Kerkgebouw GKv tot 1975

De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Broek op Langedijk
Geschiedenis in het kort We gaan terug in de geschiedenis naar 1841. Uit de Hervormde Kerk in
Broek op Langedijk maken zich een aantal mensen los die op 19 april 1841 verder gaan als
Christelijke Afgescheiden Gemeente. Enkele tientallen jaren later, op 16 februari 1888 in de tijd
van de Doleantie, vindt er opnieuw een afscheiding plaats vanuit de Hervormde Kerk in Broek op
Langedijk. Deze groep afgescheidenen noemen zich de Nederduitsche Gereformeerde Kerk. De
Christelijke Afgescheiden Gemeente en de Nederduitsche Gereformeerde Kerk gaan op 27
november 1895 fuseren en zo ontstaat de Gereformeerde kerk in Broek op Langedijk. Binnen deze
Gereformeerde Kerk zijn een aantal leden die bezwaar tegen de fusie hebben. Deze bezwaarde
leden gaan vanaf 18 mei 1896 verder als Christelijke Gereformeerde Kerk in Broek op Langedijk.
Tijdens de Vrijmaking maken een aantal leden van de Gereformeerde kerk in Broek op Langedijk
zich op 16 januari 1946 vrij en gaan verder onder de naam Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in
Broek op Langedijk (hierna te noemen GKv).

Bouw van de nieuwe GKv kerk in 1975

Vrijmaking Naar aanleiding van geschriften en uitleg door prof. K. Schilder over de kerkelijke gang
van zaken binnen de Gereformeerde Kerken besloten 46 leden zich vrij te maken van de
Gereformeerde Kerken. Van de 46 leden waren er 24 belijdend lid en 22 dooplid.
Het eerste gebouw waarin de GKv vergaderde was een herenhuis (mogelijk beter bekend onder de
naam Het Herenhuis) in een kamer op de begane grond. Voor de muzikale begeleiding op zondag
werd het harmonium van de bewoners op de 2e verdieping geleend.
Vanaf 1953 werd er gekerkt in de oude kolfbaan cq. vergaderzaal naast café ‘de Witte Zwaan’. Het
was geschikt gemaakt om er kerkdiensten te houden en bood plaats aan ongeveer 100 personen.

In 1972 werd de oude kolfbaan gesloopt en werd een nieuw kerkgebouw gerealiseerd dat ruimte
bood aan ongeveer 200 bezoekers. Dit pand werd in gebruik genomen op 7 januari 1973 en is tot
nu toe gebruikt voor het houden van kerkdiensten.
Kwestie ‘Open Brief’ In de jaren zestig ontstond er binnen de GKv de kwestie rondom de ‘Open
Brief’. Een aantal predikanten en ouderlingen schreven in een Open Brief dat zij een andere
opvatting hadden over de betekenis van de Vrijmaking van 1944. Deze kwestie leidde ertoe dat de
er een kerkscheuring ontstond: de Gereformeerde kerken ‘binnen verband’ en ‘buiten verband’. In
het najaar van 1967 besloot de classis Alkmaar-Zaandam, waaronder de GKv in Broek op
Langedijk, afstand te nemen van de uitspraken van de schrijvers en ondertekenaars van de ‘Open
Brief’ en dus binnen het kerkverband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt te blijven.
Samensprekingen met de CGK in Broek op Langedijk De samensprekingen met de CGK hebben
vele jaren geduurd. Tijdens diverse perioden is met elkaar vergaderd om te komen tot kerkelijke
eenheid. De eerste gesprekken vonden al plaats in de periode van 13 februari 1959 tot en met 14
februari 1963. Uitgangspunt was om gevolg te geven aan de oproep van Christus om de eenheid te
zoeken. Dat ging met vallen en opstaan. Drempels lagen soms te hoog en standpunten liepen te
ver uiteen. Toch werd met tussenpozen steeds weer opnieuw geprobeerd om tot elkaar te komen.
Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat 23 januari 2002 de Gemeenschappelijke Verklaring van
wederzijdse erkenning getekend kon worden.
Die eenheid die al die jaren gezocht is, is per 1 januari 2018 een feit geworden en heeft de vorm
gekregen van een samenwerkingsgemeente onder de naam CGKV De Ontmoeting. Op 29
november 2017 is daarvoor door de kerkenraden van de GKv en CGK een
samenwerkingsovereenkomst getekend. Hiermee is een einde gekomen aan een langdurig proces
om elkaar te vinden in een kerkelijke eenheid waartoe Christus ons roept (Psalm 133: ‘Hoe goed is
het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen’, Johannes 17 waarin Jezus bidt: ‘Heilige Vader
bewaar hen door uw naam, die naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn, zoals wij
één zijn’).

Leden GKv De eerste gemeente in 1947 telde 46 leden. Het ledental verliep als volgt:
1946: 46
1950: 60
2010: 265
2017: 198

1960: 65

1970: 104

1980: 198

1990: 220

2000: 244

De afgelopen jaren liep het aantal leden terug. De oorzaak heeft diverse redenen:
De start van het gemeentestichtingsproject Hart voor Heerhugowaard
De samensprekingen
met de Christelijke Gereformeerde Kerk in Broek op Langedijk: - sommige gemeenteleden kozen er
voor om alvast lid te worden van de CGK en wilden niet wachten tot de samenwerking
geformaliseerd werd; - anderen konden zich niet vinden in het proces van samenwerking en gingen
over naar de GKv in Alkmaar of naar andere kerkgenootschappen; - een aantal leden koos er voor
om lid te worden van de nieuwe kerkelijke gemeente in Broek op Langedijk: de Volle Evangelie
Gemeente De Ark Langedijk.

Predikanten GKv Vanaf de vrijmaking hebben de volgende predikanten de GKv te Broek op
Langedijk gediend:
ds.
ds.
ds.
ds.
ds.
ds.
ds.
ds.

W. van Lingen (4,5 jaar)
D v.d. Boom (2,5 jaar)
Joh. Strating (9 jaar)
S.S. Cnossen (4 jaar)
M.H. Sliggers (4,5 jaar)
Th. J. Havinga (4 jaar)
P.L. Storm (4 jaar)
W.H. de Groot (4,5 jaar)

ds. F.G. aan het Rot (6 jaar)
ds. H. van Veen (11 jaar)

De predikanten tot en met ds. M.H. Sliggers dienden ook de gemeente van Alkmaar. Vanaf 1977
brachten de GKv van Alkmaar en de GKv van Broek op Langedijk zelfstandig hun beroepen uit.
Tot slot De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Broek op Langedijk loopt uit op
de vorming van een samenwerkingsgemeente CGKV De Ontmoeting. Iets om met dank aan Onze
Hemelse Vader in blijdschap te aanvaarden. Helaas is de vorming van die samenwerkingsgemeente
ook gepaard gegaan met gemengde gevoelens en het kiezen van andere kerkelijke wegen. Belangrijk
is dat we hierin elkaar niet veroordelend aankijken, maar begrip hebben voor elkaars standpunten en
dit in gebed aan de Hemelse Vader mogen voorleggen. Tenslotte zijn we allemaal op dezelfde Weg
onderweg naar een Eeuwig Koninkrijk. Ga met God en Hij zal met je zijn.

