Indrukwekkend afscheid van de Triomfatorkerk
De leden van de wijkgemeente Zuid-Oost hebben
samen met veel andere leden van de PG Barendrecht
op indrukwekkende wijze afscheid genomen van hun
en onze Triomfatorkerk. In een stampvolle kerk begon
de viering met het prachtige koraal BWV 645 ‘Wachet
Auf ruft uns die Stimme' van Johann Sebastian Bach.
door Johan Sonneveld op het Verschuerenorgel.
Dominee Cees Romkes bracht mooi onder woorden
waar vele kerkgangers aan dachten: de vele gelukkige,
droevige maar ook blijde momenten van zovele
jaren verblijf in de Triomfatorkerk. Want ‘er werd hier
hier gedoopt en getrouwd en gerouwd’. Zijn verhaal
over stenen en harten werd prachtig gesymboliseerd
in de liturgische schikking.
Een bijzonder moment was de overdracht van de Paaskaars aan de
Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). Het licht van
Christus blijft branden tijdens vieringen in de kerk! Ook de
kanselbijbel werd geschonken aan de nieuwe eigenaren.

De voorzitter van de kerkenraad van de GKv had op zijn beurt ook een cadeau voor de kerkenraad van de
wijkgemeente Zuid-Oost: een mooie draagbare lantaarn. Daarmee wordt gesymboliseerd dat het Licht van
Pasen met de wijkgemeente mee gaat naar hun nieuwe onderdak in de Dorpskerk.
Tenslotte overhandigde koster Wim Bahlman de sleutel van de Triomfatorkerk aan de voorzitter van het CvK.
Daarmee werd gesymboliseerd dat de wijkkerkenraad de kerk heeft terug gegeven zodat die kan worden
overgedragen aan de nieuwe eigenaren: de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Barendrecht Albrandswaard - Pernis. Zij gaan onder de naam Diamantgemeente met ingang van 2 januari 2019 de kerk in
gebruik nemen.
Na de zegen droegen de leden van de Wijkkerkenraad alle
overige liturgische attributen door het gangpad de
kerkzaal uit. Op zondag 2 december zullen die zelfde
kerkenraadsleden ze de Dorpskerk binnen dragen.
Met deze dienst werd, volgens de regels van de
Protestantse Kerk in Nederland, de Triomfatorkerk op
plechtige wijze aan de erediensten van de Protestantse
Gemeente Barendrecht onttrokken. Sinds 1962 heeft de
Gereformeerde Kerk van Barendrecht en later de
Protestantse Gemeente Barendrecht de kerk in gebruik
gehad.
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