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Oude Bildtzijl sluit

C O L U M N

Kerkgebouw
PETER KARSTKAREL

C O L U M N

De voormalige gereformeerde kerk Oude Bildt-
zijl sluit voorgoed. De kerkelijke gemeente
gaat samenwerken met Hallum. Morgen

wordt de laatste eredienst in het kerkgebouw gehouden.
Spijtig, want het is een karakteristiek bouwwerk met een
mooi interieur. Het verdient een waardige nieuwe be-
stemming te krijgen.
De mensen in het noorden van het Bildt moesten lang
kerken in Vrouwenparochie, Sint Annaparochie en Sint
Jacobiparochie. Alleen de doopsgezinden hadden in Oude
Bildtzijl al een godshuis in de zeventiende eeuw. Het
huidige gebouw is van 1806 en werd in 1909 verbouwd.
Andere kerkgebouwen in Oude Bildtzijl waren laat. In
1905 kwam aan de Leysterstreek 29 een hervormde
kerk. De kerk aan de Van Albadaweg 37 dateert uit
1918. Intussen kerkt er de vrije evangelische gemeente.
De gereformeerde kerk aan de Van Albadaweg 61 werd in
1927 in gebruikgenomen.
Door samenwerking van hervormden en gereformeerden
in protestantse kerken en krimpende kerkelijkheid komen
veel kerkgebouwen voor sluiting in aanmerking. We zien
het in het noorden van het Bildt. In Oude Bildtzijl zijn deBildt. In Oude Bildtzijl zijn de

hervormde en doopsgezinde
kerken in 1990 en 1997
buiten gebruik geraakt en
morgen is het, na een laat-
ste dienst, het geval met het
gereformeerde kerkgebouw.
Deze kerk is qua architec-
tuur de moeite waard. Voor
het gebouw is op 28 juli
1927 de eerste steen ge-
legd. Dit godshuis vervinglegd. Dit godshuis verving

een oude kerk die, gezien het kosterswoninkje ernaast zal
hebben gedateerd van kort na 1900. Het ontwerp van
het nieuwe gebouw was van J. Bosma uit Drachten. Deze
architect heeft in zijn woonplaats zowel de grote gerefor-
meerde Zuiderkerk aan de Burgemeester Wuiteweg
(1925) als (met zijn zoon) de gereformeerde kerk De
Fontein aan De Kolken (1965) ontworpen.
De kerk aan de Van Albadaweg is als een zaalkerk met
dwarsarmen; bijna een kruiskerk. In alle vier tuitgevels
zitten reeksen van zeven smalle hoge vensters met deco-
ratieve gebrandschilderde glazen in glas-in-lood, maar
deze schoonheid is alleen van binnenuit te genieten.
Aan de buitenkant is vooral het metselwerk rond de toe-
gangspartij indrukwekkend. In een vierkant, waaiervor-
mig gemetseld vak is lijstwerk om de dubbele rondboog-
deur gevormd met meervoudige profielen. Dit wordt
geflankeerd door stevige bloembakken en wat hoger door
twee grote tekstplaten met: ‘Geref. Kerk’. Binnen is het
forse preekmeubel in zakelijke, maar gelede vormen in
enkele kleuren marmer een van de mooiste moderne
kansels in zijn soort.

het in het noorden van het Bildt.
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