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Bericht van Vrienden van het Duyschotorgel  

 
 
Wim Anceaux nodigt de Vrienden van de Grote Kerk in Dordrecht en de Vrienden van het Duyschotorgel en andere 
belangstellenden uit mee te gaan naar de Hillegondakerk, de oudste (1250) kerk van Ro erdam, voor een rondlei-
ding en een concert.  
 

Datum:   Zaterdag 4 juni 2016 
Tijd:   Rond 12.30 is de kerk open en zal koster Frans van Vliet u van harte ontvangen. 
Vervoer:  Eigen vervoer 
Adres kerk: Kerkstraat 43, 3054NB Ro erdam (hoofdingang) 

 Kerkdreef 2, 3054 GS Ro erdam (ingang via begraafplaats). 
Kosten:  Aan de uitgang van de kerk staat een collectebus voor uw bijdrage in de onkosten. 
 
Parkeren: Vlakbij de kerk kan dat problemen geven. 
  Parkeren (plm. 5 minuten lopen) bij het Raadhuis en (voorheen) van der Valk restaurant in de  
  C.N.A. Looslaan. 
Openbaar vervoer vanaf Ro erdam Centraal tramlijn 4 rich ng Molenlaan, uitstappen Bergse Dorpsstraat. 
 

Voor meer informa e kunt u contact opnemen met Wim 
Anceaux (Dordrecht) 
078 – 617.41.48  /  06.40.35.90.62 
willem.anceaux@gmail.com 
 

De vaste organist van de ‘Hillegonda’, Aad van der Hoe-
ven, zal er om 13.00 uur een orgelconcert op het Abra-
ham Meere orgel verzorgen. Dit concert in het kader van 
‘In the Picture’.  
 

De kunstschilder/tandarts Hans Kleinjan zal jdens het 
spelen van de verschillende orgelwerken een aantal doe-
ken schilderen, geïnspireerd door de gespeelde werken. 
 

Overige informa e 
Hillegersberg was een kleine zelfstandige gemeente totdat ze op 1 augustus 1941 door de gemeente Ro erdam werd geannexeerd. Echte 
‘Hillegersbergernaren’ noemen het centrum van Hillegersberg nog steeds het 'dorp'. De Hillegondakerk is gebouwd op een donk (een zandrug 
in het veengebied) met een oude ruïne van een niet herbouwd kasteel (‘Huys ten Berghe’) en omringt door een fraaie begraafplaats. Rond 
1250 werd, volgens de historie, werd het houten kerkje vervangen door een stenen. 
De kerk hee  een orgel van Abraham Meere uit 1830 (gerestaureerd in 1982) en veel glas‐in‐loodramen met hierin uitgebeeld diverse Bijbelse 
verhalen. Na afloop is het mogelijk dat er enkele bezoekers plaatsnemen achter de speeltafel. 
Er komt, door een deskundige, uitleg over de geschiedenis van Hillegersberg, het ontstaan van het dorp, het kasteel, de kerk en de begraaf‐
plaats.  
Een rondwandeling over de begraafplaats is aan te bevelen. Er zijn diverse gra elders die schots en scheef rond de ruïne van het kasteel lig‐
gen. Er liggen beroemde mensen begraven zoals Willem Ruys, de Ro erdamse reder die in 1942 samen met andere bekende Ro erdammers 
uit wraak door de Duitsers werd gefusilleerd. Henk Chabot, kunstschilder/beeldhouwer en oprichter van het ChabotMuseum in Ro erdam is 
hier begraven. Kopstukken in de poli ek zoals Kees van Dijk en Willem Albeda. Befaamde organisten zoals Addie de Jong en Frans van Tilburg. 
De begraafplaats hee  een prach ge natuur en is een oase van rust bij het vlakbij voorbij razende verkeer. 
Na afloop van deze ac viteiten is het zeker de moeite waard door het 'dorp' een wandeling te maken langs de Bergse plassen en over de 
Straatweg, die vanwege de puissant rijke bewoners op Ro erdamse wijze tot 'Quote Goot' is omgedoopt. 

Het orgel van Abraham Meere 
uit 1830  

Aad van der Hoeven, organist 


