Gijsbertus van Reenen (1864-1935), keldergraf 174, vak B
Van glasschilder tot predikant
Personalia
Geboren: 10 januari 1864 te Utrecht
Zoon van Gerard van Reenen en Johanna Adriana Schimmel
Gehuwd met Johanna Petronella van Veenendaal op 1 april 1885 te Utrecht
Overleden: 3 september 1935 te Leiden
Begraven: 6 september 1935
Samenvatting
Iedere zondag worden nog altijd preken van ds. G. van Reenen gelezen. Dat is opmerkelijk, maar ook begrijpelijk, want deze predikant kon boeiend schrijven. Niet minder
dan 124 preken van deze schrijfdominee zijn in een zestal bundels uitgegeven.
Gijs van Reenen, geboren in 1864, groeit op in Utrecht in een tijd waarin cholera
heerst. Zijn hervormde ouders zijn tegen inenting en zonder ingeënt te zijn mag Gijs
niet naar school. Daarom krijgt hij thuis onderwijs van zijn moeder. Hij is intelligent,
weet al vroeg meer dan zijn leeftijdgenoten en wordt al op jonge leeftijd glasschilder,
een moeilijk vak waarin Gijs zeer bekwaam is.
Op 21-jarige leeftijd trouwt hij met Johanna van Veenendaal en het echtpaar krijgt
in de periode 1886-1908 tien kinderen. Gijs vertrekt bij zijn baas en begint een eigen
bedrijf, dat zeer succesvol is.
Rond 1895 krijgt Van Reenen een openbaring waardoor
hij zich tot het ambt van predikant voelt aangetrokken en hij
gaat zich verdiepen in Gods Woord. Het gezin verhuist in
1899 naar Zeist, waar Gijs predikt en ouderling wordt; zijn
glasschilderbedrijf geeft hij weg aan zijn jongste boer.
Na geslaagd te zijn voor het examen van predikant, wordt
door de gereformeerde gemeente Zeist een beroep op van
Reenen gedaan, wat hij van harte aanneemt. Van 1899-1904
is hij er predikant. Hierna maakt hij de overstap naar Leiden,
waar hij acht jaar blijft. Het kerkgebouw en pastorie bevinden
zich op de Nieuwe Rijn.
Portret ds. Van Reenen
Na Leiden staat hij nog drie jaar in Opheusden, daarna
vier jaar in Gouda en vervolgens weer drie jaar in Werkendam. Daar wordt hij ernstig
ziek en in 1923 moet hij om gezondheidsredenen emeritaat aanvragen.
Ds. Van Reenen is niet meer in staat te preken, maar hij kan nog wel schrijven. Dat
doet hij ruim tien jaar lang, wat vele preken en zogenaamde samenspraken van Bart
en Kees oplevert. Zijn geschriften worden uitgegeven en zijn later vele malen herdrukt.
Zijn gezondheid neemt verder af en in 1928 verhuist hij naar Leiden, waar Van
Reenen in 1935 overlijdt. Hij wordt op de begraafplaats Groenesteeg begraven in ‘het
domineesgraf’, een graf waarin vier gereformeerde predikanten zijn begraven.

Volledige versie
Jeugd en opvoeding
Gijsbertus van Reenen wordt op 10 januari 1864 in Utrecht geboren; in maart van dat
jaar wordt hij in de Nicolaikerk ten doop gehouden. Hij is de zoon van Gerard van
Reenen (1831-1910) en Johanna Petronella van Veenendaal (1830-1910). Zijn beide
ouders zijn belijdend lid van de Nederlands Hervormde Kerk.

Geboorteakte Gijsbertus van Reenen

De jonge Gijs groeit op onder zorgelijke omstandigheden. In 1866 heerst er in Utrecht
een cholera-epidemie. Desondanks laten de ouders van Gijs, om godsdienstige
redenen, hun kinderen niet inenten. Maar zonder inenting wordt niemand op school
toegelaten. Daarom geeft moeder van Reenen haar kinderen zelf onderwijs. Dat doet
zij op voorbeeldige wijze, want later is aan niets te merken dat de kinderen nooit een
lagere school hebben bezocht.
Glasschilder
Na thuis voldoende onderricht te hebben genoten, wordt Gijs in
de leer gedaan bij een glasschilder. Het is geen prettige baas;
Van Reenen zal later over hem zeggen: “een bruut, maar bij
zulke mensen leer je wel werken”.
Het beschilderen van glas is niet eenvoudig. Vergeleken met
het maken van een schilderij is de werkwijze precies andersom:
bij een schilderij begint men met de achtergrond en bij het
schilderen op glas doet men dit als laatste. Bovendien moet er
in spiegelschrift geschilderd worden. Om dit alles goed te
beheersen, is jarenlange ervaring nodig. Gijs van Reenen wordt
in betrekkelijk korte tijd een uitstekende glasschilder.
Glas-in-loodraam
(Van Reenen, 1890)

Huwelijk
Op 1 april 1885 treedt de 21-jarige Gijsbertus van Reenen in Utrecht het huwelijk met
de 20-jarige Johanna Petronella van Veenendaal (1864-1945).Twee van Gijs’ broers
zijn getuigen; een broer en zwager van de bruid zijn de andere getuigen.

Huwelijksakte Gijsbertus van Reenen en Johanna Petronella van Veenendaal

Uit de bijlage van de huwelijksakte blijkt dat Van Reenen de militaire dienstplicht niet
heeft vervuld. De verklaring hiervoor is “dat hem bij de loting is ten deel gevallen no.
447, dat, buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verpligt”.
Het echtpaar krijgt tien kinderen: Johanna Adriana (5 april 1886), Gerardus (10
februari 1888), Gijsbertus (12 februari 1890), Hendrikus (16 januari 1897), Hubertus
Nicolaas (13 mei 1898), Adrianus Cornelius (31 maart 1900), Johannes (12 mei 1901),
Cornelis Jacobus (21 juli 1902), Elizabeth (24 maart 1904) en Anthonie (24 juli 1908).

Het gehele gezin (v.l.n.r. Kees, Huib, Gijs, ds. Van Reenen, Anthon,
mw. Van Reenen, Bets, Gerard, Jansje, Jan, Henk en Aad)

Glasschilder (vervolg)
Op den duur heeft Van Reenen het niet meer naar zijn zin bij zijn baas. Als Gijs zijn
ontslag aanbiedt, zegt deze: “Dan zal je nog van de honger bij mij terugkomen”. “O,
nee”, is het antwoordt van Van Reenen, “Mijn hemelse Vader zal er wel voor zorgen
dat dat niet gebeuren zal”.
Gijs begint zijn eigen bedrijf. Hij werkt voornamelijk in rooms katholieke kerken. Van Reenen is zeer
succesvol en de zaak breidt zich uit: op een gegeven
moment heeft hij zelfs twaalf werknemers. Maar er zal
een abrupt einde komen aan zijn glasschildersbedrijf.
Van Reenen is omstreeks 1895 bezig met het
opknappen van heiligenbeelden als hij de woorden uit
Psalm 135 met kracht in zijn hoofd hoort: “Dat die ze
maken hun gelijk worden”.1 Deze openbaring is voor
Van Reenen het teken dat hij niet langer in roomse
kerken kan werken.
Portret van prinses Wilhelmina
(in glas vervaardigd)

Roeping tot predikant
Van Reenen voelt zich door dit gebeuren tot het predikambt geroepen. Een roeping
waartegen hij zich hevig verzet: hij voelt zich onbekwaam om dat werk te verrichten,
maar wil wel graag het evangelie verkondigen. Zijn lichaam lijdt hieronder en hij krijgt
hevige maagpijnen. Aan ds. P. van der Heijden (1865-1920), een predikant die tot de
Gereformeerde Kerk onder het Kruis behoort en met wie hij in deze tijd in contact komt,
vraagt hij of deze geen middel tegen maagpijn heeft.2 Het antwoord van ds. Van der
Heijden luidde: "Niet langer God tegenstaan."
Van Reenen gaat zich wel verdiepen in Gods Woord. Met enkele vrienden komt hij
zondags bijeen om de preek na te bespreken. Van Reenen is van huis uit hervormd,
maar komt tot het inzicht dat hij zich daar niet meer thuis voelt; dat voelt hij zich wel bij
de gereformeerden.
Op 9 oktober 1898 houdt hij zijn eerste predicatie in het woonhuis van de latere
predikant Wilhelmus Hendriksen. Voor een gehoor van dertien mensen preekt Van
Reenen over Psalm 57 vers 1: "Een gouden kleinood van David, voor den opperzangmeester, Al-táschet."3

In de ‘Bijbel in Gewone Taal’ staat: “Mensen die op zulke beelden vertrouwen, worden net zoals die
beelden: ze kunnen niets meer”.
2 Ds. Van der Heijden experimenteerde graag met allerlei huismiddeltjes. Toen hij bijvoorbeeld op
latere leeftijd jicht kreeg, droeg hij twee kastanjes in zijn broekzak om de pijn tegen te gaan. Blijkbaar
vermoedde Van Reenen dat ds. Van der Heijden wel een middeltje tegen maagpijn voor hem had.
3 Precies 35 jaar later, op 9 oktober 1933, schrijft hij: “Ik sprak toen een woordje van de wegende
ervaring die het gouderts heeft te gaan, eer het als kleinood blinkt aan de kroon des Konings. Hoe het
dan gegloeid en gelouterd, gehamerd en gebeiteld, gezaagd en gevijld moet worden, zó, dat de
goudsmid in toom met zijn goud handelde om het te verderven. Toen wist ik niet dat dit een
voorkomende waarheid was voor mij: nu weet ik het des te beter”.
1

Op 6 januari 1899 wordt Van Reenen door ds. P. van der Heijden in zijn dienstwerk
als lerend ouderling ingeleid. Van deze predikant ontvangt hij onderwijs. Dat zal in
hoofdzaak bestaan hebben in het geven van aanwijzingen hoe hij zich door zelfstudie
verder kan bekwamen.
Op 11 februari 1899 vestigt het gezin Van Reenen zich in Zeist. Zij nemen hun intrek
in een huis, gelegen aan de Krullelaan 33. Het bedrijf gaat naar zijn jongste broer
Hubertus Nicolaas. Zo weinig is Gijs in geld geïnteresseerd, dat hij zijn bloeiend bedrijf
niet verkoopt, maar weggeeft.
Van Reenen gaat nu regelmatig voor,
meestal in Zeist, maar ook in andere plaatsen.
In december 1898 gaat de gereformeerde
Gemeente Zeist samen met de gereformeerde Kerk onder het Kruis in Enkhuizen,
waar ds. Van der Heijden predikant is.
In een vergadering van 9 december 1898
in Zeist, wordt Van Reenen tot ouderling
gekozen. Een drukke tijd breekt voor hem
aan: niet alleen moet hij iedere zondag preken, maar ook moet hij andere werkzaamheden doen zoals catechiseren, en huisbeVan der Heijden (l) en Van Reenen (r)
zoeken afleggen.
Op 4 mei 1899 doet de Vrije Gereformeerde Gemeente te Vlaardingen een beroep
op Van Reenen om predikant te worden. Voor dit beroep bedankt hij echter. Kort
daarna, op 15 juni, wordt hij door ‘zijn’ gemeente Zeist beroepen, waar hij van harte
mee instemt. Na op 23 augustus met gunstig gevolg geëxamineerd te zijn, wordt hij
door ds. Van der Heijden op 17 september tot predikant bevestigd. In Zeist heeft Van
Reenen een goede tijd. Een beroep, dat op hem in 1900 door de gemeente Rijssen
wordt gedaan, wijst hij daarom af.

Pastorie Zeist (Krullelaan 33)

Naar Leiden (1904-1912)
Het is daarom wel opmerkelijk dat Van Reenen in 1904 naar Leiden komt. Op 11
december 1903 ontvangt hij een beroep van de Gereformeerde Gemeente te Leiden.
Leiden is op dat moment niet zo’n aantrekkelijke gemeente: de vorige predikant, ds.
P.M. van Loon, had een slecht bezochte gemeente achtergelaten. Van Reenen voelt
zich echter ‘van Godswege’ gedrongen om het beroep aan te nemen, wat hij op 1
januari 1904 doet. Op zondag 28 februari 1904 predikt hij voor het laatst in Zeist en op
6 maart 1904 wordt Van Reenen door ds. H.A. Minderman in Leiden bevestigd.
De diensten in Leiden vinden plaats in het kerkgebouw aan de Nieuwe Rijn, een smal pand met
nummer 76. Dit kerkgebouw wordt in 1862 gekocht
en verbouwd tot kerk en pastorie. Twee jaar later
vindt de inwijding plaats.
De eerste predikant is ds. A. van den Oever, die
de kerk in 1869 verkoopt aan zijn opvolger ds. Los
[ook op Groenesteeg begraven]. In 1870 verbreekt
de gemeente de band met de Kruisgemeenten en
voegt zij zich bij de Ledeboeriaanse gemeenten. In
1873 rijzen hiermee moeilijkheden, met als gevolg
dat de gemeente Leiden zelfstandig verder gaat.
Het gebouw wordt in 1906 uitgebreid, maar het
blijft met zijn 26 bij 7,5 meter een ‘pijpenla’. De
kansel staat in het midden, gaslampen dienen als
verlichting en er staan vele stoven om de kerkgan- Kerk Gereformeerde Gemeente
Leiden aan de Nieuwe Rijn
gers warm te houden.
Bij zijn komst naar Leiden is er nog volop ruimte in het kerkgebouw. “Als je één
plaats wilde huren, kreeg je er drie banken bij cadeau”, zei ds. Van Reenen later eens.
Dat verandert spoedig. Als Van Reenen in Leiden begint, telt de gemeente ongeveer
200 zielen. In een jaar tijd komen er 130 personen bij en als ds. Van Reenen in 1912
afscheid neemt, telt de gemeente zo'n 600 leden en doopleden.
Niet alleen het aantal gemeenteleden vermeerdert, maar ook het traktement
vertoont een stijgende lijn. Aanvankelijk woont het gezin Van Reenen in de pastorie
boven de kerk. In 1906 is Van Reenen financieel in staat om het ernaast gelegen pand
Nieuwe Rijn 79 te kopen. Hij ontvangt dan een bedrag van ƒ 350,- om rente en
aflossing te kunnen voldoen.
In 1907 vindt de vereniging plaats van de Ledeboeriaanse en de Kruisgemeenten.
De Gereformeerde Gemeente Leiden sluit zich bij dit nieuwe kerkverband aan, maar
dat gaat niet zonder slag of stoot. Er zijn bezwaren zowel tegen de gemeente (omdat
Leiden zich eerder heeft afgescheiden) als ook tegen predikant Van Reenen (omdat
zijn preek over Romeinen 8:24 niet goed is gevallen). Van Reenen verweert zich met
de opmerking “Ik heb niets in die tekst gelegd, ik heb er alleen maar wat uitgehaald”.
In korte tijd weet Van Reenen het vertrouwen te winnen, wat blijkt uit het feit dat de
Generale Synode hem in 1910 verkiest als preses. De vergaderingen van de Generale
Synode die in 1912 in Krabbendijke worden gehouden, kan hij helaas niet bijwonen.

Zijn gezondheid laat te wensen over, hij heeft last van een fobie en zijn huisarts
verbiedt hem de vergaderingen te bezoeken. De fobie is woordvrees: “als ik het woord
krankzinnig hoor, dan stolt het bloed in mijn aderen”. Soms hoort hij dit woord als hij
gereed staat om de kansel te beklimmen. Van Reenen is dan bang om krankzinnig te
worden of onder het bidden of preken zal gaan vloeken. “En des te meer de Heere
mijn werk wilde zegenen, des te kwader had ik het. Soms kon ik aan mijn angst
bemerken 's zaterdagsavonds, of de Heere des zondags wat doen zou" .
In een brief aan de Synode verzoekt ds. Van Reenen hem “van alle arbeid te
ontslaan”. Met leedwezen neemt de Synode kennis van dit schrijven “in de hope dat
de Heere Leidens leraar spoedig weder sterke tot zijn arbeid”, wil de Synode hem
gaarne enige tijd rust gunnen, “hem ontheffend van het synodale werk”.
Veel hartelijkheid ondervindt
ds. Van Reenen in Leiden, zowel
van de kerkenraad als van de
gemeenteleden. Maar hij wordt
ook een keer erg zwaar teleurgesteld als een vrouw over hem en
zijn familie kwaad spreekt. Dat
doet hem veel verdriet.

Het echtpaar Van Reenen (1910)

Opheusden (1912-1915)
Op 22 september 1912 komt de gemeente Opheusden bijeen om een nieuwe herder
en leraar te kiezen uit een tweetal kandidaten. Met grote meerderheid, 16 van de 22
stemmen, wordt ds. Van Reenen gekozen en wordt een beroep op hem gedaan.
Van Reenen neemt het beroep nauwelijks serieus,
want als zijn oudste dochter er naar vraagt, zegt hij
“kind, daar heb ik helemaal niet over gedacht”. Voordat hij begint aan een brief om het beroep af te wijzen,
gaat hij op zijn knieën, om de Heere te vragen wat Zijn
wil is. Dan openbaart de Heere dat een vrouw in
Opheusden zich tot Hem heeft gewend om te verzoeken Van Reenen naar Opheusden te laten komen.
Van Reenen gaat vervolgens naar de woonkamer,
waar zijn vrouw en kinderen zijn, tegen wie hij zegt “We
gaan naar Opheusden”. De naam van de vrouw uit
Sandriena Jordaan-Sip
Opheusden is Sandriena Jordaan-Sip.
Op 1 december 1912 wordt ds. Van Reenen door ds. Jac. Overduin in Opheusden
bevestigd. In de middagdienst doet ds. Van Reenen zijn intrede en wordt hij door
ouderling Van Dorland toegesproken.
Van Reenen is beroepen op een traktement van ƒ 1.000,- per jaar en vrij wonen.
“Het is te weinig om van te leven en te veel om van te sterven”, zegt hij. In Leiden had
hij aanzienlijk meer: ƒ 1.300,- plus ƒ 20,- voor ieder kind onder de achttien jaar en een
vergoeding voor woonkosten van ƒ 350,-; bovendien werd in Leiden de brandstof

betaald en hoefde hij geen belastingen te betalen. Al na enkele maanden worden zijn
traktement in Opheusden opgehoogd naar ƒ 1.250,- per jaar.
Het gezin Van Reenen komt in Opheusden niets te kort. Groente, fruit en aardappelen worden regelmatig bezorgd; soms wordt zelfs een varken afgeleverd, geslacht
en wel. Overigens geeft mw. Van Reenen het overgrote deel van deze geschenken
weg aan arme mensen. De gereformeerde gemeente Opheusden beschikt niet over
een pastorie. Ouderling Arend van de Pol laat op eigen kosten een huis bouwen voor
de predikant en zijn gezin. Later neemt de gemeente dit huis over.
Ds. Van Reenen is zeer gezien in Opheusden en
met vrijwel iedereen kan hij het goed vinden. In een
enkel geval uit hij wel kritiek. Bijvoorbeeld over de
baas van een dienstmeisje, dat steeds te laat op
catechisatie komt omdat haar baas haar niet eerder
laat gaan, zegt Van Reenen: “Hebben deze mensen
zo weinig op met de ziel van een arme zondaar?”.
De eerder genoemde Sandriena bewoont met
haar man en hun vele kinderen een piepklein huisje,
dat ook veel wateroverlast heeft. Vanaf de kansel
vermaant ds. Van Reenen de gemeente dat ze een
kind van God niet in zo’n slecht huisje moeten laten
wonen. Dit helpt: de gemeente laat een nieuw huisje
voor het gezin bouwen. “De christelijke socialist”, zo
Portret ds. Van Reenen
wordt Van Reenen wel door sommigen genoemd.
De kinderen Van Reenen hebben in Opheusden de school niet bezocht. Ook hij is,
evenals zijn eigen ouders, tegen het inenten, en zonder ‘pokkenbriefje’ wordt men niet
tot de school toegelaten. Meester W.J. Caspers, het hoofd van de Christelijke School
in Opheusden geeft de kinderen Van Reenen op woensdagmiddag privéles. Dat blijkt
voldoende, want ze weten meer dan de kinderen die dagelijks onderwijs krijgen.
Gouda (1916-1920)
In november 1915 ontvangt ds. Van Reenen een beroep van de gereformeerde
gemeente Gouda, dat door hem wordt aangenomen. De gemeente Gouda is hem niet
onbekend: toen hij predikant in Leiden was, heeft hij er regelmatig gepreekt. Op
zondag 2 januari 1916 predikt hij voor het laatst in Opheusden. Een week later wordt
hij door ds. D.C. Overduin in Gouda bevestigd.
Het gezin Van Reenen gaat in de Krugerstraat 46 wonen. In juli 1918 verhuizen zij
naar de Hoge Gouwe 141 (thans nr. 135). Het aantal gemeenteleden stijgt aanzienlijk
in de periode dat Van Reenen in Gouda predikant is. Bovendien heeft hij nog een
viertal consultgemeenten. Dit betekent dat Van Reenen het in Gouda druk heeft;
Financieel gaat het de gemeente goed: er kan een nieuw orgel worden aangeschaft
en ook de zaal waarin men samenkomt, die gehuurd werd, kan worden aangekocht.
Echter, een gift van ƒ 175,- die in een collectezak wordt aangetroffen, wordt niet
aangenomen omdat bij de gift een briefje is aangetroffen waarin staat dat het geld met
zondagsarbeid is verdiend. Vanaf de kansel maakt Van Reenen dit bekend en zegt dat
de onbekende gever het geld terug moet halen. Of dit ooit is gebeurd, is niet bekend.

Werkendam (1920-1923)
Op 20 september 1920 neemt ds. Van Reenen met weemoed afscheid van Gouda,
omdat hij een beroep van de gemeente Werkendam heeft aangenomen, waarvan hij
vindt dat het “de heilige wil des Heeren” is. In zijn afscheidspreek bedankt hij zowel
zijn vrienden als zijn vijanden. "De Heere heeft in de jaren die achter mij liggen mijn
vrienden willen gebruiken om de moed erin te houden en mijn vijanden om mij gedurig
tot de Heere uit te drijven."
Op zondag 3 oktober 1920 wordt Van
Reenen in Werkendam door dominee
Overduin uit Moerkapelle bevestigd. Het
gezin Van Reenen gaat niet in de pastorie
wonen. De dominee heeft gevraagd of hij
een huis mag betrekken in de nabijheid
van de rivier de Merwede. Dat verzoek
wordt ingewilligd en Van Reenen huurt
een huis aan de Sasdijk met een prachtig
De Sasdijk in Werkendam
gezicht op de rivier.
Helaas, lang heeft ds. Van Reenen de gemeente Werkendam niet kunnen dienen.
Op 16 februari 1921 gaat hij preken in Giessendam. Als hij daar arriveert voelt hij zich
ernstig ziek en niet in staat om voor te gaan. De dokter denkt aan een hartkwaal en
verbiedt hem voorlopig om te werken.
Toch doet Van Reenen nog wel iets. Hoewel dat met grote moeite gepaard gaat,
maakt hij elke week een preek, die dan ‘s zondags wordt voorgelezen. In het weekblad
van het Nederlandse kerkgenootschap van de Gereformeerde Gemeenten, De
Saambinder, staat op 26 mei 1921 een stukje van zijn hand met de titel “Hoe een
kranke dominee zich voelt als een geliefde collega de dienst des Woords in zijn
gemeente waarneemt”.
Gelukkig herstelt Van Reenen en op zondag 18 september 1921 mag hij na lange
tijd voor het eerst weer voorgaan. Toch is er geen sprake van algeheel herstel: slechts
een enkele keer preekt hij nog. In 1923 is hij genoodzaakt om emeritaat aan te vragen,
wat hem op 16 augustus door de classis Giessendam op de meest eervolle wijze wordt
verleend. Het lukt ds. Van Reenen niet om een afscheidspredicatie uit te spreken; een
door hem geschreven preek wordt voorgelezen.
Zijn laatste jaren
In augustus 1923 wordt het gezin Van Reenen uit het Werkendamse bevolkingsregister uitgeschreven en vertrekt het naar Zeist, waar het een huis aan de Bothalaan
(nr. 72) heeft gekocht. Slechts korte tijd hebben ze er gewoond; spoedig verhuizen zij
naar het adres Middellaan 16.
Hoewel hij niet meer als predikant werkzaam is, betekent dat niet dat hij helemaal
niet meer actief is. Met inspanning van al zijn krachten - hij heeft veel maagpijn en last
van maagzweren - begint Van Reenen preken te schrijven. Dikwijls is hij duizelig en
daarnaast wordt hij geplaagd door verschrikkelijke angsten. Soms lukt het hem niet
om ook maar één letter op papier te krijgen. Zijn zoon Anthon moet dan opschrijven
wat zijn vader hem dicteert.

De geliefde ‘schrijfdominee’, zo wordt Van Reenen op 17 september 1924 bij zijn
25-jarig ambtsjubileum genoemd door collega ds. W. den Hengst [ook op Groenesteeg
begraven], die schrijft: “Mogen de kerken zich erin verheugen dat ds. Van Reenen’s
vruchtbare pen niet rust; zijn toenemende beterschap voedt de hoop van, als de Heere
belieft, straks nog weer de geliefde ‘schrijfdominee’ als ‘preekdominee’ op haar kansel
te mogen zien, in volle actie, naar de lust van zijn hart. Zou voor de Heere iets te
wonderlijk zijn?”. Inderdaad, enkele weken later is ds. Van Reenen weer in staat om
af en toe in Zeist een preekbeurt te vervullen.
Gaande weg knapt hij verder op en als hij hoort dat in Bodegraven een nieuw kerkje
met een pastorie worden gebouwd, biedt hij zijn diensten aan, die maar al te graag
worden aangenomen. Op 12 november 1925 verhuist Ven Reenen met vrouw en twee
jongste kinderen naar Bodegraven. Hoewel hem dat veel inspanning kost, zal hij niet
minder dan 132 keer daar op de kansel staan. Preken is zijn lust en zijn leven, “De
kansel, dat is mijn houten dokter”, zo zei hij eens. Maar begin 1928 moet Van Reenen
het preken opgeven. Het lukt hem echt niet meer en hij verhuist naar Leiden, waar hij
eerst enkele maanden gaat wonen in de Van Oldenbarneveltstraat en vervolgens aan
de Hoge Rijndijk een woning betrekt (nr. 96). Hier woont hij tot het einde van zijn leven.

Woning van ds. Van Reenen aan de Hoge Rijndijk 96

Regelmatig krijgt Van Reenen bezoek van collega predikanten. Zelf gaat hij in zijn
invalidewagen ook wel de deur uit, maar hij is vooral graag thuis. Daar werkt hij dan
aan zijn prekenbundels, waarvan de laatste, “Een blijde tijding voor een schuldig en
dwaas volk”, in 1934 verschijnt. Van Reenen voelt zijn einde naderen en schrijft dat dit
waarschijnlijk zijn laatste bundel preken is. Hij heeft in deze jaren 124 preken geschreven, die in de loop der tijd alle in boekvorm zijn verschenen.

Ds. Van Reenen in zijn invalidewagen

Zijn overlijden
Een paar weken voordat ds. Van Reenen het tijdelijke met het eeuwige verwisselt,
brengen twee leden van de Leidse kerkenraad hem een bezoek. Ze vertellen dat, als
zijn einde er zal zijn, zijn stoffelijk overschot bijgezet zal worden op de begraafplaats
Groenesteeg in het keldergraf dat het eigendom is van de Gereformeerde Gemeente.
In dit graf lagen reeds ds. P. Los en ds. W. den Hengst begraven.
Ds. Van Reenen bedankt ontroerd voor dit besluit. Het is hem een wonder dat de
kerkenraad hem die eer wil bewijzen. Maar vooral is hij verheugd omdat, zoals hij zegt,
“wanneer de dag der opstanding daar zal zijn en de graven zullen geopend worden,
dan zullen wij daar samen mogen staan met een verheerlijkt lichaam, gelijkvormig aan
het lichaam van Christus”.
Van Reenen voelt zijn einde naderen en neemt als volgt afscheid van de lezers van
De Saambinder: “En zo moeten we onze samenspraken, door Gods goedheid en
genade beëindigen. Ik voel dat de tijd mijner ontbinding nabij is. Mijn Bruidegom komt
om mij te halen (Psalm 43 vers 4). Wat ik mocht doen, dank ik Gods genade. Die mij
bekwaamde tot die arbeid, in mijn zwakheid. Ik mocht honderdvierentwintig leerredenen schrijven en ongeveer zevenhonderd kolommen druks in De Saambinder. En
dat door zo’n ongeleerde, zwakke man. Alleen God de eer! Hij zegene wat van Hem
is, en doe verzoening over het mijne! Dat zij zo!”
In de vroege ochtend van 3 september 1935 overlijdt ds. Van Reenen. Drie dagen
later vindt de begrafenis plaats. Eerst is er een bijeenkomst in het kerkgebouw aan de
Nieuwe Rijn. Naar de wens van Van Reenen wordt de rouwdienst geleid door ds.
Lamain. Op de begraafplaats Groenesteeg wordt allereerst het woord gevoerd door

ds. M. Heikoop uit Utrecht. Daarna speekt ds. A. Verhagen namens de deputaten
emerituskas4. Namens de Gereformeerde Gemeente Leiden wordt vervolgens het
woord gevoerd door ds. H. Ligtenberg. Na deze laatste toespraak wordt het derde vers
van Psalm 89 gezongen en tenslotte bedankt de oudste zoon, Gerard, namens de
familie voor de vele blijken van medeleven.

Overlijdensakte

Overlijdensadvertentie
(Leidsch Dagblad 3 september 1935)

Domineesgraf
Ds. Gijsbertus van Reenen is begraven
in keldergraf 174. Dit graf, waarin in
1888 ds. Pieter Los en in 1927 ds.
Willem den Hengst zijn begraven, is na
het overlijden van deze laatste door de
Gereformeerde Gemeente te Leiden gekocht.
Het is een opmerkelijk graf, waarin
vier dominees zijn begraven. Als laatste
is ds. Willem de Wit in 1954 in dit graf ter
aarde besteld.
Na deze begrafenis, dus in 1954,
kwam op het graf een stèle met de
volgende bijbeltekst:
HET VROME VOLK IN U VERHEUGD,
ZAL HUPPELEN VAN ZIELEVREUGD.

Keldergraf 174
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Personen die de zorg voor emeriti predikanten van de Gereformeerde kerk regelen.

De schrijfdominee
Na zijn emeritaat heeft ds. Van Reenen niet minder dan 124 preken geschreven.
Ook heeft Van Reenen de Heidelbergse Catechismus nader verklaard. Daarnaast
schreef hij voor De Saambinder de samenspraken Bart en Kees. Het bijzondere aan
deze samenspraken is dat het lijkt alsof het een ‘echt’ gesprek is tussen twee
personen.
Al deze pennenvruchten zijn in boekvorm uitgegeven en worden zeer gewaardeerd, ook buiten kerkelijke kringen. In deze geschriften is te merken dat Van
Reenen vroeger glasschilder is geweest. Hij doorspekt zijn preken vaak met
beeldspraak. In Gouda zei met wel: “De schilder preekt weer eens”.
In 1923 wordt het eerste drietal preken uitgegeven, vergezeld door het volgende
voorwoord van ds. Van Reenen:
“Deze predicaties heb ik geschreven toen zwakheid mij verhinderde om mijn arbeid
te verrichten. Ik heb ze meest al zuchtende geschreven, gedwongen door de
begeerte om ook in mijn zwakheid iets te doen tot het heil van Sion en ter
verheerlijking van Sions God en Vorst. Dat de Heere dit geschrift daartoe zegene, is
de bede van uw heilbiddende vriend en broeder”.
Hierna volgden nog negen delen met elk drie preken. Later zijn deze dertig preken
opnieuw uitgegeven: in 1949 verscheen de Eerste bundel keurstoffen, in 1956
gevolgd door de Tweede bundel keurstoffen. Elke bundel bevat vijftien preken.

Van Reenen heeft iets oorspronkelijks, dat ook zijn preken kenmerkt. Hij schrijft zeer
toegankelijk. Tegen zijn dochter Bets zei hij: “Verstandige mensen begrijpen het toch
wel, maar ook eenvoudige mensen moeten het kunnen begrijpen”.
Twee volgende series preken verschenen in 1927: Eerste bundel feeststoffen en
de Tweede bundel feeststoffen. De eerste bevat acht preken over Pasen, Hemelvaart en Pinksteren; de tweede acht preken over Kerst en Oud en Nieuw.
Vervolgens verscheen in 1929 De Heidelbergse Catechismus met 52 preken. In
het voorwoord schreef ds. Van Reenen:
Toen iemand, gevolgd door meerderen, mij vroeg een
verklaring van onze Heidelbergse Catechismus te
schrijven in de zin zoals ik die zo dikwijls van de kansel
gepreekt had, kwam mij dat voor als een vermetel werk
voor iemand als ik ben, en dat wel met het oog op mijn
leeftijd en zwakte, en met het oog op de vele verklaringen
van de Catechismus die er reeds zijn; en daaronder van
de geleerdste en godzaligste mannen die in Christus’ kerk
geleefd en geleerd en voor haar geschreven hebben.
Toen liet mij dat verzoek niet los; ik voelde de lust in
mij ontwaken het werk, onder biddend opzien tot de
Heere, te beginnen, aan Hem het overlatende of ik het
werk zou mogen voltooien en waartoe Hij het zal believen
te gebruiken.
Te trachten het werk van onze oudvaders te verbeteren, komt in mijn gedachten
niet op. Alleen wil ik trachten een catechismustoelichting te schrijven, geschikt voor
Gods eenvoudig volk en geschikt om in de godsdienstoefening te worden voorgelezen. Men zegt dat daar grote behoefte aan is.
Ik hoop, en ik geloof ook, dat hetgeen ik hier neerschreef, is overeenkomstig Gods
Woord en de bevinding van Gods volk.
In 1953 werd de Heidelbergse Catechismus van ds. Van Reenen in het Engels
vertaald.
De laatste 26 van de 124 preken werden in drie bundels uitgegeven: In 1930 de
bundel Sions betalende borg (een achttal lijdenspredikaties), in 1933 De koning in
zijn schoonheid (twaalf preken) en de laatste bundel met zes preken in 1934 onder
de titel Een blijde tijding voor een schuldig en dwaas volk.
Ds. Van Reenen is ook zeer bekend geworden door zijn Samenspreken van Bart
en Kees. Deze verschenen in De Saambinder. In totaal heeft hij 254 samenspraken
geschreven. De eerste verscheen al in het eerste nummer van dit blad, in 1919, en
de laatste in 1925. Tussen 1928 en 1950, toen hij dus al was overleden, zijn deze in
boekvorm uitgegeven.
Toen in 1928 het eerste boek met 42 samenspraken verscheen onder de titel De
woestijnreis der kinderen Israël, schreef hij in het voorwoord:
Toen de Saambinder zou verschijnen, verzocht ds. W. den Hengst mij om er een
samenspraak in te schrijven. Aarzelend nam ik op mij het, onder biddend opzien tot
de Heere, te beproeven. Al spoedig voelde ik de lust in mij ontwaken om een
samenspraak te schrijven over de roemruchte tocht der kinderen Israëls van Egypte

naar Kanaän en dat wel naar de leidraad van Numeri 33, waar we Israëls legeringen
naar de mond des Heeren opgetekend vinden. Het was ons niet te doen om het
aardrijkskundige of de historie van die tocht te verklaren, dat is reeds dikwijls
geschied door mensen die daar bekwaamheid toe hadden. Neen, wij dachten meer
om hetgeen Paulus zegt in 1 Korinthe 10:11, dat hun al die dingen overkomen zijn
tot voorbeelden en beschreven zijn tot onze waarschuwing. En gewis, heel die
pelgrimstocht is een leerbeeld van de weg die ieder onzer op een geestelijke wijze
te bewandelen heeft.
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