DE HISTORIE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN BEUNINGEN VAN 1821-2021
Onze kerk is gebouwd in 1821 maar de kerkelijke gemeente bestaat al veel langer. Als een van
de eerste predikanten wordt Everardus Walter in 1537 genoemd. Echter op de naamlijst van
predikanten van onze gemeente staat als eerste predikant ds Anselmus Gemertanus. Hij was
hier predikant van 1609-1637.
Als gevolg van de reformatie werd de katholieke eredienst verboden en namen de Hervormden
de Rooms Katholieke kerk in bezit. Van 1637 tot 1799 kerkte men hier. In 1799 kochten de
katholieke gelovigen de kerk met pastorie en kerkhof terug .
De protestantse gelovigen zaten nu zonder kerk en waren in de winter voor de kerkdiensten
aangewezen op een kamer, en in de zomer op een schuur. Een verzoek om een financiële
bijdrage voor de bouw van een ‘pastorie en lokaal voor de eredienst’ bij de Directeur-Generaal
voor de zaken der Hervormde kerk, werd afgewezen. Maar met een eigen bijdrage van de
destijds 130 gemeenteleden, en met financiële steun van Hervormde gemeenten uit geheel
Nederland kon in 1821 toch een kerk en pastorie gebouwd worden.

De oorspronkelijke kerk in
Beuningen was een zaalkerk,
gebouwd met pastorie op een
T-vormig grondplan. Het vermoeden bestaat dat de kerk
gebouwd is op de fundamenten
van een oude T-boerderij, een
model dat in Gelderland veel
voorkomt. Dan zou het voorhuis, de dwarsbalk van de T, de
pastorie zijn en het achterhuis, de deel met de stal,
vormde dan de kerk.

De hoofdingang bestaat uit een fraai gemetselde bakstenen
rondboogpoort met een hoofdgestel van natuursteen. Boven
deze poort bevindt zich een oculusvenster met een ijzeren
zespatracering.

De preekstoel is net zo oud als de kerk. Dat weten we, omdat boven
de preekstoel op circa 5 meter hoogte bij de verbouwing onder de
pleisterlaag een met potlood geschreven tekst is gevonden.
De tekst luidt:

‘Hendrik Linsen en Gerrit-Jan Stültenberg hebben deze
preekstoel opgestelt in het jaar 1822 den 22 meij’.

Wie Hendrik Linsen en Gerrit-Jan Stültenberg waren is niet bekend. Misschien waren het
meubelmakers of sjouwers van de werkplaats waar de empire preekstoel werd gemaakt.
In het jaar 1897 schreven de kerkvoogden van Beuningen Ewijk en Weurt een dringend verzoek om financiële steun aan de leden van de Gereformeerde Gemeente van Beuningen. Zij
schreven:
‘In 1821 zijn wij door de liefdegaven der Nederlandsche protestanten in staat gesteld een
bescheiden kerk en pastorie gebouw daar te stellen. Nu echter kerk en pastorie groote reparatiën dringend vereischen, en de kas der kerk niet in staat is de daarvoor benodigde som
bijeen te brengen, achten kerkvoogden dit beroep op uwe hulpvaardigheid alleszins gerechtvaardigd’. Daarom nemen zij de vrijheid u bij deze beleefd doch dringend te verzoeken, om
een jaarlijksche bijdrage, en te teekenen, opdat zij spoedig in gelegenheid geraken voornoemde schuld te kunnen aflossen.
Dankzij een positieve reactie op dit verzoek en een toezegging van een renteloos voorschot
van de kerkenraad van de Hervormde Diaconie te Beuningen kon men in juni 1898 met het
opknappen van de pastorie en de kerk beginnen.

Links de pastorie, erachter de kerk

Consistorie naast de kerk

Rond deze tijd is er ook een consistorie gebouwd naast de kerk. Het juiste jaar is niet bekend, maar op een foto uit 1904 is hij afgebeeld.

In 1974 bleek de consistorie toch te klein te worden, en daarom besloot men tot de bouw van
een ontmoetingsruimte. Deze werd tevens voorzien van een garderobe, toiletten, een keukentje, een consistorie en een ruime ontmoetingsruimte. Deze ruimte werd gebruikt voor het
koffiedrinken na de kerkdienst, voor kindernevendienst, de koren, de vrouwenbond, gemeenteavonden en vergaderingen.

De ontmoetingsruimte voorzag duidelijk in
een behoefte, maar toen de oudste kinderen van de kindernevendienst tieners werden, ontstond er weer een probleem. Er
was te weinig ruimte om activiteiten te
organiseren voor de jeugd. Toen ontstond
het idee om, als er toestemming kwam van
het gemeentebestuur, een directiekeet te
plaatsen in de boomgaard naast de kerk.
Paasmaaltijd kindernevendienst 1985

‘De Keet’, zoals hij werd genoemd, was dubbelwandig en goed geïsoleerd. Hij was 5 meter
breed en acht meter lang en voorzien van van een keuken met geiser, een oliekachtel en een
toilet. Na drie maanden van overleg, slopen,
aanvragen en wachten op de vergunningen, graven, timmeren, schilderen enz. vond de opening
van ‘de Keet’ plaats op 5 september 1981.
Er werden jeugdclubs en een jeugdsoos opgestart. De clubs en de soos draaiden goed, maar
na een jaar of acht liep de belangstelling terug. Een poging om het jeugdwerk nieuw leven
in te blazen mislukte en uiteindelijk is de
‘Keet’ weggehaald.
De ‘Keet’

Toch was er nog steeds behoefte aan meer ruimte, zowel in de kerkzaal als ruimte voor activiteiten, crèche, vergaderingen enz. De kerkvoogden begonnen te denken, te tekenen (door
architecten) en hun geld te tellen. Na een aantal afwijzingen, kreeg men eindelijk het groene
licht van de gemeente voor de verbouwing van kerk en pastorie.

Op eerste kerstdag, 25 december 1999
vond de laatste kerkdienst plaats in de
oude kerk.
In januari 2000 werd begonnen met de
verbouwing. In die tijd werd de kerkdienst
gehouden in de aula van de Regenboogschool.

De tekeningen van de verbouwing
Op de linkertekening: De gele lijnen geven de oorspronkelijke omtrek van de kerkzaal en pastorie uit 1821 aan. Daaromheen de twee nieuwe zijbeuken en links daarvan de hal de ontmoetingsruimte en de consistorie. Rechts boven: de pastorie daarachter de kerk met ervoor de
nieuw aangebouwde zijbeuk. Rechts onder: vooraanzicht van de kerk met links de ingang naar de
hal en de ontmoetingsruimte. Helaas is de T-vorm door de verbouwing minder duidelijk te zien.

Op eerste kerstdag 2000 werd de eerste kerkdienst in de verbouwde kerk gehouden. Ook de
pastorie werd verbouwd. Op de beneden verdieping werden de kamers ingericht voor vergaderingen, jeugdwerk en crèche. De bovenverdieping werd omgebouwd tot appartement en verhuurd. Zo zaten we zowel in de kerk als in de bijruimten weer royaal in ons jasje.

