
Koning Lodewijk Napoleon vaardigde op 14 mei  
1809 een Koninklijk Besluit uit dat binnen 
Oudenbosch een kerk gebouwd zou worden voor 
de Hervormden van Oudenbosch, Rucphen en 
Zegge.  
Hij zegde daarvoor een bedrag van  f 7000.- toe.  
  
De landdrost van Brabant gelastte op 13 mei 1809 
de  Hervormde Gemeente van Oudenbosch er zorg 
voor te dragen, dat de kerk nog in 1809 gereed 
moest komen.  
Dat moest plaatsvinden d.m.v. publieke 
aanbesteding.  
Door allerlei oorzaken werd echter pas 23 maart  
1819   
de eerste steen gelegd en vond 17 oktober 1819 de 
opening plaats.  
De kerk is gerestaureerd in 1921, 1972 en de 
laatste restauratie is in 1999 uitgevoerd.  
  

  
  

De pastorie dateert van 1562 en de laatste 
restauratie was in 1993/1994  Het dient nog 
steeds als woonhuis van de predikant en wordt 
daarnaast gebruikt voor verschillende, meest 
kerkelijke activiteiten.  
  

  
  

Het fraaie orgel is in 1850 geschonken door enkele 
gemeenteleden. Het instrument is geleverd door 
de Amsterdamse orgelbouwer Knipscheer.  
Tijdens de restauratie van de kerk in 1972 is het 
instrument afgebroken en elders opgeslagen. In 
1980 is het orgel na een grondige restauratie (door 
de firma Verschueren in Heythuysen) weer in 
gebruik genomen.  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
De kansel stamt waarschijnlijk uit 1819; de 
herkomst is helaas tot op heden onbekend. Op de 
kansel ligt een Statenbijbel uit 1690. De 
avondmaalstafel is uit de 18e eeuw. Deze heeft 
waarschijnlijk voor 1940 in het raadhuis van 
Hoeven gestaan. Tijdens de kerkrestauratie in 
1972, is het blad vernieuwd.  
  

  
  
Het zilveren doopbekken is in 1837 geschonken door 
het gemeentelid dhr. Jacobus Frederik Schadden.  
  



geopend ‘s zaterdags van 14.00-16.00 uur  
  
Op verzoek kan (voor groepen) de kerk ook op 
andere tijden bezocht worden. In dat geval kunt u 
contact opnemen met: Dhr. A.J. Berends  
Email : andrejanberends@outlook.com  
Tel. 0165-315941 / 0649 241465  
  
of b.g.g. Mevr. B. van der Weijden E-mail 
b.vander.weijden@caiway.nl  
Tel. 0165 - 318953  
  

  
  
  

 
  
  
  

  
De Protestantse Kerk van  

Oudenbosch  
        
  
  

  
  
  
  

Is een bezoekje waard !  


