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'Het JcerJcorgeï zit niet bij de koop in'
De kerken op het platteland hebben
het zwaar. De vergrijzing en de ont-
kerkelijking eisen hun tol. Ook in
Hoogersmilde. Daar staat aan de
Rijksweg een kerkgebouw, pastorie
en verenigingsgebouw te koop.

Door Dirk Minkes

HOOCERSMILDE « De houten kerkban-
ken zijn jaren geleden vervangen door
plastic stoeltjes. En ook de houten
vloer is verdwenen. Daarvoor in de
plaats zijn grote grindtegels gekomen.
Voor de rest is vrijwel alles in het oude
kerkgebouw van de voormalige gere-
formeerde kerk in Hoogersmilde nog
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in originele staat. Het kerkje aan de
Rijksweg staat samen met de pastorie
en verenigingsgebouw bij inschrijving
te koop. Door een fusie van twee kerke-
lijke gemeenten in Hoo-
gersmilde is het com-
plex overbodig gewor-
den. De richtprijs is een
kleine half miljoen euro.
De inschrijving sluit op
25 juni.

"We gaan verder kerken in het kerke-
lijk centrum De Schakel. Dat gebouw
ligt meer centraal", zegt secretaris Jans
Visscher (69) van het college van kerk-
rentmeesters. Kerk, pastorie en vereni-
gingsgebouw zijn in 1916 gebouwd. De
gebouwen worden volgens de secreta-
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ris in principe niet los van elkaar ver-
kocht. "Dat geeft problemen. Er is maar
één uitrit op de Rijksweg. De provincie
wil als wegbeheerder in verband met

de verkeersveiligheid zo
min mogelijk uitritten."

Blikvanger in het
kerkje is het pijporgel
van bouwer Vermeulen.
Het orgel is later in de

kerk geplaatst. "Het oude orgel was af.
Het Vermeulen-orgel zit niet bij de
koop in. We gaan het verplaatsen naar
De Schakel." Ook de liedborden, kniel-
bank, doopvont en andere belangrijke
kerkelijke attributen gaan over. Alleen
de preekstoel niet. "Die kunnen we niet
meer gebruiken."

Het verenigingsgebouw is tegen de
achtergevel van de kerk aangebouwd.
Visscher: "Het gebouw is na 1916 diver-
se malen aangepast. In 1987 is er een
stuk bij aangebouwd. Alles is toen ook
gemoderniseerd. De pastorie is in 1967
aangepast in de huidige vorm. Oor-
spronkelijk was het een pastorie met
een mooie erker ervoor."

Voor een aantal leden van de ruim
400 zielen tellende kerkgemeenschap
is de verkoop van het kerkgebouw vol-
gens Visscher een emotionele gebeur-
tenis. Voor hen is de kerk meer dan een
stapel stenen.

"Ze zijn hier gedoopt, getrouwd en
hebben afscheid genomen van hun
overleden dierbaren."


