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Kindje in ongerechtigheid 100 jaar
BEWUSTZIJN

In liefst drie etap-
pes viert de Kerk
tussen de Dijken
in Nij Altoenae dit
jaar haar eeuw-
feest. En toch
doen ze het sober,
zonder ballonnen
en vlagjes, zoals
dat goede gerefor-
meerden betaamt.

WIEBE VAN DER HOUT

D
e voorgangers van de ge-
reformeerde moederker-
ken in Sint Annaparochie
drukten de ‘broeders van

de dijken’ in 1913 op het hart vooral
niet kerkje te gaan spelen. De oprich-
ting van een Vereniging voor Chris-
telijke Belangen aan de Oude en
Nieuwe Bildtdijk – met een cateche-
selokaal – werd de voorbode van een
eigen kerk. Dat gebeurde in navol-
ging van stichting van een christelij-
ke school in 1903. De kerk kwam er
in 1918 op een destijds tamelijk lege
plek, waar tegenwoordig het dorp
(sinds 2005) Nij Altoenae met zijn
driehonderd inwoners ligt.

De kerk werd gebouwd ‘an ’t We-
chy’, zoals de later Schuringaweg ge-
doopte verbindingsweg tussen Ou-
de en Nieuwe Bildtdijk werd ge-
noemd. ,,’t Waar ’n pâd, later bepúnd
en asfalteerd’’, vertelt Adriaan Stap
van de jubileumcommissie.

Zijn hele 65-jarige leven is de oud-
eigenaar van een timmerfabriek in
Sint Jacobiparochie verbonden ge-
weest met deze gereformeerde kerk.
Pake was medeopichter van christe-
lijke school en kerk, hait was boek-
houder en organist.

Voor het jubileum wroette hij
driftig in de kerkgeschiedenis. Daar-
in valt vooral de Bildtse eigenzinnig-
heid op. In Sint Anne bijvoorbeeld

bleven na de landelijke samenvoe-
ging in 1892 van twee gereformeer-
de afscheidingen uit de Nederlandse
Hervormde Kerk toch een geschei-
den A-kerk en B-kerk. Die weigerden
beide de ook voor een eigen kerk
strijdende gereformeerden van de
Bildtdijken tijdelijk onderdak te bie-
den. De Stannebuurtster vroede va-
deren noemden de kerk enkele kilo-
meters verderop zelfs een ‘kindje in
ongerechtigheid geboren’.

De ‘groate’ kerk (van 1928), waarin
gisteren een dankdienst voor de
kerkinstitutie van honderd jaar gele-
den werd gehouden, is niet het eer-
ste godshuis. Enkele tientallen me-
ters verderop verrees in 1918 een
kerk met 210 plaatsen. ,,Dy waar ge-
lyk al te klain. D’r waren al 190 beli-
dende leden.’’ De eerste dominee

werd na verre ‘hoorreizen’ naar
Twente, Drenthe en de Veluwe uit
Meliskerke in Zeeland gehaald.

Tijdens het grasduinen in de no-
tulen schrok Stap van de strengheid.
Gemeenteleden werden liefdeloos
uitgesloten als zij niet recht in de
leer waren, vooral door de hard oor-
delende predikanten. ,,’t Deed mij
goed dat myn pake in dut soort
kwessys nag wel teugenstimd het.’’

De offervaardigheid voor de kerk

was groot. Dat er wat rijke boeren
waren, kwam goed uit. In de kerken-
raadsnotulen van 1918 stond dat
,,Joh. Swart, als er nog iets te min
mocht zijn, zoude aansuveren’’.

Deze Johannes Swart stelde ook
enkele weken zijn boerenschuur be-
schikbaar als kerkzaal. In die ruimte
is op 22 april een kerkdienst in oude
kleding als onderdeel van de jubi-
leumviering. Op 15 juli volgt ook nog
een dienst in de eerste kerk, die nu
als bedrijfsruimte achter een aange-
bouwd huis wordt gebruikt.

De Kerk tussen de Dijken met 450
plaatsen telde ooit zelfs 700 leden.
Inmiddels is de pastorie afgestoten,
want de laatste dominee vertrok al
eind jaren tachtig. De parttime pas-
toraal werkers van deze eeuw kwa-
men allen van buitenaf.

,,Met ’t geld van de ferkoop fan de
pastory is de kerksaal opknapt,
kwammen d’r stoelen in plak fan
banken. D’r is ok ’n foyer maakt,
wer’t wy foor de kerkdiensten al kof-
fy drinke. ’t is meer ’n gemeen-
skapsrúmte worren.’’

De gemeente telt nu nog 220 le-
den, van wie er tussen de 70 en 100
ter kerke gaan. Er staan nu 110 stoe-
len, wat tot bijna het dubbele kan
worden uitgebreid bij gelegenheden
zoals de dankdienst gisteren. ,,’t
Waar ’n sobere maar feestlike dienst
sonder ballonnen en flaggys. Al bin-
ne wy protestants wy blive griffer-
meerd. Aigengeraid ok. D’r is over ’n
streekgemeente praten, maar wy
gaan sels deur, ok al binne d’r tekor-
ten. As God ’t wil, wort deuze ge-
meente ooit 200 jaar.’’

‘As God ’t wil,
wort deuze
gemeente
ooit 200 jaar’

De 90 jaar oude kerk van de 100 jaar geleden geïnstitueerde gereformeerde kerk van wat tegenwoordig Nij Altoenae heet en nu veel dichter bebouwd is.


