
     Van het Bestuur 
 
 

Dit jaar van de corona pandemie 
heeft gezorgd voor een minder fre-
quent vergaderschema. Maar er zijn 
wel werkzaamheden uitgevoerd.  
De wand achter de kansel in de 
kerkzaal is gewit. Sinds de restaura-
tie in 2015 had deze muur last van 
waterdoorslag. Het stucwerk aan de 
buitenzijde is vorig jaar vernieuwd, 
dit jaar was de wand droog genoeg 
om opnieuw te witten. 
We hebben een pomp om het hoge 
grondwater, dat zorgt voor de over-
last in de diepe kelder weg te pom-
pen. Deze pomp met schakelaar 
moet nog definitief aangesloten 
worden. 
Hans Visser is vanaf het begin van 
de stichting secretaris. Statutair 
mogen we 8 jaar bestuurslid blijven. 
Voor een soepele overgang naar 
een nieuw bestuur is hij nu terugge-
treden. Daarmee markeert hij een 
volgende stap in 50 jaar betrokken-
heid bij het gebouw. Reeds in de 
jaren 60 was hij er actief bij betrok-
ken. Zijn opvolger is Jan Kist. Jan 
heeft ervaring in het management 
van het onderwijs en zal de nodige 
correspondentie op zich nemen. 
Verder wordt Hans Bakels opge-
volgd door Oscar Niessen. Oscar 
heeft ervaring in de installatiewe-
reld. Deze technische kennis is in 
het bestuur zeer welkom. 
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HUURDERS EN GEBRUIKERS 
VAN HET FOREESTENHUIS 1933-
1938 
Tweede deel – 1938: het Gebouw 
voor Christelijke Belangen moet 
zijn deuren sluiten 
 
 
In het eerste deel was te lezen dat 
de pastorie na het vertrek van het 
gezin van dominee Klaver in 1933 
een fikse opknapbeurt onderging 
om het gebouw geschikt te maken 
voor verhuur. Daarna vestigde de 
Gereformeerde Kerk als huurder er 
het ‘Gebouw voor Christelijke Be-
langen’ in.  
Olieboer en gereformeerde koster 
Pieter Homan woonde met zijn 
vrouw Jannetje Kieft in de conciër-
gewoning die op de verdieping was 
gecreëerd. 
De ‘Christelijke Belangen’ gingen 
helaas met veel rumoer gepaard, tot 
grote ergernis van de remonstrant-
se gemeente. Het Foreestenhuis 
bleek veel gehoriger dan tevoren 
was gedacht. Geluiddempende mat-
ten brachten geen soelaas, men 
was gedwongen om rekening met 
elkaar te houden bij de planning van 
activiteiten. Maar ook dat bleek op 
den duur onvoldoende. 
 
Baldadige jeugd 
De groep die de meeste overlast 
gaf en de oorzaak voor de beëindi-
ging van de verhuur zou worden, 
bestond uit de uitbundige gerefor-
meerde jeugd op vrijdagavond. 
Vooral op straat gaven deze kin-
deren zoveel last dat politietoezicht 
nodig leek. Er werd geschreeuwd, 
gejoeld en bij omwonenden aan de 
bel getrokken, terwijl de gerefor-
meerde jeugdleiding nauwelijks op-

trad. Bij de verlenging van het con-
tract in 1935 probeerde het bestuur 
dan ook de jeugdclubs te weren. 
Maar toen de huurder beloofde de 
overlast door de jeugd te zullen be-
teugelen, bleven de clubs gehand-
haafd.  

 
 
Het waren niet alleen de kinderen 
van de clubs die voor de overlast 
zorgden, maar vooral ook degenen 
die buiten moesten blijven en niet 
mochten deelnemen. Deze hang-
jeugd maakte ergerlijk lawaai op de 
stoep van de kerk en men wist niet 
hoe daarmee om te gaan. In maart 
1936 liep het weer eens danig uit de 
hand. Er was met een fles gegooid 
en ook was er een handvat uit het 
gebouw ontvreemd. De ergste bel-
hamel werd dit keer door de veld-
wachter in de kraag gevat en danig 
de mantel uitgeveegd, terwijl de 
werpers van de fles uit de jeugdclub 
gezet.  
 
In 1937 werd bij de verlenging van 
de huur voorgesteld om de ruimte 
boven de consistoriekamer niet 
meer te verhuren. In ieder geval 
mocht deze zaal niet gebruikt wor-
den tijdens de aannemings-
catechisatie op woensdagavond. 
Aarzelend gingen de Gereformeer-
den daarmee akkoord. 
Ondanks alle goede bedoelingen en 
toezeggingen bleken de leiders van 



de jeugdclubs hun deelnemers niet 
in de hand te kunnen houden. En 
op Goede Vrijdag 15 april 1938 
barstte de bom. 
  
De jeugdleiding had door onacht-
zaamheid een boekenruil georgani-
seerd juist op de avond van Groede 
Vrijdag. En zo werd de viering van 
het Heilig Avondmaal ernstig ver-
stoord door het gebruikelijke ge-
stommel en rumoer in de hal. Hal-
wacht broeder Wormsbecher kon 
voorkomen dat de kinderen in de 
hal gingen gillen, maar er was die 
avond tot overmaat van ramp ook 
nog een hond meegenomen die aan 
het blaffen werd gemaakt. En dat 
geblaf klonk hinderlijk door in de 
kerkzaal. 
 
Reiniging van de tempel 
Nu was de maat voor ds. Lucie van 
Dalfsen vol: direct na de verstoorde 
dienst deed ze haar beklag bij twee 
leden van de kerkenraad. En thuis-
gekomen schreef ze een vlammen-
de brief aan het bestuur. Daarin riep 
ze op om het voorbeeld van Jezus 
te volgen en de ‘beesten’ (de onbe-
teugelde jeugd) en de ‘wisselaars’ 
(de jeugdleiding) te verjagen uit de 
‘voorhof’ (de hal van het Foreesten-
huis): de huurder moest per direct 
voorgoed de toegang tot het ge-
bouw ontzegd worden. Het bestuur 
ging daarin mee en zegde de huur 
per 1 mei 1938 op. Dit viel de Gere-
formeerden rauw op het dak. Op 
hun verzoek werd nog uitstel tot 1 
juli verleend om activiteiten af te 
ronden en het voormalige mode-
instituut “Tip Top” aan de Oude 
Turfhaven 13 om te vormen tot een 
nieuw onderkomen ‘Rehoboth’. Zo 
kwam er na vijf jaar een einde aan 

het ‘Gebouw voor Christelijke Be-
langen’. 
 
Ton Schuur 

 
 

Duurzaamheid 

 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 
zich uitgebreid georiënteerd op de 
mogelijkheden van verduurzaming 
van ons pand. Daar zijn verschillen-
de opties bekeken. Uiteindelijk zijn 
we gekomen tot de volgende maat-
regelen. 
We kunnen 36 zonnepanelen plaat-
sen op ons platte dak. Die kunnen 
ons stroomgebruik bijna evenaren. 
De kantoren op de eerste verdie-
ping en de kerkzaal staan in warm-
tecontact met de koude zolder. 
Door een isolatielaag aan te bren-
gen op de vloer, reduceren we het 
warmteverlies. We isoleren de c.v. 
pijpen. En gaan we radiatorfolie ge-
bruiken. 
De kantoren hebben nu natuurlijke 
ventilatie. De ramen gaan open. 
Deze kieren fors, daar doen we wat 
aan. De ramen in de kerkzaal kun-
nen voor een groot deel voorzien 
worden van voorzetramen. Evenals 
de kerkelijke bijruimtes.  
Een c.v. ketel wordt beter ingere-
geld, de radiatorkranen vernieuwd 
naar dynamisch en de aansturing 
van de vloerverwarming in de nieu-
we entree wordt verbeterd.  



Dit geheel vraagt de volgende in-
vesteringen. 
 
Zonnepanelen  € 20.000 
Isolatie zolder  € 12.000 
Voorzetramen bij ramen 
zonder schuiffunctie €   7.000 
Optimalisatie c.v.  €   7.000 
Overig   €   4.000 
 
Totaal   €  52.000 
 
Natuurlijk zullen deze ingrepen on-
ze energierekening van € 13.000 
per jaar fors verminderen. Maar ze-
ker is de terugverdientijd voor een 
gebouw als de onze lang is. Daar-
om zoeken we fondsen voor we tot 
de uitvoering kunnen overgaan. U 
kunt zeker uw bijdrage leveren.  

 
Chris Luursema 

 

 
 

 Uw Bijdragen 
De investering in duurzaamheid van 
ons pand voor een langdurig gebruik is 
nodig, maar hoog. Uw gift is dan ook 
zeer welkom.  
Uw donatie is volledig aftrekbaar. Er 
zijn twee soorten giften. De gewone 
gift of de periodieke donatie. En als  
culturele ANBI wordt elke gift met 25% 
verhoogd voor de aftrek van het fiscale 
inkomen. 
 
Gewone gift. 
Gewone giften vallen onder de fiscale 
regelingen van een drempelbedrag en 
een maximum.  
 
Periodieke gift. 
Een groot voordeel van de periodieke 
gift is, dat er geen drempel of maxi-
maal aftrekbaar bedrag voor geldt. Er 
is geen notariële akte meer noodzake-
lijk en kan worden volstaan met een 
onderhandse akte. Dat is een over-
eenkomst tussen u en de stichting. 
Een kort berichtje aan de secretaris en 
hij stuurt u een overeenkomst toe. Het 
enige wat u moet doen is uw gegevens 
en het bedrag dat u gedurende de ko-
mende 5 jaar aan ons wil schenken op 
de overeenkomst invullen en na onder-
tekening aan ons opsturen. 
Na ondertekening door ons, sturen wij 
de overeenkomst weer aan u retour.  
 
Verhuur. 
De kerkzaal en de nevenruimtes zijn 
uitermate geschikt voor kleine bijeen-
komsten als lezingen, vergaderingen, 
feesten etc. 
U kunt kontakt opnemen met de ver-
huurcoördinator.  
Dirk Bontekoe,  
telefoon 06-3755 0031,  
mail adres dirkbontekoe@ziggo.nl  

mailto:dirkbontekoe@ziggo.nl

