
SINOUTSKERKE

‘S-HEER ABTSKERKENISSE

Resterende vijf middeleeuwse kerken van het Poelgebied, situatie na 1906.

Samenstelling gemeente Goes

Een aantal parochies aan de randen van het Poelgebied verdwijnt in de latere eeuwen.
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DRIE VERDWENEN DOCHTERS
Parochies in De PoelParochies in De Poel

Wissekerke 
Opvallend is dat drie van de acht 
parochies in de loop van de eeuwen 
verdwijnen. De voornaamste oorzaak 
is het krimpen van de dorpen. Hier-
door blijven te weinig mensen over 
om de onderhoudskosten van de ker-
ken te dragen. In 1809 wordt als 
eerste in Wissekerke de kerk af-
gebroken. Het terpachtige terrein 
waarop het gebouw stond, blijft tot 
vandaag de dag in gebruik als be-
graafplaats. De losse kerktoren 
valt in 1872 onder de slopershamer.

Baarsdorp
Vanaf de Reformatie, 1580, gaat 
de hervormde gemeente van Baars-
dorp onder die van ’s-Heer Arends-
kerke vallen. Met enige regelmaat 
worden er hervormde kerkdiensten 
in het oude kerkje gehouden. Rond 
1860 volgt samenvoeging van bei-

de hervormde gemeenten, en wordt 
het Baarsdorpse kerkje overbodig. 
Na twintig jaar leegstand vindt de 
verkoop van de kerk voor afbraak 
plaats. Het enige restant is een 
weide binnen de oude kerkhofmuur.

Sinoutskerke
Vanaf 1666 gaat de hervormde ge-
meente van Sinoutskerke onder die 
van ’s-Heer Abtskerke vallen. Het 

verhaal van de kerk van Sinouts-
kerke lijkt erg op dat van Baars-
dorp, alleen houdt het gebouw stand 
tot 1906. Hoewel er kort tevoren 
nog onderhoud aan het gebouw wordt 
uitgevoerd, wil de samengevoeg-
de hervormde gemeente niet verder 
met twee gebouwen. Sloop volgt dat 
jaar. Iemand die zich ‘Belangstel-
lend Poelvriend’ noemt, spreekt 
weemoedig over het verdwijnen van 

>>
Kerk Baarsdorp kort 

voor de afbraak, 
ca. 1880.

het kerkje. ‘Is het wonder dat ik 
uitriep, zoo als velen met mij zul-
len hebben uitgeroepen: Hoe ellen-
dig, hoe jammer!’ (Goessche Courant 
22 februari 1906). In het in 1906 
herbouwde lijkhuisje op de begraaf-
plaats wordt een oude gedenksteen 
uit 1637 ingemetseld. Tegenwoordig 
is ook hier de begraafplaats het 
enige aandenken aan de verdwenen 
kerk. 

Toren Wissekerke kort voor de afbraak, ca. 1880.

Kerkhof Wissekerke, ca 1920. 

De kerk van Sinoutskerke, ca. 1890.

Cornelis Wisse-
zoon, 1513.

Grafzerk van Corne-
lis Simonsz., over-
leden te Baarsdorp
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Kadasterkaartje 1832, 
Wissekerke wordt foutief Wissenkerke genoemd.

Kadasterkaartje 1832.

Kadasterkaartje 1832.

Baarsdorp in het midden van de 19de eeuw met de kort daarop ge-
sloopte middeleeuwse kerk.

Kerkhofmuur Baarsdorp waarbinnen de kerk stond, 
1980.
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