
 
 

 

 
 

 

De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk, 

Afdeling Delta, presenteert: 

 

Kerkenpad 2020 
 

op zaterdag 18 april 2020 van 11.00 – 16.00 uur door de 

Zak van Zuid-Beveland 

 
ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereniging voor 

Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

Deelnemende kerken: 
 

`s-Gravenpolder    `s-Heer-Arendskerke 

 

`s-Heer Abtskerke   Nisse 

 

Nieuwdorp     Driewegen 

 

Borssele      Oudelande 

 

Baarland      Hoedekenskerke 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Voorwoord 

 

Routeboek bij de Kerkenpad route door de ‘Zak van Zuid-Beveland’. 

 

Als bestuur van de VKB afdeling Delta zijn wij blij dat u die dit leest en daarmee deelneemt 

aan deze route door de Zak van Zuid-Beveland. Wij hebben 10 gemeenten bereid gevonden 

om vandaag hun deuren voor de bezoekers open te stellen. De ‘Zak’ zoals deze regio kortweg 

genoemd wordt is het centrale punt van onze afdeling Delta en wij verwachten dat de natuur 

nu mooi in bloei staat zodat het naast de te bezichtigen kerken ook een lust is om door deze 

omgeving met z`n bloemdijken en vele bloeiende boomgaarden te rijden of te fietsen. 

Deze Kerkenpad route organiseren wij als onze bijdrage aan het 100-jarig bestaan van de VKB 

als organisatie en kennisinstituut en wat 21 november 2020 uitgebreid wordt herdacht in de 

Joriskerk te Amersfoort. De landelijke VKB die is ontstaan na de kerkfusie van 2004 tussen 

Hervormde gemeenten en Gereformeerde kerken heeft dan al een eeuw dienst gedaan als 

vraagbaak voor de plaatselijke kerken. 

Als afdeling Delta, -wij bestaan nog maar 88 jaar- roepen we onze leden meerdere malen per 

jaar bijeen om actuele vraagstukken die alle kerkrentmeesters aangaan met elkaar te 

bespreken. Hiervoor wordt dan altijd een deskundige uitgenodigd die dit onderwerp met de 

bestuurders deelt. Zo zal in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de afdeling 

Delta de commissaris van de Koning, Drs. J.J.M. Polman komen spreken over het beheren en 

onderhouden van kerken in de provincie Zeeland en dikwijls zijn dat toch voor ons allen de 

gezichtsbepalende gebouwen in een landschappelijke omgeving. 

Periodiek vergaderen wij als afdeling -soms zonder een agenda- om de problemen die er 

eventueel zijn in een gemeente bespreekbaar te maken. 

Als kerkbestuurders en ook wij als bestuur kunnen altijd terug vallen op de landelijke VKB, het 

kennisinstituut bij uitstek met een uitgebreide en laagdrempelige database en website waar 

enorm veel informatie zo op de plank staat om de leden van dienst te kunnen zijn. Zeker bij 

het ambt van kerkrentmeester in een kerk waar door de verplichte periodieke wisselingen in 

het bestuur veel parate kennis verloren gaat is zo`n bron van Kerkrentmeesterlijke informatie 

erg belangrijk. 

Nu ik dit schrijf trekt de storm Ciara over ons land maar als deze Kerkenpad route gereden 

wordt dan wens ik u toe dat het heerlijk mooi voorjaarsweer is, alleen dat kunnen we niet 

garanderen…. Evengoed toch een mooie dag toegewenst, mede namens het voltallige bestuur. 

 

Met vriendelijke groet,  

Leen Moerland, voorzitter VKB afdeling Delta.  



 
 

 

 

                Bestuursleden van de VKB afdeling Delta 
 
 

 

                                                             
        Adri Geertse                          Ko Dieleman                      

`s-Gravenpolder                      Hoek 

 

                                         
       Piet Clarisse                Peter Simons                 Hugo Crucq 

            Goes                           Terneuzen        Oud-Beijerland 

 
 

                                                          
    Dirk-Jan Burger               Leen Moerland                        Adri Spruit 

          Tholen           Tholen                             Nisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Kerkgebouw van ‘s-Gravenpolder 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres: Bosseweide 1 

4431 AD `s-Gravenpolder 

 

Geschiedenis 

De kerk, daterend uit de 14e eeuw werd gebouwd in gotische stijl en werd in de 15e en 16e 

eeuw uitgebreid tot de huidige kruiskerk. De bovenbouw van de toren werd vernieuwd in de 

19e eeuw. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de strijd in Zeeland werd de kerk zwaar 

beschadigd. In 1957 werd begonnen met de restauratie van het kerkgebouw waarbij de toren 

werd hersteld naar de oorspronkelijke bovenbouw. 

 

Klokkentoren 

De klokkentoren heeft een achthoekige structuur, een open koepeltje en een peervormig dak 

en een mechanisch smeedijzeren uurwerk uit de 17e eeuw. In de klokkenstoel bevindt zich een 

klok uit 1465 met een diameter van 78 cm. De twee aanbouwen aan weerszijden van de 

torenvoet dateren uit de 15e eeuw. De toren is apart beschermd als rijksmonument. Op de 

windwijzer van de toren staat een haring die zou herinneren aan de visserij in de 

Middeleeuwen toen ’s-Gravenpolder nog een eigen haven had. 

 

Interieur 

Het schip is vermoedelijk uit begin 15e eeuw en het rechtgesloten koor dateert wellicht uit de 

14e eeuw. Het noorder-dwarspand werd gebouwd begin 16e eeuw en het grotere 

zuiderdwarspand iets later. Het interieur omvat een bank met gotisch paneelwerk uit de 16e 

eeuw en een houten herenbank uit 1680, een kansel uit 1641 en een doopvont uit 1552. 

 

Pijporgel 

De orgelkast werd in 1782 door orgelbouwer G.T. Bätz oorspronkelijk gemaakt voor de Rooms-

Katholieke kerk in Mijdrecht. In 1879 werd een nieuw orgel geplaatst in de kerk van Mijdrecht 

en werd het Bätz-orgel in de Sint-Martinuskerk geïnstalleerd. In 1914 werd het complete 

binnenwerk vervangen door een pneumatisch instrument van de firma Standaart uit 

Rotterdam. In 1960 werd het orgel verplaatst en in 2006 werd een nieuw orgel gebouwd door 

de firma A. Nijsse & Zoon uit Oud-Sabbinge met gebruikmaking van de oude Standaart-pijpen 

en de oorspronkelijke orgelkas van Bätz uit 1782. 

 

 

 



 
 

2. Kerkgebouw van `s-Heer-Arendskerke 

 

 

Adres: Torenring 1                  

4458 BC `s- Heer Arendskerke                                       

Evenals in veel andere plaatsen zijn de toren en het nu niet meer bestaande koor eerder gebouwd dan 

het schip. Dit dubbele koor, ooit gewijd aan Johannes (Sint Jan), is eerder gebouwd dan het schip. Het 

schip, de tegenwoordige kerk, is aan Sint Pieter oftewel Petrus gewijd.  

Het afgebroken koorgedeelte verloor waarschijnlijk al na de Reformatie haar functie als onderdeel van de 

kerk, omdat de protestantse eredienst andere eisen stelde aan de inrichting van het kerkgebouw. Het 

zuidelijke gedeelte van het koor heeft eeuwenlang gefungeerd als school, terwijl het noordelijke gedeelte 

werd gebruikt als consistoriekamer en bergplaats.  

Na de Reformatie werden alle rooms-katholieke kerken tot staatseigendom verklaard en aan de 

protestanten in gebruik gegeven. Toenmalige dominees ontvingen hun salaris van de staat. Uit de 

notulenboeken van de kerkvoogden, toen kerkmeesters genoemd, komen we niet zoveel over het 

kerkgebouw te weten. De preekstoel en de herenbank tegen de noordelijke muur dragen resp. de 

jaartallen 1648 en 1650. Het jaartal 1739 op de herenbank tegen de zuidelijke muur moet betrekking 

hebben op een oude bank, genaamd "het Bocht van Besdurp" (=Baarsdorp). Deze oude en totaal 

versleten bank is tijdens de restauratie in 1906 volledig vernieuwd. Ook is bekend dat in 1849 de vloer in 

de kerk is opgehoogd, wellicht om die gelijk te maken met de hoogte van het maaiveld buiten. Na de 

komst van dominee Keers in 1896 (zijn voorganger was hier 41 jaar geweest) nam het kerkbezoek zo 

toe, dat uitbreiding van het aantal zitplaatsen noodzakelijk was. Er bleken 43 mannen- en 24 

vrouwenzitplaatsen te kort. Tot 1899 werd de kerk met kaarsen verlicht, waarna men overging op 

petroleumlampen. Deze lampen hebben slechts tot 1906 dienst gedaan en zijn toen verkocht aan de kerk 

te Oudelande . Men heeft ook nog plannen gehad om de preekstoel tegen de zuidelijke muur te plaatsen 

en als gevolg daarvan tegen de noordelijke muur een galerij aan te brengen. Dit plan heeft men gelukkig 

niet uitgevoerd, men heeft het gebrek aan zitruimte opgelost door de oorspronkelijke uitgang onder het 

orgel dicht te maken en de ontstane ruimte te vullen met zitbanken. Het bord met de "Tien Geboden" is 

verschillende keren overgeschilderd, de laatste keer in 1980 door J. Carels.  



 
 

3. Kerkgebouw van Hoedekenskerke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres: Kerkstraat 32                 

4433 AT Hoedekenskerke 

 

Het ontstaan van Hoedekenskerke dan moet men een heel eind terug gaan in de geschiedenis. 

Op een kaart van 1040 wordt al over Hoedekenskerke gesproken. De oorspronkelijke kerk zal 

omstreeks 1420 gebouwd zijn en is veel groter geweest. De huidige kerk is daarvan alleen het 

koorgedeelte waarop als toren een dakruiter is geplaatst. 

Hoedekenskerke werd kort na de Reformatie protestant. Al in 1578 werd de eerste predikant 

benoemd. Hoedekenskerke werd een Hervormde Gemeente tot 1996 toen een Samen op Weg 

gemeente werd gevormd. Sinds 1 mei 2004 werd de naam gewijzigd in Protestantse Gemeente 

“De Ark”, en behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeente  bestaat uit 

ongeveer 225 leden. De kerkdiensten vinden elke zondag plaats om 10.00 uur in  “De Ark” aan 

de Kerkstraat te Hoedekenskerke. 

 

Predikant is sinds 1 september 2012 dominee Egbert Rietveld die de gemeente per 12 juli 

2020 gaat verlaten i.v.m. emeritaat.  

 

Met zustergemeenten Nisse en ’s Heer Abtskerke is er een samenwerkingsverband,            

ds. Rietveld is de gezamenlijke predikant. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. De Sint-Maartenskerk te Baarland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres: Slotstraat 3                   

4435 AM Baarland 

 

De Nederlands Hervormde Kerk te Baarland is een rijksmonument en dateert uit het begin van 

de 14de eeuw. Het is gebouwd als Rooms Katholieke Kerk, gewijd aan patroonheilige Sint-

Maarten. De kerk van Vinninge was de moederkerk van Baarland; Baarland was op zijn beurt 

de moederkerk van Bakendorp.  

In 1480 verkreeg het kerkschap het privilege tot heffing van parochie-accijns, ten behoeve van 

onderhoud.  

Het begin van de reformatie in Baarland is ongewis, bekend is in ieder geval de naam van de 

eerste predikant: Arnold Wiels, 1578 tot 1581. 

 

Oorspronkelijk was de kerk een drieschepige hallenkerk maar aan het einde van de achttiende 

eeuw had de kerkelijke gemeente geen financiële mogelijkheden meer tot onderhoud van het 

grote gebouw. In 1774 werden de twee zijhallen ten noorden en zuiden van de hoofdhal dan 

ook afgebroken. Het overgebleven schip en koor werden gescheiden door middel van een 

houten tussenwand, voorzien van een weelderige schildering. In 1776 werd de kerk weer in 

gebruik genomen en in 1786 is het prachtig klinkende Moreau-orgel geplaatst, dat in de top 

tien-lijst van kleine Nederlandse kerkorgels prijkt. Het koor deed tot in de negentiende eeuw 

dienst als school. Hieraan herinnert de aan de zuidwestzijde aangebouwde consistorie. 

 

De kerk kwam in 1983 in eigendom van de Stichting Oude Zeeuwse 

Kerken. Een grondige restauratie van zowel het gebouw als het Moreau-orgel werd in 

1997/1998 afgerond. Wekelijks worden in de Sint-Maartenskerk protestantse diensten 

gehouden voor inwoners van ’s-Gravenpolder en Baarland. 

 

 

 



 
 

5. Kerkgebouw van Oudelande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres: Burgemeester van Lierestraat 5               

4436 AL Oudelande 

 

 

Oudelande wordt voor het eerst genoemd in de kerkenlijsten van 1275. Er moet toen reeds 

een kapel geweest zijn, die later is uitgebreid tot een fors kerkgebouw met een zware 

toren(ong.1385). Deze kerk was gewijd aan de Heilige Eligius. De toren is in de vijftiende eeuw 

opgebouwd uit stenen van een vroegere veertiende eeuwse voorganger en behoort met 

Baarland en Kapelle tot de oudste groep Zeeuwse torens. De kerk was oorspronkelijk een één-

beukige kruiskerk. Daarvan is het koor en de noorderdwarsarm in 1769 gesloopt. Uit het 

kerkarchief, dat tijdens de tweede wereldoorlog gedeeltelijk is verbrand in Middelburg, blijkt 

dat de kerk een geschiedenis heeft van aanpassingen, verbouwingen en restauraties. Op 10 

mei 1925 sloeg de bliksem in de toren. tijdens de beschieting in 1944 liep de kerk ook schade 

op. De financiering van de verschillende opknapbeurten vormde altijd een groot probleem. Om 

de laatste restauratie(rond 1960) te kunnen financieren, opende de gemeente een zgn. 

burgerzinlening. De inwoners van Oudelande konden geld lenen aan de gemeente. 

 

Bijzonder is dat de wijzerplaten van het uurwerk niet in het midden van de torengevels zitten. 

 

Het orgel dat tegenwoordig in de kerk wordt gebruikt is gerestaureerd in 1994. Vanaf 1905 

speelt men op dit orgel dat is gemaakt van twee andere orgels. 

 

De borden naast de preekstoel bevatten de geloofsbelijdenis en het 'Onze Vader'.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. Kerkgebouw van Nieuwdorp 

 

 

 
 

Adres: Coudorp 1                  

4455 AH Nieuwdorp 

 

In de 18e eeuw is het dorp Nieuwdorp ontstaan. Pas aan het begin van de 20ste eeuw ontstond 

bij de Hervormde inwoners van het dorp de behoefte om een eigen kerkgebouw te bezitten. Zij 

kerkten tot dan toe te ’s-Heerenhoek. Door architect H. van der Kloot Meijburg werd in 1917 

een nieuwe Dorpskerk ontworpen voor Nieuwdorp. Het betreft het eerste ontwerp van deze 

architect. In 1918 werd de Bethelkerk in gebruik genomen. 

In 1928 werd de pastorie gebouwd naar voorbeeld van dezelfde architect. 

Eind jaren ’90 van de vorige eeuw werd een Samen Op Weg verband ingesteld met de 

plaatselijk Gereformeerde Kerk. Hierbij werden om de week in een van de beide kerken 

diensten gehouden.  

Aangezien de Bethelkerk in betere staat was, is besloten deze in 2002 te restaureren, waarna 

de Gereformeerde Kerk buiten gebruik werd gesteld. 

In de toren hangt een door Gilles van Gilde gegoten klok uit 1710. 

Van 1918 dateren ook de aangebouwde consistoriekamer en de terzijde geplaatste pastorie. 

Beth-El, Huis van God 

De kerk in Nieuwdorp bestaat dus honderd jaar. Meerdere kerken hebben dan ook de naam 

Bethelkerk. Over de toekomst van de kerk in Nieuwdorp wordt ook nagedacht, want de 

kerkgemeenschap wordt kleiner. De kans is groot dat de Bethelkerk méér dan alleen een kerk 

wordt, een soort ontmoetingsplek waar activiteiten worden georganiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

http://orgelsinzeeland.nl/navigatie_plaats_nieuwdorp_gerefkerk_voorm.htm
http://orgelsinzeeland.nl/navigatie_plaats_nieuwdorp_gerefkerk_voorm.htm


 
 

7. Kerkgebouw van Driewegen 

 

 

Adres: van Tilburghstraat 27                 

4438 AK Driewegen 

 

Het kerkgebouw, in Driewegen is een van de eerste als protestants gebouwde kerken in Zuid-

Beveland. 

 

De bouwstijl is het Hollands classicisme, een rijke stijl met versieringen. Het is een zogeheten 

rechthoekige zaalkerk, de enige op Zuid-Beveland. De kerk kreeg een voor deze streek 

uitzonderlijke bakstenen voorgevel met grote trappen en natuurstenen beeldhouwwerken. De 

stichtingssteen met daarop de namen van de gebroeders Van Watervliet is te vinden boven de 

grote voordeuren. 

 

De twee leeuwen aan weerskanten van het toegangshek houden ieder een wapenbord vast: 

dat van Driewegen (drie rode strepen, zijnde de drie wegen) en dat van Coudorpe (drie blauwe 

bloemen). Coudorpe is een inmiddels verdwenen dorp waarvan de inwoners naar Driewegen 

zijn getrokken toen de dijken steeds vaker bezweken. 

 

Preekstoel 

 

De preekstoel dateert uit 1679, de drie psalmborden zijn pas in 1914 aangebracht. De 

betekenis van het monogram met de letters EBW zoals die op de preekstoel te zien is, is niet 

zeker. Het zouden de initialen kunnen zijn van Emmery van Watervliet Brouwer. 

 

In de kerk bevindt zich links vooraan een grafsteen of liever gezegd een steen die toegang gaf 

tot een grafkelder. In die kelder, die zich onder de preekstoel bevond, lagen tot 1914 de 

stoffelijke resten van burgemeester Arnoldus van Tilburgh en zijn vrouw Martina van Wijngen. 

Waar deze resten gebleven zijn, is niet bekend. Naar Van Tilburgh is ook de straat genoemd 

waaraan de kerk staat. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. Kerkgebouw van Nisse 

 

 
 

Adres: Dorpsplein 49                   

4443 AG Nisse 

 

Periode voor 1425 

Het is aannemelijk dat Nisse is ontstaan aan een dichtgeslibde zijtak van de vroegere zeearm 

“de Zwake”. Uit recent archeologisch onderzoek is gebleken, dat een allereerste begin van 

bewoning kan worden gesitueerd vóór de grote stormvloed van 1134. 

 

Reeds in de tweede helft van de 12e eeuw zal op de huidige plaats van de dorpskerk een klein 

kerkje zijn verrezen, want in een oude oorkonde van Bouwijn II, bisschop van Utrecht van 

1178 – 1196, wordt de parochie al genoemd. 

 

Periode 1425 – 1525 

De bouw van de huidige kerk. De huidige, aan O.L.Vrouwe gewijde dorpskerk werd grotendeels 

in de 15e eeuw gebouwd en verving een veel oudere kerk, die in 1425 om onbekende redenen 

werd afgebroken. De kerk is een bakstenen gebouw in de vorm van een kruiskerk, waarvan de 

bouw in ca. 1425 is begonnen en al met al bijna honderd jaar heeft geduurd. Algemeen wordt 

aangenomen dat de toenmalige ambachtsheer, Hendrik II van Borselen, Heer van Veere en 

Sandenburg, de opdrachtgever is van de uitbreiding van de kerk met het koor. Transept werd 

in de eerste helft van de 16e eeuw toegevoegd. Een grote restauratie heeft plaatsgevonden in 

de jaren 1920 – 1921. 

 

Periode 1920 – 1921 

De grote restauratie vond plaats, waarbij muurschilderingen aangetroffen zijn. 

 

Periode 1921 – heden 

In 2011 heeft een grote restauratie van het dak en ermee samenhangende onderdelen 

plaatsgevonden. Er vindt jaarlijks onderhoud plaats in het kader van de BRIM-regeling.. Omdat 

de BRIM-regeling ook mogelijkheden schept voor interieur-restauratie is besloten om de 

binnenkant van de koorkerk (waarin de diensten worden gehouden) op te knappen. In 2012 is 

begonnen met deze restauratie, waarbij tegelijkertijd het plafond is meegenomen. Deze 

restauratie is in februari 2013 afgerond met een her-ingebruikneming op zondag 17 februari in 

een feestelijke dienst. 

 

 



 
 

9. Kerkgebouw in Borssele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres: Plein 66                    

4454 AW Borssele 

 

Bij de aanleg van de Vaate te Borssele in 1616 werd al ruimte gereserveerd voor de bouw van 

een kerk. De bouw daarvan liet echter door financiële tegenslagen bij bedijkingen lang op zich 

wachten. Men kerkte daardoor lange tijd in een gedeelte van het Gemeentehuis. In 1846 werd 

begonnen met de bouw van een echte dorpskerk naar ontwerp van architect A. de Muijnck. Het 

betreft een gebouw in de zogenaamde ‘Waterstaatstijl’, waarvan diverse werden gebouwd in de 

jaren 1820-1860 naar ontwerpen van Waterstaat ingenieurs. Op 13 april 1851 werd het 

nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen. Bij een storm in 1965 is de toren scheef gewaaid. 

Deze werd twee jaar later hersteld en tevens voorzien van een nieuwe luidklok. 

 In 2002 is het kerkgebouw gerenoveerd. De kapconstructie dreigde uit te zakken waardoor 

zijmuren zouden wijken. Tevens is toen het kerkgebouw binnen aangepast onder begeleiding 

van binnenhuis architect mevrouw Henny Bosman. De klassieke kerkbanken werden 

verwijderd, de entree gemoderniseerd maar het orgel is in zijn authentieke staat bewaard 

gebleven! Aantal zitplaatsen is 100 stuks, uit te breiden tot maximaal 140 stuks.  

 

Orgel 

In mei 1903 schonken 'de ambachtsheer dhr. A.W. van Borssele en van zijne Vrouw Baronesse 

van Brakel van Wadenoijen en Doornwerth’ een orgel voor de Catharinakerk te Borssele, zoals 

het opschrift op het oksaal vermeldt. Het instrument werd gebouwd door de Firma Gebr. 

Adema te Leeuwarden. Zij legden zich voornamelijk toe op de bouw van kleinere orgels, 

waarvan voorbeelden staan in de Hervormde Kerk in Almkerk (1876) en het Witte Kerkje in 

Zeist (1904). In juni 1903 werd het Adema-orgel in Borssele door de leverancier J.M.W. Stoker 

uit Hilversum opgebouwd en in gebruik genomen. 

 In 1926 is het orgel gerestaureerd door de firma Dekker uit Goes. In 1997 heeft de firma S. 

de Wit te Nieuw-Vennep een restauratie uitgevoerd waarbij de volgende wijzigingen zijn 

uitgevoerd: De Viola 8’ disc. is uit het orgel genomen en ligt opgeslagen in een kist achter het 

orgel. De bestaande Quint 2 2/3’ is op de plaats van de Viola geplaatst. Op de opengevallen 

plaats is een nieuwe Gedekte Fluit 4’ geplaatst. Op het aangehangen pedaal is een digitaal 

gesamplede Subbas 16’ als vrije stem geplaatst. 

 

 

 

 

 



 
 

10. De Kerk van `s-Heer Abtskerke 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres: Kerkring 1                   

4444 AR `s-Heer Abtskerke                 

 

Het dorp 's-Heer Abtskerke komt in twaalfde en dertiende eeuwse teksten voor als Versvliet, 

genoemd naar de kreek die vanaf Goes via het gehucht De Groe naar het huidige 's-Heer 

Abtskerke liep. De naamsverandering zal wellicht te maken hebben met de geschiedenis van 

de kerk. Deze was gewijd aan Johannes de Doper en behoorde toe aan de abdij van Sint 

Paulus te Utrecht en de Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg. Toen graaf Diederik VII in de 

periode 1197-1212 het gebied van Versvliet aan de Abt te Middelburg schonk, heeft nadien de 

naamsverandering plaatsgevonden. De parochie is gesticht voor 1196 en de kerk is 

waarschijnlijk moederkerk geweest van Nisse, Eversdijk en Sinoutskerke. In de kerk was een 

altaar aan de Maagd Maria gewijd, bediend door kapelaans. Het benoemingsrecht berustte bij 

de ambachtsheren van de parochie, waaronder het geslacht Maelstede en de Abdij te 

Middelburg. Dat gaf in het verre verleden de nodige moeilijkheden tussen de abt en de andere 

ambachtsheren. Uiteindelijk kwam er in 1380 een compromis uit de bus, dat inhield dat de 

pastoors beurtelings werden benoemd door abt en andere ambachtsheren. De meeste 

geestelijken zullen de kerk evenwel nimmer van binnen gezien hebben. Het was hen meer te 

doen om de financiële voordelen die het ambt bood. Het dorp Sinoutskerke, in de nabijheid 

van ‘s-Heer  Abtskerke, bestond als parochie al voor 1196 en is gesticht tijdens de massale 

parochiestichting op Zuid-Beveland in de tweede helft van de twaalfde en begin dertiende 

eeuw. De kerk was mogelijk een dochterkerk van West-Souburg en als zodanig had de abt van 

Middelburg er het patronaatsrecht. 

 

Kerkgebouw 

De kerk is gelegen op een kerkhofterrein met vate (drinkput voor vee) in het centrum van het 

dorp, dat op een terpachtige hoogte is ontstaan. Het kerkgebouw, gewijd aan Johannes de 

Dooper, is een bakstenen kruiskerk met een vrijstaande westtoren, een schip (15e eeuws) van 

drie traveeën met steunberen, twee deuren aan de noord- en zuidzijde en een rond venster 

boven elke deur. De andere ramen zijn spitsboogvensters.  

Langs het hele schip en dwarsbeuk loopt een z.g. tandlijst. Het schip is overdekt met een 

houten tongewelf, waarvan de geprofileerde spanten deels met rosetten beschilderd zijn. Lage 

transeptarmen (zijbeuken) uit het midden van de 16e eeuw. De noordbeuk met een modern 

venster. De zuidbeuk met een gedicht raam en het koor met steunberen, twee traveeën en 3/8 

sluiting van schip en transept, afgesloten door een spitsboog. 



 
 

 

 

 
 

 
 

    Deelnemende kerken 

 

 

 

 


