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'Eén Hollander is een theoloog, twee Hollanders is een 
kerk, drie Hollanders is een afscheiding'. Zo luidt een 
bekend gezegde. 
Deze bijdrage aan het Historisch Jaarboek beschrijft een 
proces in de omgekeerde richting en dan toegespitst op 
de Vlaardingse situatie. Het gaat om de toenadering tus
sen de Hervormde Gemeente te Vlaardingen en de 
Gereformeerde Kerk van Vlaardingen, dit in het perspec
tief van een beoogde kerkvereniging in de niet al te verre 
toekomst. 

Voor een goed begrip is enig inzicht nodig in de voorge
schiedenis van het samen-op-weg-gebeuren. Het hierna 
volgend overzicht daarvan is primair geschreven ten 
behoeve van lezers die geen actieve relatie onderhouden 
met een der Vlaardingse protestantse kerken. Het wordt 
voor dit doel zeer beknopt gehouden; met name allerlei 
theologische finesses krijgen niet de aandacht die zij, 
gezien hun rol in de ontwikkelingen, toch eigenlijk wel 
verdienen [1]. 

Ofschoon het hier primair om de Vlaardingse situatie 
gaat, ontkomt men niet aan een summiere beschrijving 
van ditzelfde proces op landelijk niveau, juist omdat van 
het laatste zo sterke invloeden zijn uitgegaan op het 
plaatselijke gebeuren. Voor een goed begrip is ook enig 
inzicht in de belangrijkste drijvende - en remmende -
krachten achter deze processen noodzakelijk. 
Daarna volgt de eigenlijke beschrijving van Samen-op-
Weg in Vlaardingen, zowel op centraal als op wijkniveau. 
Het betoog wordt afgesloten met een tussenbalans en 
een blik in de toekomst. 
Bijgevoegd zijn twee naamlijsten van de predikanten die 
in de periode 1959-1999 in Vlaardingen actief geweest 
zijn en die een kleinere of grotere rol gespeeld hebben in 
dat gebeuren. Deze lijsten kunnen de lezer helpen om 
bepaalde namen te associëren met hun plaats en tijd. 



De reformatie en de Kerk in de Republiek. 
Aan het eind van de Middeleeuwen behoorde vrijwel 
iedereen in de Nederlanden tot de Rooms-Katholieke 
Kerk en dat gold ook voor de inwoners van Vlaardingen. 
De reformatie (de kerkhervorming in het begin van de 
zestiende eeuw) deed zich hier ter stede al vroeg gelden: 
reeds uit 1529 zijn strafmaatregelen bekend tegen inwo
ners die zich met de 'nije lere' inlieten. 
Toch duurde het nog tot 1572 voordat de voorlopig laatste 
rooms-katholieke pastoor Vlaardingen moest verlaten; in 
hetzelfde jaar werd de eerste gereformeerde predikant 
aangesteld in de persoon van Cornells Christiani. Zo ont
stond de gereformeerde (hervormde) gemeente in Vlaar
dingen, die verder ook Vlaardinger Ambacht en 
Zouteveen omvatte. [2] 

Voor de kerk van de reformatie was met name de synode 
(de landelijke kerkvergadering) van Dordrecht (1618/' 19) 
van belang. Deze moest een einde maken aan de in die tijd 
welig tierende godsdiensttwisten, die overigens zwaar 
verontreinigd waren met politieke tegenstellingen in de 
Republiek. 
Genoemde synode resulteerde o.m. in de zogeheten 
'Dordtse Kerkorde', al is die nooit officieel formeel 
goedgekeurd. Met 'officieel' is in dit verband bedoeld 
'van overheidswege', omdat in vroegere eeuwen uiteinde
lijk de overheid bepaalde hoe de kerk ingericht diende te 
zijn en wat haar positie was. Zo had de overheid een 
belangrijke invloed gehad op de benoeming van geestelij
ken, maar ook op de samenstelling van de synode, wat 
naar hedendaagse maatstaven gemeten de zuiverheid van 
de besluitvorming niet bepaald ten goede kwam, maar dat 
terzijde. 
Tevens is in Dordrecht vastgesteld voor welke theologi
sche opvattingen en dogma's in de kerk der reformatie in 
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden ruimte 
zou zijn en voor welke niet. Deze keuzes zijn neergelegd 
in de zogenoemde 'Drie Formulieren van Enigheid', die 
daarmee status van belijdenisgeschriften hebben gekre
gen. Voor ingewijden: het gaat hier om de reeds bestaande 
'Heidelbergse Catechismus'(1563) en de 'Nederlandsche 
Belijdenis des Geloofs' (ook wel bekend als de 'Confessio 
Belgica'; 1561), alsmede de ter synode zelf opgestelde 
'Dordtsche Leerregels, zijnde de vijf artikelen tegen de 
remonstranten'. 
Met laatstgenoemd document - dat later buiten Nederland 
uitsluitend in Frankrijk en Zwitserland aanvaard zou wor
den, maar bijvoorbeeld nooit door de Lutherse Kerken -

De 'Grote Kerk' op de Markt, de oudste van alle bestaande 
kerken m Vlaardingen, symbool van een gemeenschappelijk 
verleden van gereformeerden en hervormden, en wellicht ook 
van een gemeenschappelijke toekomst [4]. 

ontdeed de meerderheid van de aangewezen synodeleden 
zich van een minderheid die een aantal andere theologi
sche zienswijzen huldigde. Deze minderheid, de remon
stranten, werd uit de kerk gezet, en sommigen zijn zelfs uit 
het land verbannen. Voor Vlaardingen betekende de stel-
lingname van 'Dordrecht' overigens dat de zeer in aanzien 
staande predikant Isaac Servaaszoon Naeranus in 1619 
door de vroedschap onder druk van de Staten afgezet 
moest worden vanwege zijn remonstrantse sympathieën 
en uit de stad verbannen werd. 
Tekenend voor de rol van de overheid ten tijde van de 
Republiek was een latere uitspraak van de Staten van 
Holland uit 1694. Op weer oplaaiende godsdiensttwisten 
reageerden zij door op eigen gezag vast te stellen dat de 
gereformeerde leer op de Dordtse Synode voldoende 
gedefinieerd was, waarmee zij impliciet alsnog hun goed-



keunng afgaven Zij verboden bij die gelegenheid iedere 
stnjd om verdergaande klaarheid als voor kerk en staat 
schadelijk gekijf Na 1619 is er in de Republiek dan ook 
nooit meer toestemming voor een nationale synode ver
leend Waarmee onderlinge tegenstellingen natuurlijk niet 
uitgebannen waren' 

De Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden 
De Dordtse Kerkorde bleef van kracht tot 1816 In dat jaar 
werd bij Koninklijk Besluit het zogeheten 'Algemeen 
Reglement voor het bestuur van de Hervormde Kerk in het 
Koninkrijk der Nederlanden' ingevoerd En al heeft die 
Hervormde Kerk zelf dat besluit van de overheid stnkt 
genomen nooit formeel erkend, ze heeft er feitelijk wel 
mee en naar geleefd, zij het beslist niet altijd eenstemmig 
en zonder oppositie 

Door allerlei ontwikkelingen, met name door de 
Verlichting en de Franse Revolutie van 1789, hadden in de 
Kerken van de reformatie in de loop van ruim twee eeu 
wen meningen post gevat die op nogal gespannen voet 
verkeerden met de inhoud van de Drie Formulieren van 
Enigheid, zonder dat hiertegen werd opgetreden Lang 
niet iedereen was daar gelukkig mee Gemeenteleden die 
voor hun bezwaren hiertegen en tegen de in 1816 van 
overheidswege opgelegde bestuursvorm te weinig oor 
vonden, stonden voor de keuze zij konden zich verenigen 
en trachten gezamenlijk van binnen uit de kerk weer op de 
koers van 1619 te krijgen, of zij konden zich met een aan 
tal gelijkgezinden afscheiden van het Hervormde 
Kerkgenootschap en samen een nieuwe kerk stichten Van 
beide keuzes zijn voorbeelden bekend 

De eerste benadenng heeft er in de Nederlandse Her 
vormde Kerk met name door de invoering van een nieuwe 
kerkorde in 1951 toe geleid dat de Formulieren van 
Enigheid veel van hun gezag terug gekregen hebben, ook 
al zijn er stromingen in en buiten de Nederlandse 
Hervormde Kerk die het betreuren dat een volledige terug 
keer naar 1619 met bereikt is Wel is men het er in brede 
kring mee eens dat de visie op de rol van de overheid, 
zoals die verwoord was in de Nederlandsche Geloofs
belijdenis, in 1951 beter aangepast is aan de situatie van 
de twintigste eeuw 
Gesteld mag worden dat voor de overgrote meerderheid 
van de gereformeerden de redenen, die in de vonge eeuw 
tot de afscheidingsbewegingen leidden, sinds 1951 met 
langer als zodanig werkzaam zijn Daarmee lag de weg 
naar een hereniging in beginsel open 

Wat de andere optie betreft, de eerste afscheidingsgolf 
kwam op gang in de jaren dertig van de vorige eeuw In 
Vlaardingen begon dat in 1836, al duurde het tot eind 

1848 voordat de 'Christelijke Afgescheiden of Gerefor
meerde Gemeente te Vlaardingen' er kwam In 1853 werd 
deze kerk officieel en volledig door de overheid erkend en 
kreeg zij ook haar eerste predikant in de persoon van Ds 
I Middel In 1859 werd een eigen kerkgebouw in de 
Kuiperstraat in gebruik genomen, ongeveer waar nu de 
HEMA aan het Liesveld gevestigd is Toen dit na korte 
tijd te klein werd, bouwde men de kerk in de Landstraat 
(1877) Niet lang daarna leidde een aantal interne conflic 
ten tot een verbrokkeling van deze gemeente 
Een tweede, grotere afscheidingsbeweging ontstond lan
delijk in 1886 en staat bekend onder de naam 'Doleantie' 
In Vlaardingen scheidden de 'dolerenden' (dwz 'smart 
lijdenden', maar ook 'klaagschriften indienenden') zich in 
1887 af onder de naam 'Nederduitsch Gereformeerde 
Kerk' Zij kwamen bijeen in het reeds genoemde en toen 
nog bestaande kerkgebouw aan de Kuiperstraat, dat in 
1904 vervangen werd door een grotere kerk 

Naast de verbrokkeling kan echter ook melding gemaakt 
worden van vereniging De kerk van de Afscheiding van 
1848 - althans een deel daarvan - en die van de dolerenden 
stonden een eeuw geleden bekend onder de namen 
'Gereformeerde Kerk A te Vlaardingen' resp 'Gerefor
meerde Kerk B te Vlaardingen' Vanaf 1892 bestond er 
een samenwerking tussen die beiden, maar het duurde tot 
1920 voor de Gereformeerde Kerk A zwichtte voor de 
aandrang vanuit haar zusterkerk B om over te gaan tot een 
fusie onder de naam 'De Gereformeerde Kerk van 
Vlaardingen', al bleven ook na dat jaar de oude bloed 
groepen voor ingewijden soms nog zichtbaar 
De Gereformeerde Kerken in Nederland, waarbij ook de 
Gereformeerde Kerk van Vlaardingen zich aangesloten 
heeft, herstelden bij hun oprichting de Dordtsche 
Kerkorde in ere, die daar tot 1959 van kracht gebleven is 

Ter afsluiting van dit overzicht nog een tweetal terminolo
gische opmerkingen 
1 In het vervolg van dit artikel wordt de term 'gerefor 
meerd' uitsluitend gebruikt voor alles wat betrekking 
heeft op de Gereformeerde Kerk van Vlaardingen, het lan
delijk kerkverband waartoe zij behoort (de Gereformeerde 
Kerken in Nederland) en haar leden De term 'reformato
risch' wordt gehanteerd als het gaat om opvattingen waar
voor gekozen is op de synode van Dordrecht en voor ver 
dere ontwikkelingen die daarmee overeenkomen [3] 

2 Voor hervormden is de kerk waarvan zij lid zijn, een 
landelijk verband de 'Nederlandse Hervormde Kerk' 
Binnen deze kerk zijn er plaatselijk gemeenten, waarvan 
de 'Hervormde Gemeente te Vlaardingen' er een is 
Gereformeerden daarentegen kennen de kerk primair als 
een plaatselijke gemeenschap, vandaar de naam 
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'Gereformeerde Kerk van Vlaardingen' Landelijk spreekt 
men in die kring niet van een 'Kerk', maar van een 'kerk
verband" de 'Gereformeerde Kerken van Nederland' 

Landehjke ontwikkehngen Samen-op-Weg 
De eerste gesprekken tussen de beide kerkgemeenschap
pen op landelijk (synodaal) niveau vonden ongeveer een 
halve eeuw geleden plaats Het overleg verliep zeker aan 
vankehjk bepaald moeizaam, maar in 1960 besloten de 
moderamina van de beide synodes om incidenteel met 
elkaar te overleggen ('moderamen' is de Latijnse term 
voor een kerkelijk 'dagelijks bestuur' en 'moderamina' is 
daarvan de meervoudsvorm) 

Uit het 'grondvlak' kwam in 1961 een oproep die veel 
indruk maakte Negen gereformeerde en evenzovele her
vormde predikanten ('De Achttien') gaven een verklaring 
uit, waarin zij een krachtig pleidooi voerden om de 
gescheidenheid te doorbreken Dit sloeg aan in tal van 
Hervormde Gemeenten en Gereformeerde Kerken in 
Nederland Zo kwam er in de daarop volgende jaren een 
beweging op gang, die zich op de bestaande situatie bezon 
en die aanbevelingen deed om daarin verandering te bren 
gen 
Ook de beide synoden pakten dit tenslotte weer op en in 
1973 vond de eerste gezamenlijke vergadering plaats Via 
commissies en werkgroepen werden allerlei kaders 
geschapen voor plaatselijke initiatieven, zonder dat die 
door kerkordelijke belemmeringen geblokkeerd zouden 
worden Ook overlegde men met elkaar over allerlei kerk 
scheldende zaken en zocht men naar oplossingen hiervoor 
In 1986 aanvaardden de beide synoden een 'Verklaring 
van Overeenstemming ten aanzien van het samen kerk 
zijn', waarin uitgesproken werd dat de verschillen tussen 
beide kerken zoveel kleiner geworden waren, dat zij een 
kerkscheiding met langer rechtvaardigen In november 
van dat jaar spraken zij uit dat beide kerken 'zich in staat 
van hereniging bevinden' In de daarop volgende jaren 
zou dit gegeven uitgewerkt worden, terwijl ook uitgebreid 
steun werd verleend aan initiatieven op plaatselijk niveau 
Daarbij werd een en andermaal nadrukkelijk vastgesteld 
dat samen-op-weg primair een plaatselijk proces is, het 
stimuleren van plaatselijke initiatieven had dan ook een 
hoge pnonteit 

De Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden - een betrekkelijk kleine kerk, hoewel 
wereldwijd de Lutherse Kerken samen veel groter zijn dan 
de Calvinistische - was op haar eigen verzoek al vanat 
1986 bij dit proces betrokken als waarnemer, maar werd in 
1990 officieel de derde verenigingspartner De Remon 
strantse Broederschap heett die status nooit verworven 
Wel was ZIJ van 1988 tot 1993 als waarnemer betrokken 

bij het overleg, maar verder kwam het met Het Dagelijks 
Bestuur vond in 1993 dat aan eventuele participatie een 
groot aantal voorwaarden verbonden diende te worden, 
waarbij de Remonstranten in tal van opzichten een 'status 
aparte' zouden verkrijgen Zelf zag het Dagelijks Bestuur 
wel in dat dit pakket van eisen weinig kans op inwilliging 
maakte en opteerde dan ook voor afhaken De kerkleiding 
heeft die aanbeveling opgevolgd 

De andere drie partners zetten het verenigingsproces 
voort Regelmatig kwamen de synodes bij elkaar in de 
zogeheten 'trio-synodes' Er werd een ontwerp opgesteld 
voor een gemeenschappelijke kerkorde, dat voor commen 
taar naar alle gemeenten gestuurd werd Over deze 'statu
ten' van een verenigde kerk bestaat op dit moment (medio 
1999) vrijwel volledige overeenstemming, althans tussen 
de drie synodes Het inspraakproces over de zogeheten 
'ordinanties' (te vergelijken met het 'huishoudelijk regle
ment') IS in volle gang, de commentaren op het ontwerp 
moesten voor 1 december 1998 ingeleverd zijn en worden 
daarna verwerkt in een tweede ontwerp, dat vervolgens 
aan de betrokken synodes ter goedkeuring zal worden 
voorgelegd Het definitieve besluit tot kerkvereniging zal 
vrijwel zeker niet meer in dit millennium tot stand komen, 
ook niet als men daarvoor de correcte einddatum (zijnde 
31 december 2000 en met 1999) aanhoudt 
Anderzijds dient men zich te realiseren dat over enkele 
jaren alle plaatselijke gereformeerde kerken en hervormde 
gemeenten hoogstwaarschijnlijk deel zullen uitmaken van 
een en dezelfde landelijke Kerk Het zal niemand verba
zen te vernemen dat aan die verwachting plaatselijk reeds 
nu tal van consequenties verbonden zijn, in elk geval in 
Vlaardingen Tegen die achtergrond moeten de volgende 
hoofdstukken dan ook gelezen worden 

Drijfveren tot het samen-op-weg gaan 
Er IS een aantal - althans in de ogen van de voorstanders 
van samen-op-weg goede - redenen om te komen tot kerk
vereniging of, zo men wil, tot kerkheremging 

Allereerst wijzen zij op de oproep van Jezus Christus zelf 
tot eenheid, zoals die in de Bijbel uitgesproken wordt En 
omdat Christus ongedeeld is, behoren ook zijn volgelin
gen, die zich met zijn naam aanduiden en samen zijn Kerk 
vormen, dat onverdeeld te doen Als God ons aanvaardt, 
met welk recht zo vragen zij zich af - kunnen wij dan 
weigeren elkaar in zijn Kerk te aanvaarden'^ 
Voor hervormden komt daar nog artikel XXVI van hun 
kerkorde bij "De Nederlandse Hervormde Kerk zoekt 
hereniging met de andere Kerken, waarmee eenheid of 
verwantschap bestaat in geloof en kerkorde" Dat artikel 
schept duidelijk verplichtingen 
Verder vinden ze dat de kerken zich door hun onnodige 
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verdeeldheid ongeloofwaardig maken tegenover de 
samenleving, en daardoor zichzelf mogelijkheden onthou
den om hun roeping jegens die samenleving naar behoren 
waar te maken 
Weliswaar wordt ook door de voorstanders erkend dat er 
tussen chnstenen onderling altijd verschillen bestaan heb
ben in geloofsbeleving en religieuze behoeften, maar uit
eindelijk IS datgene wat zij met elkaar gemeen hebben 
toch van een hogere orde dan datgene waann men van 
elkaar verschilt Zolang dat erkend wordt, is verdeeldheid 
niet gerechtvaardigd, het alternatief is immers uitsluitend 
eenmanskerkjes, en dan zijn we weer ongeveer terug bij 
het begin van deze beschouwing 
In het bijzonder binnen de Nederlandse Hervormde Kerk 
worden op diverse theologische vragen niet door iedereen 
dezelfde antwoorden gegeven Maar deze pluraliteit wordt 
aanvaard, al is dat niet steeds met vreugde Het zou overi
gens een misvatting zijn te denken dat er in gereformeer
de kring géén pluraliteit zou bestaan Hoogstens is het 
spectrum daar wat smaller, maar dat komt dan vooral 
doordat de Gereformeerde Kerk nu eenmaal kleiner en 
vooral jonger is Nu blijkt het vrijwel onmogelijk om in de 
Gereformeerde Kerken opvattingen aan te wijzen, die niet 
ook in de Hervormde Kerk voorkomen Vanuit de 
Hervormde Kerk bezien zou kerkvereniging dan ook niet 
leiden tot een breder spectrum van zienswijzen, hoogstens 
zou het zwaartepunt daarbinnen wat kunnen verschuiven 
Met welk recht kunnen zij dan bezwaar maken tegen het 
bestaan van opvattingen bij fusiepartners, die men intern 
wel verdraagt'' 
Het verweer dat men zo streeft naar 'eenheid ten koste van 
de waarheid' maakt op de voorstanders weinig indruk, 
zeker bij degenen in wier ogen niemand in staat is om 
meer dan een beperkt deel van die 'waarheid' te ervaren 
en te vatten 
Naast deze wat men zou kunnen noemen 'ideële' overwe
gingen zijn er zeker ook meer pragmatische drijfveren aan 
te wijzen Er zijn problemen die men alleen met, maar 
samen wel of op zijn minst beter kan oplossen Ook 
kunnen de steeds schaarser wordende middelen én tijd 
vaak doeltreffender en doelmatiger ingezet worden als het 
gezamenlijk gebeurt Zeker in Vlaardingen zijn daarvan 
voorbeelden te geven, zoals verderop zal blijken 
Er zijn mensen die redenen in deze sfeer beschouwen als 
oneigenlijk, of op zijn minst als secundair-bijkomstig, 
zonder dat zij er ovengens in slagen om precies duidelijk 
te maken waarom dat het geval zou zijn Anderen stellen 
daar wel tegenover dat God zich klaarblijkelijk van deze 
middelen moet bedienen om hardleerse kerkmensen bij 
elkaar te brengen zolang zij voor meer 'geestelijke' rede
nen immuun blijken te zijn Hoe het ook zij, het is zeker 
gerechtvaardigd aandacht te besteden aan de rol van deze 
'wereldse' zaken 

Barrières in het samen-op-weg proces. 
Niet iedereen is evenwel even geestdriftig voor de kerk
vereniging waarop de voorstanders van samen-op-weg 
hopen en ook bewust aansturen En dat geldt wederom 
met name binnen de hervormde gemeente, zij het niet uit
sluitend 
In elk geval blijft op landelijk niveau in reformatonsche 
kring de sympathie voor het samen-op-weg-gebeuren ver 
achter bij het gemiddelde van de Hervormde Kerk en al 
helemaal bij dat in de Gereformeerde Kerken 
Het zou beslist onjuist zijn te beweren dat plaatselijk die 
landelijke lijn onverkort overgenomen wordt In feite 
moet men vaststellen dat de meer reformatorisch georiën
teerde wijkkerkenraden in Vlaardingen het samen op weg 
gaan zeker met categonsch afwijzen, maar dat zij daarin 
vooralsnog wel voor een voorzichtige opstelling kiezen 
ZIJ hebben daarvoor verschillende redenen, en dat zijn in 
beginsel dezelfde als die welke ook landelijk tot terug
houdendheid leiden en waarvan de 'Gereformeerde Bond' 
[3] de belangrijkste, doch zeker met de enige exponent is 

In de eerste plaats verwachten zij dat een 'combinatie
gemeente' getalsmatig bezien een lager reformatorisch 
gehalte zal hebben dan in de huidige hervormde gemeente 
het geval is en dat zij daarin dus minder te vertellen zullen 
hebben Natuurlijk kan men daartegen in brengen dat wat 
men in een kerk te vertellen heeft bepaald wordt - althans 
behoort te worden - door de kwaliteit van de inhoud daar
van en met door het aantal medestanders, maar dat blijkt 
in de praktijk niet altijd vanzelf te spreken 
In de tweede plaats blijkt het in de praktijk met zo gemak
kelijk om samen kerkdiensten te houden, omdat men in 
reformatorische knng over de inrichting daarvan denk
beelden heeft die elders met (meer) gedeeld worden De 
meest fundamentele moeilijkheid voor reformatorischen is 
het aanvaarden van vrouwelijke zogeheten 'ambtsdragers' 
(predikanten, ouderlingen en diakenen) in de eredienst, 
maar ook andere vnj ingrijpende breuken met de reforma
tonsche traditie in de achterliggende vier decennia zijn in 
hun kring vooralsnog bepaald met onomstreden Gedoeld 
wordt hierbij op zaken als een nieuwe bijbelvertaling, een 
nieuwe psalmbenjming, liturgische vernieuwing en het 
toelaten van kinderen tot de vienng van het Heilig Avond
maal, om maar enkele hete hangijzers te noemen Een 
bevredigend compromis daarover is niet steeds bereikbaar 
gebleken, mede vanwege het feit dat de gereformeerden 
met deze vernieuwingsmogelijkheden gewoonlijk radica
ler omgaan dan de traditioneel wat meer behoedzaam 
ingestelde hervormden, die meer geneigd en gewend zijn 
rekening te houden met gevoeligheden van anders her
vormden Vanzelfsprekend stimuleert dit alles het samen-
op-weg gaan met bepaald 
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Tenslotte menigeen is bovendien geneigd bovengenoem 
de en andere tegenstellingen te herleiden tot het al dan niet 
aanvaarden in, maar ook door de Kerk van ontwikkelingen 
in de theologie Als wetenschap heeft de theologie natuur
lijk geen boodschap aan de grenzen die de Kerk op een 
bepaald moment voor zichzelf getrokken heeft, zo min als 
omgekeerd elke gelovige van zijn of haar kant verplicht 
zou zijn om alle theologische verworvenheden en nieuwe 
denkbeelden in het eigen belijden op te nemen 
Weliswaar baseren alle christenen zich op dezelfde Bijbel, 
maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen die op dezelfde 
wijze leest en verstaat Ook over de vraag wat secundair 
en wat een kernpunt van het evangelie is bestaat geen 
communis opinio Ofschoon de scheidslijnen op deze pun
ten beslist niet tussen de deelnemende kerken lopen, maar 
er dwars door heen, blijken ze in de praktijk toch het 
samen-op-weg-proces danig te bemoeilijken Het is hier 
niet de plaats om deze samenhang nader uit te werken, 
maar geheel ongenoemd mag ze beslist ook met blijven 

Bovendien kent de Hervormde Kerk (en ook de 
Hervormde Gemeente) nog altijd een behoudende onder
stroom, die van mening is dat de 'dolerenden' in de 19e 
eeuw voorbarig en ten onrechte de Hervormde Kerk ver
laten hebben, de ontwikkelingen van na die tijd en met 
name de Kerkorde 1951 tonen dat in hun ogen ook duide
lijk aan Hun nazaten zouden zich dan ook op ieder ogen
blik zonder bezwaar massaal van de dwalingen huns 
weegs kunnen bekeren en terugkomen in de moederschoot 
van 'de Vaderlandse Kerk' Daarvoor behoeft verder ook 
niets geregeld te worden, want de hervormde kerkdeur 
staat voor een ieder open In deze kring ervaart menigeen 
het samen-op-weg gaan als een overschrijding van de 
grenzen der eigen (Hervormde) kerk en die stap wijst men 
principieel af op dezelfde gronden waarop hun voorouders 
dat in de 19e eeuw deden Feitelijk ontkent deze visie het 
ontstaans- en daarmee het bestaansrecht van de Gerefor
meerde Kerk(en) 

Nog afgezien van het feit dat de gereformeerden zo'n 
terugkeer op hervormde-voorwaarden begrijpelijkerwijs 
wel erg ongelijkwaardig, om niet te zeggen hooghartig 
vinden, miskent deze opvatting de cultuurverschillen tus
sen beide kerken, die juist zo'n dominante rol speelden in 
de afscheidingsbewegingen van de 19e eeuw en die sinds 
dien elk hun eigen ontwikkeling doorgemaakt hebben 
Met 'cultuur' wordt in dit verband bedoeld 'het geheel van 
gewoonten, regels en omgangsvormen met elkaar' Het 
zijn zaken die binnen de groep - en een kerkelijke gemeen 
te IS zo'n groep - volstrekt vanzelfsprekend zijn en waar 
van men zichzelf doorgaans niet eens bewust is, maar die 
vooral buitenstaanders opvallen, door hen ook niet zonder 
meer begrepen worden en waaraan men zich in eerste 

instantie zelfs nogal stoort In de onderlinge contacten 
doet zich dit uiteraard over en weer voor en het bevestigt 
gemakkelijk de wederzijdse vooroordelen Het zich 
bewust zijn van deze cultuurverschillen en het bespreek
baar maken daarvan is nodig om conimunitatiestoornissen 
te voorkomen Gebeurt dat met, dan zijn ze een belang
rijke barrière in het proces van kerk vereniging En dat pro
ces van verheldering vereist nu weer een vertrouwensba
sis, die door die verschillen zelf regelmatig op de proef 
gesteld wordt Dit alles maakt het proces soms zo moei
zaam Wederom wordt hier volstaan met het aanstippen 
van dit aspect, waarover uiteraard veel meer te zeggen zou 
zijn dan in dit artikel wenselijk lijkt 

Tenslotte van groter belang dan zij misschien zouden 
mogen zijn, blijken de onderlinge persoonlijke verhoudin
gen tussen ambtsdragers en dan met name die tussen 
predikanten uit verschillende kerken die in hetzelfde 
stadsdeel werkzaam zijn Met recht kan hier gesproken 
worden van een zogeheten 'kritische succesfactor" Er zijn 
voorbeelden bekend van remmende effecten, maar geluk
kig beduidend meer van elkaar en daarmee het samen-op-
weg-proces stimulerende invloeden 

Plaatselijke ontwikkelingen op het centrale niveau 
Op plaatselijk niveau hebben in Vlaardingen de laatste 
decennia diverse interkerkelijke contacten plaats gevon
den, waarbij naast de gereformeerden en de hervormden 
ook andere kerkgemeenschappen betrokken waren 
Zo IS er in Vlaardingen sedert 1967 een 'Raad van 
Kerken' actief, waarin zowel de Gereformeerde Kerk als 
de Hervormde Gemeente participeren 
Daarnaast heeft er van 1963 tot en met 1973 een 
'Diaconaal Convent' bestaan, een samenwerkingsverband 
van de diaconaal/charitatieve geledingen van zeven 
geloofsgemeenschappen, vandaar de aanduiding met het 
acroniem 'DC7' Met name voor de ontwikkeling van de 
maatschappelijke dienstverlening heeft dit orgaan in de 
jaren zestig een belangnjke rol gespeeld 

Hoewel er in beide gezelschappen van een goede samen
werking sprake was/is, moet toch vastgesteld worden dat 
de bijdrage daarvan aan het samen-op-weg-proces als 
zodanig van zeer beperkte betekenis geweest is Kennelijk 
moest het daarvoor vooral van bilaterale contacten komen 
en dan meer in het bijzonder op het zogeheten wijkniveau 
Zowel de Gereformeerde Kerk als de Hervormde 
Gemeente zijn verdeeld in een aantal 'wijkgemeenten' De 
wijkgemeenten worden meestal aangeduid met de naam 
van het kerkgebouw waann zij samenkomen De wijkge
meenten Grote Kerk I en II zijn hervormde wijkge
meenten die beide om beurten gebruik maken van de 
Grote Kerk op de Markt volgens een bepaald rooster 
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Alleen voor de wijkgemeenten in het stadsdeel Holy 
wordt een andere, geografische naamgeving gebruikt 

Idealiter - in elk geval in de op dit moment (1999) van 
kracht zijnde kerkorden - worden deze wijkgemeenten in 
een stad beschouwd als aan elkaar grenzende dorpen, elk 
met daarin een predikant en eén kerkgebouw, waann alle 
in dat stadsdeel woonachtige leden van die kerk 's zondags 
bijeenkomen Deze kerkdiensten vinden, evenals de oven 
ge kerkelijke activiteiten plaats onder de verantwoor
delijkheid van een wijkkerkenraad De leden van deze ker-
kenraad (de predikant, ouderlingen en diakenen) heten 
'ambtsdragers', samen besturen zij a h w de wijkgemeen-
te 
Daarnaast bestaat er op stedelijk niveau ('de centrale 
gemeente') nog een overkoepelende kerkenraad, waar
voor alle wijkkerkenraden uit hun midden een of meer 
leden aanwijzen Bij de Gereformeerde Kerk heet dit 
orgaan 'kerkenraad voor algemene zaken', bij de Her
vormde Gemeente 'centrale kerkenraad' (intern veelal 
afgekort als KAZ resp CK) Zij zijn belast met de zorg 
voor de gemeente op het centrale niveau, dus met alles wat 
de wijkgrenzen te boven gaat Daaronder valt ook het 
beheer van de middelen en de verdeling daarvan over de 
wijken Om die verdeling zo 'eerlijk' mogelijk te doen 
zijn en ook om substantiële verschillen in werkbelasting 
tussen predikanten te vermijden was er een begrijpelijk 
streven om de wijkgrenzen zo te kiezen dat alle wijkge
meenten ongeveer even groot zouden uitvallen, uitgedrukt 
in 'het aantal zielen', zoals dat in het kerkelijk spraakge
bruik heet 

De werkelijkheid wijkt nogal eens af van het hierboven 
omschreven ideaal Dat heeft diverse oorzaken De 
belangrijkste hiervan worden hieronder genoemd 

In het verleden hebben de kerken nog wel eens moeten 
bezuinigen op bestaande voorzieningen Zo ontwikkelde 
zich in de jaren zestig en zeventig het noordelijk stadsdeel 
van Vlaardingen, maar wel zonder dat de bevolking van 
de stad als geheel toenam Vooral door gezinsverdunning 
werden de oudere wijken kleiner in aantal leden Het tref
fen van kerkelijke voorzieningen voor en in het stadsdeel 
Holy maakte maatregelen in de rest van Vlaardingen 
noodzakelijk Soms betekende dit het afstoten van kerkge
bouwen, soms ook het 'opheffen' van predikantsplaatsen 
(lees verplaatsen naar Holy) Hoewel hier feitelijk niet 
zozeer sprake was van bezuinigingen als wel van reallo
catie van de middelen, was dat in de beleving van de 
'oudere wijken' vaak niet het geval, met name niet in de 
wijkgemeenten die hiervoor iets in moesten leveren 
Omdat de teruggang van zes naar vier hervormde kerkge
bouwen nu eenmaal niet gelijkmatig over alle wijkge

meenten uitgesmeerd kon worden hadden sommige wij
ken meer te lijden van deze ontwikkelingen dan andere en 
dat gat daar begrijpelijkerwijs wel eens frustraties, scheve 
ogen en spanningen Het zijn aan de hervormde kant voor
al de wijken Grote Kerk I, Nieuwe Kerk en Immanuel die 
hiervoor hebben moeten inleveren Bij de gereformeerden 
was dat wat gelijkmatiger verdeeld over de wijkgemeen
ten Hoe het ook zij, beslissingen van deze aard leidden 
soms tot configuraties die niet meer pasten bij het oor
spronkelijk ideaal, vaak ook werden compromissen geslo 
ten om de pijn van de getroffen wijkgemeenten te ver
zachten 
In latere tijd hielden door processen als kerkverlating en 
vergrijzing de ontwikkeling van de uitgaven en de inkom
sten geen gelijke tred, wat 'echte' bezuinigingen nodig 
maakte, maar wel met dezelfde effecten (en reacties) 

Een tweede ontwikkeling is die waarbij de wijkgemeenten 
in steeds toenemende mate een eigen karakter gingen krij
gen De hervormde gemeente had zoals gezegd altijd al te 
maken gehad met pluraliteit in godsdienstige opvattingen 
Traditioneel werd daarmee rekening gehouden via de 
samenstelling van het predikantenbestand als een soort 
afspiegeling van Vlaardingen als geheel, waarbij de 
kerkgangers kennis konden nemen van de verschillende 
accenten die de diverse voorgangers in hun verkondiging 
legden In de loop der laatste drie decennia ontwikkelde 
zich onder gemeenteleden evenwel steeds sterker de nei
ging om exclusief aansluiting te zoeken bij de predikant in 
wiens (later ook wier) theologische gedachtewereld zij 
zich het beste konden vmden, ook al moesten daarvoor de 
geografische wijkgrenzen overschreden worden, de toene
mende mobiliteit maakte dat ook steeds gemakkelijker 
Verscheidene wijkgemeenten verloren door dit proces 
meer en meer de geografische begrenzing als samenbin 
dend element ten gunste van wat in kerkelijke kring de 
'modaliteit' genoemd wordt De identiteit van een wijkge-
meente ging zodoende een steeds belangrijker rol spelen, 
waarbij identiteit tegelijkertijd datgene is wat men met 
elkaar gemeen heeft en dat wat de eigen groep van ande
ren onderscheidt Die identiteit droeg doorgaans zowel 
een modalitair als een cultureel karakter Het eerste ver
wijst naar theologische zienswijzen, het tweede naar de 
'geloofsstijl', al hebben die twee natuurlijk met elkaar te 
maken Los van de vraag of de ontwikkeling naar dit ons-
zoekt-ons-model een gelukkige is een vraag die nog steeds 
zeer verschillend beantwoord wordt maakt het hoe dan 
ook een 'herverkaveling' in het geval van teruglopende 
middelen extra gecompliceerd, zeker indien men ook nog 
het evenwicht tussen de modaliteiten in de stad als geheel 
zo goed mogelijk wil handhaven 

Een uitvloeisel van bovengenoemde ontwikkelingen is dat 
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het aantal hervormde wijkgemeenten in de loop van de 
jaren is toegenomen in nieuwe stadswijken kwamen 
nieuwe wijkgemeenten, terwijl oudere wijkgemeenten om 
'identiteitsredenen' met met andere gecombineerd wens
ten te worden, en daarom hun zelfstandigheid mochten 
behouden, ook al had met iedere wijk een eigen predikant 
en een eigen kerkgebouw tot haar beschikking Doorgaans 
was dit ook een pleister op de wond die veroorzaakt was 
door het kwijt raken van een eigen predikant en/ot kerk 
gebouw Mede als gevolg hiervan telt de hervormde 
gemeente medio 1999 met minder dan tien wijkgemeenten 
en slechts zeven predikantsplaatsen 
Wat hierboven voor de Hervormde Gemeente gezegd is 
gold tot op zekere hoogte ook voor Gereformeerde Kerk, 
ZIJ het wel in beduidend mindere mate Zelfs werd in 
gereformeerde kring tot voor kort officieel het bestaan van 
'modaliteiten' ontkend, omdat er geen formele organisa
tievormen aanwijsbaar waren Combinatie van wijkge 
meenten was daar ook iets gemakkelijker waardoor de 
Gereformeerde Kerk in 1999 'slechts" zes wijkgemeenten 
kent en vijf predikantsplaatsen (ooit waren dat er acht') 
Het ongelijke aantal gereformeerde en hervormde wijkge
meenten IS in het samen-op-weg-proces een compli 
cerende factor geweest, ook al vielen de gereformeerde 
wijkgrenzen goeddeels (en sedert 1994 zelfs volledig) 
samen met hervormde, maar natuurlijk niet omgekeerd 
Zowel de Gereformeerde Kerk als de Hervormde 
Gemeente hebben al een aantal jaren het beleid om in het 
geval van teruglopende middelen eerder te bezuinigen op 
gebouwen dan op pastorale man/vrouwkracht en die keus 
IS dan ook al enige malen zo gemaakt, onduidelijk is op dit 
moment ot dit in de toekomst zo zal kunnen blijven 
Ofschoon niemand de precieze plaats in de behjdenisge-
schriften kan aanwijzen, is vnjwel iedereen in hervormd 
en gereformeerd Vlaardingen er van overtuigd dat ergens 
daarin 10 uur 's morgens als bindend aanvangstijdstip 
voor de zondagse kerkdiensten is vastgelegd In elk geval 
is de bereidheid om op andere, elders vaak heel gebruike
lijke tijdstippen bijeen te komen hier ter stede opmerkelijk 
gering gebleken De mogelijkheid om diensten te 
combineren met die van andere wijkgemeenten bood een 
mogelijke uitweg om bij een afnemend aantal preekplaat-
sen toch aan dat tijdstip van 10 uur vast te kunnen houden 
en het lijkt met gewaagd om te stellen dat dit plaatselijke 
bijgeloof het samen-op-weg-proces zeker gestimuleerd 
heeft 

Zoals al eerder betoogd is, is samen-op-weg gaan aller 
eerst een plaatselijke aangelegenheid Op landelijk niveau 
IS bovendien bij herhaling en nadrukkelijk vastgesteld dat 
(wijk)gemeenten nimmer door centrale of door boven-
plaatsehjke vergaderingen gedwongen konden worden om 
tegen hun zin samen op weg te gaan met een gerefor

meerde of hervormde partner Een samen-op-weg-besluit 
moesten zij zelf nemen, waarna een eventuele federatie 
overeenkomst met alleen op centraal stedelijk niveau, 
maar ook bovenplaatselijk goedgekeurd diende te worden 
Zolang de beide landelijke kerken apart bestaan is plaatse
lijk zo'n federatie het maximaal bereikbare formeel blij
ven de beide kerkenraden daarbij apart bestaan, ook al 
opereren zij in de praktijk also! zij samen een kerkenraad 
waren, alleen in de relatie met andere kerkelijke 
vergaderingen is er sprake van verschillen, soms ook in 
verantwoordelijkheden De gemeente als zodanig merkt 
daarvan nauwelijks iets 

In de plaatselijke ontwikkelingen hebben de evangelisch 
luthersen geen rol gespeeld De reden daarvan is onge
twijfeld gelegen in het feit dat Vlaardingen nooit een eigen 
evangelisch-lutherse gemeente gekend heeft, leden van 
deze kerk maakten en maken nog steeds deel uit van de 
Evangelisch-Lutherse Gemeente te Schiedam en bleven 
daardoor tot nu toe feitelijk buiten het plaatselijke proces 

De opstelling van de centrale kerkenraad en de kerkenraad 
algemene zaken mag op grond van het bovenstaande 
gekenschetst worden als terughoudend, zeker in het begin, 
maar beslist niet als afwijzend en evenmin als apathisch 
Zo gaf de centrale kerkenraad van de Hervormde 
Gemeente op 25 november 1976 een intentieverklanng uit 
met de volgende inhoud 
"De centrale kerkenraad van de Hervormde Gemeente 
verklaart hiermede, t a v de Gereformeerde Kerk, het 
noodzakelijk te achten om, waar mogelijk, te komen tot 
verdere integratie van exploitatie en gebruik van bezittin
gen en diensten, alsmede van bepaalde werkzaamheden, 
waardoor een meer efficiënte werkwijze bevorderd kan 
worden, zonder daarmee afbreuk te doen aan de realise
ring van de specifiek en unieke bedoeling en opdracht van 
de kerk " 
De Gereformeerde Kerk zat op dezelfde lijn en heeft zich 
in vergelijkbare zin uitgesproken 
Vanaf april 1984 worden de gereformeerde en hervormde 
predikbeurten over en weer opgenomen in de kerkbladen 
("De Fraaier" resp "De Zondagsbode") 

De contacten tussen centrale kerkenraad en kerkenraad 
algemene zaken verliepen aanvankelijk vooral op modera 
menmveau en hadden een incidenteel en ad-hoc karakter 
Op 19 maart 1986 vond de eerste gezamenlijke ambtsdra 
gersvergadenng plaats De opkomst was wat eenzijdig en 
ook aan de lage kant met 11 gereformeerde en 48 her
vormde ambtsdragers, voor een aantal daarvan betrof het 
een eerste directe kennismaking met collega's uit de 
zusterkerk 
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De landelijke besluiten van 1986 waren aanleiding voor 
een tweede gezamenlijke bijeenkomst en wel op 20 mei 
1987 Het thema was 'Samen op Weg een landelijke ver 
loving, die we plaatselijk uitvechten', ditmaal waren er 82 
deelnemers 

In 1987 werd door centrale kerkenraad en kerkenraad 
algemene zaken een gezamenlijke 'Raad voor Samen op 
Weg' ingesteld Zijn taak was om het samen-op-weg pro 
ces te stimuleren, vooral op beleidsgebied, en zo mogelijk 
antwoord te geven op vragen/problemen die zich voor
doen, zowel op wijk- als op centraal niveau De Raad heeft 
tijdens de korte periode dat zij werkzaam was (1987 
1989) belangrijk werk gedaan door het verzamelen van 
allerlei hoogst nuttige feitelijke en procedurele informatie 
t b v de beleidsvorming Niet onvermeld mag blijven dat 
de Raad voor samen op-weg op grond van haar analyses 
in februari 1989 al een waarschuwend woord liet horen 
tegen de trend om bij bezuinigingen de oplossing vooral te 
zoeken in samen-op weg-wijken, waarbij a h w een nega 
tieve premie wordt verstrekt op de samenwerkings- en 
veranderingsbereidheid 
De tweede taak van de Raad, te functioneren als platform 
voor ervaringen met samen op weg in de diverse wijken, 
IS niet in die mate uit de verf gekomen Met het instellen 
van de aanstonds te noemen structuurcommissie is de 
Raad voor samen op-weg op non-actief gesteld en was 
haar taak feitelijk afgelopen Dat die stap gezet kon wor
den IS mede aan de Raad te danken geweest, met name 
door haar stellingname dat de tijd om binnenkerkelijke 
oplossingen voor problemen te vinden definitief voorbij 
was Centrale kerkenraad en kerkenraad algemene zaken 
hebben dit standpunt in 1989 overgenomen 

Genoemde 'structuurcommissie' was een gemengd gere
formeerd-hervormde adviescommissie onder voorzitter 
schap van de toenmalige centrale kerkenraadvoorzitter, 
heer J Kreeft, begin 1990 ingesteld door de moderamina 
van centrale kerkenraad en kerkenraad algemene zaken 
gezamenlijk Deze commissie bood eind 1991 haar rap 
port aan onder de naam 'Twee en toch eén, op weg naar 
2001' Hienn werd een aantal voorstellen gepresenteerd 
om de schaarse middelen (in de personele en de 
gebouwensfeer, samen goed voor meer dan 90 % van de 
begroting) eerlijker en doeltreffender te verdelen over de 
wijken, waarbij tevens de onderlinge samenwerking 
zoveel mogelijk versterkt zou worden Deze voorstellen 
hielden o m in dat op sommige plaatsen in Vlaardingen 
gereformeerde gemeenteleden met een hervormde predi
kant te maken kregen, wat dan elders weer gecompenseerd 
werd op de tegenovergestelde manier 
Het IS begnjpelijk dat een dergelijke herverdeling voor 
sommige wijken en personen pijnlijk was en daardoor ook 

met ieders waardenng kreeg, maar het rapport werd in het 
voorjaar 1992 aanvaard als basis voor de verdere her
structurering De centrale kerkenraad deed dat op 27 april 
met algemene stemmen, de kerkenraad algemene zaken op 
11 mei met de grootst mogelijke meerderheid Overigens 
zijn niet alle voorstellen uit het rapport verwezenlijkt In 
twee gevallen werd het draagvlak uiteindelijk als ontoe
reikend ervaren en werd er met de instemming van alle 
betrokken wijken een alternatief ontwikkeld, dat vervol
gens door de centrale kerkenraad en de kerkenraad alge
mene zaken goedgekeurd is Voor nadere bijzonderheden 
wordt naar de volgende hoofdstukken verwezen 

De eerste gezamenlijke vergadering van centrale kerken
raad en kerkenraad algemene zaken vond plaats op 24 
maart 1994, nadat in de moderamenvergaderingen al een 
aantal jaren een wederzijdse afvaardiging kenden 
Inmiddels is het aantal gezamenlijke vergaderingen ver
hoogd tot vier per jaar 

In de Gemeentegids van 1998 werd voor het eerst onder 
"GEREFORMEERDE KERK en HERVORMDE GE
MEENTE" een gezamenlijk overzicht van beide kerkge
meenschappen opgenomen Ook de vermelding in de 
regionale telefoongids is sinds die tijd sprake van een 
wederzijds afstemming 

Tenslotte wordt vermeld dat thans (1999) getracht wordt 
om voor de komende vijfjaar een gezamenlijk beleidsplan 
op te stellen voor beide kerkgenootschappen Tevens wor
den op dit moment (opnieuw) de mogelijkheden onder
zocht om te komen tot een gezamenlijk gereformeerd-her
vormd kerkblad voor Vlaardingen 

Dit overzicht van de ontwikkehngen op plaatselijk niveau 
draagt een duidelijk gedateerd karakter en mag daarom 
niet anders gezien worden dan als een momentopname 
van een ontwikkeling die nog in volle gang is Als u dit 
leest zijn de ontwikkelingen hopelijk al weer verder voort
geschreden Dat geldt ook voor de hierna volgende ont
wikkelingen in de diverse wijken 

Vlaardingen-Holy. 
Toen in de jaren zestig van deze eeuw de ontwikkeling van 
een nieuw stadsdeel ter hand genomen werd, bood dit de 
beide betrokken kerken een unieke mogelijkheid om te 
komen tot een gezamenlijke opzet, ditmaal zonder dat met 
allerlei gevestigde belangen rekening gehouden behoefde 
te worden De Gereformeerde Kerk en de Hervormde 
Gemeente hebben dat zelf ook onderkend en hun beleid 
daarop afgestemd 

De eerste officiële hervormde predikantsplaats in Holy 
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Ds A van Zetten als enneritus-predikant en pionier in Holy op 
de kansel in het Kerkcentrum Holy bij het 25-jarig bestaan van 
de kerk (1995). 

Dr FL Bos en Ds J Lever in mei 1995 bij het jubileum van het 
kerkgebouw in Holy-Zuid 

(Zuid), het oudste deel van de Holy-wijk, werd in 1970 
bezet met de komst van Ds. W.C. van Dam. Daarvóór 
werd dit stadsgedeelte in eerste instantie verzorgd vanuit 
de naburige Bethelwijk door Ds. J. van Noort, maar al snel 
(in 1963) droeg deze zijn bemoeienis over aan Ds. A. van 
Zetten. In nauwe samenwerking met de heer S.B. van der 
Molen, gereformeerd jeugdwerker, werd daar het wijk-
werk opgezet, en meteen gezamenlijk' Feitelijk opereerde 
men op basis van samen-op-weg avant la lettre. Dat bleef 
zo na de komst van Ds. F.L. Bos als eerste gereformeerde 
predikant in Holy (in 1964). 

Het mtegratieproces in de wijkgemeente Holy-Zuid is in 
de loop der jaren gestaag voortgeschreden, zowel tijdens 
als na de nieuwbouw. In plaats van twee aparte kerkdien
sten op de zondagmorgen houdt men nu steeds één geza
menlijke dienst. Ook de verdeling van het pastoraat over 
de aan de wijk verbonden pastores geschiedt niet meer op 
grond van het kerkgenootschap waartoe de gemeenteleden 
behoren, doch op zuiver geografische basis. Na een perio
de van langdurige samenwerking kwamen op 22 oktober 
1987 de beide kerkenraden van de wijkgemeenten Holy-
Zuid overeen om over te gaan van een 'gewone" naar een 
officiële 'federatieve samenwerking", de meest vérgaande 
vorm van samenwerking die de op dit moment geldende 
kerkelijke regels toestaan. In mei 1988 konden de 
gemeenteleden zich daarover uitspreken en zij deden dat 
in positieve zin. 
Deze samenwerkingsovereenkomst (ook wel 'consensus' 
geheten) werd een kleine twee jaar later door de centrale 
kerkenraad en de kerkenraad algemene zaken goedge
keurd. Vanaf 1 januari 1990 opereert de wijkgemeente 
Holy-Zuid als een gefedereerde, daarmee vooruitlopend 
op de landelijke goedkeuring van de consensus, welke ten
slotte eind 1992 verkregen werd, zij het wel iets minder 
dan dertig jaar na de feitelijke start! Op de reden hiervan 
wordt aanstonds teruggekomen. 

De uitbreiding in noordelijke richting van de Holy-wijk in 
de jaren zeventig had uiteraard ook consequenties voor het 
kerkenwerk. 
De zorg vanuit de Gereformeerde Kerk voor dit stadsdeel 
liep aanvankelijk geheel vanuit de Emmauswijk. Een der 
predikanten van deze wijk (Ds. B. Baak) verdeelde zijn 
werktijd over beide wijken, waarbij de verschuiving 
voortdurend verder ging om te eindigen bij 100 % Holy-
Noord. 
De Hervormde Gemeente stichtte in 1974 in Holy-Noord 
een nieuwe predikantsplaats. Teneinde in het predikanten
corps een beter afspiegeling te krijgen van de modalitaire 
samenstelling van hervormd Vlaardingen als geheel werd 
besloten dat deze predikantsplaats een reformatorische 
signatuur zou krijgen. Ds. P. Vermaat, tot dan toe predi-
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kant van de wijkgemeente Grote Kerk II, ging als eerste 
deze predikantsplaats bezetten. 
Zoals al eerder uitgelegd is mocht op grond van de moda
liteit van deze predikant en zijn wijkkerkenraad in Holy-
Noord geen bloeiend samen-op-weg-proces verwacht 
worden, en die verwachtingen kwamen ook uit. Predikant 
en kerkenraad "zagen daar weinig heil in", om die uit
drukking maar eens te gebruiken. Er waren in die wijk 
nogal wat hervormden die daar juist weer de nodige moei
te mee hadden en die zich in die tijd ook geestelijk heel 
weinig thuis voelden in de nieuw-gevormde wijk. Als 
oplossing voor dit probleem werd door de centrale ker
kenraad besloten om de wijkgemeente Holy-Zuid uit te 
breiden met een vierde sectie ('sectie D'), waarvan het 
grondgebied samenviel met dat van de wijk Holy-Noord, 
en waar de meer op samen-op-weg georiënteerde 
hervormden uit dat gebied onderdak konden vinden. Ds. 
Van Zetten vond daar zijn nieuwe werkterrein, dat ook het 
laatste voor zijn emeritering zou worden. In een goede 
samenwerking tussen hem en Ds. Baak (en in voorkomen
de gevallen ook met de rooms-katholieke pastoor A.L.M. 
Hermus) werd daar een samen-op-weg-wijkgemeente 
opgezet, de latere wijkgemeente Holy-Midden. 

Dit samen-op-weg-proces was in feite de oorzaak voor de 
eerder genoemde vertraging van het samen-op-weg-pro
ces in Holy-Zuid, hoe vreemd dat ook moge klinken. Er 
was namelijk aan de hervormde kant een structureel pro
bleem. In Holy-Midden kon naast de reeds aanwezige pre-

dikantsplaatsen Holy-Zuid en Holy-Noord geen goedge
keurde derde hervormde predikantsplaats gevestigd kon 
worden, en wel omdat daarvoor de middelen niet beschik
baar waren. Zodoende moest men deze wijk formeel als 
onderdeel ('sectie D') vanuit Holy-Zuid laten verzorgen, 
in elk geval voor wat betreft de hervormde bijdrage. Voor 
die problemen bood de op dat moment van kracht zijnde 
kerkorde geen andere, meer bevredigende oplossingsmo
gelijkheden. 
Op 18 mei 1982 werd in de 'wijkgemeente' Holy-Midden, 
na een grondige voorbereiding en na raadpleging van de 
gemeenteleden, het beoogde samenwerkingsverband aan
gegaan, een en ander na goedkeuring door de centrale ker
kenraad en de kerkenraad algemene zaken in hun mei
vergaderingen van dat jaar. De reacties van de gerefor
meerde gemeenteleden waren voor 96% positief, en die 
van de hervormden zelfs 97%! Vanaf 1 september 1982 
waren alle kerkdiensten van deze beide 'wijkgemeenten' 
gezamenlijk en opereerden de beide kerkenraden de facto 
als waren zij één kerkenraad. 
Dat het woord wijkgemeente(n) steeds tussen aanha
lingstekens staat vloeit voort uit het feit dat aan de her
vormde kant strikt genomen niet om een officiële wijkge
meente ging, maar formeel om een onderdeel van de 
wijkgemeente Holy-Zuid. Pas in 1993 kon dank zij een 
wijziging van de hervormde kerkorde de zo vurig begeer
de afsplitsing officieel tot stand komen. Daardoor kon het 
aangegane federatieve verband door de daarvoor aange
wezen kerkelijke organen ook snel worden goedgekeurd. 

Door het vertrek van de predi
kanten Baak (1981) en kort daar
na Van Zetten (1982) kwam de 
wijk Holy-Midden in korte tijd 
zonder predikanten te zitten. 
Afgesproken werd om voor reke
ning van de Gereformeerde Kerk 
een gereformeerde predikant te 
beroepen en daarnaast vanwege 
de Hervormde Gemeente een 
predikant aan te stellen in deel
tijd en voorlopig voor een 
beperkte tijd. Op 22 september 
1983 besloot de centrale kerken
raad namelijk dat de wijk Holy 
Midden voor de duur van vijf 
jaren een (hervormde) predi-

De ambtsdragers van Sectie D 
(Holy-Zuid, later Holy-Midden) 
v.l.n r Sjaak van Dorp, Jan van 
Hees, Paul Westerdijk, Hans van der 
Vlies, vooraan Nico van der Mark 
en Ria Witvoet-Langstraat 
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kantsplaats voor bO'/c mag bc/ellen, daaind Vvoiiil iJ>. 
(onofficiële) predikantsplaats in principe weer opgeheven. 
In die periode dient het samen-op-weg-proces zodanige 
voortgang te vinden dat in dat verband een oplossing voor 
deze wijkgemeente gevonden kan worden. Dat deze 
beslissing in hervormd Holy niet bepaald met gejuich 
werd ontvangen laat zich raden. 
In de vacature-Baak was op 4 juli 1982 voorzien door de 
komst van Ds. CA. de Bildt, terwijl op 1 mei 1984 Ds. 
A.J. Wtenweerde een begin maakte met zijn werk
zaamheden in het kader van een aanstelling voor een tijd 
van vijfjaar. 
Zoals verwacht werd ontstonden er problemen, toen in 
1987 bij de hervormde gemeente als geheel bezuinigingen 
onvermijdelijk (b)leken. Dit had ook consequenties voor 
de samen-op-weg-wijk Holy-Midden en wel in die zin dat 
de ooit beoogde verzelfstandiging van die wijk met een 
bijbehorende volledige achtste hervormde predikants
plaats financieel niet haalbaar bleek. De moeilijkheden 
werden nog vergroot door het feit dat de Gereformeerde 
Kerk bij het vertrek van Ds. G. van de Veere (Pniëlwijk) 
eind 1988 moest vaststellen dat het haar financieel niet 
mogelijk was om vijf fulltime gereformeerde wijkpredi-
kanten te blijven betalen. 
Intensief overleg met de hervormde gemeente leidde - kort 
samengevat - tot de volgende oplossing: 

Ji. eerste kerk die in Vlaardingen voor gezamenlijke rekening 
gebouwd is het 'Kerkcentrum Holy' aan de Reigerlaan (1969) 

- Ds. De Bildt neemt m.i.v. september 1989 de zorg voor 
de Pniëlwijk van Ds. Van der Veere over; 

- voor de samen-op-weg-wijk Holy-Noord/Midden 
beroept de Gereformeerde Kerk een nieuwe fulltime 
gereformeerde predikant, die echter geen aanvullende 
taak zal krijgen in (de rest van) hervormd Holy-Zuid, 
en 

- Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente zullen 
deze (gereformeerde) predikantsplaats samen financie
ren. 

Zodoende was er vanaf dat moment in heel Vlaardingen 
sprake van zeven hervormde en vijf gereformeerde predi-
kantsplaatsen, maar betaalden de beide gemeenten er IVi 
resp. 4'/2. De nieuwe predikant voor Holy-Midden kwam 
er op 16 september 1990 in de persoon van Ds. J. de Geus. 

De rol van de hervormde wijkgemeente Holy-Noord laat 
zich het beste omschrijven als een vorm van samenwer
king met de beide samen-op-weg-wijken in Holy waar dat 
mogelijk is. Feitelijk biedt deze wijk onderdak aan alle 
hervormden met uitgesproken reformatorische sympa
thieën uit geheel Holy (en ook uit Ambacht en 
Babberspolder), terwijl de hervormden die in het gebied 
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van de wijk Holy-Noord wonen, maar wier affiniteit meer 
gaat in de richting van een samengaan met de 
gereformeerden, doorgaans aansluiting hebben gezocht bij 
de wijk Holy-Midden. 

De ontwikkeling van het samen-op-weg-proces in 
Vlaardingen-Holy wordt weerspiegeld in de situatie m.b.t. 
de kerkgebouwen in dit stadsdeel. 
Na de ingebruikneming van de Ichthuskerk werd de 
'Westwijkkapel' verplaatst naar de Torenvalklaan en 
vanaf eind 1965 werd de 'Holykapel' gezamenlijk 
gebruikt, duidelijk bedoeld als een tijdelijke voorziening. 

In eerste instantie heeft de Gereformeerde Kerk het initia
tief genomen om te komen tot de bouw van het 
Kerkcentrum Holy aan de Reigerlaan, bedoeld voor geza
menlijk gebruik in het oudste deel van de Holy-wijk (de 
huidige wijkgemeente Holy-Zuid). In december 
1969 werd dit gebouw geopend, zodat in het jaar 
daarna de Holy-kapel gesloopt kon worden. 
Tijdens de bouw werd met de Hervormde Ge
meente overeenstemming bereikt over een geza
menlijk eigendom en zo werd het Kerkcentrum 
het eerste gemeenschappelijk bezit van beide 
Vlaardingse kerkgemeenschappen. 
Volgens afspraak nam de Hervormde Gemeente 
op haar beurt in mei 1977 het initiatief om zo 
mogelijk een gezamenlijk gebouw in Holy-
Noord aan de Olmendreef te bouwen, dit ter ver
vanging van de diensten in 'De Deel' naast het 
.schoolgebouw 'Het Kompas' als noodbehuizing. 
Ongeveer tegelijkertijd sloot de Gereformeerde 
Kerk hierbij aan met een vergelijkbaar besluit. 
De realisermg daarvan had de nodige voeten in 
de aarde. Door (de toenmalige predikant van) de 
hervormde wijkgemeente Holy-Noord werden 
namelijk nogal wat voorwaarden gesteld die voor 
met name de gereformeerde wijkgemeente Holy-
Noord/Midden én voor de Gereformeerde Kerk 
niet alle aanvaardbaar waren. Bovendien trokken 
kerkdiensten met deze predikant diverse mensen 
vanuit elders in Vlaardingen, waardoor voor een 
capaciteitsprobleem gevreesd werd. Een voorstel 
om de ene week een gemeenschappelijke dienst 
te houden en de andere week twee afzonderlijke 
diensten haalde het niet. Uiteindelijk is men het 
eens geworden op een rooster met elke zondag 

De 'Oosterkerk' aan de Schiedamseweg, het oudste 
nog bestaande gereformeerde kerkgebouw (1935), 
maar sedert 1976 m gezamenlijk gebruik 
In 1998 werd het liturgisch centrum van deze kerk 
grondig vernieuwd 

twee diensten, een gezamenlijke dienst van de wijk Holy-
Midden (voor de gereformeerden: Holy-Noord/Midden) 
en daarna of daarvóór een hervormde dienst, laatstge
noemde onder de verantwoordelijkheid van de wijk-
kerkenraad Holy-Noord en met overwegend reformato
risch georiënteerde voorgangers. 
Op 17 november 1978 werd de eerste paal eendrachtig de 
grond ingeslagen door de predikanten Ds. B. Baak en Ds. 
J. Wieman, de laatste in zijn hoedanigheid van praeses van 
de centrale kerkeraad. Op 23 en 25 november 1979 werd 
de Vredeskerk in gebruik genomen met twee kerkdiensten, 
de eerste o.l.v. Ds. C. Trouwborst voor de hervormde 
wijkgemeente Holy-Noord, de tweede met als voorgan
gers Ds. B. Baak en Ds. A. van Zetten door de gerefor
meerde wijkgemeente Holy-Noord en - formeel uitgedrukt 
- de hervormde wijkgemeente Holy-Zuid 'sectie D'. 
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Ambacht/Oostwijk 
Het oostelijke stadsdeel (omvattend de Oostwijk, de 
Babberspolder en Vlaardinger Ambacht) is een gebied 
waar de teruglopende middelen een zware tol hebben 
gevraagd Gedurende de laatste veertig jaar zijn hier twee 
van de vijf kerkgebouwen verdwenen en is het aantal pre 
dikanten en hulppredikanten meer dan gehalveerd, wat 
zijn uitwerking niet gemist heeft, ook niet op het samen-
op-weg proces 

Reeds in 1973 bestond er in de Oostwijk een zekere gere
formeerd-hervormde samenwerking Zo hadden de ker-
kenraden van de gereformeerde wijk Oosterkerk en van de 
hervormde wijkgemeente Nieuwe Kerk al een overeen
komst gesloten over het gezamenlijk vieren van het Heilig 
Avondmaal De beide predikanten. Ds H T van Reenen 
en Ds AA Bos troffen met instemming van hun 
kerkenraden een regeling voor gezamenlijke catechese 
waarbij elk een deel van het werk voor zijn rekening nam 
Na het vertrek van Ds Bos eind 1975 besloot de Her 
vormde Gemeente de predikantsplaats Nieuwe Kerk te 
combineren met die van de Immanuelwijk De aldaar 
werkzame Ds G F H Kelling zag daarmee zijn ambtsge 
bied verdubbeld evenals het aantal preekplaatsen waar
voor een beroep op hem gedaan werd Dat laatste was ech
ter met van lange duur, want al snel viel het principe 
besluit om de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel te sluiten 
en te verkopen, uiteindelijk vond op 3 juni 1979 daarin de 
laatste dienst plaats 

Voor het Nieuwe-Kerk gedeelte' van de wijkgemeente 
stonden verschillende wegen open Reeds tijdens de 
onderhandelingen hierover in 1976 was echter al in prin 
cipe overeenstemming bereikt met de Gereformeerde 
Kerk over de mogelijkheid om kerkdiensten te houden in 
de Oosterkerk In de periode dat de verkoop van de 
Nieuwe Kerk nog niet zijn beslag had gekregen werden er 
al regelmatig, minstens eenmaal per maand, zulke geza 
menlijke morgendiensten gehouden, beurtelings in de 
Nieuwe en de Oosterkerk, daarnaast waren er ook 
gezamenlijke middag/avonddiensten Zo kon men aan 
elkaar wennen De gereformeerde kerkenraad was name
lijk weinig enthousiast voor dubbele diensten dwz 
twee diensten na elkaar Zijn voorkeur ging duidelijk uit 
naar een gezamenlijke dienst met beurtelings een gerefor 
meerde en een hervormde predikant, een standpunt waar
in de hervormde wijkkerkenraad zich goed kon vinden 
Op een tweetal gemeente avonden in de eerste helft van 
1979 waren diverse alternatieven voor de toekomst uit
voerig besproken en becommentarieerd Uiteindelijk viel 
de keuze toch op een voortzetting van de samenwerking 
met de gereformeerde wijkgemeente Oosterkerk in het 
gelijknamige kerkgebouw 

De grootste moeilijkheid daarbij was dat bij een structu
reel samengaan op die manier de beide helften van de kort 
daarvoor gevormde wijkgemeente Nieuwe Kerk/Imma-
nuel zo elk een heel verschillende weg zouden gaan Ook 
al was laatstgenoemde combinatie nogal kunstmatig tot 
stand gekomen, men zag in die divergentie toch wel 
bezwaren Pogingen met name van gereformeerde zijde 
(') - om de Immanuelwijk ook volledig in de samenwer 
king te betrekken hebben het uiteindelijk niet gehaald, 
was de Schiedamsedijk daarvoor toch te hoog'' Tenslotte 
werden in 1994 de wijken Nieuwe Kerk en Immanuel for
meel weer twee afzonderlijke wijkgemeenten, nadat kort 
tevoren een wijziging van de hervormde kerkorde de 
mogelijkheid daartoe had geopend 
Uiteindelijk zijn genoemde bezwaren evenwel niet van 
doorslaggevende aard geweest voor de gereformeerd-her
vormde samenwerking in de Oostwijk Een gemengde" 
integratiecommissie bereidde een en ander voor, waaron
der een ontwerp-samenwerkingsovereenkomst tussen de 
wijkkerkenraden van de Oosterkerk en de Nieuwe 
Kerk/Immanuel Deze werd op 16 juni 1983 gesloten, 
maar moest nog enkele malen aangepast worden vanwege 
de ingewikkelde constellatie Deze zogeheten 'consensus 
werd vervolgens met succes ter goedkeuring voorgelegd 
aan centrale kerkenraad (goedgekeurd 24 januari 1985) 
kerkenraad algemene zaken (idem op 25 februan) en aan 
de landelijke organen (22 mei 1985) 

Dat betekende dat vanaf 1 september 1985 de wijk 
gemeente als federatie heeft geopereerd met formeel twee 
kerkenraden n 1 de gereformeerde wijkkerkenraad Oos
terkerk en die van de hervormde wijkgemeente Nieuwe 
Kerk/Immanuel (in de praktijk anderhalve kerkenraad, 
namelijk van laatstgenoemde alleen het Nieuwe Kerk-
gedeelte) Zo ontstond de samen-op weg-wijkgemeente 
Nieuwe/Oosterkerk met de gereformeerde Oosterkerk als 
kerkgebouw (door menigeen tegenwoordig ook maar als 
Nieuwe Oosterkerk' aangeduid') en twee predikanten 

t w Ds H Eikelboom en Ds C Haas, de laatste slechts 
voor 50% omdat hij ook als pastor van de Immanuelwijk 
fungeerde Pastoraal bezochten beide herders aanvan 
kelijk de schapen van de eigen kudde - zo heet dat in het 
kerkelijk jargon - , maar toen Ds Eikelboom Vlaardingen 
verliet en Ds KD van Kampen begin 1988 zijn plaats 
innam werd die gelegenheid aangegrepen om alle adres
sen op geografische basis te verdelen over de beide predi
kanten Dat was ook wel nodig want Ds Van Kampen 
was slechts voor 70% van zijn werktijd beschikbaar voor 
de Oostwijk, omdat hij daarnaast ook nog pastor was van 
de wijkgemeente Grote Kerk I Zodoende werd de wijkge
meente Nieuwe/Oosterkerk gediend door twee predi
kanten, die elk met twee verschillende wijkkerkenraden te 
maken hadden 
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Het structuurplan van 1991 
maakte een einde aan die weinig 
efficiënte constellatie en vanaf 1 
september 1992 was Ds. Haas de 
enige predikant van de wijkge-
meente Nieuwe/Oosterkerk, en 
droeg hij zijn bemoeienis met de 
Immanuelwijk over aan Ds. Van 
Kampen. 
Van twee kerkgebouwen met 
twee predikanten in 1974 was 
men in de Oostwijk in 1992 uit
gekomen bij één samen-op-weg
gemeente in één (gereformeerd) 
kerkgebouw met één (hervorm
de) predikant via een alleszins 
harmonisch verlopen ontwikke
lingsproces. 

Ook voor de wijkgemeente 
Immanuel waren de jaren zeven
tig een bewogen tijd. Allereerst 
viel medio 1974 het centrale besluit om de Immanuelkerk 
aan de Rotterdamseweg te verkopen aan het Leger des 
Heils. Het is niet verwonderlijk dat hiertegen uit de wijk
gemeente zelf heftige protesten kwamen, temeer waar 
even te voren - na een vacaturetijd van driejaar - met suc
ces een nieuwe predikant beroepen was in de persoon van 
Ds. G.F.H. Keiling. 
Om de wijkgemeente toch in staat te stellen kerkdiensten 
met een eigen vormgeving te houden werd een regeling 
getroffen waarbij dit plaats kon vinden in de Aula van het 
Groen van Prinstererlyceum aan 
de Rotterdamseweg. 
Nauwelijks een jaar later viel het 
besluit om de wijkgemeente te 
combineren met de wijkgemeente 
Nieuwe Kerk (zie hierboven). 
Een van de problemen met de 
Aula was dat de ruimte op zich 
zeker wel bruikbaar was voor 
kerkdiensten op zondag, maar dat 
zij geen plaats bood voor door-
de-weekse activiteiten van de 
wijkgemeente. Mede daarom is 
in de daarop volgende jaren 
herhaaldelijk gezocht naar alter
natieven in het desbetreffende 
stadsdeel (Babberspolder), maar 
steeds zonder succes. 

Het eerder genoemde structuur
rapport van 1991 stelde voor de 

Na de laatste dienst van de wijkgemeente Immanuel -haar sym
bool was een duif- in de Aula van de SG Groen van 
Prinsterer/Aquamarijn (augustus 1996) werd een koppel duiven 
gelost De bedoeling was dat deze regelrecht naar de 
Emmauskerk zou vliegen Helaas wilden de duiven met meteen 
neerstrijken. Pas in april 1999 is er een duif geland op de 
Emmauskerk (onder). Samen symboliseren deze foto's het soms 
moeizame Samen-op-Weg-proces van over en weer aftasten, 
maar uiteindelijk toch elkaar weten te vinden 
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combinatie van de Immanuelwijk met de wijkgemeente 
Nieuwe/Oosterkerk te verbreken en te onderzoeken of een 
samen-op-weg-proces mogelijk was met het gedeelte van 
de wijkgemeente Emmauskerk dat, geografisch gezien, 
met de Immanuelwijk samenviel Voor deze combinatie 
was dan een eigen predikant beschikbaar in de persoon 
van Ds K D van Kampen, gezien het aantal 'zielen' was 
die combinatie zeker gerechtvaardigd Helaas moet 
achteraf vastgesteld worden dat de structuurcommissie 
zich verkeken heeft op de levensvatbaarheid van deze 
beoogde samen-op-weg-wijkgemeente Niet alleen bleek 
de wijk te weinig ambtsdragers voort te brengen om een 
kerkenraad van voldoende omvang te formeren maar ook 
de stadsvernieuwing in dat gebied vroeg zijn tol Voor 
nogal wat mensen (b)lijkt een verhuizing aanleiding om 
bij het opruimen ook afstand te doen van de band met de 
Kerk, een verschijnsel dat door de structuurcommissie niet 
was voorzien laat staan in de voorstellen verdisconteerd 
Met elkaar kwam men toen tot de conclusie dat - mede 
gezien de ontwikkelingen elders in het stadsdeel 
Ambacht/Oost, waarover aanstonds meer - het meest reële 
alternatief was om te komen tot een samen op weg proces 
tussen de Immanuelwijk en de gehele Emmauswijk dus 
inclusief het Ambacht-gedeelte daarvan In dat perspectief 
werd dan ook gezocht naar een geschikte opvolger (M/V) 
voor Ds Van Kampen die in maart 1995 naar Rotterdam 
was vertrokken Die nieuwe predikant het werd een 'V 
- was Ds N A Kok en wel m i v 10 maart 1996 Haar taak 
was om uit de beide samenstellende delen een geheel te 
smeden wat gezien de duidelijke cultuurverschillen tus
sen die twee geen eenvoudige opgave was Hoewel die 
opdracht op dit moment zeker nog met als voltooid mag 
worden aangemerkt is er toch voldoende reden om ook die 
toekomst met vertrouwen tegemoet te zien Sinds de Aula 
in september 1996 als preekplaats buiten gebruik gesteld 
is, houden de beide wijkgemeenten al hun kerkdiensten 
gezamenlijk in de Emmauskerk en presenteren zij zich uit
drukkelijk als een samen op weg wijkgemeente Emmaus/ 
Immanuel Kerk, ook al is er op dit moment (1999) nog 
geen officiële federatie-overeenkomst 

Tenslotte richten wij de schijnwerper op de wijkgemeente 
Bethelkerk in het stadsdeel Vlaardinger Ambacht Haar 
rol in het samen-op-weg-proces is tot nu toe uiterst 
bescheiden geweest Ten tijde van Ds A P Nauta (1966-
1976) waren er wel contacten tussen de kerkenraden van 
deze wijk en die van zijn gereformeerde collega Ds H J 
Kouwenhoven van de wijkgemeente Emmauskerk, welke 
laatste zowel Ambacht als de Babberspolder bestreek In 
die tijd werd afgesproken elk jaar een aantal diensten 
gezamenlijk te houden, voornamelijk in de vakantiepeno 
de Ds Nauta werd opgevolgd door Ds WH de Jong 
(1979-1985) en deze stond bekend als een notoir tegen

stander van samen-op-weg-proces, tijdens diens 
ambtsperiode is er dan ook weinig voortgang op die weg 
gemaakt Dat laatste geldt zeker ook voor diens opvolger, 
Ds W de Greet (1985 1996) 
In 1991 verscheen het reeds genoemde structuurrapport 
Hierin kwam duidelijk naar voren dat de Bethelwijk in de 
loop van de jaren veel te klein was geworden voor een vol
tijds predikant, mede omdat bij alle reorganisaties en real 
locaties van de middelen deze wijk steeds buiten schot 
was gebleven Als oplossing voor deze scheefgroei stelde 
het rapport voor dat Ds De Greef naast zijn taak als predi
kant van de Bethelwijk ook het pastoraat onder de gere
formeerden in het met de Bethelwijk samenvallende 
Ambachtgedeelte van de Emmauswijk zou gaan verzor 
gen Omdat het hetzelfde gebied betrof ontbraken sociolo
gische verschillen tussen beide wijken terwijl ook de 
theologische oriëntatie een onmiskenbare verwantschap 
vertoonde De opstellers hoopten om die reden een ver
dergaande samenwerking in de vorm van een samen-op-
weg gaan wat ook de taak van de predikant ontegenzeg 
lijk gemakkelijker zou maken Conform de geldende spel 
regels konden echter alleen de beide betrokken wijkker-
kenraden daartoe het initiatief nemen Vandaar dat minder 
ver gaande voorstel 
Partijen maakten aarzelend een begin met gesprekken 
over de realisering daarvan Helaas ontwikkelden de 
betrekkingen tussen Ds De Greef enerzijds en de 
Emmauskerkenraad anderzijds zich in de loop van dit pro
ces met in de richting van een verdere toenadering 
integendeel Toen eind 1994 de daarvoor afgesproken 
ontwikkelingsperiode verstreken was konden de centrale 
kerkenraad en de kerkenraad algemene zaken dan ook niet 
anders doen dan met spijt vaststellen dat dit een doodlo
pende weg was gebleken en dat de oplossing in een ande 
re richting gezocht diende te worden Er is toen gekozen 
voor de hierboven al genoemde samen-op-weg-variant 
tussen de gehele gereformeerde Emmauswijk en de her
vormde Immanuelwijk De Bethelwijk zou dan - zeker 
vooralsnog - een puur hervormde wijk blijven, d w z zon
der gereformeerde samen-op-weg-partner Alle betrokke
nen waren het er over eens dat van alle haalbare 
mogelijkheden dit de beste was, al was deze misschien 
met de oorspronkelijk meest voor de hand liggende Toen 
nauwelijks een jaar later Ds De Greef Vlaardingen verliet 
was er intussen al te veel geïnvesteerd in een andere toe
komst om de voorstellen van 1991 opnieuw in overweging 
te nemen, dat is dan ook niet gebeurd Waarmee natuurlijk 
met gezegd is dat daarmee alle ontwikkelingen in dit 
stadsdeel voltooid zijn 

De Westwijk 
Dit stadsgedeelte en daarmee wordt hier gedoeld op het 
gedeelte van Vlaardingen ten westen van de Marathonweg 
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- is gebouwd in de jaren rondom 1960. Een samen-op-
weg-visie bestond in die tijd nog niet. 
Eind 1960 stond ter hoogte van waar nu de hoek van de 
Prof. Mekelstraat en de Wiardi Beckmannsingel is, naast 
een bouwput voor de Maranathakerk midden op een grote, 
verder toen nog kale vlakte, een groot bord: 'Hier bent u 
straks welkom in de Gereformeerde Kerk'; zolang de 
bouw niet voltooid was waren gereformeerde Westwijk
bewoners aangewezen op de Pniëlkerk. In de Kamerlingh 
Onnesstraat stond een grijze barak, de 'Westwijkkapel', 
waarin de hervormde gemeente vanaf 6 juli 1959 samen
kwam. De Westwijkgemeente was kort tevoren (15 mei 
1959) afgesplitst van de Rehobothwijk, waarbij het gebied 
ten noorden van de Floris de Vijfdelaan en ten oosten van 
de Dirk de Derdelaan in eerste instantie tot de Reho
bothwijk bleef behoren. 

Het bovenstaande was niet meer dan een momentopname. 
De gereformeerde Maranathakerk werd ingewijd op 14 
december 1961, terwijl de Hervormde Gemeente op 21 
mei 1965 de Ichthuskerk aan de Van Maerlantlaan in 
gebruik nam. Het zouden de laatste kerkgebouwen zijn die 
gereformeerden en de hervormden uitsluitend voor zich
zelf gesticht hebben. De Westwijkkapel verhuisde naar de 
Torenvalklaan in de Holy-wijk en deed daar tot 1970 
dienst als 'Holy-kapel'. 
Reeds in de jaren zestig komen heel aarzelend de eerste 
gereformeerd-hervormde contacten tot stand. Zo vond al 
in 1966 in de Maranathakerk een gezamenlijke kerst-

De laatste kerk die in Vlaardmgen als gereformeerde kerk 
gebouwd is (1961): de 'Maranathakerk' aan de Professor 
Mekelstraat. De kerk werd m 1985 verkocht aan de 'Volle-
Evangelie Bethelkerk'. 

nachtdienst plaats en daar bleef het niet bij; vanaf 1982 
zijn alle avonddiensten gemeenschappelijk. Ook de 
kerkenraden - maar meer nog hun moderamina - voerden 
in de jaren zeventig met een zekere regelmaat en een toe
nemende intensiteit overleg met elkaar. Vanaf 1984 had
den de beide wijkkerkenraden een vaste vertegenwoor-
dig(st)er in eikaars kerkenraden. 

Op 22 april 1985 deelde de voorzitter van de kerkenraad 
algemene zaken mee dat de Gereformeerde Kerk de 
Maranathakerk verkocht had aan de Volle-Evangelie 
Bethelkerk Vlaardingen. 
Deze transactie was mogelijk gemaakt door afspraken in 
november 1984 tussen de gereformeerde en de hervormde 
Westwijk-gemeenten om vanaf medio 1985 beiden ge
bruik te maken van de Ichthuskerk en daarin vooralsnog 
elk eigen kerkdiensten en andere activiteiten te ontwikke
len. Gezamenlijke initiatieven zouden in een later stadium 
wel aan de orde komen. Als basis hiervoor werd een plan-
rapport opgesteld, dat in 1986 werd aanvaard. 
Daarmee werd een vorm van samenwerking tot stand 
gebracht tussen de beide kerkenraden die steeds sterker 
tendeerde naar een onofficiële federatie. 
Het verbaasde dan ook niemand dat vanaf september 1987 
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afgestapt werd van twee aparte diensten op zondagmorgen 
na elkaar. Voortaan zouden de zondagse kerkdiensten 
gezamenlijk plaats vinden, zulks na een jaar van intensie
ve gesprekken over de inrichting daarvan. Dat werd dui
delijk vergemakkelijkt doordat de gereformeerde wijk in 
1979 een predikant beroepen had, wiens liturgische denk
beelden heel wat verder gingen dan die van zijn voorgan-
ger(s); door deze ontwikkeling werd de afstand met de 
hervormde wijk op dat punt drastisch verkleind. 
De integratie van de overige wijkactiviteiten vond in de 
daarop volgende jaren stap voor stap plaats. Het was een 
proces waarvoor men ruim de tijd genomen heeft, vooral 
om de gemeenteleden de gelegenheid te geven de ontwik
keling mee te kunnen maken, hoewel zoiets toch nooit 
over de gehele breedte lukt. 

Het opstellen van een consensus voor de gereformeerd/ 
hervormde wijkgemeente Ichthuskerk was een voorlopig 
sluitstuk en de uiteindelijke goedkeuring daarop mag toch 
nog in dit millennium verwacht worden. 

Het Centrum. 
Met het centrum van Vlaardingen wordt in dit verband het 
stadsdeel bedoeld dat globaal gezien begrensd wordt door 

De 'Ichthuskerk' aan de Van Maerlantlaan, de laatste kerk die 
nog als hervormde kerk in Vlaardingen gebouwd is (1965) 
Sedert 1985 fungeert de Ichthuskerk als gezamenlijk 
kerkgebouw 

de haven, de Nieuwe Waterweg, de Marathonweg en de 
Rijksweg A20. De gereformeerde wijk 'Pniëlkerk' dekt 
dit gehele gebied. Van de hervormde gemeente zijn drie 
wijkgemeenten tot dit stadsdeel te rekenen, t.w. de wijken 
Grote Kerk I en II en de wijkgemeente Rehobothkerk (de 
'Indische buurt'). De wijkgemeente Grote Kerk I bestrijkt 
in beginsel het stadsdeel ten zuiden van de Maas-
sluissedijk. terwijl Grote Kerk II het gebied ten westen 
van de Burgemeester Pruissingel omvat. Met name voor 
laatstgenoemde wijkgemeente hebben die grenzen even
wel een goeddeels theoretische betekenis, omdat deze 
wijkgemeente door haar reformatorische oriëntatie onder
dak biedt aan gemeenteleden uit het gehele centrumge
bied, maar ook uit de Westwijk en de Oostwijk. 

De omstandigheden voor een vlot verloop van het samen-
op-weg-proces in dit stadsdeel waren niet bijzonder gun
stig. Daarvoor zijn verscheidene redenen aan te wijzen en 
de belangrijkste daarvan waren de volgende: 
- gegeven de keuze voor een samen-op-weg-proces 'van-

onder-af, d.w.z. dat het initiatief van de wijkkerkenra-
den zelf uit diende te gaan, was het feit dat één gere
formeerde met drie hervormde kerkenraden te maken 
had, op zich een probleem, te meer waar die hervorm
de kerkenraden modalitair gezien onderling een nogal 
divers beeld vertoonden; 

- de hervormde wijkgemeente Grote Kerk I had vele 
jaren geen 'eigen' predikant, maar moest die doorgaan 
delen met een andere wijk, waarbij vooral in het verle-
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den de omvang van de bemoeienis met Grote Kerk I 
nogal beperkt moest zijn, 
als gevolg van haar reformatonsche signatuur was voor 
de wijkgemeente Grote Kerk II het beleggen van kerk
diensten samen met andere wijkgemeenten problema
tisch De aard van deze problemen is elders al aangege
ven, 

- de kerkenraad van Grote Kerk I vertoont zeer sterke 
emotionele verbondenheid met dat kerkgebouw, 

- bij éen van de predikanten (Ds J Lalleman, van 1980 
tot 1992 predikant van de wijkgemeente Rehobothkerk) 
ontwikkelden zich in de loop van die twaalf jaar steeds 
meer bezwaren tegen het samen op-weg-gebeuren, 
waardoor het proces daar ernstig stagneerde 

Wat dat laatste betreft valt het dan ook op dat met de 
komst van zijn opvolger (Ds H Gaasbeek) eind 1993 het 
Sdmen-op-weg-proces duidelijk in een stroomversnelling 
geraakt is Onmiskenbaar heeft de samenwerking tussen 
Ds Gaasbeek en zijn gereformeerde collega Ds CA de 
Bildt daarin een doorslaggevende rol gespeeld 

Het overleg tussen de kerkenraden van de gereformeerde 
Pnielkerkwijk en van de hervormde Rehobothwijk leidde 
er toe dat op 24 maart 1968 de eerste gezamenlijke kerk
dienst gehouden kon worden, vooral bestemd voor de 
bewoners van de Indische Buurt Dat gebeurde in de 
Rehobothkerk met als voorgangers Ds H J Kouwen-
hoven en Ds K Blei De ervaringen waren van dien aard 
dat besloten werd hiermee door te gaan en dat is dan ook 
op gezette tijden gebeurd Toch duurde het nog ruim tien 
jaar, om precies te zijn tot 20 oktober 1979, voordat de 
beide kerkenraden een gezamenlijke vergadering hielen, 
waarin van gedachten gewisseld werd over verdere moge 
lijkheden tot samenwerking In elk geval hebben de ker
kenraden sindsdien over en weer afgevaardigden naar 
eikaars vergaderingen gestuurd, om op de hoogte te blij
ven van eikaars reilen en zeilen en om in voorkomende 
gevallen activiteiten op elkaar af te kunnen stemmen 

De verkenningsfase kreeg nieuwe impulsen vanuit een 
gesprekskring van gereformeerde en hervormde gemeen
teleden, waarvan de heren M Baas en J Roodenburg de 
'motoren' waren Met elkaar besprak men de vraag hoe er 
in de wijk gestalte gegeven kan worden aan het samen-op-
weg-proces Het groepje (met 13 deelnemers) kwam voor 
de eerste maal bijeen op 21 november 1984 en nadien nog 
enkele maanden met tussenpozen van een halt jaar 
Het groepje heeft de kerkenraden gestimuleerd om een 
eerste gezamenlijke kennismakingsavond avond te beleg
gen en wel op 22 april 1986 in de Rehobothkerk, de op
komst bedroeg 70 gemeenteleden Een jaar later werd 
deze gevolgd door een tweede gezamenlijke wijkavond. 

en wel op 7 april 1987 tweede keer, ditmaal in de 
Pmelkerk 
Intussen hadden de beide kerkenraden al afgesproken dat 
m 1 v september 1984 de beide predikanten Ds Lalleman 
en Ds Van de Veere vier maal per jaar van kansel zouden 
wisselen De eerlijkheid gebiedt toe te geven dat het daar 
in de praktijk niet altijd van gekomen is 
Iets soortgelijks gold voor gezamenlijke kerkenraadsver-
gaderingen Afgesproken werd om die vanaf 1986 een
maal per jaar te houden, maar dat is niet steeds gelukt, ook 
de 2 a 3 jaarlijkse gezamenlijke vergaderingen van de 
moderamina van deze kerkenraden was een zelfde lot 
beschoren 

Het al eerder genoemde Structuurrapport van 1991 voor
zag in ingrijpende consequenties voor drie van de vier 
wijkgemeenten in dit structuurgebied Alleen voor Grote 
Kerk II veranderde er eigenlijk nauwelijks iets 
Kort samengevat kwamen de voorstellen neer op het vol
gende 
- de grenzen van de hervormde wijkgemeente Ichthus-

kerk zullen in de toekomst samenvallen met die van de 
gelijknamige gereformeerde wijk Hierdoor gaat het 
gedeelte van de Rehobothwijk ten westen van de Mara-
thonweg alsdan deel uitmaken van de Ichthuswijk 

- de gereformeerde Pnielwijk wordt gesplitst in twee 
delen Het zuidelijke gedeelte zal een samenwerkings
verband aangaan met de hervormde wijkgemeente 
Grote Kerk I, terwijl het noordelijke gedeelte hetzelfde 
zal doen met de (verkleinde) Rehobothwijk 

- Voor deze beide 'combinaties' is een predikant 
beschikbaar Ds De Bildt voor het zuidelijke gedeelte 
en de opvolger van Ds Lalleman voor het noordelijke 
gedeelte (exclusief het gebied van Grote Kerk II), 

- de noodzaak om voor dit stadsdeel drie kerkgebouwen 
(Grote Kerk, Pmelkerk en Rehobothkerk) aan te hou
den zal nog eens aan een kritisch onderzoek onderwor
pen worden 

Deze voorstellen werden niet met grote instemming ont
vangen, in elk geval niet door de wijken Pmelkerk en 
Rehobothkerk Het verzet van de Pmelwijk richtte zich 
vooral tegen de voorgestelde splitsing De Rehobothkerk 
had grote moeite met het gebiedsverlies, maar putte ander 
zijds veel troost uit de consequentie dat de voorstellen 
voorzagen in een opvolger voor Ds Lalleman, die in 1992 
met emeritaat ging Immers, als het structuurrapport niet 
aanvaard zou worden, zou op grond van eerdere besluiten 
(uit 1985) die vacature in pnncipe met vervuld worden, 
maar zou de wijk samengevoegd worden met een andere 
wijkgemeente (Grote Kerk II) 

In de IVi jaar die daarop volgden hadden de wijken de 
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mogehjkheid om samen alternatieven te formuleren, mits 
die geen consequenties hadden voor andere wijken en er 
geen extra pastorale mankracht voor nodig was Intensief 
overleg tussen de drie betrokken kerkenraden leidde ertoe 
dat deze voorstellen er ook kwamen Samengevat hielden 
deze het volgende in 

De Pnielwijk zou niet gesplitst worden, maar in zijn 
geheel een samen-op weg-proces starten met de (ver 
klemde) Rehobothwijk, 

- Tussen deze combinatie en de (hervormde) wijk-
gemeente Grote Kerk I zou een samenwerkingsverband 
tot stand gebracht worden. 
De opvolger van Ds Lalleman (als zodanig was intus
sen Ds Gaasbeek aangetreden) zou predikant worden 
van de samen-op-weg-wijk (in opnchting), terwijl Ds 
De Bildt zijn werktijd zou verdelen over de wijk Grote 
Kerk I enerzijds en Pniel/Rehobothkerk anderzijds De 
invulling hiervan zouden de predikanten en kerkenra
den onderling regelen 

Deze wijzigingsvoorstellen werden in 1994 aanvaard door 
de centrale kerkenraad en de kerkenraad algemene zaken 

Nadat deze besluiten uitgevoerd waren kwam aan de orde 
in welk gebouw de samen-op-weg-wijk onderdak moeten 
vinden de Pnielkerk in de H Roland Holststraat of de 
Rehobothkerk aan de Billitonlaan'' De kerkgebouwen 
waren vrijwel even oud (gereed in 1957 resp 1958) en een 
winnaar-op-voorhand was eigenlijk niet aan te wijzen 
Begrijpelijkerwijs ging de voorkeur in gereformeerde 
kring uit naar de Pnielkerk en onder de hervormden naar 
de Rehobothkerk De al eerder genoemde structuurcom
missie werd eind 1995 gevraagd een voorstel te formule
ren De commissie ging te rade bij de landelijke deskundi
gen van de beide kerkgenootschappen Deze kwamen de 
situatie bestuderen en adviseerden medio 1996 eenstem
mig om met de Rehobothkerk door te gaan Omdat de 
commissie geen argumenten had die duidelijk tegen de 
'landelijke" ingingen nam die het advies over en legde dit 
voor aan de centrale kerkenraad en de kerkenraad alge
mene zaken, die op hun beurt een principebesluit namen 
conform dit advies De onderhandelingen over het geza
menlijk gebruik namen enige tijd in beslag, maar met de 
uitkomst daarvan had de kerkenraad algemene zaken 
nogal wat moeite Men wilde namelijk niet alleen geza
menlijk gebruik, maar ook gezamenlijk eigendom, zodat 
er opnieuw onderhandeld moest worden Uiteindelijk 
werd men het ook daarover eens, terwijl op deze overeen 
komst ook de kerkordelijk voorgeschreven goedkeuringen 
verkregen werd Zodoende werd op 12 februari 1998 een 
koopovereenkomst gesloten, waardoor de Hervormde 
Gemeente en de Gereformeerde Kerk vanaf dat moment 
ieder voor 50% eigenaar waren van de Rehobothkerk Al 
eerder was er besloten om de kerkzaal van deze kerk 

inwendig grondig te renoveren, dit om de kerk beter 
geschikt te maken als een gezamenlijk huis voor de beide 
wijkgemeenten Mede dank zij acties vanuit de wijk zelf is 
dat ook gelukt en op zondag 5 juli 1998 kon de vernieuw
de Rehobothkerk m gebruik genomen worden Een week 
eerder was de laatste dienst in de Pnielkerk gehouden, die 
intussen verkocht was aan Patrimoniums Woningstichting 
Het gebouw is in april 1999 afgebroken en het is de bedoe
ling op het terrein woningen te gaan bouwen 

Tussenbalans en toekomstperspectieven 
De beschrijving van een onvoltooid proces blijft altijd 
onbevredigend Dat geldt voor de lezer, maar ook voor de 
schrijver In elk geval maakt het een eindevaluatie onmo
gelijk Daarom wordt volstaan met het opmaken van een 
tussenbalans 
Op dit moment is op wijkniveau een officieel goedgekeur
de federatie-overeenkomst de samen-op-weg-mogelijk-
heid die het verst gaat 
In Vlaardingen hebben drie wijken dat stadium bereikt 
(Holy-Midden, Holy Zuid en Nieuwe/Oosterkerk) en als 
dit artikel in druk verschijnt is de kans groot dat het er dan 
vier zijn inden inmiddels ook de wijk Ichthuskerk de laat
ste officiële goedkeuring ontvangen heeft Twee andere 
wijken beschouwen zichzelf op dit moment als samen-op-
weg wijken in oprichting, t w de wijken Emmaus/ 
Immanuelkerk en Pniel/Rehobothkerk Alle kerkdiensten 
die ZIJ houden zijn intussen gemeenschappelijk, evenals 
de vergaderingen van hun kerkenraden Een officiële fede
ratie-overeenkomst IS nog met aan de centrale kerkenraad 
en de kerkenraad algemene zaken ter goedkeuring voorge
legd, maar men is duidelijk wel op weg naar zo'n federa
tie 
Bovenstaande constatering houdt in feite m dat intussen 
alle zes gereformeerde wijken in Vlaardingen samen-op-
weg zijn met een hervormde partnerwijk, hetzij met een 
officiële goedkeuring, hetzij op weg daarheen 
Van de vier overblijvende hervormde wijken neemt de 
wijk Grote Kerk 1 een bijzondere positie in qua oriëntatie 
IS deze wijk te beschouwen als een samen op-weg wijk 
maar ze is dat toch weer met, omdat er geen partnerwijk 
voor haar beschikbaar is Niet uitgesloten mag worden dat 
later de Pniel/Rehobothwijk als zodanig zal gaan funge
ren maar zover is het nu zeker nog niet 
De andere drie hervormde wijken (Bethelkerk, Grote Kerk 
II en Holy-Noord) zijn als wijk niet samen-op-weg met 
een gereformeerde partnerwijk Dat heeft te maken met 
hun modaliteit Zij stellen er ook prijs op om als echt her
vormde wijkgemeenten beschouwd te worden in elk 
geval op dit moment Wel zijn deze wijken in verschillen 
de mate betrokken in een samenwerkingsverband met 
naburige samen-op-weg-wijken (al dan niet i o ) 
Op centraal niveau vinden er goede en intensieve contac-
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ten plaats tussen de beide kerken. Dat gebeurt allereerst 
tussen centrale kerkenraad en kerkenraad algemene zaken. 
Er worden thans plannen ontwikkeld om te zijner tijd -
sommigen zeggen zelfs: "te Zijner tijd" - te komen tot een 
federatie op stedelijk niveau, maar met de verwezenlijking 
daarvan zitten we toch wel in het volgende millennmm. 
Daarvoor is namelijk in beginsel de instemming nodig van 
alle wijkkerkenraden, dus ook die van de hervormde wij
ken die als wijk zelf niet samen op weg zijn. 
Ook de Colleges van Diakenen werken inmiddels samen, 
terwijl verder de beide "penningmeesters" (het hervormde 
College van Kerkvoogden en de gereformeerde 
Commissie van Beheer) in regelmatig contact met elkaar 
staan. 

Tenslotte: het feit dat de schrijver zelf actief en met een 
zekere gedrevenheid in dit proces geparticipeerd heeft, 
geeft aan de beschrijving daarvan onvermijdelijk een 
zekere mate van 'gekleurdheid'. De eigen beleving kan 
immers niet buiten spel gezet worden. Daarbij is het 
gevaar om te goeder trouw een onjuiste voorstelling van 
bepaalde zaken te geven niet altijd denkbeeldig, zeker niet 
in de ogen van degenen die hetzelfde proces geheel anders 
beleefd hebben. Voor zover het streven naar objectiviteit 
niet geheel gelukt is biedt de schrijver deze lezers zijn 
verontschuldigingen daarvoor aan. 
In elk geval hoopt hij dat een aanvullend en veel korter 
artikel, maar dan met de toevoeging 'vervolg en slot', niet 
te lang op zich zal laten wachten. 

Kerkzegels van de Hervormde Gemeente te Vlaardmgen (boven) 
en van de Gereformeerde Kerk van Vlaardmgen (onder) 
De (bijbel)tekst hebben beide kerken al gemeenschappelijk-
"Apprehende vitam aeternam" is de latijnse vertaling van 
"Grypt naar het eeuwige leven" [5] 
Hoe zal het gezamenlijke zegel er uit zien en wanneer wordt 
het in gebruik genomen ? 
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Noten: 
[I] Meer hierover kan de belangstellende lezer vin
den in bijvoorbeeld 
- W J van der Vlis, Vlaardingen, dertien eeuwen kerkge

schiedenis, Vlaardingen, 1992 
A G Weiler et al Geschiedenis van de Kerk in 
Nederland, Utrecht/Antwerpen, 1962 
C N Impeta, Kaart van kerkelijk Nederland, Kampen, 
1961 

[2] Meer hierover in PGQ Sprenger van Eijk 
Geschiedenis en Merkwaardigheden der Stad Vlaar
dingen, 1832 

[3] Het woord 'gereformeerd' in deze uiteenzetting 
kan aanleiding geven tot verwarring, omdat het in drie 
verschillende betekenissen gebruikt is 
Historisch IS het de naam voor de kerk van de reformatie 
in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden De 
documenten die op de Synode van Dordrecht als bindend 
aangewezen zijn, spreken over 'de Gereformeerde Kerken 
in de Verenigde Nederlanden' en ook de psalmberijming 
van 1773 gewaagt nog van de 'Gereformeerde Kerken van 
Nederland', het meervoud geeft aan dat iedere provincie 
een eigen Gereformeerde Kerk had 
Wie in het Stadsarchief van Vlaardingen inzage vraagt van 
het hervormde doopboek van 1750 krijgt (een kopie van) 
het 'Doopboek der Gereformeerde Gemeente 1699-1750' 
te zien, de daarin vermelde personen zijn gedoopt in de 
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komt in 1770 voor het eerst voor, doch wordt vooralsnog 
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naam pas gaan gebruiken na de Franse bezetting van 1795 
tot 1813, wellicht vond men 'gereformeerd' toen te Frans 
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gelegd op de eerdergenoemde Synode van Dordrecht 
(1619) 
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Vrijwel alle afscheidingsbewegingen uit de negentiende 
en twintigste eeuw die op genoemd gedachtengoed terug
grepen, kozen ook voor de aanduiding 'gereformeerd' in 
hun naamgeving Maar ook binnen de Hervormde Kerk 
bestaat een stroming die zichzelf met de voor buiten
staanders ietwat raadselachtige term hervormd-gere
formeerd' aanduidt en zich voor een deel landelijk 
georganiseerd heeft in de 'Gereformeerde Bond tot 
verbreiding en verdediging der Waarheid in de 

Nederlandsche Hervormde (Gereformeerde) Kerk' 
Ter voorkoming van verwarring is in deze beschouwing 
voor 'gereformeerd' in deze tweede betekenis verder de 
term 'reformatorisch' gebruikt, zoals die bijvoorbeeld ook 
gekozen is door het 'Reformatorisch Dagblad' en door 
onderwijsinstellingen met die naam Dit gebeurt wel met 
excuses aan eventuele protestantse lezers in het zuiden des 
lands, voor wie het woord 'reformatorisch' een volstrekt 
andere betekenis heeft 
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voor alles wat te maken heett met de Geretormeerde Kerk 
van Vlaardingen, het landelijk kerkverband waartoe zij 
behoort (de Gereformeerde kerken in Nederland) en met 
haar leden In het vervolg van deze beschouwing wordt bij 
deze praktijk aangesloten onder erkenning van wat hierbo
ven verder gezegd is 
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Appendix: 

Naamlijst van gereformeerde predikanten (1959-1999) 
NB de aanduiding 'Holy-Midden' staat in dit verband 
voor de gereformeerde wijkgemeente 'Holy-Noord', later 
'Holy-Noord/Midden' in combinatie met de hervormde 
wijkgemeente 'Holy-Midden' 

1924 
1944-
1946-
1949-
1954-

1956-
1958-
1960-
1961-

1959 
1972 
1963 
1972 
1977 

1967 
1964 
1965 
1991 

1963- 1980 

1965 
1966-
1969-
1970-
1974-
1975-

1976-
1977-

1979-

1979 
1974 
1974 
1976 
1982 
1981 

1987 
1995 

E D Kraan Pnielkerk 
FL Bos Pnielkerk//Holy-Zuid 
H Zandbergen Oosterkerk 
T Swen Pnielkerk 
J Lever PnielkerkZ/Maranathakerk 
daarna (1972) Holy-Zuid 
G Aalbersberg Evangelisatiepredikant 
M J Mulder Pnielkerk 
H J Heynen Pnielkerk 
H J Kouwenhoven 

Pnielkerk/ZEmmauskerk 
YJ Tiemersma Oosterkerk 
daarna (1969) Zonnehuis 
L R Krol Maranathakerk 
J F ter Hart Pnielkerk 
H Langenburg Emmauskerk 
H T van Reenen Oosterkerk 
D Braam Pnielkerk 
B Baak Emmauskerk// 

Holy-Midden 
H Eikelboom Oosterkerk 
K D van Kampen Holy-Zuid 

1981- 1990 
1982-

1983-
1990-
1990-
1992 
1994-
1994-

1996-
1998-

daarna(1988) Nieuwe/Oosterkerk 
daarna (1992) Emmauskerk/lmmanuel 
A Wilschut Maranathakerk// 

Ichthuskerk 
A Haaima Pnielkerk//Holy-Zuid 
CA deBildt Holy-Midden 
daarna (1989) Pnielkerk/ 

(NH)Grote Kerk I 
1988 G van der Veere Pnielkerk 
1998 NC deFockert Zonnehuis 

J de Geus Holy-Midden 
1993 T vanBenthem Holy-Zuid 
1999 FA A Baarslag Holy-Zuid 
1999 mw G R van Gorcum 

idem 
mw N A Kok Emmauskerk/lmmanuel 
A J P van der Wal Zonnehuis 

Naamlijst van hervormde predikanten (1959-1999) 
1943- 1966 WJ Schouten NieuweKerk 
1946- 1966 J vanNoort Bethelkerk 
1946- 1965 P van der Vloed NieuweKerk// 

Rehobothkerk 
daarna 

1947- 1968 WJ Kolkert 

1950-
1951-
1956-
1957-
1958-
1959-
1961-
1963-
1963-
1964-
1965-
1965-
1966-
1966- 1975 
1969- 1978 

1959 
1963 
1969 
1963 
1963 
1964 
1982 
1968 
1968 
1971 
1970 
1970 
1976 

1970-
1970-
1971-
1974-

1975-
1979-
1979-
1979-
1979-
1980-
1981-
1983-

1984-
1985-
1985-
1988-
1989-
1989-
1993-
1993-

1993-
1993-
1994-
1999-

1977 
1993 
1979 
1981 

1988 
1989 
1985 
1984 
1992 
1987 

1989 
1992 
1996 
1994 

1998 

evangelisatiepredikant 
Grote Kerk//Nieuwe Kerk 

daarna (1966) Zonnehuis 
W Sirag Grote Kerk 
P Zijlstra Grote Kerk 
J Bouterse Grote Kerk I 
S van den Bos Immanuelkerk 
C H van Rijn Ichthuskerk 
D Noordmans Rehobothkerk 
A van Zetten diversen 
G Biesbroek Grote Kerk II 
J W de Jong Ichthuskerk 
A J Hoorn Immanuelkerk 
K Blei Rehobothkerk 
J E van Veen jeugdpredikant 
A P Nauta Bethelkerk 
A A Bos Nieuwe Kerk 
P Vermaat Grote Kerk II// 

Holy-Noord 
WC van Dam Holy-Zuid 
WW Verhoef Ichthuskerk 
J J van Thiel Rehobothkerk 
G F H Kelling Immanuel 
vanaf 1975 Nieuwe Kerk/Immanuel 
J Wieman Grote Kerk II 
C Trouwborst Holy-Noord 
S Nijdam ziekenhuispredikant 
W H de Jong Bethelkerk 
G H van der Graat Holy-Zuid 
J Lalleman Rehobothkerk 
M van Campen Grote Kerk II 
C Haas Nieuwe Kerk/lmmanuel, 
vanaf 1992 Nieuwe/Oosterkerk 
A J Wtenweerde Holy-Midden 
T Zevenbergen Holy-Zuid 
W de Greef Bethelkerk 
W van Laar Grote Kerk II 
A H van Erp ziekenhuispredikant 
P van den Heuvel Holy-Noord 
J J Suurmond Ichthuskerk 
mwM.E Suurmond-Vonkeman 

idem 
H Gaasbeek Rehobothkerk 
H Mast Holy-Zuid 
J E de Groot Grote Kerk II 
W Quak Bethelkerk 
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