DIE JEUGD TOCH !
Bouwplannen compleet met torenklok.
Tekenen van warm medeleven met de jeugd komt naar voren in een schrijven
van burgemeester J.A. Drijber. Deze verzoekt het volgende aan de gemeente bekend te maken:
“Ouders, houdt uwe kinderen zoveel mogelijk in het donker van de straat. Dit om reden dat losbandigheid en
onzedelijk gedrag hand over hand toenemen.”
Dit is afgekondigd op zondag 28 februari 1926.
De naam van onze woonplaats is onafscheidelijk verbonden met baggerwerken.
Zo is de naam Werkendam verbonden met rijswerkers. Deze twee beroepen zijn nodig om een dijk te maken.
In de jaren twintig gaan in ons land de Zuiderzeewerken van start en de kerk van Werkendam vraagt in augustus
1928 aan onze gemeente om adhesiebetuiging in een verzoek aan de Directeur Generaal der Zuiderzeewerken.
Daarin wordt verzocht dat de daar werkende leden der gemeente in plaats van om de vier weken, elke drie weken
naar huis mogen. Dit zal goed zijn voor hun geestelijk leven, terwijl wat vaker thuis bevorderlijk is voor een
beter gezinsleven. Met deze goede zaak zal instemming betuigd. Maar de Directeur Generaal staat dit verzoek niet
toe. Door verschillende oorzaken is het niet mogelijk meer vrijheid te geven.
Een andere vrijheid wordt wel gegeven, maar dan op een heel ander terrein.
In augustus 1928 geeft de kerkenraad aan de Commissie van Administratie opdracht om optie te nemen op een
terrein groot plm. 1000 m2, gelegen aan de Oranjestraat – Middeldiepstraat, ten einde daar een nieuwe kerk te
bouwen.
Zo is dan na vele jaren wikken en wegen de eerste daadwerkelijke stap gezet op weg naar nieuwbouw.
Verschillende architecten worden aangeschreven om een ontwerp te maken.
Het grondmotief van het kerkgebouw moet kruisvormig zijn. Het aantal zitplaatsen moet plm. 600 bedragen.
Vergaderlokalen en een kosterswoning mogen niet ontbreken.
De bouwsom zal, inclusief centrale verwarming, verlichting, meubilair, architectenhonorarium en toezicht, het
bedrag van 60.000 gulden niet te boven mogen gaan.
Na veel overleg tussen verschillende commissies wordt als architect aangewezen de heer Lengkeek te Rotterdam.
Op donderdag 27 februari 1930 is er gemeentevergadering, waarin ook de architect aanwezig is. Aan de hand van
een model van de nieuw te bouwen kerk, geeft hij uitvoerige inlichtingen. De vergadering is enthousiast. Men
roemt dit ontwerp en een ieder is van mening dat de Gereformeerde Kerk van Sliedrecht zulk een gebouw moet
hebben.
Ds. Zeilstra ontvangt in deze periode een beroep naar Middelharnis. Na 7 jaar onze gemeente gediend te hebben
neemt hij deze roeping aan.
Op 7 december 1930 wordt afscheid genomen van Sliedrecht.

31 augustus 1930
Toen stond er nog niets hoek
Oranjestraat/Middeldiepstraat

