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Oosterkerk aan de Wilhelminastraat sluit deuren 
De Gereformeerde Oosterkerk sluit haar deuren. Op dit moment wordt gewerkt aan concrete 
plannen voor de herbestemming van het kerkgebouw. De bijbehorende gebouwen aan de 
Oldenzaalsestraat worden verkocht. De laatste kerkdienst is op 18 juni 2023.  
 
Na 129 jaar sluit de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk Enschede Oost haar deuren. Door vergrijzing, 
vertrek van leden en financiële tekorten is de situatie onhoudbaar. Het kerkgebouw en bijbehorende 
gebouwen wordt verkocht. De maatschappelijke bestemming van het kerkgebouw zal blijven, aan de 
concrete invulling van het kerkgebouw wordt nog gewerkt.  
 
“Onze geschiedenis gaat ver terug,” zegt Dick Laan, voorzitter van het kerkelijk bestuur. “Het 
kerkgebouw aan de Wilhelminastraat opende in 1894. Vele generaties hebben hier jarenlang hun 
kerkelijke gemeente gehad en gingen hier elke zondag naar de kerk. Voor onze gemeente is deze 
sluiting een verdrietige zaak.” 
 
Onvermijdelijk 
Maar de sluiting is onvermijdelijk, zegt Dick. “In het hele land lopen kerken leeg. De laatste jaren is 
onze gemeente sterk vergrijsd, het ledenaantal liep terug. Op een gegeven moment houdt het 
financieel op. Daar komt nog bij dat ‘de kar’ getrokken werd door een steeds kleiner groepje mensen. 
Als gemeente hebben we samen moeten besluiten dat het zo niet verder kan.”  
 
Formele goedkeuring sluiting naar verwachting in maart 
De sluiting moet nog formeel goedgekeurd worden door de regionale vergadering van kerken in dit 
kerkverband (de classis). Dat zal waarschijnlijk in de tweede helft van maart gebeuren. Na 
goedkeuring is de sluiting definitief.  
 
De overgebleven 250 leden van GKV Enschede Oost zullen op zoek moeten naar een nieuwe 
kerkelijke gemeente. “Enschede kent in totaal zeven gereformeerde kerken waar gelukkig plaats 
genoeg is. Wij gaan in gesprek met alle gemeenteleden om er zeker van te zijn dat iedereen goed 
terechtkomt,” zegt voorzitter Dick Laan.  
 
- 
 
Over GKV Enschede Oost 
De Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk is een protestants christelijk kerkverband. GKV Enschede Oost is 
één van de zeven gereformeerde kerken in Enschede. Als Enschede Oost bezitten we het 
kerkgebouw aan de Wilhelminastraat 18. Achter dat kerkgebouw, aan de Oldenzaalsestraat, heeft 
onze kerk nog een verenigingsgebouw (‘De Blikopener’) en twee appartementen.  
 
Als gemeente komen we elke zondag bij elkaar om God te ontmoeten. Geraakt door Zijn liefde voor 
ons staan we stil bij Zijn Woord, de Bijbel. Hierin vinden we kracht voor het leven van elke dag en 
wijst Hij ons de weg. We zingen en bidden met elkaar om onze dankbaarheid te uiten en alles wat 
ons bezighoudt bij Hem te brengen. 
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