Nederlandse Hervormde Gemeente "De Kandelaar" te Wapenveld
In ons dorp spreekt men gewoonlijk over onze gemeente als "De Kandelaar", zonder nadere toevoeging. Al
is dat spraakgebruik geworden, het mag het feit niet verdoezelen, dat "De Kandelaar" echt en voluit een
Hervormde Gemeente is behorend tot de Nederlandse Hervormde Kerk.
De Kandelaargemeente heeft nog geen lange geschiedenis. Op 4 december 1961 werd op initiatief van de
Zondagschoolleiding een jeugddienst gehouden in de hal van de Jan Ligthartschool. Niet alleen oudleerlingen van de Zondagschool en hun ouders namen eraan deel, maar ook hervormden die zich niet thuis
voelden onder de prediking in de hervormde kerk aan de kerkstraat.
Uit deze eerste dienst is na enkele jaren de gemeente geboren- en niet zonder geboortepijn- die nu bekend
staat als de hervormde gemeente "De Kandelaar".
(zie ook de uitgebreidere geschiedschrijving)
De Kandelaar is in de zin van de Kerkorde een hervormde gemeente. Zij heeft dezelfde rechten en plichten
als alle hervormde gemeenten in Nederland. Zij valt ook onder dezelfde bepalingen van de Kerkorde van de
Ned. Herv. Kerk. Dat houdt overigens in ons geval niet in de verplichting tot instelling van een Centraal
Kerkenraad, als overkoepeling van beide hervormde gemeenten in Wapenveld.
De Hervormde Gemeente "De Kandelaar" telt ca. 500 leden. Het merendeel van de leden woont in het dorp
Wapenveld terwijl sommigen in één der omringende dorpen wonen. Hierbij zijn ca. 30 zogeheten
huisgenoten meegerekend. Deze huisgenoten zijn lid van een andere gemeente, maar wonen vaak of altijd de
diensten in onze Gemeente bij en steunen deze ook financieel.
De Hervormde Gemeente "De Kandelaar" behoort kerkordelijk tot de Classis Hattem en tot de Ring Wezep.
De Ring Wezep omvat de hervormde gemeenten van Hattem, Oldebroek, Oosterwolde, Wapenveld, en
Wezep. De hervormde gemeente "Pauluskerk" te Wezep is onze eerste consulent en de Zuidwijk te Hattem
tweede consulent.
Samen met de Gereformeerde Kerk van Wapenveld (Kwartelweg) zoekt onze gemeente naar gewenste en nu
al mogelijke vormen van samenwerking. Dit heeft geleid tot de oprichting door beide kerkenraden van de
Samen-op-Weg-commissie. Deze SoW-commissie doet voorstellen aan beide kerkenraden en bereidt
samenkomsten en activiteiten voor in overleg met de kerkenraden. De leden van de SoW-commissie zijn
allen in eigen gemeente ambtsdrager. Beide kerkenraden hechten grote waarde aan informatie aan de
gemeenteleden en aan raadpleging van deze leden.
De jeugdklubs van beide kerken werken de laatste jaren reeds samen. Ook worden er enkele gezamenlijke
kerkdiensten per jaar gehouden. In 2003 zullen er in totaal ca. 30 SoW-diensten zijn.
Doet de hervormde gemeente aan de Kerkstraat ook mee aan Samen-op-Weg in Wapenveld? Het antwoord
is: tot op heden is het niet gelukt haar erbij te betrekken.
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Van Zondagsschool tot Kerk
Wapenveld - eind 1954 - was nog een echt Veluws dorp. Een paar straten en verder zand- en grindwegen.
Nieuwbouw alleen aan de Wildekampseweg en de Ds. Van Meursstraat. Verspreid, langs allerlei weggetjes
en paadjes, liggen tussen de eindeloze akkers de typische Veluwse bedoeninkjes. Velen ervan waren nog
bouwsels van de "legendarische" metselaar Lamme Kadet.
Kerkelijk heeft het dorp de geijkte Veluwse structuur. Een Hervormde kerk aan de Manenberg; een
Bondsgemeente, waarvan gezegd is dat zij een parel was in de kroon van de Gereformeerde Bond. Verder
twee Gereformeerde kerken, een synodale en één onderhoudende art. 31. Ook was er een afdeling van de
Nederlandse Protestantenbond; in die jaren nog niet in het bezit van een eigen kerkgebouw.
Drie lagere scholen was het dorp rijk: één Openbare, één Christelijk Nationale en één Hervormde School.
De oudste van deze drie scholen was de Openbare School die in het prille begin van de 19e eeuw aan de
Ossenkampweg stond. In 1830 was al aan deze Openbare School een zondagsschool verbonden. De
kinderen uit de beide hoogste klassen "bevolkten" deze zondagsschool, die geleid werd door het hoofd van
de Openbare School.
De kerkelijke situatie anno 1830 is in een paar woorden te schetsen: Wapenveld behoorde kerkelijk onder
Heerde. Wie 's zondags naar de kerk wilde, moest naar Heerde. Dat betekende voor velen een vol uur lopen
naar Heerde en ook weer na afloop van de kerkdienst een vol uur terug lopen.
Barre weersomstandigheden en slechte wegen in aanmerking genomen betekende dan wel, dat zij, die de
zondagse kerkdiensten onder alle omstandigheden wilden bijwonen, daar een heleboel voor over hadden.
Toch was er in Wapenveld al enige activiteit om tot een andere vorm van belijden te komen. In 1835 werd
onder leiding van Ds. Brummelkamp in Hattem de Christelijk Afgescheiden Gemeente Heerde/Wapenveld
gesticht.
Dan krijgt in 1843 de Hervormde Gemeente Wapenveld zelfstandigheid.
Vervolgens wordt in 1851 door de papierfabrikant Van Gerrevink op zijn kosten een Christelijke school
gesticht.
Toen deze school er kwam, werd met haar komst in het dorp de schoolstrijd actueel. Een van de "troeven" in
die strijd werd de Zondagsschool van de Openbare School. Als in 1884 de oude Openbare School vervangen
wordt door een aan de Kanaaldijk liggende nieuwe, blijft het schoolhoofd, meester Jan van Doesburg,
zondagsschool houden. Een taak die door zijn opvolgers werd overgenomen. De laatste in deze rij was de
alom bekende meester Kruithof.
Die zondagsschool, die zich in de 50er jaren hier op het dorp presenteerde, heeft dus een historie van 120
jaren en was door die geschiedenis in die 120 jaar één geworden met de Openbare School. En daarbij in die
lange periode altijd geleid door de zeer in achting verkerende hoofden van die school.
In de periode dat meester Kruithof het Zondagsschoolwerk leidde is de zondagsschool, die geen enkele
status had (ze was noch een vereniging noch een stichting), omgezet in een afdeling van de Nederlandse
Zondagsschoolvereniging. Een wijs beleid; daar kon geen strijd meer om komen.
Strijd om de zondagsschool en daarmee strijd over openbaar èn/òf bijzonder onderwijs, in een dorp als
Wapenveld gevoerd in alle felheid, bracht onvermijdelijk met zich mee dat de plaatselijke Hervormde
Gemeente in de loop der jaren duidelijk afstand had genomen van deze manier van evangeliseren. Waar nog
bij kwam dat een deel van het zondagsschoolpersoneel óf door hun openlijk belijden, óf door hun politieke
geaardheid, als minder, zo niet ongeschikt, werd bestempeld.
Juist in die periode steeg het aantal kinderen dat de zondagsschool bezocht tot ongekende hoogte: ruim 240
(1956)! Voor iedereen was er plaats; hervormd, gereformeerd, vrijzinnig, buitenkerkelijk, zelfs rooms
katholiek!
Op de morgen van de eerste zondag in januari 1958 zaten een drietal zondagsschoolleiders, vóór dat de
zondagsschool begon, te praten met de heer Kruithof. Het gesprek ging over het laatste Kerstfeest wat ze
met de kinderen vierden. Meer dan 20 kinderen verlieten de zondagsschool! Er werden twee vragen gesteld:
"waar moeten die kinderen nu naar toe?" en "waar ligt voor ons, zondagsschoolleiders, onze
verantwoordelijkheid?".
Vooral de mogelijkheden om dat zondagsschoolonderwijs een vervolg te geven waren beperkt.
Maar in 1958 wordt begonnen met de bouw van de nieuwe openbare school. Als die in 1959 klaar is en in
gebruik genomen wordt, gaat de zondagsschool mee over. Het Kerstfeest vieren we dan voor de eerste keer
in eigen huis, zoals er gezegd werd .... de Jan Ligthartschool!

Weer werd op de eerste zondag van januari 1960 over "onze verantwoordelijkheid" gesproken en dat
gesprek ging gezien de mogelijkheden die er toen waren erg ver. Ze hadden plannen genoeg, alleen geen
enkele ervaring hoe je zulke plannen moest omzetten in daden. Toen viel de naam van de heer F. van
Westen, in die jaren wethouder van de Gemeente Heerde voor de P.v.d.A. De heer Kruithof zou met hem
verder overleggen. Dat overleg wierp vruchten af.
Zondag 4 december 1961 werd 's avonds om 7 uur in de Jan Ligthartschool de eerste Jeugd- en Gezinsdienst
gehouden; met een sleets harmonium voor de begeleiding van de zang, een geïmproviseerde preekstoel,
maar met een zeer goed gevulde zaal, en zeer bemoedigend, alle lof voor het gesprokene! De diensten
worden gecontinueerd: eerst eenmaal in de 14 dagen, al vrij spoedig omgezet in wekelijkse diensten.
Toen bleek dat de kerkdiensten in de Jan Lighartschool duidelijk voldeden aan een behoefte, werd contact
gezocht met de Kerkenraad van de plaatselijke Hervormde Gemeente, teneinde te bewerkstelligen dat de
groep gemeenteleden die in de Jan Ligthartschool bijeenkwamen, in de Hervormde Kerk hun plaats kregen.
Er kwam een oplossing: we mochten in de Hervormde Kerk diensten houden, echter onder de
verantwoordelijkheid van de Kerkenraad. Dat was voor de hand liggend, dus werd het in dank geaccepteerd.
Echter na één ochtenddienst, werd de ochtenddienst naar de middag verschoven; ook dit werd vrij spoedig
gewijzigd door het invoeren van een derde dienst. M.i.v. 1 maart 1963 werd deze derde dienst als
avonddienst ingevoerd. In september 1963 werd de Kerkenraad de lijst van predikanten die bereid waren
hier voor te gaan, aangeboden. Deze lijst werd geweigerd met de mededeling dat de Kerkenraad zèlf wel zou
voorzien in de voor ons bestemde voorgangers. Daarbij werden een aantal namen genoemd die in onze ogen
niet acceptabel waren. Dit resulteerde in het terug gaan naar de Jan Ligthartschool, tot onze grote spijt.
1 Maart 1964 kwam de jonge Welsumse predikant Ds. F.C. Moll enkele dagen per week in Wapenveld
pastoraal werk doen en begon hij met de catechese.
Welsum heeft de zich vormende jonge gemeente in Wapenveld een goed en veilig thuis gegeven. Met hen
mochten we het Heilig Avondmaal vieren; bij hen werden onze kinderen gedoopt. Dat vergeten we nooit!
18 Mei 1966 besluit het moderamen van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk tot de
vorming van een Buitengewone Wijkgemeente in Wording in Wapenveld. We kunnen een eigen predikant
beroepen, we zijn dan zelf een Kerk geworden

Verder als kerk
In de jaren volgend op het stichtingsjaar in 1967 heeft de Buitengewone Wijkgemeente in Wording een
aantal keren een nieuwe naam gekregen. De toevoegingen "Buitengewone" en "in Wording" komen te
vervallen. Later, in 1978, wordt het "Hervormde Deelgemeente" en wordt er op verzoek van de Synode
tevens een specifieke naam naar onze keuze aan toegevoegd. Er wordt gekozen voor "De Kandelaar".
Ter gelegenheid van het jubileum: "150 jaar Wapenveld" verscheen er in de vierde editie van deze
informatiegids van de hand van de heer W. van Soest bovenstaande beschrijving van het ontstaan van onze
gemeente. Het leek de kerkenraad een goed idee om dit artikel in een vaste rubriek in de volgende edities te
behouden.
Zelf Kerk geworden, blijft het besef, een deel van de grote wereldomvattende Kerk te zijn, sterk aanwezig.
Er wordt reeds spoedig rondgekeken om met andere kerken in Wapenveld in contact te komen. In 1968
besluit de kerkenraad, op advies van de provinciale kerkvergadering, in contact te treden met de
Gereformeerde kerk (Kwartelweg) en in 1971 wordt er in het jeugdwerk al tussen beide kerken
samengewerkt. Ook vindt er in dat jaar een gezamenlijke jeugddienst plaats. In 1973 vindt de eerste
gezamenlijke kerkenraadsvergadering plaats, maar door wisselingen in de predikantsplaatsen aan beide
zijden laat een verdere samenwerking nog op zich wachten. In 1979 wordt een nieuwe reeks van
ontmoetingen gestart, die in 1984 leidt tot de vorming van een SoW-commissie en een verdere
samenwerking.
In 1996 blijkt het feit dat er bij “De Kandelaar”, in tegenstelling tot de Gereformeerde kerk, het open
avondmaal bestaat, een struikelblok bij het streven naar verdere samenwerking. Aan Gereformeerde zijde
komt een discussie op gang over het toelaten van doopleden tot het H.Avondmaal. Binnen het kader van die
discussie wordt er in 1997 een enquête gehouden waaruit blijkt dat een meerderheid vóór toelating van
doopleden is, maar het vereiste minimum van 2/3 der stemmen net niet wordt gehaald.
In 2000 wordt in beide gemeenten nagegaan hoe men over Samen op Weg denkt. Bij de Geref.kerk d.m.v.
individueel huisbezoek en bij de Kandelaar d.m.v groot huisbezoek.
De vraag of men wil dat we nu gaan beginnen met het opstellen van een federatievoorstel wordt bij beide
gemeenten door het merendeel der gemeenteleden bevestigend beantwoord.
Op grond van dit resultaat wordt op 4 november 2001 namens beide kerkenraden een intentieverklaring
ondertekend volgens welke gestart wordt met de voorbereiding van een totaalplan voor een federatie.

Geschiedenis van de gereformeerde kerk Kwartelweg
1861 - 1986
op 12 december 1861 werd officieel onze kerk geïnstitueerd als Gereformeerde Kerk van Wapenveld. In
deze jaren en ook reeds daarvoor werden alom in den lande Gereformeerde Kerken geïnstitueerd. Dit feit
wordt heden ten dage overal herdacht met de uitgave van A150 jaar Gereformeerde Kerken in b.v.
Groningen, Utrecht" etc.
De geschiedenis van onze kerk is, vergeleken met de veel oudere uit de Hervormingstijd stammende
Hervormde Kerk, nog tamelijk jong.
De afscheiding begon in 1836, waarna een aantal leden in Wapenveld zich in Heerde en Hattem ter kerke
begaven.
De geschiedenis hiervan is door de broeders G. Grolleman en J. Liefers samengevat in een artikel, welke U
in deze uitgave zult aantreffen.
Deze geschiedenis werd gekenmerkt door een aantal meetpunten en wel:
- de afscheiding (landelijk) in 1836
- voorbereiding tot het stichten van een eigen kerk in Wapenveld
- instituering van onze kerk op 12 dec. 1861
- de kerkscheuring in 1944/45
- bouw van de huidige Gereformeerde Kerk aan de Kwartelweg
- uitbreiding van deze kerk in de zestiger jaren door de bouw van de "Rots"
- uitbreiding van de kerk in 1985 en 1986 door nieuwbouw van een extra lokaal etc.
Dit is echter slechts het uiterlijke en zichtbare deel van onze kerk. Veel belangrijker is de geestelijke rijkdom
van een gemeente.
Wij mogen een dankbaar gebruik maken van het "erfdeel der vaderen" wat betreft de rechtlijnigheid en
waarheid in de geloofsleer.
Het heden is altijd in het verleden besloten; daar kunnen en willen wij niet omheen.
Wij hebben tevens gemeend om aan de predikanten, welke onze gemeente hebben gediend, te verzoeken om
hun "diensttijd" in Wapenveld met een artikel te herdenken.
Aan het feit dat onze kerk in 1961 een honderdtal jaar bestond, is destijds zeer weinig aandacht besteed; dit
vooral ook omdat de verschrikkelijke tijd van de kerkscheuring bij velen nog vers in het geheugen lag.
Nu echter, vijfentwintig jaar verder, ziet deze zaak er anders uit; velen welke de oude
tijden nog hebben meegemaakt, zijn nu nog bij ons en kunnen Zich terugvinden in hetgeen in deze uitgave is
vastgelegd; vooral ook voor de toekomst.
Hierbij nog onze hartelijke dank aan de Ned. Gereformeerde Kerk, Kanaaldijk voor het (tijdelijk) ter
beschikking stellen van de eerste kerkboeken (leden- doop- notulen- en financiële overzichten), uit het
bestaan van de kerk.
Moge deze uitgave een goede ontvangst in onze gemeente hebben.
De bijbelse uitdrukking "Eben Haëzer" is tijdens de voorbereiding van deze uitgave
meerdere malen gevallen. Wij hopen en bidden dat dit zo zal mogen blijven.

Het ontstaan en stichting van onze kerk.
Het was 1836 dat de eerste broeders en zusters zich losmaakten van de Ned. Herv. Kerk. Voor de hele
omgeving nam Wapenveld een belangrijke plaats in, want uit verre omtrek kwam men naar de molen "De
Vlijt", eigendom van S.J. Mulder, om hier bijeenkomsten te houden. Hier is de grondslag gelegd voor het
verdere geloofsleven en hieruit is de eerste Christelijke Afgescheiden Gemeente gegroeid.
Eerst hebben de broeders en zusters zich aangesloten bij de kerk in Hattem. Maar toen men in Heerde
besloot om over te gaan om ook een gemeente te stichten, moesten allen de in deze gemeente woonden zich
hierbij voegen; zo hebben onze voorouders ongeveer van 1850 tot 1861 gekerkt in Heerde. Wij kunnen ons
nu niet voorstellen dat zij toen alle zondagen een wandeling maakten van ongeveer 2 uur lopen heen en
terug; uit overlevering weten wij nog dat men brood meenam om in de middag over te blijven.
De Wapenvelderkerkweg heeft aan deze kerkgang zijn naam nog te danken.
Maar de afstand werd op den duur toch bezwaarlijk, vooral voor de ouderen en kinderen.
Er werd besloten om een eigen gebouw te stichten. Toen men hiermee bezig was, kwam het de kerkenraad
in Heerde ter ore, en zijn er terstond een paar broeders benoemd om poolshoogte te nemen en verslag uit te
brengen.
Ondertussen was men zover gevorderd, dat alleen de vloer nog gestort moest worden.
Na veel strubbelingen heeft men toch bereikt dat het gebouw klaar kwam en dat er een enkele keer op een
middag gepreekt mocht worden, met het oog op de oudere mensen en de kinderen. Zo konden we lezen dat
in 1861 er 4 keer een middagdienst is gehouden.
Maar aangezien het ledental toenam, groeide de begeerte om een eigen gemeente te stichten.
Dit verzoek ging op 12 november naar de kerkenrand van Heerde, maar werd door Heerde afgewezen.
Daarop wendde men zich tot de Classicale Vergadering, die gehouden werd 4 dec. 1861 op het Loo, daar
werd besloten tot de constituering van de gemeente in Wapenveld en werd de leraar uit Hattem aangewezen
als consulent.
Vanaf 12 dec. 1861 werden er nu voortaan diensten gehouden in hun eigen gebouw dat stond iets ten
noorden van de Geref. Kerk aan het kanaal, later verbouwd tot woningen, maar voor de oude wapenvelders
is het nog altijd "de olde kerke".
Men was in die dagen wel vooruitstrevend want op 14 juli 1862 werd er al een beroep uitgebracht op
kandidaat de Lang, die het beroep aannam en zijn intree heeft gedaan op Zondag 5 oktober 1862.
Het leek ons goed hier dieper op in te gaan, wat bevestig en intrede betreft.
"Hoed de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen maar uit vrije beweging enz (1 Petrus 5 vers 1 en 2): dit
was toe de tekst ter prediking waarin ds. De Lang bevestigd werd als predikant van Wapenveld.
Na `s morgens bevestigd te zijn, preekte ds. de Lang `s middags uit 1 Samuel 7 vers 12b waar Samuel de
opgerichte steen de naam AEben-Haezer@ gaf, wat betekent: "Tot hiertoe heeft de Here ons geholpen".
Wanneer we dit nu ruim 125 jaar later aan onze gedachten laten voorbijgaan, dan moet ons dit wel tot de
overtuiging brengen, dat die tekst bewaarheid is tot op de dag van vandaag toe.
Moeizaam en met doorzettingsvermogen gestaafd op schrift en belijdenis is de afscheiding tot stand
gekomen en heeft zich een plaats verworven in onze gemeenschap tot op heden toe.
Ook heeft het een bepaalde stempel gedrukt op heel het dorpsleven wat het kerkelijk-school - en
maatschappelijk leven betreft.
We moeten nu erkennen, dat de afscheiding van toen niet bevorderd heeft de eenheid, waarvan Christus
spreekt Aacht, dat ze allen één zijn A:
neen beslist niet, gezien de ontwikkelingen in deze eeuw was het een strijdende kerk, maar niet de strijd
tegen ongeloof en onrecht, maar helaas naar binnen toe de verdeeldheid.
Ook dat heeft diepe sporen achtergelaten, vooral na wat er gebeurde na 1944.
Maar ondanks onze tekortkomingen in Geloven, Belijden en Beleven, zijt Gij Here, gisteren en heden
dezelfde gebleven en tot in Eeuwigheid.
Dit zal ons in ootmoed tot de erkenning moeten brengen, niet ons o Here, niet ons, maar alleen Uw Grote
Naam zij daarvoor dank en eer.
Dat zo ons gedenken als gemeente tot uiting mag komen, met de bede dat Gods Woord ook in de toekomst
een lamp voor onze voet en een Licht op ons pad mag blijven; vooral nu we met een jongere generatie
worstelen om eenheid in Geloof en Belijden, en zo vorm te geven aan ons samen op weg zijn.

Maar Goddank, "God is getrouw, zijn plannen falen niet. Het werk der eeuwen dat Zijn Geest omspant,
volvoert Zijn Hand."
(Gezang 304 vers 1).
J. Liefers
G . Grolleman

