
� � �

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

1906   Noorderkerk in Den Haag   2006 

 
100 jaar  

Woord in de stad 
 



� � �

 
 

 
 

 
 
 
 

Noorderkerk in Den Haag: 
100 jaar Woord in de Stad 
 
© 2006 Noorderkerk Den Haag 
Schuytstraat 9 – 11 
2517 XB ’s-Gravenhage 



�����������	
������	��	
 ���� 



����
�
����



 

VOORWOORD 
De Noorderkerk aan de Schuytstraat is honderd jaar oud of jong zo u 
wilt. In die jaren is veel gebeurd. Een 100-jarig jubileum biedt een mooie 
gelegenheid voor een terugblik. Opdat wij niet vergeten……….  
 
In dit boekje wordt in deel I allereerst aandacht besteed aan de jubilaris: 
de Noorderkerk.  
Een kerk is echter niet zomaar een mooi of minder mooi gebouw. Het is 
door de eeuwen heen een plaats waar de christelijke gemeente 
samenkomt voor de eredienst, maar ook voor activiteiten die horen bij 
gemeente zijn. Over de Noorderkerkgemeente in de afgelopen 100 jaar 
gaat deel II van dit boekje. 
Het 100-jarig bestaan van de Noorderkerk en de Noorderkerkgemeente 
is een reden tot vreugde! Ten gevolge van maatschappelijke en 
kerkelijke ontwikkelingen is het echter niet vanzelfsprekend dat aan 
deze 100 jaar opnieuw 100 jaren zullen worden toegevoegd. De 
afgelopen periode heeft het behoud van het kerkgebouw al heel wat 
inspanningen gevergd. De gemeente zelf ziet zich geconfronteerd met 
de vraag hoe gemeente van Jezus Christus te zijn in een stad waarin 
nog slechts een minderheid van de bevolking zich christen noemt. In 
deel III daarom ook aandacht voor de toekomst. 
 
De samenstellers van dit boekje wensen iedereen die herinneringen 
heeft aan, zich betrokken voelt bij of geïnteresseerd is in de 
Noorderkerk en de Noorderkerkgemeente veel leesplezier! 
 
 
© 2006 Noorderkerk Den Haag 
Schuytstraat 9 – 11 
2517 XB ’s-Gravenhage 
www.noorderkerk-denhaag.nl  
E-mail: info@noorderkerk-denhaag.nl 
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DEEL I De Noorderkerk en het Proper-orgel 
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De Noorderkerk 
 
De bouw van de kerk was noodzakelijk gebleken, omdat na de 
ineensmelting van de Gereformeerde Kerken A en B tot de 
Gereformeerde Kerk, op 1 maart 1904, de twee kerkgebouwen in de 
Bazarlaan en de Nobelstraat het steeds groeiende aantal kerkgangers 
niet meer konden bevatten. In het oosten van de stad beschikte men 
over de Oosterkerk (aan de Zuid-Oost Buitensingel deze heet nu Oranje 
Buitensingel), in het zuidwesten over de Westerkerk (aan de Lange 
Beestenmarkt). De kerkenraad besloot daarom tot aankoop van een 
terrein in het noordwestelijk deel van de stad, gelegen in de wijk 
Duinoord (in aanbouw). Daarvandaan kwam ook de naam Noorderkerk.  
 
Eerst de grond 
De financiële zaken werden geregeld door de Commissie van 
Administratie onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Op een 
vergadering van 8 februari 1905 voor alle belijdende leden, mannen en 
vrouwen, worden de plannen voorgelegd. Het geld voor de grond,  
f 17. 271, wil men eerst binnen hebben voordat definitief tot de koop van 
het terrein wordt overgegaan. Wekelijks worden de giften voor de 
“Nieuwe kerk” op de voorpagina van de kerkbode bijgehouden. 
Opgebracht met opgespaarde blinkende halve centen en grotere giften. 
De hele gemeente van 12.000 leden wordt opgeroepen bij te dragen. 
Een gemeentelid, die geen geld kan bijdragen, biedt aan de 
kosterswoning te behangen. In een tijd met jaarlijkse tekorten voor de 
kerk en nog aflossingen voor andere kerkgebouwen lukt het toch binnen 
een jaar het bedrag voor de grond bij elkaar te sparen. Eind 1905 zit 
men op f 16.325,95 en zet men verdere stappen. In de loop van het jaar 
wordt de Nieuwe kerk steeds meer aangeduid als Noorderkerk. Op 8 
april 1906 is het bedrag voor de grond echt binnen en gaat men sparen 
voor het avondmaalstel.  
 
De jaren door blijft de situering halverwege de straat een 
gespreksonderwerp. De grond op de hoek van de Schuytstraat en de 
Waldeck Pyrmontkade was immers voor f 20.000 te koop. Het 
godsgebouw had op die plaats een grotere uitstraling en bekendheid 
gekregen. De middelen lieten dat echter niet toe. Het kerkgebouw ligt 
daarom verscholen tussen de woonhuizen. Naarmate de Schuytstraat 
volgebouwd raakt wordt nog eens geattendeerd op de onmogelijkheid 
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om luidklokken aan te brengen, vanwege de overlast voor de 
buurtbewoners.  
 
De bouw 
Op 4 januari 1906 brengen de broeders die het bestek onderzocht 
hebben verslag uit. Op 9 februari 1906 is de aanbesteding in het Zuid-
Hollands Koffiehuis. De hoogste bieding is f 60.990 de laagste bieding is 
f 51.500. De aannemers Zegert Gelert en Jan van der Wal mogen 
starten met: Het bouwen van een kerk met Toren, Catechisatiekamer, 
Kerkekamers en Kosterswoning voor de Gereformeerde Gemeente ’s-
Gravenhage. De financiering voor de bouw is geregeld met een lening, 
waar ook de gemeenteleden tegen 4,25 % rente op kunnen intekenen.  
 
Na de opening op woensdag 19 december starten de kerkdiensten op 
zondag 23 december 2006.  
 
Het Gebouw 
De grondgedachte is een eenvoudig en ernstig maar ook een vriendelijk 
en aantrekkelijk kerkruim. De gehele bouw werd in 9 maanden 
opgeleverd. Architect J.C.Wentink uit Utrecht maakte het bouwplan voor 
de kerk. De aannemers Z. Gelen en J. v.d. Wal voerden de opdracht uit, 
onder leiding van opzichter K. Kuipers. 
 
De middenbouw van de in neoromaanse stijl gebouwde kerk, met het 
grote roosvenster en de hoofdingang, wordt begrensd door een hoge en 
een lage toren.  
Het geheel is uitgevoerd in baksteen op een basement van hardsteen. 
Het baksteen wordt hier en daar onderbroken door zandstenen partijen, 
bewerkt door een bekwame beeldhouwershand. 
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 De architect 
Johan Cornelis Wentink wordt geboren op 17 september 1879 in 

Schalkwijk. Zijn grootvader Derk Wentink is 
stadsarchitect van Doesburg (*3-3-1806 tot † 
4-4-1852). Zijn vader Egbertus Gerhardus 
Wentink (*2-4-1843 tot † 15-11-1911) is 
directeur-oprichter van de Vrije universiteit te 
Amsterdam. Als civiel ingenieur, architect te 
Schalkwijk ontwerpt hij het gemeentehuis van 
Bunnik (1897). Hij leert zijn zoon Johan de 
kneepjes van het vak door hem met het 
dagelijkse bouwtoezicht te belasten.  
 
Evenals zijn vader staat bij J.C. Wentink 

vermeld dat hij rentmeester van de Ridderlijke Duitsche Orde van de 
Balije van Utrecht en lid van de Provinciale Staten van Utrecht is 
geweest.  
 
In het bouwjaar van de Noorderkerk trouwt hij op 8 maart 1906 in ’s-
Gravenhage met Emma Johanna Duinker (* 9-9-1882 te Den Helder). 
Johan Cornelis Wentink overlijdt op 21-8-1960 te Bloemendaal. 
Overigens zijn er nog steeds Wentinks werkzaam als architect. 
 

De gevel - een getuigenis 
Op 5 april 1906 heeft de kerkenraad besloten dat als tekst in de 
topgevel op een lange smalle zandstenen plaat in duidelijk leesbare 
letters gebeiteld wordt: 'Hoort het Woord des Heeren'. Daarboven is 
gebeeldhouwd een ster in stralenkrans, 'de blinkende morgenster, als 
beeld van het licht dat door het Woord  
- de openbaring  
Gods - over de 
wereld opgaat'.  
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Boven de hoofdingang is in 
een driehoekig zandstenen 
veld de ark gebeeldhouwd, 
drijvende op de wateren, als 
symbool van de kerk.  
Op de pilasters naast de 
hoofdingang bevindt zich een 
voorstelling van 'de wijnstok'.  
Bij de opening wordt over 
twee gevelstenen uitgelegd: 
“Verder zijn er gevelstenen 
voorstellend een wereldbol 
en de kerk op een rots. De 
wereldbol herinnert de kerk 
aan haar roeping, namelijk 
de zending en dagelijkse 
levensbelijdenis, gelijk aan 
de andere zijde de 
rotsheuvel waarop zij 
gebouwd werd doet juichen 
over haar standvastigheid.”  
 
Interieur 
De kerkzaal staat dwars op de straat. De voorgevel vanaf de straat is de 
zijgevel van de kerkzaal.  
De kerk had oorspronkelijk 1050 zitplaatsen en twee gaanderijen.  
“In de kerk is een centrale warmwaterverwarming door middel van 
pijpen onder de houten vloer aangebracht, waarboven voor de 
zitplaatsen voetroosters zijn aangebracht, uitgevoerd door de Firma 
Stokvis te Arnhem.  
 
Het houten gewelf is in olie geschuurd en eenvoudig gedecoreerd. De 
ventilatie is in het plafond en door draairamen direct met de buitenlucht 
in verbinding. Des avonds wordt de kerk, net als nu, verlicht door middel 
van vijf grote en 4 kleine kronen met, toen het vermelden waard, 
elektrisch licht, ornamenten uitgevoerd door de Firma Becht en 
Dyserinck te Amsterdam, de elektrische geleiding door de Firma 
Siemens en Halske uit Den Haag.” 
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 Interieur 1906 (nog geen orgelfront aanwezig)  
 

De eikenhouten preekstoel, iets donkerder gelakt dan nu, stond vooraan 
in het midden als symbool van het Woord van God, dat in de eredienst 
centraal staat. De preekstoel is vervaardigd door meubelmaker Hendrik 
van Ommen (*1874 - 1923†). 
Op de wand achter het preekstoel, waar nu het drieluik zit, is een 
“kunstnaaldwerk” aangebracht. Dit is evenals de lessenaarskleedjes in 
liturgische kleuren van het preekgestoelte en de voorlezersbank, 
“ontworpen en geteekend door den architect Wentink en uitgevoerd 
door de dames Van Beeck Calkoen, Grootenboer, Van Löben Sels en 
Van Roode.”  
 
Vanaf de preekstoel gezien rechts zaten de ouderlingen, aan de andere 
kant bij de collectezakken (hengels) de diakenen en de collectanten, 
allen gekleed in zwart kostuum. Zij kwamen vlak voor de dienst begon 
binnen door de deuren aan weerszijden van de preekstoel. Deze zijn 
aan de consistorie zijde nog steeds aanwezig 
 
. 
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Generale synode van Gereformeerde Kerken in ’s-Gravenhage 1914 

 
In het doophek was een lessenaar vanwaar de schriftlezing gedaan 
werd. De preekstoel staat op poten. Het doopvont was van hout. 
 
Opening  
Op de woensdagavond 19 december 1906 is er een dikke mist. 
Niettemin is de kerk afgeladen vol en moeten mensen onverrichter zake 
naar huis.  
Bij de opening is een woord van bijzondere waardering voor de 
architect, die “toonde zijn ontwerp in details en uitvoering meester te 
zijn, bijgestaan door zijn verdienstelijke opzichter. De aannemers 
worden bedankt, omdat zij tegen een concurrerende prijs niets ontzien 
hebben om het werk solide en naar genoegen op te leveren. De 
Kerkbode roemt met nadruk de aanwezigheid van de burgemeester 
(E.C. baron Sweerts de Landas Wyborgh lid Anti-revolutionaire Partij). 
 
Verbouwing 1956 
Naar aanleiding van het 50 jaar bestaan werd de kerk verbouwd. Ds. 
v.d. Brink schrijft in oktober 1955 o.a.: “.. Volgend jaar bestaat zij (de 
Noorderkerk) 50 jaar. Er is nogal wat kritiek op dit kerkgebouw: te saai 
en te donker, enz. Er zal inderdaad wat gaan gebeuren. In een prettig 
contact met de Commissie van Beheer bleek de bereidheid om aan de 
kerkenraad een belangrijk bedrag aan te vragen, nodig voor de 
noodzakelijke onderhoudswerken. En daaronder valt ook het  



�����������	
������	��	
 ����� 



����
�
����



 

schilderwerk, zodat onze wijkkerk volgend jaar wel een wat frissere teint 
zal krijgen.” De veranderingen werden uitgevoerd naar ontwerp van B. 

van Heijningen. 
 
 
Het doophek verdween, er 
kwam een symbolische 
houten Avondmaalstafel. 
Het houten doopvont werd 
vervangen door een 
groenmarmeren doopvont 
met de tekst:: 
”Zijn Naam zal op hun 
voorhoofden zijn”. 
De banken beneden werden 
donkerrood geverfd, de 
galerijbanken grijs en de 
rieten stoelen vooraan 
werden vervangen door 
klapstoeltjes (als in een 
bioscoop). In de gangpaden 
kwam nieuwe 
vloerbedekking. 
   
    

Achter de kansel werden 
drie nieuwe panelen 
geplaatst, vervaardigd door 
de kunstenaar Roeland 

Koning, met voorstellingen vanuit Openbaring ook wel aangeduid als de 
vier Evangelisten.  
 
Roeland Koning  
(* Amsterdam, 5-8-1898 - † Wassenaar, 9-3-1985) 
Graficus, schilder en tekenaar te Wassenaar.  
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Drieluik van Roeland Koning 

 
Verbouwing 1968 
De leegloop van de oude stadswijken in de zestiger jaren, 
grensverleggingen tussen de wijkgemeenten, kleinere gezinnen en 
ontkerkelijking veroorzaakten een drastische teruggang van het 
ledental. 
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In 1968 werd een tweede 
verbouwing noodzakelijk geacht. 
Deze werd belangeloos 
uitgevoerd naar ontwerp door 
architect Blankespoor van 
architectenbureau Blankespoor 
& de Vries. Over de gehele 
breedte werd voor in de kerk 
een podium aangebracht als 
liturgisch centrum. De 
preekstoel werd blank 
geschuurd, kreeg in navolging 
van het doopvont een 
groenmarmeren voetstuk en 
werd verplaatst naar de tuinzijde 
van het podium. In het midden 
kwam een groenmarmeren tafel, 
waarop het sacrament van het 
Avondmaal werd 
gesymboliseerd door de zilveren 

kan, de beker en de broodschaal. Het doopvont werd rechts van de 
avondmaalstafel geplaatst. De kerkenraad nam voortaan plaats op de 
voorste rij stoelen. Het portaal bij de middendeur naar de straat werd 
weggebroken, de zijgaanderij verdween, de banken beneden werden 
grijs geverfd. De metalen roosters van de vloerverwarming werden 
verwijderd. De vloer kreeg een vinylvloerbedekking. In de portalen 
kwamen nieuwe kapstokhaken. Het aantal zitplaatsen werd 
teruggebracht tot 550. 
Tijdens de verbouwing kerkte de gemeente in de Maranathakerk aan de 
Sweelinckstraat. Op 25 oktober 1968 werd de kerk weer in gebruik 
genomen tijdens een dienst met ds. S. van Bekkum.  
 
In het najaar van 1989 werd door een aantal gemeenteleden de 
oplopende vloer onder de galerij vlak gemaakt, waardoor achter in de 
kerk een geschikte ontmoetingsruimte kon worden ingericht. Tevens 
werd de kerkruimte voorzien van een nieuwe, lichtgroen marmoleum 
vloerbedekking. Door de inspanning van de handwerk/bazargroep kon 
enkele jaren later ook de wijkzaal opnieuw worden ingericht. 
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De financiële organisatie 
Alle uitgaven voor de kerk worden gedaan uit de jaarlijkse vaste 
vrijwillige bijdragen en giften van de leden. Tot omstreeks 1980 is dit 
voldoende om de uitgaven te kunnen dekken. Vanaf dat jaar wordt dit 
steeds moeilijker. De Noorderkerkwijkgemeente maakt deel uit van de 
Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage (later Oost). Deze kerk bestaat 
lange tijd uit 5 wijkgemeenten. De Kerkenraad voor Algemene Zaken 
beslist over financiën o.a. voor onderhoud gebouwen en het beroepen 
van predikanten. De kerkenraad wordt daarin geadviseerd door de 
Commissie voor planning en beleid en de uitvoering ligt bij de 
Commissie van Beheer. Alle inkomsten en uitgaven voor de wijken 
komen in één gemeenschappelijke kas. Door teruglopend ledental 
moeten er maatregelen getroffen worden om de uitgaven te beperken. 
Dit kan uiteindelijk alleen door bij vertrek van een predikant, iemand in 
deeltijd aan te nemen en door kerkgebouwen te sluiten. Beide 
maatregelen zijn voor een wijkgemeente nauwelijks aantrekkelijk. 
Uiteindelijk lijkt het sluiten van wijkkerken nog de enige optie. Uiteraard 
komt dit de samenwerking tussen de wijken niet ten goede.  
 
De teruggang in ledental in de stad en in de Noorderkerk is ook te zien 
in het kerkbezoek. In het jubileumboekje uit 1994 is vermeld dat de 
enige overgebleven galerij meestal gesloten is. In 2005, bij het 30-jarig 
jubileum van de Citydienst is de galerij na jaren eenmalig weer geopend 
geweest.  
 
Van buiten de gemeente is er belangstelling voor het kerkgebouw. De 
akoestiek is zeer geschikt voor diverse muzikale uitvoeringen, zodat er 
onder andere geregeld orgelconcerten plaats vinden en ook koren 
graag hun uitvoeringen in de Noorderkerk geven. Financieel levert dit 
niet voldoende op. 
 
Gemeentelijk monument 
De Noorderkerk wordt in 1985 samen met 16 andere Haagse kerken op 
de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst (motivatie zie bijlage 1). De 
wijkkerkenraad ziet dit als een positief signaal. De Commissie van 
Beheer ziet hierin echter een beperking om het pand te kunnen 
verkopen/ slopen. De Kerkenraad voor Algemene zaken gaat daarom in 
beroep tot aan de Raad van State toe. Het inschakelen van een 
deskundige om het monumentale karakter te ontkennen lukt niet. Op 21 
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februari 1989 besluit uiteindelijk 
de Raad van State dat de kerk 
niet van de monumentenlijst 
afgevoerd hoeft te worden.  
 
Voorjaar 1998 wordt de 
Stichting Vrienden Noorderkerk 
Den Haag opgericht ter 
bevordering van de 
instandhouding van de 
Noorderkerk en de kerkelijke 
gemeente rond de Noorderkerk. 
De oprichtingskosten zijn 
betaald uit de verkoop van 
oliebollen onder de 
gemeenteleden. Met de 
mogelijkheid om geld specifiek 
voor de wijkgemeente te 
bestemmen is de Noorderkerk 
nog niet gered. 
 
Kerk in de verkoop 
De Commissie van Beheer zet de kerk eind 2001 in de verkoop om een 
indruk te krijgen van de waarde. Met de opbrengst zou bijvoorbeeld een 
alternatieve locatie gezocht kunnen worden voor de gemeente.  
Er zijn voldoende gegadigden al dan niet met verbouwingsplannen. De 
verwachte opbrengst is redelijk, maar onvoldoende voor het aankopen 
van een ander kerkgebouw of een gebouw waarin nog een kerkzaal 
moet worden ingericht. De verkoop gaat uiteindelijk niet door.  
Daarnaast speelt een andere ontwikkeling mee. Vanuit de Kerkenraad 
voor Algemene Zaken (KAZ) komt een andere beleidslijn opzetten. 
Deze wordt met name ingezet door prof. dr. A.F. Sanders. Het accent 
verschuift van het afstoten van moeilijk te exploiteren gebouwen naar 
het instandhouden van de wijkgemeenten.  
De verantwoordelijkheid voor sluitende begrotingen wordt meer bij de 
wijken gelegd. Inspanningen en bijdragen vanuit de wijken worden 
toegerekend aan de wijken. De tegenstelling KAZ - wijkgemeenten 
wordt meer een samen optrekken.  
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De wijk spant zich nu meer in voor verhuur. Een sluitende begroting 
komt in zicht. Het onderhoud dat zich aandient is hiermee nog niet te 
financieren. 

 
 
Naar de restauratie   
In 2003 laat de Commissie van Beheer met de Stichting Vrienden 
Noorderkerk een tienjarenplan maken voor het onderhoud om een reëel 
zicht te krijgen op de te verwachten uitgaven. Een onderbouwd plan is 
tevens nodig om subsidie(s) aan te vragen. 
 
In 2004 wordt gestart met structurele aanpak van het onderhoud met 
een tienjarenplan. Dit wordt mogelijk door twee zaken:  

• Dankzij grote giften en de erfenis van mw. E.S. Pattiwael van 
Westerloo bestemd voor de Noorderkerkgemeente is er dekking 
voor een belangrijk deel van de uitgaven. 

• De Gemeente Den Haag verleent subsidie voor het onderhoud 
aan het gemeentelijk monument. 

In 2004 wordt voegwerk van de voorgevel hersteld en een dakvlak 
vervangen. In 2005 wordt gewerkt aan gootwerk en gestart met de 
restauratie van 4 grote ramen aan de straatzijde.  
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Mw. E.S. Pattiwael van Westerloo 
(* 13 januari 1908 – 2 maart 2004 † ) 

Mw. Pattiwael kwam samen met haar ouders in 1925 naar Den Haag in 
de Noorderkerkgemeente. In Nederlands-Indië had zij  
prof. A.W.F. Idenburg al eens in de kerk ontmoet, in de Noorderkerk 
kwam zij hem weer tegen. Zij werkte als onderwijzeres in Transvaal. 
Jarenlang was zij actief in de zusterraad. Zij woonde al die tijd in de 
Nicolaïstraat tot dat zij naar het verzorgingshuis moest. Zij ging graag 
kijken bij allerlei bezoeken van leden van het Koninklijk huis als dat 
maar even kon. Haar grote Oranje-collectie is overgedragen aan het 
Haags Historisch Museum. Haar grote giften legden de basis voor de 
Stichting Vrienden Noorderkerk Den Haag. Deze Stichting was samen 
met de Kerk haar erfgenaam. 
 
Glas-in-lood restauratie 2005 
De restauratie is uitgevoerd door glasatelier Stef Hagemeier uit Tilburg. 
Gekozen is voor een oplossing die zo veel mogelijk overeenkomt met 
de oorspronkelijk constructie. De raampanelen zitten op dezelfde plaats 
als voorheen. Voorzover mogelijk is het oorspronkelijke cathedraalglas 
gehandhaafd.  
Het lood is geheel vervangen, waarbij niet meer gewerkt is met lood met 
een ijzeren kern, vanwege uitzetting door roestvorming. De versteviging 
wordt nu bereikt door messing windroeden.   
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Voor het ophangen van 
de panelen zijn de 
oorspronkelijk brugstaven 
gebruikt, waarbij aan de 
binnen- en buitenzijde 
messing strips zijn 
gebruikt, vastgezet met 4 
in plaats van eerder 6 
bouten.  
Aan de buitenzijde is 
gelaagd voorzetglas 
geplaatst. Dit dient ter 
bescherming van het glas 
en de constructie. De 
(noodzakelijke) ventilatie 
vindt plaats met lucht van 
buiten wat weliswaar uit 
isolatieoptiek niet optimaal 
is, maar waardoor 
eventuele 
condensvorming aan de 
binnenzijde plaats vindt. 
Het vocht blijft in de kerk. 
Dit is voor het orgel 
belangrijk. De restauratie 
is in april 2006 naar volle 
tevredenheid afgerond.  
 
Hoe het gebouw verder 
in stand bleef 
Met het verlopen van de 
jaren heeft een gebouw 
onderhoud nodig. Bij 
storm wil wel eens een lei 
naar beneden zakken wat 

lekkage tot gevolg heeft. Dit onderhoud van de Noorderkerk is 
uitgevoerd door bedrijven en vrijwilligers. Ook bij de grotere eerder 
genoemde werkzaamheden is er een inzet geweest van gemeenteleden 
en sympatisanten van de kerk. Hierbij moet gedacht worden aan het 
opruimen, schoonmaken, doe-het-zelf werk en de morele ondersteuning 
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daarvan. Vergeet ook niet de vele uren die besteed zijn aan 
vergaderingen, werkoverleg bij de voorbereiding, uitvoering en 
afhandeling van plannen en financien.  
 
Het gebouw naar de toekomst 
Een honderdjarige heeft veel meegemaakt, wat zou er nog verwacht 
kunnen worden.. Het kerkgebouw is bewaard gebleven in een periode 
dat tal van kerken in de omgeving gesloopt werden. Dat het gebouw er 
nog staat is menselijkerwijs een wonder.  
De wijkgemeente doet zijn best het onderhoud zo verantwoord mogelijk 
aan te pakken. Financieel ligt er een belangrijke basis om voorlopig met 
de restauratie door te gaan. Steun voor de restauratie zal ook van 
buiten moeten komen. 
  
Het gebouw staat echter vooral in dienst van het Woord zoals dat op de 
gevel staat aangegeven. Zolang de gemeente dit Woord kan laten 
Hooren en dit gebouw daarvoor kan gebruiken, kan het gebouw nog 
jaren vooruit.  
 

Over het gebouw 
 
Gemeentelid 
Bij Gereformeerden gaat het om het Woord. Gereformeerden vertrokken 
noodgedwongen uit de oude monumentale kerken. Voordat de nieuwere 
gereformeerde gebouwen monumentale kerkgebouwen (kunst)historische 
waarde kregen, hebben Gereformeerden deze meestal al afgebroken voor iets 
‘beters’. 
 
Aannemers/ toevallige passanten 
Zo’n mooi gebouw had ik hier niet verwacht. 
 
Ik kom hier al jaren langs, nooit geweten dat hier zo’n gebouw staat. 
 
Eén van de buren  
Toen ik voor het eerst naar binnen ging wist ik niet wat ik zag.  
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Het Proper-orgel van de Noorderkerk 
 
Als er al een gereformeerd instrument zou bestaan, dan is dit zonder 
twijfel het orgel. Sinds jaar en dag is het orgel een trouwe deelnemer 
aan de zondagse erediensten. Het begeleidt niet alleen de 
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gemeentezang maar is ook - via de organist - de muzikale vertolker van 
het verkondigde Woord.  
Het orgel van de jubilerende Noorderkerk is slechts één jaar jonger dan 
het gebouw waarin het een plaats heeft gekregen. Het is in 1907 
gebouwd door de orgelbouwer Jan Proper (1853-1922) uit Kampen. 
 
Jan Proper (1853-1922) 
Jan Proper wordt op 10 december 1853 te Heerde geboren als jongste 
zoon van Derk Proper en Teuntje Veenhuizen. Zijn vader Derk was 
‘verwer en brievengaarder’ van beroep. Eensje Proper, de zus van 
Derk, trouwde op 50-jarige leeftijd met Zwier van Dijk, orgelbouwer te 
Kampen. Zwier van Dijk was waarschijnlijk autodidact die zich liet leren 
door het werk van de Benedictijner monnik Dom Jean François Bédos 
de Celles (1709-1779), getiteld “l’Art du facteur d’orgues”. 
Op 17-jarige leeftijd (29 mei 1871) vertrekt Jan naar zijn oom Zwier in 
Kampen om zich bij hem te bekwamen in het vak van orgelbouwer. Na 
verloop van tijd wordt Jan Proper de compagnon van zijn oom. 
Gezamenlijk bouwen ze de orgels in de Hervormde kerken van 
Genemuiden (1885), Mastenbroek (1888) en Zalk (1891).  
 
Jan Proper gaat vanaf 1886 als zelfstandig orgelbouwer aan de slag. In 
hetzelfde jaar trouwt hij op 20 mei met Annegien Hoksbergen (1861). 
Samen krijgen zij vier kinderen, waarvan alleen zijn oudste zoon Dirk 
Jan Proper (31 augustus 1887), in leven blijft.  
 
Wanneer zijn oom Zwier op 14 april 1894 overlijdt, neemt Jan Proper 
diens orgelmakerij over en solliciteert hij naar zijn betrekking als 
organist van de Bovenkerk. Op 7 mei 1894 wordt hij benoemd en mede 
belast met het stemwerk van de orgels in de Boven- en Broederkerk 
voor f 75,- per jaar.  
 
In 1907 associeert Jan Proper zich met Albert van der Wal te Kampen 
onder de firmanaam "Proper en Van der Wal". Hun doel was “den 
handel in piano's, huisorgels en andere muziekinstrumenten, met de 
daaraan verbonden werkzaamheden van repareeren en stemmen en 
wat verder daaraan verwant is: worden hiervan uitgesloten: kerkorgels”. 
Op 6 juni 1911 herdenkt de firma het 25-jarig bestaan. Die 25 jaar gaan 
dan wel terug op het jaar 1886 en niet op 1907! In dat jaar heeft de 
firma 25 personeelsleden in dienst. In 1913 heeft Proper voor de 
kerkorgelbouw 6 knechten aan het werk.  
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Jan Proper overlijdt te Kampen op 4 november 1922. Zijn opvolger als 
organist in de Bovenkerk is zijn zoon Dirk Jan Proper. Deze zet ook de 
orgelmakerij nog enige tijd voort samen met de oude knecht Jacob van 
Loghem, vooral voor stemwerk en onderhoud. Het bedrijf verzandt 
echter en wordt in de jaren ’30 van de vorige eeuw opgeheven. 
 
De orgelbouwer Jan Proper 
Totaal aantal orgels  
Het eerste orgel dat Jan Proper onder eigen naam plaatste, was dat van 
de Gereformeerde Kerk te Zierikzee in 1887. Hij verkreeg vervolgens 
een respectabele werklijst als orgelmaker. Jan Proper maakte gebruik 
van het gat in de markt dat ontstond door de formatie van nieuwe 
kerkgenootschappen waarbij te denken valt aan de Doleantie. Hij was 
befaamd om zijn "occasions", orgels die hij van elders haalde en weer 
tegen een redelijke prijs, soms na restauratie, een nieuwe bestemming 
gaf. Uit zijn werklijst, die loopt van 1880 tot 1917, blijkt dat hij meestal 
orgels maakte voor Gereformeerde Kerken, hoewel hij ook wel orgels 
plaatste in kerken van andere gezindten. Zijn laatste orgel leverde hij af 
voor de Hervormde Noorderkerk te Kampen in 1922. 
In de ‘Kamper Courant’ van 4 juni 1911 wordt aandacht besteed aan het 
25-jarig bestaan van de firma Proper. In dit artikel wordt vermeld dat de 
firma tussen 1886 en 1911 in totaal 92 kerkorgels nieuw heeft gebouwd. 
Walsma (2005) stelt dat Proper na 1911 zeker nog 10 orgels heeft 
gebouwd. Het precieze aantal door Proper gebouwde orgels blijkt 
moeilijk te bepalen doordat er weinig tot geen gegevens zijn bewaard in 
de archieven van gereformeerde kerken. En juist daar staan of stonden 
de meeste Properorgels. 
 
Kenmerkend voor Properorgels  
Wanneer de verschillende orgels die Proper heeft gebouwd met elkaar 
worden vergeleken dan is er een aantal ‘lijnen’ in het werk van Proper 
aan te wijzen. 
De orgels zijn qua register aantal bescheiden van omvang: 6 tot 9 
registers voor een éénklaviers orgel en 12 á 13 registers voor een 
tweeklaviers orgel. De Noorderkerk beschikt over het grootste door 
Proper gebouwde orgel: 21 registers. 
Proper disponeerde graag en veevuldig een Cornet 4 sterk (discant). 
Meerdere keren plaatste hij het bovenwerk als dwarswerk. 
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Het relatief kleine bovenwerk / dwarswerk telt één, vaker twee en soms 
drie ‘strijkende’ registers, meestal Viola (di Gamba). 
Proper paste meermalen een zwelwerk toe, waaronder ook in de 
Noorderkerk.  
De orgelkasten hield Proper veelal sober. Dit geldt niet voor de kast van 
zijn orgel in de Noorderkerk. Walsma (2005) noemt dit een fraaie, barok 



�����������	
������	��	
 ����� 



����
�
����



 

aandoende imponerende kast waaruit ook de artisticiteit van Proper 
spreekt. 
Proper nam in meerdere orgels ouder pijpwerk op. De speeltafels zijn 
eenvoudig van uitvoering. 
 
Korte historie orgel Gereformeerde Noorderkerk Den Haag  
1907 in gebruikname op woensdag 30 oktober 
Fa. J. Proper uit Kampen plaatst het orgel in de Noorderkerk. Naar 
verluidt zou dit orgel eerder dan 1907 zijn vervaardigd - aanvankelijk 
met mechanische tractuur - voor een kerk in Kampen, waar het niet 
beviel. Proper nam het orgel terug, bouwde het om op pneumatiek 
waarna het in Den Haag terecht kwam. 
 
1938  
De fa. G. van Leeuwen uit Leiderdorp wijzigt en bouwt het 
oorspronkelijke orgel om: de speeltafel verhuist van de linkerzijkant naar 
de voorkant, onder de middentoren, achter het al aanwezige 
schijnrugwerk. 
 
1953 
Uitbreiding van het orgel door de fa. Valckx & Van Kouteren, Rotterdam. 
Veel veranderingen aan de speeltafel zijn noodzakelijk vanwege de 
speelhulpen. Speelhulpen worden aangebracht: automatisch pedaal, P, 
MF, F, T en 1 vrije keuze.   
 
Jaren ‘90 
In de jaren 90 wordt de tremulant van het hoofdwerk aangebracht door 
de firma Pels en Van Leeuwen. Dit is gebeurd op advies van Ronald de 
Jong. 
 

2004  
Revisie trompet 8’ en reparatie pijpwerk prestant 8’ door de firma Pels 
en Van Leeuwen. 
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Dispositie 
De huidige dispositie van het Proper- (1907), Van Leeuwen- (1938), 
Valckx & Van Kouteren-orgel (1953): 
 
MANUAAL I: C-f''' MANUAAL II: C-f''' PEDAAL: C-d' 

Bourdon 16' Echoprestant 8' Subbas 16' 

Prestant 8' Bourdon 8' Octaafbas 8' 

Salicionaal 8' Viola di Gamba 8' Gedektbas 8' 

Roerfluit 8' Prestant 4' Koraalbas 4' 

Octaaf 4' Roerfluit 4' Ruispijp II 

Nachthoorn 4' Nasard 2 2/3' Fagot 16' 

Quint 2 2/3' Woudfluit 2' Basson 8' 

Octaaf 2' Terts 1 3/5'   

Mixtuur III-IV-V Scherp III KOPPELINGEN: 

Cornet IV D. Dulciaan 8' 
P+I, P+II, I+II, I+II 4', I+II 
16' 

Trompet 8' Tremulant   

    SPEELHULPEN: 

    
vrij instelb. autom. 
pedaal 

    P, Mf, F, T 

    1 vrije combinatie 

    
trede voor zwelkast 
manuaal II 

 
 
Overzicht organisten 
 
ORGANISTEN   
J. v.d. Bil   
S. Slavenkoorde   
M. Jelgersma   
W.J. Vrolijk               1923 - 1978  
P.G. Adema            1978 - 1989  
R. de Jong middagdiensten  
P. de Block         1990 - 2004  
J. Korenhof                                2004 - heden  
J. Mol 2e organist  2004 - heden  
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Organisten over het Proper-orgel Noorderkerk 
 
Ronald de Jong  
Over de klank van het Proper-orgel kunnen we heel kort zijn; het is gewoon 
een prachtig orgel, waarop vele romantische orgelwerken geweldig fraai 
kunnen klinken. Het is een uitermate geschikt orgel om de gemeente mee te 
kunnen begeleiden. De klank versmelt fantastisch met de gemeentezang……. 
Voor orgelwerken van bijvoorbeeld Bach en Buxtehude (Barokcomponisten) 
leent het orgel zich niet. Voor deze componisten is een lichter klinkend orgel 
nodig. Dat het orgel zo mooi klinkt in de kerk komt ook een beetje door de 
geweldige akoestiek van de Noorderkerk. Een akoestiek die donker kleurt en 
goed bij het orgel past (Wijkblad ‘Rondom onze Noorder’ van 28 april 1991). 
 
Jan Korenhof 
Als jongen van een jaar of negen kwam ik voor het eerst in de Noorderkerk. Wij 
kerkten toen in de Lutherse kerk met het schitterende Bätz-orgel, waarvan ik 
(nog steeds) diep onder de indruk ben. Je zult zeggen dat het Proper orgel dan 
weinig indruk maakte. Niets is minder waar want vanaf de eerste klanken werd 
ik geraakt door dit orgel. Op twaalf-jarige leeftijd heb ik voor de eerste keer de 
klavieren mogen beroeren. Helemaal lyrisch dacht ik toen: “Je zult hier maar de 
vaste organist zijn”. In april 2004 is er voor mij een jongensdroom uitgekomen: 
Vaste organist van mijn eigen Noorderkerk! 
Ik ben nog steeds een groot liefhebber van orgels en dan vooral van ons 
Properorgel. De perfecte combinatie van klank en akoestiek, werkelijk 
majestueus, maakt dit orgel zo bijzonder.  
De vele mogelijkheden qua registratie. Je kunt het orgel laten klinken als een 
“Frans” orgel, zoals het bekende Cavaillé – Coll orgel van de Saint Sulpice in 
Parijs. En bepaalde klanken doen sterk aan het orgel van de Lutherse kerk in 
Den Haag denken. (……..) Een romantisch orgel voor een romantische 
organist want zo zie ik mezelf toch wel. 
Het is iedere keer weer een feest om de gemeente op dit instrument te mogen 
begeleiden. Wat is het mooi om aan de verschillende emoties uiting te geven, 
van verootmoediging tot lofprijzing. Dat laatste moet dan ook een echt feest 
worden, zoals bepaalde delen van de erediensten een feest horen te zijn. Het 
kan allemaal op dit Proper orgel. 
 
Martin Mans 
Het orgel heeft een warme klank en door de mooie akoestiek van de kerk klinkt 
het prima! Ik speel sowieso graag orgel. Dit orgel biedt diverse mogelijkheden 
om mooie improvisaties op te laten horen, alhoewel het langzamerhand tijd 
begint te worden voor een opknapbeurt (……..)Dit orgel is het waard om goed 
onderhouden te worden! Daarnaast speel ik graag in de Noorder, omdat ik een 
‘fan’ ben van dominee Meynen! 
Vooral muziek uit de romantiek klinkt erg goed op het orgel! 
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Jaap Mol 
Het Proper- orgel in de Noorder heeft door de combinatie van de verschillende 
registers een zeer romantische (een zogenaamde warme) klank. Doordat de 
akoestiek in de Noorder prima is, komt deze klank volledig tot z’n recht. Het 
orgel van de Noorder is een uitstekend orgel om te begeleiden. Het is ook 
prima als concertorgel. Het enige probleem is dat het klavier te klein is (te 
weinig volledige octaven). Eigenlijk ben ik door Ds. Meynen als organist in de 
Noorder terecht gekomen. Na een dienst in Zandvoort waar ik speelde, zei hij 
mij dat ik eens contact moest zoeken met de Noorder, omdat daar zo’n mooi 
orgel stond. Dat heb ik gedaan en ik ben heel vriendelijk door de familie 
Veenstra ontvangen. Ik was gelijk erg enthousiast over het orgel en zo is het 
balletje gaan rollen….. 
 

 
Detail naast voordeur.
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DEEL II De Noorderkerkgemeente 
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Wat er aan vooraf ging 
 
Gereformeerd in vogelvlucht 
Voor een niet-ingewijde heeft een kerk heeft iets met geloven. Wanneer 
op de gevel van een kerkgebouw in grote letters staat “Hoort het woord 
des Heeren”, dan geeft dit meteen het doel en inhoud van het gebouw 
weer. Geloven is iets dat je dagelijks doet ook al ben je je daar niet altijd 
van bewust.  
Ieder mens vertrouwt wel op bepaalde zekerheden: van de dagelijks 
opgaande zon tot het dagelijks brood. In een leven blijken zekerheden 
niet altijd zo zeker te zijn. Het gaat niet zoals het moet. Dergelijke 
omstandigheden roepen vragen op als ‘Waarom leef ik eigenlijk?’ en  
‘Wat gebeurt er daarna?’.  
De Christelijke kerk heeft daar een idee over. De kerk is zo’n 20 eeuwen 
bezig met inhoud geven aan het geloof. Onder gelovigen bestaan 
verschillen in de beleving van het geloof en in het vormgeven aan deze 
beleving. Tot de Reformatie is in Den Haag de Rooms-katholieke vorm 
de belangrijkste. Na de Reformatie ontstaat er een nieuwe vorm: de 
Gereformeerde Kerk. Deze kerk is feitelijk de staatskerk / volkskerk 
waarnaast de andere kerken eerst verboden en later gedoogd worden. 
Bij de katholieken wordt de eenheid van de gelovigen in de kerkvorm 
benadrukt. De kerk bewaart het geloof en geeft dat in de kerkleiding 
door. Bij de protestanten ligt de nadruk op het “Woord des Heeren”. 
Ieder kerklid is als gelovige zelf verantwoording schuldig aan zijn 
schepper. Vervolgens vormen de gelovigen samen een gemeente die 
zijn functioneren toetst aan het Woord van God. Bij Gereformeerden is 
dit het centrale thema.  
 
Gelovigen en de organisatie  
Binnen het christelijk geloof zijn altijd groepen mensen wekelijks (op 
zondag) samengekomen voor het vieren van een eredienst. Om samen 
te kunnen komen is een bepaalde vorm van organisatie nodig en graag 
een gebouw. De organisatie kerk en gemeente vindt men belangrijk.  
Verschillen van inzicht in theologische kwesties en de behoefte aan en 
het ontstaan van nieuwe vormen van geloofsbeleving hebben door de 
eeuwen heen hun sporen nagelaten binnen kerkelijke organisaties.  
In dit deel worden de organisatie wijzigingen die hebben geleid tot wat 
nu de Noorderkerkgemeente is, geschetst. Dergelijke wijzigingen 
hebben soms dramatische gevolgen gehad: van scheiding in families tot 
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- minder dramatisch - soms alleen administratieve gevolgen. 
Voorgangers en predikanten hebben hierin vaak een belangrijke rol 
gespeeld. 
 
Geloof brengt scheiding tussen mensen 
Het toetsen van het gemeente-zijn blijft altijd mensenwerk. Er ontstaan 
dan ook verschillen. Geloven is zo belangrijk dat die verschillen 
onhoudbaar blijken. De Gereformeerde kerken ontstaan uit een 
beweging tegen de ontstane opvattingen binnen de Hervormde staats- 
/volkskerk. Binnen die kerk werd geaccepteerd dat sommigen 
belangrijke geloofszaken ontkenden. In oktober 1834 ontstaat naar 
aanleiding van ruzies (leergeschillen en schorsen predikanten) een 
beweging: De Afscheiding. Vanuit het dorpje Ulrum verspreidt deze 
beweging zich door heel Nederland en er ontstaan kleine 
huisgemeenten. 
 
In Den Haag staan in die tijd 8.853 huizen, bewoond door 11.837 
huisgezinnen en door 62.600 personen. Godsdienstig is dit verdeeld in 
37.500 hervormden, 3000 rooms-katholieken en 2.600 Israëlieten. 
Slechts enkele tientallen Hagenaars sympathiseren met de Afscheiding. 
Pas in 1837 wordt de Haagse Afgescheiden gemeente geïnstitueerd en 
telt ze slechts een kleine 50 leden. Hiervan woont ook nog een deel in 
Scheveningen. Ten gevolge van onderlinge verdeeldheid blijft het 
ledental tot 1870 zeer beperkt. 
 
Mede door de komst van mr. A.M.C. van Hall in de dertiger jaren van de 
19e eeuw zijn de Afgescheidenen zich gaan organiseren. Aanvankelijk 
worden de diensten zondag en doordeweeks gehouden bij de familie 
van H.J. Nieuwenhuizen in de Raamstraat. Later komen zij samen bij de 
familie Van Hall aan de Amsterdamse Veerkade. In de beginperiode 
(1834 – 1849) krijgt de gemeente op eminente wijze leiding van een 
oefenaar, wat tegenwoordig een pastor genoemd wordt: J. van 
Golverdinge. 
 
Jan van Golverdinge 
Jan wordt geboren in 1813 uit ouders die lid zijn van de Vaderlandse 
(Hervormde) kerk, maar die dit lidmaatschap niet praktiseerden. Gezien 
het werk van vader in de schouwburg en de kwaliteiten van Jan, zal 
deze jongen acteur moeten worden en een carrière maken op de 
planken. Dankzij Jan’s goede verstand en inzet vergaart hij grote kennis 
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en spreekt hij diverse talen. Helaas krijgt de begaafde jongen een 
ernstige ziekte, waarvan hij herstelt, maar waarvan de gevolgen 
levenslang merkbaar blijven. Dit snijdt de weg naar een toneelcarrière 
radicaal af. 
 
Op een doordeweekse avondwandeling raakt hij gefascineerd door 
psalmgezang dat vanuit een huissamenkomst van Afgescheidenen 
komt. Binnengekomen beluistert hij mr. Isaäc da Costa. Jan komt zeer 
onder de indruk. In het nagesprek krijgt hij van Da Costa een bijbel en 
worden vervolggesprekken gepland.  
Op aandrang van deze Reveilman opent van Golverdinge in 1834 de 
eerste christelijke boekhandel in de Papestraat. Deze boekhandel is 
tevens uitgeverij van diverse soms zelf vertaalde werken. Vanaf dat 
moment neemt hij het pastoraat onder de kleine Afgescheiden 
gemeente waar. Hij is dan 21 jaar. 
 
Door zijn geactualiseerde prediking, met als bron de geschriften van de 
zogenaamde Oudvaders en zijn grote inzet in het pastoraat, blijft ‘lerend 
ouderling’ van Golverdinge aan de gemeente verbonden van 1834 tot 
1849, tot de eerste afgescheiden predikant ds. H. Joffers komt. 
 
Nobelstraatkerk 
Vanaf 1841 kerken de afgescheidenen in de kerkzaal van het huis van 
de familie Beeuwkes aan de Visschersdijk perceel C568 (nu 
Torenstraat). In 1842 is deze zaal vergroot. Enige tijd later beginnen de 
besprekingen over een kerkgebouw aan de Nobelstraat (nu nrs 21 -23), 
naast de School met de Bijbel, de latere Prins Willemschool. Groen van 
Prinsterer levert voor het eerste eigen kerkgebouw een hypotheek van  
fl. 6.440, terwijl de gemeenteleden fl. 3.400 bijeen brengen.  
 
Hendrik Joffers 
Op 4 juni 1849 wordt ds. Joffers bevestigd als eerste predikant van de 
gemeente. Hij wordt in 1807 geboren in Assen en door ds. Kok in Beilen 
opgeleid tot predikant. Na enige ervaring als predikant opgedaan te 
hebben in Borger en Uithuizen komt het beroep vanuit de residentie 
voor Joffers. Een uitdaging om naar Den Haag te gaan. Maar is deze 
roeping niet te hoog gegrepen?  
De kerk in de Nobelstraat is nog niet in gebruik. Zijn voorganger Van 
Golverdinge heeft een grote plaats in de gemeente. Zou Joffers door 
zijn wijze van optreden geen mensen van zich vervreemden? Hij staat 



�����������	
������	��	
 ����� 



����
�
����



 

immers niet bekend als een gemoedelijk, tactisch mens die met 
problemen en conflicten kan omgaan. Daarbij kan Joffers zeer moeilijk 
lopen. Dit hoeft echter zoals een latere Haagse predikant met dezelfde 
kwaal zou tonen (ds. Joh. Meynen), geen beletsel te zijn om optimaal te 
functioneren.  
 
Geducht polemist 
Hoewel ds. Joffers een dorre dogmatische preektrant heeft, blijkt hij op 
landelijk niveau een boeiende polemist. Hij vertegenwoordigt de 
conservatieve richting bij de landelijk afgescheidenen, ook wel ‘de 
Joffers partij’ genoemd. Door zijn ietwat lomp en fanatiek optreden 
vervreemdt hij zich van een groeiend aantal kerkgangers, waardoor 
zelfs een groot deel van de gemeente ging kerken aan het Hoge Zand 
nr. 26. Voor Joffers moet dit een treurige ontwikkeling geweest zijn. De 
kerk aan het Hoge Zand noemde zich later Kruisgemeente. Hieruit is de 
latere Gereformeerde Gemeente aan de Oude Boomgaardstraat 43 
ontstaan. Hij blijft tot 28 juni 1868.  
 
In de eerste 35 jaar heeft de gemeente in de residentie grote steun 
gekregen van de Haagse historicus, politicus en jurist Guillaume Groen 
van Prinsterer.  

 
Haagse geestelijke en 
politieke situatie 
Net voor de intrede van 
Joffers is de grondwet van 
Thorbecke aangenomen. In 
de politiek domineren, zeker 
in de 4 grote steden, de 
liberalen. In de kerk doen de 
‘modernen’ hun sterke 
invloed gelden. Zowel 
liberalen als de moderne 
christenen zien hun 
levensbeschouwing als het 
enig juiste antwoord op de 
eis van de 19e eeuw en 
daarom als constituerend 
voor de samenleving. 
Orthodoxen, zoals de Detail trapleuning 
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christelijk afgescheidenen, zijn in hun ogen steriel en ouderwets. Het 
spreekt daarom vanzelf dat aanhangers van zo’n verouderd geloof geen 
aanspraak kunnen maken op een benoeming in leidinggevende 
functies. Dat kan het landsbelang niet dienen!  
“Gereformeerden” zijn tweederangs burgers, die getolereerd maar 
maatschappelijk niet geaccepteerd worden. Hun idealen zijn volkomen 
achterhaald en zouden vanzelf in de vooruitgang gesmoord worden. 
In deze sfeer, die ook in de 21e eeuw wel voorkomt, doet ds. Joffers 
intrede. Op 10 maart 1850 neemt hij de Nobelstraatkerk in gebruik. De 
kerk heeft geen toren en ook nog geen orgel en biedt zonodig plaats 
aan 700 kerkgangers. Het kerkgebouw is toegankelijk door een poortje 
in het voorhuis dat de pastorie en de kosterswoning scheidt.  
 
Ds. P.M. Dijksterhuis 1869 - 1875 
Ds. Pieter Meinderts Dijksterhuis, geboren in 1814 te Zijldijk, vindt bij 
zijn intrede in de Nobelstraatkerk een ontluisterde gemeente. In de 
laatste 10 jaar is het aantal leden gehalveerd en wordt de kerk door 
gordijnen verkleind. Tijdens zijn ambtsperiode begint het herstel. De 
nieuwe predikant werkt met wijsheid en tact om de gemeente weer een 
geordend bestaan te geven en om scherpslijperij tegen te gaan. Ook 
organisatorisch is hij sterk, hij is diverse keren lid van de synode. Met 
enkele predikanten gaat hij op audiëntie bij koning Willem III. Het doel 
van zijn missie is een gesprek te voeren ten gunste van de vrijheid van 
christelijk onderwijs. Het gesprek heeft resultaat en is ook vandaag nog 
actueel.  
 
Ds. Dijksterhuis liet vele publicaties het licht zien, waaronder een “Kort 
begrip van de christelijke godsdienst”. Hij werkte mee aan de 
tijdschriften “De Bazuin’ en “De Christelijke Opmerker’. 
 
In 1869 voegt de gemeente zich samen met de Gereformeerde Kerk 
onder het kruis (ook voortgekomen uit de afscheiding). Deze gemeente, 
ontstaan in 1846, hield godsdienstoefeningen in de Wagenstraat. De na 
de samenvoeging nieuw ontstane Christelijk Gereformeerde Kerk bleef 
beide plaatsen van samenkomst gebruiken. De predikanten gingen in 
beide afdelingen voor. 
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Detail naast voordeur. 

 
Ds. W. Doorn 1875 - 1908 
Geen van de Haagse predikanten heeft een dermate explosieve groei 
van zijn gemeente meegemaakt als ds. Doorn. Eveneens hebben 
weinig predikanten zo’n groot stempel gedrukt op de voorbereiding van 
de bouw van de Noorderkerk. Vandaar dat hij bij de ingebruikname van 
de kerk de preek gehouden heeft.  
Willem Doorn wordt geboren te Zwolle in 1836 als zoon van Petrus 
Doorn en Lina Jacoba Krans. In 1865 voltooit hij zijn studie theologie 
aan de Theologische school te Kampen.  
De studie in Kampen heeft in ieder geval bijgedragen aan de bijzondere 
woordverkondiging waar ds. Doorn om bekend stond. Bedraagt het 
aantal kerkgangers bij het vertrek van ds. Joffers ongeveer 300, tijdens 
Dijksterhuis vulde de Nobelstraatkerk zich met 600 toehoorders. Tijdens 
de periode Doorn liep dit op tot wel 900. Hij munt uit in een 
verantwoorde, dogmatische exegese, verankerd in de gereformeerde 
dogmatiek. Maar na de tussenzang verandert zijn toon en inhoud in een 
gunnende bevindelijke toepassing van het tekstgedeelte. Je kan een 
speld horen vallen wanneer Doorns betogende trant verandert in een 
vriendelijke bezielende en persoonlijke afronding.  
 
Doleantie 
In 1886 verlaat een groep de Gereformeerde Kerk die sinds 1816 
Nederlandse Hervormde Kerk heet. Dit gebeurt onder leiding van dr. 
Abraham Kuyper. Hoewel in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht 
tienduizenden ‘Dolerenden’ de Hervormde Kerk verlaten, is dat in Den  
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Haag heel anders. In de Hofstad gaat geen enkele predikant of 
kerkenraadslid uit de vaderlandse kerk. Slechts enkele Hagenaars 
komen op 30 december 1886 in ‘Het Lokaal’ aan de Bazarlaan nr. 21 
samen om tot kerkinstituering te komen. Het lokaal wordt een kerkzaal 
waarin de dolerenden (degenen die verdriet hebben) kerken tot aan de 
opening van de Noorderkerk.  
Op de bewuste avond leidt ds. F.P.L.C. van Lingen de bijeenkomst. Na 
een inleiding, discussie en stemming wordt besloten de synodale band 
met de Nederlandse Hervormde Kerk te verbreken en terug te keren tot 
de geloofsbelijdenis van Dordrecht (1618). Op die avond zijn 163 
gezinshoofden aanwezig. 
Begin 1887 wordt een bestuur gekozen met als voorzitter M. de Bruin 
en als prominent bestuurslid L.W.C. Keuchenius. Hieruit vormt zich de 
Nederduitsch Gereformeerde Kerk in Den Haag op 28 juni 1887.  
 
Via de Doleantie, waarbij duizenden Hagenaars zich aansluiten, 
verrijzen de contouren van de Westerkerk, de indrukwekkende 
Oosterkerk en de noodkerk aan de Bazarlaan.  
 
Op 18 november 1888 wordt de Westerkerk aan de Lange 
Beestenmarkt hoek Herderinnestraat in gebruik genomen. Broeder van 
Schouwenburg is bereid zijn grond tegen een zeer schappelijke lijfrente 
voor de bouw af te staan. Op deze zondag wordt niet alleen de enige 
Haagse doleantie kerk geopend, maar doet ook ds. J.C. Sikkel zijn 
intrede. Een in elk opzicht onvergetelijke dag. 
Ds. Sikkel is een leerling van dr. Kuyper en dient als eerste predikant de 
zogenaamde Nederduits Gereformeerde Kerk (de dolerenden) van 1888 
tot 1900. Hij publiceert veel, waaronder artikelen over de opbouw van 
de kerk. Jarenlang treed hij op als redacteur van kerkbodes. Verder is 
hij een voorvechter voor de christelijk-sociale strijd en voor 
gereformeerd onderwijs. 
 
Ds. Sikkel preekt zowel in ‘Het Lokaal’ als in de Westerkerk. Ds. Doorn 
verkondigde het Woord aan de Afgescheiden, zowel in de 
Nobelstraatkerk als in de nieuw gebouwd Oosterkerk aan de Zuid-Oost 
Buitensingel (nu Oranje Buitensingel). De plechtige opening van dit 
schitterende Godshuis vindt plaats in 1896. Reeds dan blijkt een grote 
affiniteit tussen Afgescheidenen ‘A’ en Dolerenden ‘B’. Het jaar van de 
vereniging van ‘A’ en ‘B’ zal niet lang meer duren. Deze Oosterkerk die 
door bijzondere offervaardigheid ook wel de Kathedraal genoemd wordt 
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is later verkocht aan de gemeente Den Haag. Voor deze kerk wordt de 
Christus Triumfatorkerk in Bezuidenhout gebouwd. 
 
Geloof voegt samen 
In 1892 worden de Christelijk Gereformeerde Kerk met de Neder Duits 
Gereformeerde Kerk landelijk verenigd tot de Gereformeerde Kerken in 
Nederland. Bij de landelijke synode zijn er telkens zelfstandige 
plaatselijke kerken aangesloten.  
Vanaf dat moment is er een Gereformeerde Kerk A 
(godsdienstoefeningen in de Nobelstraat en de Oosterkerk) en de 
Gereformeerde Kerk B (godsdienstoefeningen in de Bazarlaan en de 
Westerkerk). 
Een gedeelte van de Christelijk Gereformeerde Kerk (ds. Wisse) kon 
zich met deze samenvoeging niet verenigen en besloot deze kerk in 
's-Gravenhage zelfstandig voort te zetten.  
 
Vereniging plaatselijk 
Na de landelijk fusie in 1892, fuseerden ook plaatselijke gemeenten. Op 
1 maart 1904 was er de samensmelting van de Gereformeerde Kerk A 
en de Gereformeerde Kerk B tot één Gereformeerde Kerk van 
’s-Gravenhage. Spoedig werd een nieuwe wijkindeling van kracht.  

De vier wijkkerkenraden, 
bestaande uit een predikant en 
acht ouderlingen, rapporteerden 
wekelijks aan de Algemene 
Kerkenraad. Vanaf dit moment 
hanteert de kerk het kerkzegel. In 
1929 is de tekening gewijzigd naar 
een voorbeeld van de Nederlandse 
Hervormde kerk van ’s-
Gravenhage uit 1800 (zonder het 
woord reformatae in de randtekst). 
Het kerkzegel geeft het oude 

stadswapen met de ooievaar weer met daaromheen de tekst “Sigillum 
Ecclesiae Haganae Reformatae”. “Zegel van de Haagse kerk van de 
Reformatie”. Het zegel wordt nog steeds op brieven gebruikt. 
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De Noorderkerkgemeente tot 1980 
 
De periode tot omstreeks de tachtiger jaren is de Noorderkerkgemeente 
een grote stadgemeente: Aanvankelijk groei en bloei. In deze periode 
verdwenen echter, soms ongemerkt, vele vanzelfsprekendheden.  
Diverse keren wordt de wijk kleiner. Wijkgrenzen worden verlegd om de 
leden beter over de predikanten te verdelen. De omvang geeft ruimte 
voor stromingen en groepen die leuke dingen organiseren (bijvoorbeeld 
jeugdwerk), maar soms ook niet openstaan voor anderen die mee willen 
doen. Tegen het eind van deze periode is dat wel voorbij. De 
verbouwing van het kerkgebouw in de zestiger jaren is nodig door de 
daling van het aantal gemeenteleden. 
Van deze periode is niet veel materiaal gevonden. Ook naar het 
gemeentearchief gebrachte stukken zijn door slechte kwaliteit niet goed 
te raadplegen. Overigens beperkt dit soort officiële informatie zich tot de 
belangrijke vergaderingen. De informele zaken, de diepzinnige avond, 
de leuke gezellige avonden zijn niet gearchiveerd. 
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Nieuw elan 
De samenvoeging in 1904 tot één Gereformeerde Kerk van 
’s-Gravenhage gaf een nieuw elan. Door de samenvoeging was echter 
de geografische ligging van de kerkgebouwen niet optimaal. Er waren 
nieuwe kerkgebouwen nodig. In deze situatie was er behoefte aan de 
Noorderkerk. Een gift van een weduwe op haar sterfbed en de 
opmerking van een gemeentelid dat de kerken in de Nobelstraat en 
Bazarlaan geen gebouwen de Haagse kerk waardig waren, werden het 
begin van dit nieuwe kerkgebouw.   
 
In 1906 werd de Noorderkerk gebouwd. De gemeente kwam twee keer 
per zondag samen. Voor de ochtenddienst koos de predikant een 
bijbelgedeelte uit het Oude of het Nieuwe Testament -als stof voor de 
preek, de middagdienst was een leerdienst waarin een zondag uit de 
Heidelbergse Catechismus werd behandeld. In beide diensten was het 
kerkgebouw goed bezet. Kerkgangers die niet tot de wijkgemeente 
behoorden, dienden te wachten tot vijf minuten voor de dienst het 
kansellicht werd ontstoken, alvorens zij een zitplaats mochten innemen. 
In die tijd betaalden gemeenteleden plaatsengeld voor hun vaste plaats. 
Voor de officiële opening op woensdag 19 december kon men op 11, 
12, en 13 december 1906 een plaats aanwijzen. Nu klinkt dat vreemd, 
ook toen waren er bezwaren van leden. De uitschuifbankjes aan het 
eind van elke bank werden veelvuldig gebruikt. Ook werden wel stoelen 
bijgezet. In de Gereformeerde kerkbode van 23 december schrijft men 
al 12 tot 15 banken tekort te komen. 
 
Ds. D. Ringnalda 1905-1932 
Ds. Ringnalda geeft catechisatie aan ruim 90 jongeren. Dit grote aantal 
is verdeeld in 6 groepen. Drie voor jongens en drie voor meisjes voor de 
leeftijden 12-14, 14-16 en 17 jaar en ouder. Vanaf januari tot 1e 
Pinksterdag komt daar de belijdeniscatechisatie bij. Voor de belijdenis 
komen de ongeveer 25 catechisanten op de kerkenraad voor een 
persoonlijke ontmoeting waarin diverse vragen gesteld worden. 
Her verenigingsleven bloeit. Naast de meisjes- en jongeling vereniging 
die later opgaan in de gereformeerde jeugdvereniging zijn er een 
mannen en vrouwen vereniging.  
De ouderlingen rapporteren op de kerkenraad de huisbezoeken die zij 
telkens met zijn tweeën afleggen. Twee zaken komen regelmatig terug. 
1. Vrijwel maandelijks willen er mensen lid worden, van de 1050 
plaatsen zijn er maar 60 niet verhuurd. Voor de overige 60 plaatsen 
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staan zondags om half tien al 100 personen te wachten. Tot in de 
vijftiger jaren is dit een probleem. Het podium en de trappen van de 
preekstoel dienen als zitplaats voor de kinderen. Van een 
kindernevendienst was toen nog geen sprake.  
2. Het negatieve aspect op de kerkenraad zijn de ‘censuurgevallen’. 
Doorgaans zijn dit zonden tegen het 4e gebod (zondagsheiliging) en 
tegen het 7e gebod. Bij het laatste wordt ook gerekend ‘het gedwongen 
huwelijk’ (als men al in verwachting is voor de 
huwelijksdag) en aanstootgevende kleding.     
 

Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman 
(* 29 mei 1837 - 11 juni 1924 †)  
Alexander Frederik is geboren in Groningen en 
gedoopt in de Waalse kerk. Vanaf 1877 is hij lid van de 
Nederlandse Hervormde kerk. Hij gaat mee in de 
doleantie en wordt zo in 1888 lid van de 
Gereformeerde kerk. Hij geldt als een belangrijke 
staatsman in de Antirevolutionaire Partij en 
grondlegger van uiteindelijk de Christelijk Historische 
Unie. Hij is rechter, parlementslid en hoogleraar 
staatsrecht aan de VU en een korte periode minister. 
Rond 1914 woont hij in de Trompstraat. Hij is 
betrokken in de kerkelijke kwestie rond zijn vriend ds. 
J.B. Netelenbos. Deze kwestie begon doordat de 
Haagse hervormde predikant J.A. Cramer met als doel 
verbroedering, de gereformeerde ds. J.B. Netelenbos 
uit Middelburg op 10 juni 1917 in zijn plaats een dienst 
liet doen in de Grote Kerk. Dit gebeurde buiten 
medeweten of goedkeuring van beide kerkenraden. 
Deze kwestie liep hoog op. Uiteindelijk kwamen ook 
geloofsopvattingen van Netelenbos ter sprake, waar hij 
als spreker en publicist uiting aangaf. Hij voelde zich ‘ethisch-
gereformeerd’ een theologische stroming, die vooral hechtte aan het 
‘subjectieve gevoelsleven’. Uiteindelijk leidde dit tot de schorsing van 
Netelenbos, die overigens later hervormd predikant werd. 
De afwezigheid van De Savornin Lohman in de Noorderkerk bij diensten 
en het Avondmaal naar aanleiding van deze kwestie viel op. Hij kerkte 
dan in de hervormde Duinoordkerk. Uiteindelijk kwam hij na bezoeken 
van predikanten, op verzoek van de kerkenraad, weer vaker in de 
Noorderkerk. Hij bleef tot zijn overlijden lid van de Gereformeerde Kerk.  
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De organisatie wijzigt verder 
Tengevolge van stadsuitbreiding en toename van het aantal lidmaten 
van de Gereformeerde Kerk ging men op 1 januari 1925 over 'tot 
splitsing van de Gereformeerde Kerk van 's-Gravenhage Oost en 
Gereformeerde Kerk van 's-Gravenhage West’. Dit werden zelfstandige 
kerken. Deze splitsing is organisatorisch niet eenvoudig geweest. De 
Noorderkerkgemeente werd toegewezen aan den Haag-Oost. 
 
Ds. A.G. Barkey Wolf 1929 – 1947 
Hij wordt als zoon van een predikant in 1892 geboren in Serooskerke en 
overlijdt in 1974. Zijn vader gaat in 1888 met de doleantie mee. Aert 
Gerard studeert aan de VU. In 1929 komt hij als predikant naar de 
Noorderkerk, deze staat dan bekend als een elitekerk. Hij krijgt de 
bijnaam “de salon dominee” toegedicht. 
 
Hersteld Verband 
Na zijn entree in Den Haag mengt Barkey Wolf zich in de kwestie 
Geelkerken. Deze predikant heeft de vraag gesteld of de slang in het 
paradijs werkelijk gesproken heeft. Het stellen van de vraag leidde tot 
een schorsing door de synode. Barkey Wolf laat in het blad De 
Rotterdammer opnemen dat hij de uitspraak “de slang heeft wel 
gesproken” niet voor zijn rekening kan nemen. Hij leest het besluit van 
de synode niet voor. Dit veroorzaakt beroering, vooral onder de uit de 
Nobelstraat afkomstige oude afgescheidenen die net aan het klimaat in 
de kerk zijn gaan wennen. Slechts een klein aantal kerkleden gaan naar 
het “hersteld verband” dat ontstaat met de predikanten Geelkerken en 
Buskes. Na de oorlog gaat het Hersteld Verband over naar de 
Nederlandse Hervormde Kerk. In 1968 worden ds. J.J. Buskes (en de 
zijnen) door de Gereformeerden gerehabiliteerd. 
Ook de vrouw van Barkey Wolf heeft wat ruimere opvattingen over de 
zondagsrust dan gebruikelijk. Graag zit Mathilde Henriette Beate ten 
Bokkel Huinink zondags in het zicht van kerkgangers te borduren. Een 
enkeling tikt tegen het pastorieraam, schudt nee en steekt vier vingers 
op. De discussie op de kerkenraad over het vierde gebod is snel ten 
einde en dat tot ieders teveredenheid. 
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Crisisjaren 
Ondanks de armoede in de cirisjaren blijft de Noorderkerk haar glans 
behouden. De diaconie is gul voor hen die het op sociaal gebied moeilijk 
hebben. De sociale voorzieningen bestaan voornamelijk uit de 
armenwet en de diaconie. Levensmiddelenbonnen worden verstrekt met 
het verzoek deze bij gelijkgezinden te besteden. Er komt een 
kledingkast met gedragen, maar gereinigde kleding die uit voorraad 
wordt verstrekt. Ook kolen zijn via de diaconie te bestellen. In de meest 
barre crisisjaren toont de enigszins gesitueerde Noorderkerk ware liefde 
en compassie voor de behoeftige naasten, kerkelijk of niet-kerkelijk. 
 
De tweede wereldoorlog 
Het deel van de wijk vanaf het Stadhoudersplantsoen wordt ontruimd ter 
‘verdediging’ van de kust. Aardappelen worden per schip vanuit Noord 
Holland en Friesland de Noorder ingesmokkeld en van daaruit 
gedistribueerd. Mannen in krijgsgevangenschap, jongens die 
onderduiken en het clandestien ronselen van levensmiddelen krijgen op 
de kerkenraad de aandacht. In de loop van 1943 worden Barkey Wolf 
en zijn zoon Johannes gearresteerd en geinterneerd op verdenking van 
betrokkenheid bij de illegaliteit. Zij komen beide weer vrij. Op 17 
november 1944 gaat de wijkpredikant voor in de rouwdienst naar 
aanleiding van het heengaan van dr. H. Colijn. Een aansprekende 
dienst met een eminente woordverkondiging, die na de oorlog wordt 
uitgegeven onder de titel: Christus Mea Petra. Dat Barkey Wolf een 
hoge opvatting van het pastoraat hanteert, blijkt als hij aan de Duitse 
generaal, die de tekst voor de rouwdienst formeel moest goedkeuren 
geestelijke bijstand verleent vanwege het sneuvelen van zijn zoon aan 
het oostfront. 
 
Vrijmaking 
In 1944 vindt een kerkscheuring plaats. Ds. F. de Vries uit de 
Westerkerk wordt geschorst. Ds. Barkey Wolf is overtuigd dat het 
getuigenis van de kerk tegenover de wereld door dit leergeschil over de 
doop schade lijdt. Op de synode van 1944 geeft hij in krachtige woorden 
uiting aan zijn grote verontrusting: “De synode dient aan het 
revolutionair drijven van prof. K. Schilder een einde te maken”. 
Uit alle Gereformeerde kerken treden lidmaten uit (vrijmaking) en zo 
ontstaat de Gereformeerde Kerk, onderhoudende art. 31 Kerkorde. 
Thans hebben de Gereformeerden Vrijgemaakt uit Scheveningen en 
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Den Haag een bloeiend kerkelijk leven met veel jeugd rond de 
voormalige synodale Ichtuskerk. 
 
In 1946 bezoekt Barkey Wolf enkele maanden, namens de Noorderkerk, 
de Verenigde Staten van Amerika om de kerken overzee te bedanken 
voor de steun aan ons land bij de wederopbouw. Hij ontvangt zelfs een 
beroep van onze zusterkerk in New Yersey, waarvoor hij bedankt. 
 
Ds. Barkey Wolf vertrekt in 1947 en doet in 1950 intrede bij de 
Belgische Zendingskerk. Een erkend kanselredenaar, met zijn markant 
uiterlijk, altijd getooid met hoed, krant en paraplu verlaat de residentie. 
Zijn betrokkenheid bij buitenkerkelijke activiteiten bevestigen het beeld 
van een man met eigen opvattingen. Al vroeg is hij voorstander van 
ritmisch zingen, bloemen in de kerk en een bloemrijke beeldspraak. 
Bovendien is hij een productief schrijver wiens werken nog gelezen 
worden. Dat de voorganger nog lang aansprak, blijkt wel uit de (groeps-
)reizen die vanuit de Noorderkerk georganiseerd werden om hem nog 
eens te beluisteren in Antwerpen en Brussel.  
In het 100-jarig bestaan is hij wel de meest markante predikant van de 
Noorderkerk. 
 
H. Colijn 
De vooroorlogse wijkgemeente telde onder haar leden bekende politici 
als de ministers A.W.F. Idenburg (*1861 -† 1935),  mr. J.A. de Wilde 
(*1879 -† 1956) en dr. H. Colijn.  
Dr. H. Colijn werd geboren in de Haarlemmermeer op 22 juni 1869. Na 
een militaire loopbaan in Nederlands Indië, volgt een bestuurlijke en 
politieke loopbaan eerst in Nederlands-Indië, daarna in Nederland. Als 
opvolger van Kuyper wordt hij leider van de Anti Revolutionaire partij. Hij 
is verschillende termijnen minister-president. Hij woonde in die periode 
met zijn vrouw aan de Stadhouderslaan 151. Hij kerkte toen in de 
Noorderkerk. In de tweede wereld oorlog werd de invloedrijke Colijn 
door de Duitsers als balling weggevoerd en hij overleed op 18 
september 1944 in Ilmenau. Zijn overlijden is op 17 november 1944 in 
de Noorderkerk herdacht in een dienst door ds Barkey Wolf. Hij was het 
ook die op 5 juni 1947 bij de herbegrafenis sprak. 
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Ds. D. Roest 1947-1951 
Geestelijke veranderingen voltrekken zich langzaam en zijn daarom niet 
scherp te dateren. Na de eerder al aangegeven kerkscheuringen zijn er 
ook oproepen tot herstel met de hervormde kerk. De kontakten met de 
kleine meer behoudende kerken van gereformeerde signatuur worden 
helaas definitief stopgezet. Enerzijds is er de angst dat de na de bijbel in 
de gereformeerde Kerken belangrijke Drie formulieren van Enigheid (De 
Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de 
Dordtse Leerregels) niet tegen de kritiek vanuit de kerk bestand zijn.  
Anderzijds is er de angst dat het benadrukken en vasthouden niet tot de 
nodige eenheid leidt. Beide richtingen leven een tijdlang tussen angst 
en vrees.  
In deze naoorlogse periode is ds. Dirk Roest van 1947 tot 1951 
wijkpredikant van de Noorderkerk. Opgegroeid in de crisistijd heeft hij 
niet alleen, zoals toen voldoende, het kandidaatsexamen maar ook het 
doctoraal examen afgelegd. De weerslag van de vroegere soberheid is 
bij hem levenslang terug te vinden in de aanstekelijke manier waarop hij 
van “de geneugten deze levens” geniet. Roest is stoer! Als predikant is 
hij representant van het gespierde belijden, dat hij steeds meer belaagd 
ziet en hij verdedigt dit met overtuiging. Hij doet dit concreet en 
suggestief waarbij de één luide instemming betuigt, maar de ander na 
de kerkdienst enigszins kritisch het gebouw verlaat. Hij is een boeiend 
spreker en zakenman. Dit laatste geldt in vergaderingen en pastoraat is 
zowel zijn kracht, als zijn zwakheid. Op zijn afscheidsreceptie zegt hij 
daarom: ‘De dienst aan de Grote Baas was niet altijd honderd procent, 
maar dat heb ik wel bedoeld.’ 
Alleen al door het aankijken van iemand kon hij mensen bewegen hun 
moeiten naar voren te brengen en misslagen te erkennen. Menigeen 
helpt hij met raad en daad. 
 
Ds. W.C. van den Brink 1951-1960 
Ds. Wouter Cornelis van den Brink behartigt met verve de eerste 
verbouwing van het interieur van de Noorderkerk. Bij de ingebruikname 
op 19 december 1956 preekt hij over Openbaring 4: Het lied van de 
aanbidding en dankbaarheid, die nu in de harten van onze gemeente 
leeft. 
Ds. van den Brink is lid van de vereniging “Waarheid en eenheid”, een 
vereniging binnen de gereformeerde kerk die waarschuwt tegen 
vrijzinnige tendenzen. Hij is secretaris van de Reformatorische 
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Bijbelschool te Zeist en geeft godsdienst les aan de Chr. Middelbare 
Meisjesschool in Den Haag. Hij verzorgt vele uitgaven voor het 
Gereformeerd Traktaatgenootschap “Filippus”. 
 
Ds. K. Welbedacht 1961-1964 
Na het vertrek van ds. van den Brink komt ds. K. Welbedacht over uit de 
wijk Westerkerk. Hij was een vlotte spreker, die preekte uit de praktijk 
van het leven, eenvoudig, niet hoogdravend. Het liefst zou hij niet in 
toga voorgaan. Zijn diepste motief is bezig zijn met de vragen die God 
aan de gemeente stelt. De bijbel moet steeds opnieuw verwoord 
worden. Wat niemand vermoed, is, dat hij moeite heeft met het maken 
van zijn preek: ‘Hoe breng ik over dat Jezus de weg, de waarheid en het 
leven is, in een wereld waarin dat geloof steeds meer bevochten wordt.’ 
Hij is geliefd bij de jeugd en kwam op het jaarlijkse jeugdkamp in Ede. 
Hij begint met een gemeentebrief die naast het kerkblad informatie 
geeft. Deze brief is als voorloper van het wijkblad te beschouwen. 
 

Ds. S. van Bekkum 1965-1977 
Bij de komst van ds. Van Bekkum is de Noorderkerkgemeente 
betrekkelijk groot. De daling van leden is dan echter al ingezet.  
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Ds. Samuel van Bekkum is een groot organisator en heeft een zakelijke 
instelling. Zijn leven wordt getypeerd door het woord arbeidzaam, op 
hem is het bijbelwoord van toepassing: ‘Weest nuchter opdat u kunt 
bidden.’ Dankzij zijn organisatietalent weet hij de verbouwing van de 
Noorderkerk rond te krijgen waarbij de galerij aan de straatkant wordt 
verwijderd.  
Met deze verbouwing ontstaat een liturgisch centrum. Dit heeft ook 
invloed op de liturgie. De preekstoel staat niet meer in het midden. Bij 
de opening na de verbouwing wordt in het kerkblad nog fel 
geprotesteerd tegen deze ‘Roomse’ aanpak.  
In deze periode doet de eerste vrouwelijke diaken haar intrede. Later 
ook gevolgd door een vrouwelijke ouderling. Het Heilig Avondmaal 
wordt in banken gevierd.  
In deze periode wordt het Kerken Kontakt Staten- en Sweelinckkwartier 
opgericht. Een samenwerking tussen Rooms Katholieke- en 
Protestantse gemeenten. Veel later wijzigt de naam in Oecumenisch 
Beraad Duinoord. Naast diverse activiteiten organiseert dit beraad nog 
steeds twee oecumenische diensten per jaar.  
In 1967 verschijnt de eerste Rondom Onze Noorder op folio formaat, 
gebruikelijk bij een stencilmachine. 
 
In deze periode ontstaat eveneens de kindernevendienst tijdens de 
preek en de kindercrèche voor de kleinere kinderen.  
 
Na een ernstige ziekte, waarbij hij getuigt dat de verticale lijn in orde is, 
overlijdt ds. Van Bekkum op 57-jarige leeftijd. Bij de dankdienst op 16 
november 1977 is de tekst: Filippensen 4: 4a: ‘Verblijdt u in de Here te 
allen tijd”. 
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De Noorderkerkgemeente vanaf 1980 
 
Vanaf 1980 zijn de vanzelfsprekendheden voorbij. 
Ontwikkelingen in maatschappij en kerk hebben 
allerlei belangrijke ‘geloofszaken’ ter discussie 
gesteld. Hierbij kan gedacht worden aan 
onderwerpen als de Vrouw in het ambt, Oecumene 
met bijvoorbeeld Rooms Katholieken, Kinderen 
aan het Avondmaal en de aard van het 
Schriftgezag. De discussies over deze zaken 
dwingen hier dieper over na te denken. Sommige 
veranderingen zijn zonder meer gemeengoed 
geworden. Bij andere zaken zijn de meningen nog 
steeds verdeeld. In ieder geval is duidelijk 
geworden dat er ook christenen, soms zelfs binnen 
de eigen gemeente zijn, die er anders over 
denken. 
De gemeente zit in een dalende lijn, een 
krimpende organisatie, waar desondanks veel 
leuke, enthousiaste initiatieven en geslaagde 
activiteiten plaatsvinden. Van deze periode zijn 
meer gegevens beschikbaar, maar wordt hier 
slechts een beperkt aantal zaken genoemd. 
 
Mw. ds. T. Bergsma 1980-1991 
Na het overlijden van ds. van Bekkum ontstaat een 
vacuüm. Het beroepingswerk levert geen resultaat 
op. Langzamerhand dringt de bezuinigingsdrang 
op. Gesuggereerd wordt dat een andere predikant 
de wijk er wel bij kan doen. Uiteindelijk blijkt mw. 
T. Bergsma, nog studerend, bereid als pastoraal 
werker aan de slag te gaan. De predikantsplaats is 
dan al zo’n beetje geschrapt. Na het afronden van 
haar studie wil de Kerkenraad voor Algemene 
Zaken niet zo maar tot een beroep overgaan. Na 
een grote gift in de orde van een jaarsalaris gaat 
men hier wel toe over. Tijdens haar ambtsperiode 
vierde de Noorderkerkgemeente zijn 75-jarig 
jubileum. 
Mw. Bergsma is beroepen voor een volledig 
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dienstverband. In 1987 gaat zij op eigen initiatief over op een parttime 
dienstverband. Zij gaat dan werken bij de ‘Elisabethbode’. 
 
Na de verbouwing van 1968 wordt het Heilig Avondmaal in de banken 
gevierd. Door de steeds legere banken wordt dit als minder prettig 
ervaren. De viering aan tafel wordt daarom weer ingevoerd.  
Later wordt de liturgie verder gewijzigd. De Schriftlezing wordt door de 
ouderling en een gemeentelid verzorgd. Tevens komt er een Paaskaars. 
Na de dienst is er steeds vaker koffiedrinken. 
 
Samen-op-weg met de Maranathakerk?  
Een groep gemeenteleden vindt de tegenstelling met de hervormde 
Maranathakerk zodanig klein, dat een verdergaande samenwerking of 
wel een fusie onderzocht moet worden. Er wordt een commissie 
samengesteld met uit iedere gemeente 4 leden. Samen met een 
voorzitter doet deze onderzoek naar activiteiten, gevoelens en 
gevoeligheden tussen de beide gemeenten.  
De conclusie is dat verdergaande samenwerking niet zomaar kan. 
Belangrijk punt is de nadrukkelijk andere omgang met de liturgie die 
vanuit de Maranathakerk als bezwaarlijk wordt gezien. Waar de 
Maranathakerk als te vrij van opvatting wordt gezien, wordt de 
Noorderkerk als te behoudend ervaren. Overigens is er gedurende vele 
jaren voor en na dit onderzoek een permanente vertegenwoordiger 
aanwezig tijdens de kerkenraadsvergaderingen. 
 
Prof. Dr. C.A. van Peursen  
(* 8 juli 1920 - † 19 oktober 1996) 

Prof. van Peursen is opgegroeid in Den Haag. Hij werkt als hoogleraar 
filosofie aan diverse universiteiten. Op de Vrije Universiteit geldt hij als 
één van tegenhangers van de aan de VU ontwikkelde reformatorische 
wijsbegeerte. Hij heeft meegeschreven aan het synode rapport over de 
aard van het schriftgezag. Ook theologisch is hij menig predikant de 
baas. In 1984 komt hij in de kerkenraad. Als ouderling stelt hij zich 
enthousiast op bij het bezoekwerk en het organiseren van bijvoorbeeld 
groepshuisbezoek. Hij is één van de belangrijke deelnemers in de zaak 
rond de toelating van doopleden tot het Avondmaal. Mede dankzij zijn 
inspanning komt dr. Puchinger in de kerkenraad. 
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Dr. G. Puchinger  
(* 1 april 1921 – † 15 september 1999) 

(Overgenomen uit Rondom Onze Noorder. Geschreven door M. Rot )  
 
Op 78 jarige leeftijd is overleden ons gemeentelid G. Puchinger. 
Met dr. G. Puchinger verliest onze gemeente een groot man. Iemand 
die, zoals hij het zelf zei: leefde op het landelijk niveau. Werkend aan de 
VU aan het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands 
Protestantisme. Met kontakten op het niveau van de synode. Maar ook 
met kennis en kontakten in de landelijke politiek. Voor de 
buitenstaander een kamergeleerde. Zijn grote verzameling boeken was 
de reden om naar onze wijk te verhuizen. Het huis bevatte meer boeken 
dan een wijkbibliotheek in deze stad. 
 
De omvang van deze grootheid is door onze gemeente niet altijd beseft. 
Voor onze gemeente was hij een meelevend gemeentelid. Naast het 
leven op landelijk niveau nam Puchinger deel aan het gemeenteleven in 
de onze wijk. Op 65-jarige leeftijd kwam hij als ouderling in de 
kerkenraad van de Noorderkerk. Een werk dat hij zeer serieus heeft 
opgevat. Met veel belangstelling voor het geloof van de gewone 
gemeenteleden, omdat het daar in de kerk toch om begonnen is.  
Niet aarzelend om mensen aan te spreken. Met bijzondere dank voor 
het kopje koffie met het plakje cake. Zich soms verhullend achter citaten 
van anderen, die hij natuurlijk wel zelf selecteerde, was hij voor 
sommigen moeilijk te begrijpen.    
 
Hij organiseerde een kerkhistorische kring, waarin ingegaan werd op de 
geschiedenis van de Gereformeerde kerken. Enkele jaren heeft hij 
zichzelf leerling-ouderling genoemd. Op de vergadering soms tot schrik 
van de voorzitter vanwege zijn toch wel aanstekelijke, zijdelingse  
conversatie. Hij organiseerde een foto van de kerkenraad en ook een 
etentje. Hij deed mee aan de werkgroep over het Heilig Avondmaal. Hij 
stond achter de gemeente.  
Als er iets van belang was ging hij er actief mee aan de gang. Eenmaal 
in actie was hij onverwacht dynamisch.  
Zijn tweede ambtsperiode moest hij tot zijn grote spijt eerder 
beëindigen. Hij bleef op zijn manier met de gemeente meeleven. 
 
De kerk zag hij als een bedreigde zaak, waar wij voor op moeten 
komen. Juist die bedreiging maakt het van belang om je er voor in te 
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zetten. Een onbedreigde zaak kan je wel aan anderen overlaten. Op 
wijkavonden heeft hij zich daarom niet onbetuigd gelaten: Voor een 
bedreigde zaak moet je vechten. Dat is ook de moeite waard.   
 
Met G. Puchinger verliest de Noorderkerk een markante figuur. Iemand 
die vond dat u, jij en ik zich moeten blijven inzetten voor het geloof en 
kerk. Dat ieder daar op eigen wijze toe in staat is. 
   
Doopleden en het Heilig Avondmaal 
Het toelaten van doopleden aan het Avondmaal speelt, net als elders al 
jaren. In april 1996 komt er een uitspraak mede dankzij een commissie 
waarin onder andere van Peursen en Puchinger meewerken. Belangrijk 
is dat de gemeente hecht aan stijl en eerbied rond het Avondmaal. De 
doopleden worden toegelaten waarbij de verantwoordelijkheid voor 
goede begeleiding zowel bij de ouders als de kerk wordt gelegd. 

 
 
Ds. H.G. van Viegen 1992 – 1996 
Ds. Gerard van Viegen is de eerste predikant die parttime beroepen 
wordt voor de Noorderkerk.  

Detail broodschaal 
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Een financieel probleem 
Eind 20e eeuw doen zich financiële problemen voor. Deze worden met 
name veroorzaakt door het teruglopen van het ledental. Het is een 
landelijke tendens waarbij de grote steden voorop gaan. Veel inwoners 
en leden vertrekken naar buiten de stad en tevens is er sprake van 
ontkerkelijking.  
Vrijwel alle kerken in Den Haag kampen met deze problemen. De 
inkomsten dalen. Als het kan wordt er bezuinigd. Kosterswerk gaat naar 
vrijwilligers, voorgangers worden parttimer, onderhoud wordt beperkt of 
nagelaten en uiteindelijk worden de gebouwen verkocht, waarna 
herbestemming of sloop volgt.  
 
Voor de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost starten de financiële 
problemen in een situatie met 5 wijken met ieder een volledige 
predikantsplaats, waarbij één gemeente samen kerkt met een 
hervormde gemeente. In 2004 
kerken 3 wijken samen met een 
Nederlandse Hervormde 
Gemeente en is het aantal 
predikantsplaatsen gehalveerd. 
De Noorderkerkgemeente doet 
allerlei pogingen om tot een 
voortzetting te komen. In 
groepjes gaan gemeenteleden 
op zoek naar andere 
wijkgemeenten om te kijken of er 
een samenwerking mogelijk zou 
zijn. Samen kerken, samen een 
gebouw gebruiken enzovoort. 
Vanuit de Kerkenraad voor 
Algemene Zaken en Commissie 
van Beheer wordt dit niet zo 
gezien. Zeker ook omdat er geen 
resultaten te zien zijn. Het leidt 
wel tot goede contacten.   
 
 
 



�����������	
������	��	
 ����� 



����
�
����



 

 

Ds. D.N. Verschoor beroepen 16 december 1996 
Na het vertrek van ds. van Viegen is de financiële situatie rond de 
Noorderkerkgemeente nog steeds zorgelijk. Eigenlijk is het probleem 
dat men een predikant na een beroep tot 65-jarige leeftijd in dienst moet 
houden. Gezocht wordt naar predikanten die tegen hun pensioen/VUT 
aanzitten. Vrij snel komt de gemeente in contact met ds. D.N. Verschoor 
uit Rijnsburg.  
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Begin 1997 maakt ds. Dick Verschoor (uit Rijnsburg) kennis met de 
Noorderkerkgemeente. Hij heeft het beroep aangenomen en zal 17 juni  
in de Noorderkerk beginnen (op zich al een wonder dat een predikant dit 
ziet zitten). Voor het zover is, krijgt hij een ernstige ziekte, waarbij voor 
zijn leven gevreesd moet worden. 
 
Uit Rondom Onze Noorders van deze periode: 
Een grote schrik ging op zondag 6 april 1997 door de kerk toen werd 
meegedeeld dat ds. Verschoor een ingrijpende operatie zou moeten 
ondergaan. Hij moet nu vier tot zes weken wachten op opname. Voor de 
familie Verschoor is dit een emotionele periode. De afscheidsdienst in 
Rijnsburg is uitgesteld. Gevraagd wordt of u wilt bidden voor hem en zijn 
vrouw voor een spoedig herstel (………….). 
Sneller dan verwacht is ds. Verschoor op 6 mei geopereerd. Een 
(in)spannende periode. De vooruitzichten zijn goed. Het blijft een zware 
operatie waarvan herstel niet vanzelf gaat (……………). 
De brief van ds. Verschoor waarin hij meedeelde niet als predikant aan 
de slag te kunnen vormt een belangrijk punt. 
Met dankbaarheid wordt kennis genomen dat het met zijn gezondheid 
de goede kant op gaat. Gezien de omstandigheden toch een 
gebedsverhoring. Zijn besluit wordt gezien de situatie als onvermijdelijk 
geacht (………….). 
Zondag 27 oktober 1997 ging ds. D.N. Verschoor voor in de 
Noorderkerk. Na zijn ernstige ziekte was de verrassing groot dat hij nu 
al zou voorgaan. Met dankbaarheid kijken wij terug op deze 
dienst(……..). De dienst was daarom ronduit indrukwekkend.  
 
Daarna is ds. Verschoor nog diverse malen in de Noorderkerk 
voorgegaan en staat hij ook in het jubileumjaar 2006 weer op het 
rooster.  
 
Nu verder met de Vrije Evangelische Gemeente? 
De gemeente gaat opnieuw op zoek naar een predikant. Uiteindelijk 
leidt dit naar een predikant die gezamenlijk met de Vrije Evangelische 
Gemeente (VEG) beroepen wordt. Het dienstverband zou in de 
verhouding 60% Noorderkerk/ 40% VEG aan de Zoutkeetsingel 
verdeeld worden, zonder verder verplichtingen tussen de gemeenten. 
Het beroep is kerkrechtelijk complex maar wordt voortvarend 
uitgebracht. Tegen alle gewekte verwachtingen in wordt dit beroep niet 
aanvaard. 
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Wel wordt naar aanleiding hiervan gezocht naar verdere mogelijkheden 
tot samenwerking tussen de VEG en Noorderkerk. Dit leidt niet tot 
volledig samen kerken. Wel zijn er gezamenlijke zomerdiensten en 
passiediensten. Ook wordt samengewerkt bij de catechese. 
 
Nogmaals Maranathakerk 
Vanaf november 1997 zijn er weer contacten om tot samenwerking met 
de Maranathakerk te komen. Eind 1998 loopt dit uit op de 
gemeenschappelijke conclusie dat de Maranathakerk en Noorderkerk 
op dat moment niet samen kunnen, omdat er grote verschillen zijn: 
in beleving van de liturgie en in inzichten met betrekking tot het gebruik 
en de handhaving van beide kerkgebouwen. 
 

 
 

Ds. A. van der Deijl 1999 - 2000 
Bij het zoeken naar een predikant is al eerder contact geweest met ds. 
Arie van der Deyl. Deze in Den Haag wonende predikant gaat 
regelmatig voor in de Noorderkerk en heeft er wel wat mee. Bij het 
zoeken naar een predikant is hij dan al enkele keren in beeld geweest. 
Verzoeken om naar de Noorderkerkgemeente te komen had hij echter 
steeds niet positief kunnen beantwoorden. Op 10 januari 1999 preekte 
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hij in de Noorderkerk op het moment dat het gemeenschappelijk met de 
VEG uitgebrachte beroep dreigde af te ketsen. Ds. van der Deijl gaf aan 
dat hij bij bedanken voor dit beroep beschikbaar zou zijn. Dit blijkt 
enkele dagen later van pas te komen.   
Bij zijn komst noemt hij één voorwaarde. Als hij weer een vrouw zou 
vinden die niet in Den Haag wilde wonen dan zou hij vertrekken. Deze 
voorwaarde lijkt heel redelijk. Hoe zou hij een vrouw kunnen vinden die 
niet in Den Haag zal willen wonen. Zijn huwelijk in de Noorderkerk 
betekent het einde van het dienstverband. 
 
De druk op het voortbestaan van de gemeente gaat weer onverminderd 
verder. In oktober 1999 sluit de kerkenraad een nieuw contract af voor 
een copyprinter ter vervanging van de stencilmachine. Het contract is 
voor 7 jaar, omdat dat voordeliger is. De kerkenraad heeft nog steeds 
vertrouwen in de toekomst.  
 
Pastor A.G. Tulling 2000 - 2004 
Hoe nu verder na het vertrek van Ds. van der Deijl. De ingestelde 
werkgroep toekomst Noorderkerk stelt voor iemand te benoemen voor 
het predikantswerk in de Noorderkerkgemeente en stelt daarbij dat het 
bij elkaar houden van de gemeente voorop staat.  
De gemeente heeft een geschikt gebouw nodig om kerkdiensten te 
houden. Onderzocht moet worden wat het onderhoud van de 
Noorderkerk kost. Blijkt het mogelijk een goedkoper gebouw in de buurt 
te vinden dan is dit bespreekbaar. Op voorhand is gesteld dat het 
kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente wat betreft omvang 
en plaats niet als oplossing wordt gezien. 
Dit plan kan alleen maar ingevuld worden als er een geschikte persoon 
gevonden kan worden voor het predikantswerk. Deze wordt gevonden 
dankzij de heer C.P. Driesprong, preekvoorziener van Den Haag-Oost 
en al vele jaren bekend in domineesland. Voorgesteld wordt de heer Ad 
Tulling (64 jaar) te benoemen voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden van predikant. Hij is jaren als hulppredikant werkzaam 
geweest in de Reformierte Kirche in Duitsland. Zijn theologische 
opleiding volgde hij op de bijbelschool in Doorn. Hij is voorzitter van de 
Nederlands Hervormde gemeente Bezuidenhout en als zodanig 
betrokken bij het SOW-proces.  
Op een gemeenteavond wordt dit voorstel besproken en kennis 
gemaakt. Aan het eind van de avond is (in zijn afwezigheid) de mening 
van de aanwezigen gepeild. Men is onder de indruk van deze 
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mogelijkheid en staat unaniem achter dit voorstel. Op 3 september 
wordt hij bevestigd voor het predikantswerk in de Noorderkerk. Van 
buiten de wijk wordt pastor Tulling gezien als de laatste man die de 
gemeente in de Noorderkerk zal leiden.  
De aanpak werkt in die zin averechts. Met pastor Tulling krabbelt de 
gemeente na alle teleurstellingen weer op. Een bijbelstudiegroep, 
catechese en aandacht voor jongeren komt op.  
De mogelijkheden om naar een ander gebouw te gaan of met een 
andere gemeente samen te gaan doen zich echter niet voor. Nadat het 
contract met pastor Tulling enkele malen verlengd is, wordt afscheid 
genomen met een grote receptie en een bij hem passende maaltijd met 
de gemeente. 
Inmiddels is dan al een opvolger gevonden in de persoon van ds. J.G. 
Meynen.  
 
Fusie Protestantse Kerk in Nederland 
Na een lange periode van overleg fuseerden de Nederlandse 
Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de 
Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden op 1 mei 
2004 tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 
 
Plaatselijk fuseerden in 2004 veel PKN-wijkgemeenten van Den Haag 
en Loosduinen tot de Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage. De 
Gereformeerde Kerk van ’s-Gravenhage-Oost was tot het laatst in de 
fusiebesprekingen betrokken maar fuseerde uiteindelijk niet. De 
Gereformeerde Samen-op-Weg wijken Duinzichtkerk en Lukaskerk 
waren voor de fusie. De wijken Noorderkerk en Pax Christikerk, die in 
de plaatselijke plannen al niet meer voorkwamen, waren tegen de fusie. 
De Gereformeerde Samen-op-Weg wijk Christus Triumfatorkerk gaf de 
doorslag. De wijken die voor waren zijn uiteindelijk toch overgegaan 
naar de grotere Haagse PKN-gemeente. Hier geen heftige discussies of 
meningsverschillen, maar verschil van organisatorisch inzicht. 
   
Na de overgang naar de PKN wordt de functie van de Commissie van 
Beheer overgenomen door het College van Kerkrentmeesters. Dit 
College is zelfstandig verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid 
betreffende de kerkelijke materiele zaken (gebouwen, predikant, 
aanstellen personeel). De Algemene Kerkenraad houdt zich dan bezig 
met het vaststellen van het beleid.  
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Ds. J.G. Meynen 2004 - heden 
Nadat het komende vertrek van pastor Tulling duidelijk is, wordt al vrij 
snel contact gevonden met ds. Jan Meynen. Deze pakt het pastoraat 
grondig aan. Hij introduceert met succes een spreekuur en stimuleert 
activiteiten. Hiernaast was hij actief als voorzitter van de Stichting 
Alledagkerk in Amsterdam en werkt onder drugsverslaafden en 
daklozen in de Pauluskerk in Rotterdam. 
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Predikanten over de Noorderkerk 
 
Ds. J. Winter  
Preekte de eerste keer in de Noorderkerk op zondagmiddag 27 december 
1964. Bevestigde candidaat ds. T. Bergsma in het ambt. 
Steeds meer is mij in de loop van de tijd opgevallen hoe hartelijk velen in de 
Noorder met elkaar omgaan. Natuurlijk merk je ook wel iets van strubbelingen, 
maar waar is dat niet? En wat ik bewonder: de inzet om voort te gaan, hoe 
klein de gemeente inmiddels geworden is. Dat is ook de reden dat ik mij in de 
Noorder altijd goed thuis voel en met verwachting uitzie naar de viering van 
haar eeuwfeest. 

  
Mw. Ds. T. Bergsma 
De Noorderkerk heb ik altijd een mooie kerk gevonden. Ruim van vorm en toch 
besloten. Met een mooi verzorgd liturgisch centrum. Een fraai houten 
kunstwerk met de vier evangelisten onder het front van het orgel. Menig 
organist wist de gemeente tot enthousiast zingen te brengen.  
Omdat er steeds plannen opdoken om de kerk te sluiten, werd besloten het 75-
jarig jubileum uitvoerig te vieren. Het was immers onduidelijk of de 100 gehaald 
zou worden… 
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Ik herinner mij ook dat mensen zich tot en met willen inzetten voor het behoud 
van de kerk en gemeente! Ook nu .. Daar heb ik al die jaren veel bewondering 
voor gehouden.  
 
Ds. H.G. van Viegen 
Ik herinner me dat ik in 1992 begon met een uitgebreide kennismakingsronde. 
En daar fietste je dan met je plattegrond in je binnenzak. Intensief, maar ook 
heel bijzonder om je gemeente te leren kennen. Dat vond ik toch wel de 
charme van de kleine kudde Noorderkerk. Op de meeste plekken kom je als 
predikant aan zo’n pastorale ronde helemaal niet meer toe. 
 

 
 
Heel eigen aan de Noorderkerk waren de massaal bezochte bazars. Natuurlijk 
met een haringstal bij binnenkomst en verder een onafzienbare hoeveelheid 
losse goederen. Als de deur los ging, stortte een meute kooplustigen zich naar 
binnen en moesten de vrijwilligers zich werkelijk schrap zetten om staande te 
blijven. Naast de mooie bedragen die er mee gemoeid werden binnengebracht, 
denk ik dat dit werk zeker ook goed was voor de saamhorigheid.  

 
 
 



�����������	
������	��	
 ����� 



����
�
����



 

Ds. Dick N. Verschoor 
Hij kent de Noorderkerk vanuit zijn jeugd, heeft zelfs even verkering met een 
meisje uit de Noorderkerk. Hij liep stage bij ds. Van Bekkum in Monster. 
Maakte de dienst na het overlijden van ds. S. van Bekkum mee in 1977. In 
1996 werd hij beroepen. 

 
Wat mij intussen aan het oude gebouw opviel was dat de inwendige uitstraling 
met het klimmen der jaren er duidelijk op vooruit gegaan was. Aanvankelijk 
imponeerde mij het grote orgelfront, later het prachtig uitgevoerde liturgische 
centrum, en nu het schitterende ronde raam aan de straatzijde. Omdat de 
galerij is weggehaald, komt de serene kleurenpracht van dit raam nu pas goed 
tot uitdrukking, vooral wanneer het zonlicht er ´s morgens doorheen straalt. En 
bovendien wat mij steeds opvalt aan de mensen in dit kerkgebouw is de 
warmte, het gevoel van saamhorigheid en vooral de gedreven inzet voor de 
velerlei activiteiten, een kleine groep maar levendig en enthousiast tot en met. 
 
Ds. Arie van der Deijl 
Op 9 december 1990 ging ik voor het eerst voor in de Noorder, zoals ik vaker 
als gastpredikant mag voorgaan. Toch moet ik van het begin af een band 
hebben ervaren met deze wijkkerk. Want toen niet lang daarna mijn vrouw 
ernstig ziek bleek, was de Noorderkerk één van de twee Haagse wijkkerken 
waar ik de vrijmoedigheid had, in de zondagse voorbede ook haar naam te 
noemen.  
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Ds. A.J. Dondorp 
Hoog in de gevel, boven de ingang van de kerk staat in grote letters: 
HOORT HET WOORD DES HEEREN 
Meer dan 100 keer heb ik in de Noorderkerk gepreekt en pas na jaren heb ik 
het gezien. Want alleen als je omhoog kijkt, zie je het. 

 
 
En dan nog 
Bij het schrijven van de geschiedenis van de Noorderkerkgemeente 
komen vlagen uit het verleden naar boven. Sommige zaken zijn goed 
gedocumenteerd aangedragen, andere niet gezien of ‘volkomen’ buiten 
beeld gebleven. Veel verhalen gehoord, soms moeilijk weer te geven. 
De tijd en het geheugen zijn te kort om het te bevatten. Met de hiervoor 
weergegeven feiten in gedachten, is het een wonder dat de gemeente 
nog bestaat. 
Er is dan ook meer aan de hand. Gedurende al die tijd is er tussen al 
die leden en ex-leden gesproken over doodgewone dingen van de tijd 
waarin zij leefden. Maar ook - en dat maakt het verschil - over de dingen 
die zij geloofden en verwachtten. Felle discussies over waarheid, maar 
ook liefdevolle woorden over het geloof. Honderden bezoeken zijn 
gebracht, nog meer gebeden zijn uitgesproken. De kerkelijke gemeente 
is nog één van de weinige organisaties waar leden van alle leeftijden 
samenleven en werken. 

 
100 jaar na de in gebruikname van het kerkgebouw is de 
Noorderkerkgemeente een kleine, actieve grotestadsgemeente waarin 
vele leden een bijdrage leveren aan en betrokken zijn bij de 
verschillende activiteiten die er plaatsvinden o.a.: 
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kinderoppas tijdens de kerkdienst, kindernevendienst, kindercatechese, 
catechisatie voor jongeren, bijbelstudiegroep, autorijdienst, zusterraad, 
bazargroep, commissie bijzondere diensten, werkgroep 
Kompasdiensten, Commissie Citydiensten voor iedereen (een activiteit 
van de hele Geref. Kerk ’s-Gravenhage-Oost) en dat naast een 
kerkenraad en wijkraad van kerkrentmeesters.  
 
De gemeente werkt in de zomermaanden samen met de Vrije 
Evangelische Gemeente. Ook is er een goede samenwerking met leden 
van de Katholiek Apostolische Gemeente. 
 
PREDIKANTEN  
Ds. D. Ringnalda               12 november 1905 – 15 mei 1932 
Ds. A.G. Barkey Wolf        10 april 1929 – 5 maart 1947 
Ds. D. Roest                      7 december 1947- 9 september 1951 
Ds. W.C. v.d. Brink            28 november 1951- 27 november 1960 
Ds. K. Welbedacht             12 mei 1957 in de Westerkerk; in de 

Noorderkerk 1961- 6 september 1964 
Ds. S. van Bekkum            16 mei 1965 – 12 november 1977† 
Mw. ds. T. Bergsma          Pastoraal medewerker 1 juni 1979 

4 januari 1981 – 23 januari 1991 
Ds. H.G. van Viegen          6 september 1992 - 29 september1996 
Ds. D.N. Verschoor           Beroepen 16 december 1996 
Ds. A. v.d. Deijl                  7 maart 1999 - 18 juni 2000 
De heer A.G. Tulling          3 september 2000 - 9 oktober 2004 
Ds. J.G. Meynen                14 november 2004 – heden  
 
KOSTERS   
De heer Broer   1906 - 1931  
De heer A. Kars 1931 - 1963  
De heer A.M. v.d. Pol 1963 - 1986  
Mevrouw G. Groen-Vrolijk  1986 - 1999  
Mevrouw A. Veenstra-Robbertsen 1999 - 2006*  
 
* De laatste koster is vrijwilliger. Vanaf dit moment wordt voor schoonmaken en 
andere kostersdiensten ook een beroep gedaan op de overige gemeenteleden. 
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DEEL III De Noorderkerk op weg 
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Voor de komende vijf jaar (2006 – 2010) heeft de Algemene Kerkenraad 
(AK) van de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost (GKO) ingestemd 
met een beleidsnotitie. Deze notitie geeft de huidige situatie binnen de 
GKO weer en beschrijft de verwachtingen naar de toekomst. In de 
beleidsnotitie zijn uitgangspunten verwoord die gemeenschappelijk 
gelden voor de verschillende wijkgemeenten. Het College van Diakenen 
van de GKO heeft in aansluiting hierop de diakonale uitgangspunten 
voor de komende jaren beschreven. 
De uitgangspunten en toekomstverwachting van de AK en het College 
van diakenen zijn in dit deel kort weergegeven. Als wijkgemeente 
binnen de GKO geeft de Noorderkerk op bescheiden wijze – gebaseerd 
op de gemeenschappelijke uitgangspunten en toekomstverwachting - 
invulling aan het gemeente-van-Christus-zijn: de Noorderkerk op weg.   
 
De Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost (GKO)  
Geloofsuitgangspunt 
Het is geen geheim dat de Kerk van Christus in ons land in snel tempo 
krimpt en naar de rand van de samenleving wordt verwezen. De 
tijdgeest en het heersende mensbeeld maken het geloof in en de band 
aan God moeilijk en staan persoonlijke overgave aan de Here Jezus in 
zijn verlossend lijden en sterven in de weg. Deze ontwikkelingen roepen 
gemeenteleden op tot groter trouw aan het Evangelie, tot meer 
verdieping van het geloof, tot meer onderlinge band en liefde en tot een 
persoonlijk getuigenis in onze wereldlijke samenleving.  
 
Als Geloofsuitgangspunt dient het leven van de vroeg-christelijke 
gemeente waarvan in Handelingen 2, vers 42 is geschreven dat “ze 
trouw bleven aan het onderricht van de apostelen, met elkaar een 
gemeenschap vormden, het brood braken en zich aan het gebed 
wijdden”. De GKO is van mening dat alleen op die manier de Kerk een 
overtuigend woord voor de wereld heeft en alleen daardoor ...”in de 
gunst van het volk” (Handelingen 2, vers 47) kan komen – namelijk door 
een leefwijze en een toewijding waarvan wordt ingezien dat die de 
toekomst heeft. 
Dit uitgangspunt moet in onze wijkgemeenten voortdurend gestalte 
krijgen. Het vraagt een voortgaande toerusting van gemeenteleden 
willen zij gevolg kunnen geven aan hun roeping tot diaconale en 
missionaire activiteiten. “Zo de Heer de stad niet bouwt, vergeefs 
werken de bouwlieden” (Psalm 127).  
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Materiële zaken 
Wat betreft de gebouwen bestaan er de komende jaren binnen de GKO 
geen plannen tot sluiting of verkoop. Wel maakt de achteruitgang in 
ledental het nodig om andere financiele bronnen aan te boren, die voor 
de instandhouding van de gebouwen en wijkgemeenten kunnen worden 
ingezet. Naast verhuur wordt in toenemende mate bekeken welke 
mogelijkheden van sponsoring van speciale projecten door derden zich 
voordoen.  

 
 
Wat wil de GKO zijn? 
De GKO vindt het van groot belang een inhoudelijk antwoord te geven 
op de verschillende maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij 
tegelijkertijd het besef leeft, dat maatschappelijke trends niet zomaar 
gekeerd kunnen worden. Het onbehagen in onze maatschappij, de 
toename van depressiviteit, het losgeslagen gedrag, het uitstelgedrag 
en het wanhopig zoeken naar zingeving en levensmotieven geven ons 
echter volop (nieuwe) kansen. 
Om met Augustinus te spreken, we leven hier “in de stad van de 
mensen” en niet  “in de stad van God”. Zelfs als de Kerk in zijn huidige 
verschijningsvorm nog verder naar de rand van de samenleving wordt 
verdreven of zelfs zou verdwijnen, zal dit de uiteindelijke komst van de 
stad van God niet verhinderen. In plaats van onze gebouwen kan men 
zich best huisgemeenten als lichtdragers voorstellen, zoiets is ook niet 
ongewoon geweest in de vroege Kerkgeschiedenis.  
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Juist omdat we verblijven “in 
de stad van de mensen” 
zullen we als gemeente van 
Christus zichtbaar moeten en 
willen zijn. In het licht van ons 
Geloofsuitgangspunt zullen 
onze wijkgemeenten 
zichtbaar zijn als havens voor 
verdwaalden en als centra 
voor herbezinning en 
herontdekking van de zin der 
dingen in het Licht van de 
God van Israël en het 
Evangelie van Jezus 
Christus. 
 
Voor de komende jaren 
betekent dit dat de GKO een 
diaconaal-missionaire Kerk 
wil zijn, bedoeld om het 
geloof te verdiepen en de 
toewijding en onderlinge 
gemeenschap te versterken. 
Gemeenschappelijke 
elementen zijn het toerusten 
van de gemeente als 
zendingsgemeente door 
gebed en het vrijmaken van 
middelen om diakonale- en 
zendingsactiviteiten te 
ondersteunen.  
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Het College van Diakenen: Verantwoordelijkheid in Christus  
Thema 
Het College van Diakenen heeft voor de komende jaren (2006-2010) 
“Verantwoordelijkheid in Christus” als diaconaal thema gekozen. 
Hiermee geeft het College van Diakenen kernachtig weer dat het een 
belangrijke diaconale opdracht is om vanuit een christelijke 
verantwoordelijkheid gelovige en ongelovige mensen meer bij elkaar te 
brengen, op elkaar te betrekken en oog te krijgen voor elkaars vragen 
en noden. De Diaconie is van mening dat christenen op deze manier 
ook zorg dragen voor de heelheid van mens en schepping.  
 
Uitgangspunten 
Het College van Diakenen van de GKO wil in deze samenleving vanuit 
een door Christus geïnspireerde medemenselijkheid zorgdragen voor 
mensen in de knel en hen, waar mogelijk, materieel en immaterieel 
ondersteunen om op deze manier te bouwen aan het Koninkrijk van 
God. 
Het college kiest er voor zich in hoofdzaak - met en via de wijkdiakenen 
- te richten op de mensen in Den Haag-Oost, streeft er naar maatwerk 
te leveren en werkt zoveel mogelijk samen met andere organisaties en 
instellingen door aan te haken bij bestaande initiatieven in de wijk.  
Gezien de maatschappelijke situatie en leefomgeving in de wijken van  
Den Haag Oost heeft het college besloten nadruk te leggen op de 
diakonale werkgebieden ‘armoede, economie en sociale zekerheid’ en 
‘zorg (ouderen, gehandicapten, verslaafden etc.)’.  
 
De Noorderkerk op weg 
Wat betekenen de uitgangspunten en toekomstvisie van de GKO voor 
de Noorderkerk?  
De Noorderkerkgemeente wil een gemeente zijn die geen concessies 
aan de tijdgeest wil doen, waar een voluit bijbelse en christocentrische 
boodschap wordt gebracht en waar aandacht is voor (de kracht van) het 
gebed.  
Voor de komende jaren worden geen concrete fusies of federaties 
verwacht met andere christelijke, al dan niet PKN-wijkgemeenten. Wel 
wordt er met deze gemeenten samengewerkt in het Oecumenisch 
Beraad Duinoord, waarmee tweemaal per jaar een oecumenische 
dienst georganiseerd wordt.  
Er zijn goede relaties met de Vrije Evangelische Gemeente aan de 
Zoutkeetsingel. In de stille week en de zomermaanden worden 
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gemeenschappelijke diensten gehouden. Verder werkt men samen bij 
de catechese.  
 
De wijkgemeente heeft een zorgelijke tijd achter de rug en is nu bezig 
weer een visie op de toekomst te ontwikkelen. In 2006 moet dit leiden 
tot een plan hoe de wijkgemeente zich als zendingsgemeente in haar 
wijk wil profileren. Zeker is dat de nu functionerende Citydiensten - in 
2003 in de Noorderkerk voortgezet na het besluit van de AK de diensten 
in de Lutherse kerk te beëindigen - en de Kompasdiensten hierbij een 
rol zullen spelen. Ook het jubileum is een aanleiding zich naar buiten te 
profileren (discussie-avond, straatfeest). De wijkgemeente is dankbaar 
voor de stimulerende rol van ds. J.G. Meynen, die sinds 2004 als hulp in 
het pastoraat werkzaam is. 
 
 

Samenvattend 
De Noorderkerkgemeente verwacht de komende jaren op weg te zijn. 
Als diakonaal-missionaire gemeente van Christus in de stad. Onderweg 
groeiend in het geloof en ten dienste van de buurt en de stad. Hoeveel 
jaren worden toegevoegd is onbekend. Hoe de weg eruit ziet en wat dit 
brengen gaat evenmin. Van belang is dat de basis het Woord des 
Heeren gehoord wordt.  
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Nog steeds brood op de plank 
Uit Kerk in Den Haag september 2006 door Margot C. Berends 

 
De Noorderkerk: een kleine, dappere gemeente die het gereformeerde 
hoofd boven water weet te houden. Mede dankzij allerlei 
dwarsverbanden heeft deze kerk dit jaar het honderd-jarig bestaan 
gehaald.  
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Bijlage 1 Uit het register van beschermde monumenten 
 
REGISTER VAN BESCHERMDE MONUMENTEN IN DE GEMEENTE 
’s-GRAVENHAGE (MONUMENTENVERORDENING ’s-GRAVENHAGE) 
 
PLAATSELIJKE AANDUIDING: Schuytstraat 9 - 11 
 
KADASTRALE AANDUIDING: Sectie: N Nummer: 4521 
 
OMVANG BESCHERMING: Geheel 
 
OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT: 
 
Noorderkerk. Kerk der Gereformeerde Gemeente. 
 
Gereformeerd kerkgebouw, gebouwd in 1906 naar ontwerp van J.C. Wentink te 
Utrecht. Verbouwingen 1956 en 1968. Zaalkerk in neoromaanse trant. 
Rechthoekig gebouw dat met een der lange zijkanten aan de straat is 
geprojecteerd waardoor een zijgevel als façade is behandeld. Het in baksteen 
opgetrokken bouwwerk vertoont aan de straat een hoge puntgevel, waarin 
twee rondboogvensters en een groot roosvenster, alsmede een portaal met 
wimberg, geflankeerd door natuurstenen pilasters met kapitelen, vrij vertaald 
naar de ionische orde, en beeldhouwwerk met bladmotieven. Rechts een 
zwaar aangelegde klokketoren met in de klokkenverdieping in iedere gevel 
drievoudige galmgaten op deelzuiltjes met dobbelsteenkapitelen. Driehoekige 
gevelbeëindigingen waarboven een naaldspits met ruitvormige dakvlakken. 
Aan de linkerzijde van de voorgevel een lage toren met bovenin in elke gevel 
twee paar gekoppelde vensters op deelzuiltjes. Het witgepleisterde interieur, 
verlicht door rondboogvensters met eenvoudig gebrandschilderd glas, heeft 
houten tongewelven, in de hoeken rustend op korbelen die opgaan vanaf 
gebeeldhouwde en gepolychromeerde kraagstenen.  
In de oostelijke wand een grote nis met het in neobarokke stijl uitgevoerde 
orgel met rugpositief en tribune, vervaardigd door de Fa. Proper te Kampen in 
1907.  
De preekstoel met houten kuip op natuurstenen voet, oorspronkelijk onder dit 
orgel, is bij de laatste verbouwing overgebracht naar de linkerzijde van het 
liturgisch centrum. Tegen de westelijke wand een tribune uit de bouwtijd.  
 
De kerk bezit vijf grote en vier kleine koperen kronen uit de bouwtijd. 
Als voorbeeld van de in Den Haag zelden toegepaste neoromaanse stijl is deze 
kerk uit architectuur-historisch oogpunt van belang. Het beeldhouwwerk aan de 
voorgevel is artistiek van goede kwaliteit. 
Kerkgebouw van algemeen belang voor de gemeente 's-Gravenhage wegens 
zijn schoonheid en architectuur-historische waarde. De tot de inventaris 
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behorende roerende en onroerende zaken, vermeld in het bovenstaande, zijn 
in de bescherming begrepen vanwege de kunsthistorische waarde. 
 
 

Bijlage 2 Programma 100 jaar Noorderkerk 
 
Feestelijke start met een dienst op zondag 15 januari 2006. 
Thema “100 jaar Noorderkerk, geen klokken wel geluid!!!”. 
 
Jubileum katern “Het verleden” 10 x bij het wijkblad Rondom Onze Noorder. 
Aandacht voor historie, herinneringen en voor de jongste leden. 
 
Op 10 mei een discussie avond over de ontwikkelingen in de kerk rond het 
vraagstuk Israel en de Palestijnen. 
 
Zaterdag 10 juni straatfeest zie elders in dit boekje. 
 
Reünie voor oud-leden en leden op zaterdag 30 september. 
 
Puzzeltocht door Noorderkerk-Kids op zondag 1 oktober. 
 
Vrijdag 6 oktober korenconcert met Schevenings Mannenkoor en Exceptionals. 
 
November: Workshop negro spirituals voor getalenteerde gemeenteleden en 
anderen. Enkele malen oefenen en dan het laten horen en zien in een dienst. 
 
November: concert huidige organisten. 
 
Zaterdag 16 december receptie met sprekers en een tentoonstelling. 
 
Zondag 17 december dankdienst. 
De organisatie wordt gedaan door een groot aantal leden en ook niet-leden. 
 
Voor dit jaar wil de gemeente nog een opbrengst over houden voor het 
Jacobshospice en het project Spiegelkamer.  
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Colofon 
Dit jubileumboek is 
samengesteld door M. Rot en 
M. Paardekooper. Belangrijke 
bijdragen van ds. J.G. 
Meynen. De enthousiaste 
medewerking van H.J.Ph.G. 
Kaajan (oud-Noorderkerklid),  
J.A.E. van Deemter en Margot 
C. Berends kunnen niet onvermeld blijven. Wij bedanken ook voor de steun 
van alle anderen. Ook als wij die hier niet vermeld hebben. 
 
Foto’s 
De meeste actuele in- en exterieur foto’s zijn gemaakt door F. Jongsma. 
Verder foto’s J. Turnbull, J.A.E. van Deemter, M. Rot en anderen. 
 
De historische foto’s: 
De foto van de voorgevel gemaakt door de firma E.A. Blitz & Zn, Moreelselaan 
5, Utrecht. Vermoedelijk uit 1906.  
De interieurfoto uit 1906 (nog zonder orgel) is in ieder geval ook uitgegeven als 
prentbriefkaart door Boekhandel A. van Zijl.  
Foto Generale Synode, Drukker-Uitgever W. Zwagers, Rotterdam  
Foto J.C. Wentink via de familie.  
 
Drukwerk: Opmeer drukkerij BV, Den Haag 
 
Uitgave: 
Stichting Vrienden Noorderkerk Den Haag 
Word donateur giro 7998973 

 
 


