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Voorwoord

Beste lezer, 

Het is alweer vele jaren geleden dat de mooie gereformeerde 
Ontmoetingskerk te Vries verlaten en zelfs gesloopt werd. De 
laatste dienst werd gehouden op 2 september 2007 en de 
kerk werd kort daarop afgebroken. Het kan haast niet anders 
of dat deed velen pijn. Een kerkgebouw is niet maar alleen 
'hout en steen'. Want de ruimte die zich daartussen bevond 
was voor velen een soort van tweede huis. Allerlei belangrijke 
gebeurtenissen speelden zich tussen die muren af: doop, 
belijdenis, huwelijk, begrafenissen, enz.   

Het was daarom een prachtig idee van Joke Gerds om het 
verhaal, dat in maart 2022 op onze website 
'GereformeerdeKerken.info' verscheen, en dat handelde over 
de voormalige Gereformeerde Kerk te Vries, in de vorm van 
een boekje opnieuw uit te geven. De redactie van 
GereformeerdeKerken.info gaf daarvoor graag toestemming. 

Door het lezen van dit boekje kan de geschiedenis van de 
Gereformeerde Kerk te Vries weer even gaan leven, ook voor 
hen die het verhaal op de website niet tot zich konden nemen. 
We wensen u - na Joke Gerds hartelijk bedankt te hebben - 
veel leesplezier! 

Redactie GereformeerdeKerken.info 
G.J. Kok - Groningen



De Afscheiding kreeg er geen voet aan 
de grond 

Anders dan in enkele plaatsen in de 
omgeving kreeg de Afscheiding van 
1834, toen ds. H. de Cock (1801-1842) te 
Ulrum zich met vrijwel zijn hele gemeente 
afscheidde van de hervormde kerk, in 
Vries geen voet aan de grond. Het dorp 
telde in die tijd 1770 inwoners behorende 
tot 297 gezinnen, die 276 huizen 
bewoonden. Van de inwoners behoorde 
op vijftien mensen na iedereen tot de 
hervormde kerk. De vijftien niet-
hervormden behoorden tot de Roomse 
kerk of tot de ‘Israëlieten’. Over 
Afgescheidenen wordt niet gerept. Uit de 
officiële archieven blijkt dat in 1836 
‘enkele’ Afgescheidenen woonachtig 
waren in Peize, Roden en Vries. Zo nu en 
dan woonden ze Afgescheiden diensten 
bij in Assen en Smilde, ‘doch gedragen 
zich overigens stil’. Dat is zo’n beetje alles 
wat we daarover weten.

Ds. H. de Cock 
(1801-1842), de eerste 
Afgescheiden predikant 
in Nederland.

Geschiedenis voormalige Gereformeerde Kerk in Vries 

De Gereformeerde Kerk in het Drentse Vries werd vanuit de 
Gereformeerde Kerk te Assen op 30 oktober 1867 geïnstitueerd 
als Christelijke Afgescheidene Gemeente. 

Twee jaar later veranderde de naam door een landelijke 
kerkenfusie in Christelijke Gereformeerde Gemeente. In 1892 
werd ook deze gemeente onderdeel van De Gereformeerde 
Kerken in Nederland. 
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De instituering van de gemeente te Vries (1867) 

Langzamerhand nam het aantal Afgescheidenen in Vries en 
omgeving echter toe. Ze behoorden tot de Christelijke 
Afgescheidene Gemeente te Assen, die op 2 april 1835 
geïnstitueerd was. In Assen was van 1860 tot 1878 ds. E.R. Breitsma 
(1821-1906) voor de tweede maal predikant, die echter tijdens zijn 
tweede verblijf in Drenthes hoofdstad verzeild raakte in problemen 
met onder meer de kerkenraadsleden Koetsier en Smedes, die 
verdeeldheid in de gemeente veroorzaakten. 

De plannen voor de gemeentestichting in Vries bestonden al langer. 
Ze werden in de beroepsbrief van ds. Breitsma zelfs al specifiek 
genoemd: ‘Het gedeelte der gemeente wonende te en onder de 
Gemeente Vries, [heeft] van den kerkeraad consent bekomen om 
een gemeente te mogen stichten’. Maar tegelijk daarmee kregen de 
Afgescheiden gemeenten van Assen en Vries meteen al onenigheid 
over de vraag waar het dorp Ter Aard bij zou horen: bij de gemeente 
te Assen of bij de jonge gemeente van Vries. Hoe dan ook, op 16 
oktober 1867 kwam de Asser ds. Breitsma naar Vries om leiding te 
geven aan de verkiezing van ambtsdragers: twee ouderlingen (M. 
Swartwolt en H. Janssens sr.) en twee diakenen (H. Brouwer en W. 
Abrahams). 

Een van de twee verkozen ouderlingen, H. Janssens sr., was echter 
woonachtig in Ter Aard. Maar Janssens was ook nog steeds 
ouderling in Assen! En omdat de kerkenraad van Assen Ter Aard – 
en dus ouderling Janssens – gerekend wilde hebben te behoren tot 
de kerk van Assen, wilde de kerkenraad hem als ouderling niet 
ontslaan, zodat de classis erbij gehaald moest worden. Deze 
oordeelde dat Ter Aard bij de gemeente van Vries zou horen, zodat 
er voor de kerkenraad van Assen niet veel anders opzat dan 
Janssens op 20 november eervol te ontslaan. Dit conflict vertraagde 
de bevestiging van de ambtsdragers van Vries. Maar uiteindelijk 
gebeurde dat op 1 december 1867 toch, zodat daarmee de 
Christelijke Afgescheidene Gemeente te Vries geïnstitueerd was. 

5



Maar ook daarmee was de zaak nog niet ten einde. Veel leden van 
Ter Aard wilden helemaal niet bij Vries horen en protesteerden bij de 
kerkenraad van Assen, die de classis er opnieuw bij haalde. 
Nogmaals besloot deze Ter Aard tot de kerk van Vries te laten 
behoren, waarmee de protesteerders echter geen genoegen namen. 
Ze stuurden een bezwaarschrift naar de Particuliere Synode. Deze 
besloot dat de bewoners van Ter Aard zelf mochten weten bij welke 
gemeente ze wilden behoren. Wel zouden ze ‘in alle lasten en lusten 
van de betreffende gemeente moeten delen’. De kerkenraad was het 
daarmee kennelijk niet onverdeeld eens, zodat de rust nog niet tot 
stand kwam. Maar het besluit was gevallen en in beroep gaan bij de 
generale synode ging men niet (overigens: ook Zuidlaren behoorde 
aanvankelijk tot de Afgescheidene Gemeente van Vries. In Zuidlaren 
werd pas in 1898 de Gereformeerde Kerk geïnstitueerd). 

Een eigen pastorie 

Het kopen van een woning om als pastorie te gaan dienen verliep 
niet gladjes. De dorpsbewoners hadden er helemaal geen zin in dat 
een Afgescheiden dominee als dorpsgenoot zijn intrek zou nemen in 
een van hun woningen. Daarom was besloten er tegen op te bieden. 
De jonge kerkenraad besloot toen maar om enkele gemeenteleden 
zogenaamd voor zichzelf te laten bieden, zodat op die manier de 
woning met schuur uiteindelijk toch in handen van de kerkenraad 
kwam. 

‘De Bazuin’, 25 december 1868
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In de pastorie moest natuurlijk ook een 
predikant komen. Daartoe riep de 
kerkenraad op 19 augustus 1868 de 
manslidmatenvergadering bijeen die 
onder leiding van de consulent een 
beroep uitbracht op kandidaat R.H. Vos 
(1839-1899) uit Kampen, die het beroep 
aannam en op 5 december 1868 intrede 
deed. Zijn intreepreek was Colossenzen 1 
vers 28 (“Denwelken wij verkondigen, 
vermanende een iegelijk mens en lerende 
een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat 
wij zouden een iegelijk mens volmaakt 
stellen in Christus Jezus“).

Ds. R.H. Vos (van 1868-1872)

Ds. R.H. Vos (1839-1899)

Hij kreeg een jaartraktement van fl. 450 met vrije woning en ‘een 
dagwerk’ turf (zoveel turf men in één werkdag kon steken).  

De kerkenraadsvergaderingen werden in de predikantswoning 
gehouden. Daarvoor kreeg ds. Vos als vergoeding fl. 0,50 per keer 
en vijf pond tabak per jaar. Het traktement werd betaald uit de 
kerkcollecten. De nieuwe dominee werd op 20 december 1868 in 
het ambt bevestigd, op dezelfde dag als waarop de nieuwe kerk in 
gebruik genomen werd!

Een eigen kerkgebouw (1868) 

Waar de Afgescheidenen de eerste tijd hun diensten hielden is niet 
bekend, mogelijk in de schuur van de pastorie. Maar dat is giswerk. 
Hoe dan ook, er moest een echt kerkgebouw komen. Ook die 
beslissing was gauw genomen: de aanbesteding vond plaats op 19 
september 1868, toen voor bijna fl. 3.000 het kerkje aan de Oude 
Asserstraat gebouwd werd.
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De bouw nam ongeveer drie maanden in beslag; zoals al 
opgemerkt kon het bedehuis op 20 december 1868 in gebruik 
genomen worden. Het was voor sommigen, die in de wijde 
omgeving naar het kerkje moesten komen, een heel eind lopen, 
maar dat had men er voor over.

De oude gereformeerde kerk te Vries, die in 1868 in 
gebruik genomen werd.

Deze steen komt uit het Witte kerkje, is ingemetseld geweest in de 
Ontmoetingskerk en heeft vanaf 2007 een plek gekregen in het 
Ontmoetingshuis naast de Bonifatiuskerk 

8



De Christelijke Gereformeerde Gemeente te Vries 
(1869) 

In 1869 veranderde de naam Christelijke Afgescheidene Gemeente 
in Christelijke Gereformeerde Gemeente te Vries. Dat kwam door 
het ineensmelten van de landelijke Christelijke Afgescheidene Kerk 
en de Gereformeerde Kerk onder ’t Kruis, die in 1838 ontstaan was 
door afsplitsing van de Chr. Afg. Kerk. Ze waren het namelijk niet 
eens met het aanvragen van godsdienstvrijheid bij de overheid; de 
consequentie was dan bovendien dat men de naam ‘gereformeerd’ 
niet meer gebruiken mocht; volgens de overheid kwam die 
benaming toe aan de hervormde kerk. 
Ook wilden de ‘Kruisgemeenten’ niet dat Afgescheiden Gemeenten 
een andere kerkorde aannamen dan de aloude gereformeerde 
Dordtse Kerkorde. Nogal wat Afgescheiden gemeenten namen 
bijvoorbeeld de Utrechtse Kerkorde aan, die opgesteld was door ds. 
H.P. Scholte (1805-1868), een van de eerste Afgescheiden 
predikanten in ons land. Stuurde je als Afgescheiden Gemeente de 
Dordtse Kerkorde als kerkreglement in, dan kon je de 
overheidserkenning wel op je buik schrijven. Verder waren er enkele 
leerstukken waar men anders over dacht. 
Hoe dan ook, in de loop van de jaren ’60 
waren de oorspronkelijke meningsverschillen 
nauwelijks nog actueel en kon men 
uiteindelijk in juni 1869 tot eenwording 
komen (hoewel een paar ‘Kruisgemeenten’ 
niet mee deden). Afgesproken werd dat de 
nieuwe naam van de verenigde kerk 
‘Christelijke Gereformeerde Kerk‘ zou zijn. 
Ook de gemeente van Vries sloot zich er bij 
aan en heette sindsdien dus Christelijke 
Gereformeerde Gemeente te Vries. 

Ds. H.P. Scholte 
(1805-1868) 

Ds. Vos nam op 13 oktober 1872 afscheid van Vries en vertrok naar de 
gemeente te Ruinerwold-Koekange.

9



Ds. A.H. Zomer (van 1873 tot 1876)

Na een vergeefs beroep op een andere predikant werd ds. A.H. 
Zomer (1846-1932) van het Friese Arum beroepen. Hij deed op 5 
april 1873 intrede. “Ds. Zomer was een deftig man, in de goede zin 
van het woord, een aristocratisch man, bij al de eenvoud zijns 
harten. Hij bezat een indrukkend figuur en een mooie ‘kop’. De 
krachtige neus, het zilverwitte haar en het puntbaardje gaven hem 
het uiterlijk van een keurige grijsaard. Als een zijner eigenschappen 
werd genoemd: zijn verbazingwekkende punctualiteit”. 

“In verband met deze grote nauwkeurigheid kon hij ook toornen 
tegen onnauwkeurigheden, tegen al wat hij zag als afwijking van de 
rechte en zuivere lijn, op beide gebieden. Als hij sprak, sprak hij 
ietwat stotend, maar juist daardoor met kracht en klem. Zijn 
woorden werden gemakkelijk sabelhouwen. Niettegenstaande dit, 
ondanks het ietwat krijgshaftige in zijn gehele, eerbiedwaardige, 
eerbied-afdwingende figuur, had hij een zeldzaam vriendelijk hart. 
Bij nadere kennismaking viel hij in dat opzicht ontzaglijk mee”. 
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In die tijd was het voor nogal wat gemeenteleden niet 
vanzelfsprekend de kinderen zo spoedig mogelijk te laten dopen. 
De kerkenraad wilde alles op alles zetten ‘om die krankheid te 
genezen’. 

Ds. Zomer nam op 10 december 1878 afscheid en vertrok naar de 
kerk van Drogeham.

‘De Bazuin’, 15 december 1876

Ds. A.J. Zantinge (van 1877 tot 1878)

Tweeëntwintig jaar lang had ds. A.J. Zantinge (1828-1886) in het 
Friese Oenkerk gestaan (en had daar de eerste steen van het 
nieuwe kerkgebouw gelegd) toen hij door de kerkenraad van Vries 
beroepen werd. Hij nam het beroep aan en deed op 18 maart 1877 
intrede in Vries, nadat zijn oom, ds. W.A. Kok (1805-1891) van 
Hoogeveen, hem in het ambt bevestigd had. Ds. Zantinge – van 
wie geen foto bekend is – kreeg een jaartraktement van fl. 800 en 
hij mocht zelf bepalen of hij het ambtsgewaad wilde dragen of niet 
(sommige gemeenten verplichtten hun predikant het ambtsgewaad 
te dragen: een geklede mantel met bef, steek, half lange broek en 
lange kousen met schoenen met een gesp. Sommige predikanten 
weigerden die uitmonstering te dragen, wat soms tot conflicten 
leidde).
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Ds. W.A. Kok (1805-1891) van Hoogeveen bevestigde ds. Zantinge in het 
ambt. Ds. Kok droeg het ambtsgewaad nog. De driekante steek ligt op 
de zuil naast hem. Zie foto. 

Zijn werkzaamheid in Vries duurde slechts ruim een jaar, want al op 
9 juni 1878 nam hij afscheid wegens vertrek naar de kerk van Enter. 
Veel is over zijn ambtsperiode in Vries dus niet bekend. Wel weten 
we dat zijn gemeente in die tijd groeide, onder meer door 
overkomst van ‘steeds meer anderen’, veelal uit de hervormde 
gemeente. Er moesten dus veel huisbezoeken afgelegd worden, 
wat bij sommige kerkenraadsleden kennelijk tot ‘klappen uit de 
kerkenraad’ leidde; die zonde werd op verbeurd verklaring van een 
boete van minstens fl. 1 verboden, terwijl de zondaar ook een 
maand uit de kerkenraad kon worden geweerd.

Ook de gemeenteleden waren niet altijd even brandschoon: de 
kerkenraad moest nogal eens een vermaning uitdelen of iemand 
onder censuur plaatsen wegens bijvoorbeeld dronkenschap, (“maar 
twee borreltjes op een nuchtere maag mag niet als dronkenschap 
aangerekend worden”, verweerde de overtreder zich); ruzie 
(iemands tuin was min of meer omgeploegd door het vee van de 
buurman, waarna het slachtoffer de beesten in een omheining 
plaatste en ze weigerde terug te geven), enz. 
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Hoe dan ook, ds. Zantinge vertrok in ieder geval kennelijk met stille 
trom naar de kerk van Enter, want de notulen zwijgen er over, de 
kerkenraad plaatste geen advertentie van zijn afscheid in De Bazuin 
(Enter wel over zijn intrede daar) en… zelfs in het gedenkboek van 
Enter wordt de predikant niet eens genoemd, alhoewel de andere 
predikanten keurig in de rij worden vermeld. In zijn laatste 
standplaats, Breukelen, werd hij ‘noch beroepen noch bevestigd’. 
Hij overleed in 1886. 

Ds. R. Huls (van 1878 tot 1882)

In elk geval deed zijn opvolger, ds. R. Huls 
(1840-1910) van het Friese Haulerwijk, op 
8 december 1878 intrede in Vries. 1 
Korintiërs 1 vers 23 was de tekst van zijn 
intreepreek: “Doch wij prediken Christus 
den Gekruisigde, den Joden wel een 
ergernis, en den Grieken een dwaasheid“. 
De gemeente was dus een half jaar vacant 
geweest.

Ds. R. Huls (1840-1910)

‘De Bazuin’, 13 december 1878
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Was de sfeer in de kerk in die tijd wat aan het verslechteren? Ook in 
deze periode moest de kerkenraad veel vermanend optreden: 
dronkenschap, beledigingen van de kerkenraad, kerk- en 
avondmaalverzuim, de kerkelijke bijdrage niet betalen, de kinderen 
niet laten dopen, zondagsarbeid, enz. gaven de kerkenraad veel 
werk. Daarom werd soms de kerkelijke tucht toegepast, “die in de 
meeste gevallen heilzaam gewerkt heeft. Eerst nog wel in 
onverschilligheid, soms verzet en belediging, doch door steeds 
weer vermaning en censuurverzwaring kwam er schuldbelijdenis en 
inkeer”. 

Op 26 maart 1882 nam ds. Huls afscheid wegens vertrek naar de 
gemeente te Nieuw-Amsterdam

Ds. G.H. Zahn (van 1882 tot 1911)

‘De Bazuin’, 7 juli 1882 
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De ambtsperiode van diens opvolger duurde aanmerkelijk langer 
dan de eerste predikanten van Vries. Maar liefst ongeveer 29 jaar 
lang stond ds. G.H. Zahn (1856-1911) van het Drentse Gees in 
Vries, waar hij op 2 juli 1882 intrede deed. “Met zegen heeft hij te 
Vries gearbeid. Hij mocht daar medeoprichter zijn van een 
christelijke school, en hielp ook een evangelisatielokaal te stichten 
in het buurtschap Yde. Gedurende tweeëneenhalf jaar was hij 
geestelijk verzorger van de Stichting ‘Dennenoord’ in Zuidlaren, 
waar hij vele vrienden heeft verworven onder het personeel en de 
verpleegden, die zijn godsvrucht eerden en hem kenden als een 
man des vredes”. 

“Van zijn arbeid mag worden getuigd, dat hij met de eenvoudige 
gaven, hem door God geschonken, heeft gedaan wat hij kon om 
Gods gemeente te bouwen en Zijn Koninkrijk op allerlei wijze te 
bevorderen. Niet minder dan 29 jaren te arbeiden in een 
betrekkelijk kleine gemeente en dan nog niet behoeven heen te 
gaan zonder begeerd te wezen, dat zegt veel meer dan 
boekdelen vol lof”. 

“Hoewel niet sterk zijnde, heeft hij toch steeds zijn arbeid kunnen 
verrichten. Tót er in oktober 1910 een kwaal bij hem 
geconstateerd werd, die hem in toenemende mate verhinderde 
zijn dienstwerk waar te nemen. Tot Kerstfeest 1910 heeft hij 
gepreekt, doch toen kon hij niet meer. Zijn korte afscheidswoord 
werd door een ouderling voorgelezen. Diezelfde week vertrok hij 
naar Hattem waar hij overleed”. Aldus ds. J.M. van der Hoogt 
(1853-1919) in een In Memoriam in het Handboek van de GKN 
(niet het Jaarboek) van 1912).
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Enige bijzonderheden uit de tijd van ds. Zahn 

Allereerst iets over de woongelegenheid van de predikant met zijn 
na verloop van tijd twaalf kinderen tellende gezin. De grote 
kinderschaar was de reden dat hij veel behoefte had aan 
regenwater, reden waarom de kerkenraad bij de pastorie een 
gemetselde put heeft aangelegd. Ds. Zahn verkaste echter al gauw 
naar een grote ruime huurwoning tegenover het postkantoor. De 
pastorie werd toen gerestaureerd en sindsdien ’s winters gebruikt 
voor de catechisaties en bovendien als kerkenraadskamer. 

De eerste kerkenraadsvergadering werden bij de leraar in het 
nieuwe huurhuis gehouden, hoewel twee broeders er weigerden te 
komen; misschien omdat ze boos waren dat de predikant de oude 
pastorie verlaten had? Onbekend. De bijeenkomst ging echter wel 
door en de predikant liet toen psalm 133 vers 3 zingen; kennelijk 
was er dus inderdaad wrijving. Toen de vergaderingen weer in de 
oude pastorie gehouden werden – het was  tenslotte de 
kerkenraadskamer! – kwamen ze wel weer terug.

De Gereformeerde Kerk te Vries (1892) 

In de jaren ’80 kwam een langdurig conflict in de Nederlandse 
Hervormde Kerk tot uitbarsting. Kort gezegd gingen de problemen 
over de almachtige positie van de ‘Algemeene Synode’, waardoor 
de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeenten aanmerkelijk 
beknot werd, én over de steeds ‘brutaler’ doordringende 
vrijzinnigheid in die kerk. In 1886 kwamen de daaruit ontstane 
conflicten tot uitbarsting door de tweede orthodoxe uittocht – na 
de Afscheiding van 1834 – uit de hervormde kerk. Op vele plaatsen 
in het land werden Nederduitsche Gereformeerde Kerken gesticht, 
als eerste die in Kootwijk en op 16 december 1886 ook in 
Amsterdam, waar de meerderheid van de kerkenraad door de 
kerkelijke besturen was afgezet.
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De Keizersgrachtkerk te 
Amsterdam (foto: 
Gebroeders Douwes)

De Christelijke Gereformeerde Kerk en de 
Nederduitsche Gereformeerde Kerken 
traden al vrij spoedig in onderling overleg 
om de mogelijkheid van eenwording te 
verkennen. Na veel vergaderingen kon op 
17 juni 1892 in de Amsterdamse 
Keizersgrachtkerk de ineensmelting van 
beide kerken geproclameerd worden. 
Daardoor ontstonden toen De 
Gereformeerde Kerken in Nederland. Ook 
de Christelijke Gereformeerde Gemeente 
te Vries sloot zich daarbij aan en dus heette 
ze sindsdien De Gereformeerde Kerk te 
Vries.

Zuidlaren zelfstandig (1898)

De kerk van Vries verloor op 20 februari 1898 
nogal wat leden doordat Zuidlaren, dat tot de 
Gereformeerde Kerk van Vries behoorde, 
zelfstandig werd. De kerk te Zuidlaren telde in 
het begin 43 belijdende leden, een aantal 
doopleden en enige belangstellenden uit de 
Hervormde Gemeente. De eerste ouderlingen 
waren A. Braker en A. Buwalda en als diakenen 
werden gekozen J. de Boer en J. Venhuis. Op 
20 februari 1898 werden ze in het ambt 
bevestigd, in het gereformeerde kerkgebouw 
van de Stichting Dennenoord. De leiding was 
in handen van ds. J. Kok (1857-1928) van 
Nijmegen, maar met vele connecties in het 
noorden. Daarmee was de kerk van Zuidlaren 
opnieuw geïnstitueerd! Want al eerder had 
daar een gemeente bestaan.

Ds. J. Kok (1857-1928) 
leidde de instituering 
van de Gereformeerde 
Kerk  te Zuidlaren.
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Een deel van ‘Dennenoord’ met de gereformeerde stichtingskerk. Daar 
werd de Gereformeerde Kerk te Zuidlaren geïnstitueerd. 

De Evangelisatiearbeid 

De Gereformeerde Kerk van Vries heeft veel aan evangelisatie 
gedaan, vooral in Yde en Tynaarlo! Elders op deze website 
schreven we daarover uitvoerig. We gaan daarom in dit verhaal 
niet nader in op die evangelisatiearbeid. 

En verder… 

De kerkenraad klaagde zo nu en dan ook over de ‘trage opkomst 
tijdens de middagdiensten’. Daarom verzochten ze ds. Zahn in de 
ochtenddienst maar eens uit de Heidelbergse Catechismus te 
preken, wat in de Gereformeerde Kerken meestal in de 
middagdienst gebeurde. De reden van het verzoek was dat de 
predikant op die manier de kerkgangers ‘beter op het hart kon 
binden’ op zondag trouwer naar de kerk te komen. ǁ Op 28 
december 1906 werd de Christelijke School feestelijk geopend, 
waarvoor ds. Zahn zich zeer had ingespannen. Het eerste 
schoolhoofd van J. Hoekstra te Groningen.
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De kinderen werden op de eerste schooldag warm ontvangen: 
chocolademelk, broodjes, koek en koekjes behoorden tot de 
traktaties. Hoofdmeester Hoekstra sprak bij zijn installatie: ‘We 
betrekken met het kind in de arm de wacht bij het kruis’. ǁ  De 
preekstoel was wat krap. Tenminste voor de ‘uitermate dikke’ 
gastpredikant, die – wanneer hij in Vries preekte – de warme 
belangstelling van de jeugd had “hoe hij na het bestijgen van de 
hoge trap, zich door het deurtje worstelde. Met beide handen op 
de preekstoelrand trachtte hij zich op te richten, zodat het 
bovenlichaam hoger was dan de deurbreedte, zodat hij een 
bekneld raken kon voorkomen”. ǁ Pieter Polling was begin 1904 
aangesteld als de vaste voorzanger. Deze had tot taak – bij gebrek 
aan een orgel – de te zingen psalm in te zetten. ǁ Rond 1910 
ontstond op de JV opwinding over verschillen van inzicht over 
allerlei principes. Een discussie op een JV kon hoog oplopen! 
Scheuring in de JV dreigde zelfs! Afgesproken werd dat een tweetal 
kerkenraadsleden de vergaderingen van de JV zouden gaan 
bijwonen. Dat hielp. De rust keerde terug. 

Ds. Zahn vertrekt (1911)

De gezondheid van ds. Zahn verminderde in de loop der jaren 
steeds meer, zodat hij in 1911 emeritaat moest aanvragen en 
verkreeg. Op 14 juli 1911 nam hij afscheid van Vries. Zijn 
‘afscheidsgroet’ kon hij zelf niet meer uitspreken; deze werd 
voorgelezen. “Wij nemen dan afscheid van elkaar. Vele jaren heeft 
de Heere ons aan elkaar verbonden doen zijn, en mocht ik u de 
Raad Gods tot zaligheid naar Zijn Woord en heerlijk Evangelie 
verkondigen. Nu zegt Hij: het is genoeg. Het afscheid is dan nu 
gekomen, maar een afscheid in den Heere, in de hope op een zalig 
wederzien. Amen, ja amen”, zo eindigde zijn toespraak.

Op 11 augustus 1911 overleed hij in Hattem.
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‘De Bazuin’, 18 augustus 1911

Ds. J. Hoekstra 
(1878-1961) op latere 
leeftijd

Ds. J. Hoekstra (van 1916 tot 1918) 
In 1913 werd een nieuwe pastorie gebouwd.  

Gemeentelid Koning kreeg die opdracht voor de prijs van fl. 4.446. 
De opvolger van ds. Zahn kon dus daar zijn intrek nemen.

Die opvolger was ds. J. Hoekstra 
(1878 tot 1961) die – na een vijf jarige 
vacante periode – op 21 mei 1916 
intrede deed in de kerk van Vries. Hij 
was daar op dat moment hoofd van 
de christelijke school, maar had zich 
enige jaren voorbereid voor het 
examen om als predikant op Artikel 8 
DKO (‘singuliere gaven’) beroepbaar 
gesteld te kunnen worden. De 
kerkenraad had hem daartoe 
aangemoedigd. Hij stemde ermee in 
en werd nadat zijn studie met succes 
afgerond was door de kerkenraad van 
Vries beroepen; dit nam hij aan.
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Maar niet voor lang. Want al op 29 september 1918 vertrok hij naar 
de kerk van Ten Post. De ‘Grote Oorlog’ van 1914 tot 1918 trok zijn 
sporen over de wereld én over ons land, al bleef Nederland 
neutraal in de strijd. Maar door de hapering van de 
wereldeconomie werd ook ons land getroffen door werkloosheid 
en armoede, waaraan ook de diaconie de handen vol had. Ook 
een van de diakenen was opgeroepen voor de mobilisatie. 
Ter Aard was ondertussen tóch bij de kerk van Assen gaan horen 
(het lag er ook vlakbij) waardoor de kerk van Vries ongeveer een 
vijfde deel van haar leden verloor. Er bleven nog 78 belijdende 
leden over. Besloten werd daarom dat de classis jaarlijks fl. 200 
steun zou geven, omdat het beroepen van een predikant anders 
een wensdroom bleef. 
Tijdens een van de laatste kerkdiensten die door ds. Hoekstra in 
Vries geleid werd – het was Kerst 1918 – vertelde hij dat, toen kort 
tevoren ‘een korte wapenstilstand’ gesloten was, “plotseling uit de 
loopgaven was opgeklonken: ‘Stille nacht,. Heilige nacht’, wat 
werd overgenomen door bondgenoot en vijand, Duitser, Belg, 
Frans- en Engelsman, ieder in zijn eigen taal, dat als een machtig 
gezang in diepe ontroering gezongen moet zijn. Het was heel stil 
in de kerk”. Het werd overigens een hele lange wapenstilstand, 
want na de Eerste Wereldoorlog werd nooit een vredesverdrag 
getekend…  
De kerk van Vries telde eind 1918 tweehonderdvierendertig leden. 

De Wijkvereniging ‘Filadelfia’ te Groningen kocht in 1913 aan de 
Groningerweg te Vries een boerderij met 7 ha. grond, waarop de 
‘Landkolonie Filadelfia’ gesticht werd (met een kerkje dat later een toren 
kreeg), een tehuis voor ‘maatschappelijk ongeschikte mannen’.
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Ds. J. de Koning (van 1920 tot 1928)

Dr. J. de Koning (1896-1944)

Op 18 juli 1920 deed de opvolger 
van ds. Hoekstra intrede, na een 
vacante periode van bijna twee jaar. 
Het was kandidaat J. de Koning 
(1896-1944), die aan de 
Theologische Hogeschool te 
Kampen gestudeerd had. De kerk 
van Vries  telde inmiddels 225 leden. 
Ook tijdens de arbeid van ds. De 
Koning ging het evangelisatiewerk in 
Yde en Tynaarlo haar gang, waar zo 
nu en dan ook colporteurs werkten; 
elders op deze website vertelden we 
daarover meer. Tientallen kinderen 
kwamen op de zondagsscholen voor 
het eerst met het evangelie in 
aanraking.Een verbouwing 

In 1920 werden de kerk, de pastorie en de kosterswoning 
aangesloten op het elektrisch licht. Een grote vooruitgang. Een 
andere vooruitgang was de aanschaf van een orgel. Mede 
daarvoor vond een verbouwing plaats. Achter de mannenbanken, 
achterin de kerk, werd over de hele breedte een wand getimmerd, 
waarop een nieuwe galerij steunde. Via een trap langs de muur 
kon men de gaanderij bereiken; daar kwam een orgel te staan met 
aan weerszijden zitplaatsen (maar op zondag was de galerij 
aanvankelijk nog gesloten). Ook werd een nieuwe ruimte achter 
de kerk gebouwd die kon worden samengevoegd met de daar al 
aanwezige kerkenraadskamer, waarbij ook de gang onder de 
galerij gevoegd kon worden, zodat men één grote vergaderruimte 
kon beschikken. 22



Nooit meer slapen… 

Een euvel in het kerkelijk leven dat de kerkenraad graag wilde 
uitbannen was het slapen tijdens de kerkdienst. Je kon het de 
mensen misschien moeilijk euvel duiden dat ze na een zware 
werkweek (ook op zaterdag werd immers gewerkt!) tijdens de 
dienst wel eens in slaap vielen. De kerkenraad bedacht daar wat 
op. Een tussenzang tijdens de preek was weliswaar al lang 
gewoonte (de preken duurden lang), maar dat hielp niet om er een 
eind aan te maken. Vandaar dat de kerkenraad de goegemeente 
meedeelde dat ze gewoon moesten gaan staan als de slaap hen 
dreigde te overmannen. Kuiper vertelt in zijn verhaal dat sommige 
jongelui dat  een goed idee vonden – slaap of geen slaap – want 
zo kon je, staande de gemeente overziende, ‘nog eens een blik 
van een nieuwsgierig meisje opvangen, en dan was de slaap wel 
verdwenen’.

In de Oude Asserstraat te Vries stond de gereformeerde kerk die in 1868 
in gebruik genomen werd (links).
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Het jeugdwerk 

In de periode van ds. De Koning floreerde het jeugdwerk ook nog 
steeds, onder meer bestaande uit de Jongelingsvereniging ‘Hoop 
doet leven’ en de Meisjesvereniging ‘Wees een zegen’. Behalve de 
wekelijkse vergaderingen kwamen de verenigingen zo nu en dan 
ook bijeen in een zgn. ringvergadering met verenigingen uit de 
omgeving. De vergaderingen werden in Assen gehouden en wel in 
Zaal Gerritsen in de Rolderstraat en later in Ons Huis in de 
Javastraat. Ook werden zgn. ‘winterlezingen’ gehouden, waar 
velen uit Vries heengingen en waar dan ‘vaak in een goed gevulde 
Noorderkerk de spreker een aandachtig gehoor had’. 

Het officiële insigne van de landelijke 
Bond voor Gereformeerde 
Jongelingsverenigingen.

Voor wat de JV betreft 
waren er behalve de 
vergaderingen van de 
Provinciale Afdeling ook de 
landelijke Bondsdagen van 
de Nederlandsche Bond van 
Jongelingsvereenigingen op 
Gereformeerden Grondslag. 
Ook de meisjes hadden hun 
‘hoogtijdagen’ waar – ‘met 
de Bondsinsigne op de 
borst – met luider stem het 
mooie bondslied gezongen 
werd’. 

Er waren ook Knapenvergaderingen (voor de jongens tot 16 jaar die 
later de JV zouden gaan bezoeken) en meisjesclubs voor dezelfde 
leeftijdsgroep van de meisjes die vanaf hun 16e / 17e jaar de 
Meisjesvereniging zouden gaan bezoeken. 

Ds. De Koning nam op 10 juni 1928 afscheid en vertrok naar de kerk 
van Schipluiden. 
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Ds. W.J. van Enk (van 1930 tot 1945)

Kandidaat W.J. van Enk (1904-1945) 
werd zijn opvolger en deed op 20 
januari 1930 intrede. Zijn tekst was 
Johannes 6 vers 63 (“De Geest is het 
Die levend maakt; het vlees is niet nut. 
De woorden die Ik tot u spreek, zijn 
geest en zijn leven“). Intussen had in 
oktober 1929 de zgn. Beurskrach in 
New York plaatsgevonden, waardoor 
de wereld en ook ons land in een diepe 
economische crisis kwamen te 
verkeren. Werkloosheid en armoede 
waren het gevolg. Deze tijd was ook 
voor de kerk vooral financieel gezien 
een moeilijke tijd.

Iets over het leven in die tijd 

Al eerder was aan de orde geweest ook ’s morgens eens uit de 
Heidelbergse Catechismus te preken, omdat de middagdienst 
destijds niet goed (genoeg) bezocht werd. Door middel van de 
Catechismus prediking zou de toenmalige predikant de gemeente 
op het hart kunnen binden trouwer ter kerke te komen. In 1930 
werd afgesproken daar regelmaat van te maken; nu eens ‘s 
morgens, dan weer ’s middags.

Ds. W.J. van Enk 
(1904-1945)

De voorlezer was degene die de bijbellezingen verzorgde; de 
koster zocht de te lezen bijbelgedeelten van te voren op, al vergat 
hij het ook eens een enkele keer. De voorlezer had toen het 
ongeluk uit één van de moeilijk vindbare ‘kleine profeten’ te 
moeten lezen, maar toen de zenuwen bij hem ten hoogste 
gespannen waren en paniek dreigde, kwam een broeder-ouderling 
met een bijbel naar hem toe, waarin hij de ‘kleine profeet’ 
opgezocht en gevonden had.
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Over de TT en Ellert en Brammert… 

Ondertussen trachtte de kerkenraad te waken tegen onaanvaardbare 
levensuitingen: wees gewaarschuwd, bezoek de motorraces van de 
TT in Assen niet! Het openluchtspel van Ellert en Brammert in Diever 
was weer wél toegestaan, maar het lezen van neutrale bladen werd 
sterk afgeraden. En het lidmaatschap van een neutrale 
landarbeidersbond leverde je een bezoekje van een kerkenraadslid 
op. Het gemengd zwemmen in het zwembad van Tynaarlo werd 
afgeraden. “En verder werd geconstateerd dat in een gezin de radio 
verwoestend had gewerkt”. Zo kwam de zondige wereld immers je 
hoofd en hart binnen! 

Ook de galerij had de aandacht van de kerkenraad: de jeugd keek 
meer naar buiten dan naar de preekstoel – een kwaad dat zich al 
jaren eerder had gemanifesteerd. Er moesten dus gordijnen komen.

De economische crisis had ondertussen ook in Vries veel gevolgen: 
‘armoede bij overvloed’. De kosten die het leven met zich 
meebrachten “gingen bij velen ook druk leggen op het geestelijk 
leven. Gelukkig was het kerkelijk leven in Vries van dien aard dat we 
een samenbindende gemeente waren en waar mogelijk elkaar 
gingen helpen, al had financiële hulp ook haar grenzen”.

En toen op een zondag ‘een 
geweldig aantal vliegen’ de 
kerkdienst verstoord had, ging 
men onderzoeken of er onder het 
dak misschien een massale 
broedplaats van die beestjes was.  

Gelukkig kon een zuster wier fiets 
kapot was – maar die dringend 
nodig was om ter kerke te kunnen 
komen – door de diaconie 
geholpen worden. 

Zijkant oude kerkje
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De C.B.T.B. opgericht 

De afdeling Vries van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond 
(CBTB) werd mede door de bijzondere inspanning van ds. Van Enk 
opgericht in het gereformeerde evangelisatielokaal in Tynaarlo! Die 
bond was dringend nodig. In Duitsland was Adolf Hitler in 1933 aan 
de macht gekomen – de slechte economische toestand had velen 
van onze Oosterburen verleid zich bij zijn partij (de NSDAP) aan te 
sluiten – en in Nederland was al in 1931 de Nationaal Socialistische 
Beweging (NSB) opgericht die met Hitler heulde. De kerk 
onderkende het gevaar. De boeren moesten georganiseerd worden 
om niet in de val van de NSB te trappen! 

Positieve ontwikkelingen 

Steeds meer deden vrouwelijke gemeenteleden in het kerkelijk 
leven mee. Ze bezochten ook steeds vaker de 
gemeentevergaderingen. ǁ Naast alle (economische) misère was er 
in Vries desondanks ook sprake van positieve ontwikkelingen. Het 
vijfentwintigjarig bestaan van de School met den Bijbel werd door 
iedereen bezocht. Dat duidde op een grote meelevendheid van het 
‘kerkvolk’ met de school! ǁ In 1932 bestond de meisjesvereniging 
12½ jaar. Natuurlijk werd dat feestelijk herdacht. ǁ De heer Van der 
Vlugt herdacht in augustus 1932 dat hij de zondagsschool in 
Tynaarlo maar liefst vijfentwintig jaar geleid had. ǁ In januari 1932 
werd een ’kleine meisjesvereniging’ Thirza in Tynaarlo opgericht. ǁ 
De Jongelingsvereniging gaf de kerkelijke gemeente een nieuw 
doopvont cadeau en ook de Meisjesvereniging spande zich op 
allerlei wijze in om in deze moeilijke tijd te helpen, onder meer door 
het naaien van kleding, die met Kerst door de diaconie werd 
uitgedeeld aan hen die het nodig hadden. ǁ Tenslotte: ds. Van Enk 
reisde van 15 april tot 16 mei 1934 naar ‘het Heilige Land’, Israël. 
Daar maakte hij kennis met mej. Redert, en bij terugkomst deelde 
de predikant mee dat ze op 13 november 1934 in het huwelijk 
zouden treden! Een blijde dag voor hem, haar en hun gemeente…! 
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Ds. W.J. van Enk 
(1904-1945).

En verder… 
Halverwege de jaren ’30 werden de hengel stokken 
afgeschaft, waarmee de diakenen tijdens de dienst 
de collecten incasseerden. De kerkenraad besloot 
namelijk doorgeefzakjes aan te schaffen, waardoor 
het collecteren bovendien aanmerkelijk vlotter 
verliep. Bovendien scheelde het behoorlijk in het 
aantal door de stokken afgeduwde hoedjes en 
botsingen met kerkgangershoofden.

De schaduw van de oorlog…
Op 26 februari 1940 – de kerk telde in die tijd 124 leden – werd 
weer een gemeentevergadering gehouden, ruim twee maanden 
voordat ook Nederland betrokken zou worden bij de Tweede 
Wereldoorlog, die elders al bezig was. Een tijd van grote zorgen 
dus. Niet alleen door de zeer strenge winter, maar dus ook door de 
donkere wolken die zich vanuit het oosten steeds dichter boven ons 
land samenpakten, zodat zelfs ons leger moest worden 
gemobiliseerd. Geen wonder dat de predikant psalm 33 vers 10 
opgaf om de bijeenkomst te openen.

De Tweede Wereldoorlog 
Ook in Vries deed de Tweede Wereldoorlog zich gevoelen, sinds 
deze voor ons land op 10 mei 1940 uitbrak. Er mochten weliswaar 
kerkenraadsvergaderingen gehouden worden, mits deze maar niet 
van politieke aard waren, schreef de bezetter. Voor de 
gebeurtenissen in Vries verwijzen we naar website Oorlogsbronnen.
“In de oorlogsjaren werd het al duidelijker en al bekender, dat ds. 
Van Enk Nederlander was in hart en nieren, en wat nog belangrijker 
is, dat hij christen was en wilde zijn. En dat hij met alles-ontdekkende 
duidelijkheid de goddeloosheid van het nationaal-socialisme voor de 
gemeente openlegde. Hier moest hij spreken. Hier mocht ook niet 
worden geschipperd. Hier kon geen genoegen worden genomen 
met stiekeme steken onder water, om toch vooral zelf buiten schot te 
blijven”. 28
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“Drenthe, en dus ook Vries, waren welig  bezaaid met het onkruid 
van de NSB’ers. Deze vaderlandsche schobbers waren een willig 
instrument in de handen van den Sicherheitsdienst (SD) in Assen. 
Het werd al gevaarlijker ook voor den gereformeerden dominee van 
Vries. Hij bleef dezelfde taal spreken tegen deze Antichrist uit het 
Oosten. De boodschap verandert toch niet, ook al dreigt er gevaar. 
De toestand werd al dreigender. Later bij de verhoren werden allen 
gepolst over de preeken van ds. Van Enk. ‘Al die Cocksen in Vries 
zijn door hem verpest. Hij is de geestelijke vader van het verzet in 
die gemeente’. Deze steeds meer uitgeschreeuwde opmerking was 
van een SD-handlanger”. 

“Ook praktisch bleef onze dominee niet achter. Bij de verspreiding 
van goede, illegale lectuur, bij hulp en bijstand aan onderduikers 
e.a., was hij een zeer gewaardeerd medewerker. In de tweede helft 
van 1944 werd hij zeer agressief, ook in gesprekken met 
andersdenkenden. Het rechtvaardige ging hem boven het 
voorzichtige. Deze eigenschap heeft hem bij de verhoren zware 
oogenblikken bezorgd, waarbij mishandeling hem niet bespaard 
bleef”.

Op 16 december 1944 werd hij gearresteerd, en kort daarna naar het 
concentratiekamp Neuengamme gevoerd, waar hij op 12 februari 
1945 is overleden”. Enkele maanden later zou voor ons land de 
Tweede Wereldoorlog eindigen: 5 mei 1945. 

Steen op het graf van ds. Van Enk in 
Vries, waar hij herbegraven werd.

Trouw, 23 oktober 1951
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Ds. Scheele spreekt de gemeente vaderlijk 
toe (1946) 

Vlak na de oorlog, in 1946, was ds. D. 
Scheele (1894-1971) van Assen een tijdje 
consulent van de kerk van Vries. Zesentwintig 
jaar daarvoor had hij nog eens in de kerk van 
Vries als kandidaat gepreekt. Hij sprak tijdens 
een gemeentevergadering een ‘ernstig, 
vaderlijk woord’ tot de gemeente met 
droefheid over het verlies van ds. Van Enk 
maar ook met blijdschap over de terugkomst 
van zovelen die door de oorlog van huis en 
haard verdreven waren.

Ds. D. Scheele 
(1894-1971)

Ds. H.H. Binnema 
(1914-2004) op latere 
leeftijd

Ds. H.H. Binnema (van 1946 tot 1950) 

Kandidaat H.H. Binnema (1914-2004) uit 
Kampen deed op 26 mei 1946 intrede in 
de kerk van Vries. Hij kwam hier met zijn 
zuster in de pastorie wonen, maar in 
1947 trad hij in het huwelijk met mej. 
Scholten uit Emmen. 
Na de oorlog vond een merkwaardige 
benoeming plaats: de kerkenraad stelde 
een ‘algemeen inspecteur’ aan. “Deze 
kon ten allen tijde een inval doen bij de 
boekhouder van de kerk, bij de diaconie, 
als ook bij de contra-boekhouder”.  
Op de kerkenraadsvergaderingen moest hij rapporteren over de 
stand van zaken. Waarom die benoeming plaatsvond wordt niet 
vermeld. “Was men bevreesd voor een slordige boekhouding, of voor 
fraude, enz.?” Het zal vermoedelijk gebeurd zijn om na de 
verwarrende en ontwrichtende oorlogsperiode weer orde en 
regelmaat in het administratief kerkelijk leven te brengen. 30
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Ook in de rest van het kerkelijk leven moest men zich vooralsnog 
behelpen. Brandstof was in 1947 nog schaars, waardoor 
catechisaties en jeugdverenigingen een tijdje ‘in de wacht’ gezet 
werden. Ook was van alles nog ‘op de bon’ of soms zelfs niet meer 
verkrijgbaar, zoals koffie, thee, koek, suiker en boter. Maar de 
kerkenraadsleden zorgden in elk geval zoveel mogelijk voor de 
levering van koffie en koek, zodat ze tijdens de 
kerkenraadsvergaderingen in ieder geval niet van die lekkernijen 
verstoken bleven.

Veranderingen 

In april 1948 besloot de kerkenraad een zendingscommissie in te 
stellen, die zich bezighield met het wekken van interesse voor de 
zending op Soemba, het belangrijkste gereformeerde zendingsveld, 
én met het inzamelen van geldelijke steun voor dat zendingswerk. 
Ook spoorde men de gemeenteleden aan het Zendingsblad te 
lezen. 

De kerkenraad zorgde voor het geregeld 
bezoeken van de jeugdverenigingen en 
de catechisaties. En de belijdenis 
catechisanten – zo werd besloten – 
zouden in het vervolg als geschenk het 
boekje van ds. J. Overduin (1902-1983) 
ontvangen, ‘Voor God en Zijn heilige 
gemeente’.

Hiernaast het vaak herdrukte boekje van ds. J. 
Overduin (1902-1983)

Vooral nieuw ingekomen leden leken zich te ergeren aan het 
onverzorgde interieur van de kerk. Anderen klaagden over het 
‘armoedige avondmaalsstel’. Daarop werd gereageerd met: ‘Wij 
behoeven ons niet te schamen dat we een arme kerk zijn, laat ons 
maar in onze stand blijven’.
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Een nieuwe preekstoel

Het interieur van de kerk aan de Oude 
Asserstraat (rond 1955).

Maar toch werd in 1948 
een gemeentevergadering 
gehouden over de 
preekstoel! Moest er een 
nieuwe komen? Zou ‘de 
houten broek’ misschien 
beter vervangen kunnen  
worden door een 
platvorm, met meer 
ruimte voor de predikant?

Niet iedereen was die mening toegedaan. Sommigen vonden het te 
duur en bovendien vonden ze de oude preekstoel beter dan een 
platvorm. Een ander vond echter dat ‘het sobere kerkgebouw er door 
zou opknappen’. Toch was het misschien – zei een ander aarzelend – 
te duur, in elk geval onnodig. Iemand anders meende: ‘Wij beginnen 
zachtjes aan te potverteren en dan zeker maar bij de classis 
aankloppen om steun?’ 

Toch werd de preekstoel niet lang daarna vervangen door een 
andere. Ds. Binnema had het bij zijn afscheid op 19 mei 1950 – 
wegens diens vertrek naar de kerk van Wanswerd – ook nog even 
over de kansel: “De eerste jaren hees ik mij in de houten broek. Hij 
was wel wat nauw. Bovendien was er een kleine verhoging in 
aangebracht, die zo smal was, dat je met Luther kon zeggen: ‘Hier sta 
ik, ik kan niet anders’.

En verder… 
Het evangelisatie werk in Tynaarlo en Yde ging ondertussen nog 
steeds voort. ǁ De kerkenraad ontving een uitnodiging om de 
heropening van de hervormde kerk – na een verbouwing – bij te 
wonen, maar via een schrijven liet de kerkenraad weten er niet heen 
te gaan; daaruit ‘ontstond een briefwisseling ten gunste van de 
onderlinge verhoudingen’. 32



De hervormde kerk te Vries
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Een nieuw jeugdgebouw? 

Na het afscheid van ds. Binnema nam de kerkenraad het 
beroepingswerk weer ter hand. Verscheidene vergeefse beroepen 
werden uitgebracht. Terwijl deze arbeid gaande was werd door de 
Jeugdcentrale de aandacht gevestigd op de wenselijkheid van het 
bouwen van een vergaderzaal. Ook het jeugdwerk breidde zich uit 
en had meer ruimte nodig. Aanvankelijk werd geïnformeerd naar 
de prijs van een aantal loodsen die ‘voor afbraak verkocht’ 
werden, want een nieuw jeugdgebouw neerzetten was financieel 
gezien vooralsnog niet mogelijk. Uiteindelijk werd toch besloten 
een gebouw neer te zetten en daarvoor een rondgang te houden 
door de gemeente. Ook werd afgesproken het ‘Verjaringsfonds’ in 
het vervolg daarvoor te besteden.

Ds. B. van Oeveren (van 1952 tot 1956)

Nadat de kerkenraad negen ‘bedankjes’ geïncasseerd had nam 
kandidaat B. van Oeveren (1925-2011) het op hem uitgebrachte 
beroep aan, nadat hij in Vries ‘geproefpreekt’ had. Hij deed op 25 
mei 1952 intrede.

Dr. B. van Oeveren 
(1925-2011)

Het nieuwe jeugdgebouw in gebruik 
genomen (1952). 

Met de bouw van het jeugdgebouw was 
intussen een begin gemaakt, want de 
goedkeuring was afgekomen en 
financieel was het nu kennelijk haalbaar. 
Dat kwam doordat veel werk gratis door 
werklieden in de avonduren werd 
verricht. 
Een bedrag van fl. 3.000 was intussen al 
bijeengebracht en de rest zou worden 
geleend. 34



Eind november 1952 werd het jeugdgebouw in gebruik genomen 
en de kerkenraad vergaderde er op 12 december voor het eerst. 
Om het interieur te financieren werden allerlei acties georganiseerd, 
zoals aardappelrooien en rozenbottelpluk tegen betaling. 

De gemeentezang 

Allerlei kerkelijke zaken kwamen op de gemeentevergaderingen 
aan de orde, zoals het gebruik van de in 1951 verschenen Nieuwe 
Bijbelvertaling van het Nederlandsch Bijbel Genootschap, 
toegelicht door de predikant. Ook mochten de gemeenteleden hun 
mening geven over het vrouwenkiesrecht in de kerk en over de 
eventuele invoering van het ritmisch zingen? De psalmen werden in 
die tijd immers op lange noten gezongen. Afgesproken werd dat 
het ritmisch zingen voor de dienst met orgelbegeleiding geoefend 
zou worden.
In die tijd oefende men namelijk in veel Gereformeerde Kerken 
een nieuwe psalmberijming – op lange en korte noten, iets heel 
nieuws! – die misschien in de Gereformeerde Kerken zou worden 
ingevoerd. Tot op de synode toe werd erover gesproken. Het ging 
om een psalmberijming die vervaardigd was door ds. H. Hasper 
(1886-1974). De berijming van ds. Hasper werd overigens niet in 
de kerken ingevoerd, ook niet in Vries.

Ds. Hasper(1886-1974
35



Bouwperikelen 

Het nieuwe jeugdgebouw was dan wel in gebruik genomen, maar 
in 1955 vond de kerkenraad het ook nodig de kerk zelf grondig 
aan te pakken. Er werd een nieuwe consistorie gebouwd achter 
aan de kerk, waarmee in de herfst van 1955 begonnen werd. Ook 
het interieur van de kerk werd opgefrist. Bovendien werd de 
kerkzaal geverfd. Het aanbrengen van een kruis tegen de 
aandachtswand ging niet door, want daartegen werden bezwaren 
ingediend. ‘Te Rooms’. 

Ds. Van Oeveren nam op 25 november 1956 afscheid wegens 
vertrek naar de Gereformeerde Kerk te Drachten. 

Ds. C.W. de Bruijne (van 1957 tot 1961)
Ditmaal duurde de opvolging niet al te lang. Al op 9 juni 1957 deed 
kandidaat C.W. de Bruijne (1931-2018) uit Zaandam intrede in Vries. 
Opschudding veroorzaakte het feit dat organist Van der Veen in 
diezelfde maand achter het orgel overleed. De kerkdienst werd 
uiteraard beëindigd.
Tijdens de ambtsperiode van ds. De Bruijne is het orgel vervangen; 
het oude instrument werd voor fl. 100 verkocht.

Provinciale Drentse en Asser Courant, 24 juni 
1957

Ds. C.W. de Bruijne 
(1931-2018) 36



En verder… 

In 1959 werden de Jongelingsvereniging en de Meisjesvereniging 
samengevoegd en heetten sindsdien de Gereformeerde Jeugd 
Vereniging ‘’s Konings Jeugd’. De ouderling die in december de 
gezamenlijke vergadering bezocht had, was zeer tevreden. ǁ Ook 
werd in die tijd een knielbankje aangeschaft. Predikanten en 
kerkenraadsleden die in hun ambt bevestigd werden knielden tot 
die tijd altijd op een kussen dat voorin de kerk op de grond lag. 
Hetzelfde gold voor aanstaande echtparen van wie het huwelijk 
kerkelijk bevestigd werd. De predikant diende als ‘proefkonijn’ om 
zeker te weten of het model-knielbankje aanvaardbaar was. ǁ In 
1959 werden maar liefst vijftien kinderen gedoopt. ǁ Ds. De Bruijne 
ontving een beroep van de kerk te Waarder en nam dat aan, zodat 
hij op 24 september 1961 afscheid nam van de kerk van Vries.

Ds. J.J. Jurjens (van 1962 tot 1967)

Ds. J.J. Jurjens (1931-2010)

Na drie vergeefse beroepen te hebben 
uitgebracht op andere predikanten nam 
kandidaat J.J. Jurjens (1931-2010) uit 
Gramsbergen het beroep naar Vries aan 
en deed op 27 mei 1962 intrede. De 
predikant was ongeveer vijf jaar in Vries 
werkzaam.

Over een nieuwe kerk 

Intussen was hier en daar al de gedachte opgekomen dat de kerk 
aan de Oude Asserstraat – die dateerde uit 1868, bijna honderd 
jaar oud dus – op niet al te lange termijn vervangen zou moeten 
worden door nieuwbouw. 
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In 1964 werd er op de kerkenraadsvergadering over gesproken. 
Men had namelijk een brief ontvangen van de befaamde 
gereformeerde Stichting Steun Kerkbouw (SSK) die weer haar 
jaarlijkse landelijke financiële inzamelingsactie organiseerde om 
geld bijeen te krijgen voor de bouw van gereformeerde kerken 
overal in het land, en vooral daar waar financiële steun nodig was. 
Elk jaar werden door middel van collectes in gereformeerde kerk 
miljoenen guldens bijeen gebracht, waarvan waar nodig rijkelijk 
uitgedeeld werd.

De SSK-brochure over de kerkbouw actie 
‘Antwoord ’64’

De kerkenraad 
besloot echter 
‘hiermee [met die 
actie] voorzichtig te 
zijn, daar Vries 
binnenkort zelf ook 
stond voor 
uitbreiding of 
vernieuwing van 
kerkbouw’.  

Voorgaande jaren 
had Vries ook aan 
de SSK-collecte 
meegedaan, maar 
in 1964 was het 
zaak de 
gemeenteleden niet 
met een dubbele 
last op te schepen; 
de eigen 
nieuwbouw zou de 
gemeenteleden in 
Vries ook geld 
kosten! 38



Honderd jaar Gereformeerde Kerk Vries (1967)

Nog even en het kerkje In de Oude Asserstraat te Vries uit 1868 zou 
worden afgebroken: honderd jaar na de ingebruikneming…

Op 30 oktober 1967 bestond de Gereformeerde Kerk te Vries 
honderd jaar. Op zondagavond 3 september 1967 werd de 
avonddienst gehouden waarin dit heuglijke feit herdacht werd. 
Ds. Jurjens preekte naar aanleiding van Klaagliederen 3 vers 22: 
“Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen 
zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op“.  

De woensdag daarna werd een feestelijke bijeenkomst gehouden 
in Zaal Schuiling in Vries, waar vele genodigden – ook oud-
predikanten – aanwezig waren.  

En natuurlijk waren afgevaardigden van de classis aanwezig en 
van de hervormde gemeente, van B en W en van de 
Schoolvereniging. 
Ds. Jurjens gaf een historisch overzicht van de Kerk van Vries en 
toonde dia’s en foto’s uit de oude doos. 
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Oud-predikant ds. H.H. Binnema besloot de avond met 
dankgebed. Dat was echter nog niet het eind van het feest, want 
op vrijdag was er een grote bazaar die een opbrengst had van 
maar liefst fl. 5.000. En op zaterdag werd de jeugd 
beziggehouden met allerlei spelletjes.

De Schakel en meer…

Er gebeurde meer: in 1967 nam ds. Jurjens 
het initiatief voor de uitgave van een eigen 
veertiendaags kerkblaadje, De Schakel,

waardoor de gemeenteleden kennis konden nemen van het 
plaatselijk kerkelijke wel en wee. Ook werd in die tijd voor het eerst 
samen met de hervormden het evangelisatie- c.q. recreatiewerk in 
Zeegse uitgevoerd. 

Ds. Jurjens had vele beroepen gekregen; een ervan, dat van de kerk 
van Deventer, nam hij aan en op 17 september 1967 nam hij 
afscheid van Vries. De kerkenraad nam het beroepingswerk dus weer 
ter hand.

De bouw van de nieuwe kerk 

Tijdens de vacaturetijd – een predikantstraktement hoefde dus niet 
te worden uitbetaald – werden de plannen voor de nieuwe kerk 
voorbereid en voor een groot deel uitgevoerd. Eerst werd de oude 
kerk afgebroken en werden de kerkdiensten gehouden in de 
hervormde kerk.  

De bouwplannen voor de nieuwe kerk werden besproken, al werd 
het eerste ontwerp door de ‘schoonheidscommissie’ van de 
burgerlijke gemeente afgekeurd vanwege de vijftien meter hoge 
kerkzaal. Dat was dan ook de reden dat architect W. Ingwersen de 
plannen aanpaste.
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De vierhonderd leden tellende 
gemeente had intussen fl. 140.000 
bij elkaar gespaard en de al eerder 
genoemde Stichting Steun 
Kerkbouw – die behalve noodkerken 
te verhuren ook leningen of giften 
ter beschikking stelde – doneerde 
aan de kerk van Vries fl. 50.000, 
terwijl het terrein waarop de oude 
kerk gebouwd was fl. 96.000 
opleverde. Om de hele zaak te 
kunnen betalen moest men een 
hypotheek van fl. 275.000 afsluiten.

Ds. S. Schoon (van 1969 tot 1974) 
Intussen waren enkele vergeefse beroepen op andere 
predikanten nodig geweest alvorens kandidaat S. Schoon (*1944) 
uit Badhoevedorp het op hem uitgebrachte beroep aannam en 
op 5 januari 1969 intrede deed. De bouw van de nieuwe kerk 
ging ondertussen gewoon door, en op 28 november 1969 kon de 
nieuwe Ontmoetingskerk in gebruik genomen worden!

De nieuwe ‘Ontmoetingskerk’ te Vries
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Deze steen is in 1069 uit 
het Witte kerkje 
meegenomen naar de 
Ontmoetingskerk en is in 
2005 opnieuw verplaatst 
naar het Ontmoetingshuis, 
het vergadercentrum naast 
de Bonifatiuskerk 
(dorpskerk)
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‘Geen kans om in te dutten’ 

“In ds. Schoon heeft gereformeerd Vries een herder die zijn 
schapen niet laat indutten. Hij constateert dat zondagsmiddags 
half drie velen een uiltje knappen onder de dienst”. En ondanks 
grote bezwaren werd de middagdienst verplaatst naar 7 uur ’s 
avonds. Ook kwam via de gespreksgroepen het onderwerp 
‘Kinderen aan het avondmaal’ aan de orde. En hoe moest het 
met de tweede dienst, die steeds minder bezocht werd? 
Aanpassen of afschaffen? 

Na de zomervakantie van 1973 werd een gezamenlijke 
kerkenraadsvergadering van gereformeerden en hervormden 
gehouden. “Er was dankbaarheid over de grote eenstemmigheid 
en de ontdekking dat we in deze tijd voor dezelfde problemen 
staan, waarbij we elkaar nodig hebben”. 

Een hulpactie voor de kerk van de kerk van Agboville in het 
zuidoosten van het Afrikaanse land Ivoorkust leverde tot 
blijdschap van de hele gemeente maar liefst fl. 6.000 op. 

In februari 1974 nam ds. Schoon afscheid omdat hij een beroep 
had aangenomen als predikant voor geestelijke arbeid in Nes 
Ammim, Israël.

De predikanten vanaf 1975 tot 2005 

Na het vertrek van ds. Schoon nam kandidaat J. Loosman (*1947) 
uit Amsterdam het beroep aan dat de kerkenraad op hem 
uitbracht en hij deed 8 juni 1975 intrede in Vries. Hij was er 
predikant tot 1981. Ds. W. den Braber (*1952) uit Medemblik 
stond van 1984 tot 1990 in Vries, terwijl ds. G.H. Olsman (*1958) 
uit Zweeloo het beroep naar Vries aannam en daar van 1992 tot 
1998 predikant was. Ds. J. Hermes (*1960) sloot de rij van 
predikanten van de Gereformeerde Kerk te Vries; hij was van 2000 
tot 2005 aan deze gemeente verbonden. Daarna tot april 2010 
was hij predikant van de Protestantse gemeente te Vries.
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Tenslotte… 

De jaren tachtig zijn een roerige periode. Krakers, ontslagen, de 
onrustige troonswisseling, betogingen tegen kernwapens, blokkade 
van de kerncentrale Dodewaard en wat al niet meer, maakten die tijd 
erg onrustig. Ook in de kerken was het niet overal pais en vree. Want 
daar speelde niet alleen enkele van de hiervoor genoemde zaken, 
maar ook het Samen-op-Wegproces met de hervormde kerk. “Elkaar 
herkennen als de gemeente van Christus en naar elkaar luisteren en 
elkaar aanvullen” was voor sommigen lang niet altijd makkelijk.

In ‘Voor u het vergeet’ schrijft de auteur: “Dat laatste blijkt een 
enorm probleem in gereformeerd Vries. Bij het lezen van De 
Schakels in deze periode krijgt men het gevoel als bij het zien van 
een klassiek Grieks drama: alles ontwikkelt zich in een noodlottige 
richting en niemand lijkt bij machte het tij te keren. Ondanks dat al 
sinds 1958 vier synodes de ernst van de wapenwedloop benadrukten 
en deze het IKV (Interkerkelijk Vredesberaad) als overlegorgaan 
daarvoor zien, blokkeert de kerkenraad het spreken over ‘oorlog en 
vrede’”. De situatie liep dermate uit de hand dat in 1981 voorzitter 
en scriba hun kerkenwerk neerlegden. Ook verscheidene leden 
bedankten als lid van de kerk… 

Toen in 1988 de kerkenraad na vier vergaderingen met 21 tegen 7 
stemmen instemde met ‘kinderen aan het avondmaal’ legden vier 
kerkenraadsleden hun ambt neer en anderen verschenen niet aan 
het avondmaal. Daardoor stagneerde ook het overleg dat gaande 
was over Samen op Weg met de hervormde gemeente.
Gelukkig was er ook een positief feit te melden: In juni 1989 
besloten zestig aanwezigen op een gemeenteavond dat kerkasiel 
verleend moest worden aan een Syrisch-orthodox gezin dat ons 
land dreigde te worden uitgezet. En eind 1991 werd aan acht 
Vietnamese vluchtelingen ‘een adempauze geboden tegen 
uitzetting’. Spannende tijden! Toen een en ander een gunstige 
afloop had kon men constateren: ‘We hebben nu Samen op Weg 
kunnen tonen wat we aankunnen’. 44



Een blik op de sloop van de Ontmoetingskerk na 2007… 
De klok heeft een mooie plek gekregen in de tuin voor de 
Bonifatiuskerk (foto’s Joke Gerds)
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De Protestantse Gemeente te Vries (2005)
De samenwerking hervormd-gereformeerd was ondertussen verder 
gegaan. Op 4 januari 1998 werd de federatieovereenkomst 
getekend en gingen de twee kerken verder als Samen-op-
Weggemeente. Officieel werd op 1 september 2005 in Vries de 
Protestantse Gemeente gevormd, nadat beide kerkenraden op 21 
juni voor het laatst apart vergaderd hadden en zich beide 
uitspraken voor de definitieve fusie. Op 31 augustus 2005 werd de 
fusieakte getekend. Per 1 september bestond in de Vries de 
Protestantse Gemeente.

De Ontmoetingskerk gesloten 

Het hield overigens ook de sluiting van de gereformeerde 
Ontmoetingskerk in. Op 26 oktober 2004 koos de gereformeerde 
gemeentevergadering met ruime meerderheid voor het verdergaan 
in de Dorpskerk. De laatste dienst in de Ontmoetingskerk werd 
gehouden op 2 september 2007. Kort daarop werd de kerk 
afgebroken.

De ledentallen van De Gereformeerde Kerk te Vries van 1895 tot 
2005 (bron: Jaarboeken GKN en PKN).
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