
De kerk die twee jaar geleden werd afgebroken. Eigen foto

Boek over afgebroken kerk
De hervormde kerk in Drouwenermoncljie in 201Q,.&siU.a 

boek ‘De Hervormde kerk van Drouwenermond’ qeschreven
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De inmiddels gepensioneerde 
onderwijzer is geboren in 
Drouwenermond toen nog 
gemeente Borger en werd na 
het schrijven van zijn boek 
‘Het huis bij de paal’ dat 
begint in zijn geboortedorp 
weer met dat dorp geconfron
teerd. Wat hem opviel was de 
grote leegloop van zijn dorp, 
veel oud-inwoners trokken 
naar omliggende dorpen, 
winkels verdwenen, scholen 
werden gesloten en ook de 
kerk verdween en maakte 
plaats voor een woning.
Een mooi boek voor de huidi

ge inwoners van het dorp om 
zich op de hoogte te stellen 
van de geschiedenis van hun 
dorp. Dat zo grondig van 
aanzien is veranderd nu al de 
wijken zijn verdwenen, het 
kanaal met de vele bruggen 
verleden tijd is geworden, 
een mooie weg door het dorp 
loopt met een fraai fietspad 
op de plek waar vroeger de 
schepen voeren geladen met 
turf, aardappelen, bieten en 
kunstmest.
Het boek bevat het hele ver
haal van de oprichting van de 
evangelisatievereniging in 
1896 maar ook de reden

waarom. De sociale omstan
digheden eind 19e eeuw 
waren van dien aard dat 
mensen soms voor de keuze 
stonden tussen de drankfles, 
of religie. In die periode 
kwamen de eerste evangelis
ten naar de veengebieden. 
Verder worden beschreven de 
bouw van de kerk toegelicht 
met de tekeningen, alles wat 
met de kerk te maken had, 
het verenigingsleven met 
heel veel foto’s, de beschrij
ving van de evangelisten, de 
groeiende samenwerking met 
Nieuw-Buinen en tenslotte de 
eenwording tot PKN kerk.

Het boek is in eigen beheer 
uitgegeven en gedrukt bij
Ballast en Hilbrink te Hooge- 
veen. Het is te bestellen bij R. 
Sanders, Schuineslootweg 79, 
7777 RJ Schuinesloot, tel. 
0523-681351 of via e-mail 
hetoalemeestershuus@ho- 
m e.nl. De kosten bedragen 
bij voorinschrijving 20 euro 
(excl. verzendkosten). Het is 
goed leesbaar met een fors 
lettertype zodat men niet 
hoeft te turen op de kleine 
lettertjes.


