
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. 

 

Twee zilveren avondmaalsbekers zijn door 

gemeenteleden geschonken en dateren waar-

schijnlijk van 1643. De andere twee zilveren 

avondmaalsbekers zijn afkomstig uit de vroegere 

Hervormde kerk van Hoeven. Ze stammen vrijwel 

zeker uit het eind van de 17e eeuw.  



 
Het kerkzegel is in 1988 ontworpen door dhr. 

Klaas Sierksma, een kenner op het gebied van 

banistiek en heraldiek. 

Het uitgangspunt van het zegel is de karakteristieke 

torenspits. 

De jaartallen hebben betrekking op de geschiedenis 

van onze gemeente. 

1613 is het stichtingsjaar van de Hervormde 

Gemeente van Oudenbosch. Sinds 2004, een 

Protestantse Gemeente, deel uitmakend van de  

Protestantse Kerken in Nederland (PKN). 

1819 is het jaar van de eerste steenlegging van het 

huidige kerkgebouw. 

Het wapen van Oudenbosch vinden we terug in de 

drie bomen en in de drie ruiten. 

De tekst van Exodus 3 vers 2-6  is het verhaal van 

Mozes bij de brandende braamstuik. 

Hierbij kreeg Mozes te horen dat de plaats waarop hij 

stond, heilige grond was, door Gods aanwezigheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door enkele gemeenteleden zijn de ruim 80 jaar oude 

glas-in-loodramen prachtig gerestaureerd. 

Sinds 14 november 2006 is het kerkgebouw verrijkt 

met een nieuw raam boven in de voorgevel. Het is het 

eerste glas-in-lood raam in Nederland waarin het 

nieuwe logo van de Protestantse Kerk Nederland is 

verwerkt (zie achterzijde folder). Het is ontworpen 

door dhr. Henk Verschoor en met medewerking van 

een groep glazeniers gemaakt. Het bestaat uit 150 

ruitjes in 7 kleuren.  

Tevens is ook boven de toegangsdeur de nieuwe  

naam, zijnde Protestantse Kerk, onthuld. 

 

U bent uiteraard van harte welkom tijdens onze 

kerkdienst op zondagmorgen, die gehouden wordt 

om 09.00 of  10.30 uur. Zie de aankondigingen in 

het mededelingenkastje aan het hek voor de kerk 

of op onze website www.pkn-oudenbosch.nl. 

 

Tijdens deze dienst kunnen kinderen deelnemen 

aan onze kindernevendienst. Voor de aller-

kleinsten bestaat er opvang in de nabijgelegen 

“Pastorije” (Fenkelstraat 28). 

 

Bezichtiging: 

Vanaf medio mei tot eind september is de kerk 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

De Protestantse Kerk 

van 

Oudenbosch 
    

 

 

 
 

 

 

Is een bezoekje waard ! 
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