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Inleiding 
Van 1572 tot 1954 bevonden zich in Dordrecht de volgende Ned. Hervormde kerkgebouwen. 
Tot na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) kon de Ned. Hervormde Gemeente volstaan met de drie 
middeleeuwse kerkgebouwen: de GROTE KERK, de AUGUSTIJNENKERK en de NIEUWKERK (gesloten in 
1960). Vooral na 1918 vond uitbreiding van de stad plaats met nieuwe woonwijken. 
De eerste hervormde kerk in wijk De Staart, met de naam NOORDERKERK, was een houten kantine, 
onderdeel van de in 1924 naar Amsterdam verhuisde machinistenschool van de Koninklijke Marine, en 
stond naast scheepswerf De Biesbosch. Dit oude gebouwtje, gehuurd door de Hervormde Gemeente, 
werd in 1949 vervangen door een nieuw stenen kerkgebouw aan de Noordendijk in opdracht van de 
Stichting Noorderkerk. 24 maart 2002 vond hier de laatste dienst plaats en werd de kerk eigendom van 
Pinkstergemeente Het Keerpunt. 
In de wijk Oud-Krispijn werd aan de Bosboom Toussaintstraat in 1928 de eerste rechtstreeks door de 
Ned. Hervormde Gemeente bekostigde kerk gebouwd met de naam ZUIDERKERK, later Johanneskerk 
genoemd. In 1983 kwam het kerkgebouw in bezit van buurtcentrum De Buitenwacht.  
De Dordtse PAULUSKERK werd gebouwd in 1954. Sinds januari 2019 gesloten vanwege de zeer slechte 
toestand van de betonnen vloeren, werd de kerk 10 oktober 2021 weer in gebruik genomen. In 
onderstaand artikel zal nader op de bouw van de Pauluskerk worden ingegaan. 
 
Plannen voor de bouw van de Pauluskerk 
De stadsuitbreiding met de wijk Nieuw-Krispijn (1940-1965) tussen de Krispijnseweg en de 
Mariannestraat maakte het noodzakelijk in deze jonge wijk een nieuwe kerk te stichten om het 
kerkenwerk in dit stadsgedeelte te kunnen verwezenlijken. 
12 oktober 1951 werd de Amsterdamse architect ir. Jordanus (Daan) Roodenburgh (1886-1972) 
uitgenodigd door het College van Kerkvoogden der Ned. Hervormde Gemeente te Dordrecht: 
 

‘Een enkel jaar geleden mochten wij reeds een portefeuille van Uw werk bezichtigen, van hetwelk 
wij ons sedert nader op de hoogte hebben gesteld. 
Wij wenden ons thans tot U met de vraag, of U ook bereid is voor onze gemeente een ontwerp te 
maken voor een kerk met bijgebouwen in de uitbreiding van Dordrecht. Gedacht wordt aan een 
accommodatie voor 1000 personen en wel in dier voege, dat 300 plaats vinden op een balcon of in 
een afsluitbare vleugel, een en ander nader vooraf met U te bespreken.’ 
 

Wie was architect Roodenburgh? 
Over zijn opleiding is weinig bekend. In 1916 vestigde hij zich als zelfstandig 
architect aan de Pieter Lastmankade 4 in Amsterdam. Zijn werken waren zeer 
divers. Deze omvatten woningen, kerken, scholen, meubelontwerpen, winkels, 
grafmonumenten, etc.  
Na 1920 begon Roodenburgh met het bouwen van grote woningblokken in 
Amsterdam, sterk gerelateerd aan dat van de ‘Amsterdamse School’. 
Kenmerkend voor het werk zijn het steeds terugkerend zadeldak, krachtige 
verticale vormen en baksteenmotieven. De kwaliteit van zijn werk was van zeer 
hoog niveau.  

Omstreeks 1929 kreeg Roodenburghs werk een totaal ander karakter. Hij begon met het bouwen van 
een lange reeks gereformeerde en hervormde kerkgebouwen. Op 67-jarige leeftijd maakte hij het 
ontwerp voor de Dordtse Pauluskerk. 
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De visie van Roodenburgh op protestantse kerkbouw 
30 maart 1954 gaf architect Roodenburgh op verzoek van de bouwcommissie een lezing  ‘inzake 
Kerkbouw in Dordrecht’. De bouw van de Pauluskerk was toen al in een vergevorderd stadium.  
Eerst gaf hij uiting aan zijn oprecht gemeende gevoelens vanwege het medeleven en de grote 
offervaardigheid: ‘om in deze tijd een kerk te bouwen zonder steun van Rijk of Gemeente is alleen 
mogelijk door een levende kerk, een geloofsgemeenschap die vertrouwen heeft in het heden en geloof 
voor de toekomst.’  

‘Velen hebben zich in de voor- en 
naoorlogse jaren in woord en geschrift 
verdiept in de bouw en het wezen van 
de protestantse Kerk en het 
Kerkgebouw. Men trachtte te komen tot 
een Kerkgebouw waarin de geest van 
rust en sfeer, eenvoud en voornaamheid, 
vorm en kleur, die de oude kerken 
kenmerkten, maar dan meer voor onze 
tijd, met onze mensen en middelen.  
De studie van dr. Abraham Kuyper 
(1837-1920) in zijn boek ‘Onze 
Eeredienst’ (1911),  de verzamelde 

studies van prof. Bakhuizen van den Brink en vele studies op dit gebied in de naoorlogse jaren getuigen 
van een ernstig streven om te komen tot waarlijk protestantse kerkbouw als cultuurverschijnsel. 
In hoeverre wij onze kerkbouw, in een tijd van economische neergang en vervlakking, kunnen maken 
tot het Huis Gods, in dien zin, dat niet alleen het woord en het verstand, maar ook de geest en de sfeer 
de Kerk kunnen maken tot Kunst, als resultaat van de verhouding van mens tot God en de wereld, zal 
de tijd leren. In de Kunst der architectuur dient zij zich daarin in elk geval uit te drukken.  
De Kerk leert uitdrukkelijk dat alles wat men doet, dit moet zijn ter eere Gods. Het Kerkgebouw, voor 
welk levensterrein ze ook bestemd is,  dient in haar verschijning de boodschap die de Kerk te brengen 
heeft, waardig te zijn, daar de mens gesteld wordt tegenover God, de Verhevene.’ 
 
De Pauluskerk als cultuurmonument 
De opbouw van de Pauluskerk met zijn losstaande klokkentoren (campanile) doet duidelijk denken aan 
de vroegchristelijke en romaanse basilica: een kerk met een narthex of voorhal, middenschip, 
zijbeuken en liturgisch centrum, het geheel overdekt met een zadeldak. 
Linksonder: basilica Sant’ Apollinare Nuovo in Ravenna (It.), zesde eeuw; midden: basilica Santi Pietro e 
Paolo in Agliate (It.), tiende eeuw; rechtsonder: Pauluskerk in Dordrecht, 1954. 
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De indrukwekkende bakstenen voorgevel van de Pauluskerk heeft tussen vier taps-toelopende 
steunberen drie hoofdingangen, elk met dubbele deuren. Tussen de drie bovenliggende langwerpige 
vensters en de ingangen is in rechthoekige vlakken fraai siermetselwerk geplaatst met beeldhouwwerk 
(linksonder). Deze bouwwijze had architect Roodenburgh eerder toegepast voor de Hervormde Kerk 
van Renkum, in gebruik genomen 18 januari 1950 (rechtsonder). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boven de hoofdingangen heeft de toen jonge talentvolle Dordtse beeldhouwer Hans Petri (1919-1996) 
geheel belangeloos drie terracotta hoofden met handen gemaakt; links een zingende en rechts een 
biddende mens. De afbeelding in het midden stelt de eed op de Bijbel voor. Op het kaft van de Bijbel 
staan de letters Α(lpha) en Ω(mega).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van het College van Kerkvoogden ontving Hans Petri 16 oktober 1954 de volgende dankbetuiging: 

‘Het College van Kerkvoogden der Hervormde Gemeente, alhier, gevoelt behoefte U zijn bijzondere 
dank te betuigen voor Uw geste om de drie door U geboetseerde figuren als schenking ter 
beschikking te stellen voor de Pauluskerk. Het is het algemeen gevoelen, dat de gevel van dit 
bedehuis door de plaatsing daarvan een grote verrijking en een zinvolle verdieping heeft ondergaan. 
Wie een werk als deze kerkbouw onderneemt, is geneigd van tijd tot tijd terug te denken aan de 
kunstenaars, die in vroeger eeuwen kathedralen bouwden. De moderne tijd bouwt geen kathedralen 
meer, maar dank zij Uw geprezen medewerking zal ook dit meer bescheiden kerkgebouw toch in zijn 
uiterlijke verschijning reeds iets aan de gelovige ziel te zeggen hebben.’ 

 
Via de hoofdingang komt men in een ruime narthex of voorhal die leidt naar de kerkzaal. Vanuit de hal 
kan men langs twee trappen het grote balkon bereiken, met circa 200 zitplaatsen.  
Op de wand tussen de voorhal en de kerkzaal heeft de Dordtse kunstenaar Philip Kouwen (1922-2002) 
een wandschildering aangebracht met de symbolen van de vier evangelisten, de tetramorf. 
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Links: symbolen van de vier 
evangelisten, de zogenaamde 
tetramorf; geschilderd door 
Philip Kouwen, 1954. 
Rechts: tetramorf, met kruis en 
Lam, van ivoor, circa 1050. 
 

De oorsprong van de tetramorf is ontleend aan de Bijbelboeken Ezechiël 1 vers 10 en Openbaring 4 vers 
7. In de beeldende kunst heeft men getracht deze vier dieren, ook wel de vier Levenden of tetramorf 
(Gr. vier vormen) uit te beelden als symbolen van de vier evangelisten. 
De eerste die de gedachte van het viertal der evangeliën in verband bracht met het kosmische getal vier 
(symbool van volmaaktheid) en met de grootheid van Christus was de kerkvader Ireneus van Lyon (140-
202). Hij wijst erop dat de kerk gegrondvest is op het ene Evangelie.  
Volgens de kerkvader Hieronymus (347-420) verwijzen de vier Levenden naar de vier evangeliën: 

- de mens (Mattheüs) begint met de afstamming van Christus  
- de leeuw (Markus), begint met de stem van de roepende in de woestijn 
- de adelaar (Johannes) begint bij het Woord dat bij God is 
- het rund (Lucas) begint met de priester Zacharias.                            

Paus Gregorius de Grote (540-604) is, evenals Ireneus, van mening dat de vier Levenden verwijzen naar 
Christus: 

- de mens verwijst naar Zijn geboorte 
- het rund naar Zijn dood 
- de leeuw naar Zijn opstanding 
- de adelaar naar Zijn hemelvaart. 

De symbolen van de vier evangelisten zijn gegroepeerd rond het kruis. Centraal in het kruis staan de 
letters IHS: Iesus Hominum Salvator (Jezus, Redder der mensen). 
 
Het interieur van de Pauluskerk 
Bij het betreden van de kerkzaal (circa 650 zitplaatsen binnen een vierkant) vanuit de narthex of 
voorhal valt direct het ruime, rustgevende interieur op. 
In de kerkzaal zijn aan weerszijden zes hoogopgaande ramen geplaatst. Ieder raam bestaat uit 144 
glas-in-loodruitjes van zogenaamd cordulée (monumentenglas). 
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Door de Nemaho-kapspanten heeft de kerkzaal een grote breedte- en ruimtewerking verkregen. Dit 
soort spanten die het zadeldak dragen, bestaan uit gelijmde lagen hout. 

           Ramen aan de noordzijde (Paulusplein).                              Nemaho-kapspanten die het zadeldak dragen. 
 
Het liturgisch centrum 

De overgang van het middenschip met banken 
naar het liturgisch centrum wordt gevormd door 
de triomfboog. 
Binnen het liturgisch centrum staan de doopvont 
en de avondmaalstafel. 
In de vroegchristelijke kerk heette dit centrum het 
priesterkoor. Nu zit links en rechts in het liturgisch 
centrum de kerkenraad: ouderlingen en diakenen. 
Centraal in het centrum staat de ‘schoongemet-
selde kansel met opengewerkte  achterwand, die 
te samen als ’t ware één geheel vormen ter ere 
Gods’ (Roodenburgh). Aan de voorzijde van de 
kansel is een kunstig wit kalkstenen 

beeldhouwwerkje geplaatst, voorstellend het Lam Gods met kruisvaandel, geschonken door de 
beeldhouwer Hans Petri. Door de schoongemetselde kansel en het kalkstenen kunstwerk het Lam Gods 
van een grijze verflaag te voorzien is deze eenheid met de achterwand helaas verstoord. 
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De doopvont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op het deksel van de doopvont is 
als handvat een dolfijntje 
afgebeeld. De dolfijn, die volgens 
oude verhalen schipbreukelingen 
veilig naar de oever bracht, was 
ook een symbool van Christus, de 
Verlosser. 

Op de houten schaal van de doopvont staat in kapitalen ‘EN NIEMAND ZAL ZE UIT MIJN HAND ROVEN’. 
 
De vrijstaande toren of campanile 
De toren heeft een vierkant grondvlak met zijden van 3,60 meter. De hoogte is zevenmaal één zijde 

van het grondvlak: 7x3,60 meter=25,20 meter. 
Het uurwerk met verlichte wijzerplaten is bekostigd 
door de gemeente Dordrecht. 
In het opengewerkte bovendeel van de toren hangen 
twee luidklokken. De klokken zijn gegoten bij 
‘torenluidklokken-gieterij ‘Concordia’ Midwolda’ 
en hebben een gewicht van 300 en 160 kg., toon C en 
E. Op de grote klok staat: ONTWAAKT, GIJ DIE 
SLAAPT, en op de kleine klok: D’UREN ZIJN WEINIG. 
De totale kosten bedroegen f 5175,75. 
 
Op de spits van de toren staat een weerhaan met 
symbolen van liefde (harten), hoop (ankers) en geloof 
(haan). De haan strijdt in het geloof tegen boze 
machten, door zijn kop te wenden in de richting 
waaruit de wind, de duistere machten, waait. 
 
Op de nok van het 
dak is boven het 
liturgisch centrum 
van de kerk een 
neerstrijkende  
roodkoperen duif 
afgebeeld als 
symbool van de 
Heilige Geest. 
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18 december 1954 deed het DORDRECHTSCH NIEUWSBLAD verslag van de inwijding van de Pauluskerk, 
waarvan onderstaand een samenvatting. 
 
De Pauluskerk plechtig ingewijd. 
‘Preis und Lob sei unser Gott gesungen’. Dit was de hymne uit een van Bachs Cantates waarmee het 
sinds kort zo genoemd Hervormd Kerkkoor de opening van het samenzijn reliëf verleende. Even 
welverzorgd als deze zang was de toespraak van de president-kerkvoogd, mr. G.J. van Oostveen, die 
allereerst dank bracht aan architect J. Roodenburgh– ‘u moest wel twaalf schetsplannen maken, maar 
alleen omdat gij u zelf zoveel eisen stelde’ – met welke bouwmeester de kerkvoogdij naar sprekers 
oordeel een uitstekende keus had gedaan. ‘U hebt, zei hij, een KÉRK gebouwd en daar was het om 
begonnen. Ook bracht mr. Van Oostveen dank aan de heren Van Wijnen en hun 
werklieden, die zich allen tezamen solide bouwers hebben getoond. 
Dank werd ook gebracht aan het gemeentebestuur voor het uurwerk en de 
verlichte wijzerplaten, het College van Gecommitteerden voor het schenken van 
de Avondmaalstafel en de kunstenaars Hans Petri en Philip Kouwen voor de 
schenking van enkele kunstwerken…… 
Hierna werd het kerkgebouw overgedragen aan de kerkenraad, namens welke 
ds. R.D.J. Beerekamp (rechts) – de oudste der predikanten – als ‘ontvanger’ - 
optrad. 
Twee ouderlingen en twee diakenen droegen hierop de Bijbel, het Avondmaalszilver en de Doopvont 
binnen, hetgeen onmiddellijk werd gevolgd door het luiden van de klokken, in doodse stilte 
aangehoord door de kleine duizend belangstellenden. De Bijbel was een geschenk van mevr. Baan, 
echtgenote van de overleden ouderling Baan. 
Na het uitspreken van votum en zegen door ds. Beerekamp zong de gemeente, onder begeleiding van 
het Spieringorgel, Gezang 272: d ’Allerhoogste zij geprezen, in dit huis en overal! 
 Na het inwijdingsgebed en de geloofsbelijdenis werd het bekende lied ‘Eén naam is onze hope, één 
grond heeft Christus’ Kerk’ gezongen, gevolgd door Schriftlezing: Psalm 23 en Efeze 2 vanaf vers 17. 
Het Hervormd Kerkkoor liet zich hierna horen in het fijngevoelig vertolkte Locus iste van Bruckner. 
 

De predikant ds. J. Hovius (links) had als tekst voor zijn prediking gekozen het 
tweede vers van Psalm 84: ‘Hoe liefelijk zijn Uw woningen, o Heere der 
heirscharen’. Leidende gedachte van de predikatie was, dat het kerkgebouw de 
plaats is voor de persoonlijke Godsontmoeting. 
Na het zingen van Psalm 99 vers 8: ‘Geef dan eeuwig’ eer, onzen God en Heer’, 
sprak architect 
Roodenburgh nog een 
kort dankwoord en 
besloot met ‘dat u met 

uw geloof dit kerkgebouw zult mogen 
bezielen’. 
 
In de wijkzaal hield het College van 
Kerkvoogden tenslotte een ontvangst tijdens 
welke burgemeester mr. Van der Dussen 
getuigde van de blijdschap, die ook in de 
kring van het gemeentebestuur heerst om 
wat hier tot stand kon worden gebracht: 
‘Deze Kerk is een sieraad voor de stad’. 
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Orgel Pauluskerk 
Het orgel is in 1966 als opus 656 gebouwd door de firma 
L. Verschueren (Heythuysen). Het heeft geen front, maar 
het is opgesteld achter openingen in de muur boven de 
kansel (afb. boven).  
Adviseur was Koos Bons te Maassluis. Het orgel is 2 juni 
1966 in gebruik genomen. 
In 1969 plaatste Verschueren vier nog ontbrekende 
registers (zie vetgedrukte stemmen onder). 
 
In 2021 kreeg het orgel een grote onderhoudsbeurt door 
de Dordtse firma J.L. van den Heuvel. De advisering bij 
het groot onderhoud werd namens de Commissie 
Orgelzaken van de Protestantse Kerk in Nederland 
gedaan door Cees van der Poel. Een register (Sesquialter) 
werd met enkele tonen uitgebreid voor een verbeterde 
bruikbaarheid in de praktijk.  
 

  
Hoofdwerk: (C-g3) 
Prestant 8 
Roerfluit 8 
Octaaf 4 
Blokfluit 4 
Superoctaaf 2 
Mixtuur III-IV 
Trompet 
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Bovenwerk: (C-g3) 
Holpijp 8 
Spitsgamba 8  
Prestant 4 
Vlakfluit 2 
Scherp III-IV 
Sesquialter II vanaf f0   
Dulciaan 8 
Tremulant  

Pedaal: (C-f1) 
Subbas 16 
Octaafbas 8 
Gedekt 8 
Fagot 16 
Schalmei 4 

 

3 koppels: 
Hoofdwerk – Bovenwerk 
Pedaal – Hoofdwerk 
Pedaal – Bovenwerk 
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