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Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden Kerk op de Heul. Dit beleidsplan moet
richting geven aan de stichting voor de periode 2018-2021. De eerste jaren van de stichting
zullen met name gericht zijn om een stevige basis te leggen voor de stichting. We willen in de
komende drie jaar toewerken naar een footprint en herkenbaarheid van de stichting in
‘s-Gravendeel en bij alle belanghebbenden rondom deze stichting.
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Missie
De missie van de stichting is:
“Iedere individuele herinnering aan het gebouw is onbetaalbaar, maar met elkaar dragen we zorg
dat er nog veel onbetaalbare herinneringen ontstaan.”

Visie
De Hervormde Gemeente ‘s-Gravendeel is al eeuwen eigenaar van de kerk op de Heul aan de
Hendrik Hamerstraat. Echter zorgdragen voor een monumentaal pand is een zware financiele
last. Als stichting vinden we echter dat de kerk op de Heul niet alleen waarde heeft voor de
kerkelijke gemeente, maar waarde heeft voor het hele dorp. Sterker nog het pand is
beeldbepalend in het centrum van het dorp. Wij willen deze waarde voeden en behouden door
het gebouw aandacht te geven in ‘s-Gravendeel daarbij de eigenaar van het pand te
ondersteunen in het onderhoud.

Strategie
De Stichting heeft ten doel om de ”Kerk op de Heul” gelegen aan de Hendrik Hamerstraat te
’s-Gravendeel, die eigendom is van de Hervormde Gemeente , in stand te houden.
●

De Stichting zal zich inspannen om wetenswaardigheden over de kerk op de Heul te
verzamelen en uit te dragen.

●

Zij wil inkomsten genereren door het werven van vrienden en vriendinnen die donateur
willen worden van de Stichting.

●

Zij wil bedrijven interesseren om sponsor te worden van de Stichting
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●

Zij zal ook andere activiteiten organiseren, die opbrengsten kunnen genereren, zoals
het gebruik van de “Kerk op de Heul” door andere partijen dan de Hervormde
Gemeente, op andere dagen dan de Zondag , voor culturele evenementen, zoals
muziekoptredens en koorgezelschappen. Of als plaats van samenkomst voor
Oudheidkundige Verenigingen, politieke partijen en Kunstkringen voor het houden van
exposities.

Aan de eigenaar van de “kerk op de Heul”, de Hervormde Gemeente in ’s-Gravendeel, zullen uit
de gerealiseerde opbrengsten geldelijke bijdragen verleend worden ter bekostiging van
onderhouds- projecten die de instandhouding van het kerkgebouw te bevorderen.
Het gekozen onderhoudsproject zal zorgvuldig bepaald worden in overleg met het bestuur van
de Kerk op de Heul.
In 2017 is de stichting opgericht. Deze beleidsperiode zal met name gericht zijn op het
genereren van naamsbekendheid, het delen van informatie en het creëren van een stabiele
geldstroom ten bate van onderhoudsprojecten in de kerk.

Kerk op de Heul
Historie van de kerk op de Heul
Tijdens de vrijwel alles vernietigende

Sint-Elisabethsvloed

gaat in 1421 de Grote Waard

verloren. Polderland verandert in een gorzengebied, waarin eb en vloed vrij spel krijgen. Kreken
en sloten, moerassen en dammen typeren het nieuw ontstane landschap.
Het duurt ruim honderdvijftig jaar eer het plan wordt opgevat om het meest westelijke deel van
de voormalige Groote Waard opnieuw te bedijken Onder leiding van een daartoe gevormd
polder-bestuur vindt de aanbesteding van dit werk in Augustus 1592 plaats. Een jaar later, als
de dijk gesloten is , krijgt het nieuwe land de naam Nieuw-Bonaventura, hetgeen “goede
verwachting” betekent. De bedijkers vinden een woonplaats in de dorpen Maasdam, Puttershoek
en Strijen, maar zij vestigen zich ook in ”het Nyeu dorp” in de Bonaventura, dat bekend zal
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worden als ’s-Gravendeel.
Het verzoek vanuit ’s-Gravendeel “om eenige kercke oft huys te mogen hebben, daerin den
dienst des Woorts soude mogen bedient werden” stuurt de Classis door naar de Staaten van
Holland.
Het kerkgebouw kan gebouwd worden  op een stuk land, gelegen aan de Noordoever van de
Boucquetkreek. Deze kreek, die ten tijde van de inpoldering van de polder Nieuw-Bonaventura
uitmondde in de Kil, is vandaag de dag nog rond de kerk te zien. De plaats waar”de timmeringe
van eene kerk ofte huis tot den godsdienst in ’s-Gravendeel” verrijst, valt dus samen met de
lokatie van het huidige kerkgebouw. Het kerkzegel laat nu nog altijd deze plaats zien, want dit
zegel toont een boom staande aan de oever van een beek. Het verband met de
wordingsgeschiedenis is frappant, want in 1595 is er sprake van een kerkgebouw dat verrijst
aan de oever van de rivier.
De jaren 1904 en 1905 zijn twee bewogen jaren. Een soldeerfout is er vermoedelijk de oorzaak
van dat op 10 Mei 1904 het kerkdak vlam vat en het gehele gebouw binnen korte tijd in lichter
laaie staat. De brandweer is snel terplaatse, maar kan niet voorkomen dat de brand overslaat
naar de kerktoren.
Na ruim een uur stort de torenspits met donderend geraas naar beneden. Van kerk en toren
blijven slechts een paar door rook en roet getekende muren staan. Zo verandert het eens zo
trotse kerkgebouw van ’s-Gravendeel in een troosteloos  smeulende ruïne.
De kerkvoogden beginnen vrijwel direct plannen te ontwikkelen

voor de herbouw van het

kerkgebouw. Na drie maanden vindt de publieke aanbesteding  van het werk plaats
26 aannemers hebben ingeschreven voor de herbouw van het kerkgebouw. De kerkvoogdij gunt
het werk aan de ’s-Gravendeelse aannemers A. Hageman en B.B. van Iperen. De herbouw
verloopt vlot, want vanaf december 1904 richten de ambachtslieden zich op de afwerking en de
inrichting van het kerkgebouw. De uiteindelijke bouwkosten bedragen Fl.35.151,95. Tot grote
vreugde van de kerkvoogden blijken de uitkering van de brandverzekering en de totale som van
de bouwkosten even groot te zijn. Op 2 April 1905 wordt, tijdens een inwijdingsdienst geleid
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door ds. Van Walsum, het kerkgebouw weer in gebruik genomen.
Het kerkgebouw is een markant en beeldbepalend pand voor het dorp, centraal gelegen,
grenzend aan het winkelgebied en omringd door oude platanen .
Het gemeentebestuur van de voormalige gemeente ’s-Gravendeel, tegenwoordig gemeente
Binnenmaas, heeft het kerkgebouw in 2006 aangewezen als een gemeentelijk monument.

Faciliteiten van het gebouw
Het gebouw beschikt over een professionele  geluidsinstallatie, die zowel voor spraak als
muziekweergave geschikt is. Ook zijn beeldschermen aanwezig waardoor visuele presentaties
mogelijk zijn. Het aantal zitplaatsen is, afhankelijk van de benodigde ruimte voor musici met hun
instrumenten, tussen 375 en 450. Het maximaal aantal toegelaten gasten is 650 personen.

Bestuur
Het is van belang, dat het bestuur een zo goed mogelijke afspiegeling is van de ’s-Gravendeelse
bevolking .De Stichting heeft géén religieuze signatuur. Het behoud van de Kerk op de Heul gaat
alle inwoners aan, wel of niet kerkelijk meelevend. Het bestuur overweegt in deze beleidsperiode
het huidige aantal bestuursleden met 2 personen uit te breiden tot 5. Zij zal er daarbij op toezien
dat particulieren, winkeliers en het overige bedrijfsleven evenwichtig in het bestuur
vertegenwoordigt zullen zijn.

