DE STATIONSKERK
In de consistoriekamer van de Kerk van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland aan het
Stationsplein, kortweg de Stationskerk, gaat het
gesprek al snel over de bouwplannen van Multi
Vastgoed. De heren De Groot en Van Zijverden,
beiden lid van de kerkenraad zijn er niet gerust
op dat de kerkelijke bijeenkomsten bij realisatie
van de plannen nog wel ongestoord plaats kunnen vinden. Ze vinden ook dat voldoende eigen
parkeergelegenheid en de bereikbaarheid van de
kerk gewaarborgd moeten blijven. Dit moet beslist nog in het plan worden ingepast, ook om
overlast voor de buurt te voorkomen. Pas nog
heeft men daar in de gemeenteraad zijn zorgen
over uitgesproken.

De Stationskerk

De kerk zelf is niet in het geding. Hij is gebouwd
in 1936 en in de stijl van de Amsterdams school
ontworpen door architect Van Boven. De aannemer Smit, destijds ouderling van de kerk,
nam het werk aan voor ca. 53.000 gulden. Men
noemde de kerk toen in de volksmond Oranjekerk omdat de gemeente, vanaf de stichting in
1910 tot de ingebruikname van de kerk samenkwam in de zaal van Oranje-Nederland aan de
Turfmarkt. Dit gebouw is inmiddels gesloopt en
op de plaats ervan staat nu ’t Brandpunt.
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ningsverschil afgescheiden en verenigde zich
met een aantal andere gemeenten tot de Gereformeerde Gemeenten in Nederland buiten verband. In 2009 is Gouda weer teruggekeerd binnen het verband.
De Groot, scriba, ofwel secretaris van de kerkenraad, begrijpt dat dit voor buitenstaanders
verwarrend is. Hij wil zelf liever de goede samenwerking tussen de Goudse gemeenten benadrukken dan uitweiden over de verschillen in
de interpretatie van de Bijbel.
De gemeente van de Stationskerk telt nu ruim
800 leden (zowel doopleden als belijdenisleden)
en het aantal groeit. Landelijk zijn het er ca.
25.000. Bijna alle leden bezoeken de kerk twee
keer op zondag: om tien uur en om half zeven.
De vaste predikant is sinds anderhalf jaar Ds.
Schultink. De vervulling van de vacature heeft
het aantal leden doen toenemen. Bewoners van
huize Winterdijk die de kerk niet kunnen bezoeken, beluisteren de diensten via de kerktelefoon.
De Gerbrandykerk in Gouda Noord behoort ook
tot de Gereformeerde Gemeenten in Nederland
en heeft ongeveer evenveel leden. Het is een
aparte gemeente met een eigen kerkenraad.
Als de naam “zwartekousenkerk” valt, moeten
beide heren een beetje lachen. Ze ervaren het
zeker niet als beledigend, eerder als een eer.
Volgens Van Zijverden werd het vroeger de
“zwartepettenkerk” genoemd en daarmee symboliseerde het de sobere levenshouding en het
afzien van pracht en praal. Deze houding betekent in deze tijd ook dat de leden afzien van
televisie en dat zij internet voorzien van een
filter. Het zijn regels waar de leden zich aan
houden, maar het is vrijwillig en beslist niet zo
dat de kerkenraad dit bij de mensen thuis komt
controleren.

De kerk heeft de bombardementen van november 1944 doorstaan, maar niet geheel schadeloos. Het verloor duizenden dakpannen en de
glas in loodramen werden vernield.
In 1953 voltrok zich een schok van geheel andere aard. Er ontstonden landelijk diepgaande meningsverschillen over theologische kwesties. Dit
leidde er toe dat er een splitsing tot stand kwam
binnen de Gereformeerde Gemeenten, ook in
Gouda. Een deel splitste zich af en ging verder
onder de naam Gereformeerde Gemeenten in
Nederland. Hiertoe behoort de Stationskerk. Het
andere deel ging verder onder de naam Gereformeerde Gemeenten. Hiertoe behoort de kerk
aan de Nieuwe Gouwe Oostzijde. In 1980 heeft
de gemeente zich vanwege een theologisch meJuni 2012

De heren Groot (l) en van Zijverden

Naast de kerk aan de Vredebestzijde staat de
pastorie. Deze is tegelijkertijd met de kerk gebouwd. Nu is hij niet meer als zodanig in gePagina 1
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bruik. Momenteel zijn er studenten uit de kerkelijke gemeenten in gehuisvest. Komend vanaf
het station is de kerk verscholen achter een
paar monumentale bomen. Je waant je bijna op
een dorpsplein. Toch is het een reëel scenario
dat deze bomen plaats moeten maken voor een
parkeergarage. En niet alleen de kerkgangers
zullen dat betreuren.

Interieur Stationskerk

Juni 2012

Pagina 2

