
 

 

 

 

 

      ‘Ontdekkingstocht door de kerk’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Eerst een  stukje geschiedenis over Heinenoord 

De eerste belangrijke naam voor Heinenoord is Wouter van de Wale. Wouter 
van de Wale had gronden(land) langs de ‘Wale’. De Wale is de rivier de Waal, 
die langs zijn grond liep. 
In 1369 kreeg de andere heer Wouter van de Wale, die een soort burgemeester 
van Dordrecht was, het recht om vogels en vissen te vangen. Dit recht kreeg hij 
van de heer van Hoorne en Althena. Hij mocht vogels en vissen vangen in het 
gebied van Willemslande tot HEYNKENSORT. Heynkensort was het ort (plaats of 
gebied) van een zekere heer Heyne of Hendrik van Althena. 
 

 
Er heeft waarschijnlijk in 1216 al een kerkje op de grond van Wouter van de 

Wale gestaan. Er lag een dijk om 
dit gebied. De dijken waren in die 
tijd niet hoog en ook niet goed 
onderhouden. In 1421 was er een 
grote overstroming, de Sint-
Elisabeth vloed. Door deze 
overstroming verdwenen er veel 
huizen en andere bebouwingen, 
ook in Heinenoord. 
 

 
In 1437 lezen we in een 
verslag, dat de poorters 
van Dordt het recht 
krijgen om een dijk aan 
te leggen om het land 
van HEYNTGENOORT. De 
bewoners van dit gebied 
moeten hun koren en 
zaad op de markt van 
Dordrecht verkopen. 
Dordrecht is dan de 
hoofdstad van dit deel 
van Holland. 

 
 



De naam van het kerkgebouw Sint Johannes Baptiste(Doper) kunnen we in 
oude papieren van 1452 al lezen. Vanaf die tijd zijn de namen van de pastors 
bekend. De kerk was gebouwd in de polder ‘Oud- Heinenoord’. Langs de Kreek, 
waar het handig was om op de zandgrond te bouwen.  
 
De naam Andries Woutersz  hoort bij de geschiedenis van de kerk. Hij was de 
laatste pastoor van de kerk. Men was in die tijd(1572) Rooms- Katholiek. In de 
tijd van Andries Woutersz kwam het protestantisme in het land. Andries werd 
door de Watergeuzen (die Den Briel ingenomen hebben) gevangen genomen 
en ter dood gebracht. 
De eerste dominee van Heinenoord was Johannis Hermannus (1575-1578). 
Op de predikantenborden in de 
toren vind je de namen van de 
eerste predikanten niet meer. Dit 
bord is met de laatste restauratie 

verdwenen. 
 
De predikantenborden zijn vol. Nu 

staat er in het koor van de kerk een 

nieuw predikanten bord. Dit bord 

krijgt een mooi plekje in de kerk. 

 

 

Het orgel 

 

Via de toren kom je onder het orgel tussen 

twee pilaren de kerk binnen. Het huidige 

orgel komt uit Oterdum te Groningen. De 

naam van het orgel is een Lohmanorgel, 

genoemd naar de oorspronkelijke maker 

van het orgel. Elke zondag bespeelt een 

organist het orgel tijdens de kerkdienst. 

Het orgel heeft bijna 1300 pijpen. 

 

 



De muurschilderingen 

Vroeger in de Middeleeuwen was de kerk 
versierd met secco’s. Een secco is een 
waterverftekening, die is aangebracht op 
een droge kalklaag. In de Middeleeuwen 
konden veel mensen niet lezen en met 
hulp van tekeningen konden ze veel 
begrijpen.  
Op de noordwand zijn 5 muurschilderingen 
te vinden.  
Rechts van het orgel  vind je een 
muurschildering van Sint Joris op zijn 
paard. Joris is de Nederlandse naam van 

Georgius, een Romeinse officier, die in 303 na Christus gestorven is. Er werd 
een legende vertelt, dat Sint Joris een draak gedood heeft.   
De draak staat hierbij symbool voor het heidendom. Het verslaan van de draak 

symboliseert de bekering van een heidens land of stad tot het Christendom. 

 

 

Naast de preekstoel is een muurschildering van Sint 

Johannes.  

Je ziet de evangelist Johannes. Op de 
muurschildering zie je een stukje van de E na de 
naam. Dit is de E van evangelist. 
Johannes was een leerling van Jezus. Hij heeft als 

ooggetuige de verhalen van Jezus opgeschreven. Wij 

kunnen deze verhalen nog altijd lezen in de Bijbel. 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom


 

De herenbanken 
 
Er zijn 3 herenbanken in de kerk. Hier 
zaten de belangrijke mensen en families 

uit het dorp. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De middelste bank was van de Vrouwe van 
Goidschalxoord. Boven de bank zie je een 
wapenbord. Er is een rode brak te zien op het 
wapenbord. 
Dit wapen hangt ook bij een  huis langs de 
Goidschalxoordse -dijk.  

 
Tijdens de kerkdienst zitten de ouderlingen en diakenen in twee van de 
banken. Op de banken zie je oude Bijbels liggen. 
In het ‘rode’ bankje zat vroeger het gezin van de dominee. 

 
 
 
 
 
 
Vanuit de banken kijk je naar 
de preekstoel. Elke zondag 
vertelt de dominee op de 
preekstoel over de Here God 
uit de Bijbel.  
 



De preekstoel staat in de dooptuin. In deze tuin staat het 
doopvont van natuursteen. Het doopvont is nagemaakt in 
1970. 
In al de eeuwen zijn er veel kinderen en volwassenen 
gedoopt in deze kerk. 
 

 
 
 
 
 
In een nisje in het koor vind je een oude doopschaal. Daar 
werden vroeger de kinderen mee gedoopt.  

 
Zingen  
Het oude psalmenbord 

 
 
 
Iedere zondag 
kunnen we op dit 
bord zien, wat we 
gaan zingen en naar 
welk Bijbelverhaal 

we gaan luisteren. 
 

 
 
 

 Vroeger werd er gecollecteerd 
met deze collectezakken. 
                                     
        Nu met deze collectezakken. 
 
 
 
 

 
De E betekent Eglesia (kerk) en D betekent Diakonia (diakonie, de diakenen 
geven hulp aan armen, zieken en goede doelen).  



                                                                                                                   
De kroonluchters met de kaarsen 
branden met het Kerstfeest in de kerk. 
Deze kroonluchters zijn geschonken 
door de Hervormde Vrouwengroep.  
Zij hebben veel geld voor de 
restauratie verdient door kilo’s 
spruiten schoon te maken. 
 
 

 
We gaan door het koorhek naar het koor van de kerk. Op de vloer zie je veel 
oude grafstenen. De graven zijn leeg, maar vroeger lagen hier de ‘rijke 
stinkerds’. Rijke families werden begraven in de kerk en na een tijdje gingen de 
lijken stinken, daarom heten deze mensen ‘rijke stinkerds’. 
 
In het koor liggen veel grafstenen met 
dieren erop. De dieren hebben vaak te 
maken met de familienaam of het 
familiewapen. 

 
 
 
 
In het koor zie je dit beeldnisje. In dit nisje stond 
vroeger een beeld van een Heilige. Nu staan er twee 
kaarsenstandaards. Dit is een geschenk van Berit 
Skaare uit Tanzania. (Zij helpt met het Ilula Orphan 
Program weeskinderen in Tanzania). 

 
Bij de ingang was vroeger de oude 
begraafplaats.  
Daar zie je op het hek, zandlopers met 
vleugels. De zandlopers vertellen zo dat de 
tijd snel gaat en wegvliegt.  

 
 
 



De Boom 
 
Bij de kerk staat deze grote  bijzondere boom. 
De boom is een Moerascypres. Deze naaldboom 
verliest zijn naalden in de herfst. 
Deze boom is gepoot in 1879 op het graf van 
dominee de Jong. Zijn grafschild zie je achter in het 
koor van de kerk. 
Het is een zeldzame boom, die op de lijst 
beschermde bomen in de Hoeksche waard staat. 

 
 
 
 

 
De toren 
 
De toren staat scheef. De toren 
staat zelfs schever dan de toren 
van Pisa. Na de restauratie van 
1974 is het fundament van de 
toren verstevigd. De toren zakt 
nu niet meer. 
De toren is vroeger ook gebruikt 
als gevangenis. 

 
 
 
In de toren luidt elke zondag de klok om de mensen te roepen ‘Kom luisteren 
naar de verhalen van God’. De oude klok is tijdens de Tweede Wereldoorlog in 
beslag genomen om omgesmolten te worden voor wapens. De klok van nu is in 
1948 gegoten. Op de klok staat de tekst: 
 

          ‘Het woord des Heeren blijft tot in eeuwigheid’ 
 
© Copyright Truus Storm- Struijk 
m.m.v. Marco Schurg 
december 2018 


