornelis (1826). 
2. Pieternella (1828). 
3. Hendrika (1832-1918), gehuwd met Marinus Schoenmaker en Jacob Moermond (naar Grand 
Rapids). 
4. Jan (1837-1852). 
 
Eerland, Karel (1901-1970), landarbeider, belijdenis NHK 1924, 1931 overgekomen uit NHK 
x 1928 Sara Johanna Folmer (1905-1981), belijdenis 1928 
Zes kinderen. 
 
Van Farowe, Adriaan (1776-1843), landbouwer (bleef NHK) 
x 1796 Cornelia Boogerd (1775-1849), in 1836 één der eerste afgescheidenen 
Zij emigreerde in 1849 met verschillende van haar kinderen en haar wees-kleinzoon Adriaan Czn 
(1829) naar Michigan en overleed daar. 
Kinderen: 
1. Dirk (1798-1849), volgt hieronder. 
2. Marcelis (1799-1849), volgt hieronder. 
3. Cornelis (1800-1835), 1827 gehuwd met Jannetje Kesselaar. 
4. Jannetje (1801-1872), 1826 gehuwd met Frans Schoof (naar Oosterland). 
5. Janna (1804-1891), 1828 gehuwd met Johannes van Graafeiland (zie aldaar). 
6. Johanna (1814-1864), 1837 gehuwd met Johannis Hage (NHK, 1849 naar Michigan). 
7. Cornelia (1817-1857), 1837 gehuwd met Klaas Kik (later GG). 
 
Van Farowe, Dirk (1798-1849), landbouwer, vanaf 1837 ouderling 
x 1822 Gieltje de Bruijne (1778-1856), weduwe van Izaak de Braal 
Hij was in 1836 de voorman van de Afscheiding in Nieuwerkerk; zij scheidde zich pas in 1845 af. 
Zij emigreerden in 1849 naar Michigan; zij keerde in datzelfde jaar terug naar Nederland. 
Kinderen: 
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1. Janna de Braal (1807-1831), 1827 gehuwd met Lieven van de Stolpe (NHK). 
2. Isabella Jacoba de Braal (1811-1888), 1832 gehuwd met Cornelis Hanse (naar Sirjansland, NHK). 
3. Izaak de Braal (1815-1855), 1838 gehuwd met Cornelia van Nieuwenhuijzen (te Nieuwerkerk, 
NHK). 
4. Cornelis van Farowe (1823-1887), volgt hieronder. 
 
Van Farowe, Marcelis (1799-1849), landbouwer, broodbakker 
x 1822 Elizabeth Sneevliet (1787-1868), weduwe van Marinus Bal 
Hij scheidde zich in 1838 af van de NHK; zij pas in 1845. 
Zij emigreerden in 1849 naar Michigan; zij keerde in datzelfde jaar terug naar Nederland. 
Kinderen: 
1. Gieltje Cornelia Bal (1814-1851), 1835 gehuwd met Eduard Lodewijk MCzn (zie aldaar). 
2. Cornelia Bal (1817-1853), 1842 gehuwd met Adriaan Lodewijk MCzn (zie aldaar). 
3. Jannetje Adriana van Farowe (1829-1897), 1869 gehuwd met Jacob Cornelisse (naar Elkerzee). 
 
Van Farowe, Cornelis (1823-1887), arbeider (later NHK) 
x 1. 1846 Cornelia Wagemaker Jdr (1825). Echtscheiding 1858. Hij x 2. 1861 Krina Sijrier (1839-1903). 
Zij emigreerden op 13-04-1847 naar Michigan. Hij keerde in 1849 alleen (met zijn moeder) terug naar 
Nederland en woonde vanaf 1868 te Ouwerkerk. 
Kind uit het eerste huwelijk (niet in NHK gedoopt): 
1. Jan (1846), emigreerde in 1847 mee naar Michigan. 
Kinderen uit het tweede huwelijk (alleen twee jongsten te Ouwerkerk in NHK gedoopt): 
2. Dirk (1862-1863). 
3. Jannetje Cornelia (1865-1877). 
4. Gieltje (1868). 
 
Flikweert, Jan Piet (1806-1893), geb. Tholen, droger in de meestoof te Capelle, in 1842 ouderling 
x 1829 Catharina van Oost (1806-1848); x 2. 1848 Maatje Gravelijn (1818-1890)  
Hij scheidde zich in 1838 af van de NHK (dochter Jacoba werd op 22-07-1838 nog in NHK gedoopt). 
Zij gingen omstreeks 1863 over naar de latere GG. 
Kinderen: 
1. Jacob (1830-1909), 1858 gehuwd met Maria Bolijn (NHK) (1863 naar Ouddorp). 
2. Jan (1832-1903), volgt hieronder. 
3. Janna (1834-1911), 1855 gehuwd met Jacob Bolijn (NHK). 
4. Jacoba (1838-1930), 1858 gehuwd met Dirk van Driel (GG). 
5. Maria Klazina (1840-1921), 1870 gehuwd met Marinus Uijl (naar Zierikzee). 
6. Cornelis (1842-1927), 1871 gehuwd met Cornelia Overbeeke (naar Poortvliet) (NHK). 
7. Lena (1844-1882), ongehuwd. 
8. Abraham (1845-1921), 1880 gehuwd met Johanna den Boer (naar Zierikzee) (NHK). 
9. Anna (1850-1935), 1889 gehuwd met Adriaan van den Ende (GG). 
10. Giljam (1852-1903), volgt hieronder. 
11. Adriaan (1853-1942), 1877 gehuwd met Maria Stouten (GG). 
12. Pieter (1856-1951), 1888 gehuwd met Johanna Lambertina Bouterse (GG). 
13. Ester (1859-1880). 
 
Flikweert JPzn, Jan (1832-1903), landbouwer 
x 1. 1858 Thona Braam (1835-1876) en x 2. 1880 Pieternella Klaasse (1848-1893) 
Hun kinderen werden vanaf 1865 gedoopt in de latere GG. 
Kinderen (voor zover in CGK gedoopt): 
1. Jan Piet (1858-1912). 
2. Joppa Catharina (1859-1871). 
3. Maximiliaan (1861-1877). 
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Flikweert, Giljam JPzn (1852-1903), landbouwer, behoorde zelf tot GG 
x 1893 Jansje Overbeeke (1865-1923), in 1906 hertrouwd met Leendert Braam (zie aldaar) en 
overgegaan naar GK. Vanaf ca 1910 weer GG, evenals kinderen. 
Kinderen: 
1. Jan Piet (1896-1980), 1923 gehuwd met Pieternella Moerman en verhuisd naar Wolphaartsdijk. 
2. Jacob (1899-1981), belijdenis 1925 (vanuit GG), volgt hieronder. 
3. Janna (1901-1953), belijdenis 1923 (vanuit GG), verhuisde op 01-04-1931 naar Dirksland. 
 
Flikweert, Cornelis Jaczn (1866-1937), landbouwer, geen lidmaat (gedoopt in GG Nieuwerkerk) 
x 1890 Wilhelmina Johanna Viergever (1865-1940), belijdenis Zierikzee 1887, 1906 attestatie uit 
Oosterland 
Kinderen: 
1. Cornelia Jacoba (1891-1953), belijdenis 1916, 1918 gehuwd met Martinus Kleemans (zie aldaar). 
2. Daniel Johannis (1892-1952), belijdenis 1919, volgt hieronder. 
3. Ida Maria (1894-1959), belijdenis 1921, 1920 gehuwd met Jacob Kik (zie aldaar). 
4. Jacob Cornelis (1896-1989), belijdenis 1924, volgt hieronder. 
5. Johannis Nicolaas (1898-1990), belijdenis Melissant 1921, 1921 naar Nieuwerkerk, 1927 naar 
Kampen, 1937 gehuwd met Maria Elizabeth Maatje Geleijnse NJdr (daarna te Soest). 
6. Nico Wilhelm (1902-1982), belijdenis 1925, 1932 gehuwd met Willemina van Hekke (naar 
Noordgouwe). 
 
Flikweert, Daniel Johannis (1892-1952), landbouwer, belijdenis 1919, diaken 1928-1941 
x 1919 Johanna Heijboer (1893-1978), belijdenis GG 
Kinderen: 
1. Cornelis Pieter (1920-2008), 1946 gehuwd met Adriana Jozina Bal (naar Valkenswaard). 
2. Wilhelmina Johanna (1923-2008), belijdenis 1948, 1948 gehuwd met Maarten van Dijke Johzn 
(naar Dordrecht). 
3. Jannetje Pieternella (1924), 1956 gehuwd met Cornelis Koerts en verhuisd. 
4. Pieter Cornelis (1926), 1951 gehuwd met Riemke Berendina de Vries (naar Canada). 
5. Jacob Cornelis (1930-1980), 1959 gehuwd met Jannetje van der Hoek (1962 naar Vlaardingen). 
 
Flikweert, Jacob Cornelis (1896-1989), landbouwer, belijdenis 1924 
x 1925 Bartelina Adriana Jonker (1901-1990) 
Kinderen: 
1. Cornelis Pieter (1926), belijdenis 1952, 1955 gehuwd met Marietje Neeltje Brommersma (te 
Nieuwerkerk). 
2. Marietje Elizabeth (1927), belijdenis 1950, 1954 gehuwd met Marinus Cornelis Rentier Jaczn. 
3. Wilhelmina Johanna (1929), 1952 gehuwd met Jacobus Sies (naar Zierikzee). 
4. Pieternella Geertje (1934), belijdenis 1958, 1961 gehuwd met Olivier bij de Vaate (naar 
Kerkwerve). 
 
Flikweert, Jacob Gzn (1899-1981), landbouwer, belijdenis 1925, organist 
x 1934 Janna Johanna Krabbe (1911-1959), belijdenis 1935 
Kinderen: 
1. Jansje (1935). 
2. Hendrik Merkus (1936-1968). 
 
Fokker, Johannis (1850-1913), geb. Noordwelle, landarbeider, belijdenis Zierikzee 1881 
x 1887 Dirkje Stoutjesdijk (1854-1931), geb. Bruinisse 
Zij vestigden zich in 1907 te Noordgouwe (GK Zierikzee). Geen van de kinderen werd in NHK gedoopt. 
Kinderen: 
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1. Pieter (1888). 
2. Adriaan (1889-1969), belijdenis 1911, bleef ongehuwd en woonde in bij jongste zus. 
3. Jan Cornelis (1890). 
4. Cornelia Adriaantje (1896-1995), 1920 gehuwd met Marinus Fonteijne (zie aldaar).  
 
Folmer, Jan (1842-1919), geb. Noordgouwe, landarbeider, belijdenis 1872  
x 1872 Janna Lena Braam (1852-1929), belijdenis 1892 
Kinderen: 
1. Elizabeth Tannetje (1873-1958), belijdenis 1896, 1908 gehuwd met Marinus W. de Kok (zie aldaar). 
2. Tannetje Jozina (1874-1957), 1898 gehuwd met Jan Johannis van 't Hoff (naar Oosterland). 
3. Maria (1874-1953), 1904 gehuwd met Jan Kik en 1927 gehuwd met Leunis Daniel van Klinken (zie 
aldaar). 
4. Joost (1877-1948), belijdenis 1901, volgt hieronder. 
5. Dina (1880-1960), 1907 gehuwd met Andries van de Zande (GG). 
6. Simon (1883-1944), 1907 gehuwd met Adriana Siese (1908 naar NHK). 
7. Maximiliaan (1884-1965), belijdenis 1908, volgt hieronder. 
8. Jannetje (1887-1942), belijdenis 1916, 1910 gehuwd met Willem van Diest (zie aldaar). 
9. Jakobus (1889-1953), belijdenis 1916, 1921 gehuwd met Maria Braam Mdr (naar GG). 
10. Johanna (1891-1983), belijdenis 1913, 1913 gehuwd met Willem de Reus Hzn (naar Den Haag). 
 
Folmer, Joost (1877-1948), landarbeider, belijdenis 1901 
x 1903 Geertruida Overbeeke Johdr (1877-1969), belijdenis 1901 
Kinderen: 
1. Sara Johanna (1905-1981), belijdenis 1928, 1928 gehuwd met Karel Eerland (zie aldaar). 
2. Johannis (1908-1995), belijdenis 1945, volgt hieronder. 
3. Jan (1909-1995), 1936 gehuwd met Adriaantje Vane (1941 naar GG). 
4. Janna Lena (1911-1937), bleef ongehuwd. 
5. Christina (1913-1994), belijdenis 1938, 1940 gehuwd met Leendert Martinus van der Male (zie 
aldaar). 
6. Jozina (1916-2008), belijdenis 1938, bleef ongehuwd. 
 
Folmer, Maximiliaan (1884-1965), landarbeider, belijdenis 1908 
x 1906 Anna van Dijke (1885-1956), belijdenis 1908 
Kinderen: 
1. Jan (1909-1983), 1939 gehuwd met Maria van der Stoep (naar Delft). 
2. Maarten (1911-1989), belijdenis 1940, volgt hieronder. 
3. Dingenis (1917-1945), bleef ongehuwd. 
 
Folmer, Johannis (1908-1995), belijdenis 1945, gemeentewerkman, koster 
x 1945 Cornelia Robbemont (1923), belijdenis 1945 
Tien kinderen. 
 
Folmer, Maarten (1911-1989), landarbeider, belijdenis 1940 
x 1938 Tona Jacoba Overbeek JAdr (1915-2002), belijdenis 1939 
Zij verhuisden op 04-10-1954 naar Capelle aan den IJssel. 
Drie kinderen. 
 
Fonteijne, Marinus (1888-1963), geb. Noordgouwe, schoenmaker, belijdenis Zierikzee 1919 
x 1920 Cornelia Adriaantje Fokker Johdr (1896-1995), belijdenis Zierikzee 1917 
Zij vestigden zich op 01-05-1926 vanuit Noordgouwe te Nieuwerkerk met (vanaf 1928) haar broer 
Adriaan Fokker. Zij verhuisden op 29-12-1968 naar Kapelle. 
Kinderen: 
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1. Lena Dirkje (1921), belijdenis 1941, 1941 gehuwd met Nicolaas Viergever (naar Noordgouwe). 
2. Dirkje Johanna (1922-2016), bleef ongehuwd (naar Delft). 
3. Leendert Johannes (1926), 1952 gehuwd met Cornelia Janna Jozina van den Berge (naar 
Rotterdam). 
 
Geleijnse, Nicolaas Johannis (1864-1938), geb. Haamstede, manufacturier, belijdenis 1885, diaken 
1899-1905 en 1921-1929 
x 1890 Janna Wilhelmina Hemelrijk (1863-1922), belijdenis 1887 
Hij verhuisde 16-08-1930 naar Barneveld (De Glind). 
Kinderen: 
1. Bartel (1891-1969), 1918 gehuwd met Maria Christine de Bruijn (naar Barneveld). 
2. Jan Andries (1892-1961), 1921 gehuwd met Maria Dompeling (naar Delft, later Den Haag). 
3. Johannis (1896-1953), 1922 gehuwd met Maria Petronella Leupen (naar Enschede, later 
Amsterdam). 
4. Maria Elizabeth Maatje (1899-1944), belijdenis 1923, 1937 gehuwd met Johannis Nicolaas 
Flikweert (al in 1930 naar Arnhem). 
5. Clement (1905-1973), 1957 gehuwd met Elizabeth Faber (in 1934 naar Haarlem). 
 
De Gelleke, Elizabeth Johanna (1866-1953), geb. Sluis, belijdenis Rotterdam 1903, bleef ongehuwd. 
Zij vestigde zich op 09-09-1929 vanuit Anna Jacobapolder bij haar zus S.C. van Klinken-de Gelleke. Zij 
verhuisden beiden op 08-12-1951 naar Zierikzee. 
 
Gelok, Marinus (1794), geb. Oud-Vossemeer, wagenmaker 
x 1824 Adriana Goedegebure (1800), geb. Sint-Annaland 
Zij scheidden zich in 1847 af – zoon Jan al eerder – en emigreerden op 01-03-1854 naar Grand 
Rapids. Alleen de jongste dochter Adriaantje (1849) werd in 1849 niet in NHK gedoopt. 
Kinderen: 
1. Jan (1824), volgt hieronder. 
2. Abraham (1825). Hij emigreerde al in 1847 naar Noord-Amerika. 
3. Klazina Johanna (1830). 
4. Anthonij (1832). Hij emigreerde al in 1850 naar Noord-Amerika. 
5. Jozua (1833-1854). 
6. Cornelis (1835). 
7. Jozijna Neeltje (1837). 
8. Marinis (1839). 
9. Christina (1842). 
10. Willem (1844). 
11. Adriaantje (1849). 
 
Gelok, Jan (1824-1889), wagenmaker, diaken 1846-1850 
x 1. 1848 Alida Wagemaker Jdr (1821), geb. Ouwerkerk; x 2. 1860 Maatje Kip (1834-1870), geb. 
Dreischor. Zij emigreerden in 1850 vanuit Oosterland naar Grand Rapids. 
Kind, voor zover in Nederland geboren: 
1. Marinus (1849-1851). 
 
Geluk, Marinus Cornelis (1852-1934), geb. Stavenisse, landarbeider 
x 1875 Adriana de Jonge (1852-1915), geb. Oud-Vossemeer 
Zij woonden vanaf 1891 te Nieuwerkerk en verhuisden in 1904 met hun kinderen naar Zierikzee. Bij 
hen woonde haar vader Daniël de Jonge (1816-1900), eveneens lid GK. 
Kinderen: 
1. Daniël (1877), 1904 gehuwd met Johanna Hoogstrate. 
2. Pieternella (1878), 1902 gehuwd met Marinus Cornelis de Zwarte. 
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3. Maria (1880), 1902 gehuwd met Hendrik Haze. 
4. Marina (1888). 
5. Pieter Adriaan (1891). 
6. Adriaan Marinus (1893). 
 
Goosen, Frans (1813), geb. Baarland, hoefsmid 
x 1837 Kaatje Wagemaker Jdr (1820). 
Hij scheidde zich in 1840 af. Zij emigreerden in 1852 naar Grand Rapids. 
Alleen hun oudste zoon werd nog in de NHK gedoopt. Dochter Martina werd in 1850 te Sint-
Philipsland door ds. Ledeboer gedoopt. 
Kinderen: 
1. Jan (1838). 
2. Janna Armina (1840). 
3. Arman (1842). 
4. Anna (1845). 
5. Martina (1849). 
6. Pieter (1851). 
 
Goote, Cornelis (1796), geb. Sint-Maartensdijk, mandenmaker 
x 1822 Lena Kik (1767-1854), weduwe van resp. Mattheus Roskam en Marcus Schooff. 
Zij waren in 1836 de eerste afgescheidenen te Nieuwerkerk. Hij emigreerde in 1857 naar Noord-
Amerika. 
 
Van der Graaf, Johan Christoffel (1894-1967), geb. Zierikzee, slager, belijdenis Halfweg 1914 
x 1920 Catharina Neeltje Klaassen (1899-1978), geb. Haarlemmermeer, belijdenis Hoofddorp 1919 
Zij vestigden zich op 28-12-1931 vanuit Haarlemmermeer. Zij verhuisden op 27-11-1953 naar 
Voorschoten. 
Kinderen: 
1. Pieter (1921-1945). 
2. Johan Christoffel (1922). 
3. Lubertus (1923). 
4. Elisabeth (1925). 
5. Leendert Cornelis (1926). 
6. Gerrit (1929). 
7. Hendrika Sophia (1930-1947). 
8. Clazina Catharina Neeltje (1939). 
 
Van Graafeiland, Johannes (1804-1863), in 1850 nog ouderling in NHK 
x 1828 Janna van Farowe Adr (1803-1891) 
Zij behoorde volgens het bevolkingsregister al in 1870 met haar kinderen tot CGK. 
Kinderen (allen nog gedoopt in NHK): 
1. Cornelia (1829-1858), bleef ongehuwd. 
2. Jacob (1830-1892), volgt hieronder. 
3. Maria (1833-1917), belijdenis 1861, 1861 gehuwd met Giljam Braam (zie aldaar). 
4. Adriana (1839-1872), bleef ongehuwd. 
5. Elizabeth (1841-1906), 1861 gehuwd met Pieter van der Welle Jzn (naar Sint-Annaland). 
6. Leendert (1850), in 1873 gehuwd met Janna van der Maas, emigreerden in 1881 met zeven 
kinderen vanuit Oosterland naar Grand Rapids. 
 
Van Graafeiland, Jacob (1830-1892), landbouwer 
x 1860 Elisabeth van der Maas (1836-1910), geb. Oosterland 
Zij verhuisde op 19-08-1895 naar Zierikzee. 
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Kinderen (allen gedoopt in CGK): 
1. Janna Cornelia (1860-1942), 1886 gehuwd met Jan van Damme (naar Kerkwerve). 
2. Johannis (1864-1953), belijdenis 1895, volgt hieronder. 
3. Willemina (1866-1900), 1885 gehuwd met Pieter Kornelis Boogaart (zie aldaar). 
4. Adriana Willempje (1870-1954), 1896 gehuwd met Paulus Crezee (naar Ooltgensplaat). 
 
Van Graafeiland, Johannis (1864-1953), landbouwer, belijdenis 1895 (in 1899 over naar Zierikzee) 
x 1896 Jacoba Marina Capelle Wdr (1871-1934), belijdenis GK Zierikzee 1896 
Zij verhuisden op 19-12-1908 naar Nieuwe Tonge en woonden vanaf 08-07-1911 te Zierikzee. 
Kinderen (allen gedoopt te Zierikzee): 
1. Elizabeth Jacoba (1897). 
2. Neeltje Willemina (1899). 
3. Jacoba Elizabeth (1904). 
 
De Groene, Jan (1794-1847), geb. Zonnemaire, arbeider, koopman (geen lid) 
x 1821 Adriana Kister (1787-1863), in 1845 afgescheiden van NHK 
Bij hen woonde ds. Sterkenburg in 1845/1846 enige tijd in. 
Kinderen: 
1. Simon Kister (1815-1874), volgt (zie bij Kister). 
2. Leendert de Groene (1825-1906), volgt hieronder. 
 
De Groene, Leendert Jzn (1825-1906), landbouwer, winkelier, in 1860 kerkmeester 
x 1849 Jannetje Kievit Hdr (1824-1906), geb. Oosterland 
Zij verhuisden op 06-03-1872 naar Terneuzen. 
 
Haaijman, Adriaan Gerardus (1890), landarbeider, geen lid 
x 1919 Davina Catharina van Klinken LDdr, belijdenis 1919 
Zij verhuisden op 27-03-1926 naar Rotterdam (zij met attestatie naar Delfshaven) 
Kinderen: 
1. Pieter (1920). 
2. Leunis Daniël (1921). 
 
Den Haan, Johannes Marinus (1911-1976), geb. Zierikzee, belijdenis Zierikzee 1939, ouderling 
x 1. 1939 Adriaantje de Munnik (1913-1972), geb. Noordgouwe; x 2. 1974 Baukje Speelman (1913-
2000), geb. Sneek. Zij vestigden zich op 01-03-1956 vanuit Middenmeer te Nieuwerkerk. 
Zeven kinderen. 
 
De Haas, Jan (1844-1921), landarbeider, geen lid maar wel kerkganger 
x 1876 Cornelia Lems (1841-1927) 
Kind (in CGK gedoopt): 
1. Jannetje (1881-1945), belijdenis 1904, 1907 gehuwd met Jacob van der Weijde (zie aldaar). 
 
Hanse, Jan (1821-1885), landbouwer te Sirjansland 
x 1860 Cornelia Smallegange Jacdr (1832-1907) 
Zij vestigde zich op 13-02-1902 met zoon Jozua en dochter Sara vanuit Bruinisse te Nieuwerkerk. 
Kinderen (allen in CGK gedoopt): 
1. Willemina Jannetje (1861-1939), 1879 gehuwd met Jacob de Rijke (NHK). 
2. Jacobus (1862-1874). 
3. Adriaan Cornelis (1863-1952), 1891 gehuwd met Neeltje Pieternella Hendrikse (naar Duivendijke). 
4. Johannes Pieter (1864-1909), 1890 gehuwd met Louwrina de Vrieze (naar Dreischor). 
5. Cornelis Jan (1866-1942), 1897 gehuwd met Pieternella Beije (naar Dreischor). 
6. Pieter Johannes (1866), naar California. 
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7. Jan Adriaan (1868-1935), 1901 gehuwd met Pieternella Willemina de Bruine (NHK). 
8. Jannetje Kornelia (1870-1894), ongehuwd. 
9. Linderien Willem (1871-1942), 1899 gehuwd met Cornelia Maria Vogel (schippersfamilie). 
10. Jozua (1873-1940), volgt hieronder. 
11. Jakobus (1875-1938), 1901 gehuwd met Janna Hubrina Minne (naar Dreischor). 
12. Sara (1876-1908), 1906 gehuwd met Leendert Beije (naar Oosterland). 
 
Hanse, Jozua (1873-1940), winkelier, belijdenis 1906 
x 1905 Elizabeth Maatje Hemelrijk (1869-1925), belijdenis 1890 
Kinderen: 
1. Cornelia Maria (1905-1980), 1933 gehuwd met Adriaan Olree (naar Dordrecht). 
2. Jan Andries (1910-1988), belijdenis 1938, volgt hieronder. 
 
Hanse, Jan Andries (1910-1988), controleur, belijdenis 1938 
x 1940 Janna Geertruida Roukema (1913-1998), belijdenis 1938 (uit NHK) 
Zij verhuisden op 22-11-1956 naar Zierikzee. 
Drie kinderen. 
 
Van der Have, Theunis (1821-1896), geb. Sirjansland, schipper 
x 1847 Thona Landegent (1820-1886), geb. Zonnemaire. 
Zij vestigden zich omstreeks 1853 vanuit Sirjansland te Nieuwerkerk. Zij verhuisden in 1880 naar 
Yerseke. 
Kinderen (allen niet in NHK gedoopt): 
1. Joost (1847-1922), volgt hieronder. 
2. Martina (1849), 1871 gehuwd met Hendrik Okkerse (naar Yerseke). 
3. Dingena (1851-1925), 1873 gehuwd met Jan van Vessem (naar Bruinisse). 
4. Pieter (1855), 1881 gehuwd met Maria van der Endt (naar Yerseke). 
5. Hubrecht (1857). 
 
Van der Have, Joost (1847-1922), schipper 
x 1870 Sara Heijboer (1846-1915) 
Zij verhuisden op 13-06-1879 naar Yerseke. 
Kinderen, voor zover te Nieuwerkerk geboren (gedoopt in CGK): 
1. Tonis (1870). 
2. Jakob (1871). 
 
Van der Have, Johannis (1852-1935), landarbeider, belijdenis 1881, geroyeerd december 1911 
x 1880 Maria Jacoba Dijkgraaf Mdr (1855-1897) 
Kinderen (gedoopt in CGK): 
1. Johannis Marinus (1880-1941), volgt hieronder. 
2. Cornelia (1881-1893). 
3. Pieternella Hermina (1884-1976), belijdenis 1904, 1903 gehuwd met Johannes Cornelis Brekel-
mans (NHK). 
4. Marina Pieternella (1886-1926), 1910 gehuwd met Kornelis Jakobus Folmer (naar Noordgouwe). 
5. Marinus (1889-1978), 1924 gehuwd met Antonia Jacobje Visser (naar Amsterdam). 
6. Cornelia (1893-1979), 1916 gehuwd met Adriaan Leendert van der Maas (naar Oud-Vossemeer). 
 
Van der Have, Johannis Marinus (1880-1941), landarbeider, geroyeerd 13 juni 1919 
x Janna Geleijnse (1888-1986), belijdenis 1916 
Zij vestigden zich op 01-05-1915 vanuit Haamstede en keerden op 02-05-1921 terug naar 
Haamstede. 
Kinderen: 
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1. Janna (1910). 
2. Johannis Marinus (1913). 
3. Marinus (1914). 
4. Jacobus (1916). 
5. Paulina (1918). 
6. Cornelia (1920). 
 
Heijboer, Jakob (1811-1865), landarbeider 
x 1835 Jannetje Kwaak (1815-1857), geb. Oosterland. 
Haar ouders behoorden in 1836 tot de eerste afgescheidenen te Oosterland.  
Kinderen (jongste dochter werd in 1854 niet in NHK gedoopt): 
1. Davina (1836-1907), 1861 gehuwd met Jakob van Klinken (zie aldaar). 
2. Cornelis (1840-1898), volgt hieronder. 
3. Sara (1846-1915), 1870 gehuwd met Joost van der Have (zie aldaar). 
4. Martina (1854-1910), 1875 gehuwd met Willem Eerland (naar Stavenisse, later naar Rotterdam). 
 
Heijboer, Cornelis (1840-1898), landarbeider 
x 1. 1866 Roka Blonker (1844-1867) en x 2. 1868 Cornelia Willemijna Overbeeke (1838-1922), 
belijdenis 1869 
In 1866 werd een jong overleden kind uit zijn eerste huwelijk nog in NHK gedoopt. 
Kinderen (allen gedoopt in CGK): 
1. Jannetje (1871-1897), belijdenis 1894, 1893 gehuwd met Jacob de Valk (zie aldaar). 
2. Pieter (1873-1953), belijdenis 1905, volgt hieronder. 
3. Jakob (1876-1962), belijdenis 1900, volgt hieronder. 
4. Jozina (1880-1894). 
 
Heijboer, Pieter Czn (1873-1953), landarbeider, belijdenis 1905 
x 1905 Kathalina Zorge Jdr (1882-1953), belijdenis 1905 
Kind: 
1. Jannetje Cornelia (1906-1978), 1954 gehuwd met Engel Pouderoyen (al in 1923 naar Rotterdam). 
 
Heijboer, Jakob Czn (1876-1962), landarbeider, belijdenis 1900 
x 1901 Maatje Adriana Braam Gdr (1873-1949), belijdenis 1896 
Kind: 
1. Kornelis Guiliam (1902-1979), belijdenis 1928, volgt hieronder. 
 
Heijboer, Pieter Johzn (1869-1917), landbouwersknecht 
x 1892 Jannetje van Klinken Jacdr (1870-1950) 
Zijn ouders behoorden tot de NHK. Zij gingen evenals haar ouders in 1900 over naar GG. De vijf 
oudste kinderen werden nog in GK gedoopt, de jongste zeven in de GG. 
Kinderen (voor zover in GK gedoopt): 
1. Johanna (1893-1978), 1919 gehuwd met Daniel Johannis Flikweert (zie aldaar). 
2. Jakob (1894). 
3. Johannis (1895). 
4. Davina (1897). 
5. Pieternella (1898). 
 
Heijboer, Johannis Johzn (1876-1918), landarbeider, belijdenis 1901 (voordien NHK) 
x 1902 Jozina Overbeeke (1877-1941), belijdenis 1900 
Kinderen: 
1. Johannis (1903-1966), belijdenis 1929, volgt hieronder. 
2. Jacoba (1904-1976), belijdenis 1925, 1925 gehuwd met Paulus Schiettekatte (zie aldaar). 
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3. Johanna (1909-1991), belijdenis 1933, 1946 gehuwd met Abraham Landman (naar Haamstede). 
4. Maria (1912-1974), bleef ongehuwd (1946 naar Haamstede). 
5. Pieternella (1914-1927). 
 
Heijboer, Kornelis Guiliam (1902-1979), landarbeider, belijdenis 1928, koster 
x 1931 Jacoba Pieternella Peute Jacdr (1904-1994), belijdenis 1928 
Zij vestigden zich 1947 te Duivendijke en keerden op 17-02-1963 terug naar Nieuwerkerk. 
Elf kinderen. 
 
Heijboer, Johannis (1903-1966), landarbeider, belijdenis 1929 
x 1933 Dana Bakker Jacdr (1908-2002), belijdenis 1930 
Zij verhuisden op 28-11-1945 naar Vleuten-De Meern en behoorden daar tot de Geref. Kerken 
(vrijgemaakt). 
Eén kind. 
 
Hemelrijk, Jan Andries Hemelrijk (1829-1890), schoenmaker, ouderling 
x 1857 Maria Folmer (1833-1900), belijdend lid (zus van Jan Folmer) 
In 1858 werd een jong overleden kind nog in NHK gedoopt. 
Kinderen (beiden in CGK gedoopt): 
1. Janna Wilhelmina (1863-1922), belijdenis 1887, 1890 gehuwd met Nicolaas Johannis Geleijnse (zie 
aldaar). 
2. Elizabeth Maatje (1869-1925), belijdenis 1890, 1905 gehuwd met Jozua Hanse (zie aldaar). 
 
Hendrikse, Marinus (1805-1862), geb. Nieuwerkerk, arbeider, winkelier 
x 1832 Josina Timmerman (1811-1856), geb. Ouwerkerk 
Zij scheidden zich in 1840 af van NHK. Hun kinderen werden tot en met 1840 in NHK gedoopt. 
Kinderen: 
1. Johannis (1835-1861), ongehuwd. 
2. Leendert (1840-1906), 1862 gehuwd met Barbara van Espen (naar Kerkwerve). 
3. Willemina (1841-1912), 1862 gehuwd met Jacob Laban (vanaf 1878 te Rotterdam). 
4. Neeltje (1846-1867), ongehuwd. 
5. Nehemia (1850-1926), 1871 gehuwd met Marina Tuinman (naar Kerkwerve). 
 
Heuseveldt, Boudewijn (1884-1957), rijwielmonteur 
x 1911 Pieternella Hendrikse (1876-1956), belijdend lid 
Kinderloos. Zij vestigden zich op 10-09-1925 vanuit Oosterland te Nieuwerkerk (zij met attestatie) 
 
Heuzeveldt, Marinus (1902-1956), geb. Rotterdam, predikant 1931-1935 
x 1931 Elizabeth Margaretha van der Lelie (1901-1996), geb. Gouda 
Zij verhuisden op 01-05-1935 naar Hazerswoude en woonden vanaf 20-02-1946 te Slikkerveer. 
Kinderen: 
1. Antonie (1933). 
2. Wilhelmina (1935). 
 
Hogerheide, Marinus Leendert (1898-1944), landarbeider (geen lid) 
x 1923 Catharina Adriana Kort Cdr (1901-1974), belijdenis 1923 
Onttrokken 1938. Zij verhuisden op 01-05-1940 naar Duivendijke. 
Drie kinderen: 
 
Hoogerland, Cornelis (1808-1856), landbouwersknecht (hij bleef NHK) 
x Jannetje Gertse (1812-1885) 
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Zij sloot zich omstreeks 1870 aan bij CGK. In het lidmatenregister NHK 1870-1890 is haar naam 
doorgehaald. 
Kinderen (allen in NHK gedoopt): 
1. Catholina (1833-1898), 1859 gehuwd met Pieter de Ruijter (naar Noordgouwe, CGK). 
2. Abraham (1835-1891), volgt hieronder. 
3. Elizabeth Johanna (1839-1911), 1863 gehuwd met Jan Zorge (zie aldaar). 
4. Stoffel (1850-1922), belijdenis 1885, volgt hieronder. 
5. Jacob (1853-1938), volgt hieronder. 
 
Hoogerland Jaczn, Johannes (1836-1916), landarbeider, belijdenis 1872 
x Dina Plokhaar (1843-1926), belijdenis 1893 
Kinderen (alleen het oudste kind werd nog in NHK gedoopt): 
1. Janna (1869-1933), 1889 gehuwd met Jan Ringelberg (NHK) (naar Zwijndrecht). 
2. Cornelia (1872-1953), 1893 gehuwd met Leendert Siese (NHK). 
3. Catholina (1874-1963), bleef ongehuwd, was belijdend lid GK Zierikzee. 
4. Kornelis (1877-1951), 1906 gehuwd met Cornelia Muilwijk (naar Zwijndrecht). 
5. Jacoba (1881-1969), belijdenis 1903, 1903 gehuwd met Leendert de Bil (zie aldaar). 
6. Pieter (1889-1972), bleef ongehuwd (in 1931 “afgevoerd”). 
 
Hoogerland, Abraham (1835-1891), landarbeider 
x Jannetje de Guijt (1832-1901) 
Zij scheidden zich omstreeks 1869 af. De vier oudste kinderen werden nog in NHK gedoopt. 
Zij emigreerden in maart 1873 naar Cincinnati, Ohio. 
Kinderen: 
1. Cornelis (1864). 
2. Marinus (1866). 
3. Jan (1867). 
4. Maria (1868). 
5. Johannis (1869). 
6. Anthonie (1870). 
 
Hoogerland, Stoffel (1850-1922), landarbeider, belijdenis 1885 
x Janna Hendrina Bal Wdr (1856-1944), belijdenis 1879 
Kinderen: 
1. Maatje (1881-1953), 1906 gehuwd met Kornelis Stoutjesdijk (naar Apostolische Gemeente). 
2. Jannetje (1884-1953), belijdenis 1907, 1907 gehuwd met Hendrik Merkus Krabbe (zie aldaar). 
3. Cornelis (1887-1953), belijdenis 1917, volgt hieronder. 
4. Willem (1891-1973), 1924 gehuwd met Teuntje van der Mark (naar Vlaardingen). 
5. Catholina (1894-1953), belijdenis 1916, 1916 gehuwd met Frederik Cats (zie aldaar). 
6. Jozeas (1897-1953), belijdenis 1920, volgt hieronder. 
 
Hoogerland, Jakob (1853-1938), landarbeider 
x Lizabeth Bom Jdr (1850-1916) 
Zij emigreerden op 07-07-1881 kinderloos naar Grand Rapids (Michigan). 
 
Hoogerland, Cornelis (1887-1953), landarbeider, belijdenis 1917 
x Cornelia Mol (1894-1953), belijdenis 1948 
Kinderen: 
1. Stoffel (1923-1998), belijdenis 1947, 1947 gehuwd met Lena Flikweert Wdr (te Nieuwerkerk). 
2. Adriana Marina (1926-1953), belijdenis 1949, bleef ongehuwd. 
3. Janna Hendrina (1929-1953), belijdenis 1952, bleef ongehuwd. 
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Hoogerland, Jozeas (1897-1953), landarbeider, belijdenis 1920 
x Willempje Viergever Ldr (1902-1953), belijdenis 1928 
Kinderen: 
1. Janna Hendrina (1931-1953), belijdenis 1952, bleef ongehuwd. 
2. Laurina (1937-1953), bleef ongehuwd. 
 
De Jonge, Cornelis Leonard (1883-1953), geb. Vlissingen, hoofdonderwijzer, ouderling 1925-1947 
x 1912 Catharina Johanna Bastmeijer (1884-1950), geb. Bruinisse 
Kinderen: 
1. Margaretha Suzanna (1919-2007), 1943 gehuwd met Johannes Leendert Tieleman JHzn (naar 
Geleen). 
2. Johanna Margaretha (1924), belijdenis 1945, 1949 gehuwd met Johannis Rotte (zie aldaar). 
 
Kallewaard, Jacobus (1856-1930), geb. Colijnsplaat, wagenmaker 
x 1876 Adriana de Vos Mdr (1858-1929) 
Zij verhuisden omstreeks 1880 naar De Werken en Sleeuwijk. 
Kinderen, voor zover te Nieuwerkerk: 
1. Pieter Jakobus (1876). 
2. Marinus (1878-1880). 
 
Kik, Adriaan Mzn (1882-1952), landarbeider, belijdenis 1905 (afkomstig uit GG) 
x 1906 Gieltje van Dijke Mdr (1883-1953), belijdenis 1904 
 
Kik, Jacob (1892-1976), landbouwer, behoorde tot GG 
x 1920 Ida Maria Flikweert Cdr (1894-1959), belijdenis 1921, 24-11-1924 naar GG 
Kinderen (voorzover in GK gedoopt): 
1. Adrianus Cornelis (1921). 
2. Cornelis Adrianus (1923). 
 
Kik, Pieter (1917-2009), belijdenis 1943 (afkomstig uit GG) 
x 1946 Geertruida Jozina Landman (1914-2002), geb. Haamstede, belijdenis Haamstede 
Twee kinderen. 
 
Kister, Pieter (1792-1852), arbeider 
x 1825 Dingena van der Have (1786-1858) 
Kinderloos. Zij scheidde zich kort na 1852 als weduwe af van NHK. 
 
Kister, Simon (1815-1874), winkelier, zoon van Adriana de Groene-Kister (zie aldaar), diaken 
x 1841 Maria Stouten (1821-1903) 
Zij scheidden zich in 1847 af van NHK. Zij verhuisde op 26-09-1889 naar Kralingen. 
Inwonend kind (buitenechtelijke dochter van haar zus Jozina): 
1. Janna Stouten (1851), 1884 gehuwd met Adriaan Huisson (1889 naar Kralingen). 
 
Kleemans (tot 1920 Kloote), Cornelis (1858-1943), landarbeider, diaken 1899-1901, ouderling 1901-
1929 
x 1884 Janna Bom Jdr (1854-1943), in 1900 lidmaat 
1. Jan (1885-1953), belijdenis 1908, volgt hieronder. 
2. Eliza (1886-1955), belijdenis 1913, volgt hieronder. 
3. Martinus (1888-1953), belijdenis 1917, volgt hieronder. 
4. Jacob (1891-1953), belijdenis 1916, volgt hieronder. 
5. Jacobus (1892-1980), 1920 gehuwd met Maria de Reus (naar Breda). 
6. Pieter (1896-1980), belijdenis 1919, volgt hieronder. 
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Kleemans, Jan (1885-1953), landarbeider, belijdenis 1908 
x 1910 Catholina Willemina Kort (1887-1953), belijdenis 1912 
Kinderen: 
1. Janna Cornelia (1911-1995), 1935 gehuwd met Marinus van Splunter en verhuisd. 
2. Magdalena Neeltje (1914-2012), 1937 gehuwd met Leendert Krijn Klink (naar Sirjansland). 
3. Cornelis Maarten (1918-1971), 1947 gehuwd met Neeltje Johanna Slager (naar Zierikzee). 
 
Kleemans, Eliza (1886-1955), landarbeider, metselaar, belijdenis 1913 
x 1913 Thona Cats (1889-1953), belijdenis 1913 
 
Kleemans, Martinus (1888-1953), landbouwer, belijdenis 1917 
x 1918 Cornelia Jacoba Flikweert Cdr (1891-1953), belijdenis 1916 
Kinderen: 
1. Cornelis Jan (1918-2000), belijdenis 1943, 1949 gehuwd met Adriana Johanna van de Vrie en in 
1954 hertrouwd met Geertje Wassenaar (1957 naar NHK). 
2. Wilhelmina Johanna (1920-1953), belijdenis 1947, 1948 gehuwd met Albert Geessinus Meijering. 
 
Kleemans, Jacob (1891-1953), landbouwer, belijdenis 1916 
x 1923 Jannetje Sijrier Cdr (1899-1953), belijdenis 1923. 
Drie kinderen. 
 
Kleemans, Pieter (1896-1980), rijwielhersteller, monteur, electriciën, belijdenis 1919, ouderling 1934-
1941 
x 1920 Cornelia Louwrina Hanse (1897-1972), belijdenis 1920 
Zij vestigden zich op 17-11-1924 vanuit Oostburg te Nieuwerkerk en verhuisden op 24-04-1946 naar 
Zierikzee. 
Kind: 
1. Cornelis Johannes (1921-1993), belijdenis 1946, 1947 gehuwd met Jannetje Rentier Cdr (naar 
Zierikzee). 
 
Van Klinken, Leunis Daniel (1806-1891), landarbeider 
x 1827 Marina Bom (1806-1894) 
Hij behoorde al in 1861 tot CGK. 
Kinderen (allen in NHK gedoopt): 
1. Maria (1827), 1856 gehuwd met Pieter Ton en 1857 geëmigreerd naar Grand Rapids. 
2. Janna (1829-1856), 1854 gehuwd met Anthonij de Guijt (NHK). 
3. Adriana (1832), in 1853 geëmigreerd naar Grand Rapids en aldaar gehuwd met Adriaan Heule. 
4. Jacob (1834-1926), volgt hieronder. 
5. Leendert (1836-1893), belijdenis NHK 1854, bleef ongehuwd. 
6. Johannis (1840-1913), geëmigreerd naar Grand Rapids (USA). 
7. Adriaan (1843-1920), volgt hieronder. 
 
Van Klinken, Jacob (1834-1926), landbouwer, diaken 1895-1899 
x 1861 Davina Heijboer (1836-1907) 
Zij gingen in januari 1900 over naar GG. 
Kinderen (allen gedoopt in CGK): 
1. Leunis Daniel (1862-1936), belijdenis 1888, volgt hieronder. 
2. Jacob (1863-1944), belijdenis 1893, volgt hieronder. 
3. Marinus (1866-1939), 1893 gehuwd met Maria van der Kaaij (naar Leiden). 
4. Jan Johannis (1868-1951), belijdenis 1891, volgt hieronder. 
5. Jannetje (1870-1950), 1892 gehuwd met Pieter Heijboer (zie aldaar). 
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6. Marina (1872-1951), belijdenis 1894, 1897 gehuwd met Cornelis Nikolaas Rentier (zie aldaar). 
7. Cornelis (1873-1960), 1925 gehuwd met Neeltje Braam (1900 met ouders naar GG). 
8. Leendert (1878-1949), 1909 gehuwd met Maatje Vendeville (naar Middelburg). 
 
Van Klinken, Adriaan (1843-1920), landbouwer, belijdenis NHK 1869, diaken vóór 1894-1899 
x 1. 1866 Maria Cornelia Stormezand (1844-1870); x 2. 1872 Janna Kooman (1843-1911), belijdenis 
1891 
Zij gingen in januari 1900 over naar GG. 
Kinderen (de twee oudste kinderen werden nog in NHK gedoopt): 
1. Marina (1867-1924), 1896 gehuwd met Kornelis de Graaff (naar Rotterdam). 
2. Catharina (1869-1922), 1895 gehuwd met Pieter Goulooze (naar Vlissingen). 
3. Pieternella (1873-1900), belijdenis 1896, bleef ongehuwd. 
4. Leunis Daniel (1874-1957), 1906 gehuwd met Neeltje Bom (vanaf 1900 GG). 
5. Reinier (1887-1959), 1912 gehuwd met Anna Bouterse (vanaf 1900 GG). 
 
Van Klinken, Leunis Daniel (1862-1936), arbeider, landbouwer, belijdenis 1888 
x 1. 1887 Neeltje Janna Boogerd (1862-1923), belijdenis 1900; x 2. 1927 Maria Folmer Jdr (1874-
1953) 
Kinderen: 
1. Jakob (1888-1952), 1915 gehuwd met Ente Karemaker (naar Amsterdam). 
2. Gabriel (1891-1961), 1918 gehuwd met Maria Boogerd (naar NHK). 
3. Marinus (1892-1942), belijdenis 1920, volgt hieronder. 
4. Davina Catharina (1896-1975), belijdenis 1919, 1919 gehuwd met Adriaan Gerardus Haaijman (zie 
aldaar). 
5. Catharina (1897-1973), belijdenis 1923, 1921 gehuwd met Pieter Boogert (naar Oosterland). 
6. Jan Johannis (1898-1977), 1925 gehuwd met Margaretha Johanna Werdes (naar Amsterdam). 
7. Christiaan (1899-1961), 1927 gehuwd met Maria Cornelia Krabbe Mdr (naar Rotterdam). 
8. Cornelis (1903-1959), 1936 gehuwd met Geertje Klasina Meijer naar Rotterdam). 
9. Christoffel (1905-1973), 1930 gehuwd met Marrigje de Mik (naar Rotterdam). 
 
Van Klinken, Jacob (1863-1944), arbeider, landbouwer, belijdenis 1893, diaken 1903-1914 
x 1. 1896 Janna Stouten Johdr (1871-1920), belijdenis 1904; x 2. 1925 Suzanna Cornelia de Gelleke 
(1874-1961), belijdenis Rotterdam 1898, in 1921 met attestatie uit Haamstede. 
 
Van Klinken, Jan Johannis (1868-1951), landbouwer, belijdenis 1891 
x 1894 Marina Sijrier (1869-1929), belijdenis 1892 
Zij gingen in januari 1900 over naar GG. 
Kinderen: 
1. Helena Jacomina (1896) 
2. Davina (1899). 
3. Jacob (1901). 
4. Leunis Daniel (1904). 
 
Van Klinken, Marinus (1892-1942), arbeider, grondwerker, belijdenis 1920 
x 1919 Pouwlina van den Ouden (1892-1943), belijdenis 1920 
Kinderen: 
1. Leunis Daniël (1919-1976), bleef ongehuwd. 
2. Abraham (1922-1984), 1950 gehuwd met Maria Koster (naar Hoogeveen). 
3. Neeltje Janna (1925-2000), 1948 gehuwd met Roelof Ornee (naar Zierikzee). 
4. Catholina Helena (1929). 
5. Jacob Pieter (1932). 
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Kluijt, Willem (1821-1890), arbeider 
x 1852 Anna van ´t Hof (1826-1853); x 2. 1855 Janna Cornoelje (1831-1910), geb. Poortvliet 
Zij verhuisden in 1868 van Oosterland naar Nieuwerkerk en vestigden zich op 03-05-1878 te 
Haarlemmermeer (ook daar lid GK). 
Kinderen (vanaf 1861 niet meer in NHK gedoopt): 
1. Jacobus (1856). 
2. Kristiaan (1859). 
3. Gerard (1861-1864). 
4. Lena (1866). 
5. Sara (1867-1871). 
 
De Kok, Johannis de Kok (1850-1927), landbouwer, geen lidmaat 
x 1877 Maria van Graafeiland (1833-1917), belijdenis 1861, weduwe van Giljam Braam (zie aldaar) 
Zij scheidden in 1904 van tafel en bed; hij verhuisde naar Duivendijke. 
Kind: 
1. Marinus Willem (1880-1967), belijdenis 1911, volgt hieronder. 
 
De Kok, Marinus Willem (1880-1967), landbouwer, belijdenis 1911 
x 1908 Elizabeth Tannetje Folmer Jdr (1873-1958), belijdenis 1896 
Zij verhuisden op 18-02-1927 naar Sommelsdijk. 
 
Kooijman, Jacob Lambregtse (1773-1841), gareelmaker, schoenmaker 
x 1. 1799 Lena van der Jagt (1774-1835); x 2. 1836 Lena de Waal (1785-1846), weduwe van Marinus 
Lucus. 
Zij behoorden in 1836 tot de eerste afgescheidenen. 
Kinderen: 
1. Cornelia (1799-1868), 1820 gehuwd met Johannes Klippel (naar Oosterland). 
2. Johannes (1801-1870), 1822 gehuwd met Henderina Hage (naar Oosterland). 
3. Willem (1803-1873), volgt hieronder. 
4. Maria (1804), 1826 gehuwd met Leendert Klippel (naar Oosterland). 
5. Lambregt (1808), 1834 gehuwd met Anna Maria Harte, in 1858 geëmigreerd naar Brazilie (NHK). 
 
Kooijman, Willem (1803-1873), landarbeider 
x 1. 1828 Jannetje van 't Hof (1803-1843); x. 2. 1861 Neeltje Johanna Nikerk (1809-1879), wv Jan 
Lucus. 
Kinderen: 
1. Lena (1830-1870), 1857 gehuwd met Willem Overbeeke (zie aldaar). 
2. Jakob (1831-1887), volgt hieronder. 
3. Johannis (1837-1905), 1867 gehuwd met Janna Tak (later te Sirjansland; GK) 
 
Kooijman, Jakob (1831-1887), landarbeider 
x 1869 Bastiana Dooge (1845-1925) 
Kinderen (allen gedoopt in CGK): 
1. Willem (1872-1897), bleef ongehuwd. 
2. Jannetje (1873-1944), belijdenis 1896, 1910 gehuwd met Johannes Marinus Stoutjesdijk (zie 
aldaar). 
3. Leendert (1874-1955), 1902 gehuwd met Johanna Jacoba de Waaij (naar GG). 
4. Johannis (1877-1956), 1908 gehuwd met Jannetje Maria Groen (naar Delft). 
5. Jan (1879-1954), belijdenis 1904, volgt hieronder. 
6. Wilhelmina (1885-1918), belijdenis 1908, 1912 gehuwd met Jan Flikweert Mzn (naar GG). 
 
Kooijman, Jan (1879-1954), landbouwer, belijdenis 1904 



172 

 

x 1903 Cornelia van Westen (1881-1943) 
Zij gingen in 1910 over naar GG, waartoe haar familie behoorde. Zij verhuisden in 1920 naar Strijen. 
Kinderen: 
1. Jakob Cornelis (1904). 
2. Bastiana (1907). 
3. Willem (1909). 
4. Cornelis (1913-1919). 
5. Ida (1918). 
 
Kort, Cornelis (1871-1940), landarbeider, belijdenis 1900 (voordien dooplid NHK) 
x 1894 Janna Bom Jacdr (1872-1947), belijdenis 1895 
Kinderen (allen gedoopt in GK): 
1. Pieter (1894-1945), 1919 gehuwd met Francina de Later (naar Rotterdam). 
2. Jacob (1895-1984), 1921 gehuwd met Elisabeth Sneevliet (naar GG). 
3. Adriaan (1897-1972), 1918 gehuwd met Izabella van Iwaarden (naar Rotterdam). 
4. Catharina Adriana (1901-1974), belijdenis 1923, 1923 gehuwd met Marinus Leendert Hogerheide 
(zie aldaar). 
5. Abraham (1904-1954), volgt hieronder. 
6. Nicolaas (1909-1978), bleef ongehuwd (geroyeerd op 10-10-1932). 
 
Kort, Abraham (1874-1951), landarbeider, belijdenis 1916 (voordien dooplid NHK) 
x 1899 Adriana Pieternella de Graaf (1874-1939), belijdenis 1916 
Kinderen: 
1. Pieter (1901-1905). 
2. Adriana Pieternella (1909-1983), 1934 gehuwd met Jan Willem Sijrier (zie aldaar). 
 
Kort, Abraham Czn (1904-1954), landarbeider 
x 1928 Jozina Wilhelmina Vaane (1905-1988) 
Zij verhuisden op 14-04-1931 naar Sint-Philipsland en woonden later te Haamstede. 
Vier kinderen. 
 
Krabbe, Hendrik Merkus (1867-1930), landbouwer aan Steenzwaanweg 
x 1894 Marina Jacoba Capelle Wdr (1872-1949), belijdenis Zierikzee 1896 
Zij behoorden tot GK te Zierikzee. 
Kinderen (de twee oudsten werden nog gedoopt in NHK, de drie jongsten in GK Zierikzee): 
1. Maarten (1894-1973), 1927 gehuwd met Willemina van der Giessen (lid te Zierikzee). 
2. Willem (1895-1989), 1930 gehuwd met Willemina Cornelia van der Sluis (naar Noordgouwe). 
3. Cornelis (1902-1981), 1929 gehuwd met Pieternella Leenderina van As (naar Oosterland). 
4. Neeltje (1907-1919). 
5. Johan (1910-1953), volgt hieronder. 
 
Krabbe, Maarten Nzn (1875-1938), landbouwersknecht, geen belijdend lid 
x 1900 Levina van der Linde (1877-1958), belijdenis 1900 
Zij verhuisden omstreeks 1905 naar Rotterdam, verhuisden op 11-07-1911 terug naar Ouwerkerk en 
keerden in 1929 weer terug naar Rotterdam. 
Kinderen: 
1. Johanna Adriana (1901-1997), belijdenis 1923, 1924 gehuwd met Marinus de Reus Hzn (zie aldaar). 
2. Maria Cornelia (1903-1994), belijdenis 1926, 1927 gehuwd met Christiaan van Klinken (naar 
Rotterdam). 
3. Nicolaas (1904-1988), 1940 gehuwd met Friederika Christine Johanna Meijers (naar Rotterdam). 
4. Pieternella (1906-1973), 1928 gehuwd met Leendert Verschoor (naar Rotterdam). 
5. Cornelis (1907-1974), 1937 gehuwd met Christina Johanna den Hoed (naar Rotterdam). 
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Krabbe, Hendrik Merkus Nzn (1881-1953), landbouwersknecht, belijdenis 1919 (uit NHK) 
x 1907 Jannetje Hoogerland Sdr (1884-1953), belijdenis 1907 
Kinderen: 
1. Johanna Janna (1908-1997), 1932 gehuwd met Leendert Flikweert (naar GG). 
2. Janna Johanna (1911-1959), belijdenis 1935, 1934 gehuwd met Jacob Flikweert (zie aldaar). 
3. Nicolaas Stoffel (1916-2005), 1952 gehuwd met Geertruida Vroegindeweij (1960 naar CGK). 
4. Maatje Cornelia (1919), belijdenis 1942, 1943 gehuwd met Jan Willem Jonker (naar Bruinisse). 
 
Krabbe, Johan (1910-1953), landbouwer, belijdenis Zierikzee 1931, ouderling 1950-1953 
x 1936 Cornelia Elisabeth Capelle (1906-1953), belijdenis Oosterland 1929 
Kind: 
1. Hendrik Merkus (1937-1953) 
 
Kwaak, Pieter (1834-1914), arbeider 
x 1857 Cornelia van Weijen (1832-1909), geb. Bru 
Zij emigreerden in 1866 naar West-Sayville (Long Island). 
Kinderen: 
1. Boudina (1858). 
2. Willem (1860). 
3. Jakobus (1862). 
 
Laban, Adriaan (1837), arbeider 
x 1862 Lena de Jonge (1831) 
Zij emigreerden op 19-11-1872 met zijn vader Willem Laban naar Grand Rapids. Vanaf 1871 als CG 
vermeld. Zijn broer Jan Laban (1835), in 1880 geëmigreerd en gehuwd met Fransina van IJsseldijk, liet 
vanaf 1871 zijn kinderen niet meer in de NHK dopen. Hij was vanaf 1873 Apostolisch. 
Kinderen (beiden in NHK gedoopt): 
1. Anna (1863). 
2. Willem (1866). 
 
Labrijn, Maatje Willemijntje (1842-1930), belijdenis NHK 1861, ongehuwd 
Labrijn, Adriaantje Pieternella (1843-1927), belijdenis NHK 1864, ongehuwd 
Zij droegen, hoewel zij geen lid waren, met hun stiefzus Janna Jacoba Capelle (1860-1925), die wel lid 
was, financieel fors bij aan de gemeente. Hun moeder, hertrouwd met Adriaan Capelle, was in 1895 
de rijkste inwoner van Nieuwerkerk. 
 
De Later, Jan (1918-1975), geb. Oosterland, landarbeider, belijdenis 1947 
x 1945 Wilhelmina Peute Jakdr (1925-1997), belijdenis 1947 
Zij woonden vanaf 14-07-1948 te Oosterland en verhuisden op 01-10-1953 naar Papendrecht. 
Vier kinderen. 
 
Lievense, Anthonie Leendert (1862-1944), landbouwer 
x 1. 1884 Cornelia van der Weele (1858-1893) en x 2. 1894 Adriana Louwrina Kosten (1859-1943) 
Zij vestigden zich op 01-05-1902 vanuit Duivendijke (attestatie vanuit Brouwershaven) te 
Nieuwerkerk. Hij werd in december 1920 op verzoek “geroyeerd”. 
Kinderen: 
1. Adriaan (1885-1967), 1914 gehuwd met Maria van Donge (naar NHK). 
2. Maatje (1886-1975), 1910 gehuwd met Hubrecht Pieter Maijs (naar Zierikzee). 
3. Louwrina (1888-1955), 1911 gehuwd met Cornelis van der Have (naar Zierikzee). 
4. Johanna (1897-1976), 1946 gehuwd met Pieter Jan Padmos (NHK). 
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5. Adriana Leendrina (1899-1981), 1921 gehuwd met Joannes Petrus van Gool (naar Antwerpen, later 
te Rotterdam). 
 
Lievense, Leendert Cornelis (1887-1982), landbouwersknecht 
x 1912 Maria Rentier Mdr (1889-1977), belijdenis 1912 
Zij verhuisden op 19-05-1924 naar Sirjansland (06-12-1927 met attestatie naar Oosterland), op 02-
05-1932 terug naar Nieuwerkerk en op 01-05-1939 naar Dreischor. 
Kinderen: 
1. Jacoba (1913-2011), 1934 gehuwd met Jan Jacobus van Dienst (naar Zierikzee). 
2. Jannetje (1914-1976), 1946 gehuwd met Conrad F.L. Bekker (naar Arnhem). 
3. Janna (1916-2004), 1937 gehuwd met Johannes de Blonde (naar Noordgouwe). 
4. Marinus Jacobus (1919-1986), 1944 gehuwd met Sara Elena de Feiter (naar Brouwershaven). 
5. Christina Adriana (1926-1997), 1948 gehuwd met Stoffel Job Priemis (naar Renesse). 
6. Helena Jacomina (1933), 1953 gehuwd met Hubrecht Leendert Verton (naar Dreischor). 
 
Van der Linde Jzn, Pieter (1836-1915), landarbeider, dooplid 
x 1857 Maria Nikerk Jacdr (1838-1924), belijdenis NHK 1859 
Zij scheidden zich omstreeks 1862 af van NHK (de twee oudste kinderen werden nog in NHK 
gedoopt). 
Kinderen: 
1. Adriana Willemina (1859-1893), 1882 gehuwd met Jacobus van Dongen (zie aldaar). 
2. Cornelia (1860-1942), 1881 gehuwd met Marinus Olree (naar Sirjansland, GK). 
3. Jakob (1866-1943), volgt hieronder. 
4. Jan (1868-1942), 1890 gehuwd met Cornelia Goudzwaard (naar Rotterdam). 
5. Willem (1874), 1899 gehuwd met Maria Groenendijk (naar Rotterdam). 
6. Levina (1877-1958), belijdenis 1900, 1900 gehuwd met Maarten Krabbe (zie aldaar). 
 
Van der Linde Pzn, Jakob (1866-1943), arbeider 
x 1889 Frederika de Valk (1864-1942) 
Zij verhuisden op 07-05-1892 naar Rotterdam. 
Kind te Nieuwerkerk: 
1. Dina (1891). 
 
Van der Linde, Mzn, Marinus (1913-1995), landbouwer, in 1946 uit Apostolische Gemeente 
x 1943 Johanna Hart (1919-2005), belijdenis 1946 
Twee kinderen. 
 
Lindhout, Abraham (1808-1887), metselaar, geb. Oud-Vossemeer 
x 1837 Kaatje Cornelia van de Sande (1804-1896), geb. Sint-Maartensdijk 
Zij woonden vanaf omstreeks 1860 te Nieuwerkerk. In bevolkingsregister 1860-1871 als Afgescheiden 
vermeld. 
Kinderen: 
1. Jacob Dignus (1838), 1863 gehuwd met Cornelia Jonker (naar Renesse). 
2. Jannetje (1839), 1864 gehuwd met Pieter van de Wiel (naar Rotterdam). 
3. Cornelia (1842), 1875 gehuwd met Stoffel van den Hoek (naar Renesse). 
4. Jan (1846), volgt hieronder. 
 
Lindhout, Jan (1846-1936), geb. Scherpenisse, metselaar (zelf belijdend lid NHK) 
x 1921 Hendrikje Koole (1858-1940), geb. Melissant, eerder gehuwd met Willem de Vos 
Zij ontving na het overlijden van haar man ondersteuning van de diaconie en behoorde dus kennelijk 
tot de Geref. Kerk. Haar man was eerder gehuwd met Janna C.M. de Glopper en Janna Hallingse. 
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Lodewijk, Martinus Kornelis (1791-1865), kuiper 
x 1814 Maria Kik (1797-1865) 
Zij scheidden zich omstreeks 1838 af van NHK (hij was er tot 1837 diaken). Hun jongste dochter werd 
in 1837 nog in NHK gedoopt. 
Kinderen: 
1. Eduard (1815-1907), volgt hieronder. 
2. Adriaan (1817-1893), volgt hieronder. 
3. Adriaantje (1821), 1850 gehuwd met Johannes Kievit (OGG). 
4. Anthonie (1830), 1855 gehuwd met Dina de Kok en naar Oosterland (NHK) (1872 naar Cincinnati). 
5. Jacoba (1837), 1860 gehuwd met Johannes Speijer (zie aldaar). 
 
Lodewijk, Eduard (1815-1907), kuiper te Capelle 
x 1. 1835 Gieltje Cornelia Bal (1814-1851); x 2. 1853 Jacoba Bolijn (1824-1906). 
Zij scheidden zich in 1838 af van NHK. Zij verhuisden 1893 naar Zierikzee. 
Kinderen (oudste kind nog in NHK gedoopt): 
1. Martinus Kornelis (1836-1923), 1867 gehuwd met Maria van den Hooven (naar Elkerzee). 
2. Marinus (1838-1918), volgt hieronder. 
3. Adriaan (1841-1923), 1884 gehuwd met Lena van Damme (NHK). 
4. Johannis (1843-1930), 1876 gehuwd met Maatje van den Hoek (NHK). 
5. Eliza (1848-1865), bleef ongehuwd. 
6. Maria (1850-1918), 1872 gehuwd met Pieter Boot (1878 naar Sloten NH). 
 
Lodewijk, Adriaan (1817-1893), kuiper 
x 1. 1842 Cornelia Bal (1817-1853); x 2. 1855 Maria Cornelia Gravelijn (1831). 
Hij scheidde zich omstreeks 1838 af van NHK. Zij verhuisden op 28-03-1854 naar Oosterland en 
emigreerden op 23-08-1872 naar Grand Rapids. 
Kinderen, voor zover te Nieuwerkerk geboren (twee oudste kinderen nog in NHK gedoopt): 
1. Martinus Kornelis (1843). 
2. Elisabeth Johanna (1845-1870). 
3. Marinus (1847). 
4. Eduard (1849). 
5. Maria Adriana (1851). 
Vanaf 1857 nog acht kinderen te Oosterland (alle in CGK gedoopt). 
 
Lodewijk, Marinus (1838-1918), kuiper 
x 1867 Neeltje Tuijnman Cdr (1841-1877) 
Zij behoorden vanaf 1873 evenals haar familie tot de Katholiek-Apostolische Gemeente. 
Kinderen: 
1. Laurina Gieltje (1869-1891), ongehuwd. 
2. Eduard Kornelis (1871-1923), volgt hieronder. 
3. Cornelia Maria (1873-1969), 1894 gehuwd met Johan Lievense (NHK). 
 
Lodewijk, Eduard Kornelis Mzn (1871-1923), bakker, belijdenis 1896 (uit Apostolische Gemeente) 
x 1894 Maria van Westen Cdr (1873-1953), belijdenis 1894 
Vanaf 1894 te Den Bommel. 1897 terug naar Nieuwerkerk. Zij verhuisde op 28-12-1949 naar dochter 
te Sint-Philipsland. 
Kinderen: 
1. Neeltje Jacoba Wilhelmina (1895-1964), belijdenis 1916, 1923 gehuwd met Florus Pieter Feleus 
(naar Sint-Philipsland). 
2. Cornelis Iman Laurens (1897-1953), 1927 gehuwd met Janna Laurina Blom en in juli 1921 als 
dooplid “geroyeerd”. 
3. Marinus Pieter (1898-1979), belijdenis 1923, volgt hieronder. 
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4. Krina Jacoba (1907-1997), belijdenis 1930, 1928 gehuwd met Jan Wagemaker (zie aldaar). 
 
Lodewijk, Marinus Pieter (1898-1979), koopman, belijdenis 1923. 
x 1924 Marina van de Panne (1901-1979), belijdenis 1925. 
Zij verhuisden op 13-08-1946 naar Haarlem en keerden op 20-01-1969 terug naar Nieuwerkerk. 
 
Luijendijk, Johannis (1846-1914), geb. Den Bommel, landbouwer, in 1877 diaken 
x 1867 Johanna Bal (1836-1885) (NHK) 
Hij scheidde zich op 07-10-1870 af van NHK. 
Zij emigreerden op 07-07-1881 naar Grand Rapids. Hij woonde bij zijn overlijden te Chicago. 
Kinderen (alleen het oudste kind werd in NHK gedoopt): 
1. Willem Kornelis (1868-1877). 
2. Wilhelmina Geerardina Cornelia (1871). 
3. Johannis (1871). 
4. Kornelis (1873). 
5. Hubrecht Willem (1874). 
6. Pieter (1875). 
7. Adriaan (1877). 
 
Van der Maale, Andreas Frederik (1880-1968), landarbeider 
x 1908 Janna van der Ploeg (1880-1958), belijdenis Zierikzee 
Zij vestigden zich op 01-05-1925 vanuit Noordgouwe te Nieuwerkerk (zij met attestatie uit Zierikzee). 
Kinderen: 
1. Willem Cornelis (1910-1988), 1939 gehuwd met Alida in ’t Veld (naar Den Haag). 
2. Dina Maria (1911-1974), 1937 gehuwd met Jacobus van der Cingel (naar Twisk). 
3. Maria Wilhelmina (1912-1978), 1942 gehuwd met Gerrit van den Berge (naar Haamstede). 
4. Cornelis Johannes (1913-1991), 1938 gehuwd met Jacomina Catharina van den Ouden Johdr (naar 
Wieringen). 
5. Izak (1914-2006), belijdenis 1938, volgt hierna. 
6. Samuel (1916-2004), belijdenis 1941, 1947 gehuwd met Adriana de Kievit (naar Canada). 
7. Cornelia (1918-1954), 1940 gehuwd met Jan Peute Jakzn (naar GG). 
8. Johannes (1921-2009), 1955 gehuwd met Maartje Zwaan (naar GGiN). 
9. Anthonie (1922-2007), 1951 gehuwd met Jannetje Vergeer (naar Canada). 
 
Van der Male, Izaak Cornelis (1885-1953), landarbeider 
x 1909 Maria Janna Raamsdonk (1882-1953) 
Zij verhuisden op 08-05-1916 van Noordgouwe naar Nieuwerkerk, keerden op 16-05-1923 terug naar 
Noordgouwe en verhuisden op 01-05-1930 opnieuw naar Nieuwerkerk. Zij behoorden zelf tot de 
NHK, maar al hun kinderen, behalve Martinus, traden toe tot GK. 
Kinderen: 
1. Willem Leendert (1910-1986), 1938 gehuwd met Cornelia Maria van Dijke Wdr (naar Opperdoes). 
2. Leendert Martinus (1911-1991), belijdenis 1939, volgt hierna. 
3. Marius Willem (1912-1995), belijdenis 1937, volgt hierna. 
4. Martinus (1916-1993), 1946 gehuwd met Cornelia Marina Paasse (naar Zierikzee). 
5. Frans (1921-1981), volgt hierna. 
 
Van der Maale, Izak (1914-2006), belijdenis 1938 
x 1941 Pieternella Overbeeke Mdr (1914-2000), belijdenis 1937 
Zij bleven in 1946 te Rotterdam en woonden later te Delft. 
 
Van der Male, Leendert Martinus (1911-1991), landarbeider, belijdenis 1939 
x 1940 Christina Folmer Jdr (1913-1994), belijdenis 1938 
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Zij verhuisden op 05-06-1953 naar Bant (NOP) en keerden op 05-01-1967 terug naar Nieuwerkerk. 
Vijf kinderen. 
 
Van der Male, Marius Willem (1912-1995), landarbeider, belijdenis 1937 
x 1940 Jannetje Rentier CNdr (1914-2009), belijdenis 1937 
Zij verhuisden op 10-12-1953 naar Goes. 
Drie kinderen. 
 
Van der Male, Frans (1921-1981), landarbeider, belijdenis ca 1942 
x 1952 Aaltje Pieternella Overbeek Jacdr (1930-2014), belijdenis 1951 
Vier kinderen. 
 
Matthijsse, Marinus (1898-1960), landbouwersknecht, geb. Kerkwerve 
x 1925 Sara Jacoba van Steijn (1898-1965), geb. Zonnemaire 
Zij vestigden zich 27-04-1943 vanuit Brouwershaven te Nieuwerkerk. Zij huwt 2. 1962 Cornelis van 
der Sluijs (toen verhuisd en overgegaan naar NHK). 
Drie kinderen. 
 
Meijering, Albertus Geessinus (1921-1953), geb. Soest, chauffeur, belijdenis Soest 1946 
x 1948 Wilhelmina Johanna Kleemans (1920-1953), belijdenis 1947 
Kind: 
1. Elisabeth Cornelia Jacoba (1951-1953). 
 
Mekus, Jan (1806-1863), arbeider 
x 1834 Maria van Zuijen (1810-1881) 
Zij scheidde zich in 1845 af van NHK. Zij verhuisde op 01-05-1876 naar Rotterdam. 
Kinderen (het jongste kind werd in CGK gedoopt): 
1. Neeltje (1834-1896), 1867 gehuwd met Josua van der Have (naar Sirjansland, later naar 
Rotterdam). 
2. Marinus (1835-1912), 1867 gehuwd met Dina Folmer (1875 naar Rotterdam) (NHK). 
3. Adriana (1839-1876), 1869 gehuwd met Augustinus Koopman (naar Zonnemaire). 
4. Hendrik (1840), mogelijk naar Noord-Amerika. 
5. Willemina (1844-1880), 1875 gehuwd met Jacob van der Have (naar Rotterdam). 
6. Jannetje (1850-1884), 1874 gehuwd met Kornelis Monteau (naar Rotterdam). 
 
De Mooij, Adriaan (1764-1821), geb. Nieuwerkerk, kleermaker 
x 1. 1788 Lucretia van der Wiele (1767-1804); x 2. 1806 Adriana Elisabeth van Oost (1768-1852), geb. 
Sint-Maartensdijk. Zij behoorde in 1836 bij de eerste afgescheidenen te Nieuwerkerk. 
Kinderen: 
1. Arij (1791), 1815 gehuwd met Joanna de Does (naar Zierikzee). 
2. Susanna (1793-1857), bleef ongehuwd. 
3. Katolina (1797-1848), scheidde zich in 1838 af van NHK. 
4. Adriaan (1808), 1830 gehuwd met Maria Labeur (naar Bruinisse) 
 
Nikerk, Marinus (1767-1850), arbeider 
x 1. Neeltje van der Maas (1764-1795); x 2. 1799 Jacoba Stoutjesdijk Jacdr (1767-1838). 
Zij scheidden zich in 1836 als één van de eersten af van NHK. 
 
Nikerk, Jacob Jzn (1806-1844), landarbeider (zelf NHK) 
x 1836 Cornelia Jonker (1811-1889), behoorde later tot CGK. 
Kinderen (allen in NHK gedoopt): 
1. Jan Pieter (1837-1928), belijdenis NHK 1875, 1861 gehuwd met Cornelia Heijboer (NHK). 
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2. Maria (1838-1924), belijdenis NHK 1859, 1857 gehuwd met Pieter van der Linde (zie aldaar). 
3. Willemijna (1839), 1862 gehuwd met Theunis Blonker (zie aldaar) 
4. Lieven (1841-1935), belijdenis NHK 1872, 1866 gehuwd met Sara Heijboer (vanaf 1873 
Apostolisch). 
5. Jacob (1845-1915), belijdenis 1875, bleef ongehuwd. 
 
Van Oost, Adriaan (1863-1919), gareelmaker, schoenmaker, in 1908 “geroyeerd” ivm overgang naar 
NHK 
x 1890 Maatje Elena Lemson (1858-1927), afkomstig uit GK Zierikzee, bleef waarschijnlijk lid 
Zij vestigden zich in 1904 vanuit Rotterdam te Nieuwerkerk.  
Kinderen: 
1. Pieter Marinus Willem (1897-1969), bleef ongehuwd (1930 naar Den Haag). 
2. Jacobus Adrianus Karel (1900-1990), 1929 gehuwd met Pieternella Adriana de Bil (naar NHK). 
 
Otte, Kornelis Willem (1845-1923), droger van meekrap 
x 1878 Willemina de Vos Mdr (1850-1941) 
Zij verhuisden in 1903 naar Rotterdam. 
Kinderen: 
1. Adriaan (1872) (gewettigd) 
2. Willemina (1878). 
3. Marinus (1880). 
4. Maria Cornelia (1881-1886). 
5. Neeltje (1884). 
6. Adriana (1885). 
7. Maria Cornelia (1888). 
8. Jannetje (1891). 
 
Van den Ouden, Johannes (1884-1966), geb. Bruinisse, landarbeider, belijdenis GG 1906 
x 1905 Pieternella Klazina Sijrier Jdr (1885-1962), dooplid 
Zij kwamen in januari 1909 met haar familie over uit GG. Hun oudste kind werd daar gedoopt. 
Kinderen: 
1. Jan (1907-1969), in 1928 gehuwd met Neeltje van Popering (naar Bruinisse). 
2. Hendrina Janna (1911-1943), belijdenis 1934, 1934 gehuwd met Johannes de Bil (zie aldaar). 
3. Jacomina Catharina (1914-1981), 1938 gehuwd met Cornelis Johannes van der Maale AFzn (naar 
Wieringen). 
 
Overbeeke Jaczn, Johannes (1766-1835), landarbeider 
x 1787 Levina de Ruiter (1766-1846) 
Zij scheidde zich in 1838 als weduwe af van NHK. 
Kinderen: 
1. Geertruid (1788-1858), 1818 gehuwd met Johannes Clement (NHK). 
2. Jacobus (1793), 1823 gehuwd met Aaltje Kik (1847 naar Noord-Amerika) (NHK). 
3. Adriaantje (1795-1860), 1825 gehuwd met Willem van Westenbrugge (NHK). 
4. Engel (1796-1854), 1828 gehuwd met Pieternella Hoogerhuis (NHK). 
5. Pieter Overbeek (1798-1842), volgt hieronder. 
6. Pieternella (1801-1872), 1830 gehuwd met Joost de Roo (naar Oosterland) (OGG). 
7. Krina (1806-1862), bleef ongehuwd. 
 
Overbeeke Jaczn, Pieter (1786-1844), landarbeider 
x 1. 1810 Maatje van der Reest (1786-1827); x 2. 1828 Jozina Slootmaker (1804-1892). 
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Zij scheidde zich omstreeks 1860 af van NHK. Bij haar groeide haar kleinzoon Nicolaas Pieter Cats 
(1862) op (zie aldaar). Haar zus Hubrina Slootmaker behoorde in 1842, toen nog ongehuwd, tot de 
eerste afgescheidenen. 
Kinderen: 
1. Jacobus (1812-1845), bleef ongehuwd. 
2. Anna (1816-1890), 1840 gehuwd met David Stoel (naar Ouwerkerk). 
3. Willem (1828-1881), volgt hieronder. 
4. Geertruida (1830-1866), 1855 gehuwd met Cornelis Jacobus Johannes Cats (naar Rotterdam). 
5. Klazina (1834-1923), belijdenis 1863, 1879 gehuwd met Jacob Sijrier (zie aldaar). 
6. Johannis (1836-1924), belijdenis 1861, volgt hieronder. 
7. Cornelia Willemijna (1838-1922), belijdenis 1869, 1868 gehuwd met Cornelis Heijboer (zie aldaar). 
8. Pieter (1840-1906), belijdenis 1867, volgt hieronder. 
9. Pieternella (1844-1920), belijdenis 1870, 1868 gehuwd met Paulus van Dongen (zie aldaar). 
 
Overbeek Johzn, Pieter (1798-1842), landarbeider 
x 1820 Maria Jacoba van der Slikke (1799-1877) 
Waarschijnlijk ging zij omstreeks 1870 evenals haar kinderen over naar CGK. 
Kinderen: 
1. Johannis (1820-1878), volgt hieronder. 
2. Izak (1822-1842), bleef ongehuwd. 
3. Cornelia Overbeeke (1825-1904), 1845 gehuwd met Marinus Dijkgraaf (zie aldaar). 
4. Levina (1826-1883), 1858 gehuwd met Maarten Geelhoed (naar Dreischor). 
5. Jacobus (1833-1904), volgt hieronder. 
 
Overbeeke Pzn, Willem (1828-1881), droger van meekrap 
x 1. 1857 Lena Kooijman Wdr (1830-1870); x 2. 1870 Neeltje Nelisse (1830-1912) 
Zij verhuisden op 06-05-1864 naar Goedereede. 
Kinderen, voorzover te Nieuwerkerk geboren (het oudste kind werd nog gedoopt in NHK): 
1. Jozina (1859). 
2. Willem (1862). 
3. Pieter (1863). 
 
Overbeeke Pzn, Johannis (1836-1924), landarbeider, belijdenis 1861 
x 1861 Sara Johanna Suiker (1840-1917), belijdenis 1900 (voordien NHK) 
Kinderen (allen gedoopt in CGK): 
1. Christina (1863-1903), belijdenis 1895, 1886 gehuwd met Maarten Timmerman (zie aldaar). 
2. Kornelis (1867-1933), 1896 gehuwd met Cornelia Prommel (naar NHK). 
3. Jozina (1869-1925), 1891 gehuwd met Cornelis Boogerd (naar Rotterdam). 
4. Jannetje (1870-1909), belijdenis 1895, 1895 gehuwd met Johannis Marinus Stoutjesdijk (zie 
aldaar). 
5. Pieternella (1873-1964), belijdenis 1896, 1897 gehuwd met Abraham Koopman (naar Rotterdam). 
6. Geertruida (1877-1969), belijdenis 1901, 1903 gehuwd met Joost Folmer (zie aldaar). 
7. Pieter (1880-1897), bleef ongehuwd. 
 
Overbeeke Pzn, Pieter (1840-1906), landarbeider, belijdenis 1867 
x 1867 Jacoba Braam Wdr (1842-1912), belijdenis 1867 
Kinderen (allen gedoopt in CGK): 
1. Pieter (1869-1953), belijdenis 1896, volgt hieronder. 
2. Marinus (1873-1957), belijdenis 1901, volgt hieronder. 
3. Jozina (1877-1941), belijdenis 1900, 1902 gehuwd met Johannis Heijboer (zie aldaar). 
4. Maria (1880-1946), belijdenis 1904, 1908 gehuwd met Johannis van Strien (zie aldaar). 
5. Willem (1884-1953), belijdenis 1928, volgt hieronder. 
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Overbeek Pzn, Johannis (1820-1878), landarbeider 
x 1845 Cornelia van den Berge (1821-1905), geb. Noordgouwe. 
Zij gingen omstreeks 1860 over naar CGK. 
Kinderen (alleen het jongste kind gedoopt in CGK): 
1. Dana (1848-1881), 01-05-1872 gehuwd met Johannis Kik (naar GG). 
2. Pieter (1850-1882), bleef ongehuwd. 
3. Kornelis (1853-1930), belijdenis 1896, volgt hieronder. 
4. Jacobus (1856-1942), belijdenis 1890, volgt hieronder. 
5. Leendert (1859-1929), 1881 gehuwd met Elisabeth Boudewijns (naar ’s-Gravendeel). 
6. Cornelia (1862-1933), 1883 gehuwd met zwager Johannis Kik (naar GG) (1885 naar USA). 
 
Overbeek Pzn, Jacobus (1833-1904), landarbeider, in 1900 belijdend lid 
x 1861 Cornelia Pieternella Abrahamse (1839-1929), in 1900 belijdend lid 
Zij gingen omstreeks 1867 over naar de CGK. In 1865 werd nog een jong overleden kind gedoopt in 
NHK. 
Kinderen: 
1. Pieter (1862-1935), belijdenis 1895, volgt hieronder. 
2. Johannis (1868-1885), bleef ongehuwd. 
3. Maria Jacoba (1871-1915), belijdenis 1894, 1892 gehuwd met Kornelis Verhoek (naar Oosterland). 
4. Cornelia Pieternella (1875-1961), belijdenis 1902, 1908 gehuwd met Jan Pimmelaar (naar 
Duivendijke). 
5. Johanna (1878-1950), belijdenis 1904, 1908 gehuwd met Mattheus Adriaan Kamphof (naar 
Duivendijke). 
6. Fransina (1882-1938), belijdenis 1904, 1903 gehuwd met Jakobus Peute (zie aldaar). 
 
Overbeek Pzn, Pieter (1869-1953), landarbeider, belijdenis 1896, koster 1901-1943 
x 1896 Jacoba van der Linde Adr (1871-1944), belijdenis 1900 (afkomstig uit GG) 
Kinderen: 
1. Jakoba (1897-1983), belijdenis 1920, 1922 gehuwd met Cornelis Rentier (zie aldaar). 
2. Adriaan (1899-1953), bleef ongehuwd. 
3. Elizabeth (1902-1985), belijdenis 1926, 1944 gehuwd met Willem van Diest (zie aldaar). 
4. Pieternella (1904-1988), belijdenis 1926, 1926 gehuwd met David Rentier (zie aldaar). 
5. Adriaantje (1906-1953), belijdenis 1930, 1931 gehuwd met Jacobus Johannis Peute (zie aldaar). 
6. Jozina (1915-1953), belijdenis 1938, 1940 gehuwd met Frans Leendert van Bloois (zie aldaar). 
 
Overbeeke Pzn, Marinus (1873-1957), landarbeider, belijdenis 1901, diaken 1920-1928 
x 1902 Janna Bom Sdr (1877-1964), belijdenis GG 1900 (pas op 30-03-1942 als lid GK ingeschreven) 
Kinderen: 
1. Jacoba (1903-1945), belijdenis 1927, bleef ongehuwd. 
2. Samuel (1906-1990), belijdenis 1929, volgt hieronder. 
3. Ida (1912-2004), belijdenis 1935, 1962 gehuwd met Jan Groeneveld (naar Den Haag). 
4. Pieternella (1914-2000), belijdenis 1937, 1941 gehuwd met Izak van der Maale (zie aldaar). 
 
Overbeeke Pzn, Willem (1884-1953), landarbeider, belijdenis 1928 
x 1914 Marina Pieternella Jonker (1891-1953), belijdenis 1928 
Kinderen: 
1. Jakoba (1915), belijdenis 1939, 1940 gehuwd met Jakob Stoutjesdijk (naar Oosterland). 
2. Anthonie Pieter (1922-2007), 1947 gehuwd met Tannetje van der Maas (naar Krabbendijke). 
 
Overbeek Johzn, Kornelis (1853-1930), landarbeider, belijdenis 1896 
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x 1. 1882 Willemijntje vd Hulle (1857-1888); x 2. 1889 Thona Willemina Boogert (1855-1931), 
belijdenis 1900 
Kinderen: 
1. Johannis Anthonie (1890-1972), belijdenis 1915, volgt hieronder. 
2. Cornelia (1895-1982), 1915 gehuwd met Eduard Jakobus van der Haven (naar Oosterland). 
3. Johanna (1897-1976), belijdenis 1920, 1920 gehuwd met Aarnoud Johannes Schiettekatte (zie 
aldaar). 
4. Dana Pieternella (1899-1953), belijdenis 1917, 1916 gehuwd met Johannis van der Reest (zie 
aldaar). 
 
Overbeek Johzn, Jacobus (1856-1942), belijdenis 1890, diaken 1901-1920 
x 1888 Johanna Otte (1860-1950), belijdenis 1891 
Zij verhuisde op 22-08-1945 naar Oosterland. 
 
Overbeek Jaczn, Pieter (1862-1935), landarbeider, belijdenis 1895, ouderling 1912-1925, 1928-1934 
x 1895 Aaltje de Rijke (1869-1902), belijdenis 1900 
Kinderen: 
1. Jacobus (1896-1953), belijdenis 1921, volgt hieronder. 
2. Marinus (1898-1980), 1931 gehuwd met Daviddina Schot (naar Den Haag). 
3. Johannis (1900-1991), belijdenis 1925, 1926 gehuwd met Cornelia de Jonge (naar Kerkwerve). 
 
Overbeeke Mzn, Samuel (1906-1990), landbouwer, opzichter, wethouder, belijdenis 1929 
x 1937 Wilhelmina Folmer Sdr (1910-2008), belijdend lid 
Zes kinderen. 
 
Overbeek Kzn, Johannis Anthonie (1890-1972), landarbeider, belijdenis 1915 
x 1914 Jacoba Pieternella de Wit (1892-1973), belijdenis 1915 
Zij verhuisden op 28-09-1936 van Ouwerkerk naar Nieuwerkerk. 
Kind: 
1. Tona Jacoba (1915-2002), belijdenis 1939, 1938 gehuwd met Maarten Folmer (zie aldaar). 
 
Overbeek Pzn, Jacobus (1896-1953), landarbeider, belijdenis 1921, diaken 1951-1953 
x 1921 Willemina Adriana Sijrier Jacdr (1897-1953), belijdenis 1920 
Kinderen: 
1. Aaltje Pieternella (1930-2014), belijdenis 1951, 1952 gehuwd met Frans van der Male. 
2. Jannetje (1931), 1952 gehuwd met Thonis Cornelis Schiettekatte AJzn. 
 
Peute, Jakobus (1879-1965), landarbeider, belijdenis 1919 (voordien NHK) 
x 1903 Fransina Overbeek Jacdr (1882-1938), belijdenis 1904 
Kinderen: 
1. Jacoba Pieternella (1904-1994), belijdenis 1928, 1931 gehuwd met Kornelis Guiliam Heijboer (zie 
aldaar). 
2. Jacobus Johannis (1905-1953), belijdenis 1930, volgt hieronder. 
3. Jan (1908-1981), 1940 gehuwd met Cornelia van der Maale AFdr (naar GG). 
4. Pieternella Cornelia (1911-2002), belijdenis 1937, 1934 gehuwd met Jan Sijrier Pzn (zie aldaar). 
5. Hubrina (1913-1995), 1936 gehuwd met Jacobus Folmer (naar Duivendijke). 
6. Pieter (1917-1995), belijdenis 1940, volgt hieronder. 
7. Wilhelmina (1925-1997), belijdenis 1947, 1945 gehuwd met Jan de Later (zie aldaar). 
 
Peute, Jacobus Johannis (1905-1953), landarbeider, belijdenis 1930 
x 1931 Adriaantje Overbeek Pdr (1906-1953), belijdenis 1930 
Kinderen: 
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1. Fransina (1932-1953), in 1953 belijdeniscatechisante. 
2. Jakoba (1933-1953) 
3. Jacobus (1934-1953) 
4. Pieternella (1936-1953) 
5. Hubrina (1943-1953) 
 
Peute, Pieter (1917-1995), landarbeider, belijdenis 1940, koster ca 1950-1961 
x 1941 Johanna Sijrier Pdr (1917-2002), belijdenis 1940 
Zij behoorden vanaf 20-01-1963 tot CGK. Zij verhuisden in 1965 naar Papendrecht en keerden in 
1981 terug naar Nieuwerkerk. 
Drie kinderen. 
 
Van Putten, Cornelis Pieter (1916-1999), geb. Yerseke, postkantoorhouder 
x 1941 Anna Maria Poleij (1918-2004), geb. Yerseke 
Zij vestigden zich in 1954 vanuit Yerseke te Nieuwerkerk. 
Negen kinderen. 
 
Quaak, Krijn (1881-1953), geb. Kerkwerve, landbouwersknecht, was geen lid 
x 1907 Wilhelmina de Graaf (1873-1945), geb. Noordgouwe, belijdend lid 
Zij kwam op 04-05-1924 met attestatie over uit Zierikzee. Zij woonden afwisselend te Ouwerkerk en 
Nieuwerkerk, laatst vanaf 01-05-1935 te Nieuwerkerk. 
Kinderen: 
1. Maria Catharina (1909-1989), belijdenis 1928, 1927 gehuwd met Leendert Marinus Sijrier (zie 
aldaar). 
2. Dirkje Kornelia (1910-1924). 
3. Adriana Maria (1914-1999), 1937 gehuwd met Marinus van den Ouden (naar Zierikzee). 
 
Van der Reest, Johannis (1894-1974), landarbeider, belijdenis 1917 
x 1916 Dana Pieternella Overbeek Kdr (1899-1953), belijdenis 1917 
Zij verhuisden op 22-05-1920 naar Oosterland. 
Kinderen: 
1. Jan Cornelis (1917). 
2. Tona Adriana (1919). 
 
Van der Reest, Jakob (1899-1932), landarbeider 
x 1925 Fransina Johanna Stoutjesdijk (1901-1976), in 1951 hertrouwd met Anthonie van der Wielen 
(NHK) 
Kind: 
1. Adriana Louwrina (1926). 
 
Rentier Czn, Marinus (1862-1929), landarbeider, belijdenis NHK 1890, 1895 overgekomen uit NHK 
x 1888 Jannetje Sijrier Jacdr (1864-1940), belijdenis 1894 (afkomstig uit NHK) 
Kinderen (de twee oudste kinderen nog in NHK gedoopt): 
1. Maria (1889-1977), belijdenis 1912, 1912 gehuwd met Leendert Cornelis Lievense (zie aldaar). 
2. Jakob (1890-1985), belijdenis 1916, volgt hieronder. 
3. Cornelis (1894-1975), belijdenis 1919, volgt hieronder. 
4. Helena Jacomina (1897-1959), belijdenis 1919, 1934 gehuwd met Pieter Anthonij Schouls (naar 
Zierikzee). 
 
Rentier Czn, Cornelis Nikolaas (1870-1951), landarbeider, belijdenis 1897 
x 1897 Marina van Klinken Jacdr (1872-1951), belijdenis 1894 
Kinderen: 
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1. Cornelia Maria (1898-1989), belijdenis 1919, 1920 gehuwd met Jozeas Sijrier (zie aldaar) 
2. Jakob (1899-1961), belijdenis 1923, volgt hieronder. 
3. Cornelis (1900-1960), belijdenis 1925, volgt hieronder. 
4. David (1902-1980), belijdenis 1926, volgt hieronder. 
5. Marinus (1904-1963), belijdenis 1929, volgt hieronder. 
6. Leunis Daniel (1908-1967), belijdenis 1931, volgt hieronder. 
7. Davina (1910-2005), belijdenis 1931, 1934 gehuwd met Bartel Hage (naar Oosterland). 
8. Tannetje (1912-1998), 1933 gehuwd met Willem de Reus (1934 naar GG). 
9. Jannetje (1914-2009), belijdenis 1937, 1940 gehuwd met Marius Willem van der Male (zie aldaar). 
 
Rentier Czn, Maarten (1875-1945), opperman, winkelier, belijdenis 1916, in 1940 naar GG 
x 1900 Adriana Sijrier Johdr (1875-1949), belijdenis 1897, in 1925 naar GG 
 
Rentier Mzn, Jakob (1890-1985), landarbeider, belijdenis 1916 
x 1916 Neeltje van Dijke Mdr (1894-1989), belijdenis 1916 
Kind: 
1. Marinus Cornelis (1921-1988), belijdenis 1946, 1954 gehuwd met Marietje Elizabeth Flikweert 
JCdr. 
 
Rentier Mzn, Cornelis (1894-1975), landarbeider, belijdenis 1919, diaken 1941-1949 
x 1922 Jacoba Overbeek Pdr (1897-1983), belijdenis 1920 
Kinderen: 
1. Jannetje (1924-1989), belijdenis 1946, 1947 gehuwd met Cornelis Johannes Kleemans Pzn (naar 
Zierikzee). 
2. Pieter (1925-2007), belijdenis 1952, 1957 gehuwd met Adriana Kristalijn (naar Kerkwerve). 
3. Jacoba (1928-1983), belijdenis 1951, 1959 gehuwd met Pieter Huisman en verhuisd. 
4. Marinus (1931-1983), belijdenis 1956, 1957 gehuwd met Cornelia Johanna Looij (te Nieuwerkerk). 
5. Elizabeth (1937), belijdenis 1963, 1965 gehuwd met A. Dijksman en verhuisd. 
 
Rentier CNzn, Jakob (1899-1961), commissionair, belijdenis 1923 
x 1928 Cornelia Bolle (1903-1992), geb. Oosterland 
Zij verhuisde in 1975 met haar zoon en diens gezin naar Oud-Beijerland en woonde later te Zierikzee. 
Kinderen: 
1. Marina Lena (1929). 
2. Lena Wilhelmina (1932). 
3. Cornelia Jacoba (1935). 
4. Willem Leendert (1941). 
 
Rentier CNzn, Cornelis (1900-1960), winkelier, belijdenis 1925 
x 1924 Janna Johanna Bakker Jacdr (1902-1984), belijdenis 1925 
Zij verhuisden op 01-05-1935 naar Rotterdam. 
Kind: 
1. Marina Maatje (1924). 
 
Rentier CNzn, David (1902-1980), aannemer, belijdenis 1926 
x 1926 Pieternella Overbeek Pdr (1904-1988), belijdenis 1926 
Zij woonden lange tijd te Noordgouwe en keerden op 21-07-1966 terug naar Nieuwerkerk. 
Bij hen woonden hun neef Pieter Adriaan van Bloois en nicht Janna Maria Neeltje van Bloois, wier 
ouders jong overleden (zie bij Van Bloois). 
 
Rentier CNzn Marinus (1904-1963), landarbeider, fruitkweker, belijdenis 1929 
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x 1. 1932 Johanna de Bruine (1908-1956), belijdenis 1942; x 2. 1959 Elizabeth Abrahamse (1906-
1988) 
Zij verhuisden op 09-07-1951 naar Haamstede. 
 
Rentier CNzn Leunis Daniel (1908-1967), voorwerker Heidemij, commissionair, belijdenis 1931, koster 
x 1931 Anna Stoutjesdijk (1910-1982), belijdenis 1937 
Zij verhuisden op 07-09-1953 naar Oostburg en woonden later te Goes. 
Vier kinderen. 
 
De Reus, Govert Wilhelmus (1859-1922), arbeider, landbouwer, belijdenis NHK 1881 
x 1891 Janna Maria Verlinde Jacdr (1869-1924), belijdenis 1900 
Kinderen (allen in GK gedoopt): 
1. Jacob (1896-1977), volgt hieronder. 
2. Willem (1898-1980), 1933 gehuwd met Tannetje Rentier CNdr (01-10-1934 naar GG). 
3. Martinus (1902-1983), volgt hieronder. 
 
De Reus, Hendrik (1861-1931), arbeider, landbouwer, belijdenis NHK 1885, diaken 1914-1921 
x 1888 Neeltje Wandel (1861-1927), belijdenis NHK 1883 (bleef formeel NHK) 
Kinderen (oudste kind nog in NHK gedoopt): 
1. Willem (1889-1969), 1913 gehuwd met Johanna Folmer Jdr (naar Den Haag). 
2. Johannis (1891-1977), belijdenis 1916, volgt hieronder. 
3. Maria (1896-1972), belijdenis 1919, 1920 gehuwd met Jacobus Kleemans (naar Breda). 
4. Marinus (1899-1969), volgt hieronder. 
 
De Reus Pzn, Willem (1887-1951), landbouwer, tot en met 1923 NHK, daarna GG 
x 1909 Maria Wilhelmina Capelle Wdr (1885-1953), belijdenis 1916, behoorde in 1940 nog tot GK 
maar kerkte met haar gezin in GG. Hun kinderen werden tot 1923 gedoopt in NHK, daarna in GG. 
 
De Reus GWzn, Jacob (1896-1977) 
x 1925 Adriaantje Flikweert Adr (1900-1987) (GG) 
Zij verhuisden in 1930 naar Tilburg. Hun twee oudste kinderen werden te Nieuwerkerk in GG 
gedoopt. 
Drie kinderen. 
 
De Reus GWzn, Martinus (1902-1983), landbouwer, dooplid 
x 1. 1933 Jannetje van Dijke Wdr (1909-1953); x 2. 1962 Janna van der Zande (1912-1996) 
Hij ging op 31-08-1968 over naar GG. 
Twee kinderen. 
 
De Reus Hzn, Johannis (1891-1977), landbouwer, belijdenis 1916 
x 1918 Cornelia Elizabeth Smalheer (1894-1996), belijdenis 1923 
Hij ging begin 1959 over naar GG; zij bleef bij GK. 
Kinderen: 
1. Hendrik (1919-1968), 1943 gehuwd met Adriana Maria Geschiere en verhuisd naar Goes. 
2. Jan (1920-1999), volgt. 
3. Willem (1921-2009), 1946 gehuwd met Martina Hannewijk (naar GG, later NHK). 
4. Adriana Pieternella (1923-1998), 1951 gehuwd met Lukas Willem Lievense (naar Breda). 
5. Neeltje (1924), 1949 gehuwd met Willem Stoutjesdijk (naar NHK). 
6. Anthonie (1926-1993), 1952 gehuwd met Agnes Gerarda Francisca Briers (naar Maastricht). 
7. Marinus (1928-2010), 1955 gehuwd met Lena Hartman (te Nieuwerkerk). 
8. Maria (1931-2002), 1954 gehuwd met Abraham Corstanje en verhuisd. 
9. Anna (1932), 1962 gehuwd met Adriaan Ganzeman en verhuisd. 
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De Reus Hzn, Marinus (1899-1969), landbouwer, dooplid 
x 1924 Johanna Adriana Krabbe Mdr (1901-1997), belijdenis 1923 
Zij gingen begin 1959 over naar de CGK. 
Vier kinderen. 
 
De Reus, Jan Johzn (1920-1999) 
x 1946 Maatje de Rijke (1923-2020), geb. Oosterland 
Hun enige dochter werd nog in GK gedoopt. Kort daarna gingen zij over naar GG. 
 
Van Rijkelen, Jakobus (1825) 
x 1862 Kaatje Siereveld Mdr (1830). 
Zij emigreerden in 1872 naar Noord-Amerika. 
 
Roskam, Marinus (1794-1863), geb. Oosterland, landbouwersknecht 
x 1820 zijn stiefzus Adriaantje Schooff (1799-1870) 
Zijn moeder Lena Kik (hertrouwd met Cornelis Goote) was in 1836 één der eerste afgescheidenen. 
Zij verhuisden op 22-06-1852 vanuit Nieuwerkerk naar Zierikzee (daar ook CGK). 
Kinderen: 
1. Mattheus (1821-1899), bleef ongehuwd (naar Zierikzee). 
2. Marcus (1824-1856), 1849 gehuwd met Maatje van der Sluis (naar Zierikzee). 
3. Lena (1825-1906), 1850 gehuwd met Hendrik Olderiks (naar Zierikzee). 
4. Marinus (1828), 1852 gehuwd met Johanna Jacoba de Vos (1856 naar Noord-Amerika). 
5. Willem (1830-1909), 1856 gehuwd met Magdalena Vermeule (naar Zierikzee). 
 
Rotte, Adriaan Johannes (1890-1951), geb. Oosterland, bakker, belijdenis Oosterland 1913, diaken 
1929-1937 
x 1918 Janna Remijn (1890-1968) 
Kinderen: 
1. Adriaan (1920-1972), 1949 gehuwd met Bartelijntje bij de Vaate (naar Scharendijke). 
2. Johannis (1923-1983), belijdenis 1946, volgt hieronder. 
3. Cornelia Catharina (1928-2002), 1951 gehuwd met Andreas Oosse (naar Brouwershaven). 
 
Rotte, Johannis (1923-1983), bakker, belijdenis 1946, ouderling 
x 1949 Johanna Margaretha de Jonge CLdr (1924), belijdenis 1945 
Vier kinderen. 
 
Roukema, Stoffel (1885-1925), rijwielhersteller (NHK) 
x 1. 1912 Geertruida Agatha Beekman (1889-1923) (NHK); x 2. 1924 Pieternella Heuseveldt (1882-
1964) (GK). Zijn tweede echtgenote was vroedvrouw en vestigde zich in 1923 vanuit Oosterland te 
Nieuwerkerk. Zij verhuisde op 21-10-1958 naar Tilburg. 
Kinderen: 
1. Janna Geertruida (1913-1998), belijdenis 1938, 1940 gehuwd met Jan Andries Hanse (zie aldaar). 
2. Willy Egberdina Hielkje (1923), 1948 gehuwd met Johannes Pieter Bossers (naar Bruinisse, later 
Tilburg). 
3. Pietronella Haze (pleegkind vanaf 1930) (1920-1993), 1946 gehuwd met Paulus van der Linden. 
 
Schiettekatte, Thonis (1877-1970), landarbeider 
x 1898 Cornelia Suzanna van der Male (1877-1958) 
Zij woonden vanaf 1916 te Nieuwerkerk en kwamen in 1922 over uit NHK. Zij verhuisden op 23-05-
1930 naar Zierikzee. 
Kinderen: 
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1. Aarnoud Johannes (1898-1981), belijdenis 1920, volgt hieronder. 
2. Willem Marinus Schiewold (1899-1980), 1925 gehuwd met Sara Viergever (naar Zierikzee). 
3. Jakomina (1900-1960), 1919 gehuwd met Adriaan van Dienst (naar Noordgouwe). 
4. Maria Willemina (1902-1988), 1924 gehuwd met Jakobus van Dijke Mzn (naar Rotterdam). 
5. Paulus (1903-1981), belijdenis 1925, volgt hieronder. 
6. Suzanna Izabella (1905-1990), belijdenis 1926, 1927 gehuwd met Willem Krijger (naar Pijnacker). 
7. Andreas Frederik (1910-1974), 1933 gehuwd met Rachel Dirkje Quaak (naar Zierikzee). 
8. Jan Cornelis (1911-1969), 1934 gehuwd met Cornelia Berrevoets (naar Zierikzee). 
9. Cornelia Izabella (1915-1974), 1935 gehuwd met Leendert Verwest (naar Pijnacker). 
10. Adriana Cornelia (1917-2004), 1936 gehuwd met Johannes Petrus van Tiggelhoven (naar 
Zierikzee). 
11. Anna Wilhelmina (1918-1971), 1944 gehuwd met Petrus Gerardus Rijper (naar Stompwijk). 
 
Schiettekatte, Aarnoud Johannes (1898-1981), landarbeider, belijdenis 1920 
x 1920 Johanna Overbeek Kdr (1897-1976), belijdenis 1920 
Kinderen: 
1. Thonis Cornelis (1923-2002). 
2. Cornelis Thonis Schiewold (1926-2005). 
3. Willem Marinus (1927-1998). 
4. Thona Willemina (1928-2012). 
5. Paulus Johannes Schiewold (1930-2014). 
6. Johannes Anthonie (1932). 
7. Andreas Frederik (1934). 
8. Jan Cornelis (1937). 
9. Daniel Pieter (1940). 
10. Jacob Marinus Schiewold (1940-2004). 
 
Schiettekatte, Paulus (1903-1981), landarbeider, belijdenis 1925 
x 1925 Jacoba Heijboer Johdr (1904-1976), belijdenis 1925 
Kinderen: 
1. Cornelia Jozina (1925-2011), bleef ongehuwd. 
2. Johannes Anthonie (1933-2014). 
 
Schoenmaker, Thomas (1819-1890), geb. Bruinisse, landarbeider 
x 1840 Jannetje de Zwarte (1815-1896) 
Zij behoorden volgens bevolkingsregister 1870-1888 tot CGK. 
Kinderen (allen nog in NHK gedoopt): 
1. Dirk (1848-1884), belijdenis NHK 1872, 1873 gehuwd met Pieternella Kooman (1851-1875) en 1877 
verhuisd naar Haarlemmermeer (daar hertrouwd). 
2. Pieternella (1850-1937), 1878 gehuwd met Marinus de Bil (GG, later NHK). 
3. Jan (1856-1940), volgt. 
 
Schoenmaker, Jan (1856-1940), landarbeider, ging met zijn tweede echtgenote in 1886 over naar 
NHK (belijdenis 1888). 
x 1883 Cornelia van Dijke Mdr (1857-1883); x 2. 1884 Rachel van Oeveren (1855-1918), geb. 
Stavenisse 
Uit het tweede huwelijk kinderen (allen in NHK gedoopt, de oudste in 1886 op eenjarige leeftijd). 
 
Siereveld, Marinus (1772-1847), geb. Bruinisse, arbeider, hoefsmid 
x 1. 1792 Dina Janse Klink; x 2. Johanna Eliasse; x 3. 1823 Jacoba Nikerk (1771-1828); x 4. 1829 
Kornelia Wagemaker Adr (1795-1858), zuster van Jan Wagemaker (zie aldaar). 
Hij scheidde zich in 1845 af van NHK. 
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Kinderen uit het vierde huwelijk: 
1. Kaatje (1830), 1862 gehuwd met Jakobus van Rijkelen (zie aldaar). 
2. Adriana (1832-1915), 1855 gehuwd met Johannes Bal (NHK). 
3. Bastiaan (1833), volgt hieronder. 
4. Johanna (1835), 1857 gehuwd met Joost Braam (zie aldaar). 
5. Helena Jacomina (1838-1893), 1863 gehuwd met Jacob Sijrier (zie aldaar). 
 
Siereveld, Jan (1817), arbeider (geen familie van Marinus Siereveld) 
x 1844 Jacoba Braam (1808), zus van Maximiliaan en Willem Braam. 
Zij scheidde zich al in 1838 af van NHK. Hun kinderen werden niet in de NHK gedoopt. Zij 
emigreerden op 16-12-1852 naar Cincinnati (Ohio). 
Kinderen: 
1. Mattheus Braam (1833-1894). 
2. Eva (1845). 
3. Maatje (1847). 
4. Pieternella (1849). 
5. Maximiliaan (1851). 
 
Siereveld, Bastiaan Mzn (1833-1921), arbeider 
x 1857 Maatje Allerliefste (1832-1919), geb. Ouwerkerk 
Zij verhuisden op 19-05-1883 naar Alphen aan den Rijn. 
Kind (in CGK gedoopt): 
1. Cornelia (1858), 1881 gehuwd met Cornelis van der Velden (naar Alphen aan de Rijn). 
 
Sijrier Lzn, Jacob (1814-1880), landarbeider 
x 1. 1840 Pieternella Versteeg (1816-1876) en x 2. 1879 Klazina Overbeeke Pdr (1834-1923) 
Zij behoorden in 1861 nog tot NHK (toen een jong overleden kind gedoopt). In 1870 behoorden zij 
volgens het bevolkingsregister tot CGK. Zijn tweede echtgenote was vanaf 1881 – toen haar man na 
één jaar huwelijk was overleden – tot 1899 inwonende dienstbode bij ds. Siemense. 
Kinderen: 
1. Krina (1845-1931), 1871 gehuwd met Johannes Stouten (naar Oosterland). 
2. Jan (1848-1923), volgt hieronder. 
 
Sijrier Czn Johannis (1833-1893), landarbeider 
x 1857 Gieltje Kroone (1834-1921), belijdenis 1900 (voordien NHK) 
Zij gingen omstreeks 1867 over naar CGK. 
Kinderen (tot en met 1863 in NHK gedoopt): 
1. Jannetje (1858-1924), belijdenis 1883, 1882 gehuwd met Maarten van Dijke (zie aldaar). 
2. Wilhelmina (1860-1945), belijdenis 1883, 1901 gehuwd met Adrianus Johannes Spruijtenburg (zie 
aldaar). 
3. Cornelia (1863-1939), 1897 gehuwd met Samuel Jan Brouwer (naar Amsterdam). 
4. Jakobus (1870-1931), belijdenis 1896, volgt hieronder. 
5. Adriana (1875-1949), belijdenis 1897, 1900 gehuwd met Maarten Rentier (zie aldaar). 
 
Sijrier Czn, Jacob (1835-1873), landarbeider 
x 1863 Helena Jacomina Siereveld Mdr (1838-1893), belijdenis NHK 1863 
Zij behoorden tot aan hun overlijden tot de NHK, waar alle kinderen gedoopt werden. Hun knderen 
kwamen bij het doen van belijdenis allen over uit NHK. Haar ouders behoorden tot de eerste 
afgescheidenen. 
Kinderen: 
1. Jannetje (1864-1940), belijdenis 1894, 1888 gehuwd met Marinus Rentier (zie aldaar). 
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2. Cornelia (1867-1947), belijdenis NHK 1890, 1895 naar GK, 1895 gehuwd met Jacob Quaak (naar 
Oosterland). 
3. Marina (1869-1929), belijdenis 1892, 1894 gehuwd met Jan Johannis van Klinken (zie aldaar). 
4. Cornelis (1872-1937), belijdenis 1896, volgt hieronder. 
 
Sijrier, Jan (1848-1923), landarbeider, tot 1905 ouderling te Oosterland 
x 1876 Hendrina Janna Bal Wdr (1855-1929) 
Zij werden na een conflict op 06-02-1906 op eigen verzoek geschrapt als lid te Oosterland, gingen 
over naar de GG en keerden in december 1908 terug naar de GK (van Nieuwerkerk). 
Kinderen: 
1. Jacob (1877-1920), belijdenis 1909, volgt hieronder. 
2. Willem (1879-1893). 
3. Pieter (1880-1943), belijdenis 1904 (Oosterland), volgt hieronder. 
4. Maatje (1882-1932), belijdenis 1903 (Oosterland), 1901 gehuwd met Jakob Bakker (zie aldaar). 
5. Pieternella Klazina (1885-1962), 1905 gehuwd met Johannes van den Ouden (zie aldaar). 
6. Jozeas (1891-1965), belijdenis 1919, volgt hieronder. 
 
Sijrier, Jakobus (1870-1931) , landarbeider, belijdenis 1896 
x 1895 Jannetje Goudzwaard (1871-1953), belijdenis 1900 
Kinderen: 
1. Johannis (1895-1956), 1923 gehuwd met Bastiaantje Molendijk (naar Rotterdam). 
2. Willemina Adriana (1897-1953), belijdenis 1920, 1921 gehuwd met Jacobus Overbeek (zie aldaar). 
3. Gieltje Cornelia (1899-1990), 1924 gehuwd met Johannes van Amerongen (naar Rotterdam). 
4. Krijn (1901-1953), belijdenis 1925, 1937 gehuwd met Jacoba Wilhelmina de Hoog (naar Schiedam). 
5. Jan Willem (1903-1957), belijdenis 1929, volgt hieronder. 
6. Cornelia Maria (1906-1920). 
7. Willem Cornelis (1908-1953), belijdenis 1931, 1939 gehuwd met Aaltje Johanna van Klooster (naar 
Dreischor). 
8. Adriana (1910-1996), 1932 gehuwd met Matthijs van den Bos WJzn (naar Rotterdam). 
 
Sijrier, Cornelis (1872-1937), landarbeider, belijdenis 1896, ouderling 1921-1928 
x 1896 Jans van der Have (1873-1925), belijdenis 1895 
Zij kwamen op 05-05-1913 met attestatie vanuit Oosterland (waar zij nog steeds lid waren) naar 
Nieuwerkerk. 
Kinderen: 
1. Helena Jacomina (1897-1969), belijdenis 1919, 1921 gehuwd met Joost de Bil (zie aldaar). 
2. Jannetje (1899-1953), belijdenis 1923, 1923 gehuwd met Jacob Kloote/Kleemans (zie aldaar). 
 
Sijrier, Jacob (1877-1920), landarbeider, belijdenis 1909 
x 1902 Janna van den Bos (1878-1947), belijdenis GG Bruinisse 1902, 1916 met attestatie uit GG 
Kinderen (de twee oudsten gedoopt in GG): 
1. Jan (1903-1968), 1925 gehuwd met Pieternella van Vessem (naar Naaldwijk). 
2. Leendert Marinus (1907-1974), belijdenis 1928, volgt hieronder. 
3. Pieter (1911-2005), 1941 gehuwd met Johanna Cornelia Goudzwaard (naar GG). 
4. Jacoba Hendrina (1915-1977), 1939 gehuwd met Jan Vane (naar GG). 
 
Sijrier, Pieter (1880-1943), landarbeider, commissionair, belijdenis 1904 (Oosterland)  
x 1909 Willemina Cornelia den Boer (1888-1928), belijdenis 1916. 
Kinderen: 
1. Jan (1910-1984), belijdenis 1937, volgt hieronder. 
2. Hendrik Jan (1912-2007), belijdenis 1937, volgt hieronder. 



189 

 

3. Lena Johanna (1914-2004), belijdenis 1935, 1939 gehuwd met Leendert Frans van Bloois (naar 
Zonnemaire). 
4. Jacob (1916), belijdenis 1941, volgt hieronder. 
5. Johanna (1917-2002), belijdenis 1940, 1941 gehuwd met Pieter Peute (zie aldaar). 
6. Hendrina Janna (1920-1974), 1946 gehuwd met Hendrik Voshol (naar Zonnemaire). 
7. Neeltje (1922-2010), 1944 gehuwd met Bartel Boot (naar Canada). 
8. Maatje (1923-1999), belijdenis 1946, 1946 gehuwd met Marinus van der Zande (naar 
Steenbergen). 
9. Cornelia (1925-2011), 1947 gehuwd met Hubrecht Pannekoek (naar Noordgouwe). 
10. Pieternella Klazina (1927-1992), 1948 gehuwd met Willem Midavaine (naar Middelburg). 
 
Sijrier, Jozeas (1891-1965), landarbeider, belijdenis 1919, ouderling 1945-1950 en 1953-1957 
x 1920 Cornelia Maria Rentier CNdr (1898-1989), belijdenis 1919 
Kinderen: 
1. Jan (1921), 1946 gehuwd met Maria Magdalena Hoeben (naar Den Haag). 
2. Cornelis Nicolaas (1923-2003), belijdenis 1947, volgt hieronder. 
3. Hendrina Janna (1927), belijdenis 1950, bleef ongehuwd, 1955 naar Rotterdam. 
4. Marina (1930), belijdenis 1953, gehuwd met Cornelis van Mourik (naar Rotterdam). 
 
Sijrier, Jan Willem (1903-1957), landarbeider, belijdenis 1929 
x 1934 Adriana Pieternella Kort Adr (1909-1983) 
Zij verhuisde op 10-05-1971 naar Oost-Souburg. 
Vier kinderen. 
 
Sijrier, Leendert Marinus (1907-1974), landbouwer, vlasser, belijdenis 1928 
x 1927 Maria Catharina Quaak (1909-1989), belijdenis 1928 
Zij verhuisden op 14-07-1953 naar Oostburg. 
Kinderen: 
1. Jacob (1928-2012). 
2. Krijn (1929-2002). 
3. Jan (1943). 
 
Sijrier, Jan (1910-1984), landarbeider, belijdenis 1937 
x 1934 Pieternella Cornelia Peute Jacdr (1911-2002), belijdenis 1937 
Drie kinderen: 
 
Sijrier, Hendrik Jan (1912-2007), commissionair, veehouder, belijdenis 1937, diaken 1941-1947 
x 1939 Maria Cornelia Uijl (1915-1992), 02-10-1939 uit CGK 
Zij emigreerden op 05-04-1949 naar Canada. 
Twee kinderen te Nieuwerkerk geboren. 
 
Sijrier, Jacob (1916), landarbeider, belijdenis 1941 
x 1946 Lijntje Verton (1920-2016), belijdenis 1947 
Zij behoorden later tot CGK. 
 
Sijrier, Cornelis Nicolaas (1923-2003), landarbeider, tuinder, belijdenis 1947 
x 1951 Cornelia Dina van den Hoek (1920-1981), belijdenis Zierikzee 1947 
Vier kinderen. 
 
Slager, Jacobus (1789-1859), hoefsmid te Nieuwerkerk 
x 1814 Helena Verwest (1776-1854), geb. Nieuwerkerk, weduwe van Everardus Gilijamse 
Zij scheidden zich in 1836 af van NHK. Hij verhuisde op 15-03-1855 naar Sirjansland. 
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Kinderen: 
1. Dingena (1816-1845), 1835 gehuwd met Adriaan Fluijt te Sirjansland (ook CGK). 
2. Jacob (1817-1832). 
 
Smallegange, Jacobus (1792-1859), landbouwer op Dijkzigt te Ouwerkerk 
x 1825 Jannetje van Kooten (1807-1875) 
Kinderen: 
1. Jacomijntje (1827-1867), 1849 gehuwd met Cornelis Pieter Berman (GG). 
2. Sara (1828-1876), 1856 gehuwd met Pieter van Westen (zie aldaar). 
3. Janna (1831-1909), 1859 gehuwd met Willem Pieter Brouwer en verhuisd naar Oosterland (GK). 
4. Kornelia (1832-1907), 1860 gehuwd met Jan Hanse (zie aldaar). 
5. Pieter (1833-1909), volgt hieronder. 
6. Jozina (1835-1909), 1862 gehuwd met Job Dijkman (naar Dirksland). 
7. Johannis (1836-1860), volgt hieronder. 
 
Smallegange, Pieter (1833-1909), tot 1862 landbouwer op De Wereld, zaadhandelaar, in 1860 
kerkmeester 
x 1856 Neeltje van Westen Cdr (1835-1892); x 2. 1893 Anna Stoutjesdijk (1852-1932), belijdenis NHK 
1875  
Kinderen (deden vanaf 1882 allen belijdenis in NHK): 
1. Johanna Jakoba (1858-1930), 1882 gehuwd met Albert Pieter van Dijk (naar Dreischor). 
2. Jannetje Cornelia (1860-1949), 1883 gehuwd met Jacob Albert van Dijk (NHK). 
3. Adriana Pieternella (1861-1931), 1885 gehuwd met Adriaan Bijlo (naar Dreischor). 
4. Jakobus (1862-1947), 1889 gehuwd met Cornelia Maria Kik (NHK). 
5. Johannis (1866-1938), 1895 gehuwd met Pieternella Moerland (naar Stavenisse). 
 
Smallegange, Johannis (1836-1860), landbouwer 
x 1859 Pieternella van Westen Cdr (1838-1901), weduwe van Hermanus Marinus Krepel, in 1862 
hertrouwd met Johannis van der Bijl (naar Bruinisse). Hij behoorde tot CGK. Zij behoorde tot NHK. 
Kinderen uit haar eerste en derde huwelijk werden in NHK gedoopt; alleen kind uit haar tweede 
huwelijk werd in CGK gedoopt. 
Kind: 
1. Johanna Jakoba (1861). 
 
Smith, Jan (1815-1879), geb. Ouwerkerk, arbeider, schaapherder 
x 1840 Krina Tuijnman Adr (1817-1860) 
De kinderen werden allen in NHK gedoopt. Hij werd in het bevolkingsregister 1861-1870 aangeduid 
als Chr. Geref., verhuisde op 09-08-1864 naar Zonnemaire, keerde niet veel later terug naar 
Nieuwerkerk en vestigde zich op 24-10-1877 te Rotterdam. 
Kinderen: 
1. Maatje (1841-1927), 1861 gehuwd met Geerard Hansom (NHK). 
2. Adriaan (1843-1857). 
3. Martina (1846-1891), x 1870 gehuwd met Abraham Priem (NHK). 
4. Adriana Cornelia (1850-1927), 1878 gehuwd met Hendrik van der Spek (naar Rotterdam). 
5. Matthijs (1852-1857). 
6. Johanna (1856-1884). 
 
Speijer, Johannes (1830-1866), geb. Dreischor, arbeider, winkelier, ouderling ca 1860-1866 
x 1860 Jacoba Lodewijk MKdr (1837), in 1872 hertrouwd met Jacob Stoutjesdijk (naar Oosterland).  
Zij emigreerden in 1877 naar Grand Rapids. 
Kinderen: 
1. Jakob (1861). 
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2. Martinus Kornelis (1864). 
3. Johanna Maria (1866-1871). 
 
Spits, Philippus (1843-1928), arbeider 
x 1866 Elizabeth Slaager (1844-1928) 
Zij vestigden zich op 01-05-1874 vanuit Burgh te Nieuwerkerk, verhuisden op 02-10-1878 naar de 
Haarlemmermeer en woonden later te Echten (Lemsterland). 
Kinderen: 
1. Maria (1867). 
2. Lena (1869). 
3. Huigje (1870). 
4. Pieternella (1874). 
5. Johanna (1875). 
 
Spruijtenburg, Adrianus Johannes (1864-1944), schoenmaker, belijdenis 1892, diaken 1901-1903 
x 1901 Wilhelmina Sijrier Johdr (1860-1945), belijdenis 1883 
 
Stoutjesdijk Czn Abraham (1813-1875), landarbeider 
x 1834 Johanna van den Berge Johdr (1814-1888) 
Hun kinderen werden tot en met 1840 in NHK gedoopt. Hij scheidde zich in 1842 af. Zij emigreerden 
op 01-05-1849 naar Grand Rapids, tegelijk met haar vader. 
Kinderen, voor zover te Nieuwerkerk geboren: 
1. Adriana (1835). 
2. Cornelis (1838-1857). 
3. Sara (1840). 
4. Johannis (1841). 
5. Jannetje (1849). 
 
Stoutjesdijk Mzn, Cornelis (1837-1924), landarbeider 
x 1858 Johanna Blonker (1836-1928), belijdenis NHK 1857, zus van Theunis Blonker. 
Zij lieten zich op 24-12-1890 via deurwaardersexploit uitschrijven als lidmaat NHK. Onzeker of zij ook 
lid GK werden. 
Kinderen (allen gedoopt in NHK): 
1. Marinus Johannis (1865-1949), volgt hieronder. 
2. Johannis Marinus (1869-1957), volgt hieronder. 
3. Jannetje (1877-1942), 1906 gehuwd met Cornelis Verwijs (GG). 
4. Leendert (1878-1962), volgt hieronder. 
 
Stoutjesdijk, Marinus Johannis (1865-1949), landbouwer, diaken 1905-1948 
x 1891 Joppa Braam Gdr (1867-1946) 
Zij woonden vanaf 1891 te Brijdorpe en keerden op 01-03-1904 terug naar Nieuwerkerk. 
 
Stoutjesdijk, Johannis Marinus (1869-1957), landbouwer, belijdenis 1900 (voordien NHK) 
x 1895 Jannetje Overbeeke Johdr (1870-1909), belijdenis 1895; x 2. 1910 Jannetje Kooijman Jacdr 
(1873-1944), belijdenis 1896. 
 
Stoutjesdijk, Leendert (1878-1962) 
x 1903 Cornelia van den Houten (1881-1950) 
Zij verhuisden op 15-03-1906 naar Halfweg en keerden op 03-06-1912 vanuit Aalsmeer terug naar 
Nieuwerkerk. Op 04-04-1928 naar Terneuzen en vanaf 01-05-1934 weer te Nieuwerkerk. 
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Stoutjesdijk, Stoffel (1909-1953), landbouwer, bleef ongehuwd, op 29-10-1948 overgekomen uit 
Apostolische Gemeente. Zijn ouders Kornelis Stoutjesdijk en Maatje Hoogerland behoorden tot de 
Apostolische Gemeente. 
 
Van Strien, Johannis (1877-1958), arbeider, landbouwer, belijdenis 1913 (voordien NHK) 
x 1908 Maria Overbeeke Pdr (1880-1946), belijdenis 1904 
Kinderen: 
1. Barthel (1912-1977), 1947 gehuwd met Elisabeth Borgstein (naar Rotterdam). 
2. Pieter (1914-1983), belijdenis 1942, 1952 gehuwd met Cornelia Geertje Muste (te Nieuwerkerk). 
3. Neeltje (1915-2013), belijdenis 1939, 1948 gehuwd met Cornelis Johannes de Later (naar 
Oosterland). 
 
Talen, Harm (1914-2002), geb. Staphorst, transportondernemer, belijdenis 1946 
x 1944 Louwrina Stoutjesdijk (1917-1993), belijdenis 1946 
Twee kinderen. 
 
Tanis, Jan (1914-1989), bedrijfsleider, timmerman, meubelmaker, belijdenis 1941 
x 1940 Janna Hendrina Cats Fdr (1918-2009), belijdenis 1941 
Zij gingen eind 1959 zonder hun kinderen over naar NHK. Zijn ouders waren lid GK Zierikzee. 
Vijf kinderen. 
 
Tieleman, Jan Huibert (1885-1965), timmerman, aannemer, geb. Melissant, belijdenis 1911 
x 1910 Grietje Marina bij de Vaate (1883-1955), belijdenis 1911 
Kinderen: 
1. Cornelis Jan (1912-1985), 1939 gehuwd met Lena van der Weele (verhuisd). 
2. Johannis Leendert (1913-2008), 1943 gehuwd met Margaretha S. de Jonge CLdr (naar Geleen). 
3. Leendert (1915-2004), belijdenis 1940, volgt hieronder. 
4. Christoffel Jan (1917-1952), belijdenis 1946, ongehuwd. 
5. Abraham (1917-1999), 1942 gehuwd met Jacomijntje Slager (naar Geleen). 
 
Tieleman, Leendert (1915-2004), timmerman, aannemer, belijdenis 1940 
x 1941 Anna Christina Verton Pdr (1916-1983), belijdenis 1941 
Zij verhuisden op 22-05-1966 naar Haamstede. 
Drie kinderen. 
 
Timmerman, Maarten (1860-1952), landbouwer te Ouwerkerk, belijdenis 1902 (Oosterland) 
x 1886 Christina Overbeeke Johdr (1863-1903), belijdenis 1895 
Hij ging op 02-06-1918 over van de Geref. Kerk te Oosterland naar Nieuwerkerk. 
Kinderen: 
1. Tona (1886-1897). 
2. Johannis (1889-1959), volgt hieronder. 
3. Sara (1899-1983), 1922 gehuwd met Anthonis de Vries Rzn (naar ’s-Gravendeel). 
4. Thona (1904-1989), bleef ongehuwd (op 12-12-1932 naar GG). 
 
Timmerman, Johannis (1889-1959), belijdenis Oosterland 1910 
x 1912 Jacoba van der Maas (1889-1972) 
Zij verhuisden op 22-06-1926 vanuit Ouwerkerk naar Zierikzee en behoorden ook daar tot GK. 
Kinderen: 
1. Christina Pieternella (1913). 
2. Cornelis (1914). 
3. Pieternella Christina (1917). 
4. Maarten (1920). 
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5. Willem (1923). 
 
Ton, Adriaan (1792-1860), arbeider  
x 1. 1817 Jacomijntje Logmans (1781-1820); x 2. 1822 Neeltje Poot (1793-1850) 
Hij scheidde zich kort na 1852 af van NHK. Ook zijn kinderen behoorden tot de afgescheidenen. 
Kinderen: 
1. Pieter (1823), 1856 gehuwd met Maria van Klinken LDdr en 1857 naar Noord-Amerika. 
2. Suzanna (1826), 1856 gehuwd met Izak Pape en 1857 naar Noord-Amerika. 
 
Tuijnman Wzn, Cornelis (1812-1893), timmerman, diaken 1845- 
x 1838 Laurina Hage (1816-1871) 
Hun kinderen werden tot en met 1840 in NHK gedoopt. Zij scheidden zich in 1842 af. Vanaf 1863 Vrij-
Evangelisch. Vanaf 1873 Katholiek-Apostolisch. 
Kinderen: 
1. Maria Neeltje (1838-1869), 1867 gehuwd met Gillis Jacobus van der Weel (naar Middelburg). 
2. Johannis Kornelis (1840-1865), ongehuwd. 
3. Neeltje (1841-1877), 1867 gehuwd met Marinus Lodewijk (zie aldaar). 
4. Cornelia (1845-1898), 1864 gehuwd met Abram Martinus Donker (Apostolisch). 
5. Willem (1846-1915), verhuisde 1876 naar Haarlem (NHK). 
6. Everinus (1849-1897), 1870 gehuwd met Maria Lena van der Jagt (naar Zierikzee). 
7. Kornelis (1851), 1873 gehuwd met Cornelia Johanna de Winter en geëmigreerd naar USA. 
8. Huiberina (1854-1889), 1876 gehuwd met Harman Goosen (Apostolisch). 
9. Louis (1858-1930), 1884 gehuwd met Marijtje Langereis en verhuisd naar Haarlem (NHK). 
 
Bij de Vaate, Kornelis Bartel (1886-1967), geb. Zierikzee, onderwijzer, diaken 1939-1941, ouderling 
1941-1956 en 1962-1965 
x 1912 Martina Pieternella Lena Bienefelt (1886-1972), geb. Zierikzee. 
Zij vestigden zich op 06-08-1920 vanuit Zierikzee (waar hij diaken was) te Nieuwerkerk. 
Kinderen: 
1. Jacoba Cornelia (1914-2010), belijdenis 1937, 1969 gehuwd met Gerrit Lodewijk vd Berg (naar 
Hengelo). 
2. Kornelis Martinus (1914-1971), 1943 gehuwd met Wilhelmina Vaane (naar Haamstede). 
3. Martinus Jan (1920-1982), belijdenis 1943, 1946 gehuwd met Janna Eckhardt (naar Zierikzee). 
4. Marinus Gerardus Johannis (1927-2015), belijdenis 1951, gehuwd met K. van Splunder (naar Oss). 
 
De Valk, Jacob (1869-1947), arbeider, belijdenis 1894 
x 1893 Jannetje Heijboer Cdr (1871-1897), belijdenis 1894 
Hij verhuisde op 30-01-1931 met attestatie naar Vlissingen. 
Kinderen: 
1. Marinus (1894-1978), 1919 gehuwd met Pieternella Koopman (naar Oostburg). 
2. Jozina Cornelia (1896-1916). 
 
Van de Velde, Johannis Martinus (1878-1945), geb. Oud-Vossemeer, landbouwer, belijdenis 1905 
x 1901 Maatje van Dijke (1880-1966), geb. Dreischor, belijdenis 1905 
Zij woonden vanaf 1904 te Nieuwerkerk, verhuisden op 14-05-1906 naar Sint-Maartensdijk (met 
attestatie naar Poortvliet) en woonden vanaf 29-04-1913 te Duivendijke. 
Kinderen: 
1. Jan Willem (1902). 
2. Pieter Johannis (1908-1917). 
3. Cornelia Wilhelmina (1911). 
4. Johanna Cornelia (1915). 
5. Pieter Johannis (1918). 
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6. Maatje (1926). 
 
Venema, Harm (1909-1994), geb. Wildervank, predikant 
x 1939 Petronella Margaretha Selles (1912-2004), geb. Kampen 
Drie kinderen. 
 
Verlinde, Jakob (1827-1911), belijdenis 1863 
x 1862 Martijntje van der Sluis (1834-1894), geb. Zonnemaire 
Kinderen: 
1. Jan (1867-1942), belijdenis 1884, bleef ongehuwd, in 1900 kandidaat-diaken (1940 naar GG). 
2. Janna Maria (1869-1924), belijdenis 1900, 1891 gehuwd met Govert Wilhelmus de Reus (zie 
aldaar). 
3. Elizabeth (1878-1967), 1899 gehuwd met Marinus Pieter van ’t Hoff (naar Oosterland). 
 
Verton, Jakob (1843-1911), landbouwersknecht, geen belijdend lid 
x 1871 Marina van Koten (1847-1942), geen belijdend lid 
Zij woonden te Ouwerkerk; zij verhuisde op 13-09-1917 naar haar dochter te Nieuwerkerk. De twee 
oudste kinderen werden nog in NHK Ouwerkerk gedoopt; de twee jongsten in CGK. 
Kinderen: 
1. Jozina Cornelia (1872-1951), 1894 gehuwd met Adrianus Kik (GG). 
2. Hermanus (1874-1947), 1893 gehuwd met Lena Stouten en verhuisd naar elders. 
3. Jozias (1887-1978), belijdenis 1916, volgt hieronder. 
4. Adriana (1888-1971), 1910 gehuwd met Willem Bolijn (zie aldaar). 
 
Verton, Jozias (1887-1976), landbouwer te Ouwerkerk, belijdenis 1916 
x 1. 1913 Adriana Tuijnman Ldr (1890-1923), belijdenis 1916; x 2. 1924 Maaike Nooteboom (1889-
1959) 
Zij behoorden vanaf 1916 tot GK; beide oudste kinderen werden op 26-03-1916 gedoopt. Hij ging in 
augustus 1924 over naar GG. Zijn tweede echtgenote, in 1924 overgekomen uit GK Strijen, later ook. 
Kinderen: 
1. Marina Jannetje (1913-1948) 1940 gehuwd met Jan Hendrik Kooijman (GG). 
2. Leendert Jacob (1915-1991), 1955 gehuwd met Apolonia Pleijte (GG). 
3. Jacoba (1917-1996), ongehuwd. 
4. Jannetje (1920-1950), 1947 gehuwd met Nicolaas Flikweert Wzn (GG). 
5. Trijntje (1926-1970), ongehuwd. 
 
Verton, Pieter Cornelis (1883-1918), winkelier, geb. Burgh 
x 1914 Apolonia Meijers (1888-1970), geb. Middelburg 
Zij verhuisde op 27-11-1919 met haar kinderen naar Middelburg en woonde 1935-1938 opnieuw te 
Nieuwerkerk (toen GG). 
Kinderen: 
1. Anna Christina (1916-1983), belijdenis 1941, 1941 gehuwd met Leendert Tieleman (zie aldaar). 
2. Aarnoud Pieter Cornelis (1917-1996), 1939 gehuwd met Hubrina Maria van der Weele en verhuisd. 
 
Van Vessem, Lambertus (1788-1861), arbeider 
x 1826 Adriaantje Nuijens (ook Nuils) (1793-1864) 
Zij scheidden zich in 1838 af van NHK. Zij verhuisden op 01-07-1857 naar Bruinisse. 
Kinderen: 
1. Levina (1830-1890), 1856 gehuwd met Christiaan Cliqué (naar Bruinisse). 
2. Pieter (1833), 1855 gehuwd met Johanna Sara Maclean en verhuisd naar Bruinisse (later naar 
USA). 
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Van Vessem, Pieter (1790-1857), landbouwer te Nieuwerkerk, bleef ongehuwd, diaken 1837-1845, 
ouderling 1845-1857. Hij was in 1836 één van de oprichters van de Afgescheiden Gemeente. 
 
Viergever, Laurens (1869-1906), geb. Elkerzee, landarbeider, belijdenis 1900 
x 1894 Janna Braam (1868-1927), belijdenis 1894 
Kinderen: 
1. Jakob Guiliam (1895-1964), 1922 gehuwd met Adriana de Jonge (naar NHK). 
2. Guiliam (1900-1983), belijdenis 1930 , volgt hieronder. 
3. Willempje (1902-1953), belijdenis 1928, 1926 gehuwd met Jozeas Hoogerland (zie aldaar). 
4. Marinus (1904-1981), belijdenis 1928, volgt hieronder. 
 
Viergever, Guiliam (1900-1983), landarbeider, belijdenis 1930 
x 1926 Hermina Stoutjesdijk (1901-1982), geb. Bruinisse, belijdenis 1932 
Zij verhuisden in 1940. 
Drie kinderen. 
 
Viergever, Marinus (1904-1981), belijdenis 1928 
x 1935 Jacoba van der Weele (1906), geb. Duivendijke, belijdenis Zierikzee 1932 
Zij verhuisden in 1945 naar Duivendijke en woonden vanaf 1953 te Ens. 
Eén kind. 
 
De Vos, Marinus (1818-1887), geb. Burgh, timmerman, wagenmaker 
x 1845 Maria Cornelia Brouwer Pdr (1821-1914), geb. Nieuwerkerk 
Hij scheidde zich in 1847 af van NHK; zij later ook. Zij behoorde op het laatst van haar leven tot GG. 
Kinderen (alleen oudste kind nog in NHK gedoopt): 
1. Gerrit (1845-1929), bleef ongehuwd. 
2. Pieter (1847-1931), 1873 gehuwd met Johanna Jacoba van den Berge (naar Oosterland; GK). 
3. Willemijna (1850-1941), 1878 gehuwd met Kornelis Willem Otte (zie aldaar). 
4. Johannis (1852-1907), bleef ongehuwd. 
5. Adriana (1858-1929), 1876 gehuwd met Jacobus Kallewaard (zie aldaar). 
6. Jan Hendrik (1860-1906), wagenmaker, bleef ongehuwd. 
 
De Vries, Gerrit Harmannus (1900-1991), geb. Bedum, bedrijfsleider zuivelfabriek 
x 1929 Hendrika van Engelen (1908-1993), geb. Molenaarsgraaf 
Zij vestigden zich op 23-07-1935 vanuit Oudewater te Nieuwerkerk en verhuisden 20-10-1947 naar 
Rotterdam. 
Drie kinderen. 
 
Wagemaker, Jan (1798), landbouwer te Ouwerkerk, ouderling 1846-1850 
x 1818 Anna Perfors (1788), geb. Noordwijkerhout 
Zij emigreerden in 1850 vanuit Ouwerkerk naar Grand Rapids. 
Kinderen: 
1. Kaatje (1820), 1837 gehuwd met Frans Goosen (zie aldaar). 
2. Alida (1821), 1848 gehuwd met Jan Gelok (zie aldaar). 
3. Cornelia (1825), 1846 gehuwd met Cornelis van Farowe (zie aldaar). 
  
Wagemaker, Jan (1904-1987), schipper (dooplid OGG Sint-Philipsland) 
x 1928 Krina Jacoba Lodewijk ECdr (1907-1997), belijdenis 1930 
Zij woonden vanaf 1933 officieel te Sint-Philipsland, maar bleven lid te Nieuwerkerk. Vanaf 1939 
werden de kinderen met schippersattestatie elders gedoopt. 
Zes kinderen (de twee oudsten te Nieuwerkerk geboren en de vier jongsten te Sint-Philipsland). 
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Van der Weijde, Jacob (1880-1970), landarbeider 
x 1. 1902 Klazina Kort Pdr (1883-1906); x 2. 1907 Jannetje de Haas Jdr (1881-1945), belijdenis 1904 
Hij was tot aan zijn overlijden dooplid van de gemeente. 
Kinderen: 
1. Johannes (1902-1933), 1926 gehuwd met Maatje Neeltje Smits (naar Dreischor). 
2. Pieter (1903-1998), 1932 gehuwd met Neeltje Elisabeth Goosen (naar NHK). 
3. Cornelia (1908-2000), 1931 gehuwd met Cornelis Wandel (1935 naar NHK). 
4. Cornelis (1910-2002), 1936 gehuwd met Bastiaantje Willemina Dooge (naar NHK). 
5. Jan (1912-1953), 1941 gehuwd met Johanna Cornelia Jonker (1941 naar GG). 
6. Pieternella Suzanna (1918-2009), 1943 gehuwd met Adrianus Visser (naar NHK). 
7. Jacobus (1921-1990), 1949 gehuwd met Neeltje Verstraaten (naar Noordgouwe). 
 
Van der Welle, Jan (1808-1884), geb. Sint-Annaland, vanaf 1840 droger in de meestoof te 
Nieuwerkerk 
x 1. 1832 Maatje van der Klooster (1811-1847); x 2. 1847 Lena Dane (1804-1880) 
Kinderen: 
1. Pieter (1833-1915), 1861 gehuwd met Elizabeth van Graafeiland Johdr (naar Sint-Annaland). 
2. Willemina (1834-1917), 1860 gehuwd met Cornelis Bakker (zie aldaar). 
3. Marcus (1837-1859). 
4. Maria (1838-1922), 1866 gehuwd met Johannes Heijboer (naar Oosterland). 
 
Van Westen, Cornelis (1790-1842), landbouwer op Hooggelegen te Capelle 
x 1815 Johanna Geelhoed (1795-1876) 
Zij scheidde zich in 1852 af van NHK. 
Kinderen: 
1. Willem (1815-1844), ongehuwd. 
2. Adriana (1817-1905), 1845 gehuwd met Kornelis Steenland (naar Noordgouwe). 
3. Pieter (1819-1917), volgt hieronder. 
4. Marinus Cornelis (1821-1875), 1849 gehuwd met Neeltje Kooijman (NHK). 
5. Martinus (1823-1891), 1850 gehuwd met Cornelia Berman (GG). 
6. Martina (1825-1871), 1851 gehuwd met Alexander Vogelzang (NHK). 
7. Janna (1828-1887), belijdenis NHK 1851, 1854 gehuwd met Samuel Everhardus Gilijamse (NHK). 
8. Job (1830-1918), 1852 gehuwd met Helena Marina Boogaart (NHK). 
9. Cornelis (1833-1922), volgt hieronder. 
10. Neeltje (1835-1892), 1856 gehuwd met Pieter Smallegange (zie aldaar). 
11. Pieternella (1838-1901), 1857 gehuwd met Hermanus Marinus Krepel; 1859 hertrouwd met 
Johannis Smallegange (zie aldaar). 
 
Van Westen, Pieter Czn (1819-1917), landbouwer op de hofstede Botland (Oude Polderdijk) 
x 1. 1855 Maatje van Graafeiland (1810-1855), wv Adrianus Capelle; x 2. 1856 Sara Smallegange Jacdr 
(1828-1876). Hun zoon werd in 1858 in GK gedoopt. Hij was later actief in de rechtzinnige 
kiesvereniging van de Hervormde Gemeente Zierikzee en was na zijn verhuizing naar Zierikzee vanaf 
1924-1938 een van de eerste rechtzinnige ouderlingen. 
Kind: 
1. Cornelis (1858-1942), x 1880 Jannetje van de Zande (naar NHK). 
 
Van Westen, Cornelis (1833-1922), landbouwer, belijdenis 1857, diaken 1858-1866, ouderling 1866-
1922 
x 1858 Krina Jacoba Capelle (1837-1898), zuster van Willem Capelle 
Kinderen: 
1. Johanna Jacoba (1859-1923), 1886 gehuwd met Johann Willem Stier (naar Amsterdam). 
2. Frans Cornelis (1861-1940), 1882 gehuwd met Anna Elisabeth Petronella Vernes (naar Den Haag). 
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3. Adriana Maria (1863-1869). 
4. Iman Willem (1867-1893). 
5. Willemina (1870-1944), 1896 gehuwd met Tjibbe Bijlsma (naar Den Helder). 
6. Maria (1873-1953), belijdenis 1894, 1894 gehuwd met Eduard Kornelis Lodewijk (zie aldaar). 
7. Kornelis Pieter (1875-1935), 1902 gehuwd met Susanna Alberdina H. Robbers (naar Amsterdam). 
 
Van der Wielen, Johannis (1825-1887), landarbeider 
x 1849 Izabella Pieternella Lemson (1825-1878) 
Hij scheidde zich op 04-04-1871 af van NHK. In 1867 werd daar nog een jong overleden kind gedoopt. 
Kinderen: 
1. Willemina (1851-1871), bleef ongehuwd. 
2. Lijntje (1856-1881), bleef ongehuwd. 
3. Willem (1864-1923), 1887 gehuwd met Anna van Dijke (GG). 
 
Zorge, Jan (1834-1911), geb. Noordgouwe, landbouwersknecht, geen belijdend lid 
x 1863 Elizabeth Johanna Hoogerland (1839-1911), belijdenis 1878 
Vanaf 1870 te Noordgouwe, op 01-05-1875 terug naar Nieuwerkerk, op 01-05-1881 naar Bruinisse en 
op 01-05-1884 terug naar Nieuwerkerk. 
Kinderen (tot en met 1875 in NHK gedoopt): 
1. Cornelia (1864-1935), 1886 gehuwd met Maarten van Dijke Czn (naar Rotterdam, GG). 
2. Cornelus (1865-1931), 1896 gehuwd met Maria Rietveld (naar Rotterdam, GK). 
3. Jannetje (1867-1947), 1893 gehuwd met Pieter Blok (naar Sint-Maartensdijk). 
4. Martina (1869-1947), 1894 gehuwd met Leendert Wandel (naar Noordgouwe, GK). 
5. Johanna (1871-1945), 1891 gehuwd met Johannis Willem van Oeveren (naar NHK). 
6. Jan (1872-1924), 1905 gehuwd met Maria Johanna Uijl (naar Rotterdam). 
7. Reinier (1875-1939), 1898 gehuwd met Theodora Elizabeth Coenraad (naar Rotterdam, GG). 
8. Jakob (1878-1897). 
9. Kathalina (1882-1953), belijdenis 1905, 1905 gehuwd met Pieter Heijboer (zie aldaar). 
10. Maria (1885-1955), 1906 gehuwd met Marinus de Ronde (naar Rotterdam). 
 
Zwarte, Jan de (1823-1876), arbeider 
x 1854 Johanna Gravelijn (1823-1882) 
Kinderloos. 


