Ds. JAN MARINUS REMEIN
geboren als Jan de Clerk
Colijnsplaat, Zeeland, Nederland 1840 – 1903 Rochester, New York State, USA

Eerste dominee van het Witte Kerkje te Oostzaan 1885-1891
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AANLEIDING
land. He was an orphan but received an education and became
Ongeveer een week geleden (we schrijven februari 2011) werd
a Domine. We don’t know too many details of his father and his
de Oudheidkamer Oostzaan per telefoon benaderd door een
mother died when he was a young boy.
meneer uit Zeeland. Hij had de Gemeente Oostzaan gebeld
So there is a little history of some of the family. We go to a Chrisom te informeren naar een dominee die ooit in ons dorp zou
tian Reformed church here and they are all descended from the
hebben gediend. De gemeente heeft deze meneer doorverweDutch and have Dutch names! Do you know anyone there with the
zen naar de Stichting Oudheidname Remeijn?
kamer Oostzaan, waar men de
Voor wie al zo lang aan famiinformatie wellicht wel boven
lieonderzoek doet als ik geen
water zou kunnen halen. Na wat
ongebruikelijke
benadering.
overleg per telefoon hebben we
Amerikanen hebben nog steeds
de handschoen opgenomen en
het idee dat Nederland een soort
gevraagd om ons de meest reledorp is waar iedereen elkaar
vante informatie per email toe te
kent en de afstanden zo gering
sturen, hetgeen prompt diezelfzijn dat je makkelijk even naar
de middag nog ontvangen werd.
Zeeland of Groningen kunt
Het ging om een onderzoek naar
gaan om iets op te zoeken.
de voorouders van een inmidMaar goed we kunnen starten
dels ruim 60-jarige Amerikaanin ons eigen dorp en al snel
se en haar 91-jarige vader. Met
hebben we er lucht van dat het
name de vader wilde nu wel
Colijnsplaat, geboorteplaats van ds. Jan Marinus Remein
waarschijnlijk om een dominee
eens weten hoe dat in het vergaat die bij het Witte Kerkje betrokken was. Gelukkig hebben
leden, inmiddels ruim anderhalve eeuw geleden, gegaan was.
we al vaker met leden van de Gereformeerde Kerk samengeMy family name is Remein. I think it was Remeijn when my
great grandfather Jan Marinus came from Oostzaan – where he
was Domine in a church there – to the U.S. with his wife in the
1850-1860’s. They changed the spelling most likely at Ellis Is-

werkt (Monumentendag, voorleesmiddagen in de Lishof, enz.)
dus de kontakten zijn snel gelegd en dezelfde middag nog horen we van Teun Flens, dat ds. Remein de eerste dominee van
het Witte Kerkje was en hier diende van 1885 tot 1891, waar-

2

Ds. Jan Marinus Remein

na hij naar Noord Amerika vertrok. We hadden het idee dat dit
wel de juiste persoon was en wisten nu zeker waar en hoe we
verder moesten met ons onderzoek. Op vrijdagmorgen onderzocht Ger Muijs in het archief in Koog aan de Zaan de documenten van de Burgerlijke Stand en kwamen de gegevens met
betrekking tot zijn geboorte,
beroep, vrouw en kinderen plus
de feiten over hun adressen in
Oostzaan boven water. Nu hadden we genoeg basismateriaal
om het onderzoek verder per internet voort te zetten en allengs
ontspon het verhaal van de dominee zich voor onze ogen.
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http://www.oudheidkameroostzaan.nl/genealogie/

Het eerste opmerkelijke feit, dat zich voordoet, is dat Jan Marinus Remein op de aangegeven datum in het geboorteregister
van Colijnsplaat niet voorkomt. Dankzij de “Mormonen”, d.w.z.
FamilySearch.com kunnen we
tegenwoordig zelfs in het origineel van de Burgerlijke Stand
kijken en pas na herhaaldelijke
pogingen valt het kwartje: op 10
januari 1840 wordt Jan de Clerk
aangegeven en dat jongetje,
waarvan slechts de moeder bekend is, gaat later Jan Marinus
Remein heten.
Hij heeft gelukkig behoorlijk
In zijn geboorteakte staan nog
wat sporen nagelaten en inmidheel veel aantekeningen in de
dels hebben we een klein boekkantlijn en tussen de regels, hewerkje kunnen samenstellen
laas te klein en onduidelijk om te
Oude
Leije
in
Friesland
over zijn levensgeschiedenis.
lezen, alleen 1859 meen ik nog
Er zou nog veel meer onderzocht kunnen worden, maar dat
ergens te kunnen ontwaren. Toen was hij echter al 19 jaar oud en
valt een beetje buiten de betrokkenheid van de oudheidkamer
de hem toegedichte ouders respectievelijk al 17 en 8 jaar dood.
en wij moeten verder met ons eigen werk, alhoewel een goed
Nader onderzoek van die geboorteakte en mogelijk de archiegedocumenteerd verslag van de eerste dominee van de Gereven van het weeshuis zouden meer licht kunnen werpen op deze
formeerde Kerk in Oostzaan, die bovendien ook nog twee in
zaak. Feit is dat we Jan in zijn latere leven slechts tegenkomen
Oostzaan geboren kinderen naliet, zeker niet mag ontbreken
als Remein, een opmerkelijke naamsverandering. Dat doet verin onze database:
moeden dat Jan, die ongetwijfeld goed kon leren, wellicht toen al
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De twee plaatsen Winschoten en Oude Leije werden ook wel het
de neiging had zich te wijden aan de theologie en op grond daar‘Sodom van het Noorden’ genoemd. In deze tijd van onvrede,
van een wat minder provocerende achtergrond nodig had dan
onrust en onzekerheid werd vanaf ongeveer 1840 de omgeving
zoon van een ongehuwde moeder. Het zijn slechts speculaties en
beïnvloed door het opkomend Reveil. Een vernieuwende beweging
die tellen niet in een feitenonderop kerkelijk gebied. Een evangelisatiebeweging kwam, zoals in vele
zoek, maar deze gebeurtenissen
landen en streken, ook hier op
schreeuwen om meer onderzoek,
gang. Bakker Broersma van Oude
helaas niet in dit kader. OpmerLeije leverde bij het bezorgen van
kelijke weeskinderen met goede
het dagelijks brood ook het evangelie aan de deur. In de bakkerij
leergaven zijn ons niet onbekend
van Broersma werden geregeld
in Oostzaan, een prachtig voorbijeenkomsten gehouden. Velen
beeld daarvan is David Teer. Opvoelden zich hiertoe aangetrokgegroeid in het Oostzaans Weesken en vonden rust en zekerheid
in dit evangelie. Al snel werd de
huis (1872-1890), nadat zijn
vergaderruimte te klein. Een ruibeide ouders waren komen te
mer onderkomen werd gevonden
overlijden in het rampjaar 1872,
in een schuur op het dorp. Ook dit
bracht hij het tot ambtenaar ter
bleek niet voldoende te zijn. In
1868 werd besloten een kerkgesecretarie/gemeentesecretaris/
bouw te bouwen met pastorie en
burgervader van onze gemeenbijgebouwen. Verschillende evante over de aanzienlijke periode
gelisten verrichtten hier vervol1905-1932 met een kortstondig
gens hun werk in de ontstane gemeente. Vanuit de wijde omgeving
heroptreden in 1945.
kwam men op de hier verkondigde
Inmiddels
broeder,
duikt
boodschap af. Vol trouw en ijver
J. M. Remein weer op in het
ving hij den arbeid onder de stugHuwelijksacte 1879
hoge noorden van ons land als
ge, ruwe, onwetende bevolking dezer
streken
aan.
Door
de
hulp
van
vrienden uit Holland werd hier,
hij in 1865 door het Hoofdbestuur van de Nederlandsche
na verloop van tijd, een lokaal gehuurd.
Evangelisch-Protestantsche Vereeniging als evangelist naar
Oude Leije, Leeuwarderadeel in Friesland gestuurd wordt.
Ook op het persoonlijk vlak zijn er grote omslagen, in Leije
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1881 wordt een derde kind geboren in Bergen op Zoom, waar
ontmoet hij Grietje, de dochter van de bovengenoemde bakJan candidaat predikant is.
ker Broersma en in 1866 wordt er in Leeuwarden een huweUit het archief van de Gereformeerde Kerk in Oostzaan, het
lijk afgesloten. Praktisch elk jaar wordt er uit deze verbintenis
zogenaamde Witte Kerkje, komt vervolgens nieuw materiaal
een kind geboren, in 1868 legt zijn oudste dochter de eerste
te voorschijn dat licht doet schijnen op de verdere carrière van,
steen van het plaatselijke kerkje, er gloort een mooie toekomst
inmiddels, dominee Remein.
maar in 1875 gaat het ernstig mis. Zoon Jan Johannes sterft
na zes dagen en dat lijkt te lei9 Juli 1884: Ds. Westerhuis heeft
bedankt. De man der keuze is nu
den tot een omslag in het leven
Cand. H.J.Kouwenhoven te Delft.
van Jan Senior. Amper een jaar
10 Dec. 1884: Cand. Kouwenhoven
later keert hij de Vereniging de
heeft bedankt. Ds. J.M.Remeyn,
rug toe en alsof het allemaal
pred. te Bergen op Zoom heeft
voor de gemeente gepreekt en de
nog niet genoeg is, verliest hij
gemeente begeert hem als herder
in 1877 Grietje, de moeder van
en leraar. Hij wordt beroepen.
zijn vijf, op dat moment, nog leTractement f 725,= , d.i. + f 70,=
vende kinderen.
per maand.
Wie zich een beeld wil vormen
van de sfeer en omgeving van
Blijkbaar viel het niet mee om
broeder en oefenaar Jan zou het
een dominee aan te trekken in
boek “Knielen op een bed viodeze tijd, want de eerste vijf
len” van Jan Siebeling kunnen
beroepingen waren even zovele
Kerkbuurt 66 en Kerkbuurt 64, Oostzaan 1950 ongeveer
lezen, de (ont)worsteling van
malen door de candidaten zelf
(nog in oude stijl)
Jan zal daardoor in een breder
afgewezen. Reeds in 1876 was
perspectief gezet worden. Wellicht als gevolg van al deze train Oostzaan een evangelisatiepost gevestigd en in datzelfde
gedies wijdt Jan zich aan de studie en we komen hem weer
jaar kon het kerkgebouw in gebruik worden genomen. Het eitegen in Kampen, Overijssel waar hij als student Theologie in
gendomsrecht van de kerkelijke goederen bleef bij de classis
1879 een huwelijk aangaat met Aukje Kragt Hdr. Nog in zijn
tot omstreeks 1916. (De kosten van de bouw zijn voor een
studietijd worden er in Kampen twee kinderen geboren en in
deel gekomen van een zuster in Oostzaan, Immetje de Dood -
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Jong, jongere zuster van ouderling Jong en van de latere Prof.
Lindeboom, die hier in de begintijd arbeidde.)
De benoeming van T. Remeyn (was zijn roepnaam Tinus?)
maakte een eind aan de periode dat hier in Oostzaan
gepredikt werd door rondreizende “herders en leraren”.
De daadwerkelijke benoeming
van een eigen dominee volgde
twee jaar na de stichting in 1883
van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Oostzaan.
Het gezin woonde volgens de
gegevens van het bevolkingsregister Oostzaan 1880-1887 in
wijk B 43c. In 1887-1900 Noorderkerkbuurt wijk B 75.
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der heeft de kerkenraad Br.D.v.Leeuwen uitgenodigd de kerkenraadsvergaderingen bij te wonen en wordt hij benoemd tot
scriba. De benoeming van een tweede ouderling wordt nog even
uitgesteld. Met het oog op het eerlang beroepen van een predikant wordt besloten een pastorie te bouwen, 18 Juli 1883. (Over
financiële consequenties wordt niet gesproken.)

De inmiddels ook gebouwde
pastorie is blijkens de notulen
wellicht in eerste instantie niet
gebruikt als regulier woonhuis,
maar wel als een logiesplaats
voor hen die zondags de gemeente kwamen dienen. Ook
na het vertrek van dominee Remein zou dat weer 14 jaar het
geval zijn.

15 April 1885 Ds. Remeyn is praeses van de kerkenraad. Hij stelt
voor de kerkenraadsvergaderinZondag 1 Juli 1883 is te Oostgen om de maand te houden.
zaan een gemeente gesticht
14 Mei 1885: Er wordt gesproken
van de Chr. Geref. Kerk in Neover onvoldoende plichtsbetrachKerkbuurt 64, kerkgebouw
derland, onder leiding van:
ting van de koster en er wordt
Ds.P.Kapteyn van Amstelveen en M.J.v.d.Hoogt van Landsmeer en
geklaagd over hun weinige belangstelling voor de openbare godsde ouderlingen G.Kraay(Zaandam) en P.Zijp(Landsmeer), daartoe
dienstoefening. Er wordt een commissie uit de kerkenraad bedoor de classis Amsterdam aangewezen. Tot kerkenraadsleden
noemd om hen een vriendelijke vermaning en opwekking te geven
zijn verkozen: Willem Jong, ouderling, Jan de Lange en Jacob
om de kerk en consistorie in orde te houden. Bij gebreke zal de
Booker, diakenen.
kerkenraad een andere koster moeten aanstellen.
Op het eerste blad staat:
29 Juli 1885: Er worden classisafgevaardigden benoemd. Graag
“De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen,”
zou de kerkenraad de overdracht der kerkelijke eigendommen(
(Kath.16:18). Als voorlopig consulent Ds. M.J.v.d.Hoogt. Verkerk, consistorie en woning) geregeld zien, die staan op naam der
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classis. Dominee deelt mee, dat zijn dochter een bewaarschool
en een naai- en brei school gaat oprichten en verzoekt hiervoor
de consistorie gratis te mogen gebruiken. Hierop geen bezwaar.
Verder stelt hij voor nog een ouderling te benoemen. Er zal aan de
gemeente een tweetal worden voorgesteld n.l. de beide broeders
diakenen Booker en de Lange en
de opengekomen plaatsen aan te
vullen.
18 Sept. 1885: De dringende
restauratie van de kerk wordt
besproken. Om de wille van de
financiën wordt alleen tot witten
besloten. Dominee vraagt wat
aan de banken in de consistorie
te doen, er wordt echter besloten het zo te laten. De classis
heeft besloten de eigendommen
nog niet over te schrijven in verband met de hoge kosten van de
overschrijving. Br. Booker is tot
ouderling gekozen en neemt de
benoeming aan. Als kandidaten
voor diaken worden gesteld Br.
Gerrit de Lange en Jacob Rep.
Broeder de Lange heeft bezwaar. Dominee zal met hem praten om met ‘s Heren Hulp zijn
bezwaren weg te nemen. De koster wordt opnieuw in gebreke gesteld. Men denkt hem de huur op te zeggen.
21 Okt. 1885: De kerkenraad besluit in verband met de duisternis de kerkdienst in plaats van om 7 uur ‘s namiddags, om 2 uur te
laten aanvangen. De dominee stelt de broeders voor ‘s Woensdags
avonds een bijbellezing te beginnen. Dit heeft algemene instemming. Aanvang Woensdag 28 Oktober.
18 Dec. 1885: Dominee brengt de vraag ter tafel hoe te handelen
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met kinderen die hardnekkig de cathechisatie
weigeren te bezoeken en zelden ter kerke komen. Er wordt besloten de ouders daarover ernstig te onderhouden.
21 Jan. 1886: 7 Februari zal Heilig Avondmaal zijn, mitsdien zullen voor elk Avondmaal de huisbezoeken een aanvang nemen. De
dominee vraagt de boom voor de
Kerk te rooien, de bomen voor de
pastorie te snoeien en de tuin te
mogen verlengen, hetgeen wordt
goedgekeurd.
16 Mrt. 1886; Er is een vader uitgenodigd om op de kerkenraad te
komen inzake zijn kinderen. Er
wordt breedvoerig met hem gesproken. Vader en kinderen worden aan de genade Gods in Christus opgedragen.
6 Mei 1886; Br. Jong heeft een
vriendelijk verzoek aan de dominee wat korter te preken in verband met de verre afstand van
sommige leden. Dominee zal zich
zoveel mogelijk toeleggen op bekorting van zijn preken.
20 Okt. 1886: 3 Mensen uit de
Herv. Kerk doen belijdenis des geloofs.
24 Febr. 1887: Br. Jong stelt voor de burgerlijke gemeente te
vragen om een lokaal in de Noorderschool om zondagsschool te
gaan houden, door een door de kerkenraad daartoe te benoemen
persoon.
23 Mrt. 1887: De gemeente heeft het lokaal bereidwillig afgestaan.
27 April 1887: Dominee klaagt over het slechte bezoek van de cathechisatie op maandag. Er wordt besloten deze op Zondag 6.30
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uur te houden. Dominee deelt dat Adriana en Cornelia Remeyn
ring. Het voorstel van de kerkenraad om losmaking wordt afgebelijdenis des geloofs willen afleggen.
wezen, met als reden dat het voorstel te onvoorbereid ter ver13 Mei 1887 komen ze voor de kerkenraad met goed gevolg.
gadering was gekomen. Wel besloot de classis een collecte in de
26 Mei 1887: Br. Booker bedankt als ouderling. Hij voelt zich onclassis voor Oostzaan te houden. Westzaan vraagt f 50,= voor een
bekwaam voor deze gewichtige ambtsbediening.
cathechiseer meester in de gemeente. Wordt veroordeeld, dat
24 Aug. 1887: Br. van Leeuwen
behoort dan een broeder ouderwordt tot ouderling gekozen,
ling te doen. Ds. Remeyn vraagt de
maar bedankt om voor hem gekerkenraad om eenmaal per maand
wichtige redenen. Voorlopig
elders te mogen preken en dan
geen anderen.
voor elke preekbeurt f 10,= van
30 Nov. 1887: Br. Jong raphet tractement te laten vallen. Dit
porteert de classisvergadering.
wordt goed gevonden.
Daar is de verhouding van de
25 April 1888: De collecte was
Chr. Geref. tot de dolerenden
f 18,54 Er was een collecte van
ter sprake geweest. De kerAmstelveen, welke f 20,22 bekenraad besluit eigen positie
droeg.
grondig te bestuderen en zoveel
28 Mei 1888: Collecte Edam f 7,50.
mogelijk kennis te nemen van de
Haarlemmermeer f 10,=. Verslag
bedoelingen van de dolerenden.
classis, de kerkenraad moet aan
28 Dec. 1887: Op de kerkenraad
de classicale correspondent een
wordt gesproken over de zeer
schrijven richten, dat de positie
slechte financiële positie van de
van de leraar onhoudbaar wordt.
kerk kas. Er wordt betreurd,
De classis besluit ook een schrijdat velen niet aan de door hen
ven te richten aan de Provinciale
Geheel links de pastorie van de Gereformeerde Kerk
toegezegde verplichting volsynode, inzake vereniging met de
doen. Aan het begin en aan het eind der vergaderingen zingt de
dolerenden. De wenselijkheid van vereniging wordt algemeen erkerkenraad een psalm.
kend. Verzoek van Westzaan wordt toch toegewezen.
28 Febr. 1888: De kerkenraad tobt over de financiën. De gemid30 Juli 1888: Collecte van Amsterdam f 102,765 . Deze collecte
delde collecte brengt f 25,= tot f 30,= op. Het tractement is f 1,=
wordt onmiddellijk de dominee ter hand gesteld. Er is dan nog een
per maand. Ze kunnen de dominee niet meer betalen. De dominee
achterstand van f 44,67.
stelt de kerkenraad voor op de volgende classis om losmaking van
29 Aug. 1888: Collecte Nieuwendam f 3,85 en f 25,= van de clasde leraar te vragen op grond van Art. 11 der kerkenordening-fisis van Amsterdam. Collecte Weesp f 13,=. Dan heeft de dominee
nanciële redenen. Het voorstel wordt aangenomen.
f 5,85 in voorschot. De kerkenraad besluit kinderen die zich tijdens de kermis ernstig te buiten gaan op een volgende kerkenraad
4 April 1888: Br. Jong brengt verslag uit van de classisvergade-
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ernstig te onderhouden.
18 Febr. 1891: Er ontstaan moeilijkheden tussen de dominee en
broeder Jong. Ouderling Jong komt niet meer op de kerkenraadsvergaderingen. De kerkenraad besluit het Heilig Avondmaal uit te
stellen tot hierin verandering is gekomen.
20 Mei 1891: Voor het eerst weer kerkenraad. Dominee is in de
tussentijd weggegaan. Over zijn
afscheid wordt niets vermeld.
Alleen het feit dat de pastorie
schoongemaakt moet worden.
Br. Jong is praeses. Br. Jong
verzorgt de catechisatie.
14 Mrt. 1894: De kerkenraad
besluit een armenkas in te stellen en daarvoor te collecteren.
26 Juli 1894: Kerkvisitatie. Over
het stoffelijke viel niet te klagen,
over het geestelijke echter veel
droefs op te merken. De kerk ontvangt een legaat van G. de Ridder
van f 2000,= . f 1000,= gaat naar
Ds. Westerhuis als schulddelging.
f 500,= leent Br. Jong tegen 5 %.
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ari en 15 mei zitten 3 maanden en die zullen wellicht nodig
zijn geweest om een en ander uit te pluizen, zonder nadere informatie kunnen we slecht gissen of broeder De Jong vroegtijdig op de hoogte was gekomen van het aanstaande vertrek
van dominee Remein.

Dat het gezin Remein Oostzaan niet onbemiddeld verlaat,
wordt duidelijk uit de passage
papieren van SS Maasdam. De
dominee reist bovendeks met
zijn familie en onderscheidt
zich daarmee van 709 anonieme “tusschendekspassagiers”.
Zij betreden Amerika via Barge
Office en niet via Ellis Island,
dat pas een jaar later dienst gaat
doen als immigratie kantoor en
zij vestigen zich in Rochester
City, Monroe County, New
In hoeverre het conflict tusYork, USA, waar we dit gesen de dominee en broeder De
zin terug kunnen vinden in de
Jong, dan wel de slechte finanvolkstelling (census geheten in
ciële situatie hebben geleid tot
Barge Office, New York
Amerika) van respectievelijk
het vertrek van dominee Re1900. Na het overlijden van Reverend J. M. Remeyn in 1903
mein wordt niet duidelijker uit deze stukken, ook over zijn
wordt zijn weduwe Aukje Kragt het gezinshoofd; zij wordt
bestemming wordt hier met geen woord gerept. Aangenomen
als zodanig genoemd in de volkstellingen van 1905 en 1910
mag worden dat de voorbereidingen van een emigratie naar
en in latere jaren vinden we census papieren van de kinderen.
Amerika niet over één nacht ijs zijn gegaan. Tussen 18 febru-
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Ruim een jaar na zijn vertrek wordt er in een Nederlandse
kleine krant “Nieuws van de Dag” nog een boekje getiteld
“Het Heilig Avondmaal” van de hand van ds. J. M. Remein
te koop aangeboden, terwijl er een overzichtsboek ook verwezen wordt naar een ander werk van hem, dat “Eenvoudige Geloofswaarheden” heette.
Een jaar voor zijn verscheiden vraagt hij in Amerika een
paspoort aan, wat hij daarmee
van plan was blijft een raadsel,
voordat hij wellicht een bezoek
wil brengen aan zijn oude vaderland, overlijdt hij op 4 juli
1903 in Rochester, Amerika.
De informatie over hun voorvader is inmiddels met de familie
in Amerika gedeeld en de vrijwilligers van de oudheidkamer
gaan weer over tot de orde van
de dag, niet zonder de herinnering aan een plotseling telefoontje en een uiterst fortuinlijk
onderzoek. Gedachtenspinsels drongen zich gedurende dit onderzoek onophoudelijk op, feiten, fictie en beelden mengden
zich haast naadloos tot een film. De feiten over zijn leven in
Oude Leije, de fictie van het boek van Jan Siebeling bij het
knielen voor een bed violen, deed ons haast vanzelf denken
aan een Oostzaanse tuinder, die zichzelf portretteerde voor

2011 © Stichting Oudheidkamer Oostzaan

een tuindersbed in de kassen bij zijn huis aan het Zuideinde.
Een film waar de werkelijkheid haast niet tegen op kon.
Gelukkig spraken we hier van haast niet, want is de werkelijkheid niet vaak frappanter dan de fantasie? Toen ik na een
week van onderzoek en samenstelling de eerste proeve van
een boekwerkje had afgedrukt
en trots liet zien aan de overige vrijwilligers die zich hadden ingezet om dit onderzoek
tot een succes te maken, kwam
er iemand uit het depot die mij
een mapje overhandigde. Het
was die ochtend gebracht en
daarin waren de feiten over
ds. Remein gedurende zijn tijd
bij de Gereformeerde Kerk te
Oostzaan op chronologische
manier vastgelegd ten behoeve
van en door leden van de Gereformeerde Kerk.
Echter, als kroon op ons werk, bevatte dit overzicht ook een
heus portret van de eerst benoemde dominee van het Witte
Kerkje in ons dorp. Dat was nou echt een summum.
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Ds. Remeyn
1885 – 1891 dominee te Oostzaan

Onderzoek en samenstelling Joop Giesendanner
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