
 

 
Onderstaande studie is grotendeels in de zomer van 2005 gemaakt. Het is mogelijk om deze tegen betaling van 8 euro 
(exclusief verzendkosten) ingebonden te verkrijgen. Daarbij zijn ook meerdere illustraties van de kerk, van voorgangers en de 
bronnen toegevoegd. 

 
Eerste arbeid begon bijna honderd jaar geleden 
Tien evangelisten 95 
jaar in Vledderveen 
 
door Frans Verkade 
 
Ter inleiding 
Het is al weer een eeuw geleden dat Johannes de Heer in vervolg op de opwekking in Wales 
door ons land trok en her en der in samenwerking met predikanten uit diverse kerken avonden 
voor evangelisatie belegde. Ook in Stadskanaal. Op dat moment is daar ene Willem Cornelis 
Mense aan de Oosterkadekerk verbonden. Hij heeft het evangeliseren in z’n bloed meegekregen. 
Z’n vader heeft in de nadagen van het Friese reveil de gemeente Heeg gediend. Tijdens de 
samenkomst in Stadskanaal moet het Mense (jr.) op het hart zijn gebonden om de veenarbeiders 
van Vledderveen met het evangelie te gaan benaderen. Voldoende geschriften ondersteunen de 
stelling dat deze noeste werkers helaas meer heil zochten bij de drank dan bij het Evangelie. De 
gedreven predikant heeft er geen gras over laten groeien en is op 30 november van genoemd 
jaar in de openbare school met activiteiten voor de kleinsten en vervolgens ook met 
samenkomsten van start gegaan. Jan Haisma is op dit povere fundament gaan bouwen. Het was 
hard en vaak moeilijk werken. Wie de getallen van toen ziet, moet wel vaststellen dat de 
bevolking van Vledderveen enorm is ingekrompen. De school staat er ook niet meer. Winkels zijn 
gesloten. Alleen de kerk staat er nog. Echter als er niet snel een nieuw reveil plaatsvindt, is deze 
ten dode opgeschreven. 
 
Jan Haisma 
Eerst aan het eind van de negentiende eeuw vindt in Vledderveen op grotere schaal woningbouw plaats. 
Niet zo comfortabel als vandaag. Integendeel, velen komen ook slechts voor een arbeid die na een aantal 
jaren weer naar elders wordt verplaatst. Om de ijverige werkers meer bij te brengen, moet er een kerk 
komen. Dankzij het initiatief van de Zendings Vereeniging Uw Koninkrijk Kome te Nieuw Stadskanaal is  
deze er op 29 september 1907 verrezen. Nog wat simpel, van hout gemaakt, onder de naam Jeruël. 
Ik vermoed dat het te maken moet hebben met de gelijknamige stadsevangelisatie in Rotterdam van 
Johannes de Heer. 
Nu kunnen de veenarbeiders dichter bij huis aan hun geloofstrekken komen en hoeft men in ieder geval 
niet meer voor de doop van een kind een dag onderweg te zijn. Op 28 oktober 1909 zit een klein groepje 
mensen in Jeruël bijeen. Reden is de bespreking om te komen tot de oprichting van een 
Evangelisatievereniging voor dit gebied. Slechts acht personen geven zich als lid op. Een paar weken later 
komen er nog eens twee bij. Het loopt echter beslist niet storm. Toch wordt overgegaan tot de aanstelling 
van een voorganger. 
Het wordt Jan Haisma. Hij is op 29 september 1879 in het Friese Wijnjeterp geboren. Een plaats waar ik 
met grote regelmaat in de kerk verschijn en familieleden ontmoet die weleer ook hier in de pastorie zijn 
geweest. Hij treedt op 1 april 1910 voor vijfhonderd gulden per jaar aan als eerste evangelist. Op Tweede 
Paasdag, zijnde de vierde april vindt in de Oosterkadekerk de bevestiging plaats door genoemde ds. 
Mense. Die opent de Bijbel in het vierde hoofdstuk van de tweede brief aan Timoteus. Daar draagt Paulus 
op “Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist; maak dat men 
van uw dienst ten volle verzekerd zij.” Bij de herdenking van z’n 25-jarig ambtsjubileum herinnert de 
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evangelist z’n toehoorders: “Mijn tekst was 1 Corinthe 2: 2, nadat er een gedeelte was gelezen uit 
Handelingen 10.” In deze tekst verklaart Paulus: “Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan 
Jezus Christus, en Dien gekruisigd.”  
Haisma heeft dan meerdere jaren ervaring opgedaan als Bijbelcolporteur van de Colportage Vereniging. 
Met een tas gevuld met Bijbels en andere evangelisatiemateriaal heeft hij sinds november 1903 tot juni 
1906 voor 25 gulden per maand het gebied rond de Valtherdijk afgesjouwd en sedertdien dit werk 
vervolgd op de nabij gelegen Wedderheide. Hij moet ook aanwezig zijn geweest op de vergadering in 
Stadskanaal waarin men samenkwam voor de benoeming van een voorganger. Zogezegd om namen van 
eventueel geschikte kandidaten. Echter wellicht heeft men dan reeds een oogje op hem laten vallen. 
 
Groot takenpakket 
Z’n takenpakket is niet gering. Artikel 2 van de instructie geeft aan dat hij de “Openbare 
Schriftuitlegging” dient te verzorgen. Daarnaast het godsdienstonderwijs voor de kinderen op de 
zondagsschool en op de catechisatie. Huisbezoek en ziekenbezoek vallen onder zijn verantwoordelijkheid. 
Voorts het bijwonen en leiden van begrafenissen, tenminste als hij wordt uitgenodigd. Of hij ook maar 
even een christelijke jongelings-, knapen- en meisjesvereniging wil oprichten en gaan leiden. Hij dient in 
vervolg op z’n vorige baan de Heilige Schrift en andere tractaten te gaan verspreiden. Als laatste wordt 
dan nog aangegeven dat van hem wordt verwacht dat hij in Nieuw-Stadskanaal de predikant in z’n 
ambtelijk werk zal bijstaan. 
Haisma geeft ons een blik in z’n agenda van een zondag. Kijk maar mee. Om tien uur dient hij op de 
preekstoel aan te treden om voor 69 bezoekers de studieresultaten van een Bijbelgedeelte te ontvouwen. 
Om half twee staan er 47 kinderen voor de stoep, wachtend op de zondagsschool. Daar zullen later nog 
ruim twintig kinderen bijkomen. Maar om half drie wachten veertien jongere jongens en twaalf meisjes 
voor de zogeheten Vereeniging van Kleine Meisjes en Knapen. De voorganger heeft een Bijbel voor 
jongeren bij zich en leest ze een hoofdstuk voor. Wanneer dat achter de rug ligt, wacht er nog een stuk uit 
een ander mooi boek. Tussendoor verzorgen de jongeren een voordracht. 
Het mag echter allemaal niet te lang duren, want om vier uur wordt hij op de preekstoel van Mussel 
verwacht. Hij kan zich daarheen niet in enkele minuten per auto verplaatsen, maar rekent er zo’n twintig 
minuten fietsen voor. De kerk is met zo’n veertig toehoorders half bezet. Uitgepreekt en gebeden gaat de 
tocht nog een station verder. Immers om zes uur wacht de dienst in Jipsingboertange. Dat vraagt eerst 
weer twintig minuten fietsen. Daar verschijnt hij in een sober lokaal, “wat haveloos van buiten”. Er 
wachten hem hier twaalf hoorders. Als de dienst ten einde is, rest nog een vergadering met het bestuur. 
Tegen negen uur neemt hij weer plaats op de fiets, om twaalf uur na z’n eerste activiteit bij moeder de 
vrouw terug te keren.  
Later is door Haisma ook een tweede zondagse kerkdienst te Vledderveen ingevoerd. Het aanvangstijdstip 
staat op 17.00 uur. Echter de opkomst is dermate gering dat er menigmaal over het vervolg hiervan wordt 
gesproken. 
 
 
Lening voor pastorie 
In de eerste jaren moest het werk vanuit Stadskanaal geschieden. Geld voor een pastorie is er niet. Een 
blik in de eerste kasboeken, die de voorganger ook al moet bijhouden, laat zien dat de saldi meer negatief 
dan positief uitpakken. Het is maar goed dat de evangelisatievereniging bij de start een flinke gift van de 
Colportage Vereniging heeft ontvangen. Slechts vijftien procent van de inkomsten in het eerste 
verenigingsjaar komt uit Vledderveen. Voor de rest is men aangewezen op allerlei goedgeefse heren en 
dames uit den lande. En niet te vergeten de maandelijkse collecte die in Nieuw-Stadskanaal wordt 
gehouden. 
Om toch dichterbij te kunnen wonen, zet Haisma zelf een speurtocht in. Er blijkt geen geschikte woning 
voor handen. Derhalve besluit hij tot nieuwbouw van een  pastorie. Is dat geen misverstand, zult u 
wellicht denken. Nee, zo is het ook gegaan. Het bestuur wijst de bouwplannen af. Het is niet genegen om 
deze voor zijn rekening uit te voeren. “Wanneer ’t eens ophield en de zaak niet langer kon worden 
voortgezet, dan zaten zij met ’t huis!” Hij zamelt geld in en laat een tekening vervaardigen. Curieus is het 
feit dat hij voor de ontwikkeling ervan ook bij de evangelisatievereniging 300 gulden leent. 
Als het huis er staat, neemt ook de moeder van mevrouw Haisma aldaar haar intrek. Tussen de vier muren 
wordt er Fries gesproken. Immers in die provincie heeft ook haar wieg gestaan. Ze woonde eertijds in 
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Hoornsterzwaag. Haisma kwam daar als voorzanger optreden. Wie weet was het liefde op het eerste 
gehoor? Hoewel, het heeft wel lang geduurd. Eerst in 1911 zijn ze getrouwd. 
Jammer dat je het her en der merkt dat de eerste gebouwen na korte tijd toch weer vervangen moeten 
worden. Zo krijgt deze gemeente ook reeds in 1914 haar tweede, huidige kerk. Nu wel van steen 
opgetrokken. Vervolgens echter jaren een punt van zorg omdat het niet eenvoudig is naast alle uitgaven 
zelfs maar de rente en aflossing voor de schuld van tweehonderd gulden boven tafel te krijgen. 
Wederom wordt de eerste maandag van april, nu in 1915, zo’n gedenkwaardig dag. Een foto in de krant 
laat zien dat velen ervoor zijn uitgelopen. De nieuwe kerk wordt in gebruik genomen. Vijf jaar later volgt 
de stichting van een christelijke lagere school. Ook daarvoor heeft de evangelist het nodige werk verzet. 
Waarvoor niet, vraag je je af. Op allerhande foto’s van uitstapjes van  kom je hem tegen. Bij 
geheelonthouders en de muziekvereniging. Wanneer hij tijd over had zingt hij bij de zangvereniging. Als 
er dan nog ruimte is, begeeft de voorganger zich onder z’n bijenvolkje. 
 
Jubileumpreek 
Op tien benoemingen, in 1911 ook vanuit Havelte-Uffelte (de voorloper van de Kapel te Ruinerwold), 
reageert hij afwijzend. Haisma begint en eindigt in z’n Vledderveen. Het zijn ongetwijfeld zware jaren 
geweest. Dat laat de voorganger ook wel blijken in de genoemde jubileumpreek van 1935. Deze 
verwoordt veel zorg en verdriet over de intocht en het vervolg. Hij memoreert een dertigtal 
belangstellenden uit Vledderveen zelf. Om dan meteen de vraag te stellen: Waarom niet meer? 
Uiteindelijk roemt hij in de hulp van God en bedankt hij personen met naam en toenaam. 
Het is een enorme slag als op 1 augustus 1938 wordt vernomen dat de 58-jarige voorganger van 
Vledderveen aan de gevolgen van een hartinfarct is overleden. Op die hete maandag is hij nog naar 
Veendam geweest, naar de burgemeester en vervolgens per fiets naar Jipsing-Bourtange. Onderweg nog 
een rit voor de bijen geregeld zodat zij op de bloeiende heide kunnen gaan struinen. Maar eenmaal thuis 
verkiest hij het bed en overlijdt al snel. Enkele dagen later volgt een enorme stoet de baar vanuit 
Vledderveen naar de begraafplaats van Nieuw-Stadskanaal. 
Twee weken later is het bestuur in vergadering bijeen. Er liggen al brieven van sollicitanten. Het worden 
er maar liefst dertig. Maar men vindt het nog te vroeg en wil eerst zekerheid over een geregelde 
geldstroom. Er komt eerst een comité om van her en der geld in te zamelen voor een monument op het 
graf van de overleden voorganger. Er wordt maar liefst 618,80 gulden bijeengebracht. Het is de 
bedoeling dat op het graf een opengeslagen Bijbel met tekst zichtbaar is, zodat de evangelist zelfs na z’n 
heengaan als het ware blijft verkondigen. Overigens wordt het grootste deel van genoemd bedrag ingezet 
voor ondersteuning van de weduwe. 
Was Haisma voor z’n heengaan reeds begonnen met besprekingen over de statuten van de bijna 29-jarige 
vereniging, na z’n overlijden staat dat punt meteen hoog op de agenda. Wat blijkt? De betrokkenheid van 
de genoemde zendingsvereniging uit Stadskanaal is steeds heel groot geweest. Daardoor is de dominee 
van Nieuw-Stadskanaal ook steeds voorzitter. Nu deze zendingsvereniging is opgeheven, ontstaat er 
feitelijk een nieuwe situatie. 
 
Nieuwe vereniging 
Om kort te gaan, het heeft tot gevolg dat de evangelisatie-vereniging Jeruël op 22 februari 1939 een 
heroprichting meemaakt. Op de eerstvolgende ledenvergadering worden de bestuursleden van de oude 
vereniging ook tot die van de nieuwe benoemd.  Achtendertig personen, waaronder mevrouw A. 
Haisma-Bergsma, melden zich als lid aan. Korte tijd later wordt overgegaan tot de benoeming van F.J. 
Nijkamp uit Schöningsdorf. 
Er lijkt nog een spaak in het wiel te worden gestoken. Immers er  komt een brief binnen waarin staat dat 
hem het preken in de Hollandse taal is verboden. Dat zal in die donkere jaren wel voor zijn vorige 
werkkring bedoeld zijn, de benoeming gaat gewoon door. Hij krijgt de hoofdtaak in Vledderveen en zal 
hulpdiensten in Stadskanaal èn Musselkanaal moeten verrichten. 
Vanuit laatstgenoemde gemeente wordt honderdvijftig gulden per jaar toegezegd. Onstwedde kan geen 
vaste verplichtingen op zich nemen maar wil de steun als in de tijd van Haisma voortzetten. Opmerkelijk 
is het feit dat deze kerkelijke gemeente met ruim 244 gulden het leeuwendeel ophoest voor het 
grafmonument en de betaling aan de weduwe. Zij levert de woning in mei ’39 vrij op. Ondertussen zal de 
vereniging deze wellicht hebben overgenomen. Want nu wordt bij de arbeidsvoorwaarden gesproken 
over vrij wonen. Het lijkt er op dat de zaak rond het huis in zoverre veranderd is dat de evangelisatie 
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hiervoor een hypotheek heeft opgenomen bij familie Haisma. Immers in 1951 wordt gesproken over de 
wenselijkheid van enige aanpassing vanwege de te hoge rente (vijf procent) die betaald moet worden. 
De bevestiging en intrede van Nijkamp vinden plaats op 28 mei, zijnde de Eerste Pinksterdag van 1939. 
Steenbeek preekt in het kerkje van Vledderveen over de toepasselijke tekst uit Johannes 14 vers 16: “Hij 
zal u een andere trooster geven.” Nijkamp begint met een verwijzing naar de Pinksterdag van weleer: 
“En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest.” Vanwege de oorlogsomstandigheden maakt hij 
een bijzondere periode door. De eerste jaren komt het werk tot bloei. Vervolgens is de evangelist veel 
afwezig. Op 5 juni 1944 wordt hij door de landmacht opgepakt en uiteindelijk naar een strafkamp in 
Duitsland gebracht. Voorgangers uit de omgeving nemen de honneurs waar. 
 
Afsplitsing Mussel 
Een andere ingrijpende ontwikkeling is het feit dat Mussel in de persoon van evangelist A.Kl. Telgenhof 
een eigen voorganger krijgt. Over het hoe en waarom hiervan is meer te lezen in het verhaal over 
Mussel. Ondertussen blijven de gevolgen in Vledderveen niet uit. Er wordt zelfs in de notulen van 
januari ’45 en daarna geschreven over “de afscheiding van Mussel.” “De kring komt wel in ’t gedrang. ’t 
Aantal Kerkbezoekers wordt minstens gehalveerd, en ook de bijdragen gaan naar beneden.” Men wil wel 
een band met deze buurevangelisatie houden. Aangrijpend eindigen de notulen van schoolmeester 
Timmer met de woorden: “Kome spoedig de Heer Nijkamp terug en kome spoedig de vrede.” 
Onverwacht dient zich nog een ander punt van veel zorgen aan. Als Nijkamp wel terugkeert, verzoekt hij 
het bestuur om zijn ontslag, met ingang van 1 januari 1946. Men gist eerst wat naar de redenen en stelt 
vast dat hij zonder overleg in de Vrije Evangelische Gemeenten te Winschoten en Oude-Pekela heeft 
gepreekt. Uiteindelijk licht de voorganger toe dat hij bezwaren heeft tegen de Nederlandse Hervormde 
Kerk. Mede door de vrijzinnige prediking ziet hij deze niet als “de zuivere openbaring van het lichaam 
van Christus.” Het bestuur gaat akkoord en zet meteen pogingen in het werk tot het verkrijgen van een 
opvolger. 
Al snel melden zich de evangelisten Th. Schaap van Beerta, J. Labrijen van Tjuchem, R. Blaauwwiekel 
van Slochteren, H. Everaars van Sleen, J. Koppers uit Groningen, K. van de Pers uit Apeldoorn en H. 
Roemeling uit Boertange. Laatstgenoemde en de heer Blaauwwiekel worden voor een spreekbeurt 
uitgenodigd. Ze voldoen goed. Maar ondertussen hebben zich nog drie heren aangemeld. Zowel A. Buijs 
van Middelburg alsook A.R. Velthuijsen van Hardenberg worden ook gevraagd eens over te komen. 
Overigens worden tussendoor ook de nieuwe arbeidsvoorwaarden en financiering besproken. 
Stadskanaal zal met inbegrip van de synodale subsidie garant staan voor duizend gulden per jaar 
(hetgeen al snel met tweehonderd gulden wordt verhoogd). Daar staat wel tegenover dat de evangelist 
twee dagen per week aldaar aan het werk kan worden gezet en zonodig acht preekbeurten dient te 
verzorgen.  
 
Plannen van Roemeling 
De voorkeur gaat uiteindelijk uit naar Roemeling. Daar deze zich in een nadere brief  terugtrekt, wordt 
hij nogmaals benaderd. We weten de afloop. Op zondag 10 maart 1946 is hij bevestigd. Enthousiast 
oppert hij suggesties voor de blijkbaar weer voorbije middagdienst. Eveneens wil men middels een eigen 
kerkblad of ruimte in dat van Stadskanaal meer nieuws doorgeven. Hij biedt zich spontaan aan voor een 
collecte langs de deuren om een bijdrage voor de nieuwe klok. Die komt er ook al snel en wordt door 
hem tijdens een kerkdienst in gebruik genomen. 
Het enthousiasme is wederzijds zo groot dat het salaris binnen enkele maanden wordt verhoogd. Hij 
roept reeds een jeugdbestuur voor gelijknamige diensten in leven en begint met bijzondere diensten rond 
Pasen en Pinksteren. Gemiddeld melden zich op zondag 63 personen in de kerkdiensten. Ze zijn 
afkomstig uit drie kerkelijke gemeenten, hetgeen wel als een bezwaar wordt ervaren. Ongetwijfeld gaat 
het hier om Musselkanaal, Nieuw-Stadskanaal en Onstwedde. Er groeien spanningen over bezoekwerk 
onder personen in Mussel. Men ziet echter nog niets in de lange weg van grenswijzigingen.  
Reeds in de zomer van 1948 wordt de voorganger in Ter Apel benoemd en moet er een nieuwe 
evangelist worden gezocht. Eerst op 13 februari 1949 wordt hij door dominee Ezau Kempenaar van 
Nieuw-Stadskanaal op zijn nieuwe post bevestigd. Ondertussen wordt er het nodige vergaderd over een 
opvolger. In kerkelijke bladen volgt een oproep. Vijftien personen stellen zich beschikbaar. Onder hen 
ene hulpprediker P. van der Linden, die de richting van de Gereformeerde Bond is toegedaan en ene 
Prins uit Blesse. T. Schaafsma uit Beerta wordt door de Bond voor Evangelisaties aanbevolen en als 
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vijftiende kandidaat prijkt de naam van ene Evertse. Hij zal nota bene in het vroege voorjaar van 1950 
z’n intrede doen in Mussel en komt als voorganger uit de buurgemeente op de Eerste Pinksterdag van 
1951 in Vledderveen preken.  
Eerst wordt Schaafsma aan een bijzonder gehoor onderworpen. Het klinkt gunstig, maar men besluit in 
het vervolg ook naar H.S. de Vries in Een en de heer H.A. Braune in Eesergroen (Gasselte) te gaan 
luisteren. Van Schaafsma wordt eerst niets meer vernomen. Naderhand trekt hij zich terug. Ondertussen 
zijn de andere twee kandidaten gevraagd alhier te komen preken. Als een donderslag bij heldere hemel 
wordt ineens op 21 september 1948 de heer Van der Meulen benoemd. Zonder resultaat. 
 
Bijdrage uit Onstwedde 
Ook valt de naam van de heer De Vries van Gorredijk, echter hij voldoet niet aan de verwachtingen. 
Twee bestuursleden worden uiteindelijk naar zijn naamgenoot in Een uitgezonden. Als hij ernstig 
overweegt moeten ze meteen toezegging van beroep doen. De overwegingen zijn blijkbaar zodanig 
geweest dat hij is benoemd en een salaris van drieduizend gulden krijgt. Ook Onstwedde wordt dan 
meerdere keren voor een financiële bijdrage benaderd. Echter elk antwoord blijft uit. Op 8 mei 1949 doet 
De Vries voor de eerste keer z’n intrede te Vledderveen.  
Ruim drie jaren later worden al weer namen uitgewisseld van een opvolger daar hij naar Klazienaveen-
Noord vertrekt. Er blijken weer zestien gegadigden te zijn. Het bestuur treedt in contact met de heren 
Steenhuis uit Nieuw-Buinen en J. van der Molen uit Wijster. Laatstgenoemde doet in 1953 intrede in z’n 
vijfde gemeente. Stadskanaal zegt voor zijn salaris zeventienhonderdenvijftig gulden toe en Onstwedde 
zevenhonderdenvijftig. Het verblijf van deze vijfde voorganger vindt eveneens snel een einde daar hij na 
drie jaar richting Schoonebeek vertrekt. 
Dan volgt de grote verandering. Er komt een vernieuwde samenwerking met Mussel-Musselkanaal en 
Vledderveen raakt georiënteerd op Onstwedde. Het is Jan van der Wal uit Terwolde die voor de 
combinatie met Mussel op 8 december 1957 wordt bevestigd. Hij blijft bijna negen jaren en gaat op 4 
september 1966 verder als godsdienstleraar van de Technische School te Musselkanaal. Later neemt hij 
ook de herdersstaf in Wedde op.  
 
Huis afgekeurd 
Uit een groslijst wordt een viertal kandidaten geselecteerd, te weten de evangelisten Schaap uit 
Wieringen, Hopster uit Stiens, Schonewille uit Hardenberg en Kuipers uit Weiwerd. Daar wordt nog E. 
Bosma uit Nieuwlande aan toegevoegd. 
Laatstgenoemde krijgt de benoeming. Echter hij wil wel in Mussel maar niet in Vledderveen wonen. Hij 
acht het huis niet geschikt voor z’n gezin. Het blijkt een onoverkomelijk probleem en Bosma bedankt. 
Als tweede wordt genoemde Kuipers uit Weiwerd benoemd. Ook hij ziet er vanaf. Dan komt de naam 
van de oud-voorganger De Vries in beeld. Hij werkt inmiddels in het Friese Wirdum. De herinneringen 
zijn blijkbaar zodanig dat hij het wel aanneemt en op 9 april 1967 in de kerk van Vledderveen z’n intrede 
doet met Handelingen 3: 6. Hij was ’s ochtends door ds. H. Hengeveld in de kerk van Musselkanaal 
bevestigd met de tekst uit Johannes 21: 15-19. Aan zijn verblijf komt een onverwacht einde als hij aan de 
vooravond van de derde zondag van februari, op de 14-de, onverwachts overlijdt. 
 
Overgangsbepaling 
In eerste instantie wordt evangelist K.B.A. Kielder uit Geesbrug als opvolger benaderd. Hij bedankt. 
Vervolgens wordt Gerrit Lichtenberg uit Heemse op 27 maart 1977 in z’n eerste gemeente ingeleid. Dat 
gebeurt in de ochtenddienst te Musselkanaal door ds. H.P. Swets. ’s Middags volgt de intrede te 
Onstwedde met Mozes’ bede uit Exodus 33: 15. Lichtenberg maakt gebruik van de overgangsbepaling 
dat hulppredikers als predikant in de hervormde kerk kunnen worden bevestigd. Deze bijzondere 
plechtigheid vindt op 6 juli 1986 in de kerk van Musselkanaal plaats. Ds. A. Jonkman verricht de 
bevestiging met Exodus 13: 17a en Lichtenberg doet intrede met Psalm 138 vers 8. Ruim een jaar later, 
op 6 december, neemt hij in de Onstwedder kerk afscheid en vertrekt als predikant naar Eck en Wiel.  
Al snel komt de evangelist van Nieuwlande, Anne Schaper, als voorganger in beeld. Hij wordt op 10 
april 1988 in de kerk van Musselkanaal bevestigd door ds. J. Maasland uit Axel (voorheen in Elim, een 
buurgemeente van Nieuwlande). Deze legt de Bijbel open bij 1 Corinthe 4: 1. De nieuwe voorganger 
antwoordt tijdens de intrede met 2 Corinthe 4: 5 “Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als 
HERE, en onszelf als uw dienaren om Jezus’wil.” Na verblijf van ruim zes jaren legt hij het werk op 29 
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mei 1994 wederom in de hervormde kerk van Musselkanaal neer met de zegenbede uit 2 Corinthe 13 
vers 13. Schaper vertrekt dan naar de hervormde gemeente van Vorchten. 
 
Jubilea 
Het zal een jaar duren voordat de tiende voorganger, te weten Frans Verkade, op part-time basis uit de 
Samen-op-Weg-gemeente van Nieuwolda overkomt. 
Ondertussen is de betrokkenheid van Onstwedde in dit werk toegenomen en die van Musselkanaal, ook 
al vanwege financiële ontwikkelingen, verminderd. De bevestiging vindt dan ook op 7 mei 1995 in 
Onstwedde plaats. Ds. H. Harkema preekt over Haggaï 1 vers 13 en 14. ’s Middags volgt de intrede in 
Musselkanaal naar aanleiding van Zacharia 1 vers 14b: “Predik: zo zegt de HERE der heerscharen: Ik 
ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand.” Ruim tien jaren zullen worden vol gemaakt 
voordat het afscheid op 4 september 2005 volgt met het thema: “Afscheid met een lach en een traan.” 
(Filippenzen 3: 1 en 18) Ondertussen is in 1997 in de evangelisatie herdacht dat er negentig jaar een kerk 
in Vledderveen aanwezig is en is juist deze zomer in een brede samenkomst met een christelijke noot het 
125-jarig bestaan van de buurtschap Vledderveen gevierd. 
 


