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Hervormde Kerk
F 8087
Dorpsstraat 12
3209 AG
Hekelingen
1850
Onbekend
Bescheiden neoclassicistische stijlkenmerken; Waterstaatstijl

Een kleine, maar karakteristieke kerk met een bescheiden neoclassicistische uitstraling, vermoedelijk
ontworpen onder invloed van de toen veel voorkomende Waterstaatstijl. De kerk is voorzien van een
kleine, deels inpandige klokkentoren met spits en uurwerk en wordt gedekt door een laag zadeldak.
De kerk is gesitueerd op een afgezonderd stuk land op enige afstand van de dijk. Een kleine statige
laan met zes grote beuken voert vanaf de voet van de dijk via een smeedijzeren hekwerk naar de
entree. De lengteas van de kerk staat haaks op de straat.
De kerk is opgetrokken uit schoon metselwerk met donkere baksteen op een langgerekte
rechthoekige plattegrond. De voorgevel heeft een natuurstenen plint, en een middendeel dat licht
risaleert. Dit deel vormt feitelijk het onderste deel van de toren terwijl het tegelijkertijd het
middenschip van de kerk markeert. Op de begane grond zijn in de voorgevel drie deuren
aangebracht; een centrale dubbele deur in de risalerende torenvoet en aan weerszijden daarvan in
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de beide zijbeuken een kleinere enkele deur. Boven de middelste deur is een ondiep natuurstenen
afdak op bewerkte S-vormige consoles aangebracht. Aansluitend op dit afdak is over de gehele
breedte van de voorgevel een natuurstenen geprofileerde lijst aangebracht. Daarboven bevinden
zich drie rechthoekige vensters met rondbogen. Het grootste venster is aan de bovenzijde (vanaf de
tussendorpels) voorzien van een gedecoreerde lijst en bevindt zich in het risalerende middeldeel.
Hierboven is over de breedte van het middendeel van de voorgevel een geprofileerde natuurstenen
lijst aangebracht. Een lage rechthoekige uitbouw, die boven het zadeldak van middenschip en
zijbeuken uitrijst, markeert de overgang naar de toren. Dit verhoogde deel wordt eveneens gedekt
door een laag zadeldak met licht bewerkte windveren. Aan de voorzijde is een klok aangebracht.
Vanaf hier rijst een vierkante toren omhoog. Boven het dak van de uitbouw is in de zij- en
achtergevels van de toren ook een klok aangebracht. Een geprofileerde natuurstenen lijst markeert
het bovenste deel van de toren dat rondom is voorzien van smalle rechthoekige galmgaten met
rondboog. De torenspits zelf is octagonaal en heeft aan de vier zijden van de toren een daklijst in de
vorm van een fronton. De zijgevels zijn voorzien van hooggeplaatste hoge rechthoekige vensters met
een rondboog. Aan de achterzijde van de kerk bevind zich een moderne aanbouw.
De kerk is relatief goed bewaard en vormt door zijn situering en het omringende gebied een
landmark in de verwegend eenlaags bebouwing van Hekelingen. Het is een goed voorbeeld van een
kleinere dorpskerk met stijlkenmerken van het neoclassicisme of Waterstaatstijl.
Monumentwaardig gebouw vanwege de architectuur-, bouw- en cultuurhistorische waardering. Het
open gebied rondom (de kerkhof) en de korte laan met het hekwerk vormen een sterk geheel.
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