Gereformeerde kerk Makkum 125 jaar

Begin mei 2003 vierde de Gereformeerde Kerk Makkum - Cornwerd met een
aantal manifestaties het feit dat het kerkgenootschap 125 jaar geleden werd
opgericht. Er werd o.m. een overzichtstentoonstelling ingericht. Ald Makkum
leverde hiervoor een aantal foto’s en over en weer zijn gegevens uitgewisseld. Hieruit is het onderstaande overzicht samengesteld.

Aan de stichting van de Gereformeerde
Kerk liggen een aantal theologische
vraagstukken ten grondslag, welke er toe
leiden dat een groot aantal gelovigen uit
de Ned. Hervormde kerk trad. Het begin
van deze Afscheiding ligt in het Groningse Ulrum waar in 1834 ds. Hendrik
de Cock zich niet langer kon verenigingen met de heersende opvattingen en de
kerk verliet.
Hiermee kreeg ook de onvrede die elders in Nederland leefde een voedingsbodem. Over deze periode is een
omvangrijke hoeveelheid publicaties verschenen en het voert in dit bestek te ver
om daar uitgebreid op in te gaan.

Na veel aanloopmoeilijkheden slaagden
de Afgescheidenen er in zich te verenigen in een kerkgenootschap dat zich de
Christelijke
Gereformeerde
Kerk
noemde.

De Afgescheidenen

de Christelijke Gereformeerden

Omstreeks 1838 zijn er ook in Makkum
mensen die de Hervormde kerk de rug
toekeren, maar hun aantal is niet zo
groot dat ze een eigen gemeente kunnen
stichten. Vooralsnog zoeken ze aansluiting bij de Christelijke Afgescheiden Gemeente van Workum. Op zondagen
werden bij leden thuis godsdienstoefeningen gehouden waarbij vaak een
broeder uit Workum voorging. Na een
aantal jaren staakt men echter deze bijeenkomsten bij gebrek aan belangstelling.

Rond 1870 nam het aantal afgescheidenen in Makkum weer zodanig toe dat er
opnieuw godsdienstoefeningen gehouden konden worden. Eerst weer bij leden
thuis, maar al snel werd de groep te
groot. Mede door toedoen van Evert Thewes (ook wel als Teves geschreven, zie
ook elders in dit blad) kwamen regelmatig Christelijk Gereformeerde predikanten in Makkum.
Ds. F. Zantinge (* 19-03-1861)
predikant chr. geref. kerk
24 jan. 1886 tot 31 dec. 1888
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Chr. Gereformeerde Kerk

Op 28 april 1878 richtte men de Christelijk Gereformeerde Kerk te Makkum op.
Bij gebrek aan een eigen kerkgebouw
vonden de diensten plaats in de Chr. Nationale school die toen nog in de Slotmakersstraat was gevestigd. Uit deze
periode stamt het verhaal zoals Dr. Wumkes optekende:
Eens kwam een afgescheiden dominee
uit Bolsward preken met twee paarden
voor zijn rijtuig. De Makkumers hielden
hun hart vast, hoe ze zulk een luxe zouden moeten betalen en de ’ponghâlder’,
Dirk van der Veen, sprak zijn ongerustheid uit over de betaling. Maar dominee
ried hem aan, zich de zegen niet door
twee paarden te laten ontnemen en na
de dienst, toen hij bij van der Veen op de
koffie was, gaf dominee f 40 inplaats van
dat hij iets ontving.
De organisatie van de nieuwe gemeente
vorderde moeizaam. Hoe vaak de kerkeraad vergaderde is onbekend. Er werden
slechts incidenteel notulen gemaakt.
Hieruit komt sterk het beeld naar voren
dat men zich op gevoelsmatige gronden
oprecht verbonden voelde met het gereformeerde gedachtengoed, alleen ontbrak het aan organisatietalent en de
nodige zakelijkheid om dat gevoel in de
praktijk vorm te geven. Het lange tijd ontbreken van een predikant zal ongetwijfeld hebben meegespeeld. Dit was
echter een landelijk probleem, want er
waren nauwelijks kandidaten voorhanden.
Nog in 1885 komt de gebrekkige notulering de kerkeraad op een reprimande te
staan van consulent ds. Goslinga uit
Bolsward. Er wordt prompt beterschap
beloofd en, hoewel met de nodige haperingen, is er voortaan enige regelmaat in
de geschreven verslagen.
Dit was nodig ook, want op 24 januari
1886 werd ds. F. Zantinge als eerste predikant bevestigd. Meteen kreeg het gemeenteleven
meer
cachet.
Het
huisbezoek werd geregeld, er kwam catechesisch onderricht, maar ook werd het
toezicht op de handel en wandel van de
gemeenteleden verscherpt.
Ds. Zantinge bleef niet lang in Makkum,
hij vertrok eind december 1888.
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de Doleantie

de Neder Duitsch Gereformeerden

In 1887 vond er een tweede afscheiding
uit de Hervormde Kerk plaats. Deze gebeurtenis is bekend geworden als de
Doleantie. Dat jaar was de predikantsplaats bij de Hervormde Kerk vacant.
Op 5 april vergaderde de kerkeraad
onder voorzitterschap van consulent ds.
Jellema. Na zijn openingswoord diende
een van de aanwezigen het voorstel in
om zich af te scheiden van de hervormde kerk. Jellema weigerde dit in
behandeling te nemen en verliet met
drie kerkeraadsleden de vergadering.
De overgeblevenen waren: Jan Salverda, Klaas Idzerda, Sicke Horjus, Pier
de Boer, Age Salverda, Hendrik Alkema
en Klaas de Groot. Zij namen vervolgens het voorstel met algemene stemmen aan en beschouwden zich nu als
enige wettige kerkeraad van de hervormde gemeente van Makkum en
Cornwerd.

In een schrijven richtte men zich daarna
tot de kerkgemeente. Daarbij was een
formulier van trouwbetoning gevoegd
dat door de gemeenteleden, die instemden met het nieuwe beleid, kon worden
ingevuld. Dit leidde tot 147 ’trouwbetoningen’ waarvan sommige door meer
dan een persoon werden ondertekend.
Dit was nog niet alles, vervolgens schreven zij ds. Jellema en het drietal collega’s die de vergadering hadden
verlaten, dat zij vanaf heden waren geschorst. Een reactie liet niet lang op zich
wachten en op 21 april kregen Salverda
c.s. bericht van de classis Franeker,
waaronder Makkum resorteerde, dat zij
op hun beurt waren geschorst.

Op 4 mei kwam daar het oordeel van de
Provinciale Kerkvergadering Friesland
nog eens overheen, waarbij de dolerende ambtdragers van Makkum op
grond van ”daden van willekeur en geweldpleging, waarbij de eerste begrippen van betamelijkheid en zedelijkheid
met voeten getreden zijn”, het lidmaatschap van de hervormde kerk werd ontnomen.

Ondanks het verlies van een flink aantal leden, was hiermee de zaak voor de
hervormde kerk afgedaan. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het nabijgelegen
Wons, waar het aantal uitgetredenen
bijna de helft benaderde en er een felle
strijd ontstond over de rechten op het
bestaande kerkgebouw.

Aldnijs 34 - september 2003

De dolerenden, die zich nu Neder
Duitsch Gereformeerden noemden,
moesten hun nieuwe gemeente van de
grond af op bouwen. Als landelijk leider
trad ds. Abraham Kuyper naar voren.
Toen zij nog dat zelfde jaar een eerste
kerkdienst belegden onder leiding van
een uit Amsterdamse overgekomen dominee, was de kerkeraad van de Chr.
Gereformeerde gemeente hevig ontstemd. Zij zag dit nieuwe kerkgenootschap wel degelijk als een concurrent.

Op de eerstvolgende kerkeraadsvergadering werd fel uitgehaald naar de Nederduitschen. Men vond het zeer
ongepast dat zonder medeweten en
toestemming van de Chr. Geref. kerkeraad een kerkdienst was belegd.

Waren de dolerenden dan geen eigen
baas? Mochten zij zelf niet uitmaken
hoe en wanneer men een kerkdienst
wenste te organiseren? Van meet af
aan was de houding van de chr. gereformeerden ten opzichte van de jongere
zusterkerk niet vrij van een zekere hoogmoed. Zij meenden de oudste rechten
te hebben, omdat men al veel langer uit
de hervormde kerk was getreden.
Het beste komt dit tot uitdrukking in een
brief die de chr. geref. kerkeraad in januari 1888 aan de dolerenden zond. Zij
waren verheugd dat weer een aantal
gelovigen de hervormde kerk had ontworsteld en nu terugkeer wenste naar
de oude leer en belijdenis, zoals de vaderen die hadden vastgesteld. Samenwerking, laat staan samenvoeging,
daar kon nog geen sprake van zijn, al
laat het slot van de brief nog enige
hoop:

”Vertrouwende echter, dat Gij op het
Gereformeerde terrein hebt plaats-genomen in den vreeze des Heeren om
niet slechts in naam den Gereformeerde vlag hoog te houden, maar om
de mogendheid des Heeren in de practijk des levens te hand-haven, zoo is
onze stille hope en bede, dat alle slagboomen tusschen U en ons weldra
wegvallen en de dag der vereeniging
niet verre meer zij”.

De Nederduitschen reageerden niet,
maar werkten voorspoedig aan de
eigen organisatie. Ook zij hadden geen
eigen kerkgebouw en hielden hun bijeenkomsten in een zaal van het voormalige Bumahuis aan de Groote
Zijlroede*. Eerst nog onder leiding van
ds. Sikkel van Hylaard, maar al spoedig had men in ds. R.K. Brouwer een
eigen predikant benoemd. Brouwer
werd bevestigd op 11 maart 1888.
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Ds. R.K. Brouwer (* 15-04-1859)
predikant nederduitsch geref. kerk
11-04-1888 tot 28-04-1892
en vanaf die datum tot 27-05-1898
als predikant van de geref. kerk

Tekend voor de onderlinge verhouding,
is de reactie van de gereformeerde kerkeraad op het bezoek van een aantal aan
hun gezag onderworpen gelovigen die
zich teveel inlieten met deze nieuwlichters. Met afschuw en ergernis werd het
bericht ontvangen dat twee christelijk gereformeerden een kerkdienst van de dolerenden hadden bijgewoond en dat een
zuster zelfs niet had geschroomd om hen
financieel te steunen. De betrokkenen
werden direct tot de orde geroepen.
Toen daarna toch nog een het waagde
nogmaals bij de dolerenden ter kerke te
gaan werd haar voor één keer de toegang tot avondmaal ontzegd.

Bouw kerk

De christelijk gereformeerde gemeente,
die nog steeds in het schoolgebouw
kerkte, bleef dusdanig groeien dat men
het wenselijk achtte om een eigen kerkgebouw op te richten. Van Gerardus Johannes Zwaga kocht men een stuk grond
+ opstal aan de Buren. De acte passeerde op 29 oktober 1887. In 1888 geeft
men architect Kuipers uit Nieuwer Amstel
opdracht om een kerkgebouw met kosterswoning te ontwerpen. Na goedkeuring van het ontwerp, men speelde nog
enige tijd met de gedachte om het rechter portaal van een klokke-toren te voorzien, maar de hoge kosten verhinderden
dit, werd de kerk gebouwd in 1888/89. *
* Zie ook Aldnijs 25 / mei 2000: De toren van de
geref. kerk / Jan Lutgendorff

Kadastrale kaart tegenover Lieuw-kemastate de bouwplaats van de kerk
(nr. 2872)
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Bouwmeester Tjeerd Kuipers

De architect Tjeerd Kuipers ontwierp in
de periode 1888-1928 meer dan vijftig
kerken. Daarmee was hij een van de
meest productieve kerkenbouwers van
zijn tijd. Tjeerd Kuipers werd geboren
op 21 december 1857 in Gorredijk, als
zoon van Egbert Roels Kuipers, timmerman-aannemer van beroep, en Jantje
Tjeerds Wiegersma. Tjeerd ging na de
HBS in de leer bij de Leeuwarder architect J. P. J. de Rooy. Daarna kreeg hij een
betrekking bij Gemeentewerken in Meppel.
Eind jaren zeventig vertrok de familie
Kuipers naar Amsterdam. Tjeerd werkte
eerst bij architectenbureau Salm en
later bij Sanders en Berlage. Hij nam
onder meer deel aan een prijsvraag
voor de Keizersgrachtkerk, maar zijn
ontwerp werd niet uitverkoren: dr. Abraham Kuyper vond hem te jong en te onervaren. Wel kreeg hij korte tijd later
van de Amsterdamse dolerenden opdracht voor de bouw van de Funenkerk.
In zijn lange werkzame leven bouwde
Tjeerd Kuipers meer dan vijftig kerken,
in hoofdzaak voor de gereformeerden.
Verder verbouwde of vergrootte hij nog
eens twintig kerkgebouwen, terwijl hij
ook betrokken was bij de restauratie
van enkele oude kerken.
Tjeerd Kuipers overleed in Laren (N.H.)
op 13 november 1942. Hij werd begraven op Zorgvlied in Amsterdam. Daar
tekende ds. P. N. Kruyswijk hem als “één
van die duizenden Friezen, die omstreeks 1870 gegrepen zijn door de
klare, rechte verkondiging van Gods
Woord, zooals Dr. A. Kuyper die bracht.
In die geestelijke beweging heeft God
op tal van plaatsen menschen neergezet, die bereid waren te dienen en
gaven van Hem ontvangen hadden om
in dien geest op alle terrein des levens
te arbeiden. De opkomende Geref. Kerken hadden behoefte aan kerkgebouwen en Kuipers is een dergenen
geweest, die vele dier kerken gebouwd
heeft”
(uit: De Standaard, 18 november 1942).

Tjeerd Kuipers(1857-1942)

De eerste door Kuipers ontworpen kerk
die ook daadwerkelijk gebouwd werd,
was de in neo-renaissance stijl opgetrokken kerk te Makkum.
In Friesland bouwde hij verder nog:
Geref. kerk Heeg, 1890
Geref. kerk Wijnjewoude, 1909
Geref, Oosterkerk Leeuwarden, 1910
(buiten gebruik 1979, gesloopt in 1981)
Geref. kerk Rinsumageest, 1913
Geref. Koepelkerk Leeuwarden, 1923
Geref. Koepelkerk Leeuwarden, 1923

Voor een volledig overzicht van alle door Tjeerd
Kuipers gebouwde kerken verwijzen wij naar:
http://www.archimon.nl/architects/tjkuipers
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Samenvoeging 29 maart 1889
Gereformeerde Kerk Makkum - Cornwerd
Het initiatief kwam van de nederduitsch
gereformeerden. Al in 1888 polste men
de chr. gereformeerden over een eventuele vereniging. Het resultaat was toen
nihil. In maart 1889 kwamen ze tot de
conclusie dat de vereniging van beide
kerkgenootschappen de eis was van
Gods woord. Voor de tweede keer werden de christelijk gereformeerden uitgenodigd voor een gesprek en nu stemden
zij toe.

Ds. M. Meijering (* 27-07-1866)
predikant chr. geref. kerk
13-11-1890 tot 26-06-1892

Ds. L. Touwenlaan 5, pastorie tot 1921 (oorspronkelijk van de nederduitsche geref. kerk).

Turfmarkt 33, pastorie van 1921-1928

Ds. L. Touwenlaan 9, pastorie vanaf 1928 tot
heden.

En zo kan de 29e maart 1889 worden
beschouwd als een historische dag in
de geschiedenis van gereformeerd
Makkum. ’s Avonds om zes uur kwamen
de beide kerkeraden bijeen in wat het
notulenboek van de nederduitsch gereformeerden noemt een ’broeder-lijke samenkomst’.

Na enige beleefdheden over en weer
stelde ds. Brouwer de volgende punten
aan de orde: Dienen de beide kerkgenootschappen zich te verenigen? Kan
de volkomen eenheid nu reeds verkregen worden? Over het eerste punt
waren alle aanwezigen het eens. Het
tweede stuitte op verzet, evenals het
voorstel van Brouwer om alvast gemeenschappelijke kerkdiensten te organiseren.
De chr. gereformeerden hanteerden een
vreemde redenatie omtrent dit punt:
Zelfs al zou de kerkeraad dit goedvinden, dan zou de kerkgemeente zich er
sterk tegen verzetten, zo stelde men.
Een merkwaardige opvatting van een
college, dat zijn lidmaten er zelfs met
tuchtmaatregelen van weerhield de
kerkdiensten in de nederduitsch gereformeerde kerk bij te wonen. Zonder
twijfel ingegeven door de drukbezochte
diensten, want de dolerenden hadden
op dat moment al zo’n 100 leden.

Ds. Brouwer, die zich in het latere vervolg als uiterst tactvol ontplooide, en
daarmee behoedzaam naar de samenvoeging toewerkte, haalde op dat moment ongekend fel uit met de
terechtwijzing: ”Dat concurrentie eindigt in eene speculatie op zielen, waarmede men echter nooit Christus’ kerk
zal bouwen maar veeleer daardoor zal
verwoesten’’. Er ontspon zich een lange
discussie, die echter zonder resultaat
bleef. ”De vereeniging is mislukt”, was
de sombere aantekening in het notulenboek van de nederduitschen.
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Bij de chr. gereformeerden werd ds.
Zantinge op 30 november 1890 opgevolgd door ds. M. Meyering.
Bij zijn intrede was een viermans sterke
vertegenwoordiging van de nederduitsch gereformeerden aanwezig (!).

Het thema vereniging was echter op
een zacht pitje gezet, het initiatief moest
nu maar van de chr. gereformeerden
komen. Deze legden op hun beurt de
beslissing volledig bij hun (chr. geref.)
synode.
Het probleem werd uiteindelijk landelijk
opgelost. In 1892, na de nodige strubbelingen, belegden de synodes van
beide kerkgenootschappen een vergadering in Amsterdam waarbij men tot
volledige overstemming kwam.

Op 21 augustus 1892 volgde de samenvoeging van de Chr. Gereformeerde gemeente met de Neder Duitsch
Gereformeerden. Voortaan gingen zij
verder onder de naam Gereformeerde
Kerk Makkum.

Ds. Meyering was net vertrokken en
daarom werd ds. R.K. Brouwer van de
voormalige nederduitsche geref. kerk
de nieuwe predikant van de samengevoegde kerken.
Dit samengaan had ook een practische
kant, want de chr. gereformeerden hadden een kerkgebouw en de nederduitschen een pastoriewoning.
Deze was gelegen aan de Korte Laan 5
(huidige ds. L. Touwenlaan). Het bleef
in gebruik als pastorie tot 1921, toen
werd op het terrein achter de woning de
Rooms Katholieke school gebouwd.
Vrij snel daarna kocht de R.K. parochie
ook de pastorie en werd het de woning
voor meester Claassen, het eerste hoofd
van de nieuwe school.
Als vervangende pastorie kocht de gereformeerde kerk het pand Turfmarkt
33. Waarschijnlijk vanwege de hoge
verbouwings/onderhoudskosten besloot
men al in 1927 tor nieuwbouw van en
eigen pastorie.

Van Lucas Kingma werd een terrein
aangekocht aan de Korte Laan. De
bouwvergunning werd verleend in juni
1928 en hier verrees de ook tegenwoordig nog in gebruik zijnde pastorie. Aannemer was de firma Smits uit Warns,
het schilderwerk werd gegund aan A.
Wiersma wonend aan het Telegraafplein te Makkum.
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Ds. A. Kuyper

Ds. Abraham Kuyper jr. (* 14-11-1872)
predikant geref. kerk
30-04-1899 - 19-08-1906

In 1899 komt ds. Abraham Kuyper jr. Inderdaad, de zoon van de Abraham
Kuyper die na de Doleantie in 1887 het
andelijk leiderschap van de nederduitsch gereformeerden op zich nam.
Kuyper sr. bevestigde zelf zijn zoon, bij
die gelegenheid was de toeloop zo
groot dat er stutten onder de galerij
werden aangebracht, ’om te voorkomen, dat de ramp van Dagons tempel
zich zou herhalen’, aldus een krantenverslag.
Ds. Kuyper ontpopte zich als uiterst
rechtlijnig in de leer, hetgeen bij een
deel van de achterban niet in goede
aarde valt. Hij wordt echter onvoorwaardelijk gesteund door zijn kerkeraad, ook in het geval van de jongeman
die met enkele hervormde vrienden een
dienst bezocht in hun kerk, en prompt
een brief onder de deur geschoven
kreeg, waarin stond dat hij voortaan als
dooplid afgesneden was. Vergeefs probeerde de moeder verhaal te halen bij
Kuyper, deze bleef op zijn standpunt.
”Dan ik ook!” sprak zij. De eerst volgende zondag luidde de tekst van de
preek: ”En werp de dienstmaagd met
haar jongeling uit”.

Ds. C. Vermaat
en de Geelkerken affaire

Ds. Abraham Kuyper jr. vertrekt in 1906
naar Rotterdam en werd opgevolgd
door ds. C. Vermaat. In tegenstelling
tot Kuyper, wordt Vermaat omschreven
als een gevoelsmens, die allesbehalve
iemand de kerk uit zou preken.
Vermaat blijft tot 4 mei 1927. In deze periode vond ook de affaire ’Geelkerken’
plaats, die ook voor de gereformeerde
kerk van Makkum gevolgen had. Op de
synode van 1920
werd een getuigenis opgesteld die tot
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éénheid opriep, en waarbij contact met
andere kerkgenootschappen werd verboden. Men wilde vooreerst eenheid
binnen de eigen gelederen en zocht
daarom het isolement. Het getuigenis
diende in alle kerken vanaf de kansel
te worden voorgelezen.
Dat gebeurde ook op zondag 3 oktober
1920 in Amsterdam – Zuid, predikant
dr. J.G. Geelkerken deed echter na het
voorlezen van het getuigenis in zijn
preek een felle aanval op de synode en
op de inhoud van het voorgelezene.
Toen daarna de preek gedrukt en uitgegeven werd, klaagde de synode Geelkerken aan. Hij werd beschuldigd de
synode in een kwaad daglicht te stellen
en dat hij Gods woord verdraaide en
misbruikte.
Hoewel niet geschorst werd Geelkerken
voortaan nauwlettend gevolgd. Het belette hem niet in een aantal publicaties
vermeende misstanden in de synodebesluiten aan te kaarten. Hierin vond
hij een medestaander in ds. Vermaat.
Weliswaar van een andere orde, maar
Vermaat had te maken met een kerkeraad die de synodebesluiten naar
eigen believen interpeteerde. Hoewel al
lange tijd uit Makkum vertrokken, vroeg
zij bij geschillen advies bij zijne eerwaarde ds. Kuyper. Steevast verkoos
men de ’oude’ harde lijn, desnoods
tegen de inmiddels aangepaste synodebesluiten. Dit moest botsen, vooral
toen, na de synode van Assen in 1926,
Geelkerken geschorst werd, en zijn kerkeraad weigerde hieraan te gehoorzamen. Dit kerkorgaan werd binnen drie
dagen ook geschorst (27 ouderlingen
en 14 diakenen).
Vermaat koos openlijk stelling voor
Geelkerken en kreeg van zijn kerkeraad een preekverbod voor drie maanden ingaande op 15 oktober 1926.
”Wegens schriftverklaring in strijd met
de opvatting van de Geref. Synode”.
Zoals men schreef, terwijl Vermaat juist
pogingen ondernam om de vernieuwde
synodebesluiten ook toe te passen. Het
kwam niet meer goed tussen Vermaat
en de Kerkeraad en om afzetting te
voorkomen trad hij vrijwillig terug.

Op 4 mei 1927 werd in de tekenschool
aan het Vallaat een protestvergadering
gehouden onder leiding van ds. Vermaat en ds. Brink. Op zondag 8 mei
hielden een 20-tal uitgetreden gereformeerden onder leiding van ds. Vermaat
een eerste kerkdienst in dit gebouw. In
september 1927 verhuisde Vermaat
naar Sneek. Een half jaar later, op 1
april 1928, nam hij een beroep aan
naar Baarn, naar de Geref. Kerk in Hersteld Verband. Naar verluidt om ver-
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Ds. Cornelis Vermaat (* 25-11-1874)
predikant geref. kerk
18-08-1907 - 04-05-1927

dere kerkscheuring in Makkum te voorkomen. Een en ander had hem niet onberoerd gelaten en gekweld door
kerkelijke en huiselijke problemen trad
hij in 1934, in Baarn, vrijwillig af. Hij
achtte zich niet langer het ambt waardig.

Nog eenmaal liet Vermaat van zich
horen. Na het vertrek van ds. Kakes,
schreef hij de kerkeraad een brief.
Hierin wees hij nogmaals op de verkeerde handelswijze om te eindigen
met: Een kerkeraad mag door en te zakelijke inslag de gevoelsmensen m\niet
afstoten en zeker niet door onrecht een
barriëre vormen tussen God en zijn kinderen.

Het afgescheiden groepje hield het in
1931 voor gezien, en ging deels terug
naar de gereformeerde – of hervormde
kerk. Een enkeling heeft nooit weer
naar een kerk omgezien.

De tekenschool, was eigendom van de vereniging Plaatselijk Belang. Om de exploitatiekosten enigszins te drukken werd de ruimte
verhuurd voor vergaderingen e.d. Op deze foto
uit 1942 is het gebouw permanent verhuurd
aan het Leger des Heils.

Ds. H. Kakes

Ds. H. Kakes. (* 05-11-1900)
predikant geref. kerk
28-07-1929 - 09-09-1934

Nadat het predikantschap twee jaar vacant was brengt schipper Riemer
Bouma in juli 1929 de huisraad van de
jonge Kakes en zijn vrouw naar de
gloednieuwe pastorie aan de Laan.
Op 28 Juli 1929 wordt ds. H. Kakes bevestigd. Kakes was met hart en ziel verknocht aan het traditioneel kerkelijk
instituut en zette zich daar geheel voor
in. Hij schreef de brochure: ”De strijd in
onze kerken”, waarmee hij probeerde
de verdeelde gereformeerden weer bijelkaar te brengen. In Makkum slaagde
hij erin een deel van de met Vermaat
vertrokken leden weer terug te halen

In 1934 nam ds. Kakes een beroep aan
naar Bedum. Het weerhield het echtpaar niet om later nog vele malen naar
Makkum terug te keren.

J.R. Hommes

In dezelfde periode als ds. Kakes wordt
candidaat J.R. Hommes aangesteld als
hulppredikant te Breezand. Voor de
geestelijke arbeid onder de Zuider-zeewerkers, zoals men dat noemde. Zijn
dienstverband was van 6 juli 1930 tot 20
december 1931.

Ds. L. Touwen

Ds. Lourens Touwen (* Zwolle, 22-08-1894)
predikant geref. kerk
27-01-1935 - = Vries, 07-09-1944

Was het bij de officiersopleiding op de
KMA in Breda de bedoeling om later als
officier naar Nederlands Indië te gaan,
het leven van Lourens Touwen kreeg
een andere wending. Hij werd voor de
dienst afgekeurd wegens een voetafwijking en werd leraar aan een middelbare school. Later pakte hij de studie
theologie op aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam en werd predikant. Begin
1935 volgde zijn beroeping naar Makkum.
Na de duitse inval in 1940 veranderde
er veel voor ds. Touwen. Hij stortte zich
in het verzet (met als codenaam ”Koorden”) en was er voor velen. Vooral
joodse onderduikers konden altijd bij
hem terecht. Hoewel de kerkeraad
waarschuwde dat: ”Hij zich moest onthouden van arbeid die hem en de kerk
in gevaar mocht brengen”, kon men
Koorden’s illegale werkzaamheden niet
keren.
In juni 1944 werd zijn vriend en medewerker meester v.d. Velde in Idsegahui-zum
(Skuzum) gearresteerd. Touwen probeerde hoge duitse officieren die regelmatig in Makkum kwamen om te praten,
maar slaagde daar niet in.
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Hij gaf echter niet op, zelfs niet toen
tegen hem een arrestatiebevel werd uitgevaardigd. In plaats van ondergedoken te blijven, besloot hij in juli toch
naar Leeuwarden te reizen in een poging v.d. Velde ‘los te kopen’.
Zoals te verwachten viel, werd hij bij
aankomst meteen gearresteerd en nog
dezelfde dag naar Groningen vervoerd.
Weliswaar is er een poging ondernomen om hem te bevrijden, maar op het
moment dat de knokploeg aan de voorzijde van het Groninger politiebureau
arriveerde, werd Touwen aan de achterzijde in een auto geleid, en - zoals later
zou blijken - te Vries in Drente geexecuteerd, tezamen met een in Utrecht opgepakte koerierster. Dit was op 7
september 1944 nabij het buurtschap
Zeyer-Strubben.
In Makkum heeft men daar op dat moment geen weet van. Pas als begin oktober 1945 de identificatiedienst langs
komt met kledingstukken waarin een
sleutel, die van de kerkeraadskamer
blijkt te zijn, dringt het drama in volle
omvang door.
Op 25 oktober 1945 is er een rouwdienst
en 25 januari 1946 heeft de herbegrafenis plaats in Makkum.
Op zijn grafmonument de tekst:
Joh. 15:13 Niemand heeft meerder
liefde, dan deze, dat iemand zijn leven
zette voor zijne vrienden.
Spr. 4: 18 Het pad der rechtvaardigen is
gelijk een schijnend licht voortgaande
en lichtende tot den vollen dag toe.
Ter nagedachtenis aan Touwen werd in
1951, bij het herziene straatnamenbesluit, de Laan herdoopt in Ds. L. Touwenlaan.

Ds. J.P. Rozendal

Ds. Rozendal (* 06-10-1909) was de eerste na-oorlogse predikant. Hij stond van
15-09-1946 tot 22-05-1951 op de kansel,
waarna hij een beroep aannam naar
Gramsbergen.
Aldnijs 34 - september 2003

Verbouwingen

Alle verbouwingen / aanpassingen hebben we (nog) niet kunnen achterhalen.
Tussen 1913/1914 wordt er electrisch
licht aangelegd in de kerk.
Omstreeks 1926 wordt de kosters-woning aangepast, waarschijnlijk tegelijkertijd met de aanleg van centrale
verwarming. Daarvoor wordt op de
zuid-westhoek een apart ketelhuis gebouwd. De gang vanaf de kosterswoning naar deze ruimte wordt overdekt.

Jeugdhuis

In 1950 vond men dat er behalve een
vergaderruimte, ook ruimte moest
komen voor de jeugd, een keukentje en
uitbreiding van de sanitaire voorzieningen. Het toeval speelde hier ook mee,
want het door een zware storm beschadigde huis naast de kerk werd onbewoonbaar verklaard en gesloopt.
Hierdoor ontstond de mogelijkheid om
dit z.g. ”Jeugdhuis” een eigen ingang te
geven.

Op de oorspronkelijke bouwtekening van Tjeerd Kuipers is later de overdekte gang naar de
stookruimte ingetekend (linker afbeelding). Ook op de tekening van de achtergevel (westzijde) zijn
de aanpassingen ten behoev van de nieuwe vergaderruimte (links) en de stookruimte met de hoge
schoorsteen er later bijgetekend.
Op de plattegrond onder is duidelijk de gang naar het ketelhuis, de beide nieuwe vergaderzalen en
het sanitaire gedeelte te zien. Ook deze aanpassingen zijn later op de oorspronkelijke bouwtekening
er bijgetekend.

Ds. P. B. Suurmond

Na een vacante periode van drie jaar
nam
ds. Suurmond
(* 07-09-1921) op
17 januari 1954 het
beroep aan naar
Makkum.
De vreugde is van
korte duur. 8 Mei 1955 vertrekt het
gezin naar Sorong op Nieuw Guinea.
Ds. Suurmond woonde later in Baarn
en leidde af en toe nog eens een
dienst in Makkum.

Ds. J. P. Kakes
Als opvolger komt
ds. J. P. Kakes
(* 19-03-1928), zoon
van ds. H. Kakes
die van 1929 tot
1934 predikant
was. Hij is van
23-10-1955 tot
18 sept. 1960 aan
de kerk verbonden. Na zijn emiraat in
1993 is Kakes in Roden (Drente) blijven
wonen en ging nog regelmatig voor in
zomerdiensten in Makkum.
Aldnijs 34 - september 2003

In de nacht van 28 februari op 1 maart 1949 raasde een storm met orkaankracht over Makkum die
op vele plaatsen voor zware schade zorgde. Vooral de woning Buren 17 kreeg het zwaar te verduren.
Een groot deel van de klokgevel werd vernield. (foto uit de Spiegel)
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Sloop kerk
In 1964 besluit men om de oude kerk en
kosterswoning te slopen en op dezelfde
plek een nieuw kerkgebouw te stichtten.
De sloop wordt gegund aan de Firma
Bruinsma uit Makkum. Naar een ontwerp van architectenburo Steen en Tuinhof uit Leeuwarden-Vlissingen wordt
een nieuwe kerk gebouwd door de
Firma Draisma uit Makkum.

Als belangrijkste argument voor sloop
goldt: de ondoelmatigheid van de oude
kerk. Het betrekkelijk kleine gebouw
met de drie galerijen werd steeds meer
als onpraktisch gezien. Opdat de
mensen op de galerijen niet steeds op
de dominee zouden neerzien, was de
preekstoel op ongeveer 2,5 meter boven
de begane grond aangebracht. Dit had
weer tot gevold dat de mensen op die
begane grond steeds enorm naar de
predikant moesten opzien. Hoewel er
eerst nog aan verbouw is gedacht, is na
veel passen en meten figuurlijk de
kogel door de kerk gekomen.

Het liefst had men de nieuwe kerk vrijstaand gebouwd op een ruimer terrein,
bijvoorbeeld in de Makkumer nieuwbouw, maar voor de noodzakelijke
grondaankopen ontbraken de financieën. Dus moest de oude kerk worden
gesloopt, deze bood meer weerstand
dan voorzien en sloper Bruinsma was
genoodzaakt extra hulp in te roepen om
aan de tijdslimiet te kunnen voldoen.

Foto boven: De voorgevel van de oude gereformeerde kerk, de creatie van Tjeerd Kuipers,
werd talloze malen gefotografeerd. Meestal in
noord-westelijke richting, dus stond de fotograaf
met de rug naar de Kerkstraat/Laan gekeerd. Dit
is de enige opname die wij bezitten van het front
van de oude kerk in zuid-westelijke richting. Hierop is mooi de ingang te zien naar het
Jeugdhuis, dat mogelijk werd door de sloop van
de woning Buren 17.

Foto onder: Tijdens de sloopwerkzaamheden
beklom voormalig kapper Jentje Hoeksema de
kerk en schoot deze opname van Bouwe Bruinsma en zijn mannen. Op de achtergrond de
woningen van de Leerlooiersstraat, Doniastraat
en Gedempte Putten. In het midden tegen de
zeedijk de voormalige Nutskleuterschool en
helemaal links de z.g. duplexwoningen.

Ds. J. A. Wapenaar

Wapenaar, (* 18-02-1926 - = 1985) was
van
04-12-1960
tot
31-03-1968
predikant. Hij kwam vanuit Hantum. Als
zoon van de dichter/mysticus A. Wapenaar heeft hij zijn levenlang in het
spanningsveld van kunst en religie
geleefd. In zijn periode valt het besluit
om de monumentale kerk te slopen en

nieuwbouw te plegen.
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Een andere reden om de kerk niet op
een andere plaats te bouwen was de
aanwezigheid van het jeugdgebouw.
Nieuwbouw elders zou ook een nieuw
verenigingsgebouw betekenen, ook
daarvoor ontbrak het geld. Doordat de
kosterswoning nu bij het grondoppervlak werd getrokken was voor het
kerkgebouw iets meer ruimte beschikbaar.
De koster verhuisde naar de
aangekochte, aan de noordzijde gelegen, woning Buren 19 van voorheen van
de fam. van Malsen.
Er kwamen 411 zitplaatsen, met
eventueel ruimte om nog eens 65 plaatsen bij te zetten. De gereformeerde
gemeente Makkum-Cornwerd telde op
dat moment 630 zielen, uitgaande van
een opkomst van 60 tot 70% had men
zitplaatsen genoeg. Bij de nieuwe kerk
kwam ditmaal wel een toren, 15 meter
hoog en gesierd met een anker. Dubbel
toepasselijk, als symbool van christelijke hoop en tevens referend aan het
maritieme karakter van Makkum.
Aldnijs 34 - september 2003

Op 4 november 1965 wordt de nieuwe
kerk officieel in gebruik genomen. De
gemeente is dan herderloos. In november 1968 voegt de geref. gemeente
Skuzum/Piaam zich bij Makkum.
De kerkelijke ambtsdragers waren tot
dan toe altijd mannen, op 6 januari
1969 komt daar verandering in met de
bevestiging van B. de Witte-Amels als
diaken en J. v.d. Meer-Speerstra als
jeugd-ouderling.
In 1972 wordt de geref. gemeente Wons
bij Makkum gevoegd. 15 April 2002
vertrekken zij na de vorming van een
Samen op Weggemeente met hervormd
Wons.

Ds. A.J. Kampherbeek

Ds. Kampherbeek
(* 10-10-1932
= 08-03-1992)
was predikant van
08-06-1969 tot 16-01-1978.
Ds. Kampherbeek
wordt geroemd om zijn
sociale manier van
werken en werd daardoor de dominee-diaken genoemd. Hij
probeerde zijn lijfspreuk: ‘geloof nu
maar en doe niet moeilijk’ in de praktijk toe te passen en slaagde daar
wonderbaarlijk in.
Moest een natuurlijke afkeer voor water
van zich afzetten, nadat hij erg enthousiast de fraaie lijnen van de zeilboot
van S. Gielstra sr. roemde, en prompt
uitgenodigd werd een tochtje mee te
maken. Nadien zag men het tweetal op
de vreemdste tijden zeilen.
Kampherbeek vertrok in 1978 naar Hendrik Ido Ambacht waar hij in 1992 overleed.

Ds. J.L. Zijlstra

Lieuwkemastate. Het werd een z.g. twee
onder één kap. De ene helft wordt
verkocht aan de familie P. Terpstra en
in het andere deel neemt koster Triemstra zijn intrek. Hij blijkt meteen ook de
laatste te zijn, want alle kosters nadien
bezitten een eigen woning. Nadat het
huis jarenlang verhuurt is geweest,
besluit men het in sept. 1991 te
verkopen aan de fam. Tabak.

Ds. G. de Fockert

In juni 1985 wordt ds.
de Fockert bevestigd,
hij blijft tot 1992.
Deze voorganger
zorgt voor een aantal
radicale veranderingen. Kinderen
mogen bijvoorbeeld
bij het Avondmaal
aanzitten en datzelfde Avondmaal behoeft ook niet langer zittend aan de
lange tafel gevierd te worden maar
mag ook lopend. De Fockert vertrekt
naar Assen en momenteel woont het
gezin in Zutphen.

Ds. T. Smit

Op 1 mei 1994 wordt de huidige
predikant, ds. Taco Smit bevestigd.
O. Gielstra, april 2003
met dank aan B. Stellingwerff (gegevens en
foto’s predikanten en andere archivalia uit het
geref. kerkarchief)
andere bronnen:
Sneinspetiele: Friesch Dagblad - 22-05-1954
Leeuwarder Courant: 08-09-1984, Fokke van
der Heide

Ds. Zijlstra (* 27-071945) predikant van
11-06-1978 tot 15-081984. Vertrekt naar
Buitenpost. Momenteel is Zijlstra
legerpredikant en
woont in Nijetrijne.

28 April 1978 bestaat de kerk 100 jaar. De
gemeente schenkt een luidklok, bijeengespaard
met verschillende acties. De kerk zelf zorgt voor
een 2e luidklok.

Nieuwe kosterswoning

Het kostershuis aan de Buren 19 voldeed niet meer aan de hedendaagse
eisen. In 1979 besloot men daarom een
nieuwe te bouwen schuin tegenover de
kerk op de plaats van het eerdere
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Het oude orgel, sneuvelde ongewild tijdens de
sloopwerkzaamheden. Tijdens de demontage
kwam het plotseling met donderend geraas naar
beneden, reparatie bleek niet meer mogelijk.
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