
Geschiedenis KONINGKERK 
 
In het begin van de 20e eeuw, in 1915, telde Voorburg 392 gereformeerden. In 1927 was het aantal 
gegroeid tot 987. Het enige gereformeerde kerkgebouw - aan de Laan van Oostenburg - werd te 
klein en moest worden uitgebreid. De bouw van een noodkerk werd noodzakelijk, want het ledental 
steeg tot over de tweeduizend! 
De noodkerk werd gerealiseerd aan de Koningin Julianalaan en kreeg de naam Noorderkerk. Een 

klein gezellig houten kerkje. De feestelijke ingebruikne-
ming was op 9 mei 1940, eén dag vóór het uitbreken van 
de oorlog! 
Tijdens de oorlog, in 1943, nam het ledental van gerefor-
meerd Voorburg toe tot 2482. Oorlog of niet, men besefte 
dat het noodkerkje te klein zou worden en op 24 septem-
ber 1942 viel het principebesluit tot aankoop van grond in 
Voorburg-Noord en wel aan het Koningin Julianaplein om 
daar op een later tijdstip een stenen kerk te bouwen ter 
vervanging van het noodkerkje. 

 
Voorburg bleef maar groeien en dat had weer tot gevolg dat er nóg een gereformeerde kerk ge-
bouwd moest worden en wel in de wijk West. Op 28 maart 1958 werd aan de Fonteynenburghlaan 
de Fonteinkerk in gebruik genomen. 
 

De grond, die lang geleden was aangekocht voor de nieuw te bouwen kerk ter vervanging van het 
Noorderkerkje, had echter nog steeds niet zijn bestemming gekregen. Op 17 december 1959 kwam 
daar verandering in. Toen werd besloten dat de kerk, die later de naam Koningkerk zou krijgen, kon 
worden gebouwd. Maar niet op de destijds gekochte grond. Na veel praten met de gemeente Voor-
burg werd besloten tot grondruil. 
 

De Commissie van Beheer stelde een bouwcommissie in die als opdracht kreeg de mogelijkheden te 
onderzoeken van de bouw van een kerk met bijgebouwen. Een kerk met 1000 zitplaatsen, waarvan 
250 à 300 in een ruimte die ook als afzonderlijke kapel of zaal kon worden gebruikt. Daarnaast moes-
ten er ook ruimten komen voor vergaderingen, voor de jeugd,  een grote zaal met podium, een keu-
ken, een garderobe en bergruimte voor minstens 100 fietsen. Bovendien moest er een kosterswo-
ning komen. 
De bouwcommissie bestond o.a. uit de heren Van Rooyen (voorzitter), Maris (secretaris) en Soete-
kouw (de man die het toegestane budget in de gaten moest houden). Verder waren er nog de heren 
Aurik, Van Walraven, Cusell, Van Ree, Pellekaan, Van Baal en Zimmerman. Toen de bouw eenmaal 
gestart was, werd een zogenaamde technische commissie gevormd. Die bestond uit de heren Cusell 
(architect), Van Walraven (installaties) en Van Vark (constructeur).  
 

Om een architect te kunnen kiezen bezocht de commissie enige kerken en dat leverde drie architec-
ten op waarmee men in zee wilde gaan. Er werd besloten tot een prijsvraag, waaruit het Architec-
tenbureau Van der Zee met meewerkend architect Valk als winnaar te voorschijn kwam. Het prachti-
ge raam vóór in de kerk werd ontworpen door dhr. Valk.  
 

Op 6 april namen de vier wijkkerkenraden en de Kerkenraad Algemene Zaken (KAZ) de definitieve 
beslissing over de aanneemsom. Per 1 april werden de benodigde goedkeuringen van het Rijk ver-
leend en de firma S. Langeveld te Alphen a/d Rijn kon voor een bedrag van 820.000 gulden de kerk 
gaan bouwen naar een ontwerp van de Bussumse architect M. van der Zee. Op 8 mei bracht dhr. W. 
Ros sr, scriba van de KAZ, onder grote belangstelling een gedenksteen aan in de kleine zijwand ach-
terin de kerk. 
 



Het raam werd gemaakt van glasappliqué. Gekleurd glas dat op het raam is geplakt. 
Wijkpredikant ds. Rein Algera gaf jaren later een mooie uitleg van het raam: 
 

Het raam van de Koningkerk 
Raam op het oosten - beeld dat aangloeit uit het allereerste licht. 
De randen zijn donker van kleur, beeld uit het duister van het leven. 
Maar in de donkerste hoeken is er een schittering van rood,  
kleur van de Geest van God, die eens uit wat woest en ledig was 
ten goede nieuw leven schiep. 
En: beeld van het Licht van God dat er steeds voor mensen zal zijn, 
ook op de zwartste momenten, ook op de donkerste plaatsen. 
Drie kruisen, één in het duister, één half in het licht, één in het licht. 
Beeld van de mens die steeds weer – dwars door alles wat onaf is 
heen – mag kiezen om uit het donker toch deel van het licht te zijn. 
Centraal is het kruis van Christus. 
Het is leeg en daarom geen symbool van de dood maar een teken 
van leven, een bron van het licht gevat in helder groen – kleur van 
hoop, kern van geloof: 
De Heer is waarlijk opgestaan! 
 
De Koningkerk in gebruik genomen 

Op 24 maart 1966 werd de kerk in gebruik genomen. Ds. 
L.M. de Graaf verwelkomde de aanwezigen, waaronder 
burgemeester jhr. mr. A. Feith, twee wethouders en verte-
genwoordigers van praktisch alle kerkelijke gezindten in 
Voorburg en omgeving. 
 

De voorzitter van de bouwcommissie, dhr. ir C. van Rooy-
en, bood de wijkpredikant dr. L. Schuurman en de nieuwe 
predikant ds. J. Couvée, een tweedelige voorzittershamer 
aan, waarbij hij de volgende profetische woorden sprak: 
"Als u beiden de oecumenische gedachte goed verstaat, 

zult u een middel vinden om van deze twee helften één hamer te maken". 
 

Na het officiële gedeelte werd een kerkdienst gehouden 
waarin ds. Couvée als liturg dienst deed en dr. Schuur-
man over 2 Timotheus 3:16-17 preekte. 
 

In 1966 bedroeg het ledental van de Gereformeerde Kerk 
meer dan 10 maal het ledental uit 1915, namelijk 3982! 
Een topjaar. 
Daarna nam het ledental af. Heel wat gezinnen vertrok-
ken naar de nieuwe uitbreiding van Zoetermeer. Er wer-
den minder kinderen geboren en langzamerhand nam de ontkerkelijking een aanvang. Op 1 januari 
1988 was het aantal leden gedaald tot 2011. Dit had overcapaciteit in de drie kerken tot gevolg. Dat 
gold ook voor de drie kerken van de Hervormde Gemeente. 
 

Het landelijke 'Samen-op-Weg' proces kreeg in de loop der jaren meer en meer inhoud en ook in 
Voorburg groeide men naar een 'Samen-op-Weg'-gemeente.  
Besloten werd daarom de gereformeerde Opgangkerk aan de Laan van Oostenburg te sluiten waarbij 
de leden over de twee overgebleven kerken werden verdeeld. 
 
 
 
 



Ook de hervormde Vaste Burchtkerk ging dicht. Vanaf 1994 kerkten Vaste Burchtgemeente en Ko-
ningkerkgemeente samen in de Koningkerk. Op 9 december 1996 werd de Samen-op-
Wegovereenkomst getekend en ging men een nieuwe toekomst tegemoet met 2 predikanten, ds. 
Klaas Wigboldus en ds. Rein Algera. 
 

Door het samengaan werd een reno-
vatie noodzakelijk. Dat gebeurde tus-
sen 2004 en 2007. 
September 2007 was de verbouwing 
gereed. Een deel van de banken werd 
vervangen door stoelen en een groot 
podium zorgde ervoor dat de kerkzaal 
veel meer mogelijkheden kreeg.  
 
 
 

 
De klokken van de Vaste Burchtkerk kregen een plek in de tuin van de Koning-
kerk en het drieluik  een plaats links vooraan in de kerkzaal. 
 

 
De 3 Drieluiken, gemaakt door Frits Frietman. (link) 
 
Inmiddels was hervormd en gereformeerd Voorburg ‘Protestantse Gemeente Voorburg’ geworden. 
Omdat het ledental bleef teruglopen moest er in 2013 weer een kerk sluiten, de gereformeerde Fon-
teinkerk en twee jaar later de hervormde Opstandingskerk.  
 
De wijkgemeente van de Fonteinkerk vormt nu samen met de wijkgemeente van de Koningkerk 
‘wijkgemeente De Open Hof’ en de wijkgemeenten van Oude Kerk en Opstandingskerk noemen zich 
voortaan ‘Martinigemeente’. 
  

Het kruis uit de Fonteinkerk vond 
eveneens een plek in de kerkzaal: 
links achterin in de stiltehoek, waar 
men een kaarsje kan aansteken.  
Dit kruis is in 1978 door de fa. 
Bogtman gemaakt met brokstukken 
van de vroegere ramen van de kerk. 
 
 
 
 
 



HET ORGEL VAN DE KONINGKERK 
Toen de Koningkerk gebouwd werd, moest er ook worden nagedacht over een te plaatsen orgel. 
Gereformeerd Voorburg had een college van organisten en die kreeg de opdracht om advies uit te 
brengen over de aanschaf van zo 'n kostbaar instrument. 
Heel wat vergaderingen werden onder leiding van de heer Joh Aten gehouden. Deze vergaderingen 
werden allemaal genotuleerd door Mar van der Schoor. Leden waren de heren Meijster, De Graaf, 
Visser en Schmal.  
 
Het orgel moest geschikt zijn om de gemeentezang te ondersteunen en binnen het beschikbare bud-
get passen. Uiteindelijk werd gekozen voor een prachtig instrument van de orgelbouwers fa. L. Ver-
schueren C.V. in Heijthuijsen. De prijs lag wel boven de begroting, maar dankzij het orgelsuppletie-
fonds kon toch de aankoop worden gedaan voor de prijs van 85.870 gulden!  
 
Het orgel werd op 10 oktober 1967 feestelijk in gebruik genomen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predikanten in de Koningkerk 
Ds. J. Couvee: 27-03-1966 tot 01-05-1986 
Ds. K.H. Wigboldus:  01-09-1985 tot 01-01-2002 
Ds. R.L. Algera: 27-11-1994 tot 30-10-2005 
Ds. mw. J.E. van Maanen-Feijen:  22-10-1995 tot 31-12-2002 
Ds. C.W. van der Meij: 13-01-2002 tot 17-06-2012 
Ds. mw. N.B.A.A. Vonk-Wartena:  01-03-2002 tot 17-01-2010 
Ds. mw. M. Veen (interim predikant):  17-01-2010 tot 01-01-2012 
Ds. mw. P. van der Burg (interim predikant):  01-06-2012 tot 01-09-2013 
Ds. D.L. Schiethart (interim predikant):  idem 
Ds. J. T. van der Wolf:  22-09-2013 tot 08-05-2022 
Ds. mw. E. van der Wolf-Kox:  22-09-2013 tot 08-05-2022 


