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Het is 1798. Honderdvijftig jaar na het verbod op het openlijk belijden van het katholieke 

geloof. Onder het bewind van de Fransen komt er een nieuwe Grondwet (‘Staatsregeling’) die 

dit verbod weer opheft. Die houdt onder meer in dat veel voormalige katholieke kerken – in 

gebruik door de protestanten – weer teruggegeven moeten worden aan de katholieken, die 

vrijwel in heel Brabant in de meerderheid zijn. Daardoor zitten de protestanten zonder kerk en 

dat leidt her en der tot gecompliceerde situaties waarbij de emoties soms hoog oplaaien.  

 

In 1809 maakt de dan eenendertigjarige koning Lodewijk Napoleon een inspectiereis door de 

departementen Brabant en Zeeland, waarbij in veel plaatsen de teruggave van de kerken een 

belangrijk gesprekspunt is. Logisch, want het houdt de gemoederen danig bezig. Ongetwijfeld is 

dat ook in Oijen het geval want de koning kent hier een subsidie toe aan de hervormden van 

6000 Gulden, waarmee ze een eigen, op maat gesneden kerk kunnen bouwen aan de Oijense 

Bovendijk. In 1810 wordt voortvarend met die bouw begonnen. De Oijense jonkvrouw A.C.G. 

Vermeulen, bewoonster van het kasteel, legt op 6 april van dat jaar de eerste steen, een feit dat 

is vastgelegd in een gevelsteen boven de statige voordeur.   

 

 
 

Over de bouwwerkzaamheden van de kerk is weinig bekend. In de archieven van het BHIC 

komt wel een overzicht van archiefstukken voor, gemaakt door dominee Cornelis van Straaten, 

die van 1826 tot 1838 predikant te Oijen was (BHIC, Hervormde Gemeente Oijen, inv.nr 13) maar de 

daarop vermelde stukken zijn helaas voor een deel verloren gegaan. Zo zullen we nooit weten 

wat er te lezen was in het: “Extract uit een besluit van Z.M. den Koning waarbij f. 6000,-- wordt 

toegestaan tot het bouwen eener kerk, 4 mei 1809 benevens aanschrijving dienaangaande van 

den Minister van den Eeredienst 9 mei 1809.” En ook de drie daarop volgende stukken, een 

brief van de ‘Landdrost van Braband’, bestek en voorwaarden voor aanbesteding en een aantal 

kwitanties, allen betrekking hebbend op de kerk, zijn verloren gegaan.  

 
Rijksmonument 
 

In mei 1954 kwam, tijdens een diplomatieke conferentie in Den Haag, een 
verdrag tot stand waarin de internationale gemeenschap overeenkwam elkaars 
culturele erfgoed te zullen respecteren in tijden van oorlog. Voortaan zouden 
roerende en onroerende zaken die hiertoe behoorden – denk aan gebouwen, 
kunstwerken, archieven, musea, archeologische vindplaatsen e.d. – een duidelijk 
herkenbaar teken dragen. In artikel 16 van de conventie werd vastgelegd hoe het 
teken eruit zou zien: Een schild met een blauw vierkant waarvan één hoek naar 
beneden wijst, met daarboven een blauwe driehoek en aan weerszijden een witte 
driehoek. Ook het Nederlands Hervormde kerkje van Oijen draagt sinds 1989 zo’n 
schildje en staat daarmee op de lijst van rijksmonumenten in Nederland. 

 

 



Wel kon teruggevonden worden welke predikanten door de eeuwen heen de Hervormde 

Gemeente van Oijen hebben bediend. Die lijst is te vinden op de website van het BHIC onder de 

lokale geschiedenis van Oijen.  

 

Bijna anderhalve eeuw lang doet het kerkje dienst als gebedsruimte. 

In het archief van de heemkundekring bevindt zich een oude foto van 

dominee H. van Woudenberg Hamstra op de trap van de kansel. De 

foto werd gemaakt in 1923 en ter herinnering aangeboden aan de 

familie Van Toor. In de vijftiger jaren van de twintigste eeuw loopt 

het zielenaantal steeds verder terug, waardoor de kerkvoogden 

besluiten tot samengaan met Lith. Eén dominee bedient daarbij de 

beide kerken. Aan het einde van de twintigste eeuw constateren de 

kerkvoogden dat het niet langer rendabel is om een kerk te 

onderhouden voor zó weinig gelovigen (Ds. Nico ter Linde noemde in 

een interview ooit het aantal negen). Ook het onderhoud heeft dan 

zoveel achterstand opgelopen dat in 1993 besloten wordt tot verkoop. 

 

De eerste burger die het kerkje zal gaan bewonen is de heer J. Poelmans, beplantingsdeskundige 

uit Ravenstein, die de kerk wil gaan gebruiken om er te wonen en te werken. De koop zal pas 

definitief zijn wanneer wijziging van het bestemmingsplan en verbouwing tot woonhuis zullen 

worden toegestaan door de gemeente Lith. De kerk is dringend aan restauratie toe, met name het 

dak en de toren vragen om een voortvarende aanpak. Toch zal het uiteindelijk tot 1996 duren 

voordat kan worden begonnen met de werkzaamheden. Het is dan ook een niet alledaagse 

aangelegenheid wanneer de bestemming van het gebedshuis gewijzigd moet worden in 

bestemming ‘wonen en werken’. Maar als er geen steekhoudende bezwaren zijn komt de 

bestemmingswijziging erdoor en kunnen de volgende stappen worden gezet. Het eerste ontwerp 

dat het Arnhemse architectenbureau Bokhorst – Van Ouwerkerk – Geesink neerlegt in april 

1994, doet recht aan de kerk en haar omgeving: Aan de buitenkant zal bouwkundig gezien niets 

veranderen. Het aanzicht blijft hetzelfde, omdat de verdiepingsvloer onzichtbaar zal zijn achter 

de kerkramen, door plaatsing van vides. In de cementplint zullen, ongeveer ter breedte van de 

bestaande kerkramen, kleine openingen worden aangebracht van staal en glas, waardoor de 

noodzakelijke lichtinval wordt verkregen op de begane grond, en er op ooghoogte contact met 

de buitenwereld kan zijn. In de apsiswand zullen twee openslaande tuindeuren worden geplaatst 

in dezelfde vorm als de kerkramen. Welstandszorg Noord Brabant vindt echter dat dit laatste  

het karakter van het interieur te zeer aantast, terwijl de brandweer vindt dat daar juist een een 

vluchtweg, dus een deur, moet komen. De architect op zijn beurt betoogt dat in tegenstelling tot 

een kerkdienst, waarbij oogcontact met de buitenwereld juist niet gewenst is, er bij bewoning 

wel degelijk behoefte is aan dat contact. In zijn motivatie aan de gemeente verwoordt hij dat als 

volgt:  “Een kerk is een gebouw waarin de Eredienst plaatsvindt van een kerkelijke 

gemeenschap, een naar binnen gerichte activiteit in een 

grote ruimte waarin veel mensen plaats kunnen nemen. Die 

ruimte is meestal zodanig vormgegeven dat alle aandacht 

is gericht op het liturgisch centrum. Contact met de 

buitenwereld is uitgesloten. Alleen door het licht dat door 

de hoge kerkramen binnenvalt heeft men contact met de 

buitenwereld. Heel anders is het programma van eisen van 

een woning. Het wonen c.q. werken vindt plaats in 

verschillende kleinere ruimten in plaats van in één centrale 

ruimte. Die ruimten vragen zowel om privacy (wanden, 

muren) als om contact met de buitenwereld, bijvoorbeeld 

door middel van uitzicht (openingen in gevel op 

ooghoogte) en door licht dat van buitenaf binnenvalt”. en 

verderop in zijn betoog “…. Wij zijn van mening dat, 

indien men toestaat het gebouw te gaan bestemmen als 



woning, men ook zal moeten accepteren dat enige ingrepen worden gepleegd welke de 

oorspronkelijke verschijningsvorm zullen aantasten, ook al wordt dit uiteraard zo beperkt 

mogelijk gehouden.”  

 

De nieuwe eigenaar zelf heeft ondertussen geïnventariseerd en is dermate gecharmeerd van het 

kerkje dat hij alles wat hergebruikt kan worden, ook zal gaan hergebruiken. Hij is van plan het 

kerkje te herstellen in haar oude glorie, maar tot de vergunningen rond zijn zal hij geduld 

moeten betrachten. Aanpassingen in het ontwerp worden keer op keer verworpen, en door de 

vele ‘schijven’ waarover de besluitvorming moet lopen, duurt de procedure maandenlang. Ieder 

ander had misschien het bijltje erbij neergegooid. Maar niet Poelmans. Want als alle wegen 

lijken dood te lopen, belegt hij een bijeenkomst met alle betrokken partijen (gemeente, 

provincie, kerkbestuur, Rijksdienst Monumentenzorg) en legt samen met zijn architect de 

kaarten open op tafel. Hoe graag hij de kerk ook in ere wil herstellen, hij wil vooruit want er 

moet brood op de plank komen en dat kan niet zonder degelijke werk- en woonruimte. Of de 

heren zo vriendelijk willen zijn hem te vertellen wat wél mag, want wat hij niet mag weet hij nu 

wel. Tijdens dit gesprek blijkt dat op de plaats van de zondagschool een anderhalflaagse woning 

mag worden gebouwd. De logica daarvan ontgaat Poelmans en rustig vraagt hij: “En de kerk? 

Een paar roldeuren erin en als schuur gebruiken dan maar?” Die humor zorgt voor ontspanning, 

want ook in de kerk mag nog wel het een en ander. De orgeltribune mag wat verder naar voren 

geplaatst worden, zodat daarboven ruimte 

komt voor een slaapkamer en een 

badkamer. De toegestane afmetingen van 

zowel bijgebouw als orgeltribune zijn 

genoteerd. Poelmans en zijn architect 

spreken af nog één poging te zullen wagen. 

Mocht ook die stranden dan zijn alle wegen 

bewandeld en kunnen zij zich richten op 

nieuwe mogelijkheden. Het gesloten 

karakter van de kerk wordt nu doorgevoerd in het bijgebouw, een atelier, 

dat ter voorkoming van geschiedvervalsing moet afwijken van het 

hoofdgebouw.  Aan de voor- en zijkant krijgt het atelier grijs gepleisterde muren zonder ramen. 

Het dak loopt halfrond en rust op zware pilasters. Ondanks de moderne architectuur wordt zo 

een kloosterachtig effect bereikt, dat past in deze omgeving. Als tegenwicht krijgt het atelier aan 

de achterkant glazen wanden met roedeverdeling zodat het zuidelijke licht zomer en winter vrij 

spel heeft. Door die glazen achterkant is het uitzicht fenomenaal en staat de 

beplantingsdeskundige, ook als hij binnenshuis werkt, dicht bij de natuur. Door middel van een 

glazen gang wordt het atelier met de kerk verbonden. Dit ontwerp is een laatste compromis dat 

gelukkig ieders goedkeuring kan wegdragen. De vergunning wordt in 1996 verleend. De kerk 

zoals ze was zal nooit meer dezelfde zijn. 

 

           
  

Als rechtgeaarde beplantingsdeskundige zorgt de nieuwe bewoner er allereerst voor dat de drie 

majestueuze bomen in de voortuin degelijk gesnoeid worden, zodat ze veiliggesteld zijn voor de 

toekomst en de kans op beschadiging door de bouwactiviteiten klein is. Dan wordt de 

zondagschool gesloopt en wordt het terrein klaargemaakt voor de bouwwerkzaamheden. Het 

complete interieur van de kerk gaat naar Delft, zeer tot Poelmans teleurstelling, die graag een 

kerkbank had willen bewaren voor ‘het complete beeld’. Ook de orgelpijpen zijn verdwenen en 

J. Poelmans 



het achtergelaten orgel is rijp voor de sloop. De prachtige kroonluchter daarentegen blijft 

hangen en mag levenslang in bruikleen worden gehouden. De registerknoppen van het orgel 

bewaart Poelmans, in de overtuiging dat hij daarvoor straks een bestemming zal vinden. Ook 

verschillende attributen uit de zondagschool, waaronder het schoolbord met toebehoren, blijven 

bewaard.  

 

           
 

Tijdens het stripwerk in de kerk komt de originele vloer van blauwe estriks weer tevoorschijn. 

De tegels dragen uiteraard sporen van intensief gebruik, maar zijn voor het overige 

ongeschonden omdat ze ooit vakkundig in een leemlaag werden gelegd. In het voorportaal en in 

de dienstruimtes ontbreken de tegels helaas. Hier ligt zeil over een cementvloer.  

 

      
 

Als alle overtollige materialen zijn afgevoerd en de vloeren stofvrij zijn, wordt begonnen met 

het eerste restauratiekarwei: de oude houten delen van de wand onder de orgeltribune worden 

gedemonteerd en genummerd om te worden geconserveerd en later teruggeplaatst. De 

orgeltribune zelf  wordt naar voren geplaatst, zodat hier straks ruimte is voor een slaapkamer en 

een badkamer. Een houten raamwerk, dat aansluit op de balken in het tongewelf,  houdt alle 

mogelijkheden tot verbouwing open, voor het geval de voorschriften van vergunningverlenende 

instanties in de toekomst mochten versoepelen.  

Buiten is de zondagschool gesloopt en als de vorst 

inzet is het graafwerk voor het atelier klaar, zodat in 

het voorjaar meteen kan worden begonnen met de 

bouwwerkzaamheden. Door middel van een glazen 

gang wordt het atelier later met de kerk verbonden. 

Die bouwwerkzaamheden trekken de aandacht en 

natuurlijk wordt er met argusogen gekeken naar alle 

activiteiten. Een gebedshuis dat wordt omgebouwd 

tot woonhuis, laat bij sommigen de emoties ook niet 

onberoerd. Ook vanuit de pers is er volop aandacht. Stukje bij beetje wordt het de omgeving 

duidelijk dat het kerkje er straks weer in haar volle glorie zal staan en groeit de acceptatie dat 



‘een vreemde’ zich erin zal vestigen. De goede verstandhouding tussen de nieuwe eigenaar en 

de kerkvoogden zal daarbij wel geholpen hebben. Vanuit zijn vak leeft Poelmans met de natuur 

en is hij een groot voorstander van eenvoud en van pure materialen. Dat komt ook tot 

uitdrukking in de no nonsense aanpak van de verbouwing. Eenvoudig maar smaakvol, precies 

zoals de oorspronkelijke bouwers het kennelijk bedoeld hebben. De keuken is daar een goed 

voorbeeld van: géén moderne inbouwapparatuur of designmaterialen, maar een porseleinen 

spoelbak in een granieten aanrechtblad en simpele houten deurtjes, waarop de registerknoppen 

van het gesloopte orgel dienst doen als handvatten. Maar het wordt in de loop van de jaren ook 

zichtbaar op het terrein rond de kerk, op delen waarvan hij de ouderwetse bermbegroeiing 

terugbrengt en waar Moeder Natuur veel kruiden in ere herstelt.  

 

       

 

        
 

Omdat de binnenkant van de kerk volledig op de schop is gegaan, was er ruimte en gelegenheid 

om alle installatiewerk nieuw aan te leggen. Het woonhuis is daardoor van alle gemakken 

voorzien. Er komt zelfs vloerverwarming door het hele pand, waarna de vloerenlegger een 

creatieve aansluiting weet te maken tussen de antieke estriks plavuizen en de aangekochte 

franse kloosterplavuisjes die als aanvulling dienen voor de ruimtes waarin cementvloeren lagen. 

Na het voltooien van het stucwerk kan er geschilderd worden en ontdekt de restauratieschilder, 

door het nemen van verfmonsters, hoe de oorspronkelijke kleuren zijn geweest. Een oude 

techniek wordt toegepast op de staanders in de balustrade, waarna het aanzicht in hoge mate 

bijdraagt aan de terugkeer van de ‘oude glorie’ in de kerk. Ook de wand onder de orgeltribune 

draagt daaraan bij en getuigt van de juistheid om een ervaren restauratieschilder in te schakelen. 

Het resultaat van zorgvuldig ontmantelen, conserveren en terugplaatsen mag er dan ook zijn: De 

wand oogt schitterend met de ingewerkte pilaren en de hoge plint. Een moderne houten trap met 

Foto’s boven. Links: het keukenblok met de registerknoppen op de lades en deurtjes. Midden: de vloer in de 
kerk, grijze estriks met een bies van kleine rode plavuizen. Rechts: dezelfde kleine plavuizen op de vloer van 
het atelier. Foto’s onder: Links de balustrade, rechts de wand van de orgeltribune in ere hersteld. De 

moderne houten trap, met het strakke smeedwerk dat dezelfde kleur kreeg als de ramen. 



strak ijzeren smeedwerk in de lichtblauwe kleur van de ramen, leidt naar de bovenverdieping. 

‘Modern’ vanwege de noodzaak af te wijken van de oorspronkelijke bouw, maar ‘passend’ als 

het gaat om het totale beeld. Ook buiten wordt het complete schilderwerk vernieuwd, nadat ook 

daar de nodige restauraties zijn verricht. In het voorjaar van 1998 wordt dat grondig aangepakt. 

Het dak, de dakkapellen, de goten, en last but not least de toren. Deze laatste is er het meest 

ernstig aan toe en wordt compleet gerestaureerd en met lood bekleed.  

 

       
 

De torenkuip wordt aan de binnenkant bekleed met ‘nestelbestendig’ gaas en het zink wordt 

vervangen door leien. Ook de torenspits wordt van nieuwe leien voorzien. De verwaarloosde 

torenhaan, die door roestvorming over de spits zakte en 

stil bleef staan, krijgt een grote opknapbeurt bij een 

naburige smid, die een nieuw kogelmechanisme maakt, 

zodat de haan na terugplaatsing weer de juiste 

windrichting aangeeft. Zodra de tuindeuren in de 

apsiswand zijn aangebracht wordt de hoge cementplint 

aan de buitenkant, daar waar nodig, gerepareerd of 

opnieuw aangebracht. Daarna is het de beurt aan het 

hekwerk op de muren rondom de kerk en het kerkhof. 

De hekpanelen worden één voor een gedemonteerd en 

weggebracht om te worden gestraald, gescoupeerd en 

gepoedercoat. Tijdens deze werkzaamheden wordt ontdekt dat de oorspronkelijke kleur van het 

hekwerk zwart is. De vaste staanders worden ter plaatse behandeld en in de oorspronkelijke 

kleur geverfd.  

 

Als de ‘verbouwingspot’ weer 

wat gevuld is komen er antieke 

gietijzeren ledenradiatoren die  

Poelmans in de Betuwe vond 

en liet restaureren. De bij-

behorende koperen kranen 

restaureerde hij eigenhandig. 

Ook om de kerk heen wordt 

het terrein verbeterd; de afrit 

vanaf de dijk, de oprijlaan en 

het parkeerplaatsje worden 

verhard met gebroken puin, 

zodat auto’s naast het huis kunnen parkeren. Vervolgens zaait hij er wildweidemengsel, een 

mengsel van kruiden, grassen en klavers, dat zorgt voor een geurige en kleurrijke aanblik.  

Gietijzeren ledenradiatoren. Op de koperen kraan staat: 

Fr. Noever & Zoon Nijmegen Tel. 3410 Broerdijk 36 



      
 

Door veelvuldig gebruik ontstaat na verloop van tijd een ouderwets  karrenspoor dat echter ook 

bij nat weer gewoon bereden kan worden. Langs de oprijlaan wordt een rode beukenhaag 

aangeplant en, geheel in stijl met de historie van het gebouw, wordt een voortuin aangelegd met 

taxus blokhagen en grindpaden. Pronkstukken in deze tuin zijn de twee kweeperenboompjes die 

nog door de vader van Poelmans werden gekweekt. In de loop van de tijd kreeg ook het in 1915 

aangelegde kerkhofje een ‘facelift’. Er werden nieuwe grindpaden aangelegd en er kwam 

nieuwe aanplant. Daarnaast werd het graf van dominee van Woudenberg Hamstra en zijn 

echtgenote gerestaureerd. In de loop van de afgelopen jaren werden hier nog enkele leden van 

de N.H. gemeente begraven. Als laatste de heer G. van Schie uit Oijen, de man die het kleine 

kerkhofje in ere hield door zorgvuldig en regelmatig onderhoud.   

 

Ondanks een klaarliggend tuinontwerp wordt de achtertuin lange tijd ongemoeid gelaten om het 

weidse uitzicht niet te verstoren. Slechts een lage meidoornhaag markeert de erfgrens en door de 

gewassen op het land is Poelmans een aantal maanden per jaar de luxe vergund van een prachtig 

uitzicht én een beschutte plek midden in de natuur. Precies zoals hij zich dat voorstelde toen hij 

de kerk kocht, een droomplek midden in de natuur. Toch gaat de droomplek, na ruim vijftien 

jaar bewoning,  in het voorjaar van 2008 in de 

verkoop. Een voorgenomen plan om de houten 

kapconstructie te versterken wordt daarom 

versneld uitgevoerd, tegelijk met een vijfjaarlijkse 

preventieve behandeling tegen houtworm, boktor 

en andere insecten die het hout zouden kunnen 

aantasten. Er zijn veel kijkers, maar het is alsof de 

kerk zelf beslist wie de nieuwe bewoners worden. 

De ‘liefde op het eerste gezicht’-ervaring is bij 

één stel volledig wederzijds en in oktober van dat 

jaar wordt de kerk dan ook aan hen verkocht. Het 

antwoord op de vraag ‘waarom verkopen?’ is 

eenvoudig: “de mens wordt ouder, krijgt andere 

interesses en behoeftes, waarbij de stad steeds 

meer aantrekkingskracht uitoefent”. Hoewel het 

een tikje weemoedig stemt is er geen spijt: “Op 6 

april 2010 viert deze ‘dame’ haar tweehonderdste 

verjaardag, ze ziet er fantastisch uit voor haar 

leeftijd én ze is in goede handen”, aldus 

Poelmans. 

 


