
De Lambertikerk door de 
eeuwen heen

ZELHEM – In deze kerk kun-
nen bezoekers in hun fan-
tasie 1220 jaar terug in de 
tijd. In 801 na Chr. stichtte 
de monnik Liudger op deze 
plek een kapel. Bij het mu-
seum Smedekinck is een 
replica van deze kapel te be-
zichtigen. Als dit dan geen 
monument is!?

Het huidige kerkgebouw 
stamt uit 1950, opgebouwd 
nadat het in maart 1945 tij-
dens een bombardement op 
Zelhem in puin geschoten 
was. De vorm stamt uit 1662. 
Onder het orgel is een stuk 
muur zichtbaar dat zomaar 
vanaf 1662 de tand des tijds 
doorstaan heeft.
Op zaterdag staan drie orgel-

concerten op het programma 
van circa 45 minuten en op 
zondagmiddag twee keer. 
Dus voor de liefhebbers van 
orgelmuziek een uitgelezen 
kans om in alle rust even te 
genieten.

Tevens draait er een fotopre-
sentatie over mooie details 
van de kerk en de directe om-
geving. Neem ook een kijkje 
in de goed verzorgde liturgi-
sche tuin achter de kerk.

Vrijwilligers van de kerk ho-
pen een ieder in de Lamberti-
kerk te mogen begroeten. De 
openstelling van de kerk is op 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 
uur, op zondag vanaf 13.00 tot 
17.00 uur.

Instrumenten van de Dorpskerk 
Hoog-Keppel worden bespeeld

HOOG-KEPPEL – Tijdens een 
bezoek aan de Dorpskerk 
Hoog-Keppel kan men ken-
nis nemen van tien eeuwen 
bouwhistorie die op panelen 
is weergegeven. Zaterdag 11 
en zondag 12 september staat 
het thema orgel centraal. Het 
mooie hoofdorgel boven de 
ingang van de kerkzaal da-
teert uit 1740 en is het zien en 
beluisteren waard.

Speciaal voor deze dag staan 
er nog twee recent voltooide 
pijporgels, zogenaamde kist-
orgels, die zelfs in een auto 
makkelijk te vervoeren zijn. 
Deze zijn gebouwd door twee 
amateurorgelbouwers uit res-
pectievelijk Drempt en Hoog-
Keppel.
Naast deze drie pijporgels 

staan er ook nog drie instru-
menten die vallen onder de 
categorie: ‘toets en snaar’. Dat 
wil zeggen: een spinet, een 
virginaal en een klavecimbel.
Zes instrumenten die alle-
maal de dag door regelma-
tig bespeeld zullen worden 
door de professionele orga-
nisten/klavecinisten Pauline 
Schenck en Joop van Goozen. 
Bezoekers die zelf voldoende 
vaardig zijn met spelen krij-
gen op verzoek de gelegen-
heid dat ook op deze instru-
menten te doen.

Vooraf al een kijkje nemen in 
de Dorpskerk Hoog-Keppel, 
kan op de site.

■ dorpskerkhoogkeppel.nl

Expositie in het Baakse Martinushuus ‘Baak, uit de kunst’

BAAK – In het Martinushuus, 
een onderdeel van de Neo 
Gotische Sint Martinuskerk, 
een rijksmonument, rond 
1890 onder architectuur van 
Dr. Alfred Tepe gebouwd, is 
zondag 25 juli op spectacu-
laire wijze een expositie ge-
opend met zeven schilders 
en een fotograaf uit Baak. 

Het is zeer bijzonder om te 
zien hoe de schilders en fo-
tograaf geheel in eigen stijl 
hun werk presenteren. Deze 
prachtige ruimte in het Marti-
nushuus is dan ook uitermate 
geschikt voor een dergelijk 
evenement. De activiteiten-
commissie van de Stichting 
Martinushuus heeft ook en-
kele tafels ingericht met mooi 

glas, serviesgoed, speelgoed, 
een boekenspot, en huisge-
maakte jam of moes.
Het Martinushuus is elk 
weekend, vrijdag, zaterdag, 
en zondag open van 12.00 
tot 17.00 uur tot en met zon-
dag 26 september. Tijdens 
de open monumentendagen 
op zaterdag 11 en zondag 12 
september staan de deuren 

al vanaf 10.00 uur open en is 
ook het liturgisch deel zoals 
elk weekend tijdens de expo-
sitie opengesteld voor bezich-
tiging en rondleidingen.
Ook is er de mogelijkheid tot 
een torenbeklimming onder 
begeleiding, hiervoor kunnen 
belangstellenden zich aan-
melden bij Jan Willemsen,  
06-22398114.

Kerktijd in Hummelo

HUMMELO – Rond het jaar 800 
wordt in het huidige centrum 
van Hummelo het eerste 
kerkje gebouwd. Het is van 
hout. Op precies deze plek 
staat nog altijd het huidige 
kerkgebouw. Op de oever-
wal van een rivier die in de 

prehistorie door Hummelo 
stroomde.

De huidige kerk is gebouwd 
in 1838/1839. Samen met het 
nieuwe Dorpshuis ‘De Ruim-
te’ staat de kerk op een arche-
ologische ‘hotspot’. Dat bleek 

bij werkzaamheden in 2015 
om het centrum van Hum-
melo verkeersluw te maken.
Het bodemarchief gaf voor-
werpen prijs uit de IJzertijd, 
de Romeinse tijd en de Mid-
deleeuwen. Plus een eeuwen-
oud kerkhof van menselijke 

graven. Tijdens de Open Mo-
numentendagen zijn belang-
stellenden welkom in de kerk 
en het Dorpshuis De Ruimte. 
Er zijn presentaties over bij-
zonderheden en de geschie-
denis van de kerk en de eer-
dere kruiskerk die op deze 
plek heeft gestaan.

Tijdens de twee openmonu-
mentendagen zullen de be-
zoekers van de Hummelose 
kerk worden ontvangen en 
(eventueel) begeleid. Het is 
aan de bezoeker wat die wil. 
De bezienswaardigheden in 
de kerk worden middels een 
looproute gemarkeerd. In de 
Ruimte zal aanvullend een 
korte PowerPoint presenta-
tie worden afgedraaid. Daar 
hebben de bezoekers tevens 
de gelegenheid (tegen een 
kleine vergoeding) om even-
tueel koffie of thee te nuttigen. 
Op zondag 12 september is de 
kerk opengesteld na de kerk-
dienst (rond 11.30 uur).

Tien wandtapijten in oude St. Joriskerk
DREMPT – Aan de Rijksweg, 
van Doesburg naar Doetin-
chem staat de meer dan 1000 
jaar oude St. Joriskerk. De St. 
Joriskerk was gewijd aan Sint 
Joris, de heilige Georgius. 
In 1067 wordt de kerk reeds 
genoemd. Voordien heeft er 
een, vermoedelijk houten, ka-
pel gestaan. De verbrandings-
resten zijn op de fundering 
van ijzeroer gevonden.

Aan de romaanse toren uit de 
elfde eeuw is een schip ge-
bouwd in Gotische stijl. Het 
bakstenen koor is een eeuw 
jonger. De beeldjes in de 
zuidmuur van de toren zijn 
beschadigd bij de ‘herbouw’ 
van 1868, volgens overleve-
ring zijn het Karel de Grote en 
zijn vrouw.
Ter verbetering van de akoes-
tiek zijn in 1964 tien wandta-
pijten aangebracht. Naar ont-
werp van Gunhild Kristensen 
door de Dremptse bevolking 
in huisvlijt geknoopt, twee bij 
drie meter. 

In de kerk is verder beeld-
houwwerk van Eduard van 
Kuilenburg, gemaakt in 1954. 
In de zuidelijke kapel vindt 
men de symbolen voor de vier 
evangelisten; in de noordelijke 
kapel vier doopsymbolen. In 

de zijgangen, gaande van to-
ren naar koor eerst links en 
rechts de zeven hoofdzonden 
en vervolgens de zeven werken 
van barmhartigheid. Boven de 
kansel staat een duiveltje, bo-
ven het doopvont een engeltje. 

Daartussen in acht beeldjes de 
twaalf artikelen van het geloof.
Tijdens de Open Monumen-
tendagen geopend van 11.00 
tot 16.00 uur.    

■ stjoriskerkdrempt.nl

Expositie ‘Baak, uit de kunst’ in het Martinushuus. Foto: PR

De Hummelose kerk is gebouwd in 1838/1839, Foto: PR

St. Joriskerk aan de Rijksweg te Voor-Drempt. Foto: PR

De Lambertikerk in Zelhem. Foto: PR

Interieur van de Dorpskerk in Hoog-Keppel. Foto: PR

Open Monumentendag Bronckhorst Dinsdag 7 september 2021


