
  

Vorden Kerkstraat 2    Dorpskerk of Antoniuskerk

Op deze plaats, in het centrum van Vorden stond eeuwenlang een kerk. De eerste kerken waren van 

hout, maar al voor 1235 werd hier een kerk van steen gebouwd, in de romaanse stijl met halfronde bogen, 

nog te zien aan het ingangsportaal.

Na diverse verbouwingen zien we nu de kerk grotendeels in de vroeg gotische stijl, kenmerkend zijn de 

spitsbogen. 

De toren is 44 meter hoog, de kerk bestaat uit een middenschip, een noordelijk zijschip en een koor.

Vorden Dorpskerk

  

Bij een restauratie in 1899 werden in het koor originele plafondschilderingen uit 1520 ontdekt 

Maar de schilderingen zijn toen na een aantal jaren onder een 

pleisterlaag weggewerkt.

In 1998 zijn de plafondschilderingen weer gedeeltelijk zichtbaar 

gemaakt. De conditie van de schilderingen  was slecht maar het 

bleek dat de vele kalklagen deze schilderingen hadden beschermd 

tegen verval.

Zo kunnen we nu genieten van de afbeeldingen van vijf heiligen, 

bladeren en bloemen, een uil, een ekster en twee zwaluwen, die 

door onbekende kunstenaars 500 jaar geleden zijn gemaakt. 

  

Een bijzondere steen met een reliëfvoorstelling van de aanbidding van het Kind door Maria, 
Jozef, Engelen en een herder, gemaakt in de 16de eeuw

Naast de preekstoel zien we een nis, 

waarschijnlijk een hagioscoop.

Dat was een muuropening waardoor 

mensen die in de kerk niet gewenst 

waren, toch de dienst van buitenaf 

konden volgen.

  

Het Lohman-orgel

In het begin van de 19de-eeuw wilden de kerkgangers een instrument van allure, een groot 

orgel voor de begeleiding van de gemeentezang tijdens de vieringen in de kerk. 

Balgentreders / calcanten / orgeltrappers

In 1828 werd gestart met de bouw van het orgel door H.B. Lohman uit Groningen en in 1834 werd het 

orgel in de kerk geplaatst.

In 1915 is er een elektrische windmotor aangesloten op een van de oude blaasbalgen, tot die tijd zorgden 

balgentreders / calcanten / orgeltrappers voor de nodige wind.

In 1955 is het orgel ingrijpend gerestaureerd en in 1982 weer zoveel mogelijk teruggebracht naar de 

oorspronkelijke situatie, maar zonder balgentreders.


