Losse notities
Voorheen Pniëlkerk

O nlangs is, na bijna tachtig j aar,
opnieuw ee n kerk geb ou w
verdw en en: Pniël aan de
Lipp erk erk straat 4 0 0 , tegen over de
Franklinstraat. In 1916 kreeg de
vereniging 'Chr iste ndom' een eige n
orgaan, vij ftien j aar later opgc no me n
in de toen opge richte ' He rvo rmde
Kerkbod e voor Ensche de en
Lonnek er ' . In 19 I 7 besloot de
vereniging ee n eigen predikant aan te
stellen. O m de band m et de
N ederlands H ervormde Kerk te
beh ouden , werd ve rzoc h t of de
invu llin g van de vaca ture voor ee n
vierde pr ed ikant van or tho doxe
signa tuur mocht zij n , maar dat w erd
gew eigerd. Een van de trouwe
vrienden van de vere niging bood
midden j aren tw inti g aan in het
oos ten van de stad , aan de
Lipp erk erk straat, toen nog onde r de
gem eente Lonn ek cr , ee n kerk ijc) te
bouw en , dat uiteindelij k op 22
december 1927 in gebruik we rd
geno me n. D e ker kga ngers ware n
voorna melijk van ortho doxe hui ze,
dit in tegenstelling tot de nabij
gelege n Oosterkerk , die ee n meer
vrijzinnig kara kter had .
T en tij de van het 25-:iarig bestaan in
1952 was Pni ël, aanva nkelij k gesticht
als ee n ee nvo udig lokaaltje,
uitgegroeid to t ee n 'volwassen '
wijkkerk van de N ed erlands
H erv ormde Gem eente. Om aan de
eisen van de tijd te vo ldoen we rd
beslote n het gebo uw ge heel te
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renoveren . O p 24 j anu ari 19 57 vo nd
de o pening van de ve rnieuwde kerk
Pni ël plaats. Ee n aantrekkelij k oge nd
kerkj e, volgens de to enmalige
secretaris Brok ken 'een gebo uw, waar
j e tot rust kon komen in de liefde van
C hristus. Een plaats waa r wij allen
onze H eer en H eiland Jezu s C hri stus
kunn en loven en prij zen ,'
M aar de voortschr ij de nde secularisatie
sloeg oo k hier toe. D e dien sten op
zo ndag mo rge n om 10. 0 0 uur en o p
w oen sdagavond om 19.4 5 uur
werden na verloop van tijd stee ds
minder bezo cht. Al in het begin van
de j aren zeve nt ig we rde n de dien sten
gestaakt en kw am het gebo uw leeg te
staan. D e eige nare n en gebr ui ke rs
vo lgde n elkaar met enige regelmaat
op : er werd ee n moskee in geves tigd,
die later naar de Atj eh straat we rd
verplaatst, de Eva ngelisc he
Opwekkingsgemeente nam er haar
intrek tot ongeveer 1998 , en daarn a
geb ruik te ee n hand elaar in
gel uidsapparatu ur het gebouw als
o pslagp laats, D e laatste eige naar was
de N eighbourh ood Corporatien
Ensche de, de 'waa kho nd ' ove r het
' nivea u van de wij k' . Pogingen om
het gebo uw te redden door er
buurtvoor zieningen in onde r te
brengen liep en op niets uit . O p een
stee nwo rp afstand is de Oesterke rk
inmiddels in de verkoo p gedaan.
M aar het kerkge bo uw aan de
Lipper kerkstraar 400 is al niet meer

