’Het geloof is wat telt, niet het gebouw'
IN T ER V IE W
JA N W O LF EN
H E N D R IK J E DE LANGE

• Kerkenveld heeft bin
nenkort geen kerk meer
Door Martin Vlaanderen
Kerkenveld Nog even en het dorp

Sinds een
jaar heb ik
televisie
vanuit de
kerk dan
krijg je
veel meer
mee van
de sfeer

,

Kerkenveld heeft enkel nog in de
naam een kerk staan. Zondag 27
oktober om 9.30 uur wordt het
kerkgebouw in het dorpshart ont
ruimd. Het is verkocht aan een ge
zin in het dorp. Drie jaar stond het
leeg. Sinds de fusie van de her
vormde gemeente in Kerkenveld en
de gereformeerde gemeente in Alteveer worden de diensten in dat
buurdorp gehouden.
"We wilden het pand verkopen,
maar het was afwachten of er be
langstelling was voor dit specifieke
gebouw", zegt de voorzitter van de
gefuseerde kerkenraad AlteveerKerkenveld, de Kerkenvelder Jan
Wolf. 'We konden het uiteindelijk
verkopen onder de voorwaarde dat
er een woonbestemming op kwam.
Gelukkig heeft de gemeente geen
bezwaar, al moet er formeel nog
wel wat voor gebeuren. Maar het
voorlopige koopcontract is vrijwel
rond. Het is wel een kerk met een
klok en een toren, maar het pand is
goed te gebruiken als woonhuis. Er
is veel ruimte en dat zochten de
toekomstige bewoners."
De buiten gebruikstelling vindt
plaats in de vorm van een dienst.
"Kerkordelijk moet het gebouw
worden ontruimd zodat het geen
kerk meer is. Dat betekent dat we
de liturgische voorwerpen wegha
len zoals de kanselbijbel, het doop
vont, het avondmaalsgerei en de

Kerkenvelder. Vanaf zijn geboorte
komt hij in de kerk. Toch doet de
ontruiming de 72-jarige dorpeling
geen pij n. "Ik ben er niet emotioneel
onder, zoals sommige andere ge
meenteleden. Voor mij is het ge
woon een gebouw en daaraan
hecht ik geen waarde. Het gaat mij
om het geloof dat we belijden.
Waar we dat doen zal mij een zorg
wezen. Het is nu eenmaal een gege
ven dat steeds minder mensen naar
de kerk gaan. Mede doordat velen
tegenwoordig een dienst via inter
net of televisie volgen en daarvoor

van elkaar kunt openhouden. We
komen nu al enkele jaren bij elkaar
in Alteveer en het is echt een stra
lende gemeente geworden. Ik heb
er vrede mee."
Wie wel veel moeite heeft met de
sluiting is mevrouw Hendrikje de
Lange-Hooijer (82). Haar vader was
betrokken bij de opbouw van de ge
meente vanaf 24 november 1900.
Toen nog in de woonkamer van
mevrouw Van der Hof. Haar hele le
ven bezocht De Lange de kerk. "We
gingen hier naar de zondagsschool,
de catechisatie, de meisjes- en later

maakte ik me klaar en was ik nog
op tijd. Maar m’n zoon en ik moesten ook niet te laat komen, want
dan was ons vaste plekje bij het
raam bezet. We zaten daar altijd
graag vanwege het binnenvallende
licht. M’n zoon heeft namelijk
slechte ogen."
Mevrouw De Lange is in de afgelopen drie jaar nog maar een of
twee keer naar Alteveer gegaan om
te kerken. Ze had moeite met de
verandering en de afstand was haar
te groot. Twee jaar heb ik de dien
sten gevolgd via de kerktelefoon.
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