Restauratie Johanneskerk voltooid
door Frits van Lochem
Op 1 september 2006 werd met een feestelijke bijeenkomst de afronding van de maar liefst 15
jaar durende restauratie van de Johanneskerk gevierd .De onthulling van de gereconstrueerde
zonnewijzer door Ru Otten vormde de symbolische handeling voor die afronding. Ru Otten
(83) kwam deze eer toe omdat hij bijna een halve eeuw actief was in het kerkenwerk en wel in
diverse hoedanigheden, waarvoor hij al eerder zowel een koninklijke als een kerkelijke
onderscheiding ontving. Hij nam ook het voortouw bij de diverse geldwervingsacties ten
behoeve van de restauratie.

De onthulde zonnewijzer.
fotocollectie F. van Lochem
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De zonnewijzer
De zonnewijzer was sinds mensenheugenis totaal verweerd en niet meer als zodanig
herkenbaar .Volgens Gerrit Sasbrink uit Dedemsvaart van de Zonnewijzerkring die het model
heeft gemaakt en de uurlijnen heeft ingetekend, was de oude zonnewijzer naar schatting ca.
200 jaar oud en vervaardigd van Baumberger zandsteen, dat feitelijk minder bestand is tegen
weersinvloeden dan Bentheimer zandsteen .Deze zonnewijzer zat bovendien niet in de muur,
maar op de steunbeer, waardoor de erosie nog sterker was. De gereconstrueerde zonnewijzer
is van Franse kalksteen en zal volgens steenhouwerij Slotboom langer meegaan dan zijn
voorganger. De originele schaduwgever en de bevestigingspennen zijn na behandeling
opnieuw gebruikt. De zonnewijzer is niet groot van afmeting. In Gelderland zijn nog
ongeveer tien protestantse kerken met een zonnewijzer, meestal groter dan die van de
Johanneskerk.
Wie bij zonneschijn probeert te zien hoe laat het is, zal overigens ontdekken dat de
zonnewijzer een andere tijd aangeeft dan ons horloge. Vroeger had men plaatselijke zonnetijd
en nu hebben we midden-Europese zonetijd . Een zonnewijzer loopt altijd achter .
Het is misschien een wat ingewikkeld verhaal , maar wanneer de zon op z’n hoogst staat is het
12 uur op de zonnewijzer. Bovendien loopt de zon ook nog voor of achter op de tijd (ca.15
minuten) en hebben we te maken met zomer- en wintertijd.
Nu is de zonnewijzer slechts een ornament . Vroeger vervulde hij een functie, namelijk het
torenuurwerk op tijd te zetten. De luidklokken konden dan ook op de juiste tijd geluid worden
om de gemeente op te roepen voor de kerkdienst.
Tot zover Gerrit Sasbrink uit Dedemsvaart.

Oudste gebouw
De Johanneskerk is het oudste gebouw in het dorp Lichtenvoorde en was dat ook in de
vroegere gemeente Lichtenvoorde. Alleen de kapelruïne in Vragender (1444) is veel ouder,
maar dat kun je geen gebouw meer noemen. Voor de nieuwe gemeente Oost Gelre gaat het
niet meer op, want Groenlo heeft nog oudere gebouwen.
De Johanneskerk is gebouwd in 1648 als protestantse kerk en daarmee in wijde omtrek de
oudste protestantse kerk. In de Tachtigjarige Oorlog werden maar weinig kerken gebouwd
Waar de reformatie werd doorgevoerd, ging de bestaande Rooms-katholieke kerk over naar
de ni-je lere.
Volgens het proefschrift van dr. M.Z. Ozinga uit 1929, De Protestantsche Kerkenbouw in
Nederland van Hervorming tot Franschen tijd ( NX 2.983) is de eerste protestantse kerk in
Willemstad gebouwd (1596-1607), gevolgd door de Amsterdamse Zuiderkerk (1603-1611).
Tot 1650 vermeldt zijn chronologische lijst totaal 36 protestantse kerken in het gehele land,
waarvan de meeste in het westen van het land, alleen in Amsterdam al zes. Lichtenvoorde
komt echter niet op deze lijst voor. Dit komt vermoedelijk doordat de Johanneskerk
gedeeltelijk op de fundamenten van de oude kapel uit 1496 is gebouwd en wellicht zijn meer
restanten van de oude kapel gebruikt. Immers in 1496 had Frederick van Bronkhorst een
kapel doen timmeren. De Acheologische werkgroep heeft in 1996 onderzoek gedaan naar de
funderingen van de kapel en deze fundering is ter plaatse gemarkeerd en er is een
informatiebordje bij geplaatst. Deze kapel was wellicht evenwijdig aan en buiten de
kasteelgracht gebouwd boven een veenbrug .Een en ander blijkt uit een oorkonde van 20 juni
1496.
De gegevens over de bouwhistorie zijn ontleend aan het kerkarchief en de beschrijvingen van
A.W. Polders in het boekje 1648-1998 50 jaar Johanneskerk alsmede die van J.J. Seekles in
het boekje Inventaris van de archieven van de hervormde gemeente Lichtenvoorde 1625 –
1983 en uit het boek De gemeente Lichtenvoorde 1815-2005 van Hans de Beukelaar .
De kapel was eertijds gewijd aan St. Antonius Abt en later aan Johannes de Doper.
Met de komst van de Staatse troepen in 1616 werd ook in Lichtenvoorde de reformatie
ingevoerd en werd de kapel dus vanaf die tijd protestants. Aangezien de kapel bouwvallig
was geworden werden bouwplannen gemaakt voor een nieuwe kerk .Reeds in 1627 werd
gecollecteerd onder de troepen van Prins Frederik Hendrik die voor Grol lagen .
De prins zelf schonk 63 ritsen daklijen. Het protestantse bestuur heeft zich zeer ingespannen
om bekendheid te geven aan de bouwplannen en stad en land werd afgereisd door meerdere
personen om geld in te zamelen .Het duurt echter nog tot 1645 dat zoveel middelen bijeen zijn
dat men de plannen kan doorzetten. Eén van de belangrijkste initiatiefnemers, richter Burman
of Baerman overlijdt eind 1647 nog voor de kerk goed en wel gebouwd is . Hij ligt begraven
onder de grote zerk vóór de preekstoel.
In 1651 blijkt dat de kerk nog lang niet klaar is, terwijl er al een flink tekort is dat in de loop
der jaren nog moet worden aangezuiverd. Het dak geeft nog heel lang problemen, het is niet
afgeschot, het lekt en ‘s winters moet de koster sneeuwruimen in de kerk. In 1659 wordt een
deurwaarder op pad gestuurd om achterstallige betalingen voor begravingen in de kerk binnen
te halen . Met dat geld kan het dak vochtdicht gemaakt worden. Maar in 1680 blijkt het dak
weer open te liggen en wordt alle medewerking gevraagd om op de halve kerk en kooreind
een nieuw leiendak aan te brengen.
Vanwege geldgebrek kon de kerk ook pas zeer geleidelijk van inventaris worden voorzien. De
eikenhouten preekstoel (die er nu nog staat) is gemaakt in 1682 voor 90 gulden..Ook de
vervaardiging van kerkenraadskasten en banken in 1689 geven blijk van dat geldgebrek. Pas
in 1695 wordt er een zoldering in de kerk aangebracht. In 1694 wordt de grootste klok (uit
1649) hergoten omdat die was gebarsten.

In 1722 werd een verzoek gericht Aan haar Excellentie de Hooghgeboorne Vrouw Louise
Charlotte gebooren Rijksgravin van Schwerin Vrijvrouw van Heijden possideerende Vrouw
van Lightenvoorde en Wildenborch, om alhijr in de Kercke een Orgeltien te doen setten.
Behalve toestemming heeft ze ook een bedrag beschikbaar gesteld.
In 1723 werd een gebruikt orgel gekocht voor 350 gulden van ene Heer van Wijnbergen en
door orgelmaker Dietrich Martens uit Vreden in de kerk gezet.

Oudste afbeelding van de Johanneskerk met het
kasteel. De tekening is in 1743gemaakt door Jan de
Beijer. Het kasteel is rond 1778 gesloopt.
Uit: H. Romers, Achtiende eeuwse gezichten van
steden, dorpen en huizen. collectie H. Hanselman

Op deze detailtekening zien we dat er op de kerk twee hanen staan. Een op de toren en
een tweede op de sluiting van het tentdak boven het koor.
Aan de oostkant van de toren zien we ook nog een dakkapel.

Sinds de bouw in 1648 is de kerk niet uitgebreid of anderszins grondig gewijzigd . Dat valt
ook op te maken uit de oudste afbeelding van de kerk, gemaakt door Jan de Beijer in 1743.
In 1762 –1764 zijn belangrijke werkzaamheden uitgevoerd, te.weten het restaureren en
vernieuwen van torenspits en het dak van de kerk.
Op zondag 24 november 1799 ’s morgens om 6.00 uur wordt freule Judith van Dorth in de
kerk begraven. Zij was op 22 november 1799 in Winterswijk geëxecuteerd, nadat zij daags
ervoor door een militaire rechtbank aldaar ter dood veroordeeld was wegens het uitsteken van

een Orange vlag en Orange versierd naar Lichtenvoorde en Groenlo komen rijden en het
uiten van opruiende taal tegen de patriotten van de Bataafsche Republiek en tegen de Franse
invloed. Hermine Manschot-Tijdink bracht in 1999 een boek uit over het leven van Judith
van Dorth, getiteld: Een allerneeteligst caracter.
Rond 1806 zijn diverse herstelwerkzaamheden aan het kerkgebouw uitgevoerd.
In 1817 zijn de twee klokken hergoten door J.R.Voigt uit Zeddam.
In 1828 en wel op 13 maart wordt Greetje Bosker als laatste bij de kerk begraven.
In 1842 werd door Jacobus Armbrost te Haaksbergen een nieuw orgel gebouwd met gebruik
van bijna al het pijpwerk van het oude instrument. De kosten bedroegen 950 gulden.
Blijkens de notulen van de kerkvoogden en notabelen van 3 februari 1860 wordt besloten om
een kerkeraadskamer aan de kerk te bouwen. De kosten worden begroot op fl. 480,- . Op 3
december 1860 had de openbare aanbesteding plaats in de herberg van J.B.van Lochem.Het
werk werd gegund aan F.O.Venderbosch. Tevens worden de muren van de kerk opnieuw
gevoegd met Portland cementmortel en de in de kerk zichtbare scheuren in de westmuur
gerepareerd. De kosten worden begroot op totaal fl. 882,75. In 1870 vinden weer reparaties
plaats aan de torenspits voor fl. 560,-.
De kerkmuren worden in 1882 opnieuw onderhanden genomen . Architect Ovink uit
Doetinchem is hierbij ingeschakeld om een bestek te maken. De kosten voor de
muurreparaties worden begroot op fl.2.500,-. Voor die tijd toch een fiks bedrag.
Kennelijk niet voor heel lang is dat afdoende, want in 1904 wordt geklaagd over gevallen
braak of puin rondom de kerk en in de notulen van kerkvoogden en notabelen van 6 december
1904 staat :
‘Wat kunnen wij doen om een einde te maken aan den treurigen toestand van het terrein
rondom de kerk en van de kerk zelf…’
Ds. P.Veen stelt voor een hek te plaatsen om het terrein en de kerk te doen bepleisteren.
Kerkvoogden en notabelen zijn het hiermee eens. Er wordt afgesproken dat ds.Veen in
onderhandeling zal treden met architect Post in Winterswijk en om prijsopgaaf te vragen .
Ook wordt besloten tot het plaatsen van een hekwerk rond de kerk, aan alle zijden op de
grenslijn, met dien verstande dat een pad gelaten zal worden tussen de kerk en het huis van
de heer Venderbosch waardoor er een toegang tot het Hof blijft.
De opgave van architect Post komt op fl. 1.789,- voor de beportlanding met blokversiering
en steigerwerk, het maken van 3 stoepen, houten beschot onder de pannen, deuren uitstukken,
klankborden herstellen, schilderwerk en wijzerplaat, het werk op stenen voet en straat in orde
maken. Het werk wordt onderhands aanbesteed en gegund aan aannemer Post te
Lichtenvoorde voor fl. 1.313,- en het hekwerk aan smid Tijdink voor fl. 274,-. en vervolgens
voorjaar 1905 gerealiseerd.
Het bepleisteren van oude muren werd in die tijd wel meer toegepast. Onder andere de Oude
Calixtuskerk in Groenlo en Jacobskerk in Winterswijk werden eind 19de eeuw bepleisterd.
Later, bij restauraties, zijn bij deze kerken de pleisterlagen weer verwijderd . Maar net zoals
bij de Johanneskerk zijn bijvoorbeeld in Gendringen en Terborg pleisterlagen wel in
restauraties betrokken.
Het afsluiten van het kerkterrein met een hekwerk leverde destijds nog een conflict op met het
college van burgemeester en wethouders. Uiteindelijk werd de kerk door het kantongerecht in
het gelijk gesteld.

In de vergadering van kerkvoogden en notabelen van 16 december 1921 wordt gesproken
over de slechte toestand waarin de consistoriekamer verkeert en men vindt hem bovendien
veel te klein . Gemeentelid L. Dorst , oprichter van het waterschap, is tevens architect en hij
heeft vrijwillig een plan met bestek voor een nieuwe consistoriekamer gemaakt, waarvoor hij
achteraf beloond werd met twee schilderijen.
De begroting komt op fl. 4.700,- voor de bouw en fl. 800,- voor de inventaris. De bouw wordt
na onderhandse aanbesteding gegund aan de Gebr. Otten voor fl. 4.473,-.
Ook aan de toren moet nog voor fl. 1.000,- noodzakelijke reparatie worden uitgevoerd en de
inventaris valt uiteindelijk ook duurder uit. Het totale werk komt op fl. 6.900,- dat geheel met
geleend geld wordt gefinancierd. Van de oude, afgebroken consistorie is helaas geen enkele
tekening of afbeelding bewaard gebleven.
Op 17 november 1927 wordt besloten een heteluchtverwarmingsinstallatie aan te leggen .
Hiertoe moet een stookhok met kelder worden gebouwd voor de ketel en de kolenopslag .
Dat wordt begin 1928 gerealiseerd . De installatie is van Beukers Verwarming te Rotterdam,
die op het terrein van kerkverwarming een sterke reputatie had. De kosten hebben bedragen
fl. 1.481,- voor het stookhok met kelder en fl. 2.195,- voor de gehele installatie.
Een jaar later volgt elektrisch licht.

Deze foto is van vóór 1932. De kerk heeft
nog gedeeltelijk een pannendak.
fotocollectie F. van Lochem

In 1932 werden de beide grote dakvlakken van nieuwe leien voorzien.Tevens worden goten
en afvoerleidingen aangebracht; kosten ca fl. 3.000,-.
In 1934 en 1935 worden plannen gemaakt voor een nieuw kerkinterieur. Het oude interieur
vond men niet meer in overeenstemming met de waardigheid van de eredienst, bovendien is
de indeling onpraktisch en zijn er te weinig zitplaatsen , blijkens een schrijven van predikant
ds. E. Jansen Schoonhoven.
De destijds bekende kerkarchitect Ferdinand B. Jantzen uit Amsterdam die ook de
voormalige ‘School met den Bijbel’ en de naastgelegen hoofdenwoning in Vragender heeft
ontworpen, werd uitgenodigd een plan te maken.

Kerkinterieur vóór de
restauratie van 1936.
fotocollectie Fr. van
Lochem

In 1936 werd het werk uitgevoerd. Van het meubilair werden alleen de preekstoel uit 1682 en
twee oude psalmborden gehandhaafd. Om meer zitplaatsen te creëren werd het orgel van zijn
kast ontdaan en met een voor die tijd modern front op een hoger gelegen plateau geplaatst. Zo
kwam de oude orgelgaanderij volledig beschikbaar voor kerkbanken.
Bij deze restauratie wordt op 21 februari 1936 het stoffelijk overschot van de freule van Dorth
nog opgegraven en na onderzoek op dezelfde dag herbegraven. Hiervan is een protocol
opgemaakt op 24 februari 1936, getekend door ds.J.G. Knottnerus, predikant te Varsseveld,
ds. E. Jansen Schoonhoven, predikant te Lichtenvoorde, J.H. Hulshoff, arts en A. Kammeyer,
dagelijks opzichter van de restauratiewerken.
Ook komt een oude frontbalk tevoorschijn met het opschrift : “ Salich syn die geene die Godts
wordt horen ende dat selve bewaren Luc.11 vers 28 Anno 1648” Deze balk heeft na
behandeling weer zijn oorspronkelijke plaats in de balustrade gekregen.
Totaal wordt deze restauratie begroot op fl. 8.500,-, per saldo komen de kosten op fl. 9.553,De restauratie werd aanbesteed en gegund aan resp. uitgevoerd door :
Aannemer Te Mebel, vloeren , deuren
voor fl . 2.837,Herstel en verplaatsing orgel aan firma J. Reil te Rotterdam
voor fl. 850,Glas–en verfwerkzaamheden aan fa. Huinink en Heuzinkveld
voor fl. 1.079,
Kerkmeubilair H.van Lochem
voor fl .2.692,Overige kosten loodgieter/elektricien en kleine posten
fl. 764,Architectkosten , reiskosten en kosten opzichter
fl. 1.331,
De maker van het kerkmeubilair was mijn vader. Na Lichtenvoorde heeft hij via architect
Ferd.B. Jantzen nog een opdracht voor een kerkinterieur verworven, nl. van de Lutherse kerk

in Bussum .Voor die tijd wel lastig, zo’n eind weg. Net als in de Johanneskerk staat het daar
ook grotendeels nog.

Interieur na de restauratie 1936.
fotocollectie F. van Lochem.

Nou ja, restauratie, het was feitelijk een interieurvernieuwing. Hierbij werden ook de fraaie
gebrandschilderde ramen aangebracht, naar een ontwerp van de architect uitgevoerd door het
atelier Schooneveld te Amsterdam. In deze ramen zijn achtereenvolgens hoofdmomenten uit
het evangelie uitgebeeld, respectievelijk de door de ster geleide wijzen uit het Oosten,
Jezus’doop door Johannes de Doper, Kruis met doornenkroon (achter de preekstoel), Maria
Magdalena ontmoet de opgestane Heer bij het graf en tenslotte Jezus’hemelvaart.
Het middenraam in de zuidmuur geeft een aantal wapenschilden weer.

Raam met schilden, links
boven: schip met kruiszeil
1936, rechts boven:
Koninklijk Nederlands
Wapen , midden links : Van
Dorth 1799 ,midden rechts:
Het Hof ,links onder:
Burman 1647 en rechts
onder Bronkhorst 1496.
fotocollectie H. Hanselman

Begin 1940 is de torenspits aan de beurt voor nieuwe leien en hoekkepers en een nieuw
uurwerk. Ook de dakschilden op het koor worden van nieuwe leien voorzien. Het werk wordt
uitgevoerd door de fa. Sigtenhorst uit Doetinchem, de fa. Straks brengt nog verstevigingen
aan in de toren. In juli 1940 is het werk gereed; totale kosten fl. 2.418,61.
In de notulen van 18 april 1941 staat dat bij onderhoud aan het orgel is gebleken dat een
grondige restauratie nodig is, kleine herstellingen zullen niet baten.Bovendien wil men het
instrument uitbreiden en ook de toegang verbeteren. Er wordt prijsopgave gevraagd.
Orgelbouwer H.W.Flentrop in Zaandam voert het werk uit in 1942 .Door de oorlog vlot het
werk niet zo snel. Het orgel wordt uitgebreid met een bovenwerk en een zwelkast, een
nieuwe Trompet 8’en Bourdon 16’ voor het hoofdwerk, alles pneumatisch.
Daar voor de pijpen eigenlijk niet het goede materiaal beschikbaar is, worden zinken pijpen
gemaakt. Deels werd betaald met meel, wat men in Zaandam beter kon gebruiken dan geld.
Zelfs toen het orgel allang klaar was gingen er lege orgelpijpenkisten naar Lichtenvoorde en
werden die in het stookhok van de kerk gevuld met zakjes meel, dat ’s avonds na spertijd in
het donker per fiets bij molenaar Van Wijngaarden werd gehaald over het pad dat van de
molen naar de Dijkstraat liep, dan een klein eindje Dijkstraat en gauw Het Hof op tot achter
bij de kerk, waar koster Hondorp al stond te wachten. De gebroeders Buijnink waren al over
met elk een zak meel maar Flentrop kwam pas veel later opdagen. Op de Dijkstraat was hem
de zak meel van de fiets gevallen en alleen lukte het hem niet om die er weer op te krijgen.
Hij kreeg gelukkig hulp van politieagent Vink zodat hij tot opluchting van de anderen veilig
aankwam.
De eindafrekening van de orgeluitbreiding was fl. 4.079,- .

Orgel zoals dat in 1936 op een hoog plateau
werd geplaatst.
fotocollectie F. van Lochem

Orgel na de uitbreiding 1942 tot aan de restauratie in
1982.
fotocollectie F. van Lochem

In 1942 werden de klokken uit 1817 gevorderd door de bezetter en uit de toren gehaald.
Ze zijn nooit meer teruggevonden.
Na de oorlog werd onder de toren in de hal een gedenksteen aangebracht, ter nagedachternis
van de vier gemeenteleden, die tengevolge van de oorlogshandelingen 1940-1945 om het
leven zijn gekomen.

De steen is gemaakt door
steenhouwerij Führen uit
Winterswijk
foto H. Hanselman, collectie
VOL.

De kerkvoogdij beijverde zich na de oorlogsjaren om te zorgen dat er weer luidklokken in de
toren konden komen. Dit resulteerde in de levering van drie nieuwe klokken in het voorjaar
van 1949, gegoten door klokkengieterij Van Bergen in Heiligerlee. Ze zijn op de 1ste Paasdag
1949 in gebruik genomen, een kleine klok, toon 3; een middenmaat, toon gis en een grote
klok, toon f . Totaal fl. 10.074,75 .
De klokken werden tot ca. 1966 handmatig geluid. Ondergetekende heeft er vroeger zijn
eerste zakcent mee verdiend. Iedere dag enkele minuten eerder uit school, want om 12.00 uur
was het klokluiden.
Het is niet bekend wanneer dat klokluiden ‘s middags om 12,00 uur precies is ingesteld. Van
het luiden ’s avonds om 9,00 uur is dat wel bekend.
Uit de kerkenraadsnotulen blijkt dat op 1 december 1684 is besloten dat: ‘de coster van nu aff
aen alle avonde te 9 uiren een goede poos de klock sall trecken en een teeken geven dat het
9 uire is.
Rond 1966 werd het uurwerk vernield door de val van één der eigen gewichten die boven in
de toren hingen. De staalkabel bleek te zeer door roest aangetast. Daarna werd omgezien naar
een electrisch aangedreven uurwerk en tevens werd een klokluidinstallatie gemonteerd.
Het oude vernielde uurwerk werd van de hand gedaan. Uiteindelijk is dat terechtgekomen bij
klokkenmaker Emaus te Groenlo, die het uurwerk helemaal heeft gerestaureerd.
In 1990 werd dit gerestaureerde uurwerk van Emaus gekocht en het staat sedertdien onder de
toren in de hal .Hoewel het zou kunnen, bedient het niet de wijzerplaat.

Het gerestaureerde uurwerk
zoals dat tegenwoordig in de
hal onder de toren staat.
fotocollectie H. Hanselman

De nieuwe klokken staan
klaar om in de toren
gehesen te worden . Op
deze foto uit 1949 staan
v.l.n.r. koster G.J.Hondorp,
kerkvoogd G.W.Kuijk,
president-kerkvoogd
J.F.W.Buijnink, Ds
.A.van Heerden en
kerkvoogd, W.B.Geessink.
fotocollectie G.
Eppingbroek.

Eén van de nieuwe klokken wordt
omhoog getakeld.
fotocollectie F. van Lochem

In 1969 was de heteluchtverwarmingsketel aan het eind van zijn dagen. Ook het tongewelf
vertoonde scheuren en de kerk was toe aan een opknapbeurt. Een nieuwe centrale verwarming
werd aangelegd, een nieuw tongewelf is aangebracht en de kerk werd geschilderd.
In de jaren zeventig bleek het orgel het niet goed meer te doen. Door de hoge plaatsing in de
kerk en door de invloeden van de centrale verwarming raakten de windladen lek en het orgel
ontstemd. Nader onderzoek leverde op dat het een zeer waardevol orgel betrof, mede door het
zeer oude pijpwerk van vóór 1723. Door orgeladviseur A.van Beek werd in 1980 een plan
opgesteld waarbij het instrument weer als een balustradeorgel in een gereconstrueerde kast
zou worden geplaatst, zoals Armbrost dat in 1842 heeft gedaan. Eén oud paneel van die
orgelkast lag nog in de toren. Zijn plan scoorde goed bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg en zo kon de restauratie eind 1981 van start met een behoorlijke
restauratiesubsidie. Orgelbouwer was ook nu weer de fa. Flentrop in Zaandam. De
toevoegingen uit 1942 zijn tenietgedaan en de zinken oorlogspijpen gingen gretig van de hand
en brachten dus nog geld op voor de restauratie. Daarnaast werden er diverse acties gevoerd
onder het motto ‘Laat het orgel niet de pijp uitgaan’.
De door Flentrop gemaakte orgelkast werd in geschilderd eiken uitgevoerd door schilder Theo
Mellink. Deze schildertechniek werd vroeger veel toegepast . Lang niet alle tegenwoordige
schilders beheersen dit werk nog. Er werd een nieuw bovenwerk ingebracht en een nieuwe
trompet . Het instrument werd in september 1982 opgeleverd en feestelijk in gebruik
genomen op 24 september 1982. De hele orgelrestauratie met bijkomende timmerwerk kostte
om en nabij fl. 250.000,- .

Het orgel na de restauratie 1982 en…. zoals
het ook vóór 1936 was.
foto H. Hanselman, collectie VOL

In 1983 bleek bij inspectie door de Monumentenwacht dat de ijzeren ringen, waarmee het
torenkruis vastzit door roest zodanig waren aangetast dat vernieuwing noodzakelijk was.
Haan , kruis en pijnappel van de toren en ook het kruis op het kooreinde van de kerk worden
eraf gehaald . De torenhaan blijkt zelfs uit drie delen te bestaan, elk deel van verschillende
leeftijd en ook zitten er kogelgaten in, vermoedelijk uit de oorlog.
Het middenstuk is het oudste en dateert vermoedelijk uit de 17de of 18de eeuw.De staart is
wellicht 19de eeuws en de kop is van ijzer, vermoedelijk uit 1914-1918, want die wordt
beoordeeld als een oorlogsoplossing.
Besloten wordt de oude haan pensioen te geven en een nieuwe te maken, waarvoor de oude
model heeft gestaan. Na grondige behandeling van de ijzeren delen en vergulden van de
pijnappel en nieuwe haan worden ze weer geplaatst.De oude haan is verder reeds uitvoerig
beschreven in periodiek nr.28 van begin 1994.
Er is destijds een gedicht gemaakt over de oude haan, dat u elders in dit nummer aantreft.

En nu de restauratie van 1991 – 2006
Met de afronding van de restauratie wordt een periode van 15 jaar afgesloten waarin het
kerkgebouw in verschillende fasen onder handen werd genomen. Nemen we daar de
voorbereiding bij dan moeten er nog zeker een jaar of vier worden bijgeteld. De eerste brief is
van mei 1986 van de kerkvoogdij aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, waarin de
zorg over de toenemende scheurvorming aan de orde wordt gesteld.
In 1991 werd met de restauratie van het kerkschip begonnen. Nieuwe leien op het hele dak,
nieuwe hoekkepers en noklood, nieuwe koperen goten en een nieuw tongewelf. Verder werd
de verlichting vernieuwd en ook de ketel van de centrale verwarming werd vervangen. Het
muurwerk moest nog wachten maar de oude schoorsteen werd wel afgebroken en er werden
enkele steunberen versterkt gefundeerd. Hoofdaannemer was de fa. Hulshof uit Steenderen en
architect was Ovink uit Doetinchem en adviseur ir.J.Meffert..De totale kosten van deze fase
aren fl. 455.000,-.
Het kerkdak wordt voorzien van
nieuwe leien.
fotocollectie F. van Lochem

In 1993 werden de ramen en de raamtraceringen onder handen genomen, glas van nieuw lood
voorzien en herplaatst met voorzetramen, waarbij nieuwe natuurstenen onderdorpels werden
aangebracht, terwijl staanders waar nodig, zijn gerepareerd. Uitvoerenden waren: hetzelfde
architectenbureau, Hulshof Steenderen, De Corbeel Winterswijk en glazenier Van der Wal uit
Vorden. ; kosten wan deze fase fl. 208.000,-

De ramen zijn uitgenomen
voor het opnieuw verloden.
fotocollectie F. van Lochem

Inmiddels werd ook gespecialiseerd onderzoek door ingenieursbureau Peree naar de
fundering gedaan in verband met verdere werking van de toren. In 1996 was de
torenfundering dringend aan de beurt in verband met de verzakkingen. Door daling van het
grondwaterpeil bleken de houten palen, waarop de toren was gefundeerd, aan de bovenkant
verrot. Dus moest de hele vloer, trap en oude kastruimte eruit. Een nieuwe fundering werd
onder de toren aangebracht en ook de westmuur van de kerk werd hierbij betrokken, waarbij
ook de forse scheuren werden gerepareerd. Jorissen en Simonetti uit Doetinchem begeleidde
het werk, dat werd uitgevoerd door de Bouwbedrijven Tempo BV en Guus Lubbers., kosten
van deze operatie ca. fl. 271.000,-.
Een nieuwe stevige fundering
wordt aangebracht.
fotocollectie F. van Lochem

Op 24 november 1999 werd ter gelegenheid van het feit dat 200 jaar daarvóór de freule van
Dorth werd begraven in de kerk een plaquette onthuld nabij de plaats van het overigens niet
gemarkeerde graf .
In 1999/2000 is het zogenoemde ’opgaande werk’ van de toren gerestaureerd. De oude
pleisterlaag werd verwijderd en scheuren in de muren geheeld. Ook zijn waar nodig nieuwe
balken aangebracht en is de torenspits geheel gedekt met nieuwe leien en hoekkepers.
Ook dit omvangrijke werk werd begeleid door Jorissen en Simonetti uit Doetinchem en
uitgevoerd door de bouwbedrijven Tempo BV en Guus Lubbers en leidekkersbedrijf
Koenders uit Neede . Deze restauratiefase kostte fl. 718.000,-.

.

De toren wordt in de steigers gezet.
Gedeeltes van draagbalken worden vervangen.
Op 22 maart 2000 wordt door Ru Otten met Ds Hinkamp de haan herplaatst.
fotocollectie Fr. van Lochem

Het zou bijna zes jaar duren voordat de laatste fase ter hand kon worden genomen.
Afhankelijk van de beschikbaarheid van restauratiesubsidie werden de diverse fasen met
onderbreking van enkele jaren uitgevoerd. Nu de restauratiesubsidiebudgetten steeds verder
achterbleven bij de behoefte kon nog in geen lengte van jaren gerekend worden op een
beschikking. Om nu toch tot een afronding te komen, werd met de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg in 2004 overlegd om de in beginsel subsidiabele restauratiekosten om te
zetten in een meerjarenonderhoudsplan met een totale looptijd van 10 jaar. De subsidie wordt
daarbij uitgesmeerd over 10 jaar, terwijl de werkzaamheden in 2005 en 2006 werden
uitgevoerd en gewoon onderhoud in de resterende jaren. De toestemming hiervoor is voorjaar

2005 afgekomen. De subsidie moest dus wel voor een belangrijk deel voorgefinancierd
worden. Dus nu kon ook de laatste restauratiefase van start, in september 2005, ze is begin
augustus 2006 afgerond.

De noordmuur na afbraak stookhok en verwijdering oude pleisterlaag
fotocollectie Fr. van Lochem

De laatste fase betreft het kerkschip ontdoen van de oude pleisterlaag en afgebrokkelde
waterlijsten, het uithakken van de scheuren , het slopen van het oude stookhok en het opzetten
van een nieuwe pleisterlaag, het schilderen van het muurwerk binnen en het schuren en
opnieuw lakken van het kerkmeubilair, het verwijderen van de beide voorste banken en het
aanhelen van de vloer. Het werk werd begeleid door de Stichting Behoud Kerkelijke
Gebouwen in Gelderland en uitgevoerd door aannemersbedrijf Wilmink-Oosterveld uit
Borne, Guus Lubbers, Slotboom Winterswjjk, Fleurbaaij Aalten en de schildersbedrijven Fa.
B.F. Lefering & Zn. en Frans Reinders.
Met de restauratie als geheel is veel geld gemoeid. De totale kosten over 1991 tot en met 2006
hebben tussen 1,1 en 1,2 miljoen Euro bedragen.Restauraties van monumentale
kerkgebouwen worden gesubsidieerd, maar vanwege de beperkte overheidsbudgetten is het
steeds een langdurig traject.
Effectief heeft de restauratie geen 15 jaar geduurd maar bij elkaar zo ongeveer 2,5 jaar.
Ook vanuit de landelijke Hervormde Kerk werd de restauratie financieel ondersteund met
een bedrag ad € 54.454,- totaal voor de gehele restauratie.
Daarnaast werd voor totaal € 125.000,- ontvangen van steunfondsen uit het gehele land.
Ook plaatselijk is gedurende het restauratietraject veel geld bijeengebracht met allerlei acties,
zoals collecten, rommelmarkten, boekenbeurzen, bazars , bingo-avonden, kledinginzameling,
waarbij veel mensen actief zijn geweest en koren zongen en muziekkorpsen speelden voor het
restauratiefonds. Ook plaatselijke bedrijven werden benaderd en gaven voor de restauratie. De

maandelijkse kledinginzameling loopt nog gewoon door, want zoals bij alle restauraties in
het verleden zijn ook nu nog niet alle uitgaven gedekt.
De Johanneskerk kan de tand des tijds weer doorstaan . De kerk heet nu officiëel nog
Hervormde kerk maar dat zal medio 2007 veranderen in Protestantse kerk. Dat klinkt
verwarrend, want je zou zeggen Hervormd is toch ook protestant en in de volksmond was het
toch al de Protestantse kerk. Hoe zit dat nu ? In 2004 zijn landelijk drie kerkgenootschappen
gefuseerd, te weten de Nederlandse Hervormde kerk, de Gereformeerde Kerken en de
Lutherse kerk in de landelijke koepel Protestantse Kerk Nederland , afgekort PKN.
In navolging hiervan zal in 2007 de Hervormde gemeente Lichtenvoorde fuseren met de
Gereformeerde kerk Lichtenvoorde. De nieuwe naam wordt dan Protestantse gemeente
Lichtenvoorde. De fusie is feitelijk de laatste formele stap want er is al jaren sprake van een
volledige samenwerking.
De Johanneskerk blijft de kerk van de gefuseerde gemeente en er zijn plannen om de huidige
consistoriekamer (niet in de restauratie meegenomen) te vervangen en daaraan tevens een
nieuw kerkelijk centrum te realiseren , waarbij nog het achterdeel van het naastgelegen pand
zal worden betrokken. Dus concentratie van alle activiteiten op één plek, maar voorlopig is
dat nog toekomstmuziek.

( foto gerestaureerde kerk)

De kerk is gereed en moet er
weer een hele poos tegen
kunnen.
fotocollectie Fr. van Lochem

