
VRIJDAG 17 FEBRUARI 2023 13Hart van Hellendoorn-Nijverdal

door Annemieke van Ipenburg

De Vrije Evangelische Gemeente nam 100 jaar geleden, na een 
bouwperiode van ongeveer een jaar, het kerkgebouw aan de 
Grotestraat officieel in gebruik voor hun erediensten. Het ge-
bouw is geïnspireerd op de Barnabaskerk van de Christelijk 
Gereformeerde Kerk van Apeldoorn.

NIJVERDAL - De gemeente zelf 
is al zo’n 120 jaar actief en wil-
de deze gelegenheid om het 
jubileum te vieren niet aan 
zich voorbij laten. “We kun-
nen dit nu nog als volwaardige 
gemeente vieren,” vertelt Ger-
rit van der Kolk, voorzitter van 

de kerkenraad. “Wij hebben 
te maken met een terugloop 
van ons aantal leden, maar we 
gaan hoopvol de toekomst te-
gemoet. Dat is ook het thema 
van onze jubileumviering. We 
tellen onze zegeningen, om 
het zo maar uit te drukken.”

Feestelijkheden
Zondag begonnen de fees-
telijkheden met een speciale 
zangdienst. “We hadden onze 
gemeenteleden gevraagd wel-
ke liederen zij het liefst zingen 
en daarvan hebben we een top 
vijf samengesteld,” vervolgt 
Gerrit. “Zondag hebben we in 
de feestelijke zangdienst hier-
van de nummers twee tot en 
met vijf gezongen, met nog 
wat andere liederen. Het zin-
gen van juist deze top vijf lie-
deren zondag viel erg in de 
smaak.”
Tijdens de dienst werd een 
glaskunstwerk onthuld, ge-
maakt door Marian Torenbeek. 
Ze heeft met glasfusing een 
beeld van de kerk gemaakt. 
“Dat is echt prachtig, zoals nu 
de zon er doorheen schijnt. 
Daar zijn we als VEG heel erg 
blij mee.”
Hoewel het feest is, staan ze 
niet alleen stil bij vrolijke din-
gen. “We hebben maandag 
een indrukwekkende docu-
mentaire getoond over een 
Joods jongetje dat tijdens de 
oorlog ondergedoken heeft 
gezeten bij de dominee. Awra-
ham Meijers, die nu in Am-
sterdam woont en journalist 
is, was die avond aanwezig en 
is na afloop met diverse men-
sen in gesprek gegaan. Dat was 

een gedenkwaardige avond, 
waar ook veel mensen van 
buiten onze gemeente naar 
toe zijn gekomen.”

Kerkmarkt
Op dinsdag en donderdag kon-
den belangstellenden een kijk-
je nemen in de kerk. Tijdens de 
uren van de ‘open kerk’ wer-
den het orgel en de vleugel be-
speeld en kregen mensen een 
rondleiding met uitleg van de 
diverse symbolen die de kerk 
zowel binnen als buiten sie-
ren. “Voor de mensen die dins-

dag of donderdag niet in de 
gelegenheid waren de kerk te 
bezoeken, is de kerk zaterdag 
18 februari tijdens onze kerk-
markt nog open. We hebben 
een mooie tentoonstelling sa-
mengesteld over de afgelopen 
100 jaar. Op de markt zelf wor-
den boeken, snert en handbe-
schilderd porselein verkocht. 
Een van onze gemeenteleden 
maakt echt schitterende scha-
len en borden. De opbrengsten 
hiervan en van de collecties 
komen volledig ten goede aan 
Oekraïne.”
Deze zaterdag wordt om 11.00 
uur in de pastorietuin een 
bordje onthuld bij de in 1836 
door Thomas Ainsworth ge-
plante kastanjeboom. De caba-
retgroep van de VEG heeft ooit 
een liedje gemaakt over deze 

kastanjeboom, wat ze zaterdag 
ten gehore brengen.
“Zondag sluiten we de jubi-
leumviering af met een mid-
dagdienst. Vanaf 14.30 uur is 
iedereen welkom voor een 
dienst waarin ons speciale ju-
bileumkoor medewerking ver-
leend. In de dienst zingen we 
samen de nummer 1 van de 
top vijf en het lied dat 100 jaar 
geleden werd gezongen bij de 
inwijding. Na de dienst sluiten 
we af met koffie en een petit-
four met de afbeelding van de 
kerk erop.”
Vrijdagavond 17 februari is 
iedereen om 19.45 uur wel-
kom bij het gratis concert 
van de beroepsmusici Henk 
Linker (orgel/vleugel) en Va-
leria Boermistrova (mezzo 
sopraan).

‘Gaan hoopvol de 
toekomst tegemoet’
Kerkgebouw VEG bestaat 100 jaar

Het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente aan de Grotestraat is vrolijk versierd ter ere van het 
100-jarig bestaan.

‘HET ZINGEN VAN 
DE TOP VIJF 
LIEDEREN VIEL ERG 
IN DE SMAAK’

In een speciale ruimte hebben ze een tentoonstelling ingericht, die een 
mooi beeld geeft van meer dan 100 jaar VEG.

Natuurlijk was het in de kerk ook feestelijk versierd. Vrijdagavond, zaterdag en zondag is iedereen nog 
welkom om het jubileum mee te vieren.

Bij de tentoonstelling was veel 
beeldmateriaal te zien over de 
bouw en de speciale symbolen 
die in de muren en ramen van 
het kerkgebouw verwerkt zijn.

Het glaskunstwerk, gemaakt door 
lokale kunstenares Marian 

Torenbeek kreeg een mooie plek 
in het gebouw. Een kunstwerk 
dat mooi past bij de gebrand-

schilderde ramen in de kerk.

Naast de tentoonstelling was er in de kerk zelf het nodige te zien, zoals speciale symbolen verwerkt in muren 
en ramen.

‘WE STAAN STIL BIJ 
GOEDE EN SLECHTE 
TIJDEN EN TELLEN 
ONZE ZEGENINGEN’


