
DE JEUGD 
Staanplaatsen in de Kerk!!! 

 

Ook in die tijd is de jeugd wel eens luidruchtig. De zondagsschool is keurig apart, jongens en meisjes. Maar tijdens 

de wisseling ontstaat in de omgeving veel beweging. Er komen klachten van de omwonenden.  

In januari 1881besluit het bestuur om voortaan gezamenlijk de jeugd te onderwijzen. Op deze wijze worden de 

zondagmiddagdutjes niet meer wreed verstoord door de jeugd van de kerk. 

 

Het Christelijk onderwijs was niet vanzelfsprekend, zoals in onze tijd. De gelijkschakeling met het openbaar 

onderwijs is niet zomaar gegaan. 

Groot is de opofferingsgezindheid geweest onder hen die hun kinderen op een Christelijke school wilden hebben. 

Want wie dat voorstond, moest een groot deel zelf betalen. De overheid zag dit niet als haar taak. Ook het bouwen 

van een schoolgebouw moest uit eigen middelen worden betaald. Op 12 september 1881 is f. 281,- aanwezig voor 

dit doel. 

 

De aanwezigheid van ds. G. den Braal in Sliedrecht is maar van korte duur. 

Na 2 jaar vertrekt hij op 21 mei 1882 naar Bodegraven. 

 

Nu de gemeente opnieuw vacant is gaan diverse predikanten des Zondags voor in de kerkdiensten.  

Er wordt besloten een tweetal aan de gemeente voor te stellen.  

ds. E. van ‘t Loo uit Genemuiden en ds. H.Vissink uit Hattum. 

Uitslag verkiezing: ds.van ‘t Loo, 89 stemmen, ds. Vissink 7 stemmen.  

 

Ds. E.van ‘t Loo neemt het beroep aan. Op 24 september 1882 wordt deze 49 jarige predikant verbonden aan 

Sliedrecht. 

 

Deze predikant trekt veel ‘volk’ In de kerkenraadsvergadering van 13 november 1882 wordt vermeld: 

 
“Aangezien den toevloed van menschen des Zondags zeer groot is, zoodat veelen genoegen moeten nemen 

met een staanplaats, zoo spreekt men hierover om hierin voorzieningen te treffen”. 

 
 

In januari 1884 wordt aan twee ouderlingen de opdracht gegeven om de gemeente rond te gaan en zo te proberen 

het lidmatenboek weer in orde te krijgen. Aangezien niet altijd door de leden opgave wordt gedaan van overlijden, 

vooral als het kinderen betreft. 

 

Om orde en vaste lijn te krijgen tot het stichten van een Christelijke school wordt in september 1884 de volgende 

besluiten genomen. De te stichten school zal eigendom worden van de kerkelijke gemeente. Zij zal onder het 

opzicht en verantwoording staan van de kerkenraad der Chr. Gereformeerde Gemeente van Sliedrecht. 

Men zal echter niet eerder tot het bouwen van de school overgaan voor alle genoegzame gelden aanwezig zijn. 

 

In maart 1887 wordt vanuit Paterson in N. Amerika een beroep uitgebracht op ds. van ‘t Loo. Dit beroep wordt 

door hem aangenomen. Een niet gering besluit om op 53-jarige leeftijd nog te emigreren.  

Op 15 mei 1887 neemt hij afscheid. 

 
De gemeente telt in 1887 ongeveer 850 leden. 

 


