De Martinuskerk van Markelo

De Martinuskerk in Markelo

pag. 1

De kerk van Markelo,
vroeger de Nederlandse Hervormde Kerk, nu de Protestantse kerk van Markelo.
Het kerkgebouw is eigendom van de protestantse gemeente Markelo.
Sinds de Napoleontische tijd is de kerktoren eigendom van de burgerlijke gemeente,
gemeente Hof van Twente.
De toren van de Kerk bestaat uit twee geledingen met er op tentdak. In de zuidmuur
zit de veelhoekig uitgebouwde spiltrap.
Het kerkgebouw is een eenvoudig zaalgebouw uit 1840. De voorgevel bestaat uit
drie traveeën, geleed door pilasters. In het midden de ingang met omlijsting, die
ingang wordt niet gebruikt, de ingang onder de toren is de meest gebruikte.
De zijgevels zijn gedeeld door uitstekende muurdelen (geleed door lisenen) en
voorzien van vensters met ronde bogen.
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De kerk heeft een zandstenen doopvont uit de veertiende eeuw, het wordt nog
steeds gebruikt.
Het orgel is in 1863 gebouwd door C. Haupt, het heeft een drie werken, een
hoofdwerk, een nevenwerk en een pedaalwerk.
In de toren staat een Klokkenstoel met drie klokken, waarvan één gemaakt door C.
Konink in 1737, diameter 131,5 cm. en twee moderne klokken.
In de Tweede Wereldoorlog stalen de Duitsers de klokken uit de toren, de grootste is
na de oorlog terug gevonden en weer op zijn plaats gehangen. De andere klokken
zijn in 1950 gemaakt.
De toren heet ook een uurwerk, oorspronkelijk moest dat met de hand worden
opgewonden, nu is het voorzien van elektrische opwinding. In de toren staat op de
begane grond nog een smeedijzeren torenuurwerk uit 1747, maar dat is buiten
gebruik..

Bij de afbraak van de oude kerk werden
wat oude beelden gevonden. Zoals een
Bentheimer zandstenen kraagsteen met
een gebeeldhouwd gezicht waarvan
alleen de omtrek van de mond nog
zichtbaar. Deze steen ligt nu in de
Oudheidkamer te Enschede.
Ook werd een gehavend beeld van Bentheimer zandsteen gevonden, een deel van
een passiezuil. (ligt in Oudheidkamer Enschede). Deze steen heeft dienst gedaan
om pand van Gorkink te beschermen tegen beschadigingen: Dit stond op 5 maart
1914 in de krant:
Dinsdag heeft caféhouder Kistemaker een bewerkte steen, dien hij had gebruikt voor
beveiliging van den hoek van zijn huis voor zware wagenvrachten, aan een heer uit
Almelo verkocht. De kooper beweerde dat op den steen een Christuskop was
uitgebeiteld. Zonder twijfel is die steen afkomstig van het voormalig kerkgebouw. (let
op de oude spelling. Het café is in 2017 afgebroken).
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de goede herder

Verhoogde slang

Pniël

De kerk heeft twaalf fraaie ramen.
Deze zijn ontworpen door architect Jantzen en in 1932 gemaakt door de fa. G.
Schooneveld te Amsterdam. Het centrale thema van alle ramen is een uitbeelding
van de verlossing van de mens uit zijn zondige leven, zowel door God zelf, alsook
door de navolging van Christus. Opvallend daarbij is de keuze voor de weergave van
de onderwerpen waarbij veel vuur en licht wordt gebruikt.
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Het interieur van de kerk is in de loop der tijden
grondig gewijzigd.
Vroeger waren de banken in een halve cirket rond
de preekstoel geplaatst, nu is er sprake van een
theater opstelling.
Ook de kansel is vervangen, en staat nu voor de
deur aan de Grotestraat, die deur kan nu niet meer
gebruikt worden.
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1737
In 1730 werd de kerk getroffen door een
grote brand, een nieuwe klok was nodig,
die kwam er 7 jaar later.
Op die oude klok staat: "Casparis Konink
me fecit MDCCXXXVII" (Casper Koning
heeft mij gemaakt 1737) en Soli Deo
Gloria (alleen God zij de eer).
(De foto links dateert van 1943)
De Duitse bezetters roofden de klokken in 1943 om er munitie van te maken, na de
oorlog werd de grote klok terug gevonden, voor de twee kleine klokken moesten er
nieuwe komen, dat gebeurde in 1950. Op de klokken staan spreuken:
Mijn plcht vervul ik voor het heden
Ik vervang de klok van het verleden
Maar wat de toekomst brengen moge
Weet alleen de aller Hoge

Als stoere wachter in de toren
Ben ik voor Markelo herboren

De nieuwe klokken van 1950
v.l.n.r.: gem.secr. A.P. Numans, burg. de Beaufort, gemeente-architect Chr. Aarsen
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