19. Christoffel (Chris) Johannes Bartels
Dr. Mr. Bartels, geboren op 22 februari 1882 te Zwolle, werd in
1906 kandidaat in de kerkprovincie Noord-Holland. Op 7 april 1907
werd hij predikant te Weerselo, in 1910 te Laren (Gld), in 1911 te
Groenlo. Op 1 september 1922
werd hij voorzitter van de Raad
van Beheer, In 1930 nam hij het
predikantschap weer op zich en
wel te Lathum. In 1932 werd hij
predikant te Colmschate. Op 17
januari 1937 werd hij te Zevenaar
bevestigd door zijn zwager, ds. Petri uit Dordrecht. Bartels was
zeer begaafd. In Lathum zei men van hem: ‘D’n domineer hoeft
maor een paar keer hen en weer deur d’n hof te lope – en hij het
de praek klaor!’.
Ds Bartels was sterk maatschappelijk betrokken. In het kerkblad
van april 1938 riep hij op royaal te geven voor de armen. Hij
schreef:
ds Bartels omstreeks 1940.
‘De armen hebt gij altijd met u. Dat woord heeft de Heiland tot
de gemeente ge-sproken, dus óók tot de gemeente van Zevenaar.
Dat wil niet zeggen: “de bedelarij hebt gij altijd met u”, want een “bedelaar” en een “arme” is niet
hetzelfde. Heel zalig is dat voor de armen. Want anders zou geen arme met opgeheven hoofd door de
wereld kunnen gaan. Ik geef niet aan bedelaars aan de deur. Zeer zeker geef ik nooit geld aan bedelaars, óók geen brood om mee te nemen. Alleen brood of ander eten, dat ze op staanden voet opeten.
Want aan een mensch, die honger heeft, moet men geen eten weigeren. En toch hebben wij “de armen” altijd met ons. Daar weten onze diakenen alles van. Ten gerieve der armen, die de gemeente
altijd onder haar leden zal tellen, heeft zij het ambt der diakenen ingesteld. Als de diakenen des
Zondags met het zakje door de Kerk gaan, behoort dat diepe ernst voor de gemeente te zijn. Want
dan zal de gemeente moeten toonen, dat zij het Woord van den Heiland verstaat: “de armen hebt gij
altijd met u”. Geef geen centen aan de deur. Daarmee houdt gij de landlooperij, die niemand contrôleeren kan, in stand. Geef dubbeltjes aan uw eigen diakonie, opdat zorgzame en geloovige mannen,
door de gemeente aangesteld, het antwoord der gemeente kunnen geven op het woord van den Heiland: “de armen hebt gij altijd met u”. Reken er ook thans met Uw voorjaarsschoonmaak mee, dat gij
afgedragen (maar nog in goede staat verkeerende) onder en bovenkleeren naar mijnheer van den Eijk
(administrateur van de gemeente, LdB) stuurt, want de diakenen kunnen deze altijd gebruiken.’

In de Tweede Wereldoorlog werkten ds. Bartels en de pastoor - samen in hun verzet tegen de nazi’s.
Kardinaal Johannes (Jan) de Jong (1885-1955), die samen met ds. Koeno Gravemijer (1883-1970)
leiding aan het kerkelijk verzet tegen de Duitse bezetter gaf, logeerde regelmatig op de pastorie.
Dat de verhoudingen tussen protestanten en rooms-katholieken in die tijd in Zevenaar goed waren,
blijkt wel uit het feit, dat toen ds. Bartels zestig jaar werd, er slingers met geel-witte vlaggetjes
waren gespannen over de Kerkstraat en andere versiering was aangebracht. Daarnaast droeg de pastoor een mis voor hem op. Na het wegvallen van de gemeenschappelijke vijand gingen de protestanten en rooms-katholieken ieder weer hun eigen weg en hadden geen boodschap aan elkaar. In een
intensieve relatie tussen een rooms-katholiek en een protestant zag de kerkenraad niet veel heil. Zo
waarschuwde ds. Bartels namens deze in het kerkblad van april 1945 voor een ‘gemengde’ dansclub:
‘Speel niet met vuur. Jonge mannen, zoekt omgang niet in het wilde weg met de dochters van uw
volk, maar met de dochters van uw kerk. En God zal uw weg zegenen en u bewaren voor het groote
ongeluk van het gemengde huwelijk. Datzelfde geldt ook voor de meisjes.’

De laatste jaren was Bartels regelmatig ziek. Zijn zoon, Henkdrik (1914-1983) verving hem vaak. Na
zijn overlijden meldde het kerkenraadsverslag:
‘In de vroege morgen van zondag 24 maart 1946 nam God tot zich onze predikant, Ds. Mr. C.J. Bartels, in de ouderdom van 64 jaren. De bijzetting in het familiegraf te Vreeland had plaats op donderdag 28 maart 1946, nadat vooraf een rouwdienst in onze kerk had plaatsgevonden onder leiding van Ds
Petri uit Didam’.
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In de nacht van donderdag op vrijdag 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen. Sommigen dachten te maken te hebben met legeroefeningen en maar kwamen er al snel achter, dat ook voor Nederland de
oorlog was uitgebroken. Het station werd bezet en een Duitse pantsertrein arriveerde daar om 4.10 uur. Duitse soldaten trokken met auto’s en voertuigen door paarden getrokken via de Babberichseweg en de Arnhemseweg op tot Westervoort. Er ontstond een vuurgevecht. Vijf militairen kwamen om. Ds. Bartels ging naar de
plaats van het onheil, noteerde de namen van de omgekomenen en ging naar het gemeentehuis om toestemming te vragen hun lichamen te mogen vervoeren en een begrafenis te regelen. Twee dagen later bevestigde
hij de nieuwe leden van de kerk, terwijl intussen Duitse troepen onafgebroken door Zevenaar trokken en het
in de lucht een heen en weer vliegen van Duitse vliegtuigen was. Op 14 mei gaf Nederland zich over. De volgende oorlogsjaren verliepen voor Zevenaar betrekkelijk rustig. Ds. Bartels bood de nabestaanden van de
slachtoffers van 10 mei nog enkele jaren pastorale zorg.

Verzoek van burgemeester Antoon Eduard Marie van Nispen tot Pannerden (1884-1964) aan de notabelen te
Zevenaar.

Doopbrief van ds. Bartels aan ouders van dopelingen, 1942.

