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De Dorpskerk 
Nedereindseweg 3 

te Nieuwegein
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Waar gaat het om?
Bijna 200 jaar vormt de Dorpskerk het gezicht 

van het dorp Jutphaas. (thans: Nieuwegein). Dit 

komt door de karakteristieke ligging, middenin 

de dorpskern. De kerk is dan ook een vertrouwd 

herkenningspunt en heeft een rijke historie.

Acht eeuwen historie
Op 17 augustus 1818 gaf Koning Willem I toe-

stemming voor de bouw van de Dorpskerk te 

Jutphaas, als opvolger van de in deplorabele staat 

verkerende en af te breken Dorpskerk op het 

Kerkveld, welke kerk reeds in 1217 in gebruik was 

genomen en na de reformatie voor de Protestantse 

eredienst werd gebruikt.  

De huidige Dorpskerk is een uniek gebouw, dat 

bepalend is voor de oude dorpskern van Jutphaas 

(Nieuwegein). In het interieur van de huidige 

Dorpskerk staan enkele overblijfselen van de af-

gebroken Dorpskerk op het Kerkveld opgesteld, 

zoals de preekstoel en de koperen lezenaar. De 

kerk heeft twee orgels: boven de preekstoel is eni-

ge jaren geleden een Flentroporgel geplaatst; het 

andere orgel, gebouwd in 1868 door H.G. Hölt-

grave te Deventer, heeft na veel omzwervingen 

het oorspronkelijke orgel vervangen in 1972. De 

Dorpskerk is een Rijksmonument.

De  geloofsgemeenschap die vanaf de oplevering 

op 29 maart 1820 van de kerk gebruik maakt, 

heeft thans de naam: Protestantse Gemeente 

Nieuwegein-Noord (PGNN). De kerk kent een 

bloeiend kerkelijk leven en biedt met haar Vereni-

gingsgebouw onderdak aan uiteenlopende activi-

teiten binnen de gemeente Nieuwegein.

“Men roofde de oude klok
met wrede hand

nu nood ik u in vreugd en kruis 
naar ’s Heeren huis”



Wat moet er gebeuren en waarom?
De afgelopen eeuw is de Dorpskerk enkele malen 

ingrijpend gerestaureerd. Zo is in 1919 het dak 

gedeeltelijk vernieuwd en is de kerk geschilderd. 

In 1959 zijn de muren gerepareerd en geschilderd. 

Nieuwe scheuren in de muren zijn in 1980 her-

steld. In 1997 zijn noodzakelijke funderingswerk-

zaamheden uitgevoerd en in 1999 zijn de door de 

boktor aangetaste houten kap van de kerk, alsme-

de de  klokkentoren, geheel vervangen. 

Thans is het inpandige deel van de Dorpskerk toe 

aan een grondige opknapbeurt, waarbij de bin-

nenzijde van de kerk moet worden aangepast. Zo 

is de houten vloer (een product uit de jaren vijftig 

van de vorige eeuw) aan duurzame vervanging toe. 

Voorts moet de binnenzijde van de kerk worden 

aangepast aan de eisen van deze tijd, die met zich 

meebrengen dat de kerkzaal en de bij behorende 

ruimten, waaronder ook het verenigingsgebouw 

Het Geinlicht (1927), voor meerdere toepassin-

gen gebruikt moet kunnen worden. Een sluitende 

financiële exploitatie van de Dorpskerk vereist 

dat deze kerk, niet alleen op zondag, maar ook 

op andere dagen beschikbaar kan worden gesteld 

voor gebruik. Uiteraard zullen de mede daartoe 

benodigde bouwkundige aanpassingen in over-

eenstemming moeten zijn met het historische en 

beeldbepalende karakter van het kerkgebouw. 

Financiën
De Stichting Kerkelijk Erfgoed Dorpskerk  

Jutphaas is in het leven geroepen om de nood-

zakelijke geldmiddelen te werven om deze aanpas-

singen te kunnen realiseren. A C H T  E E U W E N  H I S T O R I E  . . .

Bestuur 
Het bestuur van de Stichting Kerke lijk 

Erfgoed wordt gevormd door:

• Pieter van As

• Mart Hack

• Johan Strijker

• Eeke van der Veen en 

• Henk Verboom 



Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst, 

kunt u contact opnemen met de 

secretaris van de Stichting: 

mr. P.C. van As 

Marisplantsoen 10

3431 GZ Nieuwegein 

telefoon: 030-6032929 / 06-53850802 

mail: pcvanas@casema.nl

Het bankrekeningnummer van de 

Stichting Kerkelijk Erfgoed Dorpskerk 

Jutphaas is: NL16 RABO 0307 0197 05

Voor achtergrondinformatie over de 

historie van de Dorpskerk verwijzen 

wij u graag naar het boek: 

‘Vier eeuwen geschiedenis van de 

Dorpskerk in Jutphaas’ van J. Schut 

(ISBN 90-9008113-5).
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