
 

 

De Petrakerk 
Bron: “Van tijd en wijle” een eeuw Gereformeerd Veenendaal van 1887 tot 1987 

De geschiedenis van de Petrakerk begint op 4 nov. 

1887 als Koning Willem III de Veenendaalse 

Dolerenden Koninklijke Goedkeuring verleend voor de 

Vereniging de Kerkelijke Kas te Veenendaal. 80 

lidmaten telt de nieuwe kerk dan en zij gaan 

voortvarend te werk. 

In 1889, 2 jaar later!, wordt de Brugkerk in gebruik 

genomen, weliswaar eenvoudig, zonder verwarming, 

verlichting e.d. maar wel nieuw gebouwd. De nieuwe 

kerk groeit snel met in 1937 al 1268 leden. 

 

 

Al voor het midden van de 20e  eeuw werd duidelijk, dat door de groei van de Gereformeerde Kerk, als gevolg van 

de sterke uitbreiding van Veenendaal, een tweede 

kerkgebouw nodig zou zijn: er kwam  een opdeling in twee 

wijkgemeenten.  

De Veenendaalse uitbreidingen werden vooral gerealiseerd 

in het zuiden van de gemeente. Daarom werd voor de 

tweede kerk het perceel op de hoek van de Kerkewijk en de 

Dennenlaan aangekocht. Een kerk erop bouwen zou nog 

even duren.  

  

Er was toen al sprake van twee predikantsplaatsen en, zoals 

gezegd, een verdeling in twee wijkgemeenten. Beide 

maakten gebruik van de eerder genoemde ‘oude kerk’, o.a. 

door daar dubbele diensten te houden. Toen er na 1945 

vooral meer behoefte bleek aan ruimten voor het 

verenigingsleven, werd in 1953 eerst het verenigingsgebouw 

Het Trefpunt gebouwd en in gebruik genomen.  

 

1953 is ook het jaar van de intrede van ds. J. Overduin. In de loop der jaren zal hij optreden als een geïnspireerd en 

gedreven bouwpastoor.  

In 1957 telt de Gereformeerde Kerk van Veenendaal 1900 leden en het wordt echt tijd dat er uitbreiding komt. Mede 

dankzij het uitgebreide netwerk van ds. Overduin konden de plannen voor een nieuwe kerk snel tot stand komen. 



 

 

Er wordt gekozen voor een ontwerp van de architect 

Zuiderhoek en op 2 maart 1959 wordt met de bouw begonnen 

door de plaatselijke bouwer Fa. W. Nieboer en Zn.  

Aanvankelijk verliep de bouw voorspoedig echter later toch 

met tegenslagen en noodzakelijke bezuinigingen zoals het niet 

realiseren van de geplande orgel galerij. 

Kostte de bouw van de Brugkerk in 1889 nog 

13.000,00. Voor de Petrakerk moest al meer dan 

fl.: 500.000, uitgetrokken worden. Om dat alles te 

financieren werd fl 375,000 vreemd kapitaal 

aangetrokken in de vorm van een 30 jarige 

obligatielening. 

Ondanks de genoemde bezuinigingen slaagde de bouwcommissie er toch in een kerk te bouwen met een aantal 

bijzondere elementen zoals de glas in lood ramen en de toren 

met 5 luidklokken 

De naam Petrakerk werd in juni 

1959 door de kerkenraad 

vastgesteld maar niet op of in het 

gebouw vermeld maar op een 

natuurstenen blok met als 

onderschrift: “Op deze Petra zal ik 

mijn gemeente bouwen” 

 

 

 

 

 


