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Een klein kerkje in Glanerbrug
Arnold Fortuin
D e haan in de nok van ee n woo nh uis in d e Glane rb rugse
Sc hi p ho ltstraat waai t m et alle w inde n
m ee. De haan ziet er nieu w uit; het
huis is vakk undig gerestauree rd, maa r
no g gee n twee meter onder die no k
staat het bijbelse begrip 'Ebcnhaëzcr'
(to t zover heeft de H eer o ns
ge b rac ht). En dat ve rraad t een andere
bestemming van het pand dan dat
van w o onhuis. Dat klopt, w eet de
m akel aar die n u het pand in ve rkoo p
heeft. Eens, va naf 19 0 3 tot ee n jaar of
tien geleden, was het ee n ke rkje van
de Vr ije Z endingsgcmecn te.
Voor de voorgevel van dit wellicht
kle inste kerkje van Ensc hede heb je
zes passen no dig; voor de linkerzij gevel tien . D e ge mee nte groeide, de
led en mo esten tijd en s de di en st zelfs
buiten staan. Besloten werd daarom
het kerkj e aan de voorka nt ui t te
bouw en. Of daarom de rechterzijgeve l zo' n m et er langer werd is ni et
bekend. 'Eben haëzcr' to ont nu aan de
voorkant twee ramen me t bovenaan
ee n ro ndboog. Lin ks va n de vroegere
midd endeur is ee n ge de nkstee n voor
een van de o pric h te rs. Achter
het hu is is bij deze restauratie
ee n be rg ru im te ge bo uwd, in
dezelfde stijl als het kerkje.
Vroeger was er ac hte r het
gebouwtje ee n fietse nstalling
en een to ilet.
Er klinken in het ker kj e gee n
m eerstemmige lied eren m eer
van J ohan de H eer; de ste m
van de voorga nge r is in de
vluc ht van de tijd verdwene n.
Maar de muren d ragen nog d e
liefde uit van ijverige bouwers,
gelovige kerkgangers en trouwe voorgangers. De eersten
kwame n m ee in de golf va n de
in du striële revolu tie , waar de
texti elin du strie in het begin
van de vo rige ee uw m ee te
maken kreeg. Er wa re n arbei ders nodig en het was niet
alleen de pastoor van de
katholieke kerk in Steggerda
die zijn jonge gelovigen opriep

ee n nieu w e to ek omst in Twente te
zoeke n. O ok o nde r de led en van de
Vrije Ze ndi ngsge meente, no g steeds
aanwezig in de noordwesthoek van
Overijssel, was er diezelfde ho op o p
een betere to ekomst. Ze ko zen in
1896 voor het D uitse Bu rgsrcin furt ,
kwa me n er bij elkaa r th uis voor bijbe llezinge n en hiel den in Grona u en
G lanerb rug hun go dsdie nstige bije en komsten . In 19 0 2 stich tten J acob v.d .
W oude, Karst Kro on en W ieh er
Nijmeyer het ker kj e aan de
Schi pho ltstraat . D e eers te voo rga ngers kwame n uit Ossenzij l en
Steenwijk. Jacob v. d We nde werd in
1909 de ee rste' eige n' voorga nge r.
N a bijn a ee n ee uw was het o nde rho ud
niet lange r op te bren gen ; het gebo uw
w erd ve rkoc h t aan een parti culi er e
eigen aar. D e o pb re ngst d iende goede
doelen. De do or de led en ge m aakte
meubelen werden gescho nken aan een
bijbelsc hool in R oemenië. De nieuw e
eigenaar van de ke rk deed m et eige n
hand jaren ove r ee n zee r geslaagde
restaura tie. H et kerkgebo uwtje is nu
ge mee ntelijk m onument.
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