50 JAAR DE GAARDE

De kracht zal blijven
Op 15 december 1962 werd aan de Provincialeweg in Bunnik een gloednieuwe gereformeerde kerk in
gebruik genomen. Nu, 50 jaar later, kijken we terug naar het verleden, staan stil bij het heden en zien
hoopvol uit naar de toekomst.
De Gaarde is gebouwd door en voor de gemeente. Professionals en vele, vele vrijwilligers hebben zich
daar al die jaren met hart en ziel voor ingezet.
Zonder deze enthousiaste en betrokken mensen had De Gaarde niet kunnen bestaan. Daar zijn we
dankbaar voor en best een beetje trots op.
Tijden veranderen en wij veranderen mee. Met de vaart waarmee 50 jaar geleden overal in ons land
nieuwe kerken werden gebouwd, worden nu kerken afgebroken. Ook De Gaarde ondergaat helaas dit lot.
Maar niet de gemeente, die blijft bestaan. Vol energie, met professionals en vele, vele vrijwilligers gaan
we door

De Gaarde: vijftig jaar mensenkerk
De Gaarde in Bunnik. Een kerk van vijftig jaar. Jong, vergeleken bij al die eeuwenoude kathedralen en
andere Godshuizen die de wereld sieren.
En toch. Een kerk door en voor mensen. Een kerk waar iedereen zich thuis voelt. Een kerk die in
letterlijke én geestelijke zin ruimte heeft en geeft. Vijftig jaar lang. Of kort.
Historie
De Gaarde kent een bescheiden geschiedenis. Na de oorlog telde Bunnik twee kerkgebouwen: de
historische, hervormde Oude Dorpskerk en de katholieke Barbarakerk. Het kleine aantal gereformeerden
had geen eigen kerk, maar vond onderdak bij geestverwanten in Zeist.
De eerste stap op weg naar zelfstandigheid werd gezet in 1946. Met steun van de kerk in Zeist kregen zij
de beschikking over een eigen gebouw: een houten noodwoning op de hoek van de Provincialeweg en de
Peeksesteeg, die later werd 'omgedoopt' in Camminghalaan. Er werden 75 stoelen in gezet, elke
zondagmorgen werd er een 'leesdienst' gehouden en elke zondagmiddag preekte er een dominee uit Zeist.
Het gebouwtje kreeg ook een naam: het Groene Kerkje. En ondanks het verkleinwoord was het groot
genoeg voor jeugd-, vrouwen- én mannenkoor, catechisaties, contactavonden, zondagschool....
Maar: Bunnik groeide. Hard. Dat gold ook voor het aantal leden van de kerk. Al in 1956 werd een
bouwcommissie ingesteld om te komen tot een plan voor een kerk met 175 zitplaatsen, een consistorie en
zo mogelijk een vergaderzaal.
In 1957 was het Groene Kerkje te klein; het werd verkocht aan een sloper en afgebroken.... Er werd een
tijdelijke oplossing gevonden door de kerkdiensten te houden in de aula van de School met den Bijbel,
maar toen die school al even hard groeide als het aantal kerkleden, bleek ook dat geen definitieve
oplossing. Daarom werd twee jaar later een regeling met de Hervormde Kerk getroffen voor een
gezamenlijk gebruik van de Oude Dorpskerk, met aangepaste en op elkaar afgestemde aanvangsuren voor
de kerkdiensten.
Tegen deze achtergronden is het niet verwonderlijk dat de Commissie van Beheer in 1959 een machtiging
vroeg en kreeg om te komen tot spoedige kerkbouw.
Plannen en bouwen
Op 4 april 1960 presenteerde Architectenbureau Wouda in de persoon van gemeentelid Jan Sierts de
plannen voor een eigen kerk. Mede dankzij hulp van de Stichting Steun Kerkbouw en héél veel financiële
en fysieke inspanningen van de leden, kon ruim een jaar later met de feitelijke bouw worden begonnen.

Een paar voorbeelden van die inspanningen:
- De leden van de vrouwenvereniging 'verdienden' met het sorteren van appels en het inpakken van
zoetwaren voldoende geld voor een wit-met-gouden kanselbijbel.
- De oudere jeugd hield een oliebollenactie, die een glas-in-loodraam opleverde.
- Drie jongens zorgden o.a. met een grabbelton, poppenkast en klusjes voor voldoende geld voor een
elektrische klok.
- Een verjaardagsfonds én het inzamelen van oud papier leverde het startkapitaal voor het orgel op......
Op 3 mei 1961 werd door aannemer J. Dijkstra uit Zeist begonnen met het heien van 23 palen. Een klein
half jaar later legde de heer H.J van Ark - lid van de bouwcommissie - de eerste steen. Ruim een half jaar
later - op 15 december 1962 - vond de officiële en feestelijke opening plaats van een fraai kerkgebouw
met 239 zitplaatsen. Pas jaren later kreeg de nieuwe kerk een naam: De Gaarde.

De drie bouwfasen van De Gaarde

Uitbreidingen
Daar bleef het niet bij. Precies vier maanden na de opening besloot de kerkenraad tot uitbreiding van het
gebouw met een wijkzaal van 96 m2. Uit financiële overwegingen werd de bouw voor een flink gedeelte
verzorgd door de leden van de kerk, met hulp van medewerkers van de aannemer. Op de film die over
deze uitbreiding is gemaakt, is te zien hoe gemeenteleden (waarvan sommigen met stropdas en colbert!)
kruiwagens vol schepten, stenen sjouwden en timmer- en schilderwerk verrichten. De vrouwen zorgden
om de beurt voor een pan soep in het schaftuur.... Al die inspanningen waren een duidelijk bewijs van de
liefde en betrokkenheid van de gemeenteleden bij hun eigen kerkgebouw.
Op 3 september 1964 werd de nieuwe wijkzaal feestelijk in gebruik genomen.
Het bleef niet bij deze ene uitbreiding. In 1978 kwamen er twee vergaderlokalen, een keuken en
bergruimte bij. Ook dat kwam mede tot stand door de grote inbreng van tientallen gemeenteleden. Zij
namen de vloeren, plafonds en tuinaanleg voor hun rekening, evenals de elektrische en
verwarmingsinstallaties en het schilderwerk De dames zorgden voor de stoffering en de vitrage.
Tenslotte werden in 1987 de harde houten kerkbanken in eigen beheer en met eigen kracht omgetoverd in
ruim honderd comfortabele stoelen met stoffen bekleding.
Zo ontstond één van de meest praktische kerken in ons land: een opvallend gebouw met een
karakteristieke, moderne vormgeving en een bijzondere klokkentoren. Een kerkzaal met grote nadruk op
saamhorigheid en gemeentezijn, een - letterlijk - geloofwaardige plek voor jong en oud. Tot stand
gebracht door eigen kracht, met geloof en liefde, voor geloof en bezinning. Om bij elkaar te komen en te

zijn, voor ontspanning, voor de Oranjemarkt, voor doen en laten. Een dierbaar gebouw voor velen. Met
recht: een kerk voor en van mensen. Een mensenkerk.
Een kerk om van te houden.… voor altijd.
(Bron: o.a. boekje '25...jarig' door B.Koudijs)

ds H.A.L. v.d. Linden

ds H.G. Boswijk

ds J. Sap

ds G. van ‘t Slot

Jan Sierts en zijn kerk
De Gaarde: zijn kerk. Niemand die hem dat op deze manier kan
nazeggen. De kerk die hij bedacht en gemaakt heeft, van binnen en
van buiten, met alles erop, erin en eraan. Behalve het dak.
In 1959 werd besloten tot de bouw van een Gereformeerde kerk in
Bunnik en bij de realisatie daarvan werd Architectenbureau Wouda
uit Utrecht ingeschakeld. Eén van de medewerkers van dat bureau is
dan Jan Sierts. Hij woont in Bunnik, is lid van die kerk en studeert
voor architect. De directeur van het bureau bedenkt alvast hoe het
dak van de kerk eruit moet zien: niet plat, geen hoog puntdak, maar
een aantal lagere puntdaken naast elkaar. Uniek voor de kerkbouw in
Nederland. Vervolgens vertrouwt hij alle andere architectonische
werkzaamheden voor deze opdracht toe aan.... Jan Sierts.
Het is zijn allereerste opdracht en die lukt hem wonderwel. Zo ontwerpt hij de kerkzaal met speciale
aandacht voor ruimte, akoestiek en gemeentezijn. Hij bedenkt het hele liturgisch centrum, begeleidt de
bouw en steekt ook in de praktische uitvoering de handen uit de mouwen, zelfs in z'n vrije tijd. Een
voorbeeld daarvan is het werk dat hij eigenhandig aan het doopvont verricht: met een speciale hamer
bewerkt hij dat zodanig dat een ruw oppervlak ontstaat. Boucharderen heet dat in vaktermen en ook dat
gaat hem goed af. Op 15 december 1962 - Jan is dan 32! - wordt het gebouw feestelijk geopend en voor
de kerkelijke gemeente is het een enorme aanwinst. In de loop van de daaropvolgende 25 jaar volgen
onder regie van Jan nog twee uitbreidingen die het gebouw een compleet multifunctioneel karakter geven.
Jan is terecht trots op De Gaarde. In zijn hele architectenloopbaan heeft hij tal van mooie ontwerpen
gemaakt, maar De Gaarde heeft daaronder altijd een bijzondere plaats ingenomen. Dat blijkt onder meer
uit vijf grote borden die hij speciaal voor een tentoonstelling heeft gemaakt en die door middel van foto's,
ontwerpschetsen en brieven een fraai overzicht van de geschiedenis van onze kerk geven.
Jan Sierts. Uit een oud Gronings geslacht, maar geboren in Bunde, in Zuid-Limburg. Getogen in o.a.
Sommelsdijk op Flakkee. Met Rennie zijn stek gevonden in Bunnik en Werkhoven, waar hij
- natuurlijk - ook hun eigen woonhuis ontwierp. Geen wonder: hij maakte als kind al maquettes van hele
dorpen....
De man van De Gaarde. Het verdwijnen van dit gebouw doet hem veel.

Jaap Kits vijftig jaar organist
Vijftig jaar zijn ze samen opgetrokken: De Gaarde en organist Jaap Kits. Vijftig jaar lief en leed gedeeld,
vijftig jaar ten dienste én ter inspiratie van de gemeente. En de nadruk bij beide lag op SAMEN.

De organist Jaap begon in 1962 achter een piano. De Gaarde werd in dat jaar opgeleverd en geopend, en
had op dat moment nog niet de beschikking over een orgel. Het kerkorgel kwam een jaartje later. Het
startkapitaal daarvoor was – zoals voor veel 'onderdelen' van De Gaarde – bijeengebracht door activiteiten
van gemeenteleden.
Ruim vijftig jaar later neemt hij afscheid van zowel 'zijn' orgel als van De Gaarde. Wat hem betreft had
het allebei wel langer mogen duren.
Jaap was – en is – de organist van communicatie met de gemeente. SAMEN zingen. Een bindende en
verbindende figuur, een muzikale bruggenbouwer, iemand die uitleg gaf en met de gemeente de
onbekende liederen oefende. Die je vertrouwd maakte met tekst en melodie, die er minder behoefte aan
heeft om het orgel de eerste viool te laten spelen en boven de gemeente uit te tornen. In zijn enthousiasme
is het laatste wel eens meer wens dan werkelijkheid......
In de vijftig jaar is er óók voor organisten veel veranderd. Toen Jaap begon, telde het 'repertoire' van zijn
kerk 150 psalmen en 29 gezangen. Daarna volgde een stormachtige ontwikkeling: het aantal psalmen
bleef gelijk, maar het Liedboek dat in de zeventiger jaren verscheen, telt 489 gezangen. Daar kwamen dan
Tussentijds en “Alles wordt nieuw” nog eens bij. En nu al ziet Jaap reikhalzend uit naar het nieuwe
liedboek dat in 2013 verschijnt.
Met veel plezier denkt Jaap terug aan de periode dat het ORPRE bestond, het maandelijks overlegorgaan
van organisten en predikanten in Bunnik, in de zeventiger jaren. Het samenwerken aan vorm en inhoud
van de kerkdiensten was zeer inspirerend.
Spanningsvelden zijn er ook (geweest). Inspiratie en irritatie behoren bij het werken in een veelkleurige
gemeenschap. Zijn taak vergde vaak heel veel tijd en energie, maar dat werd door Jaap nooit als belastend
ervaren. Integendeel!
Zijn echtgenote Martha beleefde SAMEN anders. Zowel tijdens de kerkdiensten als tijdens de
voorafgaande oefenuren was en is zij 'alleen'. Ze ervaart dit zeker niet als negatief maar het hoort nu
eenmaal bij 'voor iets gaan'.
Zolang Jaap organist van de PKN in Bunnik is, kon dat zo nog wel eens even doorgaan.....

Gastvrijheid voor iedereen, dat moet het zijn!
Bij Ada Vermeulen, koster van De Gaarde, staat gastvrijheid hoog in het vaandel. Mensen moeten zich
welkom voelen in ‘haar’ kerk. En dat voelen ze, de gemeenteleden die er vergaderen, de groepen met
kerkelijke activiteiten en de vele andere groepen die een ruimte huren en in de loop der jaren vaste
klanten zijn geworden, soms wekelijks, soms maandelijks. Of het nu om volksdansen gaat, of schilderen,
of kalligraferen, of het gebarencentrum
voor doven, of activiteiten van de
senioren, altijd is Ada daar met een
vriendelijke lach.
Wat het werk voor haar zo aantrekkelijk
maakt, is de ontmoeting met zoveel
verschillende mensen. Ooit begonnen
als invalster is het werk haar na aan het
hart gaan liggen. Het vraagt de nodige
flexibiliteit, en die heeft ze.
De kerkdienst, een gemeenteavond, om
het even wat het is, het moet in orde
zijn. Vooral rouwdiensten moeten goed
verzorgd zijn. Mensen moeten het aan
haar kunnen overlaten.
De Gaarde is een multifunctioneel
gebouw waarin veel mogelijk is. Voor
de ‘Oranjemarkt’ wordt met hulp van
vele vrijwilligers, de hele kerk omgebouwd. Er is een ‘Kerstmarkt’, er zijn Interculturele maaltijden en
nog zoveel meer.
Wat zou De Gaarde zijn zonder deze spil waar alles om draait!

Provincialeweg 32a
De eerste keer dat ik kennismaakte met de Gereformeerde kerk van Bunnik en het huis van de gemeente
(liever niet huis van God) was in 1971. De heer Scholten belde mij op en vroeg mij te komen preken. Ik
had geen idee waar Bunnik ergens lag. Meer dan het gebouw aan de Provincialeweg maakte de gemeente
indruk op mij. Gereformeerde kerkgebouwen zijn zelden indrukwekkend en hebben al helemaal geen
mystieke sfeer. Het “liturgisch centrum”: een tafel, een kansel zonder enige liturgische aankleding, een
doopvont, het hoognodige. Banken rechttoe rechtaan, een orgel met beperkte mogelijkheden. Mijn
bijdrage aan de aankleding bestond uit een wereldkaart op de muur achter de preekstoel.
Ik kan me niet goed meer herinneren hoe het “Heilig Avondmaal” (niet de maaltijd van de Heer) gevierd
(nu ja, gevierd?) werd. Ik vrees dat dat nog gebeurde aan tafels met het voorlezen van een lang en
leerstellig avondmaalsformulier aan alleen de belijdende leden, die gewaarschuwd werden om vooral niet
ondoordacht aan te gaan.
Een sobere (niet sombere!) aankleding dus van een
ruimte die mij lief is geworden vanwege de
ontmoeting van voorganger en gemeente, al in het
halletje voor de kerkzaal persoonlijk begroet en
welkom geheten! Lief kerkgebouw, ik zal je
missen!
ds. Herman G.Boswijk

Mijn naam is wat ik ben: De Gaarde
Een kerkgebouw is een afspiegeling van de gemeente die erin woont: gastvrij, open, warm, uitnodigend.
Je bent er welkom, je voelt je er thuis. Zo heb ik De Gaarde en de kerkelijke gemeente van Bunnik
ervaren, gedurende de 27 jaar dat ik er deel van uitmaakte. En waar je je thuis voelt, doe je je jas uit en
blijf je “hangen”.
De voorganger speelt een eigen rol, kijkt er anders tegenaan, staat en gaat voor. Het gaat om afstand en
nabijheid, om ruimte en geborgenheid in vieren, leren, dienen en delen.
Het gemeenschapsgevoel in de viering is het
kenmerk van de gemeente.
De kerk kreeg bij haar 25-jarig bestaan een echt
Bunnikse naam: De Gaarde. Zoals Jesaja 32 : 15
verwoord: “Een tuin die bloeit en waarvoor de
woestijn heeft plaatsgemaakt”.
Toen nog niet voor een van beide gebouwen
gekozen was, droomde ik dat De Gaarde een
open hof was, omgeven door een stiltetuin vol
bijbelse planten, kruiden en symboliek, waar
verschillende groepen voor zouden zorgen.
Deze droom zal niet in vervulling gaan. Wel
blijven de herinneringen aan gebouw en
gemeente die zelf haar “gaardetijd” zal moeten
bewaken door God lof te brengen in lied,
woord, muziek en inzet voor zovelen.
Rutger Kopland zei dat zo:
Ik zit voor het raam en zie/ hoe de tuin niet is
veranderd/ voor haar ben ik niet weggeweest.
Zeist, ds Greet van ’t Slot

Werken in De Gaarde....
Drie jaar geleden maakte ik op startzondag kennis met De Gaarde toen ik daar werd voorgesteld als
‘bijstand pastoraat voor 40-min’. Ik vond het direct een prettige, lichte, multifunctionele kerkzaal: je kon
er zelfs in groepen rond tafels eten. De opstelling was in een mum van tijd aangepast!
Ik heb met plezier diensten in De Gaarde geleid,
zoals doopvieringen, Avondmaal met veel
aandacht voor de kinderen, Paasdienst in 2011,
Pinkstervieringen met belijdenis, jeugddienst
over Noach (met een boot vol knuffels, met
Kasper die met zijn lantarentje een rechtvaardige
zocht, met vragen van jongeren vanuit de
kerkzaal en antwoorden vanaf de preekstoel...), en
niet te vergeten vijf peuter-kleuterdiensten over
Frederick, Elmer, Kikker, Kleine Ezel en Pad ...
De inrichting van De Gaarde was wellicht niet de
meest harmonieuze, maar wel een fijne kerkzaal
waarin je als voorganger de mensen door het vele
licht goed ziet zitten! Dat geeft de kerkgangers
een gevoel van saamhorigheid.
Ik heb ook heel plezierige herinneringen aan alle
bijeenkomsten met de 15-plus-groep in de
‘torenzaal’: een fijne ruimte om bij elkaar te zijn!
En tenslotte: met collega Greet van ‘t Slot had ik
tot haar afscheid regelmatig een afspraak in de
consistorie voor overleg: zinvol en plezierig! En af en toe een praatje met Ada was ook heel gezellig!
ds. Margje Kuijper

Het moet netjes zijn ….
Voor Jan Hordijk is dat vanzelfsprekend: een tuin moet je netjes houden. Met hulp van enkele anderen en
met hulp van jongens die het gras maaien, zorgt Jan Hordijk voor de tuin rondom De Gaarde. Dat is hem
wel toevertrouwd, geboren in een tuindersfamilie in het Westland, zit het tuinieren hem in het bloed. De
tuin is de plek waar je alles van je af kunt zetten, waar
werken tot ontspanning leidt.
Bij de bouw van de kerk schonk de burgerlijke
gemeente Bunnik fl.2500,- voor de aanleg van de tuin.
Het onderhoud kwam in handen van vrijwilligers. In de
loop der jaren is de tuin gerenoveerd en
onderhoudsvriendelijker gemaakt. Toch is Jan er
gemiddeld nog twee dagdelen per maand te vinden.
Thuis heeft hij heel wat meer werk in de prachtige
bloementuin, samen met zijn echtgenote Adri. Haar zit
het
bloemenvak eveneens in het bloed: zij is dochter van
een hovenier. Daar profiteert de kerk van mee, want
Adri houdt zich bezig met symbolisch bloemschikken.

Objecten
Tafel
De Avondmaalstafel heeft een open vorm en legt het accent op de liturgie: de dienst aan het volk. Op de
tafel staan voorwerpen die de liturgie mede vorm geven: het avondmaalsstel, de kandelaar, de lantaarntjes
voor de kindernevendienst, de lezenaar en de schaal voor de collectezakken.

Kansel
De kansel speelt in onze kerk een grote rol bij de
verkondiging van het Woord. De predikant moet zichtbaar
en hoorbaar zijn. De besloten vorm van de kansel geeft de
predikant houvast. Toen de kerkzaal heringericht werd en
een multifunctioneel karakter kreeg, werd ook de kansel
verbouwd en verplaatsbaar gemaakt.
Kanselbijbel
De bijbel op de kansel is aangeboden door vrouwen uit de
gemeente. Het geld daarvoor werd met allerlei acties bijeen
gebracht.

Doopvont
Het verplaatsbare doopvont is van beton met daarin
schaal van keramiek, gemaakt door Rennie Sierts.
Oorspronkelijk was in de vloer de vorm van een kruis
aangebracht waarop het doopvont stond. In deze
vijftig jaar is 299 maal de doop bediend en deden 150
doopleden belijdenis van hun geloof.

een

Antipendia en stola
De symboliek van het glas-in-loodraam zien we ook in de antipendia en de stola, aangevuld met andere
symbolen. De vier kleuren (paars, wit, groen en rood) staan voor de kleuren van het kerkelijk jaar.
Groen is de kleur van het leven. Deze kleur wordt gebruikt na Epifanie tot de 40-dagentijd.
Wit is de kleur van reinheid en vreugde. Deze kleur wordt gebruikt van Pasen tot Pinksteren en in de
Kersttijd.
Rood is de kleur van vuur, van liefde, en wordt gebruikt op Goede Vrijdag en Pinksteren, bij
belijdenis, bevestiging van ambtsdragers, en doop en huwelijk.
Paars is de kleur van boete, berouw en rouw. Deze kleur wordt gebruikt in de 4 weken van Advent en
de 40-dagentijd.
Het geheel is ontworpen door Jan en Rennie Sierts en verbeeldt het visioen van een goede, gezegende
toekomst, vrede met God en mensen en een bloeiende vruchtbare aarde.
.

Geborduurde ramen van Chagall
Op een rondreis door Israël bezocht een van onze gemeenteleden, Diny Wiegers, het Hadassah ziekenhuis
in Jeruzalem. Niet omdat ze ziek was maar vanwege de twaalf gebrandschilderde ramen van Chagall
(3.50 x 2.50 m) die de synagoge van het ziekenhuis sieren. Deze ramen maakten grote indruk op haar en
ze besloot de borduurpakketten die daar te koop waren, aan te schaffen en te schenken aan de kerk in
Bunnik. Thuisgekomen vond ze een paar
vrouwen bereid om de twaalf ‘ramen’ te
borduren. En zo kwamen de ‘twaalf
stammen van Israël’ terecht op de lange
wand in De Gaarde. De joodse
kunstenaar Marc Chagall (1887 -1985)
vervaardigde deze ramen op verzoek van
de
Hadassah – de Zionistische
vrouwenbond in Amerika. Dat men
Chagall vroeg om dit project te doen had
alles te maken met zijn liefde voor de
bijbel. Ooit zei hij: ‘De bijbel heeft mij
van jongsaf aan geboeid, het is de
grootste bron van de poëzie van alle
tijden’. Een van de twaalf ‘ramen’
verbeeldt de stam van Benjamin. Boven
de
jonge wolf een wirwar van planeten en
bloeiende bomen, verwijzing naar
‘Benjamin is een verscheurende wolf’.
Links onderaan, de daken en koepels
van Jeruzalem, verwijzing naar ‘de
beminde des Heren die veilig bij Hem
wonen zal’.

Glas in lood-raam zijgevel
Dit raam begrenst het liturgisch centrum en verbeeldt de Stad Gods, visioen uit Openbaring. Dit symbool
van menselijke samenleving wordt omringd door de schepping: lucht, wolken, water en het groen van
planten en bomen. Gods aanwezigheid wordt gesymboliseerd door drie tekens:
het kruis, teken van
lijden, geloof,
verzoening en het
lijden in de wereld;
de duif, teken van de
Heilige Geest, vrede
inspiratie;
de vis (het Griekse
Ichtus), als kleine
geloofsbelijdenis.

en

1e steen
De eerste steen werd
op 28 april 1962
gelegd door Herman
van Ark, timmerman
en actief lid van de
bouwcommissie.

Collectezakjes
De blauwe collectezakken worden al vijftig jaar iedere zondag gebruikt. Ze werden eigenhandig gemaakt
met hulp van smederij De Geest.

Stoelen
De oorspronkelijke lange, houten kerkbanken
werden door een drietal gemeenteleden verzaagd.
Het hout werd door hen hergebruikt voor het
vervaardigen van 100 stoelen. Alleen de stoffering
werd uitbesteed.

Torenklok
De torenklok is vervaardigd door klokkengieterij
Eijsbouts in Asten. Voor de toon van de klok moest
men de ‘klokkencommissie’ raadplegen. Deze
landelijke commissie bepaalt de toon omdat deze
moet harmoniëren met andere klokken. In ons dorp
is dat met de klokken van de Barbarakerk en de
Oude Dorpskerk. De toon werd een ‘fis’.

Hugenotenkruis
Op 3 september 1964 werd de wijkzaal in gebruik genomen. De oudere jeugd bood het Hugenotenkruis
aan, dat was vervaardigd door leerlingen van een van de gemeenteleden.

Kruisicoon uit Taizé
Nadat tientallen jongeren uit onze en naburige gemeentes in de jaren 1990-1997 een bezoek hadden
gebracht aan Taizé is een afbeelding van een kruisicoon, gemaakt door een van de broeders, beland in De
Gaarde. Het origineel ervan is te vinden in de kerk van de Verzoening in Taizé, op de heuvel in
Bourgondië, waar duizenden jongeren jaarlijks met de communiteit de vieringen meemaken.
Reproducties van deze icoon gaan van kerk naar kerk, van land naar land. Ze markeren de route van de
“pelgrimage van vertrouwen op aarde”. De betekenis van de afbeeldingen op het kruis is de volgende:
Jezus staat rechtop op het kruis. Hij hangt niet. Dit symboliseert al de opstanding. Maria staat links en
Johannes, de evangelist, rechts. (“Dit is je zoon,dit is je moeder”). Een engel boven het kruis betekent:
God is aanwezig!

Bovenstaande is een deel van de inhoud van de brochure 50 jaar De Gaarde, uitgegeven 13 december
2012

