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B*ptiste*'§èfrèéffi §,.§td$

"Op den stillen Zondagavonc{ van l5
mei 1845 bcgaf zich de broederschap

naar de hoeve van Roelof Rciling aan

de Nijveensche Mond".

Zo staat het in het boek van clr. G.A.

Wumkes op bladzijde 27. Een

besclrijving van de doopplechtigheid

van een zevental personen, t.w

Johannes Elias Feisser, Arcnd

Speelman, Roelof Reiling en zijn

vrouw Geertruida Rc.iling-tissens en

de gchroeders Willcm, Jannes cn

Hendrik Kruit. De doop werd rer-

richt door br. J. Kóbner, lid van de

Bapt istcn Gemeente Hamburg.

Ecn correctic van de beschrijving is

op zijn plaats. 15 mei 1845 was niet

op een zondag. Dr. \Àlumkes had zijn

veronderstelling van dopen op cen

zondagavond kunnen corrigeren, daar

in de bijlagen van zijn boek een brief
van J. de Liefde aan J.E. Feisser is

opgenomen, gcdateerd: Zonclag 13

april I B45ll Volgens de eeuwigduren-

de kalender 1801-1999 klopt dat: 13

àprfl l 845 viel op, een.,eoudàgiii.Dr'.ati.'t..ir.:...

betekcnt dat I 5 mei 1845 niet op een

zonda§,viclr Ínàài 
ropr,r-ééa i.dààdèidast,.rtl

ReiSSch ém,à,,.Fe:ig§E7r.,,,:.. ,,. ,: :r,, l,..:,i,,]

Begin mei: 1845 Íertrok,FeiÈsei Èaai.,..rr:i

Harrrburg' Dà,,vooi$al§ci:tvm,.die, r,.i, ll:,:i 
tl;

gemeerite, J, C,l Oíck*rr, witdé..giaa§',,.,

Feisser persooàUjk ontlnoètèn voot;' ,,iil

dat er getloopt werd., eí i allerlei,',,,,,.,,,, :,,,,,,,.

gerneenten in Nedèrlàod-, oítitóndèn,;lrrr

Feisser preekte zcl fi eén pàài,'nràa1,,,1n.'.,,

de gemeente vanHamliu,qg §àmen., 
.,,..1,

met Kölrner yertrók, hij,,\Àreerrtnaai,l,,.;, ;,,,,.

Nijveensche, Mond,,1,wàài dg,,,doop.,Ouà, ,,

rlonderdag 1 5 mei l B45,,.plírts. rvond:,,,r ,.,,

Köhner err FeiÈ§ci gin§enl néÍvolgéÍrli',,i.,,,

naaf Zutphen, riwàaf iFèi§tiif, ióÈii.?óàdà§.:

in twce diensten het woord vocrde. .

Gedoopt werd er nict in Zurphen tot
grote teleurstelling van Köbner en

Feisser. Twee dagen latcr bevonden

zich Köbner cn Feisser in

Amsterdam. Vier leden van eeh

8,, A. .Pl,l,,,rï',I 5 O J'4,.4,,R



ia: r:,.::i:ir a..:rtri:lr:i::.:r:i,'_:.:r _ . r:::..r'-1.:f .,

,liàU.$ta;ffii,1r;Ua Jaco$, ,,",
.,$ *ijiÈ t"-èïke'we'èk bii

,r.À..: i#;'; iahtiui'Maàr.ook bii

!rd:.1 ;;,à! en'R'
' 

nijvecn ging hii in
Reiling re Gasseltert

'.,..&rs;daÀààiti*oàr"Door:' 
tle-'

...:...d; . gerneente,ver. 
-

1r. r;lll4'À§e,@eijn zqgenrlii(e

;i...; eente in 1864''

.'.::.tià;.ÀO.fèa;n sv'ontstoad er l1er-

''.:.a;*ia[ véi'openèn Óten'': : '

.".;À;.,.!àil,;ài lvftr'noncl ver-:,'

.....t'*à*i; @ u*te* o:n daar r

,.:,..'..;g*.*..àit'nt@vóor r te zet .

.,ll;'.,te§,..,f :,. ;'..',

;1,.::fiàtdí-ik u§,.,"',.,.'
r,':'*:*àà nus Klo ekerq,

Oud China-zendeling K'loekers was

door kontaktcn met Tekelenburg

(Amstcrdam) oP de hoogte gcbracht

r,,an het baptisme in de Veenkolonién'

Dat bewerkte belangstelling' In

november 1866 bracht hij een bez'oek

aan Stadskanaal en Groningen' Op <le

bidstond van 28 november 1866

besk:ten alle broeders en ztlsters van

rle gemecnte, Kloekers uit te nocligen

om-oncler hen te komen werken' OP

26 decemter claaropvolgend was hii

opnieuw in Stadskanaal en onder een

,lri"tul voorwaarclen was hii bereid

omhetberoeP aan te nemen' OP 15

ianuari 1867 verbondhij zich aan de

gemeente mct een Preek over 1 Cor'

?:7. Kloekers had te maken met

oppositie. Vanuit ziin baptistische

teginselen moest hii in cie gemeente

' optreden tegen de "ongedoopte gas-

ten". zoals evangelist de Vrieze en

"Wolter Hakse, ledcn van de Vrije

Evangelischc gemeente te

Leeuwarden' Bovendien waren som-

migen tegen het doPen in een dooP-

vont. zoals Roelof Engelsman'

Willem Kruit en G' Gcrits'

Engelsman en dc Vrieze verstoordcn

d"Lo*gensamenkomst van zondag

17 februari 1867' De verplaatsing van

''t 
' d" g"*"ente te Gasselterniiveen naar

,§,'.,.l81,,i,.N fjiriËid i.., ...,,pj, È,,À, N: A A'.L



Stadskanaal kreeg op 7 juli 1 86T haaf:

definitief bcslag met de ingebruiknc.

ming van de kerk aan de Handels-

straat. Het conflict met eyangelist de

Vrieze en de zijnen loste zich op door
hct vcrtrek van de Vriezc naar

Foxhol. Kloekers'invloed op de

gemcentc werd duidelijk in beginsel-

vastheid ten aanzien van de doop, hct
avondmaal en het geestelijk leven. In,
1875 werd Kloekers voorganger yan

dc geinstitueerde gemeente Nieuwe

woonde reeds in b{ieuwe Pekela, l

want in september 1870 was hii

gehuwd met de weduwe vàn

dr. Feisser.

IlendrikKruit, , , l

boer en voor7an{ler.

Ecn van de cerstc zevcn

Hqldrik rKiuit;rwèid.dèrt +ít$í'.ttà,*
Klockers. Onrler ziin lciding werd in

I I 5,8.b ègonneÀrmei:eààd.àgsià.hó.àI

werk in de Casseltcrboervecnschc-

mond:.Riuii il§ ;í à;#;'r.;'§
figuur. Hij was zclfs langcr dan 25

iaar gemcentcraadslid. Bovendien

heeft, hij'tn e 
' 
óp iiahqrr§, íí*:dè:@ '.r'1

Op,bouru,,,éíi:uí,tb,bíi:*
von de gemeente.

In 1-890,:,16,februaij;. §èó
N.1,an1!.eo\,.@eíd,i1Vaí6

gcmeente Groningen, zijn

intrcde, a1s v0oigànsér:,nàí.:lr

eeiste waf hii, deèdrw4§.i:,ft6-1,'',,

takt zoeken mét.dà'§1oep.111;1r.,.

t50 J A A,R §,.71,,P'.ï :,1r,,.§.,.,ïr,,t,Ë,.,:fi



köí1.44ll,,bà§iníèí,mei de bou# van

èèíltai§e:làíar,hot.»;ar.sdiap. ti,,,
íà+éÍnbcr.'rl 928,,werd het in §elirnik
genomcn.

Hct honderdjarig hcstaan van de

géineàítè.,kon niei,op de dag zelf

r *a;§cvlèrd,;,yanwegb, dc tijdsom-

stàÈdi§heelèh:,rMààr op Donclerdag 1 1

jutl,,, 
1 
946..kón,dè :herdenkingsdienst,

waarir ds. J.W.Wccnink voorging,

gchouden wc;r.lcn. Hij begon met dc

.rvooid.én:tÏn..dc. geest keererr wrj hon

derd jaar terug en wendcn onze

íchedenr,iraài den eosteliikèn àoom

van l)rentlre, waar dc vcrhoudingen

Opder..d!,,.*enschen en hun,verhou-i

tlingen tot tlcn hr,dt'm eeuwenlang

.öngerÈ,pt,zlngcblo,en". . ',
Br. J. Rciling sr., zoon van Roelof

Rciling, geborcn op 20 der embcr

1 846 en gedoopt op 20 november

1861, zei in dic rlit'nsl:"ll< ht'b al tlt'

,óndèà1§eke"d, clie: clt: gcsr hicclcnis

van onzc cigc qcmt'i'ntt' lrclrhcn

§smaàkt. Ën van vel,: anclcre gemeen-

ten heb ik evcnccns rl,.' r,utl.'n gckcn.J.

&,.heà.y'*.hooren zingcn, bidden,,.,
.§6§en',',, hèb gczicn dc licfde, die

zii voor de gemcentt't'tr vo.rr clk.rn

'd.ef haddèt:,:Geen uur was hun te

yroeg en gecn a[stanrl tc vt'r om tc

loopen, als het gold om het bijwonen

van clc hijcenkomsten. Het warcn

maïlnen en Yrou\ryen, dic den Heere

dienden in eenvoucl des harten en

wisten in Wien zij geloof<len".

Br. Reiling was hijna 100 jaar oud,

tocn hii deze wo,rrclen uitsprak.

Vlak voor het vertrck van ds.

Wccnink wercl rle cvangclisatiepost

Musselkanaal tot cen zelfstandige

gemeente geïnsritueertl : september

1947 mct 104 leden. Aan ccn zcgen-

rijke arbeidsperiode kvl'am ccn eind.

Ds.J.W.Weenink vcrtrok eind s.'p

tember 1,947 naar Haarlem.

Handhoving en
nieuwbouw.

Na het vertrek van ds. J.W
Weenink naar Haarlem w.rs

dc gemeenle 2 jaar vacant.

Met tlc komsl ran ds. G.W.

Tilman lo oktt-'ber I 949'

kwam claar een eind aan. Hoewel de

post Mussclkanaal met 104 lcdcn in

1947 zclfstandig was gcworden, hleef

men in Stadskanaal worstclen met

ruimtcgebrck. Planncn wrren er

gesmeecl om tot nieuwbouw van kerk

en pastoric tc komen. De pastoric

kon spoedig verwczcnliikt worden.



Ondanks het feit,,dat de migiàtie,,naai,,

andere delen van het land volop aan dc

gang rÀras, kon de gerneenté.,iiih§o,ed,',,

handhaven. Op 2 oktober 1960 nam

ds. Tijman alscheid en vertrok naar dc

gemeente Haarlem, evenals zijn voor-

gànger ds. Weenink.

nieuwe kerk. 0p

V/at,in de:, peiiCIder, 
i tr .l

§mnn*"|gèhLtéii
È*àm. ií, a*',íàilc.1',. t',

, 
pe;ioàà, àn,.à-,.,.t.l,,ii

Stukkéi., wel ..6 1dé,,1..

' gr;;a;. à..l.,.;;í...,,..lllll, 
.,.l',

I februàrir, .ir. g64llkónll

de nierrwe kerk aan tle Haàdèl§§ttààt,,'.,,

8a in gebruik genomen worden. De

ieugdzaal krccg de toepasselijke naam:

ds. J.W. Weeninl<zaal, want die voor-

ganger had rgrote betekenis, géhad,,roor

hct plaatselijk leugdwerk. In lcbruari

I 967 nam ds. Stukkcr afscheid van dc

gemeente en vertrok naar Arnhem,

waar hii zijn overlcdcn zwager opvolg-

dc. Op <Je dag van zijn al-schcid wcr

dcn cr 36 zusters en broeders

gedoopt.

Wijkgemeenten naar
zelÍstandigheid;, .,' .,,. ,,,.,,,,,,

bóno.ct'it.éni.

ii'rt 
r-: :, r.:r.l.r:li:ll

Fl,.l:,.ïl..l.ll150 J, ,A 'A IR .B,,',.4
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Uit een latere periode, de kerk (voorzien van toren)
en pastorie (later kosterswoning).
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Dè harde wer.kers àan
de nieuwe kerk
hebben schafttijd.

,1,,, :'. .,,,:,1.t :..t t,,: :it::t , t:l l
s,.r:.T: 
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Achterste rij van links naar rechts:
Albert Raadsveld, lbele v.d. Zwaag, Willem Bozema, Otto Gruppelaar, Harm
Fietje, Miene Pots-Wils. Voorste rij: Harm Komduur, Jan Goossen,
Henderik Hindriks, Willem Pots, Harm Springer en vooraan Egbert Kuipers.
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Op 8 februari 1964 wordt de nieuwe
kerk aan de Handelsstraat 8a inge-

I 5 O JAAR BAPïI SïE NG E lïll:'E:'E'N,TE



ir.r : rr. .r; ..1.: ::: rvl

De openingsbiieen komst
zaterdag 8 februari 1964.
Het mannenkoor zit in de

in de nieuwe kerk oP

ds. J.W. Weeninkzaal.

Ds. J.W. Weenink,
ds. G,W. Tiiman,
ds. H.J. Stukker bii de
opening van de nieuwe kerk.
V

T.i:! ï'I

*yl

r 
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r*'3 []lödd
il .r

ffik
c;§ r":ï:*.:;3 +S1
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Deze foto is genlrrien,0p d'e

IIet schuurtj e deed int'1 84:5', d,iens:Í
vdÍtDit is eenJoto uit 1931. Tíjdens, de.;iietíi6

Unie van Baptisten Gemeeni'en' hiel'd'mdn 'd,àà,t een

tii r.i,' .t:tl: :'t.,:'

i !- i....li : :i ._

Sr',:T,:,lAI5O JAAR BAPTISTENG E, rffi rg ::9..,N,i,,T'.:E:
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G, ,T.íiman Í'949"1 960

ifi iilr.§tukker,.l1i9'0 1, 967

J.H. Hofman 1971-1982

.:.ó
i3

P. Jager 19B4tot heden

to



1946
Het bestuur bij de viering van het 100,.jar,,ig, .be§,t,aa:n.,r,:r::

van de gemeente.

Ztttend a en lt@{ ngry', ieibib!,,

G. Metz, H. Huizing, J.W. Weenink, H. Alfering, ru. eeirueÀa
' ^" 

'i:" 
i; :':'-l:::l': i:1i:rr ir': ili:

: : §t&a@é,:,',1,gtriJ,:'ld@t

R. Bok, Tl aan Koomàq;§i'Ade*,àiit:. 
i

' , , ',, ,St{t6tnd.e'::2e,rii|idèflii,:

G, Roxerna,t1 Refitngl.Joll;,.,rt' 6.6or"o

BAPTISTENGEMET5O JAAR



Wéëninlitem,idden, van de bestu ren van

. G. ten Brink, L W. v d. Laan, ?,
:,':: a'. ..i.,i:.i:i.,F,r,.:Sfi!t; 

. M,. 911a11*§àn§g,.,,,'

..'.t,.lii.l*à'n!l,iftk§'1nà&.r,,rec hts i,',',

:.,',.':::,.'Q§fti§f.] ,.,!'9,:,rii-:..,,'.,,, ..., , . ,: :,:
J. Luitjens, B Schàap,
ds. W. Veenstra, J. de Haan,

middelste rii:
R. Bok, ?, A. Huizing,
K. Buntjer, G. de Haan,
H. Springer, H. Komduur,
S. Metz, B. Mulder, G. Rozema

Voorste rij:
W. Smit, K.J. Speelman,
T. Blaauw, Tj. van Koomen,
J. Reiling, H. Aeilkema,
W. Kruit

vooÍgrond: T''Weenink-Dethmers, ds. J.W. Weenink



. 1973 - Kampeerweekend in Laaghalen. '.,,, r:,: ,

1e rij: (voorste) Nellie Kruit, Koos Buwalda, Gerda Kok, sebo withof',,1,,,1,,-, , ,,

Marja v.d. Zwaag, Dina Vennema, Liesbeth Vennema
2e rij: stoffer Rozema, Dick Bruintjes, Henk Niemeyer, Jacob Geerts ,:. ,,..,:,:
3e rij: Kor Blaauw, Jantje Fietje-Knigge, Harm Fietje; Klarie Aeitkerna,Grevàn,i

Henk Aeilkema, wilko Hozema, Koos Aeilkema, Derk Bruintieí,,'r., r',,,,,'

Herman Dorant

, DE OUDËFI'Ë,'JE.UGO
FOTO RECHTS BOVEN:

van links naar rechts:
Wilko Rozema, Pieter Kruit, Erik Moorlag, Màrc Kruit,
Ineke Fietje, Martin Blaauw, tiggend: Anila Fietie.,...,.,,, --..,,.,,,,,.r,1:,

FoToREcHTsoNDER:vantinksnaarrecÍlIs:....:.
1e rij:(achterste rij)
Pieter Kruit
Martin Blaauw
Jan Moorlag
Mark Kruit
Johan v.d. Werf
Geert Corporaal
ds. J.H. Hofman

2e rii:
Koos Buwalda
Harm Jan Rozema
Geert Koops
Harry MoorÍag
Erik Moorlag
Wifko Rozema

3e rij:
AartDrenth::,::: ,,

Alida Lantinga I ,:
Harma D,renth: , i' r .r :

Anita.Fietje :' '

Petra Rozema . .. ,.:

Ne{ty Venerna .
Thea Pots
l iggend t neke, Fietjg, ;'

B A P ï,I S,T,E,,.,11;',iGI50 JAAR



Ëfr[]x DE PAARDEsTAL vAN DE BUUFIMAN

,.,,: :i.-.1 :. :_ I n S 4
. ft 1 T7-\ - (1 , I I t*#$ffi;i;;i;st (f .ay.) te Staàskanaat'

itiï+iiï:-i;*i';r'j

N:ltC...1,§'tVt É:.iË .,1\1, T: E s'ï'ADs,'KANAAL
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I50 JAAR B A P T t S T Er § G,E,g:g:,,,E. ,r\i,'r,T'..Ë §:lÍ À:.:lD

,:i*11:l1!:'i:.1&ir

l i!:1:
# r i:È:
B,:;*r'
§i: i':
# ,.ií

r 1 e6e . t{et jeusdkoor *ai,àii1§àntffi
van links.:.naar rechk: ',' tt","' "'.''...trt:r,,f , ,

1e rij,(yoorste)

2e 1ij ',r,,: ri. ,

3e rij .,. ,', '

4a rii, , '' ',

5e rij(achterete)



i a'r e nt!,;;,'i;;;fl, , d e

§/ffËÀT UIT

{ van links naar rechts:

1é rii(voorste); Dientie Pomp, Sientje

Kost, Janna Aeilkema

2e rij: Jannie Timmer, Tjaard van Koomen,

Johan v.d. Baaren, Klaas Kruit,

Flijkent Lamain, Kunnie CorPoraal

3e nl: Grietje Pots, Wietske Veld, Metje

Timmer, Trijn Lenting, Tientje Hofkamp,

Sientie Oosting, Saar Aeilkema, ? Kruit,

Pie van Dam

4e ry: Hindrik Aeitkema,? Duiven,

lJzebrand Pots, Jan Schoonbeek,
Paul Lamain, Harm Springer, Cornelus Plat'

Lupko Aeilkema

26
,G..::,§,r;,.,]',§l' S. ï.A,.D S K A N A A L



r 1941

Íe ríi(v,oorste); : 'r:'.,, . :;.,,;,,, : :, ,:::.::.rt:. 
',,rll.:::l:::i..r.:.:r::

Hennie Hagedoorn; r:Kuinnle'de,.l",làan;,,::,'r,,', :.,,,

Jantje Knigge.
2e rij:
Piekie Schoonbeek; Janna,de',Haàn;:,,'r, rr',,,,,. r,,,

Willie Kruit, Nellie v.d. Baaren, Jantje Bos.
3e rij:
Adrie Saak, Malgien, de Vrie§' 'P[e. vàn ' , ,'::i , i' ,:,'

Dam, Coba Spfinger,; Genitje Í;d:; Baàrèni ,,',,.

Frouktje Oldenburger,
Hennie Oldenburger, Aaltje Motz. ,r',,r 

':,:r, ::: "::,.,:

4e rij:
Harm §pringer:i Johàn v,d,i Baaren;' i':: ::i,r:,::r:ra:rr,it..

Hindrik Aeilkerna, ? Wijnsemà,:'Pi§fr:1 ',1.r ,r', ,,,

Wijnsema.

Het zangkoor "Polyphonie"

{,van links naàï'redhls:

le rij(voorste): ffi
L. v.d. Werf, S. Klunder, ffi
J.W. Pots, Joh. v.d Baàren, ffi
G. v.d. Baaren, G. Pots, ffi
J. Hindriks, T. Feringa. ffiffi

2e rij: J. Daniëls, l. v.d. Zwaag. ffi'
T. v.d. Werf, J. Wind, rc
G. Rozema, J. Fietje, m
G. Bruintjes, J. Snip, G. Greven, il§
H. Meenderman. m
3e rij: J. HulshoÍ, F. v.d. Werí, m
A. Pots, P. Buwalda, A. Hamster, E
J. Fietje, W. Pots, m
R. Meenderman. m
4e rij: H. Bos, H. Hindriks, ffi
O. Gruppelaar. T. Rozema, ffi
H. Springer, G. Kuik, A. Klunder, W
H. Hamster, H. Fietje ;

i::.:_.t:.:t:ii::,' l. rir'.: til:.:i.:

§,1:1.: .'r,fi :.:,§,::::§

1975 - De dirigent (Joh. v.d. Baaren) neemt afscheid.
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OMSTR§frKS lgsCI - Be.jaardercrei*.

HERKËNT U,

de koperen ploot, rgemoakr te1,ere 1rdrfi.':dé

De dames,:
Kruit, Vos, Metz, Lamain, Goossen, Schoonbeek;

Groen, Mooibroek, pots, Bok, Springer, Engelsman,
Nijmeijer, Oosting, Springer, Knigge, Bos,

Spreeuwers

De heren,l
Springer, Smit, Engelsman, de Vries, Nijmeijer, Bos,

Spreeuwers, Olijslagér
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ryry*

11,4,fiÍ Àr^rf§ N,A.AP PECHTS: (folo onder)
le rij: (voorste)
G, Sportel.Seip, T. Schoop-Kemper, J, Bont-Frqnsen, T. Feringo-Poppen,
G. Wind-Roossien, H, Groenhof-Meijer, G, Bruinljes-StikÍort, M v,d. Zwoog-Timmer.
2e rij:
R. Moorlog-Koster, M, Pols-Wils, C. Springer-Nienhuis, ? Eggens, J, Bloouw-von Lune,
3e rij:
A Drenlh-Groen. ? Knoop, M v,d. Loon-Luining. G. Pots-snijders,
E. Hofmon-Schouten. P, Koops-Oosting
4e rij:
K^ Schoonbeek-Vos. J. tietje-Knigge, H, Meijer-Wils, A, Bos-de Groot,
5e rii:
M. Scheunemcn-Pentengo, P, Buwoldo-Schoonbeek. l. Lomoin-Buwoldo,
A. Homster-Oppenhuizen, A. Joosten, l,Hekmon-de Boer. + 1974
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Het leggen van de
laatste tegel

bij de her-betegeling
van het kerkplein.

van links naar rechts:
Henk Hamster,
Gerrit Buwalda,

Jan Goossen,
Harm Bos,

'.,'., ,:, ," , Cer Lamain,
,'' .. ,Sikko. Buwalda

ïentevangelisatie o.l.v. ds. H.J. Stukker
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A De crèche
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De Senioren
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Ha,t; gernnrgé
l*olo*

"PoÍypírruie"

Het mannnnl*wartet
foh,.\M Pots, \M Rozema, J. Daniëls, M. Pots
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