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Kerkenpadserie, nr. 3
Dorpskerk Woubrugge

Feest van de Geest

Waar kunst, architectuur en inspiratie samenkomen

“Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld
die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet”
Johannes 14:27

KERKENPAD (3)

“Een van de eerste kerken die speciaal werden
ontworpen voor de protestantse eredienst”
In deze hemelvaarteditie vindt u de derde aflevering in het verzakken van de kerk tot staan gebracht. Tevens is de
vloer in de kerk gefundeerd, betegeld en van vloerverwarde Kerkenpadserie: de Dorpskerk Woubrugge.
De Dorpskerk in Woubrugge
Een markante verschijning, prachtig gelegen aan de Woudwetering en van verre herkenbaar dankzij de twaalfkantige toren
met slanke spits. Deze hervormde herk werd in 1652-1653 gebouwd naar een ontwerp van architect Pieter Post. Voor deze
kerk heeft er heel kort een veel kleinere (houten) kerk gestaan, waarvan in 1622 voor het eerst melding wordt gemaakt.
Deze kerk was al snel te klein voor de groeiende gemeente
van Woubrugge, waardoor er een nieuwe kerk gebouwd werd.
Er zijn 537 palen geheid onder de Dorpskerk en de bouw
kostte in die tijd 20.760 guldens, 12 stuivers en 8 duiten. De
muren van de kerk zijn 70 centimeter dik. De luidklok dateert
van1665 en het Mitterreither-orgel in de kerk is van het jaar
1794. In de kerk ligt voor de spreekstoel de grafzerk van de
Heeren en Vrouwen uit het geslacht Van den Wouden, die
oorspronkelijk afkomstig is uit de allereerste kerk die tot 1586
in Jacobswoude heeft gestaan. De Dorpskerk en het orgel zijn
beide rijksmonumenten.
Architect Pieter Post
Het kerkgebouw is ontworpen door de bekende hofarchitect
Pieter Post (1608-1669). Hij heeft onder meer Paleis Huis ten
Bosch, het stadhuis van Maastricht en De Leidse Waag ontworpen. Het kerkgebouw heeft een specifieke bouw zonder
steunpilaren in de kerk. De gehele dakconstructie rust op de
buitenmuren en de 16 zogenaamde steunberen. De Dorpskerk
is een van de eerste kerken die speciaal werden ontworpen
voor de protestantse eredienst. De preekstoel met de bijbel
– het Woord – staat centraal in de kerk. Deze opzet is uniek in
Nederland.

ming voorzien. Naast het feit dat de kerk zelf voor een groot
deel de restauratie heeft gefinancierd, is ook van verschillende instanties subsidie verkregen. Ook is gebleken hoe
belangrijk de Dorpskerk voor alle inwoners van Woubrugge is.
Veel Woubruggenaren hebben zich ingezet én financieel bijgedragen voor deze grote restauratie.

Mitterreither-orgel
In 1794 kreeg de Dorpskerk voor het eerst in haar geschiedenis een orgel. Dat orgel werd gebouwd door Johannes Josephus Mitterreither (1733-1800).
Ook in de bouw van het orgel had het geslacht van de ambachtsheren van Jacobswoude een rol. Het orgel was een geschenk van mevrouw J.A. Terwen, vrijvrouwe van Jacobswoude
en Esselijkerwoude. Vanaf de zomer van 2021 ondergaat het
orgel een grote restauratie. Het orgel is daarvoor volledig
gedemonteerd, uit de kerk gehaald om vervolgens op locatie
bij een orgelmakerij onder handen genomen te worden. Met
behulp van subsidies, fondsenwerving en de succesvolle actie
‘Adopteer een orgelpijp’ kan de restauratie gerealiseerd worden. Eind 2022 zal het orgel weer in volle glorie klinken.
Vrienden van de Dorpskerk Woubrugge
Begin 2020 is de Stichting Vrienden van De Dorpskerk
Woubrugge opgericht. Deze stichting heeft ten doel: het in
stand houden van het rijksmonument de Dorpskerk en het
cultureel erfgoed dat zich in en om de kerk bevindt maar
ook het bevorderen van het gebruik van de Dorpskerk voor
culturele en maatschappelijke activiteiten. Naast de wekelijkse kerkdiensten kan de kerk dus ook gehuurd worden voor
bovengenoemde activiteiten alsmede (burgerlijke) huwelijken
en uitvaarten. Hier wordt steeds meer gebruik van gemaakt.

Restauraties
Door de eeuwen heen zijn er verschillende restauraties en
(grote) onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw verricht. In 2014 werd de Dorpskerk van een stabiele fundering
voorzien. Dat was nodig omdat de kerk als gevolg van paalrot
steeds schever zakte. Door het aanbrengen van 64 palen is

Ed Molenaar
Bronnen:
• Archief Hervormde Gemeente Woubrugge
• Archief Museum Van Hemessen Woubrugge
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