
  690-700 n. Chr. Willibrord evangeliseert Zeeland 

1150 reeds sprake van een houten kerk 

1181-1200   kerk gebouwd op initiatief Abdij Echternach, wordt “Coldekirca” genoemd 

1521 verbod lezen, verspreiden boeken Luther in Middelburg, Luther in kerkelijke- 

en rijksban 

1534 Zeeuwen, ook uit Koudekerke?, gaan met Wederdopers naar Münster, 

stichten Gods Rijk.  

1535 eerste martelaren op markt bij stadhuis  Middelburg 

1555 troonafstand Karel de Vijfde, meer vervolgingen door Philips de Tweede  

1558 Gereformeerde kerkenraden in Vlissingen en Middelburg, minder invloed 

Luther, Dopersen  in de marge, meer invloed Calvinisten 

1566 30  juni eerste hagenpreek in Nederland te Dishoek, duinvallei bij toren 

Kaapduin, pastoor Joris te Koudekerke naar hagenpreek, toont sympathie 

voor de nieuwe leer, huisdiensten  

1572  kerk gaat in vlammen op, Spanjaarden verdreven de Geuzen die vanuit onze 

kerk Middelburg bestookten, Zeeland nog meer Calvinistisch 

1572- 1574  katholieken trekken weg naar o.m. Vlaanderen 

1583 1e  predikant in Koudekerke Pieter van den Broucke 1602-1604 en 2e 

predikant Waleus in Koudekerke, zij werkten mee aan NT van de 

Statenvertaling, net als Joost van Laren (1617-1619) te K. 

1614 start herbouw  kerk op Dorpsplein    

1650 kerk herbouwd, zijvleugels niet nodig meer, minder kerkgangers 

1816 Koning Willem 1 stelde de Hervormde kerk als staatskerk in, wel verzet 

1834 Afscheiding door Hendrik de Cock, niet veel invloed in Koudekerke, ontstaan 

Christelijk Gereformeerde Kerk 

1886 Doleantie door dr. Abraham Kuyper, leden breken met Hervormde 

staatskerk, ontstaan van Nederduits Gereformeerde kerk (Dolerend), werd 

beschouwd als voortzetting van de NH- kerk 

1887 Nederduitse Gereformeerde Kerk in Nederland komt samen in een schuur 

(Tramstraat)  

1892 samengaan uitgetredenen Ned. Hervormde Kerk en Nederduitse Geref.  

Kerk. Ontstaan Gereformeerde Kerken in Nederland, zo ook in K., anderen 

bleven bij hun kerk, versplintering! 

1911 verbouw consistorie 

1934 pastorie Geref. Kerk en kerk aan Tramstraat wordt vergroot 

1952 verbouwing/renovatie Hervormde Kerk   1962-1964 grondige restauratie 

NH-kerk, o.m. pleisterlaag buiten weg, dak, herstel  verrotte uiteinde balken 

en ijzeren ramen 

1963  nieuwbouw Gereformeerde Immanuëlkerk 

2005 Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk in Koudekerke weer samen met 

Evangelische-Lutherse Kerk: PKN (Protestantse Kerk in Nederland)! 
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