
De geschiedenis van het Kerkepad in vogelvlucht 
 
 
Even een herhaling: Fietsen we in 1840 vanaf de stad Kampen door de Nieuweweg, dan passeren we de 
Kruisweg en zien we aan de rechterhand eerst een perceel weiland. Ter hoogte van het huidige Kerkepad zien 
we een klein perceel bos van bijna vijf are. Vervolgens een akker bouwland en in de bocht naar links hebben 
we rechts dan weer een klein perceel bos. Direct door de bocht ligt rechts de buitenplaats ‘Laanzicht’. De 
genoemde percelen zijn eerst nog eigendom van het Stadsziekenhuis van Kampen, maar worden in 1859 
grotendeels eigendom van de familie Kerke.  
 
De woningen op Ittervecht zijn bereikbaar via de toeweg dwars over het perceel. Langs of door het genoemde 
perceeltje bos loopt een pad richting de beide percelen van het Stadsziekenhuis. De pachter is dan nog Willem 
Kerke en die woont aan de Nieuweweg, tegenover dit perceeltje bos. 
 
 

         
 
                                                                                         Een detail uit de kadasterkaart van 1884 
 
 
Wanneer in 1859 de IJsselmuider katholieken hun kerk en pastorie bouwen, leggen zij om het geheel een flinke 
sloot aan. Zoals op het kadasterkaartje is te zien, blijft er tussen deze katholieke sloot en het perceel Ittervecht 
een smal strookje over dat dient als pad naar het achterliggende perceel. Het stukje bos en dit pad (perceel 
903) en het achterliggende perceel (1397) worden in datzelfde jaar eigendom van de familie Kerke. Het is niet 
bekend of de bewoners van de boerenwoning op Ittervecht ook wel gebruik maken van dit pad. Zij hebben 
immers tot ongeveer 1930 vrij toegang via de toeweg langs Zomerlust (perceel 1500). 
 
Vanaf het begin van de jaren 30 gaan de Ittervechters het huidige Kerkepad gebruiken. Langs de Nieuweweg is 
het nu volgebouwd. De familie Selles (Kerkepad 2) en de familie Brink (Kerkepad 4) hebben alleen het recht van 
overpad, omdat het pad en het aanliggende perceel (tegenwoordig appartementencomplex ‘Locatie Kerkepad’ 
van Philadelphia) inmiddels eigendom is geworden van de Kerk.  



In 1918 is een en ander namelijk in het bezit gekomen van de Hervormde Gemeente van IJsselmuiden. Zij 
verkrijgen dit middels een legaat van Johanna Kerke. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het afschrift van het legaat  
aan de Hervormde Kerk 
 
 
 
 
 
Op 18 juli 1918 ontvangt de ‘Kerk der 
Hervormde Gemeente te IJsselmuiden en 
Grafhorst het stuk land genaamd Evertshof of 
Kerkenland te IJsselmuiden, kadastraal 
bekend Gemeente IJsselmuiden Sectie BN 
nommer 1397, groot zesenzestig aren en 
twintig centiaren en nommer 903 groot vijf 
aren en tachtig centiaren’.1 Zie voor deze 
percelen het hiervoor genoemde en getoonde 
kadasterkaartje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



De kerk ontvangt dit legaat van Johanna Kerke, alleen gaande dochter van Willem Willems Kerke en Christina 
Lubberts Hogeboom, overleden op 10 januari 1918 in de ouderdom van 74 jaren. Zij heeft in 1890 haar 
testament reeds laten opmaken. Als Johanna overlijdt, dan is zij als laatste van dit gezin overleden. Het grootste 
deel van de erfenis van Johanna komt terecht bij de kinderen van haar overleden nicht (Aaltje Schilder-Kerke) 
en twee overleden neven, Adolf Kerke en Klaas Kerke. We komen in de periode na het overlijden van Johanna 
dan ook als eigenaren van onder andere het huis ‘De Terp’ Klaas Kerke tegen en later zijn dochter Dirkje Kerke, 
gehuwd met Jan Wilhelmus Holtland. 
 

                                                            
 
                                                                                    ‘De Terp’ in 1937. Bron: SNS Historisch Centrum Kampen 
  
 
 

 
 
 
 
 
Kerkenraadsnotulen 20 november 1903 Hervormde Gemeente 
IJsselmuiden-Grafhorst: 
 
Met blijdschap kan de predikant meedelen dat een zuster der 
gemeente, Johanna Kerke, uit dankbare herinnering aan haar 60e 
verjaardag 14 april 1903 een zilveren schenkkan en twee zilveren 
borden, bestemd voor `t ronddienen van het brood bij het 
avondmaal aan de kerk had geschonken, zodat de kerk daardoor in 
het bezit is gekomen van een zilveren avondmaalstel. Met 
dankbaarheid nam de kerkeraad van deze kostbare en milde gave 
kennis, waardoor de naam van deze zuster in dankbare herinnering 
zal blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 



In 1890 wordt in Johanna’s testament al geschreven over de Evertshof / het Kerkenland (perceel 1397). Deze 
namen blijven zeker tot het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw in gebruik. Onduidelijk is of de benaming 
Kerkenland te maken heeft met de familienaam Kerke, maar dat lijkt mij wel. De benaming Evertshof kom ik 
vóór 1918 in geen enkel stuk, akte of kaartmateriaal tegen. Ook kent de familie Kerke de roemnaam Evert niet. 
Een raadselachtige naam dus. 
 
Rond 1933 is ‘het logement Zomerlust’ afgebroken en bouwen de Zwolse aannemers Harm van Milgen en Jakob 
Broek op perceel 1500 drie schitterende geschakelde huizen, thans van Engelenweg 139-141-143. Pas eind 
december 1934 ontdekt dhr. A de Ruiter toevallig bij het kadaster dat het buitenste huis finaal over de erfgrens 
van het tot dan toe onbebouwde perceeltje ‘bosch en pad’ (perceel 903) is gebouwd. Er zit nu niets anders op 
dan de noordoosthoek van dit perceeltje bos en pad te verkopen aan de bewoners. Een ruime achtertuin krijgen 
deze mensen echter niet. Het resterende deel krijgt het nieuwe nummer B2796. Dit is het noordelijke deel van 
het (huidige) Kerkepad. De laatste bomen waren overigens al gekapt, van een bosch is geen sprake meer en 
zoals is te zien heeft de familie Selles voldoende ruimte om hun perceel te bereiken, hoewel het hun eigendom 
niet is. 
 
 

 
 
In 1937 wordt het eindresultaat op een hulpkaart van het kadaster vastgelegd 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De huizen langs de Nieuweweg met de 
achtertuin tegen Ittervecht. Foto’s 1937.  
Bron: SNS Historisch Centrum Kampen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De Evertshof is opgedeeld in een flink aantal percelen. Een deel wordt verhuurd aan 
de familie Brink (Kerkepad 4). Kleinere percelen worden voornamelijk verhuurd aan 
enkele tuinders en verder aan huurders die op deze manier (voornamelijk 
hobbymatig) hun gezin voorzien van verse groenten en voldoende aardappelen. De 
Kerkvoogden van de Hervormde Kerk zijn best druk met deze verhuur en alles wat 
daar bij komt kijken. Het wagenpad vanaf de Nieuweweg langs de Evertshof eindigt 
bij Kerkepad 4, maar loopt als voetpad door naar de Oosterholtseweg, die te bereiken 
is middels een plank over de sloot naast de familie Koers (nu nr. 4). 



In 1957 komt er bij de Kerkvoogden een verzoek van de Waterleiding MIJ Overijssel om een vergunning te 
verlenen voor het maken van een waterput op het terrein dat de IJsselcentrale in erfpacht heeft. Besloten wordt 
de vergunning te verlenen tegen een vergoeding van 15 gulden per jaar. Onmiddellijk daarna verzoekt de N.V. 
Elektriciteitsfabriek IJsselcentrale te Zwolle om de erfpacht voor dit terrein te verlagen naar f 7,50 per jaar. Het 
gaat om het perceeltje B3218 van 0,86 are groot. Voor zover ik kan nagaan is in 1951 een transformatorhuisje 
gebouwd door de IJsselcentrale. De opstallen zijn van hen, de grond hebben zij (tot op de dag van vandaag!) in 
erfpacht van de Hervormde Kerk. Als kinderen noemden we dit het ‘knetterhuusien’. 
 
Ik heb het nu al steeds over het Kerkepad, maar deze naam is pas gekomen in 1951. Het dorp staat aan het 
begin van veel nieuwbouw en de gemeenteraad besluit nu álle straten een naam te geven. Er is natuurlijk veel 
overleg en het pad langs de Evertshof krijgt de naam Kerkepad als eerbetoon aan Johanna Kerke en daarmee 
aan haar familie. De naamgeving heeft dus niets met de (katholieke) kerk te maken en het is ook geen oud 
kerk(e)pad. 1965 is het jaar van de aanleg van een gasleiding door het Kerkepad ten behoeve van de bewoners. 
In 1972 komt er zelfs riolering! 
 
 
 

 
 
Foto uit het Dossier Wijziging Huisnummering in de Gemeente IJsselmuiden. Toestand op 25 mei 1951. 
  
 
In de jaren 1967/1970 is er een langdurend proces aan de gang tussen de Kerkvoogdij en het Katholiek 
Kerkbestuur. Zij willen een groot stuk van de Evertshof kopen om het kerkhof te kunnen uitbreiden en 
eventueel een verenigingsgebouw te stichten. Een strook grond langs de Oosterholtseweg zou dan nog 
verkocht kunnen worden als drie of vier bouwkavels. Anton Brink, huurder van een groot stuk Evertshof, moet 
schadeloos worden gesteld en kan tegen een gereduceerd tarief een stukje grond van ongeveer 20 are kopen 
wat tegen zijn perceel aan ligt.  Uiteindelijk gaat dit hele plan niet door, al is de voorlopige koopovereenkomst 
dan al getekend. In juli 1970 geeft het Katholieke Kerkbestuur aan dat de hogere kerkelijke instanties hen 
hiervoor geen toestemming geven. 
 
Inmiddels zijn er al wel andere ontwikkelingen. De uiterste hoek van de Evertshof, tegen de Oosterholtseweg, 
wordt wel verkocht. Het gaat om twee bouwkavels die (rond 1969 vermoed ik) gekocht worden door Jan Anton 
van Dijk en Willem Modders. Zie de bovenste foto (2022) op de volgende pagina. Beide kavels zijn bijna vier are 
groot. Let wel, in eerste instantie zal het Kerkepad blijven doorlopen langs het perceel van Modders. Anton 
Brink echter heeft een ander plan. Hij is overigens zelf ook één van de Kerkvoogden, dus zit kort bij het vuur (al 
vergaderd dat soms ook wel weer lastig). Anton stelt voor het Kerkepad te verleggen en aan te sluiten aan de 
Oosterholtseweg naast de te bouwen woning van Van Dijk. Hij zelf wil dan de onhandige punt kopen die over 
blijft tussen zijn eigen perceel en het te verleggen Kerkepad. Zie ook hiervoor het kaartje. Uiteindelijk koopt 
Anton eind 1970 voor een bedrag van 3000 gulden 380 m2 van de Kerkvoogdij. Een goed half jaar later staat er 
al een spiksplinternieuwe bungalow in deze hoek. Zie de onderste foto (2022) op de volgende pagina. 



 
 

  



Anton spreekt in de Kerkvoogdij over ‘die onhandige hoek’, maar wist vast al hoe hij daar handig gebruik van 
zou gaan maken…  
Buurman Harm Jan Selles zit óók in diezelfde Kerkvoogdij, want hij is namelijk notabel. En ook Harm Jan maakt 
van de gelegenheden gebruik en vraagt in november 1972 of hij het puntje grond (ongeveer 75 m2) voor zijn 
huis mag kopen. Het Kerkepad heeft pal voor zijn voordeur immers nog zo’n flinke uitstulpende hoek. Tegen dit 
verzoek is geen enkel bezwaar en zodoende wordt deze grond, wat enkel als uitrit wordt gebruikt, eigendom 
van Selles. 
 
Dan het daaropvolgende jaar, 1973. Belangrijkste gebeurtenis aan 
het Kerkepad is wel de geboorte van een welschapen zoon in het 
gezin van Jo en Marijke Brink-van den Belt: Albert Johannes.2 Ook 
wordt een nieuw plan geboren voor de bouw van een dagverblijf 
op de Evertshof. De Stichting Dagverblijven voor gehandicapten te 
Kampen e.o. geeft te kennen zeer geïnteresseerd te zijn naar de 
mogelijkheden om op Evertshof ‘een tehuis te stichten’. 
Besprekingen volgen, voornamelijk met de heren Van Dijk uit de 
Baan en G. Vos van Philadelphia. Uiteindelijk koopt de stichting in 
juli 1973 de hele Evertshof inclusief het Kerkepad (ruim 0,57 ha) 
voor een bedrag van 180.000 gulden. 
Op 8 april 1975 kopt het Kamper Nieuwsblad: Overname van 
Kerkepad in IJsselmuiden wegens dagverblijf voor gehandicapten. 
In juni 1975 is er dan de opening van het gloednieuwe dagverblijf 
‘De IJsselburg’ (en helaas niet iets in de zin van ‘De Evertshof’). 
 
In het jaar 1977 wordt het Kerkepad, van Nieuweweg tot 
Oosterholtseweg, over een breedte van ongeveer zeven meter, door Stichting Dagverblijven verkocht aan de 
Gemeente IJsselmuiden. 
 
En dan nu een flinke sprong in de tijd. De IJsselburg aan het Kerkepad is in november 2019 gesloopt (na een 
jaar uitstel toen bleek dat een familie beschermde vleermuizen zich onder de dakgoten had gevestigd). in 
december 2020 wordt een nieuw pand opgeleverd, bestaande uit een woongebouw met 24 
groepszorgwoningen, inclusief nevenfuncties zoals een gemeenschappelijke woonkamer, kantoorfuncties, een 
logiesfunctie en overige gebruiksfuncties. De woningen zijn verspreid over twee verdiepingen. In het nieuwe 
woongebouw worden mensen met een breed spectrum aan beperkingen gehuisvest. De opdrachtgever is 
(opnieuw) Philadelphia Zorg en de naam wordt niet minder dan: ‘Locatie Kerkepad’. Nadat de bouw is afgerond 
wordt in de winter van 2021/2022 het hele Kerkepad van voor tot achter gerenoveerd en opnieuw gestraat.  

 

 
                

    De IJsselburg is gesloopt en voor korte tijd lijkt het weer een beetje op de periode vóór 1973… 



 

 

 



 
 
‘Locatie Kerkepad’ 
 
Kadasterkaart 2022 
 

 
 
 
 
 

Noten 
 

1 Afgifte legaat de Kerk der Hervormde Gemeente te IJsselmuiden en Grafhorst d.d. 18 juli 1918. Kantoor van de 
Notarissen Brune en Caspers te Kampen. Bron: Archief Hervormde Gemeente, eigen bezit. 
2 Albert Johannes (Bertil) is geboren op 21 mei 1973 in het bed van zijn ouders op het adres Kerkepad 6. 


