
 

 

DE KIJFHOEKKERK IN 2017 

 

 

De kerk van Kijfhoek is een monument; monumenten vragen voortdurend onze aandacht, zorg 

en middelen. De kerk van Kijfhoek is er één en kan dankzij de restauratie van 1993 en de 

voortdurende zorg voor onderhoud door de stichting “Behoud Kijfhoekkerk” een monument 

blijven voor het nageslacht. 

 

Kort na de herdijking van de Zwijndrechtse waard werd in 1388 op de stroomrug van de 

Devel, een afgedamde rivierarm, een kapel gebouwd. Sinds de reformatie is de kerk in 

gebruik bij de Hervormde gemeente Heerjansdam/Kijfhoek en vanaf 1 januari 2006 bij de 

Protestantse Kerk Heerjansdam Kijfhoek. 

 

In 1992/1993 is de kerk onderheid en gerestaureerd. In 2005 is de luidinstallatie van de 

luidklok uit 1612 geëlektrificeerd. In 2013 is het straatwerk rondom de kerk vernieuwd en is 

energiezuinige “LED” buitenverlichting geïnstalleerd. In 2014 is een aanvang gemaakt met 

het herstel en waterdicht maken van de buitenmuren, dit is in 2015 voltooid. 

In 2014 is de begraafplaats gerenoveerd. In 2015 zijn de binnenmuren geschilderd. 

 

Sinds jaar en dag vinden er op de eerste en derde zondag van de maand in de Kijfhoekkerk 

kerkdiensten plaats .Deze middagdiensten van 15:00 tot 16:00 uur worden goed bezocht. 

Predikanten uit de regio gaan voor in deze diensten. Op de website www.kerkheerjansdam.nl 

vindt u de actuele gegevens. 

 

Daarnaast organiseert de stichting “Behoud Kijfhoekkerk” open dagen. Op de eerste 

zaterdag van mei tot en met september is de kerk voor publiek opengesteld en zijn er 

evenementen als muziekuitvoering, tentoonstelling of lezing.  

 

De kijfhoekkerk is een officiële trouwlocatie. Bruidsparen kunnen op deze prachtige locatie 

hun burgerlijk- en/of kerkelijk huwelijk laten bevestigen.  Door de mooie ligging in de natuur 

wordt hier veel gebruik van gemaakt. 

 

Ook in de komende jaren zullen er noodzakelijke investeringen nodig zijn. 

 

2018: Vervanging verwarmingsketel  Begroot op €. 4.000.- 

2018: Vernieuwing ringleiding installatie   Begroot op €. 1.000.- 

2019: Renovatie van het dak.   Begroot op € 10.000.- 

  

Voor deze werkzaamheden, om het monument in stand te houden, doen wij een beroep op 

fondsen die ons een subsidie kunnen verstrekken. Ook zal de stichting zelf de nodige acties 

ondernemen om gelden in te zamelen. 

 

Het bestuur van de Stichting Behoud Kijfhoekkerk 

P. Viergever, Voorzitter 

Mevr. J. Schenk – van der Linden, Penningmeester 

A.v.d. Berg, Penningmeester. 
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