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Iedereen vol lof over ideale ruimte voor jeugd- en ander maatschappelijk werk 
 

Stadsdennenkerk officieel in gebruik 
 

Harderwijk – Onder grote belangstelling, zowel van gemeentelijke als van kerkelijke 

zijde, is j.l. woensdag de Stadsdennenkerk overgedragen. De heer F.A. Nugteren nam in 

zijn functie van voorzitter van de bouwcommissie als eerste het woord en heette in de 

eerste plaats alle aanwezigen van harte welkom. Daarna gaf hij een overzicht van de 

geschiedenis over de voorbereidingen van en de beslissing tot de bouw van het kerk-

gebouw. 

 

In de maand november 1964 stelde de kerkeraad de bouwcommissie in, die tot taak 

had zich te oriënteren op de noodzakelijkheid van een derde kerkgebouw, gezien de groei van 

de gemeente, vooral in het Stadsdennenplan. Verder moest deze commissie zich bezinnen 

over de mogelijkheid om bij het kerkgebouw een accommodatie te creëren voor de jeugd en 

andere activiteiten. 

 Met deze taken toog de commissie aan het werk en na de bestudering van een aantal 

financiële zaken o.a. de SSK werd de architect D. Egberts opdracht gegeven een bouwplan te 

ontwerpen. 

Het eerste plan werd verworpen omdat de kostprijs boven de begroting uitging en niet aan zijn 

doel beantwoordde. Het tweede plan werd, na enkele wijzigingen geaccepteerd. Het had meer 

mogelijkheden en de ruimte was groter, en wat ook belangrijk was: het was goedkoop. Op 15 

november 1967 werd het bouwplan aan een gemeentevergadering voorgelegd en had aller 

instemming. In september 1968 konden de lokaliteiten achter het kerkgebouw en op 5 maart 

1969 het kerkgebouw zelf in gebruik genomen worden. 

De bouw werd mogelijk gemaakt door drie groepen die de spreker in het bijzonder 

wilde bedanken: degenen die de bouw financieel mogelijk maakten, de bouwers en de 

mensen die verschillende cadeaus aangeboden hadden. 
 Over de financiële kant van de zaak ging de spreker nog even door en bedankte de 

gemeenteleden die geld hebben geleend tegen lage rente en zelfs zonder rente, de 

Gereformeerde Jeugdcentrale en de Regenten van het Burgerweeshuis. 

 

De architect 

 Sprekend over de heer D. Egberts, de architect, haalde de spreker nog even 

herinneringen op aan de diverse bijeenkomsten die nodig waren om de bouwplannen door te 

nemen. De Heer Egberts bleek een beter tekenaar dan spreker te zijn, gezien zijn groot aantal 

ontwerpen in korte tijd. Want, aldus de spreker, in een kerkgebouw moet tot uiting komen dat 

de mens weet wie hij is, wat hij is en waar hij zichzelf is. 

 Vervolgens somde de spreker de indeling van het kerkgebouw op bestaande uit: een 

kerkeraadskamer, de instuifruimte, een ontmoetingshal met mogelijkheid van uitbreiding van 

het aantal zitplaatsen in de kerk, een sociëteitsruimte voor de jeugd, kindercrêche en 

hobbykamer, een clublokaal met vergaderzaal, een catechisatielokaal. Speciaal vestigde de 

heer Nugteren de aandacht op de toren. 

 De bouw werd aangenomen door NV Fa. H.J. de Vroom en Zn. Voor een naar de 

mening van de spreker veel te lage aannemingssom. Het gebouw was keurig afgewerkt en 

spreker prees de heer de Vroom voor z’n vakmanschap, planning en organisatie-vermogen, 

waardoor ’t bouwschema op 120 dagen teruggebracht kon worden. De heer Renselaar als 

uitvoerder met z’n vaklieden en onderaannemers werd een woord van dank gebracht, evenals 

de heer J. Tavenier die als opzichter zijn aandeel in de bouw had geleverd. Er is hard, goed, 
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prettig en zuinig gewerkt en hoe zuinig er gewerkt werd haalde de heer Nugteren op in ’n 

anekdote, waarin één van de timmerlieden met een spijker in zijn voet naar de heer Tavenier 

toekwam met de mededeling dat hij naar de dokter moest. “Dat ’s goed” antwoordde de heer 

Tavenier, “als je de spijker maar hier laat!” Het schilderwerk werd verzorgd door het nog 

jonge bedrijf Goossensen, de electrische installatie door de Firma Koop uit Heerde. Ook hier 

noemde spreker de lage aannemingssom waarvoor de Fa. Koop had gewerkt: De heer 

Nugteren ging hier zo op door, dat het licht het niet kon verdragen en prompt een deel van de 

kerkver-lichting uitviel. Toen dat verholpen was viel de versterker uit. ’t Moet ook nog 

wennen. De Rimba Stalenramenfabriek te Harderwijk verzorgde de stalen ramen en de 

dakconstructie maar dat was niet meer te zien omdat alles heel goed was weggewerkt. De 

verwarming werd verzorgd door de firma W. de Kleer uit Ermelo. Firma Pietersma heeft, 

gezien de kwaliteit van het geleverde materiaal, een flinke veer moeten laten volgens de 

spreker. Verder noemde hij nog de leveranciers van het liturgisch centrum firma Beyersdorf, 

de klokkengieterij in Heiligerlee voor de drie klokken in de toren en ten slotte de heer en 

mevrouw Van Eyk en andere vrijwilligers voor de schoonmaakwerkzaamheden.  

 Mevr. E. de Haan-Egbers werd dank gebracht voor de inrichting van het kerkgebouw.  

 

Schenkers 

 De heer Nugteren memoreerde achtereenvolgens de schenkers van de verschillende 

cadeaus: fa. de Vroom voor de inrichting en verzorging van de tuin, de medewerkers aan de 

oud-papieractie voor de aanschaf van het doopvont, het kruis in de kerk, een idee van mevr. 

Andree-Joosten en ontworpen en aangeboden door de heer Egberts en echtgenote. Het anti-

pentium: door de vrouwen-contactgroep van de Midden-sectie; de kanselbijbel door de G.J.C. 

 De heer Nugteren besloot zijn inleiding met te zeggen dat de overdracht van het 

kerkgebouw aan de kerkeraad de laatste taak was van de bouwcommissie en hij vond het als 

voorzitter van genoemde commissie niet zijn taak om de bouw-commissie toe te spreken. 

Slechts een enkel woord wilde hij tot de commissie richten en in het bijzonder bracht hij 

broeder H. Gerrits in herinnering die in eerste instantie in de bouwcommissie de spits had 

afgebeten en veel voorbereidend werk had gedaan. Zo herdacht de heer Nugteren ook de heer 

Elgersma, die ook veel voor de bouw van de Kerk had gedaan met zijn technische adviezen. 

Spreker wilde beide broeders in dankbaarheid gedenken voor al dit voorbereidende werk. 

 

Vertrouwen 

 Tenslotte eindigde spreker met de woorden, dat hij de Commissie van Beheer dankte 

voor het vertrouwen gesteld in de bouwcommissie waardoor de commissie in de gelegenheid 

was gesteld om in veel dingen zelfstandig te kunnen denken. 

 Met deze woorden gaf de heer Nugteren het woord over aan de praeses van de 

kerkenraad ds. H. Andree die het kerkgebouw in dank aanvaardde. Het Gereformeerd 

Kerkkoor zong o.l.v. de heer W.H. Zwart ter onderbreking van het gesproken woord “Psalm 

24” en “Psalm 90” a capella, waarna een ouderling de kanselbijbel neerlegde en opende, wat 

bevestigd werd door de gemeente met het zingen van Gezang 63:3 “Woord waarop wij 

bouwen”. Zingend “Laat de kinderen tot mij komen” trok een stoet van kinderen door de kerk. 

Twee grotere kinderen droegen de door de jeugd aangeboden doopvont en brachten haar op 

de ervoor bestemde plaats. Zingend gingen de kinderen af en het avondmaalsservies werd 

door enkele diakenen binnengebracht. Een en ander onder begeleidend orgelspel, wat 

overging in het samen zingen van Gezang 72:2 “Uit ieder volk verkoren”. Daarna vond de 

eerste kerkdienst in de nieuwe Stadsdennenkerk plaats, waarin voorging ds. H. Andree. De 

tekst van de prediking was Hebr. 3:4 b… “maar de bouwmeester van alles is God”.  
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 Na de dienst volgden de toespraken van de genodigden. Felicitaties van ’t ministerie 

van Huisvesting en Ruimtelijke Ordening en van SSK werden voorgelezen. 

 Het woord werd onder anderen gevoerd door ds. H. Hortensius, namens de Geref. 

Jeugdcentrale. Hij betoogde dat de G.J.C. ook veel belang had in de bouw van ’t 

Kerkgebouw. Hij meende dat de jeugd een gebouw als dit nodig had. Hij zag de opzet van dit 

gebouw als een stimulans “om jonge mensen te bewegen bij God binnen te lopen”.  

 

Bijzonder mooi 

 Ds. Rullmann, als afgevaardigde van de classis Harderwijk had al vele kerkgebouwen 

gezien, maar dit vond hij wel een heel bijzonder mooi gebouw. Ds. Stauttener van de Herv. 

Kerk voerde het woord en feliciteerde de Kerkeraad namens alle plaatselijke kerken. 

 Burgemeester G.J. Numan nam het woord namens het gemeentebestuur. Hij betoogde, 

dat men vroeger naar de kerk ging, maar dat de tijden nu zo veranderd zijn, dat de Kerk naar 

de mensen toekomt. Verder merkte hij op, dat de Veldkampkerk bij Tweelingstad hoorde, nu 

de Stadsdennenkerk bij de Stadsdennen, wat hij “Drielingstad” noemde en straks natuurlijk 

een nieuwe kerk in “Vierlingstad” het toekomstige Stadsweide-plan. 

 Ds. H. Bouwhuis sloot de avond, waarna de genodigden een kop koffie aangeboden 

kregen en gelegenheid om het kerkgebouw te bezichtigen. Rest ons nog te melden, dat de 

gemeentezang werd begeleid door de beide organisten van de Stadsdennenkerk t.w. de heer 

W. Bakker en de heer J. v. Oosterbeek. Het Geref. Kerkkoor o.l.v. de heer W. H. Zwart 

verleende zijn medewerking tijdens de dienst des Woords. Wat ’t kerkgebouw zelf betreft, 

adviseren wij om het zelf te gaan zien, omdat woorden vaak niet kunnen uitdrukken wat het 

oog ziet. In het bijzonder vermelden wij de accommodatie die voor de jeugd ontworpen is. 

Deze is zo ruim van opzet dat wij menen, dat voorlopig aan veel wensen is tegemoet 

gekomen. Wij hopen dan ook, dat onze jeugd van de nu geboden gelegenheid ruim gebruik 

zal maken. 

 

(Schilders Nieuwsblad 13 maart 1969) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerk in aanbouw © Henk ter Hoeve 



 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klaar maar zonder klokken! 
© Henk ter Hoeve 

Bij ingebruikname 
© Henk ter Hoeve 
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De buren van de Stadsdennenkerk 

wonen op 1A    (tekst A.S.L. Woudenberg, maart 2004) 

 
Enige tijd geleden woonden er op J.P. Heyelaan 1A gemeenteleden. Zij 

zijn inmiddels verhuisd en wonen niet meer in onze stad. Zij woonden op 
het hoekhuis in het eerste blok naast de kerk. Zij vertelden mij een cu-

rieus verhaal. Aangezien hun buren op 3 woonden en hun buren weer op 
5 konden ze maar niet begrijpen waarom zij op 1A woonden. Navraag op 

het stadhuis bracht uitkomst. Destijds was er helemaal geen rekening met 
de kerk gehouden. De huizen stonden er al en hadden het nummer 1,3,5, 

etc. gekregen. Maar toen kwam de kerk. Welk postadres kreeg nu de 
kerk? De hoofdingang stond per slot van rekening aan de J.P. Heyelaan. 

Waarlijk een groot probleem! Er restte de gemeente niets anders dan de 
kerk het nummer 1 toe te kennen en het aan de overzijde van de van 

Looijstraat gelegen hoekhuis nr. 1A… Waarmee maar weer eens goed dui-
delijk geworden is, dat de Stadsdennenkerk nr. 1 staat. 

De Stadsdennenkerk is NUMMER 1 

 
 

 

Jan Pieter Heye (1809-1876) was van huis uit een sociaal bewogen arts. Hij probeerde zijn 

medemensen zoveel mogelijk te helpen. Daarnaast was Heye schrijver en dichter. Hij werkte 

onder andere voor de tijdschriften De Gids en De Vriend des Vaderlands. Hij dichtte met 

name vaderlandslievende liederen, die in eenvoudige taal waren geschreven. Zijn liederen zijn 

verzameld in de bundel Al de Volksgedichten (1865). De bekendste zijn In een blauw geruite 

kiel, De Zilvervloot en Zie, de maan schijnt door de bomen. 

De huidige Kampweg, Herman de Manstraat, J.P. Heyelaan en Thorbeckelaan vormen samen 

het tracé van de voormalige Kampweg, die van de Hierdenseweg tot het Militair Kamp, de 

voormalige WGF-kazerne, liep. Vóór 1917 heette de Kampweg Zandsteeg. 

 

Uit: Van Heeraaltszstraat tot Triasplein. Het Straatnamenboek van Harderwijk en Hierden, 

door Peter Mesker en Niek de Jong. 

 

 

NB: In de kerk zingen we geen sinterklaasliedjes. Als u in de kerk toch eens een lied van 

J.P. Heye zoudt willen zingen, vraagt u dan aan de voorganger of hij of zij uit het liedboek 

eens Gezang 464 op het liturgiebriefje zet. 
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Eerst de genodigden en dan het gewone volk.Eerst de genodigden en dan het gewone volk.Eerst de genodigden en dan het gewone volk.Eerst de genodigden en dan het gewone volk.    
    

In het VeluIn het VeluIn het VeluIn het Veluws kerkblad van 20 febr. 1969 lezen wij het ws kerkblad van 20 febr. 1969 lezen wij het ws kerkblad van 20 febr. 1969 lezen wij het ws kerkblad van 20 febr. 1969 lezen wij het 
volgende volgende volgende volgende ““““twijfelachtigetwijfelachtigetwijfelachtigetwijfelachtige”””” bericht: “Aangezien op de  bericht: “Aangezien op de  bericht: “Aangezien op de  bericht: “Aangezien op de 
vrijdagavond en de zaterdagmiddag na de opening aan vrijdagavond en de zaterdagmiddag na de opening aan vrijdagavond en de zaterdagmiddag na de opening aan vrijdagavond en de zaterdagmiddag na de opening aan 

de gemeende gemeende gemeende gemeenteleden gelegenheid wordt gegeven om  teleden gelegenheid wordt gegeven om  teleden gelegenheid wordt gegeven om  teleden gelegenheid wordt gegeven om  
kerkgebouw en zalen nader te bezichtigen, wordt ieder kerkgebouw en zalen nader te bezichtigen, wordt ieder kerkgebouw en zalen nader te bezichtigen, wordt ieder kerkgebouw en zalen nader te bezichtigen, wordt ieder 
(met ui(met ui(met ui(met uitzondering van de genodigden) dringend vertzondering van de genodigden) dringend vertzondering van de genodigden) dringend vertzondering van de genodigden) dringend ver----
zocht om zocht om zocht om zocht om na de openingsdienst zo spoedig mogelijk ’t na de openingsdienst zo spoedig mogelijk ’t na de openingsdienst zo spoedig mogelijk ’t na de openingsdienst zo spoedig mogelijk ’t 
kerkgebouw te verlatenkerkgebouw te verlatenkerkgebouw te verlatenkerkgebouw te verlaten, opdat aan de genodigden, , opdat aan de genodigden, , opdat aan de genodigden, , opdat aan de genodigden, 
voldoende gelegenheid tot bezichtiging kan worden voldoende gelegenheid tot bezichtiging kan worden voldoende gelegenheid tot bezichtiging kan worden voldoende gelegenheid tot bezichtiging kan worden 
gegegeven.”gegegeven.”gegegeven.”gegegeven.”    
    
Veluws Kerkblad 20 februari 1969: 

 

5 maart – een feestdag 

Zoals u in het vorige kerkblad reeds is medegedeeld, hopen we op woensdagavond 5 maart 

om 19.30 uur onze nieuwe kerk in gebruik te nemen. Daar de aankomst van de banken, de 

onderdelen van het liturgisch centrum, e.d., heeft vorige week de “meublilering” kunnen 

plaatsvinden. Wat het orgel betreft zullen we voorlopig genoegen moeten nemen met het 

zaalorgel, dat indertijd is gebruikt in de Veldkampkerk. We hopen dat er in de maand maart 

nog een gemeentevergadering kan worden gehouden, waarop ten aanzien van het definitieve 

orgel een beslissing kan worden genomen. Het is vrijwel onmogelijk enige voorspelling te 

doen aangaande de opkomst van de gemeente, en andere belangstellenden, bij deze 

ingebruikneming. In elk geval worden alle nodige maatregelen getroffen om aan zoveel 

mogelijk mensen plaats te geven. Natuurlijk zijn hieraan grenzen. Het is daarom wel zaak dat 

men op tijd komt. De deuren van het kerkgebouw gaan om 7 uur open. We hopen en bidden 

dat de Here ons een feestelijke samenkomst geeft, waarop wij uiting kunnen geven aan onze 

blijdschap over de totstandkoming van deze derde kerk. Dat daarbij ook een feestgave behoort 

spreekt voor zichzelf. Deze zal worden bestemd voor de kerkbouw. In het vorige kerkblad is 

een overzicht gegeven over het verloop van de ingebruikneming, zodat we deze nu als bekend 

veronderstellen. Er zal trouwens een volledig programma worden gedrukt, dat bij de ingangen 

zal worden uitgereikt. Aangezien op de vrijdagavond en de zaterdagmiddag na de opening aan 

de gemeenteleden gelegenheid wordt gegeven om kerkgebouw en zalen nader te bezichtigen, 

wordt ieder (met uitzondering van de genodigden) dringend verzocht om na de openingsdienst 

zo spoedig mogelijk ’t kerkgebouw te verlaten, opdat aan de genodigden, voldoende gelegen-

heid tot bezichtiging kan worden gegeven. 

Jac. A. 

 

Jac. A. = ds. Jac. Andree, predikant van onze gemeente van 12 jan. 1947 tot 1 okt 1970 
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Gereformeerde Kerk heeft derde kerk  (Vel. Dagblad 4-3-69) 

 
HARDERWIJK  - De derde kerk van de Gereformeerde Kerk Harderwijk, die aan 

de Alberdinck Thijmlaan is gebouwd, wordt woensdagavond officieel in gebruik 

genomen. De voorzitter van de commissie voor beheer, de heer F.A. Nugteren, houdt een 

toespraak, waarna hij de nieuwe kerk overdraagt aan de wijkpredikant ds. J. Andree. 

Vervolgens worden de requisiten binnengebracht, een korte dienst gehouden en tot slot 

gelegenheid gegeven de kerkeraad te feliciteren met de nieuwe aanwinst. 

 

 Het mooie gebouw is ontworpen door de architect D. Egberts uit Hilversum, die o.a. 

ook de Opstandingskerk in Amersfoort en een kerk in Spakenburg op zijn naam heeft staan. 

Het aannemersbedrijf H.J. de Vroom en zoon in Harderwijk kreeg de  bouwopdracht. De 

kosten incl. het interieur, maar excl. het orgel, hebben rond 600.000 gulden bedragen. De 

gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk toonden hun grote offervaardigheid en droegen 

ruim twee ton in de kosten bij. 

 De Stichting steun aan de kerk, van de Gereformeerde Kerken schonk ruim 50.000 

gulden, terwijl ook het rijk in de kosten bijdroeg. 

 De kerkruimte bevat 450 zitplaatsen, die, door het bijtrekken van de kerkzaal, kunnen 

worden uitgebreid tot pl.m. 650. Verder bevat het gebouw kleine vergaderzalen, een ontmoe-

tingscentrum, aan de kant van de Van Looystraat, een consistorie-kamer en een keuken. 

Medio juli van het vorig jaar is met de bouw die een vlot verloop heeft gehad begonnen. 

 

 

 

Een vooruitstrevende kerk 
     =Liturgie van achter de tafel= 
                door  ds. A.S.L. Woudenberg 

 

Wij kennen allemaal het vertrouwde beeld van een Doleantie-kerk met banken een kansel en 

een doopvont. Tafels voor het avondmaal moesten altijd worden bijgezet. De architect van de 

kerk hield daar bijna nooit rekening mee. Het orgel hing boven de kansel of stond achter op 

een speciaal daarvoor ingerichte orgelgalerij. 

Toen de Stadsdennenkerk in 1969 in gebruik werd genomen, getuigde de inrichting van het 

liturgische centrum van een buitengewoon vooruitstrevende visie op de viering. Er was 

zowaar een liturgische tafel met daarop de symbolen van het avondmaal en de kaars met het 

licht! De Stadsdennenkerk was één van de eerste gereformeerde kerken waarin de liturgie 

vanachter de tafel werd geleid en de kansel alleen voor de preek werd gebruikt. In de Planta-

gekerk en Veldkampkerk heeft het nog jaren geduurd voor die gewoonte er in kwam. Een 

vraag die ons nu op de tong ligt: Zal de Stadsdennenkerk na vijfendertig jaar nog steeds in 

staat zijn om een vernieuwende rol te spelen bij de liturgieviering? Of zijn we inmiddels weg-

gezakt in de gewoontes en de tradities? (ASLW, maart 2004) 
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Afscheid ds. Andree - okt. 1970 (uit: “Contact” nr. 2) 
 

Hoewel de omvang van dit blaadje geen ruimte biedt aan grote verslagen, kan toch niet voor-

bijgegaan worden aan het afscheid van ds. Andree. Op bijzonder sympathieke wijze heeft de 

gemeente van Harderwijk meegewerkt aan dit afscheid, dat voor ds. en Mevr. Andree onver-

getelijk is geworden. De enorm grote belangstelling op de avond van de receptie is wel het 

bewijs, dat Ds. en Mevr. Andree een grote plaats hadden ingenomen in de harten van de 

gehele gemeente. Beiden waren zeer ingenomen met het fraaie geschenk, een kleuren TV en 

een cheque voor een eventuele reis. 

Zondagavond was de belangstelling bij het afscheid niet minder groot. Op de hem eigen wijze 

sprak de scheidende predikant over de tekst uit Hebr. 13:20 en 21 “De God nu des vredes…” 

waarin centraal stond de gedachte dat het Evangelie van kruis en opstanding de kracht van de 

kerk moet blijven. Dat Evangelie alleen kan ons behouden en daarin kunnen we levensgeluk 

verwachten. 

 

Prettig ‘kerken’ in deStadsdennenkerk 
 
Het was woensdag 5 maart een fees-
telijke avond, toen we ons derde kerk-
gebouw in gebruik mochten nemen. Het is 
een bijzonder mooie kerk met gerieflijke 
lokalen, waar we als gemeente veel nut en 
veel plezier van kunnen hebben. Er zijn 
veel dankwoor-den gesproken tot allen, 
die, in welke vorm dan ook, de bouw van 
de Stads-dennenkerk mogelijk hebben 
gemaakt. Het is goed dat wie dank 
verdient, ook dank ontvangt. Maar zonder 
iemand te-kort doen, kunnen we wel 
zeggen, dat de leden van de 
bouwcommissie de meeste dank 
verdienen. Zij hebben zich zo volledig voor 
deze bouw inge-zet, dat we ook hier onze 
grote waardering en bewondering voor 
hun prestatie willen uitspreken. Dat het 
prettig “kerken” is in de Stadsdennen-kerk 
hebben velen met ons afgelopen zondag 
kunnen beleven. Dat, vooral in de 
morgendienst, alle drie kerken, goed tot 
heel goed bezet waren, is een grote 
vreugde. Laten we ook in de toe-komst 
allen trouw zijn in onze kerk-gang. Samen 
zullen we dan als ge-meente, “geworteld 
en gegrond in de lief 

liefde, in staat zijn te vatten hoe 
groot de breedte en lengte en hoogte 
en diepte is en te kennen de liefde 
van Christus, die de ken-nis te boven 
gaat, opdat wij ver- vuld worden tot 
alle volheid Gods” (Efese 3:18 en 19) 
 

H.J.B. 
 

(Veluws Kerkblad 14 maart 1969) 
 
H.J.B. = ds. H.J. Bouwhuis. Hij was pre-

dikant van onze gemeente van 20 sept 

1964 tot 18 okt 1970. 
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Ontroerend was de afscheidsgroet met de woorden van Paulus “De God des vredes bevestige 

u in al het goede om Zijn wil te doen.” 

Ds. Bouwhuis huldigde Ds. en Mevr. Andree voor de trouw en de ijver in hun arbeid. De 

enthousiaste prediking werd altijd zeer gewaardeerd. Ds. Andree dankte voor de waarderende 

woorden en goede wensen en wees er nog op eens op, dat dit geen tragisch afscheid was, maar 

dat er in hun beider hart blijdschap was voor het buitengewone medeleven van de gemeente. 

Met de bede “Zegen hen Algoede” werd dit samenzijn besloten. (“Contact” nr. 2, 4 okt. 1970) 

Ds. Jac. Andree – predikant van de Geref. Kerk 

van Harderwijk van 12 jan. 1947 tot 1 okt. 1970 

© Henk ter Hoeve 
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Foto’s genomen bij het afscheid  van ds. en mevr. 

Andree 

 

Ds. Andree heeft in de Middenwijk gewerkt tijdens 

de opbouw van het wijkwerk en de bouw van de 

kerk tot aan de komst van ds. v. Boggelen. 

Uit de notulen van de KAZ 1966. Toch duurde het nog een paar jaar voor het “Contactblad” 

van de pers kwam (zie pg. 12). Het “Contactblad” kreeg later de naam “Gemeentestem”. 

 

(Is er soms ook een stencilaar in wijk Zuid die ons misschien helpen kan bij al dat werk? Bij 

voorbaat dank!) 
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D.P. = ds. D. Pasman. Hij was predikant van de Gereformeerde Kerk van Harderwijk van 8 febr. 

1970 tot 1 april 1990. Hij kwam hier dus in hetzelfde jaar als ds. J.H. van Boggelen. 
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Vrouwen Contactgroep Middenwijk 
 

Mededeling voor de dames van de middensectie. Eén dezer dagen zal een lid van de Contactgroep bij u aanbellen met de 

vraag: “Hebt u iets voor ons, om te verkopen, verloten of te grabbelen, voor de feestmarkt, die we houden op 25 en 26 

april ten bate van het orgel van de Stadsdennenkerk?” Wilt u haar iets meegeven of toezeggen, dat u het zelf komt 

brengen? Het adres weet u, de tijd ook? Maandagavond van 8-10 uur in één van de zalen van de Stadsdennenkerk. 

Uitgezonderd: maandag 3 maart, in verband met de opening op 5 maart. 

(Veluws Kerkblad 28 februari 1969) 
 

Oud papier voor het orgel 
 

Op de gemeentevergadering van 19 maart 1969 overhandigt br. Slabbekoorn namens de “oud papieraktie” f. 3000,- aan 

het Orgelfonds van de Stadsdennenkerk. Een uitgebreide discussie over het orgel volgt. Besloten wordt: een mechanisch 

orgel voor f. 50.000,- 

(Notulen gemeentevergadering 19 maart 1969 uitgeschreven door de KAZ) 
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Stadsdennenkerk heeft “echt” Kerkorgel 
 

Op zondag 31 jan. J.l. is het nieuwe kerkorgel in de Stads-
dennenkerk in de avonddienst in gebruik genomen. Gedu-
rende de gehele dienst werd het orgel bespeeld door de orga-
nist Henk Leendertse en de vele aanwezigen hebben kunnen 
genieten van de fraaie klanken. 
Voor de slotzang werd het orgel door de voorzitter van de 
Orgelcommissie, de heer Leendertse Sr. aan de kerkeraad 
overgedragen. Hij wees erop dat deze mooie kerk nu geheel 
compleet was, waarbij hij de wens uitsprak dat de gemeente 
nu met nog meer genoegen naar de kerk zou komen om met 
begeleiding van het nieuwe orgel Gods lof te zingen. 
De leverancier van het orgel, de heer Leeflang uit Apeldoorn, 
gaf enkele technische bijzonderheden over het door hem 
geleverde orgel. Hij merkte o.a. op, dat het een mechanisch 
orgel was met twee klavieren en een vrij pedaal. Er zijn 11 
registers en meer dan 700 pijpen. Met het mechanische 
systeem is men weer teruggekeerd tot de oude bouw. De 
laatste jaren werden meer pneumatische en elektronische 
orgels gebouwd. 
In tegenstelling met orgels waar de pijpen geheel vrij staan, 
is hier een klankkast aanwezig, wat aan het geluid ten goede 
komt. 
Hierna speelde de organist J. Oosterbeek een tweetal werken 
van Johann Sebastian Bach, waarin de verschillende regis-
ters goed tot hun recht kwamen. 
Namens de kerkeraad aanvaardde ds. J.H. van Boggelen het 
fraaie instrument. Hij dankte de organisatoren van de oud-
papieractie, de heer Karssemeijer en Slabbekoorn en het 
damescomité dat een bazaar had georganiseerd en verder 
allen, die op enigerlei wijze deze akties hadden ondersteund. 
De oud-papieraktie zal worden voortgezet, nu ten bate van 
het restauratiefonds van het orgel in de Plantagekerk. Nadat 
hij organisten en gemeente geluk had gewenst met het 
nieuwe orgel, zong de gemeente nog Psalm 150. 
 
(uit: “Gemeentestem nr. 11 – 21 februari 1971)  
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Notulenboeken van de KAZ – bedlectuur! 
 
Breed Moderamen, 27 dec. 1963: Aan de brede kerkeraad zal worden voorgesteld de 
brs. Balsma, Gerrits, Joh. Jansen en J. Jansen (Enkweg, als lid van de com. v. beheer) 
te benoemen tot lid oriënteringscommissie voor onderzoek t.a.v. de stichting van een 
jeugdgebouw in het Stadsdennenplan. 
Breed Moderamen, 30 okt. 1964: De leden van de oriënteringscie. de brs. Gerrits en 
Rietveld worden welkom geheten. Uit de bespreking blijkt, dat zowel de oriënte-
ringscie. als de cie. v. beheer zijn voor een permanent gebouw en niet een tijdelijk. Er 

wordt besloten aan de kerkeraad voor te stellen om aan de oriënteringscie, in nauw overleg 

met de com. v. beheer het gesprek te openen met het Bureau Kerkbouw te Utrecht ter verkrij-

ging van een advies inzake het stichten van een eventueel permanent kerkelijk centrum in het 

Stadsdennenplan. Br. Holtrust deelt mede, dat de S.S.K.-opbrengt is: f. 44.000,-. Besloten 

wordt de kerkeraad voor te stellen om S.S.K. te berichten, dat zeer binnenkort alhier gebouwd 

zal worden, zodat t.z.t. gerekend wordt op 50 % van het door onze kerk ingezamelde bedrag. 

Breed moderamen, 26 nov. 1965: 1. Het rapport van het Bureau Kerkopbouw afwachten. 2. 

In januari 1966 een gemeentevergadering houden. 3. Een bouwcommissie benoemen, samen-

gesteld uit: a. de commissie van beheer, b. de commissie oriëntering bouwplannen en c. ker-

keraadsleden t.w. uit Noord: br. Nicolai, uit Zuid: br. Visser en uit Midden br. Karsemeijer. 4. 

Vorming van een bouwfonds d.m.v. actie, verdeeld over twee jaren. 

Breed moderamen, 29 dec. 1967: Ter vergadering komen de brs. Nugteren en Tavenier 

namens de commissie van beheer en de bouwcommissie. Namens genoemde comissie 

bedankt br. Nugteren de kerkeraadsleden voor de spontane hulp inzake de financiële actie 

voor de kerkbouw. Er is thans f. 190.000,- toegezegd, zodat met spoedig te verwachten toe-

zeggingen de f 200.000,- zal worden gehaald. Uit de bespreking blijkt dat de geraamde f 

600.000,- met f 60.000,- is overschreden o.a. omdat het te kopen terrein f. 6000,- duurder is. 

Algemeen is men echter toch van mening dat de f. 600.000,- niet overschreden mogen 

worden. Het resultaat van deze bespreking met genoemde broeders is, dat aan de kerkeraad 

zal worden voorgesteld de bouwcommissie machtiging te verlenen om de bouwplannen in de 

Middensectie verder te verwezenlijken. De brs. Nugteren en Tavenier verlaten de 

vergadering. 

Notulen voortgezette vergadering van het Breed Moderamen op 13 juni 1968: In de 

orgelcie. voor het nieuwe orgel in de Stadsdennenkerk worden benoemd de brs. M.C. 

Leendertse, J. Oosterbeek, J.G. v.d. Putte, A.A. Roseboom, H. Schepel, C.C. de Smidt, A. 

Soeters en J.W. Waterham. De cie. wordt de vrijheid gelaten zich te laten voorlichten door 

een deskundige. 

Breed moderamen, 26 juni 1968: Br. W.H. Bakker verzoekt aanstelling als organist. 

Besloten wordt dit aan te houden voor de volgende vergadering. In die volgende vergadering 

wordt opgemerkt, dat tegen een benoeming van br. Bakker geen enkel bezwaar bestaat. 

KAZ, 9 jan. 1969: Brief commissie werkgroep Middensectie inzake naamgeving kerk, 

opening der kerk en orgelfonds. Na bespreking wordt besloten het volgende aan de cie. te 

berichten: Wat betreft de naamgeving der kerk, hiervoor een verzoek om opgaaf in de 

kerkbode te plaatsen, zodat de gehele gemeente hieraan kan meedoen. Wensen inzake 

opening der kerk in de dienen bij de midden-sectie. Het wordt juister geacht dat mededelingen 

inzake bouw c.q. interieur uitgaan van de kerkeraad. Bepaalde ideeën voor het orgelfonds, 

naast de bestaande acties, zal de kerkeraad graag vernemen. 

KAZ, 6 febr. 1969: Besloten wordt de nieuwe kerk de naam “Stadsdennenkerk” te geven, 

gebaseerd op een meerderheid van stemmen uit de gemeente. Verder wordt besloten de bid- 

en dankstond voor gewas en arbeid voor sectie Noord en Midden te houden in de Stadsdenen-
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kerk. Zoals voorheen blijft de bid- en dankstond de zondag daarop volgend in de Veldkamp-

kerk. Goede Vrijdag wordt gevierd in alle drie de kerken. Tweede Paasdag blijft in de Planta-

gekerk. Hemelvaartsdag zal voor alle drie secties in de Plantagekerk worden gehouden. De 

Stadsdennenkerk zal worden geopend op woensdagavond 5 maart, om half acht. De te houden 

liturgie wordt besproken en goedgekeurd. Het programma zal worden gepubliceerd. Er zullen 

aan iedere kerk twee organisten worden toegevoegd: Veldkampkerk: Leendertse sr. en 

Bakker, Stadsdennenkerk: Oosterbeek en Leendertse jr. en Plantagekerk: v.d. Putte en 

Schepel. 

KAZ, 7 maart 1969: Ingekomen stukken nr 9: Brief van zr. ….. behelzende bezwaren tegen 

bid- en dankstond in de Stadsdennenkerk en tegen de opening van de nieuwe kerk. De 

Middensectie stelt voor: Op de a.s. gemeentevergadering voorstellen doen aangaande een 

mechanisch pijporgel, maar ook inlichtingen te geven over een elektronisch orgel. Aangezien 

op de destijds gehouden brede kerkeraad besloten werd een mechanisch pijporgel voor te 

stellen, zijn hiertegen bezwaren. Op de gemeentevergadering zal derhalve ons oude besluit 

worden gehandhaafd. 

Gemeentevergadering, 19 maart 1969: Namens de “oud papieraktie” geeft br. Slabbekoorn 

f. 3000,- aan het Orgelfonds van de Stadsdennenkerk. Een uitgebreide discussie over het orgel 

volgt. Besloten wordt: een mechanisch orgel voor f. 50.000,- 

KAZ van 3 april 1969: Felle kritiek van br. …. Op het “orgel-besluit”. De redactie van het 

“Centraal Weekblad” vraagt om toezending van een foto met beschrijving van de Stadsden-

nenkerk. 

KAZ, 7 oktober 1971: De kerkeraad Midden schrijft het volgende: Op de kerkeraadsver-

gadering van 16 sept. 1971 wordt voorgesteld de nieuw ingekomen zusters en broeders voor 

te stellen aan de gemeente: zodra de attestatie ontvangen is hen vanaf de kansel – in de 

morgendienst welkom heten. Ook vraagt Midden om een extra luidspreker in de kerkzaal. 

Wanneer wordt die aangebracht? De Commissie van Beheer heeft dit reeds bij de opening van 

de kerk beloofd! De voorzitter van de commissie van beheer br. Nugteren reageert: Is het écht 

nodig? Dan moet het op een urgentielijst worden geplaatst. Er is nú te weinig geld! Conform 

besloten. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doopdienst in de 

Stadsdennenkerk 

op 8 augustus ’71.  

 

De dopeling: Ger-

jan van Boven en 

de predikant ds. v. 

Boggelen. 

 
NB: Eigenlijk was het 

maken van foto’s in de 

kerk nog  niet toege-

staan… De foto werd 

gemaakt met een tele-

lens. De fotograaf 

stelde zich bescheiden  

op achter in de kerk. 
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Ds. en mevr. van Boggelen bij hun vertrek naar Leeuwarden: 24 juni 1978  © Henk ter Hoeve 

 

 

 

    Ds. J.H. van Boggelen was predikant van de Stadsdennenkerk van 8 nov 1970 tot 25 juni 

    1978, zijn opvolger ds. A.S. Rienstra van 5 aug. 1979 tot 25 okt. 1987. © Henk ter Hoeve 
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Geen grip op randkerkelijke 

Ds. A. Rienstra na acht jaar weg 

uit Harderwijk 

 
Harderwijk – De gereformeerde pre-

dikant ds. A.S. Rienstra neemt zondag 

25 oktober afscheid van zijn gerefor-

meerde gemeente in de Stadsdennen-

kerk in Harderwijk. Rienstra vertrekt, 

na acht jaar in Harderwijk te hebben 

gestaan naar Scheveningen. 

 Volgens het Veluws Kerkblad is hij 

voor velen met het evangelie tot steun en 

bemoediging geweest. Verder wordt hij 

een onvermoeibaar preker genoemd en de 

drijvende motor achter de volwassenenca-

techese. Door zijn duidelijke stellingname 

was Rienstra geen onomstreden persoon. 

Met name zijn reis naar Zuid Afrika enkele 

jaren geleden werd hem door sommigen 

niet in dank afgenomen. 

 

Meelevend 

 Rienstra noemt het een gezonde 

zaak om eens van gemeente te veranderen. 

“Dat is goed voor mezelf en voor de wijk 

waarin ik stond.” De predikant kwam in 

1979 naar Harderwijk. Daarvoor stond hij 

in Bruinisse en Anjem. “Ik kan terugzien 

op een goede tijd in Harderwijk. De gere-

formeerde kerk hier is een levende ge-

meente waarin veel mensen bij het kerke-

werk zijn betrokken. De kerk heeft erg veel 

meelevende jeugd.” De scheidende predi-

kant ziet het als een van de dingen die hij 

heeft bereikt in de acht jaar. “De kerk was 

al levend, maar het is de kunst om dat in 

deze tijd zo te houden.” 

 De eerste jaren heeft hij zich naar 

eigen zeggen nogal ingespannen voor de 

zogenoemde randkerkelijken. Mensen die 

nog wel als kerkelijk staan ingeschreven 

maar die je niet of nauwelijks in de kerk 

ziet. In het totaal is een kwart van alle 

kerkleden randkerkelijk volgens de predi-

kant. “Sommigen zagen me liever gaan dan 

komen. Als ik langs kwam bleef de televi-

sie gewoon aanstaan en werd nauwelijks 

aandacht aan je geschonken. Op die men-

sen krijg je geen grip meer. Door de jaren 

heen ben ik tot de slotsom gekomen dat ik 

me beter in kan zetten voor de mensen die 

wel komen. Om hen in de kerk te houden. 

 

Evangelisatie 

 Rienstra kreeg in 1979 de taak van 

evangelisatie op zich. Hij was ondermeer 

actief binnen Youth for Christ en begeleid-

de het bruin café De Bolder. In het eerste 

jaar heeft de predikant op zijn fiets alle 530 

adressen bezocht die tot zijn wijkgemeente 

behoorden. “Ik heb daarvoor een nieuwe 

fiets gekocht. Na negen maanden was ik 

alle mensen afgeweest, mijn banden waren 

tot op de draad versleten.” 

 De 43-jarige predikant zegt het idee 

te hebben dat het heeft geklikt tussen hem 

en de gemeente. “Ook al waren er som-

migen die moeite hadden met mijn duide-

lijke standpuntbepaling.” Rienstra is secre-

taris van het Confessioneel Gereformeerd 

Beraad, de rechtervleugel van de gerefor-

meerde kerk. 

 Rienstra is in zijn ‘Harderwijkse 

tijd’ begonnen te schrijven. Zo schrijft hij 

ieder jaar een maand voor het Filippus 

dagboek. Verder schreef hij ondermeer 

boeken over de tien geboden, het gezag 

van de bijbel en kerstfeest. 

 De kerkverlating ziet Rienstra niet 

als het einde van de kerk. Door de eeuwen 

heen zie je een golfbeweging in het kerk-

bezoek. Nu gaan we omlaag en ik geloof 

dat we nog niet op het dieptepunt zijn aan-

geland. Maar de kerk komt daar ook weer 

uit. Op het moment zie je vooral onder 

jongeren een vernieuwde belangstelling 

voor religiositeit. Als kerk moeten we daar 

op in proberen te spelen. Het is de kunst 

om die jongeren binnen de kerk op te van-

gen. 

 Zondag 25 oktober neemt ds. A.S. 

Rienstra afscheid tijdens een dienst in de 

Stadsdennenkerk aan de J.P. Heyelaan. 

De dienst begint om 17.00 uur. 

 

(Veluws Nieuwsblad, 19 oktober 1987) 
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            De klokkentoren. Blikvanger aan de Alb. Thijmlaan   
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Kosters in de Stadsdennenkerk: 
 

Jan en Annie Eyk  1969 - 1975 

      Jaap en Niesje Middelbos 1975 - 1998 

      Gerrit Stegeman  1998 - heden 

      Henk Timmer (hulpkoster) begin- 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Stadsdennenkerk in 1994  - 25 jaar oud © Henk ter Hoeve 

Jan en Annie Eyk 
eerste kostersechtpaar 
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Mw. ds. Stien van der Hout-Slagmolen was van 1989 tot 1998 

pastoraal assistent in de Stadsdennenkerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De huidige koster van de Stadsdennenkerk: dhr. Gerrit Stege-

man. Werkzaam in deze kerk sinds 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De  huidige  predikant  van  de  Stadsdennenkerk:  ds. Aad 

S.L.Woudenberg. In Harderwijk sinds 14 augustus 1988.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoording: 

Er werd dankbaar gebruik gemaakt van het materiaal dat ter beschikking werd gesteld door de 

archivaris van de Gereformeerde Kerk van Harderwijk dhr. J.L. Booy, Kastanjelaan 34. Het 

meeste fotomateriaal is afkomstig uit de verzameling van dhr. H.J. ter Hoeve, Westeinde 20/ 

A. Tenslotte een woord van dank aan de wijkleden voor foto’s en waardevolle tips. 


