
 
 



 

 

Historie  

De Nederlands Hervormde kerk ligt aan een pleintje.  

Het perceel wordt omringd door De Allee, een doorgang waarlangs bomen staan. 

Vroeger liep hier een gracht om het terrein van de kerk heen.  

De huidige kerk stamt uit 1851 en is van oorsprong een hallenkerk met tongewelven 

met achter de kerk een vergaderzaal. In 1903 is het orgel geïnstalleerd. In 1929 werd 

aan de achterzijde een ketelhuis met tussengang aangebouwd met een schoorsteen die 

in de achtergevel is opgenomen. In latere tijd is deze ketelruimte vergroot.  

 

In 1937 werd een houten plafond aangebracht en zijn vleugels aangebouwd zodat een 

kruiskerk ontstond. In de oksels zijn portalen aangezet. Ook is de accommodatie achter 

de kerk uitgebreid met een catechisatieruimte naast de bestaande vergaderzaal. Weer 

later is aan de achterzijde een bergruimte tegen de westgevel gebouwd.  

In 1965 is het portaal aan de voorzijde gebouwd. Ook zijn toen wat kleine wijzigingen in 

de zijportalen aangebracht. In 2001 is de kerk geheel gerestaureerd, onder toezicht van 

de stichting behoud kerkelijke gebouwen in Gelderland. 

 

Het 'oude' schoolgebouw achter de kerk waarin ook de consistoriekamer zit is in 1983 

geïntegreerd in een aangebouwd zalencomplex. Enkele muren van de oude aanbouw 

zijn nog herkenbaar. Aan de achterzijde lag een klein schoolgebouw. Op deze plek 

stond een eerdere kerk uit 1741, met een kleine toren, zonder orgel. De huidige kerk 

ontstond uit de school die hier stond sinds 1658, en waar sinds 1659 zondags gepredikt 

werd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

|| 12.00-13.00 uur  ||| Universal Voices || 
 
 
 

Het repertoire van Universal Voices bestaat voornamelijk uit de 

prachtige muziek van de Britse componist/arrangeur Tom 

Parker. Deze geniet met name in ons land grote bekendheid 

door de uitvoeringen van vocalistengroep The New London 

Chorale en Vicky Brown. Het koor staat onder leiding van 

musicus Sander Worrell en zangeres Jacqueline Foppen-

Worrell. Samen hebben zij meer dan 30 jaar ervaring op 

muziekgebied, niet in de laatste plaats door hun optredens met 

de succesvolle Vocalgroup U.Greenwich. 

 
 
 

 

 

Wings of Gold  | The Lindentree | Love will find a way | The Commandments | 

Summer Dreaming | Sunday Sunday| Almost a memory | You know him well | 

And then I saw You | Oh Happy Day | Who shall ascend | In the Land of Zion | 

Anthem for the world | Guiding Star | Standing by | Worthy is the Lamb | 

 
 
 
 

            || 13.00-13.30 uur  ||| Marinus van Steenwijk (piano) || 
       

 

 Sonate in F                            Mozart 

Allegro 

Adagio 

Assai  Allegro 

 Sonate in a                            Schubert 

Allegro,ma non troppo 

Allegretto quasi andantino 

Allegro vivace 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

Orgelklanken 

Zachte klanken die verklinken 

golven ruisend om mij heen. 

Van het orgel door de ruimte, 

even stil met God alleen. 

'k Moest de drukt' even ontvluchten, 

'k zocht wat rust in het rumoer. 

Van het dagelijks beslommeren, 

en de last die ik ervoer. 

 

De muziek deed mij optillen, 

bracht mijn hart en geest tot rust. 

Liefdevol heb 'k toen het kruisbeeld,  

van mijn Heiland zacht gekust. 

'k Weet Hij heeft veel meer gedragen, 

dan wat ik te dragen had. 

'k Voelde dat Hij mij zou steunen, 

op 't met Hem begaanbaar pad. 

 

Luisterend naar verstilde klanken, 

ging ik zitten in de bank 

'k Hoorde melodieën zweven, 

met aan God gewijde dank. 

Stil genietend onder bogen, 

vensters waar het licht door kwam. 

Stegen beden naar de hemel, 

die God horend tot zich nam. 

 

Uit de tinnen orgelpijpen, 

klonk plots 't Gloria omhoog. 

Door de wind die hen liet spreken, 

mond en lippen sterk bewoog. 

't Halleluja van de stemmen, 

die het orgel rijk bezat. 

Maakten vrij van mijn beklemmen, 

bij mijn rondgang door de stad. 

 

In mijn hart bleef resoneren, 

klank van liederen net gehoord. 

En de mooiste melodieën,  

met hun stralend slotakkoord. 

'k Was weer terug op deze aarde, 

na mijn uitstap in de kerk. 

Waar een lied mij deed herinn'ren, 

aan Gods groots verlossingswerk. 

Justus A. van Tricht 
 
 

http://www.gedichtensite.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=5011:orgelklanken&catid=111:muziek&Itemid=688


 

 

 

    || 13.30-14.00 uur  ||| Thom Hesseling (orgel) || 
 

 Intro, toccata en koraal over Psalm 149 

      Halleluja laat opgetogen   

 Johan Sebastiaan Bach uit Orgelbüchlein: 

Es ist dass Heil uns kommen her   (BWV 638) 

Mit Fried’und Freud’ich fahr dahin  (BWV 616) 

 Jozef Rheinberger - Cantilena 

 Louis Vierne - Prélude 

 J. Lemmens - Hélène- Polka 

 Feike Asma - Komt als kind’ren van het licht 
 
 

 

 
 

Vandaag, onder het genot van een kop koffie,  luisteren naar mooie (muzikale) 

orgelklanken. Tussen 13.30-15.00 uur wordt het orgel bespeeld door verschillende 

organisten. Het orgel in de Dorpskerk heeft een prachtige klank. Volgens kenners vooral 

de mild klinkende Dulciaan 8' op het bovenwerk en de Basson 16' in het pedaal.  

Er zijn al veel mensen naar Hierden getogen om te luisteren naar de prachtige klank van 

het orgel en ons  Proper orgel mocht als voorbeeld dienen voor veel andere gemeenten.  

 

 
 
 

 || 14.00-14.30 uur ||| Jan Mol (orgel) || 

 Orgelkoraal Psalm 42  

Berhard Renooy 1915-2007 

 Koraalbewerking:Ach wie nichtig ach wie 

flüchtig 

[8 variaties] 

Georg Böhm 1661-1733 

 Von deinen Thron trek ich hiermit 

Melodie Psalm 140 

J.S. Bach 1685-1750 

 Fantasie in toccatastijl over Psalm 24 

Cor Kee 1900-1997 

 

 

 



 

 

|| 14.30-15.00 uur ||| Robert Hutten (orgel) || 

 Improvisatie Psalm 146 (schoolmelodie) 

 L. Boëllmann – Suite Gothique, opus 25 Improvisatie over ‘De Zomer’ 

 F. Couperin – Messe pour les couvents uit ‘Pièces d’orgue’ 

Petite fugue sur le Chromhorne 

Récit de Cornet 

 Improvisatie over Psalm 100 

 J.S. Bach - Toccata en Fuga in d-moll (BWV 565) 

   

Als tweede zoon uit een gezin van vier jongens is Robert Hutten geboren op 20 juni 

1996 in Veenendaal. Robert is vanaf zijn geboorte blind en al vroeg viel zijn muzikale 

talent op. Toen hij 5 jaar oud was kreeg hij pianoles van Bert van Kooten. Daarna 

heeft hij zijn muzieklessen vervolgd bij Gert van der Hoef op het orgel van de 

Julianakerk in Veenendaal. Vanaf 2006 zit Robert op de Young Musicians Academy van 

het Conservatorium van Tilburg. Hij krijgt daar les van Henco de Berg in 

orgelliteratuur en improvisatie, solfège (muziektheorie) en braille muziekschrift. 

Robert vindt orgel spelen erg leuk omdat hij met dit instrument veel kan combineren 

en improviseren. Hij heeft concerten gegeven in binnen- en buitenland en begeleidt 

kerkdiensten in Veenendaal en Driebergen.  

 
 
 
 
Een orgel voor God 
Vanaf het doksaal 

roert het klavier 

en dreunt het orgel 

met open registers 

een Bach-compositie 

tot eer van God. 

Alles wat adem heeft 

juicht met het zangkoor. 

 

Het ganse kerkgebouw  

hangt vol muziek. 

Dan zingt mijn ziel 

met haar eigen stem. 

Zoals ik ben 
zo loof ik Hem.                             Tack Walter 

 
 
 

 
 



 

 

                                                                                

      || 15.00-16.00 uur  ||| ’t Hierder Zangkoor || 

 

 

 

‘T Hierder zangkoor bestaat al ruim 90 jaar! Het is 

daarmee het oudste koor van Hierden.  

Het koor zingt een uitgebreid repertoire; niet alleen 

geestelijke muziek maar ook andere muziek, zoals 

operette. Dirigent van het koor is Peter R. Witteveen. 

Elke dinsdagavond repeteert het  koor, dat bestaat uit 

72 leden, in het zanglokaal in Hierden van 20.00- 

22.00 uur. Mochten er vandaag mensen zijn die ook 

graag (willen) zingen, u bent van harte welkom!  

 

 
 
 
 
 

 Prijst, o volken ’s Heren naam  (Mozart | P.R. Witteveen) 

 Zolang ik leef  (H. v.d. Maten) 

 Jezus leeft in eeuwigheid  (C.A.E. Groot | P.R. Witteveen) 

Samenzang : Psalm 25 

 U alleen bent God en Heer  (H. Hoeve ) 

 Heer, til mij op  (Graham | Lovland | P.R. Witteveen) 

 Liefde is de bron  (Phill McHugh ) 

Samenzang : Psalm 42 

 Over heel de aard  (Verdi / P.R. Witteveen) 

 The Exodus Song  (E. Gold / P. Boone | P.R. Witteveen) 

 Rejoice, o land of Zion  (Handel | P.R. Witteveen) 

Samenzang : Heer uw licht en liefde schijnen  

 Heer onze Heer  (J. Bredewout) 

 Luister naar zijn stem  (Mozart |/ P.R. Witteveen) 

 O, wat een dag  (arr. H. v.d. Maten) 

Samenzang : De dag door uwe gunst ontvangen 

 Kun je nog zingen, zing dan mee  (vaderlandse liedjes | arr. D. v.d. Stouwe) 

 

 



 

 

 

 

 

 

   vraag 
 

Wilt u dit programmaboekje in de Dorpskerk laten 

liggen voor andere bezoekers van deze Open Dag? 

Bedankt en een fijne dag verder! 

Taakgroep Contact  

 

 

 

                                                                             boekentafel 
 

Goede boeken kunnen veel betekenen voor geloofsgroei! Het assortiment van onze 

boekentafel is daarom veelzijdig en wordt met zorg uitgekozen.  

Op de boekentafel vindt u lectuur over geloofsopbouw, theologie, romans en ook 

kinderboeken. Ook lectuur over|voor zending, evangelisatie en pastoraat is bij ons op 

voorraad. Mocht het boek dat u zoekt niet voorradig zijn dan kunnen wij het altijd 

voor u bestellen. Daarnaast heeft de boekentafel een groot aanbod aan wenskaarten, 

boekenbonnen, belijdenisgeschenken en kindercadeautjes en muziek. 

Vandaag vindt u de boekentafel op de marktkraam náást de pastorie, direct aan het 

toegangspad naar de Dorpskerk. Kom gerust even kijken!  

 

 

   contact 

 

 

website  

Meer info over de hervormde gemeente Hierden: 

www.hervormdegemeentehierden.nl 

 

predikant 

Ds. B.J. van de Kamp, Zuiderzeestraatweg 151 

3849 AD Hierden. Telefoon:  (0341)  45 19 27 

e-mail: bjvandekamp@hetnet.nl 

 

organisatie open dag: Taakgroep Contact 

 

         ontwerp www.top-designer.nl 

 
 
 
 
 

                                                                                     TOT ZIENS IN DE DORPSKERK 

http://www.hervormdegemeentehierden.nl/
mailto:bjvandekamp@hetnet.nl
http://www.top-designer.nl/

