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20 Ondernemers gezocht als Vriend van de Augustijnenkerk
Helpt uw onderneming de kerk open houden tot minstens 2012?

Nieuw initiatief voor de Augustijnenkerk

Van de Augustijnenkerk werd de eerste steen vermoedelijk in 1293 gelegd. Al sinds

1572 vinden er in de Augustijnenkerk zonder noemenswaardige onderbrekingen pro-

testantse erediensten plaats. Hecht u er ook aan om dat zo te houden? 

De Stichting Behoud Augustijnenkerk lanceert een initiatief om de continuïteit van de

kerk(gang) te waarborgen. Inmiddels hebben enkele ondernemers de schouders eronder

gezet en zijn we op zoek naar meer! Daarom nodigen we u van harte uit een bijeenkomst

met en door ondernemers bij te wonen in de Augustijnenkerk: woensdag 19 september

2007 van 16.30-18.00 uur. U leest hieronder waarom.

Het jaartal 1572 staat centraal: ’t beginsel van de kerk, ’t beginsel van den staet

Bij het ondernemersinitiatief maken we graag gebruik van het aansprekende thema dat

de gemeente Dordrecht gaat inzetten voor het gehele hofcomplex. Het thema ”demo-

cratie” met als centrale tijdsmarkering het cruciale jaartal 1572. De eerste vrije Staten-

vergadering werd toen in het Hof gehouden, net als de eerste protestantse eredienst in de

Augustijnenkerk. Om de kerk -en daarmee ook de kerkgang en de continuïteit van de

prediking voor de wijken 2 en 7- open te houden is naast gebed en zegen ook geld

nodig. Gemiddeld zo’n €40.000,– per jaar. Het ene jaar meer, het jaar daarna wat min-

der. Tot dusver gaat het vinden van fondsen redelijk goed, maar we streven naar lange ter-

mijn ”zekerheden”. We willen minder afhankelijk zijn van incidentele giften. Het initiatief

om dit bedrag jaarlijks tot 2012 bijeen te brengen kent verschillende ”sporen”. 
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Gezocht: 20 ondernemers die het verschil kunnen maken

Het eerste spoor, ondernemer, gaat over u en uw bedrijf: we zoeken u. U weet als geen

ander hoe belangrijk continuïteit voor uw bedrijf is. Wij nodigen u en uw bedrijf uit om

de continuïteit van de Augustijnenkerk 5 jaar lang te steunen met een donatie van

€1.572,– per jaar. Bent u één van de 20 ondernemers de het verschil gaan helpen maken?

Het verschil tussen stabiele continuïteit en onzekerheid/afwachten? Doet u mee aan het

initiatief voor een duurzaam en lange termijn behoud van de Eredienst in de historische

kloosterkerk?

Hoofdsponsor gezocht!

Naast de 20 ondernemers is er nog een ambitie. Zo zoeken we één groot bedrijf  dat als

hoofdsponsor jaarlijks €15.720,– kan bijdragen, eveneens tot 2012. Een groot bedrag,

daar zijn we ons van bewust. Zeker voor de kerk. Hoe groot is zo’n bedrag eigenlijk voor

uw bedrijf? 

Legaten voor de langere termijn

Verder gaan we met een notaris actief aan de slag -voor de nog langere termijn- om de Au-

gustijnenkerk bij meelevende kerkgangers als mogelijk doel voor een legaat onder de aan-

dacht te brengen. Ook dat gebeurt nu al, maar we willen kerkgangers graag op de

mogelijkheden wijzen. Mogelijkheden die veelal niet of onvoldoende bekend zijn. Na-

tuurlijk gaat het hier om een gevoelige kwestie: we gaan mensen vragen om €1.572,– op

te nemen in hun testament met als bestemming het Woord van God in de Augustijnenkerk.

Ondernemer, doet u mee? Word vriend van de Augustijnenkerk

De Augustijnenkerk is niet de enige die om uw gunsten vraagt. Daar zijn we ons terdege

van bewust. Er zijn veel goede bestemmingen voor uw giften en wij zijn slechts één van

velen. Geen bestemming die beter is of minder dan anderen. Gewoon een goede mo-

gelijkheid, die u kunt benutten of niet. Om toch nog een klein duwtje te geven: het is

wel een doel waarbij u wezenlijk iets kunt betekenen voor kerk en kerkgang. Geen bo-

demloze put of strijkstok. Geen druppel op ’n gloeiende plaat voor een hopeloze zaak.

Wel een concrete zaak, dicht bij huis, waar u wekelijks getuige van kunt zijn. Het doel

is realistisch, uw bijdrage bepaalt of het lukt. Zitten u en wij  – bij leven en welzijn –

in 2012 nog steeds in de Augustijnenkerk? Kom in elk geval langs op 19 september en

laat u informeren!
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Wist u dat:

• de Minderbroeders rond 1245 een bakstenen kerkje bouwden met een houten kloosteringang

verderop langs de Voorstraat

• de Augustijnen (volgelingen van de kerkvader) rond 1285 financiële ondersteuning van de toen-

malige stadsregering ontvingen

• de eerste steen van de kloosterkerk zoals wij die nu kennen gelegd werd in 1293 door Goidscalck

Oem

• de kerk en de stad in 1421 de Sint Elizabethsvloed overleefden

• het klooster en de houten kappen van de kerk ten prooi vielen aan een grote brand in 1512

• het klooster na de brand in 1515 overging naar de Saksische congregatie onder leiding van prior

Hendrik van Sutphen, de latere leerling van Maarten Luther (universiteit Wittenberg)

• Dordrecht op 25 juni 1572 de zijde van Willem van Oranje koos

• De laatste prior -Johannes Crabbius- gevangen werd gezet, maar 15 maanden later op last

van Willem van Oranje werd vrijgelaten; hij ging naar Brussel en stichtte daar een nieuw

Augustijnenklooster

• In juli 1572 de eerste vrije Statenvergadering plaatsvond in het klooster: ’t beginsel van den staet!

• In juni 1574 de eerste calvinistische kerkvergadering na de opstand van 1572 werd belegd; een

provinciale synode van Zeeland en Holland onder leiding van Caspar van de Heijden

• De prins van Oranje in 1575 met zijn bruid -Charlotte de Bourbon- in de kloostergebou-

wen vertoefden

• De afgevaardigden van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en Spanje in 1655-1656

de vraagstukken ontstaan na het sluiten van de vrede van Munster (1648) in de Statenzaal

behandelden

• In 1837 de eerste stadsschool werd geopend in het Hof

• Van 1969-1972 door een complete restauratie het complex weer zoveel mogelijk werd gerecon-

strueerd naar de situatie rond 1600

Bron: Augustijnenkerk en klooster (het Hof) Dordrecht-Holland: zeven eeuwen in Woord en beeld.  Herman A. van Duinen
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