
 

Onze jeugdclub heeft vorig jaar 125 jaar bestaan 
Dit willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 
Daarom dat we u vanavond een korte terugblik op 125 jaar gaan geven 
We hopen dat u er wat plezier aan zult beleven. 
 

1890            
30 oktober 1890 werd de jongelingsvereniging opgericht. 
Dit werk werd door dominee Homoet verricht. 
Er was nog geen naam voor de vereniging gevonden, 
En een ieder heeft zich daar eens ernstig op bezonnen. 
De naam werd genomen uit Jeremia 3 vers 4b 
“Gij zijt de Leidsman mijner jeugd” – hiermee was een ieder tevree. 
 
1895 
5 jaar later en wel op 7 november 1895 vergaderden een aantal  
jongedochters voor de eerste keer, 
om eveneens kennis op te doen in de Christelijke leer. 
“Draagt elkanders lasten” werd de naam van de vereniging 
Dominee Weidner had hiervan de leiding. 
 
1925 

 



 
In 1925 was het zo, dat als je 5 keer achtereen, niet kwam op de vergadering, 
Je geschrapt werd als lid van de vereniging. 
Kwam je pas in de pauze of later, 
Dan moest je je melden bij de secretaris voor deze flater. 
 

1926  

 
 
In oktober 1926 werd de vraag gesteld door de juffrouw, 
Wie van de jongedochters op het portret wou. 
Hier zagen de meisjes wel wat in, 
Maar helaas was de foto niet naar hun zin. 
Toen zijn ze er maar opnieuw opgegaan 
En die foto heeft de kritiek van de dames wél doorstaan. 
 

1930 

   
 
 



Wat de jongelingen betreft, zijn we inmiddels in 1930 aanbeland. 
En op een verenigingsavond dat jaar was het volgende aan de hand. 
Meester Mulder kwam op de vergadering 
En wilde graag leden voor een op te richten zangvereniging. 
10 leden gaven zich op als lid 
En zo werd “Looft den Heer” toen opgericht. 
 
1933 

 
 
Op een gewone verenigingsavond in 1933, werd er meegedeeld aan de “vrouwen” 
Dat er ter herdenking van Prins Willem een optocht zou worden gehouden, 
Het was toen 400 jaar geleden dat hij geboren is, 
Want dat was in 1533, als ik mij niet vergis. 
 
1936 

  
      
In 1936 kwam een fotograaf naar Rehoboth, om te maken een portret, 
Maar deze foto was niet helemaal je van het. 



Een paar weken later moesten de jongelingen met hun dominee opnieuw in de houding staan 
En heeft de fotograaf een tweede poging gedaan. 
 
1939            
In de herfst van 1939 wordt vanwege internationale spanningen het besluit genomen, 
Maar geen jaarfeest te geven, tenzij er in de toestand verandering is gekomen. 
Temeer omdat reeds drie bestuursleden werden geroepen onder de wapenen, 
Geeft het natuurlijk geen pas, om op een feest plezier te gaan maken. 
 
1940 
In mei  1940 was er in drie weken geen vergadering, 
Want door het uitbreken van de oorlog heerste er natuurlijk grote verwarring. 
In oktober van dat jaar, 
Kwamen de jongelingen voor het eerst na de zomerperiode weer bij elkaar. 
 
1945  

 
       
In 1945 bestond de jongedochtersvereniging 50 jaar. 
De vereniging ontving een brief van mevrouw Wiegman-Jonkers, dat was een mooi gebaar. 
Mevrouw beschreef de oprichting van de vereniging in haar brief. 
Na de oprichting was ze ook enkele jaren bij de vereniging actief. 
 
Een lijst met namen der eerste leden stond ook opgeschreven 
En er werd nog een advies gegeven. 
Indien er belang bij was moest het verslag bewaard worden tot het 75-jarig bestaan. 
En dat heeft men toen dus ook gedaan. 
Want deze oude brief 
Is 70 jaar later nog terug te vinden in het archief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1951 

  
      
In april 1951 was er in de verenigingsgeschiedenis een historisch moment, 
Een gecombineerde vergadering, zowel jongelingen als jongedochters waren present. 
Aanwezig waren die avond 29 jongens en 54 meisjes welgeteld, 
Zodat de meisjes aan de jongens ten voorbeeld werden gesteld. 
 
1965  

 
 
Op 29 oktober 1965 werd in de vergadering van de jongelingsvereniging 
met oud-leden herdacht het 75-jarig bestaan 
ter gelegenheid hiervan is men in de kerk op een jubileumfoto gegaan. 
 
 
 
 
 



1966 

 
      
In december 1966 werd er gepraat over twee dingen die met de jeugd hebben te maken 
Al waren het twee zeer verschillende zaken. 
Een jeugddienst waarover door de meisjes heel verschillend werd gedacht 
En het jeugdgebouw waarvoor door hen veel geld bijeen was gebracht. 
 
1968 

 
         
In februari 1968 toen er weer een gecombineerde vergadering was, 
Waren de jongens en meiden erg in hun sas. 
De voorzitter deed namelijk de verheugende mededeling 
Dat de tafels en stoelen in de grote zaal konden worden betaald van het geld van de jeugdvereniging. 
 
 



Het nieuwe gebouw moest natuurlijk ook een naam hebben, 
Iedereen zou daarin inspraak moeten hebben 
Daarom werd de gehele gemeente opgeroepen 
Om naar een geschikte naam te zoeken. 
d’Ekkelkaamp zo heette de grond in de geschiedenis 
daarom werd dit de naam, waarmee iedereen nu al lang vertrouwd geraakt is! 
 
1969 

 
        
Op 17 oktober 1969 werd definitief de jongelings- en meisjesvereniging samengevoegd.  
In en na de pauze was men al vaker samen en dit pakte goed uit, 
Hierdoor kwam men tot dit besluit. 
Dominee Broekhuis bleef voorzitter, nu van het hele stel 
En men hield, ja gelukkig wel, 
De naam “Gij zijt de Leidsman mijner jeugd” aan. 
 
1976 

 



 
In 1976, ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan, 
Zijn de leden, het bestuur en de voorzitter op een kleurenfoto gegaan. 
De kleurenfoto vonden wij in zwart wit 
Misschien dat een aantal van u hem wel in kleur bezit. 
 
1980 

 
 
Ons kerkorgel kon niet meer worden gerestaureerd, 
Daarom werd er door de club een bingo georganiseerd. 
Vele andere zaken werden ook gedaan voor het orgelfonds 
Onder leiding van dominee Marchand, want hij was toen predikant bij ons. 
 
1991 

 
 
 
 



In 1991 werd een meerdaagse reünie georganiseerd 
Dat werd door de leden en oud-leden erg gewaardeerd. 
Op de 24ste mei was het een officieel gedoe 
Een receptie met een borrel en een hapje toe 
Dit was niet voor Jan en alleman 
Je was genodigd als je daar naartoe kwam. 
 

 
 
Op zaterdag 25 mei kwamen zo’n 400 reünisten bijeen 
Toespraken werden gehouden, een toneelstuk opgevoerd, 
De expositie, kerk en het doopvont konden worden bekeken. 
En... dat iedereen het prachtig vond is later wel gebleken. 
Ook werd er ter ere van het honderdjarig bestaan een eeuwverslag neergepend. 
Daaruit hebben we enkele stukjes gehaald voor vanavond, wellicht had u het al herkent. 
Zondag 26 mei was er een herdenkingsdienst in de kerk 
Waarin we God mochten danken voor 100 jaar jeugdwerk. 
Na afloop zijn de reünisten weer in de tent samengekomen 
En hebben onder het genot van een kop koffie afscheid van elkaar genomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



Circa 1990-1993 

 
 
Toen we verder wilden schrijven over de laatste 25 jaar 
Liepen we tegen het volgende probleem aan 
De notulen van 1990 tot nu waren moeilijk te vinden 
Maar we hebben ons daar niet door laten opwinden. 
Waar nog wel iets over kon worden geschreven 
Zijn de clubavonden, die zijn al die jaren hetzelfde gebleven. 
De opening wordt gedaan door de leiding 
Vaak volgt er dan nog een algemene mededeling 
Voor de pauze hebben we de Bijbelstudie 
Verschillende onderwerpen zijn al gepasseerd 
En de leden hebben er veel van geleerd. 
 
Sinterklaas-vrij onderwerp 

 
 



Na de pauze is er het vrije deel 
Dat wordt door de leden zelf bedacht, in tweetallen of individueel. 
Vaak wordt dan het moordspel gespeeld 
Hierbij moeten een dader, locatie en voorwerp worden uitgebeeld. 
Dit alles te doen zonder te spreken 
Is nog best moeilijk gebleken. 
Erg origineel is dit spel inmiddels niet meer 
Want het werd gespeeld keer op keer. 
 
Wie is de mol 

 
 
De clubleden doen ook elk jaar mee met het startweekend 
Twee jaar geleden speelden we het spel “Wie is de mol”, misschien dat u het nog kent. 
 
Bowlen 

 
 
Ook zijn er elk jaar weer de gezellige avonden en excursies die worden georganiseerd. 
Een avondje schaatsen, bowlen of zwemmen. 
Het is iets waarmee de leden graag instemmen. 



Jaarfeesten 

 
 
En dan zijn er natuurlijk nog de jaarfeesten. 
Daar wordt altijd erg naar uit gekeken door de meesten. 
Een toneelstuk wordt elk jaar weer opgevoerd 
Waarbij best wat mag worden ge-ouwehoert. 
Heel wat stukken heeft men al gedaan 
Waarbij verkleedkleren en pruiken de leden niet misstaan. 
 
We komen dan nu aan het eind van ons verhaal. 
Deze terugblik was een beetje minimaal 
In zo’n tien minuten tijd paste nu eenmaal niet veel meer 
De rest bewaren we dan maar voor een andere keer. 
 
Onze jeugdvereniging heeft 125 jaar bestaan       
We hopen dat ze nog lang zo door mag gaan 
In vertrouwen op de Heere God die ons deze jaren heeft gegeven 
Hem mogen we danken dat Hij de Leidsman onzer jeugd wil wezen. 
 

 


