
De kerk

Eerste stappen
Op 18 augustus 1859 namen daarom 130 ‘hoof-

den van huisgezinnen’ het initiatief tot het stich-

ten van een zelfstandige Hervormde Gemeente 

die zich afscheidde van Hervormde Gemeente 

Lochem. De schatting was dat deze nieuwe ge-

meente ongeveer 900 zielen zou gaan omvatten. 

Om dit te verwezenlijken moest er een ‘commis-

sie van uitvoering’ worden benoemd. Het werd 

meteen groot aangepakt. Naast het dagelijks 

bestuur, bestaande uit Mr. I. E. H. Baron van Nagell 

van Ampsen, burgemeester van Laren, en W.C. 

Wansleven Jr. predikant te Lochem, was een aan-

tal grondeigenaren gekozen om zitting te nemen 

in de commissie. Namen die ook op ‘de eerste 

steen’ staan.

De commissie moest de benodigde financiën bij 

elkaar zien te krijgen en riep de hulp in van vele 

wereldlijke en kerkelijke personen en instellingen, 

zoals de Gustaaf Adolf-vereniging en de bekende 

filantroop Heldring in Hemmen. 

De kunstschilders Hein uit Kampen boden spon-

taan twee schilderijen ter verloting aan.  

Burgemeester baron van Nagell gebruikte zijn 

contacten aan het koninklijk hof, waardoor ook 

koningin-moeder Anna Pawlowna van Rusland, 

weduwe van koning Willem de Tweede, een gift 

liet sturen. 

Naar schatting zou er fl. 30.000,- nodig zijn. 

Daarvoor werd een geldlening uitgeschreven. 

Daarvan was fl. 10.000,- bestemd voor de bouw 

van de kerk en de pastorie en de overige fl. 

20.000,- werd tegen 4% uitgeleend. Daarmee zou 

de predikant betaald kunnen worden, omdat 

het gold als een vast inkomen. De lening werd 

afgelost met de gelden, ontvangen voor de huur 

van zitplaatsen in de kerk. 

Grondaankoop
Intussen werd er uitgezien naar grond voor 

kerk en pastorie. J.W. Mellink uit Vorden schonk 

kosteloos 15 roeden grond (10 roeden waren 

Mr. I.E.H. Baron 
van Nagell van 
Ampsen.

Hierboven het Koninklijk besluit waarmee de 
afscheiding met de Hervormde Gemeente Lochem 
een feit werd.

De aanleiding  
In de jaren vóór 1859 rommelde er al een hele tijd wat in de buurtschappen Zwiep, Bosheurne 
en Barchem. 
De weg naar Lochem was lang en soms (door bepaalde weersomstandigheden) zo goed als 
onbegaanbaar. ‘De Hervormde kerk van Lochem kon de gemeenteleden in de buurtschappen 
niet goed bedienen. De vereiste herderlijke zorg kon niet altijd geboden worden en het gods-
dienstig onderwijs aan de kinderen werd node gemist.’ 
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Hiernaast een 
kaart waarop 
te zien is hoe 
onder aan de 
Kale berg de 
buurtschap-
pen Zwiep, 
Barchem en 
Bosheurne  
elkaar raken. 
Op dit snijpunt 
is de Her-
vormde Kerk 
gebouwd. 

ds. A.C. Ducker.
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volgens de berekeningen nodig) waarop de kerk 

gebouwd kon worden. 

Het boerderijtje van Albert Leusink aan de weg 

naar Ruurlo, drie bunder en 42 roeden, werd voor 

fl. 1200 gekocht. Hier zou de pastorie gebouwd 

worden. Het bouwterrein zou gelijk gemaakt 

worden door gemeenteleden en de bomen op 

de grond van de pastorie uit de hand verkocht

Aanbesteding
Op 18 augustus 1860 vond de aanbesteding 

plaats in herberg De Dolle Hoed, nu Bon’Aparte.

De bouw van de kerk werd voor fl. 14.741,- ge-

gund aan W. Lensink, in samenwerking met J.H. 

Lensink, beiden uit Laren, en aan D. J. v.d. Brink, 

loodgieter. 

Horlogemaker Egbert Vlogtman te Lochem werd 

het gegund om voor fl. 170,- een torenuurwerk te 

leveren. Op 25 oktober 1860 werd de eerste steen 

gelegd. 

Eerste kerkenraad 
In de morgen van 20 oktober 1861 waren door 

de manslidmaten als ambtsdragers gekozen: tot 

ouderlingen de heren J. Lindeboom en Ant.  

Esselink en tot diakenen de heren H. J. Scho-

neveld en G. Kottelenberg. Tot kerkvoogden 

werden benoemd de heren B. Arendsen Raedt, J. 

Haselberg en L. Boom en tot notabelen de heren 

B. A. G. Arendsen Raedt, E. Postel, L. Menger en 

G. J. Velderman. Plaatsvervangende notabelen 

werden de heren B. Groot Boevink en B. Nijenhuis. 

Als collectanten werden benoemd de heren  

J. Kottelenberg en G.J. Kornegoor.

Ds. H.P. Schuuring in Ruurlo trad als consulent 

op totdat A. C. Ducker, kandidaat tot de Heilige 

Dienst, op 14 mei 1862 zijn intrede deed. Toen 

werd ook de ‘Commissie van Uitvoering’ opgehe-

ven. 

Inwijding 
Op de middag van zondag 20 oktober 1861 werd 

‘niet-tegenstaande het overschone weder ene 

ontzaglijke menigte uitgelokt om de inwijdings-

plechtigheid bij te wonen. De eerste banken 

werden ingenomen door genodigden en belang-

stellenden van elders, waaronder 18 predikanten 

uit de omtrek. 



Het overige gedeelte werd bezet door de leden 

der gemeente, terwijl de plaatsen die nog onbe-

zet bleven, door vreemden werden ingenomen.’ 

Geschenken 
Van verschillende hooggeplaatsten ontving de 

nieuwe kerkgemeenschap ‘werktuigen voor de 

eredienst’. De kanselbijbel kwam van de heer 

Hoog uit Ter Aar, de Gebr. Wansleven te Zutphen 

schonken een gezang en psalmboek om door de 

predikant te worden gebruikt, Baron de Vos van 

Steenwijk voegde er een toga en baret aan toe. 

De kerkzakjes kwamen van de dames Berendsen 

in Lochem. Mej. van Harlingen uit Lochem schonk 

het doopvont. Haar familie was grondeigenaar 

in Barchem. Baron van Nagell schonk een stel 

tafelgoed voor de viering van het avondmaal, 

terwijl het avondmaalservies werd verzorgd 

door de Weled. Geb. heer C. L. W. van IJzerdijk te 

Amsterdam. Bestaande uit 2 geldschalen, 2 platte 

borden, 1 groot bord, 4 bekers en een grote kan. 

Een keurig bewerkt kistje was er bijgevoegd. 

Ds. Van Marken, predikant van de Westerkerk 

in Amsterdam, die de inwijdingsdienst leidde, 

schonk als persoonlijke gift een prachtig bijbeltje. 

Verder waren er nog andere gaven als bijbels en 

gezangboeken voor de gemeente zelf.   

De voorgangers  
De eerste voorgangers waren bijna allemaal 

zogenaamde ‘candidaten tot de Heilige Dienst’. 

Beginnende predikanten die Barchem als hun 

eerste gemeente hadden. Zij waren goedkoper 

dan gevestigde predikanten, want voor hen hoef-

den geen verhuiskosten betaald te worden. De 

kandidaten bleven maar enkele jaren (de termijn 
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Het schilde-
rijtje dat in de 
consistorie van 
de kerk hangt. 



voor een kandidaat was lange tijd twee jaar). 

Het traktement van de predikant werd gevormd 

door het Rijks Traktement van fl. 500,-, de bijdra-

gen van de gemeente fl. 300,- en het in gebruik 

krijgen van één bunder bouwland (ter waarde 

van fl. 60,-.) Hierover zegt ds. Onnis in 1961 in zijn 

jubileumrede ter ere van het 100–jarig jubileum 

van de kerk: “Zo is de predikant tot op deze dag 

grootgrondbezitter gebleven. In deze tijd zeker 

niet tot zijn plezier, nu de onderhoudskosten 

groot zijn en de hulp miniem.” Hij vindt de pas-

torietuin (Wiedemhof = gewijde grond) duidelijk 

meer een last dan een lust.

Zo zijn de kerk en pastorie gereed voor gebruik 

en kunnen de Bachemers in de eigen kerk ‘ter 

kerke’ gaan. Bij de renovatie van 1924, zo’n 60 jaar 

na de bouw van de kerk, bleek dat met name het 

dak ‘volkomen bouwvallig’ was. Een ingrijpende 

verbouwing was noodzakelijk.

Galerij der voorgangers:
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De predikant 
is tot op deze 
dag groot-
grondbezitter 
gebleven. In 
deze tijd zeker 
niet tot zijn 
plezier, nu de 
onderhouds-
kosten groot 
zijn en de hulp 
miniem.

Kandidaat A.C. 
Ducker 
04.05.1862-
02.07.1865 
Vertrokken naar 
Geervliet

Kandidaat 
M. Rutgers van der 
Liefde 
10.11.1872-
11.11.1877 
Vertrokken naar 
Almelo

Kandidaat 
P.C. van Wijk 
10.09.1865-
28.06.1869 
Vertrokken naar 
Dokkum

Kandidaat 
A.K.E. Horst 
17.02.1878-
23.04.1882 
Vertrokken naar 
de Remonstrantse 
gemeente Lochem

Kandidaat 
A. Modderman 
12.09.1869-
03.06.1872 
Overleden te 
Amsterdam

Kandidaat 
H.R. van der 
Hoeven 
17.09.1882-
11.01.1884 
Vertrokken naar 
Doesburg

Bij de lijst met voorgangers ook de evangelisten die 
verbonden zijn geweest aan de evangelisatie in 
Barchem. De evangelisatie kwam samen in de kapel 
aan de Lochemseweg.  
Van ds. De Jong, die van 10.06.1894 tot 21.02.1895 
is geen foto gemaakt die in de galerij opgenomen 
kon worden. 
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Kandidaat J.A. van 
Krieken 
22.02.1903-
27.10.1907 
Vertrokken naar 
Haaksbergen

Ds. H. Prins de 
Jong 
25.05.1884-
26.04.1885 
Vertrokken naar 
Langezwaag

Kandidaat G. de 
Leeuw 
19.02.1908-1911 
Vertrokken 
naar Klooster te  
Apeldoorn 

Ds. J.M. Vorstman 
14.06.1885-
02.05.1886 
Emeritaat

Ds. M.C. van Wijhe 
04.02.1912-
06.06.1926 
Werd hoofdredacteur 
van Kerk en Volk en is 
in 1953 begraven in 
Barchem

Ds. A.L.G.J. 
Soeters 
12.09.1886-
19.10.1892 
Overleden in Lochem 

Ds. J. Ritter 
19.09.1926-
08.02.1931 
Vertrokken naar 
Ravenstein

Ds. H. Cannegieter 
31.05.1931-
23.08.1942 
Emeritaat 

Kandidaat Joh. ten 
Bruggekate 
19.04.1896-
27.08.1899 
Vertrokken naar 
Westwoud

Kandidaat R. de 
Boer 
08.10.1899-
07.12.1902 
Vertrokken naar 
Culemborg
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Ds. M.W. Bartstra
25.10.1942-
14.08.1948 
Vertrokken naar 
Krommenie 

Ds. J.C. Pak 
11.09.1966-
10.04.1970 
Overleden te 
Barchem

Evangelist 
J. Lubbers 
17.12.1939-
01.04.1946 

Ds. T. Barnard 
04.10.1970-
15.01.1978 
Vertrokken naar 
Bergen NH.

Ds. M.L. Onnis 
06.08.1950-
01.05.1966 
Emeritaat 

Ds. W. 
Bloemendaal 
05.12.1978-
07.09.1986

Evangelist 
G.D. Vosschers 
12.05.1946-
01.12.1957

Ds. A.J. Yntema 
28.09.1986-
07.10.1990 
Vertrokken naar 
Aalten

Evangelist 
F. Eenshuistra 
27.01.1958-
27.02.1966 

Ds. J.A. Antonides 
14.04.1991-
04.04.2004 
Vertrokken naar 
Vroomshoop 



De renovatie van 1924  
Op verzoek van ds. M. C. van Wijhe werd architect 

G. J. Postel uit Lochem aangetrokken voor het 

ontwerp van de  verbouwing die uiteindelijk, 

naast de herstelwerkzaamheden aan dak en mu-

ren, een metamorfose zou betekenen voor het 

oude kerkinterieur.  

De verslaggever van ‘het Vaderland’ schrijft op 12 

juli 1924 over de oude kerk: ‘Het oude inte- 

rieur kenmerkte zich door een vrij lange, hoge 

en kale ruimte, een doorgang in het midden met 

aan weerszijden lange banken, imitatiegotische 

vensters, een kil en koel licht en een onnozel 

preekstoeltje. Zo kwam de kerk in de steigers en 

werd gerestaureerd.’  

Het eindresultaat van de verbouwing mocht er 

volgens hem zijn. Want hij gaat verder: ‘Een kreet 

van verrassing ontsnapte mij, toen ik het kerkje 

weerzag. Het is verkort, zoodat onder een ruime 

orgeltribune een katechisatiekamer uitgebouwd 

is. En het is lager van zoldering geworden. 

Hierdoor zijn de verhoudingen verbeterd. Met 

eenvoudige materialen heeft de bouwmeester 

zijn wijzigingen aangebracht. De wanden zijn 

in zachtgrijze kleur gepleisterd, en onderbroken 

door platte zuilen, van gele en blauwe baksteen 

gemetseld.’ 

Ook werd een nieuw ‘achtdaagsch’ uurwerk geïn-

stalleerd, geleverd door B. Eijsbouts in Asten. Dit 

uurwerk heeft de tand des tijds glansrijk door-

staan. De wijzers en wijzerplaten zijn in de loop 

van de jaren opnieuw verguld.  
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Dhr. J.H. 
Leijenhorst 
16.01.2004-heden

Dit is één van 
de oudste 
foto’s die wij 
kennen van 
de kerk in Bar-
chem. Deze is 
van voor 1900. 
Let vooral op 
de pinakel. Plattegrond van het kerkinterieur van voor de 

verbouwing.



De wijzerplaat aan de oostkant (richting Borcu-

lo) is toen verwijderd. Op foto’s van voor 1924 

is deze wijzerplaat nog zichtbaar. De kerk kreeg 

ook gebrandschilderde ramen met de symbolen 

voor geloof, hoop en liefde. De oude luidklok die 

op 5 april 2000 plaats maakte voor een nieuwe 

luidklok hangt na de herinrichting van 2018 op 

de orgelzolder.

De nieuwe luidklok, geleverd door Koninklijke 

Eijsbouts (F2 toon, met als totaalgewicht 175 kg) 

heeft als opschrift een citaat uit het Bijbelboek 

Prediker: ‘Alles heeft zijn uur en ieder ding onder 

de hemel zijn tijd’. Anno Domini 2000.

Verdere verbouwingen en 
aanpassingen  
Er is in de loop van de jaren heel wat aan het 

kerkgebouw gesleuteld en veranderd. Als eerste 

de interne veranderingen in de zestiger en zeven-

tiger jaren van de vorige eeuw. Kerkblad ‘Boven 

de Bomen’ deelde op 23 oktober 1960 mee dat 

de stoelencollecte fl. 8323,50 had opgebracht. 

Daarna werden de banken in de kerkzaal vervan-

gen door stoelen. 

De tweede grote aanpassing in de kerk was in het 

begin van de zeventiger jaren.

Het orgel uit 1879, dat geleverd werd door dhr. 

Friederich Leichel voor de somma van fl 2000,- , 

heeft meerdere onderhoudsbeurten gekend. In 

1953 merken de orgelbouwers J. de Ko! & zoon 

op dat het ernstig aangetast is door houtworm. In 

1967 stellen ze vast dat het ‘in verregaande staat 

van verval geraakt is’. Zij komen tot de conclusie 

dat herstel ongewenst is en dat er beter een 

nieuw orgel kan komen. Zij bieden aan om een 

nieuw orgel te bouwen voor ca. fl 30.000,- 
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Op de foto (huwelijksinzegening van het bruidspaar Postel-Kreyen-
broek, 1934) is duidelijk te zien dat de preekstoel in een nis tegen de 
buitenmuur geplaatst is. Deze nis volgt de vorm van de met donkere 
schrootjes afgewerkte binnenmuur. Aan beide kanten van de preekstoel 
de banken voor de kerkenraadsleden. 

Werklieden van de verbouwing in 1924. 



Door het faillissement van de firma de Ko! & 

zoon neemt de firma Pels en van Leeuwen uit 

Alkmaar de materialen en de opdracht over en 

bouwt het orgel dat in 1971 in gebruik wordt 

genomen. Een particulier kocht het oude orgel 

voor fl. 500,- en bouwde het voor eigen gebruik 

in een schuur weer op. Door brand is het orgel 

later verloren gegaan. 

De problematiek rond het orgel is aanleiding om 

ook naar andere zaken te kijken. Ds. Th. Barnard 

vraagt in 1970 advies over een mogelijke veran-

dering van het liturgisch centrum. De liturgische 

vernieuwing heeft nieuwe inzichten gegeven 

over de inrichting van de eredienst. Er komt meer 

aandacht voor ‘beweging’ in de kerkdiensten. 

De ruimte rond de preekstoel, zoals te zien op de 

tekening, biedt hiervoor te weinig mogelijkhe-

den.

Op 14 april 1971 komt de Bouw– en Restauratie-

commissie van de Nederlandse Hervormde kerk 

met het advies. Zij stelt voor om het liturgische 

centrum vrij te maken van alle zitplaatsen, de 

achterwand zou geheel glad gemaakt moeten 

worden en in het nieuwe centrum zouden het 

nieuwe orgel links en een preekstoel rechts moe-

ten komen. In het centrum dan nog het doop-

vont en de avondmaalstafel. De preekstoel (uit 
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De indeling 
van het litur-
gisch centrum 
na 1924 tot 
1973. De dia-
ken- en ouder-
lingenbanken 
verdwenen, 
de toog van 
de preekstoel 
werd dicht-
gemaakt, en 
een preekstoel 
uit de kerk 
van Valburg 
wordt passend 
gemaakt voor 
plaatsing te-
gen de rechter 
voormuur.

Verbouwing die in 1992 voltooid is.
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1846) die uiteindelijk geplaatst wordt is afkomstig 

uit de gerestaureerde kerk van Valburg.

Door de verwijdering van het orgel wordt 

geadviseerd om op de gaanderij een dusdanige 

trapsgewijze opbouw aan te brengen dat ook 

vanaf de achterste zitplaatsen het gebeuren op 

het liturgisch centrum goed te volgen is. 

In 1988 is architect ir. L.W. Barneveld in  

Groningen benaderd voor de begeleiding van 

de uitvoering van herstel, c.q. restauratie van 

het kerkgebouw. Een uitvoerige tekening wordt 

gemaakt en de bouwbedrijven Platerink, Schot 

en Warnshuis uit Barchem worden hierbij betrok-

ken. Op 17 augustus 1992 bericht de architect 

dat de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft 

voldaan en dat het werk is opgeleverd.

Kapel en kerk   
Na 42 jaar gescheiden op weg te zijn geweest, 

gingen in 1966 de Hervormde Kerk en de 

Evangelisatie (zie volgend hoofdstuk onder O 53, 

Lochemseweg 19) in Barchem weer gezamenlijk 

verder. De kapel doet dan geen dienst meer als 

kerkruimte, maar krijgt een functie als vergader-

lokaal en ruimte voor activiteiten voor de jeugd. 

Ook werd het gebouw gebruikt als fysiothera-

piepraktijk. De kapel wordt ‘huis der gemeente’ 

genoemd.

In 1979 schenkt de Vereeniging tot Evangelisatie 

de kapel met erf en grond (08.79 ha) aan de Her-

vormde Gemeente in Barchem met de aanteke-

ning dat het onroerend goed minstens 15 jaar 

voor kerkenwerk behouden moet worden. Tegen 

het einde van die periode ontstaan er plannen 

voor een nieuw te bouwen gemeenschapscen-

trum waarin ook de dagopvang, de fysiotherapie 

en de aula een plaats vinden.  

In november 2002 zijn door het verkrijgen van 

een legaat en met de welwillende medewerking 

van de burgerlijke gemeente Lochem zeven 

prachtige kroonluchters en negen wandapplie-

ken in het kerkgebouw aangebracht. 

Dit ter vervanging van de oude kerkverlichting. 

De kroonluchters en wandapplieken zijn afkom-

stig uit het stadhuis van de gemeente Lochem 

en stammen uit het tijdvak 1900-1920. Ze sluiten 

perfect aan bij het interieur van de kerk. 

Kerkenraads-
vergadering in 
de kapel. Op 
de foto v.l.n.r.: 
Jo Nijenhuis, 
Dinie Arfman, 
Trui Broeke, 
Riek Osse-
waldt, Jan  
Esselink,  
Herman Ban-
nink. 

Eén van de kroonluchters, zoals deze nu in de kerk 
hangen.

Op 22 mei 2003 wordt het vergadercomplex o!cieel 
in gebruik genomen met de onthulling van de naam 
De Wingerd.  



20    Boek Barchem

+RRIGVWXś��

VCJB bij hun 121⁄2 jarig jubileum, v.l.n.r. bovenste rij: Bertha Everink, Hendrik Jan Fokkink, Gerritje Pasman, 
Hendrik Dijkman, Arend Jan Bettink 2e rij staande: Jan Pasman, Jan Willem Bröcker, Hanna Harkink, Hen-
drik Jan Bettink, Jan Esselink, Johan Rouwen-horst, Bertha Bannink, Hendrik Jan Vruggink, Sientje Schutte, 
Jan Fokkink, Toos Weustman, Bennie Jansen 3e rij zittend: Jan Nijho", Aaltje Bettink, Henk Vruggink, Gerritje 
Vruggink, ds. Onnis, mevr.  ? ,Jan Hietbrink, Gerritje Harkink, Hendrika Dijkman. 

Zondagsschool VAN DE KAPEL omstreeks 1938, v.l.n.r. onderste rij: Hendrik Smallegoor, Arie kl. Geltink, Ali Kaemingk, Gerda 
Postel, Jan Langwerden 2de rij: Gerda Langwerden, Dika Beltman, Dina Langwerden, Annie Smallegoor, Gerrie Nieuwenhaven, 
Alie Esselink. 3de rij: Gerritje Keppels, Mineke Keppels, Marietje Smallegoor, Thea Kaemingk, Mina Somer, Dina Dinkelman.
4de rij: Bertus Imenkamp, Johan Kottelenberg, Hendrik Jan Beltman, Jan Kottelenberg bovenste rij: Johan Kaemingk, Herman 
Broekgaarden, Hendrik Ruiterkamp, Jan Hofstee, Harm Imenkamp, Jo Postel. 
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In samenwerking met Stichting Spectrum Wonen 

in Lochem worden het appartementen-complex 

Het Station en aan de Ruurloseweg de gemeen-

schaps- en vergaderruimten gebouwd. Op 22 

mei 2003 wordt het vergadercomplex o"cieel 

in gebruik genomen met de onthulling van de 

naam De Wingerd. Op 16 juni 2003 begint de 

sloop van de kapel aan de Lochemseweg. 

Jeugd en jongeren    
De zondagsschool van de Hervormde kerk is 

ontstaan onder ds. Bartstra. Bij zijn afscheid in 

1948 meldt de krant: ‘Zeer velen hebben van 

de gelegenheid gebruik gemaakt om afscheid 

te nemen van ds. Bartstra die binnenkort naar 

Krommenie vertrekt. Namens de kerkenraad 

spreekt eerst de heer Klein Brinke. “Het spijt ons 

dat u Barchem gaat verlaten”, aldus spreker, “want 

er is in de zeven jaren dat u hier bent geweest 

een hechte vriendschap ontstaan. Veel is er in 

de afgelopen jaren tot stand gebracht. Ik denk in 

de eerste plaats aan de zondagsschool die thans 

door ongeveer honderd kinderen wordt bezocht. 

Een aantal dat nog nooit zo groot is geweest.” 

In dit verband richtte spreker eveneens woorden 

van dank tot mevrouw Bartstra die zoveel heeft 

bijgedragen aan de oprichting van verschillende 

jeugdclubs. Het goede contact tussen de domi-

nee en zijn gemeenteleden is verkregen door de 

uitgave van het maandblaadje Boven de bomen. 

De jeugdvereniging is er in eerste instantie op 

gericht om de contacten na de catechisatie te 

onderhouden. 

De rijzende kerk    
De naam Rijzende kerk is later opgegaan in de 

Vrijzinnig Christelijke Jeugd Beweging, waarbij 

ds. Onnis een belangrijke rol gespeeld heeft. 

Als voorzitter heeft Jan Hietbrink hier lange tijd 

leiding aan gegeven.

Er was eenmaal in de 14 dagen een bijeenkomst 

waarbij boekbesprekingen, lezingen of discus-

sies plaatsvonden. Ook waren er sportavonden, 

samen met andere jeugdverenigingen. Eenmaal 

per jaar was er ook een toneeluitvoering waarbij 

bijna alle leden op de planken kwamen. De VCJB 

verzorgde ook ieder jaar een kerstspel. 
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150-jarig Jubileum    
In 2011 vierde de Hervormde Gemeente van Bar-

chem haar 150-jarig bestaan met een jubileum-

maand, oktober 2011. Bij de jubileumactiviteiten 

werd het hele dorp betrokken.

De Barchkerk   
De festiviteiten kenden een hoogtepunt in het 

onthullen van het naambord aan de muur van 

de kerk. Vanaf 2011 heeft de kerk een naam, 

de naam Barchkerk. Het plakkaat werd onthuld 

door Vera Tessemaker, dochter van de toenmalig 

voorzitter van de kerkenraad Gert Tessemaker. 

(Vera was toen het jongste lid van de kinderne-

vendienst.) 

Jubileumnummer  
In de jubileummaand werd ook een jubileum-

uitgave van het BarchKerkblad huis aan huis 

bezorgd. In dit jubileumnummer wordt de ge-

schiedenis van de Hervormde Kerk in Barchem in 

woord en beeld beschreven. Naar aanleiding van 

deze uitgave heeft zich een werkgroep gevormd 

die het op zich nam om de geschiedenis van 

Barchem (voorheen Laren-Zuid) in boekvorm 

weer te geven. Dit boek is het resultaat van dat 

initiatief.

BiM   
Tijdens de jubileummaand, oktober 2011, groeide 

het besef dat de kerkgemeente in de toekomst 

niet meer in staat zou zijn om het kerkgebouw te 

bewaren voor het dorp. 

De stichting BiM, de Barchkerk in het Midden, 

werd opgericht. Stichting BiM organiseert cultu-

rele evenementen in de Barchkerk. Op deze wijze 

beoogt Stichting BiM mensen op een positieve 

manier te betrekken bij het kerkgebouw. Met 

uitzondering van de professionele artiesten en 

muzikanten wordt de gehele organisatie van de 

culturele evenementen verzorgd door vrijwil-

ligers. De opbrengsten van de evenementen 

komen ten goede aan het in standhouden van de 

Barchkerk, het oorlogsmonument in de kerktuin 

en de verzetsbank voor het kerkgebouw.

Herinrichting  
Ook kwam de wens dat het kerkgebouw aange-

past zou moeten worden aan de eisen van de tijd 

en meer toegankelijk gemaakt voor activiteiten 

naast de zondagse kerkdienst en uitvaartdien-

sten. Er werd een commissie samengesteld die 

moest gaan onderzoeken hoe een herinrichting 

van de binnenkant van de kerk de gebruiksmoge-

lijkheden zou kunnen vergroten.

Dit resulteerde in een groots plan. Het hele 

interieur zou aangepakt moeten worden en een 

bijgebouwtje zou de opbergruimte moeten 

uitbreiden. Uiteindelijk bleek dit te ambitieus en 

kreeg de commissie de opdracht om het plan 

opnieuw te bezien en aan te passen aan de finan-

ciële mogelijkheden van de kerkgemeenschap.

In 2017 kwam er een nieuw plan op tafel, dat 

door de kerkenraad omarmd werd en in de 

kerkenraadsvergadering van oktober 2017 lichtte 

de commissie herinrichting de plannen toe. 

Besloten werd om het traject tot herinrichting 

van de Barchkerk in de gaan. 15 November werd 

het plan op een gemeenteavond gepresenteerd 

aan de gemeente. Op 12 april 2018 wordt met 

een gemeenteavond de start gegeven voor een 

obligatie-aktie die onder de Barchemers gehou-

den zal worden.

Op die avond werd ook de ontwikkeling van het 

interieur van de Barchkerk in een presentatie 

weergegeven. 

Op zondag 6 mei 2018 werden de kerkelijke 

attributen als de Paaskaars, bijbel, avondmaalsstel, 
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Plattegrond van het liturgisch centrum van de kerk 
van 1924.

Het nieuwe interieur 2018.

Plattegrond van de kerk 
van 1972.

De plattegrond van de kerk 
van 1861.

doopvont aan het einde van de dienst in de kerk 

naar de Wingerd gebracht. Daar werden tot zon-

dag 21 oktober de kerkdiensten gehouden. Op 

zondag 21 oktober werden aan het einde van de 

kerkdienst de kerkelijke attributen weer naar de 

heringerichte Barchkerk gebracht. Vanaf zondag 

28 oktober 2018 vinden hier weer de wekelijkse 

erediensten plaats.
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Op de foto 
Annie Postel, 
zij zorgde 
jarenlang voor 
de kerkelijke 
administratie.

De kerk rond 1900.

Mevr. Harkink-Hogevonder  (toentertijd het 
oudste gemeentelid) verzorgde  op 22 mei 2003 
de o!ciële opening van de Wingerd.
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Het kerkblad ‘Boven de Bomen’ is een initiatief van ds. Bartstra.  Het is 
het contactblad voor de Hervormde Gemeente Barchem tot het samen-
gaan van de Hervormde Kerk met de Evangelisatie, in 1966. Toen is de 
naam veranderd in ‘Hervormd Barchem’.

In september 2010 kreeg het kerkblad een nieuwe lay-out en is het 
‘BarchKerkblad’ gaan heten, vooruitlopend op de naamgeving van het 
kerkgebouw in 2011, de Barchkerk.

Belijdenisgroep van 1956 voor de kapel: v.l.n.r.: Gerrit Menger, Herman Bosman, Gerrit Luesink, Herman Bannink, Dinie 
Hazewinkel, Bertha Rossel, Gerrie Huurneman, Gerritje Beltman, Ds. Vossers.


