
ter gelegenheid van de herdenking van het bezoek 
van de koning van holland,

lodewijk napoleon in 1809 aan ootmarsum.



Oecumenische Vesper
Een oecumenische eredienst ter herdenking van het bezoek van Koning 
van Holland, Lodewijk Napoleon aan Ootmarsum in 1809  en de hiermee 
verbonden teruggave van de grote kerk aan de katholieken en de stichting 
van een kerk voor de protestantse geloofsgemeenschap.

Voorgangers:
Dominee Hedda Klip
Diaken Jan Kerkhof Jonkman

Als gasten zijn aanwezig:
1809: Koning Lodewijk Napoleon met gemalin Hortense de Beauharnais en een 
gevolg van 30 personen bestaande uit leden van de regering, maarschalken, 
secretarissen, kamerheren etc.

1809: Bestuurders en geestelijkheid uit het Ootmarsum van 1809: Burgemeester van 
Assen, de Hofmeier Anthony Vosding van Beverforde, rentmeester Seijger van het 
Huis Ootmarsum, Drost van Twente Hendrik Knijpinga Cramer, Dominee Immink, 
Dominee Weddelink, ouderlingen, Pastoor Jochems en kapelaan Geerdink.

2009: De kerkbesturen van de parochie Simon & Judas Ootmarsum en de Kerkenraad 
van de Hervormde gemeente Ootmarsum

Orde van dienst:
• Orgelspel, Ouverture in Franse stijl.
• Onder orgelspel schrijdt het koninklijk gezelschap de kerk binnen.
• Intrede ambtsdragers en leden kerkbesturen.
• Welkomstwoord door de Hofmeier Vosding van Beverforde
 (Hans Jürgen Oortmann)
• PSALM 72, Votrum en groet
• Overdracht van de kerksleutels door Koning Lodewijk Napoleon
• Kyriëgebed
• Gloria: Lof zij de Heer
• Openingsgebed
• Bijbeltekst Haggai 2:2 – 10
• Verkondiging door beide voorgangers
• Koorzang : magnificat
• Dankgebed
• Vredeswens
• Slotlied: À toi la gloire
• Zegen 
• Orgelspel: Caprice Sur Les Grands Jeux  uit Suite du Deuxième Ton, 
 Louis-Nicolas Clérambault

Organist: Egbert Schoenmaker
Parochieel koor: olv Erna van Duinen 

Graag willen wij u vragen tijdens de muzikale momenten niet te spreken.

Orde van dienst



Psalm 72: 

Votum en groet  
V1 Notre aide est au nom du seigneur 
V2 qui a fait les cieux et la terre.
V1 Que la grâce et la paix vous soient données 
V2 de la part de celui qui est, 
V1 qui était, et qui vient, 
V2 et de la part des sept esprits qui sont devant son trône.

Allen  Amen

Welkomstwoord  
door Hofmeier Vosding van Beverforde 
( Hans Jurgen Oortmann) bij aanvang van de dienst.

Koninklijke hoogheden, hoogwaardigheidsbekleders, bestuurders van Ootmarsum 
en geestelijke overheid.
Vandaag, 9 maart 1809 is voor Ootmarsum een gedenkwaardige dag. Dankzij uw 
bezoek, majesteit aan Ootmarsum zal deze datum met gouden letters in onze 
stadshistorie staan geschreven.
Majesteit, hoewel u van Franse nationaliteit bent, hebt u bij meerdere 
gelegenheden bewezen oprecht een koning van Holland te zijn. U bent Hollander 
met de Hollanders geworden.
Op meerdere terreinen hebt u het staatsbestel herzien ten gunste van ons volk.
Een der belangrijkste wijzigingen is de scheiding van kerk en staat. Hierdoor is 
het mogelijk dat eenieder zijn of haar godsdienst vrijelijk kan blijven uitdragen en 
beoefenen. Als gevolg hiervan zullen geloven en gelovigen niet langer tegenóver, 
maar náást elkaar staan.

Als teken van deze uitstekende samenwerking vieren wij, protestanten en rooms-
katholieken heden deze oecumenische vesper.
Als symbool van die goede harmonie zag u dat de bijbel, die immers ons beider 
leerboek is, de kerk werd ingedragen.
In gezamenlijk overleg met zowel het rooms-katholieke als protestantse kerkbestuur 
hebt u het besluit genomen deze grote kerk weer ter beschikking te stellen 
van de rooms-katholieke parochie. Gelijktijdig gaf u de protestantse gemeente 
toestemming een eigen kerk te bouwen. U schonk hun ook de middelen daartoe.
Beide geloofsgemeenschappen zegden toe dat ze overeenkomstig uw besluit 
zouden handelen.

Majesteit, geachte aanwezigen,
U mag deze oecumenische viering zien als het resultaat van een voortdurend 
streven naar samenwerking. U hebt, majesteit 200 jaar geleden de kiem daarvoor 
gelegd. Ik wens eenieder goede aandacht en een vruchtbare viering.

Orde van dienst van 29 maart 2009, oecumenische vesper   

Welkomstwoord door de hofmeier.

Welkomstwoord



De sleuteloverdracht door de koning

Toespraak Minister van eredienst en overhandiging van de kerksleutels door Koning 
Lodewijk Napoleon aan de voorzitters van de kerkbesturen na het votum en psalm.

Geachte aanwezigen,
Het is mij een grote eer uit naam van Zijne Hoogheid enkele woorden tot u te 
mogen richten. Koning Lodewijk wenst het volgende tot u te zeggen:
 Wij, Lodewijk Napoleon, koning van Holland willen de oprechte dank en 
grote waardering uitspreken voor de wijze waarop u mij en mijn echtgenote en mijn 
gezelschap in uw stad Ootmarsum hebt ontvangen.
 Het doel van mijn komst was u bekend en ik wist dat twee 
geloofsgemeenschappen uitzagen naar een voor hen gunstige beslissing. 
Desondanks was er noch voordien, noch na de bekendmaking van mijn besluit 
sprake van enige nijd of naijver.
 U kent het besluit: de grote kerk is per 1 januari 1810 weer in gebruik bij de 
r.- k. parochie, terwijl ik de hervormde gemeente in staat zal stellen een eigen kerk te 
bouwen.
 Als symbool van dit besluit zal ik, Lodewijk Napoleon, koning van Holland 
aan de voorzitter van de hervormde kerkenraad en aan de voorzitter van het r.- k. 
kerkbestuur de sleutel van hun kerk overhandigen.
 Ik dank u allen voor uw aanwezigheid hier en voor uw aandacht.

De Minister 
Als minister van Eredienst verzoek ik beide voorzitters, mevrouw Ria Oplaat en de 
heer Jan Mistrate Haarhuis voor Zijne Majesteit te willen verschijnen. Uit zijn handen 
ontvangt u de sleutel.

Kyriegebed

 Barmhartige God, wij roepen om ontferming
 Om de pijn en verachting uit het verleden
 Om de fouten die er gemaakt zijn
 Door protestanten, door voorgangers, kerkenraadsleden en gemeenteleden.
 Om de discriminatie van katholieken 
 De onderdrukking van de katholieke mis
 En het katholieke geloof.

 Koor: Heer ontferm U
V2
 Vergevende God,
 Met het schaamrood op onze kaken
 om onze onderlinge onverdraagzaamheid
 in de strijd van het eigen gelijk,
 Om het claimen van Uw Waarheid
 en het neerkijken op onze mede-christenen
 Om het buitensluiten van uw dierbare mensen
 en het onrecht dat wij onze protestantse broeders en zusters aandeden,
 Om het verdriet en de pijn die wij veroorzaakten,
 storten wij ons hart uit bij U 
 en roepen 

 Koor: Christus ontferm U

V1 Here God, wij roepen om ontferming
 Om alle geloven die elkaar verketteren
 Die elkaar vervolgen
 In naam van hun god
 Om allen die nog steeds niet hebben geleerd 
 samen te werken om uw aarde en uw mensheid te behouden
 Roepen wij u

 Koor: Heer ontferm U

V2 Moge de barmhartige God
 zich over ons ontfermen
 onze zonden vergeven
 en ons geleiden tot het eeuwig leven 

Allen Amen



Gloria: Gezang 434:1,5 
 

5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
 christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
 Hart wees gerust,
 Hij is uw licht en uw lust.
 Alles wat ademt zegt: Amen.
 
Openingsgebed 
Aanwezige God, op deze middag van herdenken, vragen wij U, 
wees met uw Geest bij ons in deze viering en blijf bij ons in de jaren die komen,
zodat wij verder samenwerken tot opbouw van beide christelijke kerken
en tot ondersteuning van deze samenleving, hier in Ootmarsum.
Amen

Bijbeltekst: Haggai 1:1-9  Over de herbouw van de tempel 

1 In het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de eerste dag van de zesde 
maand, richtte de HEER zich bij monde van de profeet Haggai tot Zerubbabel, 
zoon van Sealtiël en gouverneur van Juda, en tot Jozua, zoon van Josadak en 
hogepriester: 
2 ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Dit volk beweert dat de tijd nog niet 
gekomen is om de tempel van de HEER weer op te bouwen. 
3 Maar,’ zo sprak de HEER bij monde van de profeet Haggai, 
4 ‘is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen? En dat 
terwijl mijn huis nog een ruïne is! 
5 Nu dan – dit zegt de HEER van de hemelse machten: Welke weg zijn jullie 
ingeslagen? Denk toch na! 6 Jullie hebben veel gezaaid maar weinig geoogst; 
jullie eten maar raken nooit verzadigd, jullie drinken maar nooit is het genoeg, 
jullie kleden je maar krijgen het nooit warm; de dagloner krijgt zijn geld maar het 
verdwijnt in een beurs vol gaten. 
7 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Welke weg zijn jullie eigenlijk 
ingeslagen? 
8 Ga naar de bergen, haal daar hout en bouw mijn huis weer op. Met vreugde zal ik 
het aanvaarden en er mij in al mijn luister tonen - zegt de HEER. 

Koorzang: Magnificat (allen gaan staan)

Magnificat, anima mea Dominum.
Et exultavit spiritus meus, in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillae suae,
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius a progenie in progenies, timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo, 
dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis, et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae.
Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in saecula.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, 
et in saecula saeculorum. Amen.

Vertaling:
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer
Verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mijdeed, de Machtige,
groot is zijn Naam! Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen voor ieder die Hem erkent. 
Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft Hij uiteen. 
Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt Hij tot aanzien.
Behoeftigen schenkt Hij overvloed, maar rijken zendt Hij heen met ledige handen. 
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig.
Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen

Magnificat



Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 
gemeenschappelijk Onze Vader 

Wij danken u God voor de vrede en de welvaart in ons land

Voor onze stabiele regering

We danken u voor de goede samenwerking van mensen en groepen

Tot het nut van velen

We bidden u: geef dat wij zo samenleven als u het bedoeld hebt, 

als vrienden en niet als vijanden.

Leer ons de noden te zien van onze naasten.

Wij bidden u dat wij de helpende hand kunnen uitsteken

aan wie dat nodig hebben

Wees met ons in onze levens met uw steun en uw kracht

Wij bidden dat het proces naar eenheid

niet belemmerd wordt door eigen belang en eigen gelijk,

Dat wij vooroordelen mogen overwinnen

en open mogen staan voor de geestelijke rijkdommen van iedere traditie

Om wijsheid bidden wij,

en doorzettingsvermogen voor allen

die de zaak van de eenheid willen dienen.

Om verantwoordelijkheidsbesef bij ons zelf,

dat wij de kerk lijven opbouwen tot een geloofwaardige gemeenschap,

dat wij uw visioen van vrede en eenheid overeind houden. 

We bidden u in de stilte van ons hart……………

En samen bidden wij het gebed van uw Zoon

Onze Vader die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd; 
Uw Koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 

Vredeswens   
de voorgangers geven de vredeswens aan de voorste banken, 
vanwaar de wens doorgegeven wordt.



Slotlied

Zegen  
De Levende zegene en behoede u
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten, 
en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over u,
En geve u vrede.

Allen:
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig. 
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig 
en geef ons vrede



Het conflict toen is hard geweest, heel hard, de katholieken werden in hun geloof 
hard onderdrukt. De rol van de predikant en de kerkenraad was niet altijd even 
fijnzinnig. 
Vanuit die achtergrond vind ik het heel bijzonder dat u twee eeuwen later ons 
protestanten van harte welkom heet in wat terecht uw kerk geworden is. Het lijkt 
me dat dit de geëigende plaats en de geëigende tijd is om u daarvoor, in naam 
van de protestantse gemeente, oprecht te danken!  
 
Dat die samenwerking mogelijk is, is, denk ik, omdat we een gemeenschappelijk 
belang hebben, en dat belang overstijgt de pijn uit het verleden.
Zou God vandaag de dag nog steeds kunnen roepen, dat zijn huis in puin ligt, 
terwijl de huizen van de mensen er keurig onderhouden bij liggen?
Wat de gebouwen betreft niet, denk ik. We hebben als kerken de last van 
vele oude gebouwen die wij proberen te onderhouden zodat zij spirituele 
toevluchtsoorden kunnen blijven, waar mensen dicht bij God kunnen zijn. 
Maar ik denk dat als God vandaag de dag zou spreken in Nederland, dat Hij zou 
zeggen:
“Dit volk zegt; deze tijd van kerkverlating, dit is niet de tijd om gemeentes op te 
bouwen;
Het is wel de tijd om samen te komen in huizen en gebouwen, voor feesten en 
verjaardagen, jubilea, en wat jullie verder maar verzinnen om samen te komen, 
maar mijn huis is leeg geworden.”
 
Het is goed als Gods huis weer vol wordt. Als we dezelfde hoop en datzelfde 
vertrouwen vinden van de mensen die deze kerk gebouwd hebben, om de 
gemeentes met Gods hulp te blijven opbouwen, zodat mensen bij elkaar 
kunnen blijven komen, om God te danken en te loven. Zodat het geloof geleefd 
blijft worden in deze indrukwekkende kerk en in de mooie protestantse kerk in 
Ootmarsum. 
En die gemeentes opbouwen, dat kunnen we alleen door samen te werken. 
Amen

Verkondiging door beide voorgangers

Preek Dominee Hedda Klip

Beste mensen
 
We kerken vandaag in deze prachtige kerk, de Simon en Judaskerk, het 
kerkgebouw dat vele eeuwen geleden met liefde is opgebouwd. Van een klein 
houten kapelletje werd de kerk uitgebouwd tot de imposante pseudobasiliek 
met de bijzondere spirituele sfeer, waarin wij vandaag nog mogen kerken. 
Voorouders van sommigen van u hebben hier hun krachten ingestoken en 
zijn met de bouw begonnen, met hoop en vertrouwen voor de toekomst. Het 
zou nog eeuwen duren voor het kerkgebouw voltooid was. Bij de bouw zijn 
zelfs slachtoffers gevallen.
Er zijn financiële offers gebracht door de gezinnen, om dit huis van God te 
bouwen. 
Gedurende twee eeuwen hebben wij protestanten die financiële last van u 
afgenomen, maar u als katholieken heeft toen gezegd: “die hervormde gemeente 
is te klein om dat grote gebouw te kunnen onderhouden. Laten we de last van ze 
afnemen.” En dat is gebeurd. 
 
Daarna is er helaas een tijd gekomen, dat protestanten en katholieken absoluut 
niet bij elkaar in de kerk kwamen. Dat is gelukkig allemaal veranderd. Maar toen 
ik over deze middag verteld heb op het werkgezelschap van predikanten, waren 
er nog steeds verbaasde reacties: Oh, kan dat bij jullie? Of ook de intelligente 
opmerking van kenners van de lokale oecumene: “Ja, in Ootmarsum is de 
samenwerking altijd beter geweest. Was dat maar overal mogelijk.”
 
Samenwerking is nog steeds niet vanzelfsprekend. Misschien voorstelbaar, gezien 
de achtergrond van de conflicten uit het verleden. We hebben vanmiddag in 
het toneelstuk gemerkt hoe de gevoelens opliepen in die tijd, tweehonderd jaar 
geleden. Toen de schrijver van het toneelstuk, Ben Morshuis,  het aan mij gaf, en 
ik het stuk doorlas, had ik wat moeite met de rol van Ds. Immink. 
Hij kwam wat onsympathiek op mij over. De schrijver is toen zo aardig geweest 
de rol een beetje te verdelen over twee predikanten, zodat Lucas Lohuis de rol 
van de steile protestant die tegen de feiten in blijft volhouden aan eigen macht 
en gebouw, met mij gedeeld heeft.



Het godshuis, dat zo in een eeuwenlange strijd verwikkeld was geweest tussen 
katholieken en protestanten, was ondanks alles overeind gebleven. Dankzij de inzet 
en de zorg van onze protestantse broeders en zusters was hier Gods Woord zorgvuldig 
bewaard gebleven en was het elke zondag blijven klinken. Op deze heilige plek 
was Gods heil en nabijheid bewaard gebleven in het sacrament van de Doop en het 
Avondmaal.

Voortaan kerkten de Ootmarsummers ieder in hun eigen kerk, de katholieken onder de 
hoede van de H.H. Simon en Judas, de protestanten in hun nieuwe godshuis aan het 
Pläske. De rust was wedergekeerd, ieder had zijn eigen bedehuis… maar Gods Geest 
was niet gedoofd, hij bleef de mensen inspireren en maakte hen bewust van het feit dat 
gescheidenheid niet overeenkwam met zijn vurige wens.

Zo werd gedogen langzaam toenadering en vriendschap, kwamen er initiatieven voor 
gezamenlijke diensten, ontdekten we dat we meer gemeenschappelijk hadden, dan ons 
van elkaar scheidde. We gingen weer bij elkaar op bezoek, onze kinderen speelden weer 
met elkaar, vonden zelfs bij elkaar de liefde van hun leven. Is het dan toch Gods Liefde 
die, dwars door  mensen getrokken scheidslijnen heen, de harten van de mensen weet 
te bereiken?
Langzamerhand komen wij tot het besef dat wij het aan onze kinderen niet meer 
kunnen uitleggen waarom de een naar deze kerk komt en de nader twee honderd 
meter verderop kerkt. Neemt God het nog wel langer dat hij gescheiden aanbeden 
wil worden?

De profeet Haggai roept ook ons op de tempel van de Heer weer op te bouwen. De 
tempel waar God in eenheid aanbeden kan worden, geloofd en gedankt kan worden. 
In deze tijd waarin wij prachtige huizen bouwen voor ons zelf en aan de andere kant 
veel kerkgebouwen onder de slopershamer verpulveren, mogen we ons zeker afvragen: 
maken we nog wel ruimte voor God, geven wij Hem wel een plek om onder ons te 
kunnen wonen? Met Haggai mogen ook wij verzuchten: volk, welke weg zijn jullie toch 
ingeslagen? 

Na twee honderd jaar gescheiden kerken, vinden we elkaar weer terug, ontdekken 
we dat we dezelfde wortels hebben, ontdekken we dat God op de eerste plaats in 
ons hart woont, dat wij zelf de tempel zijn waarin hij wil wonen. Maar mogen wij ons 
tevens blijven inspannen om mensen plekken te garanderen, waarin ze elkaar en God 
ontmoeten, waar ze lief en leed mogen vieren, waar ze hun innerlijk spiritualiteit mogen 
delen. Laat ons daar samen sterk voor maken, opdat God zijn plek behoudt om mensen 
te kunnen ontmoeten en bemoedigen.

Amen.

Ootmarsum, 29 maart 2009
Pastor-diaken Jan Kerkhof Jonkman

Preek Pastor-diaken Jan Kerkhof Jonkman

Lieve mensen,

Hadden onze voorouders twee honderd jaar geleden kunnen denken dat wij hier 
vanmiddag in goede harmonie  weer verenigd zouden zijn onder het dak van de 
oude Simon en Judas? 
De kerk in hartje Ootmarsum, die het sterke geloof en vertrouwen symboliseert 
van de Twentsche bevolking, de eeuwen door. Vanmiddag konden we iets 
proeven van die sfeer die toendertijd heerste in ons stadje, als gevolg van de 
Reformatie, die een pijnlijke scheiding te weeg bracht tussen landen, steden, 
families en gezinnen, en die heden ten dage nog steeds voelbaar is.

Het waren ook andere tijden, twee honderd jaar geleden, katholieken 
probeerden zich te ontworstelen aan de gevolgen van de Reformatie, die hen 
verwarring had gebracht en voor fundamentele keuzes stelde: de nieuwe leer 
volgen of trouw blijven aan het oude geloof. 
Ooit begonnen in Wittenberg en Geneve, was het nieuwe geloof overgewaaid 
naar de Nederlanden. De strijd om onder het juk van Rome en de Spaanse 
overheersers vandaan te komen, ging daarbij hand in hand. De nieuwe leer 
joeg als een storm over de Nederlanden en bereikte uiteindelijk ook Twente en 
Ootmarsum. Katholieken werden verjaagd uit hun godshuis, ze mochten zelfs 
hun godsdienst niet meer in de stad uitoefenen en werden verdreven buiten de 
stadswallen, naar de velden van Oud-Ootmarsum. 
Op boerderijen en in oude woonkamers, omgebouwd tot huiskapellen, kwam 
men samen om hun geloof te vieren en het misoffer op te dragen. Eens te 
meer bleek dat het geloof niet verankerd zat in het kerkgebouw, maar diep was 
geworteld in hun hart van mensen. God had zijn onderdak bij de katholieken 
niet verloren. Men wist te overleven, en groot zal de hoop en het verlangen zijn 
geweest op de komst van Lodewijk Napoleon naar Twente, een koning die oog 
had voor de nood en het recht van mensen.

Daags voor de komst van de koning werd er in de katholieke gezinnen 
onophoudelijk gebeden, zelfs ’s nachts kwam de bidstonde niet tot rust….. 
en alsof men al vermoedde dat de beslissing voor de katholieken positief zou 
uitvallen, nam die dag geen bakker, geen slachter, geen herbergier geld, alles 
werd gratis gegeven, men had zelfs hammen en rookvlees aan de deurpost 
gehangen ,een uitnodiging voor iedere arme, er met het mes een stuk van af 
te snijden.
Uiteindelijk werd de grote Simon en Judaskerk weer toebedeeld werd aan 
de katholieken, de grootste geloofsgemeenschap ter plaatse en kregen de 
protestanten middelen voor de bouw van een eigen nieuw kerkgebouw.



R. - K. Kerk
Met de bouw van deze kerk werd in 1196 begonnen, nadat de vorige houten kerk door 
Gelderse troepen was verwoest. De bouw werd uitgevoerd onder leiding van een Duitste 
bouwmeester en vandaar dat het gebouw de karakteristieke kenmerken vertoont van 
kerkgebouwen die nog worden aangetroffen in Legden en Billerbeck. Het materiaal 
is hoofdzakelijk Bentheimer zandsteen, dat uit de steengroeven van Bentheim en 
Gildehaus met paard en wagen werd aangevoerd.
De bouwstijl van de kerk is die van een pseudo-basiliek met als voornaamste kenmerk 
dat de middenbeuk hoger is dan de zijbeuken. Het westelijk deel is romaans, terwijl de 
rest gotische kenmerken heeft. Oorspronkelijk had de kerk meerdere ingangen en, zoals 
op de foto is te zien ook een andere toren. 
Deze stond vóór de kerk. Hij werd afgebroken, omdat men dacht dat hij bouwvallig was.
Van 1633-1810 was de kerk in gebruik bij de protestanten (Reformatie). In 1809 kregen 
de rooms-katholieken hun kerk terug. Tegelijkertijd kreeg de protestantse gemeente 
toestemming een nieuwe kerk te bouwen.
 

Franz Friedrich Epmannorgel 1814
Franz Friedrich Epmann uit Essen, Westfalen bouwde het orgel, dat in 1814 werd 
opgeleverd. Het instrument werd aanzienlijk groter dan zijn voorganger; 29 stemmen, 
verdeeld over manuaal, onderpositief en pedaal en het werd voor een groot deel 
gebouwd met materiaal uit een veel ouder orgel. Het bevat daardoor veel waardevol 
17de eeuws pijpwerk. Verbouwingen vonden plaats rond 1870 en de eeuwwisseling. 
De orgelmakers Jos Vermeulen te Alkmaar restaureerden het instrument grondig in 
1973 en brachten het grotendeels in de oude staat van 1814 terug, met behoud van 
de waardevolle elementen uit ca. 1870 en 1900. In 2006 werd een eerste fase van groot 
onderhoud afgesloten door Flentrop Orgelbouw Zaandam. In een volgende afsluitende 
fase worden de tongwerken, die Frans van karakter zijn, en de mechaniek onder handen 
genomen. Het Epmannorgel is een typisch voorbeeld van oud-Westfaalse orgelstijl, 
waarin invloed van de Frans-Rijnlandse en Nederlandse orgelfactuur te bespeuren valt.
Naast het orgel in de Buitenkerk in Kampen behoort dit orgel tot de belangrijkste orgels 
in de R.K. Kerken boven de rivieren.

Er is een groot verschil tussen de beide orgels van Ootmarsum: Het ruige Bernerorgel 
uit 1781 klinkt uitstekend met Bach en zijn voorgangers en het Epmannorgel uit 1814 
komt het best tot zijn recht met muziek uit de "galante periode" en de vroeg-romantiek. 
Met het hervormde orgel heeft het gemeen, dat het voor ons land uniek is: nauwelijks 
te vergelijken met enig ander instrument. Beide instrumenten zijn tijdens de 
zomermaanden te horen in de nu al 30 jaar bestaande Orgelwandelconcerten, waarin 
organisten van rang en faam te horen zijn die beide instrumenten bespelen in één 
concert. Het publiek wandelt na een programma van een half uur samen met de 
organist van de hervormde kerk naar de katholieke kerk waar het tweede gedeelte 
van het concert plaats vindt. Meer over de orgels en concerten vindt u op 
www.orgelwandelconcerten.com

Egbert Schoenmaker

bronvermelding: 
Drs.J.F. van Os, hoestekst Bilas-plaat: Egbert Schoenmaker - Orgels Ootmarsum 1983 
Langs Nederlandse Orgels auteur Drs. J van Os. Uitgave Bosch & Keuning NV 1978 
Folder met artikel van Hans van der Harst.  Uitgave Orgelbouw Jos Vermeulen, Alkmaar 1973
Fotos: Egbert Schoenmaker



Hervormde kerk
Nadat de protestanten de r.- k. kerk per 1 januari 1810 weer in handen van de 
r. - k. parochie had moeten geven, kon met de bouw van een nieuwe eigen kerk 
worden begonnen. Het argument van Lodewijk Napoleon die hiertoe opdracht 
gaf was, dat de meerderheid van de bevolking van Ootmarsum en omstreken 
rooms-katholiek was.
In 1810 werd met de bouw begonnen en in 1811 kon de kerk in gebruik worden 
genomen. Nog zonder een toren, want daarvoor was er toen nog geen geld. 
De plannen bleven echter bewaard en in 1843 kon de toren op de kerk worden 
gezet.

De kerk is, zoals gebruikelijk sober ingericht. Het kerkmeubilair, zoals de kansel, 
de lezenaar, het orgel, de grafsteen en de banken zijn alle afkomstig uit de grote 
kerk. Toen de protestanten deze kerk in gebruik hadden, werd dat kerkmeubilair 
gekocht. Bij het verlaten van de kerk mocht men natuurlijk alles meenemen.

Behalve enkele grondige restauraties is er aan deze kerk weinig veranderd. 
De bouwstijl wordt wel classicistisch genoemd. (kenmerken van Griekse en 
Romeinse oudheid).

Eberhard Bernerorgel 1781
Het orgel, dat later overgeplaatst is naar de nieuwe hervormde kerk, is in 1781 
gebouwd door orgelbouwer Eberhard Berner uit Osnabrück, laatste telg uit een 
orgelmakersgeslacht, waarvan enkele generaties Berner en Mencke in Westelijk 
Nedersaksen en Oldenburg werkzaam zijn geweest. Er is vastgesteld, dat Berner bij 
de bouw in 1781 gebruik heeft gemaakt van vrij veel pijpwerk uit een ouder orgel. 
In de 19de eeuw vonden onderhoud en wijzigingen in de dispositie plaats door de 
orgelbouwers Quellhorst en Naber uit Deventer.
Het instrument is Noordduits, zowel in  architectuur als in karakter. Zo is het orgel 
geschikt voor muziek voor 1700, hoewel men gezien het jaartal. anders zou vermoeden; 
Berner stond in tegenstelling tot zijn collega's duidelijk in de Noordduitse orgeltraditie 
van o.m. Schnitger. Het orgel heeft 22 stemmen, verdeeld over Hoofdwerk, Bovenwerk 
en Pedaal.
In 1971 vond een grote restauratie plaats door Flentrop Orgelbouw. 
Uitgangspunt was de dispositie uit 1781. 

Het huidige orgel in de romano-gotische kerk van Ootmarsum werd in deze kerk 
geplaatst tussen 1812 en 1814, nadat het gebouw in 1809 aan de katholieken was 
toegewezen. Bij de verdeling van de kerkelijke goederen werd het toen nog aanwezige 
Bernerorgel om begrijpelijke redenen aan de hervormden toegewezen, en in 1811 
door orgelbouwer Georg Heinrich Quellhorst verplaatst naar de toen nieuw gebouwde 
hervormde kerk aan de Ganzenmarkt.

De historische orgels te Ootmarsum
De orgelhistorie van Ootmarsum begint in de middeleeuwse Simon en Judaskerk in 

het centrum van de stad, die vanaf de Reformatie tot de Napoleontische tijd bij de 

gereformeerden (hervormden) in gebruik was. Er zijn orgelberichten uit de 16de en 

17de eeuw. Er was dus toen reeds een orgel aanwezig.



De eerste koning van Holland had zich als opgave gesteld de verschillende zelfstandige  
gewesten, waaruit het toenmalige Nederland bestond, te verenigen. Nederland heette 
“De Bataafse Republiek”. Lodewijk Napoleon heeft het hele land afgereisd en trof op zijn 
reizen op locatie beslissingen. Leden van de regering reisden met hem mee zodat de 
besluiten ook konden worden bekrachtigd. Op 7 maart 1809 vertrok het gezelschap, dat 
uit ongeveer 70 personen bestond, met vele koetsen vanuit  Zwolle, Kampen en Deventer 
naar Twente, Zijn route liep via Holten, Markelo, Diepenheim, Goor en Delden naar Hengelo 
en Enschede. Op 8 maart ging de route van Enschede naar Oldenzaal en door naar 
Saasveld, langs Borne naar Almelo waar een overnachting op het Huis Almelo bij de graaf 
van Rechteren plaatsvond. Hier ontving hij de geestelijkheid van Tubbergen, Geesteren, 
Vriezenveen, Rossum, Borne en Oldenzaal. Op 9 maart ging de reis via Weerselo naar 
Ootmarsum. Hier ontving de koning in het Huis Ootmarsum de pastoors van omliggende 
parochies zoals Losser, Albergen, Denekamp en Saasveld. Er  werd door de koning 
overnacht op het Huis Ootmarsum en zijn gevolg was ondergebracht bij vele bestuurders 
en burgers in Ootmarsum. 
De reis werd op 10 maart voortgezet richting Hardenberg met als einddoel Assen. 
Hij  verleende  Assen stadsrechten en liet zijn ministers de beschikkingen voor de 
overdracht van de kerken opmaken. In Ootmarsum kwam het officiële bericht over 
de beschikking op 29 maart 1809 aan. 
Dit is de dag in 2009 waarop het koninklijke bezoek herdacht wordt.

RM naar W.G.A.J.Röring

KERKINDELING HERDENKING KONINKLIJK BEZOEK LODEWIJK NAPEOLEON

Samenstelling Koninklijke delegatie: 
Koning  Lodewijk Napoleon en Koningin Hortense de Beauharnais
Minister van Erediensten J.H. Baron Mollerus  met  Hofdame
Aide de ceremonie L.M. Van Tuijl en hofdame
Secretaris kabinet J.A. Baron van Zuijlen Neijevelt en Hofdame
Minister van Financiën I.J.A. Gogel
Commissaris der Posterijen J.J. Zeijen de Vries en hofdame 
Generaal Majoor C.R.Th. Krayenhoff en dame
Minister van Buitenlandse zaken W.F. Baron Roëll Willem Frederik en dame 
Maarschalken, lakeien, huzaren, koks, hofmeester en dienstmeiden
(De historische reconstructie van de Koninklijke delegatie wordt verzorgd door 
de Stichting Oud Oranje, Beilen) 

Samenstelling Ootmarsumse delegatie:
Burgemeester van Ootmarsum, H.van Assen  (burgemeester Jos Verbeeten)
Hofmeier Anthony Vosding van Beverforde ( Hr.Hans Jurgen Oortmann)
Drost van Twente Hendrik Knijpinga Cramer ( Hr.Jacques Bogers)
Dominee Immink ( Dominee Hedda Klip)
Dominee Weddelink (Hr.Lucas Lohuis)
Pastoor Jochems ( Vicaris Ronald Cornelissen)
Kapelaan Geerdink ( Diaken Jan Kerkhof Jonkman) 

Namens het kerkbestuur parochie Simon & Judas : Hr. Jan Mistrate Haarhuis
Namens de kerkenraad Hervormde Gemeente Ootmarsum : Mevr. Ria Oplaat

De reis van Koning Lodewijk 
Napoleon door Twente in 1809.



De herdenking van het historische bezoek van Lodewijk Napoleon is een initiatief van het kerkbestuur van de parochie 
Simon & Judas, de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Ootmarsum, de stichting Mulder van Eerde, vereniging 
Heemkunde, Stichting BMS, VVV Ootmarsum en het Openluchtmuseum Ootmarsum.  Correspondentieadres: 
Werkgroep Lodewijk Napoleon, Kerkplein 3, 7631 EV Ootmarsum. Email: mistrate.haarhuis@orange.nl 
Informatie: www.drostenhuisootmarsum.nl Bankrekeningnummer: 14 01 00 512, tnv de parochie Simon & Judas. Het 
evenement wordt gesponsored door: Artica B.V. Ootmarsum, het Coöperatiefonds Rabobank Denekamp-Ootmarsum, 
de gemeente Dinkelland, het Cogas Cultuurfonds, het VSB Fonds, Non Ferro Oldenzaal en verschillende bedrijven en 
particulieren in Ootmarsum.

Ontwerp & realisatie:

Lodewijk Napoleon in Ootmarsum
Ter herinnering aan de herdenking in 2009 van het feit dat de Koning van Holland een bezoek 

aan Ootmarsum bracht en de grote kerk teruggaf aan de katholieken en het stichten van een kerk 
voor de hervormden mogelijk heeft gemaakt, is op het  tweekerken - punt deze bronzen plaquette 

aangebracht. Deze plaquette werd op 22 maart onthuld door Dominee Hedda Klip, Diaken Jan 
Kerkhof Jonkman en wethouder van de gemeente Dinkelland, Rob Engbers.


