
Reactie Hervormde wijkgemeenten 2&7 op het Toekomstbeeld Binnenstad Dordrecht 
 
Onderwerp: "Slijpen aan een diamant" 

 

Geachte heer Bakker, 

 

Namens de Hervormde wijkgemeenten 2&7 neem ik contact met u op met als aanleiding het 

rapport: "Slijpen aan een diamant".  

 

Een prachtig rapport wat ervoor zorgt dat het hart van een Dordtenaar sneller gaat kloppen. 

Mooie toekomstplannen voor een prachtige stad! Een stad die vraagt om getoond te worden 

aan haar bewoners en daarbuiten.  

 

Kort wil ik u onze wijkgemeenten voorstellen om vervolgens tot enkele kanttekeningen te 

komen bij het rapport. Wij als Hervormde wijkgemeenten, met haar 800 leden, maken 

dankbaar gebruik van de Augustijnenkerk. Denk hierbij aan de zondagse erediensten, 

bruiloften, begrafenissen en andere activiteiten zoals jeugdwerk, zaterdagopenstellingen en 

evangelisatiewerk. Daarnaast wordt de kerk regelmatig verhuurt voor concerten, livestreams 

en opnames. U begrijpt dat al deze activiteiten het rapport en de daarin uitgewerkte plannen 

prima naast elkaar kunnen bestaan. 

 

Graag willen we wel de volgende twee zaken onder de aandacht brengen.  

In het rapport staat de Augustijnenkerk (pagina 16) ingetekend als een museum. Dit is niet 

juist aangezien het hier een kerkgebouw betreft.  

Daarnaast wordt er geschreven over verdere ontwikkeling van de horeca. Persoonlijk hou ik 

ervan om uit eten te gaan of een bakje koffie op het terras te nemen. De gezelligheid die een 

terras (horeca) met zich meebrengt kan (helaas) ook voor rumoer, onrust en herrie zorgen. U 

begrijpt dat we daarom blij zijn met de gekozen locaties om de horeca uit te breiden, 

aangezien die op ruime afstand van de Augustijnenkerk liggen. Wel willen we dit onder de 

aandacht brengen zodat er bij het concretiseren van de plannen rekening gehouden wordt met 

de Augustijnenkerk en haar functie.  

 

Erg enthousiast zijn we overigens ook over de plannen voor het Museumkwartier. Momenteel 

zijn we in gesprek met het Dordrechts museum om een samenwerking aan te gaan waarbij de 

Augustijnenkerk een rol zal gaan spelen bij de rondleiding georganiseerd vanuit het Hof.  

 

Inmiddels zult u doorhebben dat we welwillend staan tegenover de plannen die gemaakt zijn 

en daar zelfs actief in betrokken zijn, maar ook behoedzaam zijn omdat we de 

Augustijnenkerk graag willen behouden als plaats waar we in rust en vrede ons geloof kunnen 

belijden. 

 

Zou u zo vriendelijk willen zijn om mij kort een reactie te sturen waaruit blijkt dat deze mail 

op de juist plaats is aangekomen en meegenomen zal worden in de stukken? 

 

Alvast bedankt en mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het uiteraard graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan-Willem Krowinkel 

Kerkrentmeester Hervormde wijkgemeente 2&7, Dordrecht 


