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Religieus erfgoed in Werkendam en Sleeuwijk 

De kerkenraad van de Nederduits Gereformeerde kerk van Werkendam en De Werken 

gaf 350 jaar geleden meester Maximiliaen Hens toestemming aan te blijven als 

schoolmeester, op voorwaarde dat hij ook op tijd op school kwam. 

Het staat opgetekend in de kerkenraadsnotulen. 

De transcriptie daarvan werd enkele jaren geleden door Maan van Elzelingen uitgegeven 

en bevat een schat aan historische informatie over Werkendam. Schoolmeester Hens 

kwam later opnieuw in opspraak vanwege vermeend bezoek aan een dame van lichte 

zeden. Er zijn nog enkele exemplaren van de transcriptie te koop voor 9,95 euro bij de 

Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. 

In het kader van het jaar van het religieus erfgoed is 

er dit jaar extra aandacht voor de historie in en rond de kerken. Veel van de 

geschiedenis van de dorpen is onlosmakelijk verbonden met de kerkgeschiedenis. Ook de 

Historische Vereniging gaf in de afgelopen jaren diverse publicaties uit over kerken en 

kerkgeschiedenis. Zo gaf de vereniging in 1993 een boekje uit over de levensloop van ds. 

Johannes Groenewegen, vooral bekend van de beroeringen in Werkendam halverwege de 

18e eeuw. De laatste exemplaren zijn voor 3 euro te koop. Een set van 19 ansichtkaarten 

van verdwenen en bestaande Werkendamse en Sleeuwijkse kerken is te koop voor 5 

euro. In de set ansichtkaarten van Teus Verhoeven is tevens een tekening van de 

vroegere Hervormde kerk opgenomen. Deze set is te koop voor 1 euro. Niet te koop, 

maar wel mooi om te zien in het 

Andries Visserhuis is een maquette van deze kerk die in de laatste oorlogsdagen van 

april 1945 werd opgeblazen. Daarnaast is het boekje over de geschiedenis van het 

Sleeuwijks kerkje van Job Koekkoek verkrijgbaar voor € 14,50. 

Alle publicaties zijn te koop in het Andries Visserhuis, Slikstraat 15 te Werkendam op 

zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur en deels via de webshop op de website. 

 


