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Typering: 

 

KERKGEBOUW uit 1934 van de architect J.H. Sluijmer in TRADITIONELE stijl met 

aangrenzende BEGRAAFPLAATS en HEILIG HARTBEELD.  

 

Historie en ligging: 

Tijdens de reformatie was de beleving van het Katholieke geloof verboden en week de 

katholieke Megchelse bevolking uit naar het Duitse Anholt. Aan het begin van de 19e 

eeuw konden de katholieke gelovigen weer in de naastgelegen gemeente Gendringen 

naar de kerk. Omdat de tocht naar Gendringen vooral in de winter een lastige 

onderneming was, gaf de Aartsbisschop in 1855 toestemming om een waterstaatskerk te 

bouwen in Megchelen.  

In 1863 werden de gelovigen door de aartsbisschop verheven tot een eigen parochie van 

de heilige Martinus. De waterstaatskerk bleek in de 20e eeuw met 288 zitplaatsen te klein 

geworden. In 1931 installeerde de toenmalige pastoor een commissie die gelden moest 

gaan inzamelen voor een nieuwe kerk. In 1934 kreeg de aannemer Hilbers uit Groenlo de 

aanbesteding voor de bouw van een nieuwe kerk. Op 16 mei 1934 werd de toren van de 

oude kerk gesloopt en kon er begonnen worden met de bouw. In augustus 1934 werd de 

eerste steen gelegd waarbij ook een oorkonde en Nederlands en Duits geld werd 

ingemetseld. 31 maart 1935 was de bouw gereed en kon de nieuwe kerk in gebruik 

worden genomen. 

De architect van deze kerk was Johannes Hermanus Sluijmer. Deze architect uit 

Enschede ontwierp voornamelijk kerkgebouwen in de stijl van de Delftse school. Zijn 

kerken staan vooral in Overijssel en Gelderland en kerken van zijn hand staan ook in 

naburige gemeenten en kernen. Onder andere kerken van hem in Silvolde, Eibergen, 

Haaksbergen en de Sint Jacobuskerk in Enschede zijn Rijksmonument en ook in de jaren 

1930 gebouwd. In het interbellum overheerste het traditionalisme en daarmee de Delftse 

school binnen de katholieke architectuur. De bisdommen gaven ook de voorkeur aan 

traditionele bouw in tegenstelling tot het modernisme dat in dezelfde tijd ook in opkomst 

was.   

In de kerk werd op de achtergevel een schildering aangebracht door Jos ten Horn. Deze 

kunstenaar maakte voor meerdere kerken schilderingen, maar was ook glazenier. Hij 

heeft onder andere de glas-in-lood ramen gemaakt voor de nieuwe Mattheüskerk in 

Eibergen. De schildering in de Martinuskerk beeld de gekruisigde Jezus uit, vastgehouden 

door God. Het uitstromende bloed van Christus wordt door engelen in bekers 

opgevangen om het over de aarde uit de storten. De kerk bevatte oorspronkelijk 380 

zitplaatsen. Omdat de parochie mogelijk nog kon uitbreiden werd de achtergevel van de 

kerk zodanig gemetseld dat deze zonder verstoring van de technische constructie 

uitgebroken kon worden, zodat er een uitbouw aan de kerk gemaakt kon worden. De 

lengte van de kerk en de hoogte van de toren bedragen beide 33 meter. In 1933 werd 

ook het ontwerp voor de kerk gemaakt, een heilig jaar omdat het 19 eeuwen geleden 

was dat Christus op 33-jarige leeftijd stierf.  

Kort nadat de kerk in gebruik was genomen ontving de parochie van de Nederlands 

Hervormde gemeenschap in Megchelen een uurwerk cadeau. Dit uurwerk uit 1935 staat 

nog steeds in de toren en is gemaakt door de firma Korfhage uit Duitsland en 

geïmporteerd door de firma Th. Hogen uit Amsterdam. Naast het uurwerk is ook het 

orgel uit de bouwtijd nog aanwezig. Het pijporgel dateert uit 1855 met onderdelen die 

dateren uit 1775. In 1934 is het orgel verbouwd door Elbertse. Bij de hoofdingang van de 

kerk staat een witmarmeren Heilig Hartbeeld uit 1929. Dit beeld is door de parochianen 

in 1929 aangeboden aan de pastoor Th. C. M. van Vlisteren ter gelegenheid van zijn 25-

jarig pastoorsjubileum.  

Hoewel veel gebouwen in Megchelen tijdens de bevrijding zwaar beschadigd werden 

tijdens de Tweede Wereldoorlog, heeft de katholieke kerk relatief weinig schade 

ondervonden. Wel waren er beschadigingen door granaatinslagen welke aan het einde 

van de jaren 1940 alweer zijn hersteld. De naastgelegen pastorie werd echter wel geheel 

verwoest waardoor de pastoor in de eerste jaren na de oorlog woonde in een 
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noodwoning. In 1950 werd er een nieuwe pastorie gebouwd ook naar ontwerp van J.H. 

Sluijmer.  

De kerk werd in 2018 onttrokken aan de eredienst en samen met de begraafplaats 

overgenomen van het Bisdom door de Stichting Vrienden Martinuskerk Megchelen. De 

motivatie voor deze overname was het behoud van de kerk als middelpunt in het dorp.  

De kerk is centraal gelegen in het dorp Megchelen tussen de Pastoor Mölderstraat  en de 

Millingseweg. Samen met aangelegen begraafplaats en pastorie vormt de kerk een 

ensemble van kerkelijk terrein. Het terrein bevat een ruime opzet en de inpassing van 

veel groen en een heilig hartbeeld aan de linker voorzijde van de kerk.  De begraafplaats 

is gesitueerd aan de voorzijde van de kerk en heeft een kruisvormige padenstructuur. Op 

deze begraafplaats liggen onder andere een aantal pastoors begraven, waaronder 

pastoor Mölder, Mulder, van Vilsteren, Snelting en Beekman. Verder is ook het graf van 

Mies Neuhaus op de begraafplaats gelegen. Zij was verpleegster in het noodziekenhuis in 

Megchelen aan het einde van de oorlog, waar slachtoffers van kamp Rees werden 

opgevangen. Haar graf is een belangrijke herinnering in Megchelen aan deze 

gebeurtenis.  

 

Beschrijving kerk: 

Plattegrond en opbouw: 

De kerk heeft driebeukig schip onder een zadeldak met meerdere zijkapellen. Het 

transept is aan beide zijden van de kerk iets lager uitgevoerd dan het schip en ook 

voorzien van een zadeldak die haaks op de nok van het schip staan. Het gehele dak is 

gedekt met een verbeterde oranjerode holle pan. Tegen de voorgevel is de ongelede 

kerktoren met naaldspits geplaatst. Langs de dakranden is een mastgoot geplaatst. Ter 

hoogte van het koor aan de achterzijde van het dak staat een kleine angelustoren. De 

gevels zijn opgetrokken in verschillende tinten bruine baksteen gemetseld in 

wildverband. In de gevels bevinden zich diverse spitsboogvensters voorzien van glas-in-

lood. Aan de rechterzijde van de kerk is de sacristie aangebouwd.  

 
Voorgevel: 

De voorgevel heeft een asymmetrische indeling en wordt gedomineerd door het 

torenlichaam. In het midden van het torenlichaam bevindt zich de hoofdingang van de 

kerk. De ingang is geplaatst in een spitse segmentboog afgesloten door natuursteen. In 

het metselwerk is de constructie van de segmentboog zichtbaar. De hoofdingang wordt 

afgesloten door twee houten deuren. Bovenin de toren bevindt zich een wijzerplaat van 

de klok met daaronder twee galmgaten in de vorm van spitsbogen waarachter zich de 

kerkklokken bevinden. Aan de linkerzijde van de toren is een aanbouw geplaatst voorzien 

van een steunbeer. Deze aanbouw reikt tot iets boven de hoogte van de opening van de 

hoofdingang en heeft aan de voorzijde een blinde gevel en een schuin dak gericht naar 

de voorzijde gedekt met rode pannen. Aan de rechterzijde van de toren bevindt zich ook 

een aanbouw die tot net onder de galmgaten reikt. Deze aanbouw heeft ook een blinde 

gevel en een schuin dak gedekt met pannen die gericht is naar de rechterzijde.  

 

Linker zijgevel: 

De linkerzijgevel bestaat uit verschillende bouwdelen die op elkaar aansluiten. De 

kerktoren bevat van onder naar boven in de linkerzijgevel een spitsboogvenster, een stuk 

blinde gevel, wederom een spitsboogvormig galmgat met daarachter de kerkklokken en 

boven dit venster een wijzerplaat. Onderaan de toren is een aanbouw aanwezig voorzien 

van een venster met segmentboog. Vervolgens begint het schip waarin twee gekoppelde 

spitsboogvensters zijn aangebracht voorzien van glas-in-lood. Alvorens het transept 

begint is er een uitbouw aanwezig in de linkerzijgevel voorzien van steunbeer en 

spitsboogvenster. Het transept heeft een tuitgevel met afgeschuinde kanten. Deze gevel 

wordt onderbroken door opgetrokken schouderstukken voorzien van een ezelsrug. In het 

midden is een viertal smalle spitsboogvensters aangebracht en er steken twee 

gemetselde steunberen uit de gevel. De linkerzijgevel van de sacristie bevat een 

spitsboogvenster, een deur met segmentboog met aan beide zijden een rechthoekig 

venster.  



 
REDENGEVENDE BESCHRIJVING PASTOOR MÖLDERSTRAAT 2, MEGCHELEN 

GELDERS GENOOTSCHAP 4 SECTOR CULTUURHISTORIE 

 

 

Achtergevel: 

De achtergevel is verdeeld in verschillende bouwdelen. Onder het afgeschuinde gedeelte 

van het transept bevindt zich in de achtergevel een opening in de vorm van een 

rondboog met daarachter een portaal en een deur. Vervolgens is er een kapel met 

tuitgevel die iets uit de achtergevel springt. De tuitgevel heeft aan de uiteinden 

opgetrokken schouderstukken met een ezelsrug. Verder is deze gevel blind. De 

achtergevel van het middenschip ligt iets naar achteren en is eveneens een tuitgevel met 

opgetrokken schouderstukken. Bovenin de gevel zijn twee smalle openingen gemaakt. 

Vervolgens volgt de achtergevel van de sacristie. Deze gevel is identiek aan die van de 

kapel, alleen bevat deze aan de rechterzijde nog een deur en in de bovenzijde een rond 

venster. Vervolgens volgt er weer een afgeschuind gedeelte van het transept aan de 

rechterzijde van de kerk met een rondboog als opening, met daarin een portaal en deur 

naar de kapel aan de rechterzijde van de kerk.  

 

Rechter zijgevel: 

De rechterzijgevel van de sacristie bevat vier rechthoekige vensters met drie-ruits 

verdeling met glas-in-lood. Vervolgens begint de rechterzijgevel van het transept welke 

identiek is aan de linkerzijgevel: een tuitgevel met opgetrokken schouderstukken en vier 

spitsboog vensters met glas-in-lood. Na het transept volgt er een uitbouw met steunbeer 

en spitsboogvenster. De gevel springt iets terug en in dit deel van de gevel ter hoogte 

van het schip zijn twee gekoppelde spitsboogvensters met daartussen een steunbeer 

aanwezig. Vervolgens volgt er een steunbeer met opgetrokken schouderstuk en ezelsrug. 

De rechterzijgevel van de toren is identiek aan de linkerzijgevel, behalve dat aan deze 

zijde zich een andere uitbouw bevindt. Deze uitbouw reikt tot net onder de hoogte van de 

galmgaten en is voorzien van twee verticaal onder elkaar geplaatste smalle openingen.   

 

Interieur: 

De structuur van de plattegrond is tamelijk gaaf bewaard gebleven. In de kerk is de 

originele indeling nog aanwezig met kapellen, het centrale priesterkoor, de sacristie en 

de orgelgalerij. Het middenschip bestaat uit drie gemetselde kruisgewelven die met een 

gordelboog van elkaar gescheiden zijn. De kerkbanken en het altaar zijn niet meer 

aanwezig in de kerk evenals enkele beelden. Wel is er nog een grote en een kleine 

muurschildering van Jos ter Horn aanwezig, kroonluchters en de originele vloer. Ook 

staat er in beide kapellen een altaar met houtsnijwerk en decoratieve 

bloemenschildering, waarvan op één het jaartal 1713 te lezen is. In de klokkentoren is 

het originele uurwerk aanwezig van Korfhage uit Duitsland. De kerkklokken dateren uit 

1950, de originele klokken zijn in de oorlog verdwenen. In de kerk is de biechtstoel nog 

aanwezig waarin aan de rechterzijde een toilet is gerealiseerd, originele paneeldeuren en 

een kluis. In beide zijbeuken zijn er vliesgevelwanden geplaatst in 2006. 

 

Beschrijving Heilig Hartbeeld: 

Het witmarmeren Heilig Hartbeeld uit 1929 staat aan de linkerzijde van de hoofdingang 

van de kerk. Dit beeld is door de parochianen in 1929 aangeboden aan de pastoor Th. C. 

M. van Vilsteren ter gelegenheid van zijn 25-jarig pastoorsjubileum. Het beeld is een 

staande Christusfiguur op een turfsteenachtige sokkel. Hij is gekleed in een gedrapeerd 

gewaad en op zijn borst is een stralend Heilig Hart aanwezig. Hier wijst Christus naar met 

zijn linkerhand. Zijn rechterhand maakt een zegenend gebaar. Op de sokkel staat de 

tekst: ‘H. Hart van Jezus zegen ons – geschenk der parochieanen aan hun jubilerende 

pastoor Th. C. M. van Vilsteren – 28 oct 1904-28 oct 1929’. De maker van het beeld is 

onbekend. Ten gevolge van beschietingen tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn enkele 

vingers beschadigd. 

 

Beschrijving Begraafplaats: 

De begraafplaats aan de voorzijde van de kerk heeft een kruisvormige padenstructuur 

waarbij de middenas recht tegenover de ingang van de kerk ligt.  De begraafplaats 

verschijnt voor het eerst op de topografische kaart van 1895. Deze bestaat dus al langer 
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dan de huidige kerk. De begraafplaats is toegankelijk via een niet waardevolle poort. 

Vermoedelijk zijn de gemetselde penanten restanten van een inmiddels verdwenen 

ommuring van de begraafplaats. De ommuring is vervangen door een beukenhaag. 

Centraal op de begraafplaats bevinden zich de graven van de pastoors te herkennen aan 

het symbool van de miskelk op de grafzerk.  

 

Reden van plaatsing 

 

De bescherming heeft betrekking op de volgende elementen: 

 

- KERK uit 1934 van de architect J.H. Sluijmer  

- HEILIG HARTBEELD uit 1929 

- BEGRAAFPLAATS met padenstructuur en pastoor graven 

 

 

Architectuurhistorische criteria: 

- De kerk gelegen aan de Pastoor Mölderstraat 2 te Megchelen is representatief 

voor en een goed voorbeeld van de katholieke kerkenbouw in Nederland in het 

interbellum. 

- De kerk is een tamelijk gaaf bewaard voorbeeld van een kerkgebouw in Delftse 

school trant van de architect Johannes Sluijmer. Zowel in de hoofdopzet als de 

detaillering is het authentieke karakter goed bewaard gebleven.  

- De kerk heeft voor de gemeente Oude IJsselstreek in het algemeen en  het dorp 

Megchelen in het bijzonder een bijzondere waarde als gaaf voorbeeld van 

vooroorlogse architectuur in de trant van de Delftse school.  

- De hardstenen grafzerken dateren uit de negentiende en twintigste eeuw en 

vertegenwoordigen enige kunsthistorische waarde.  

 

Stedenbouwkundige criteria: 

- De kerk en begraafplaats gelegen tussen de Pastoor Mölderstraat en Millingseweg is 

dankzij de ligging een markant onderdeel van het dorp Megchelen. Het is een 

belangrijk onderdeel van het historisch gegroeide dorp. 

- De kerk maakt deel uit van een ensemble van kerkelijk terrein samen met de 

pastorie, de begraafplaats en het Heilig Hartbeeld.  

- De kerk en begraafplaats hebben een belangrijke stedenbouwkundige waarde in de 

opzet van het ruime terrein, het omliggende groen en de aangrenzende openbare 

ruimte.  

 

Algemeen historische criteria: 

- De kerk vertegenwoordigd een belangrijke cultuurhistorische waarde als onderdeel 

van de katholieke geschiedenis van Nederland en in het bijzonder het dorp 

Megchelen.  

- De kerk vertegenwoordigd een belangrijk onderdeel van de cultuurhistorie in het 

dorp Megchelen als grensgebied en de daarbij horende geschiedenis. 

- De kerk is één van de weinige vooroorlogse gebouwen in het dorp Megchelen. Het 

dorp werd zwaar verwoest tijdens de Tweede Wereldoorlog waardoor er weinig is 

van de vooroorlogse bebouwing.  

- De graven van de pastoors en Mies Neuhaus vertegenwoordigen historische waarde 

als bron van de geschiedenis van Megchelen.  
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Afbeeldingen 

 
De Katholieke kerk, begraafplaats en pastorie vormen samen een ensemble centraal in het dorp 

Megchelen 

 
De katholieke kerk in Megchelen in 1895 (rode ovaal). De pastorie en de begraafplaats zijn hier 
ook al op te zien.  
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De oude waterstaatskerk wordt gesloopt 

 

De huidige kerk in aanbouw  
 
 
 
 

 

De huidige kerk in aanbouw, de graven 
op deze foto zijn niet meer aanwezig  
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De kerk kort na de bouw. De schoorsteen op de sacristie is niet meer aanwezig, verder is de kerk 
aan de buitenzijde ongewijzigd  

 
Voorgevel en deel van de begraafplaats 
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Linkerzijgevel 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Deel van de achtergevel    Linkerzijgevel en achtergevel sacristie 
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Deel rechterzijgevel 

 
Deel rechterzijgevel 
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De begraafplaats met in de middenas de graven van de pastoors 

Het graf van pastoor Mölder    Het graf van Mies Neuhaus  
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Het Heilig Hartbeeld 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
De kerk met aan de voorzijde de 
begraafplaats en aan de linkerzijde het 

Heilig Hartbeeld  
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Zijbeuk met de vliesgevelwand       De biechtstoel is nu van een toilet voorzien 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Het interieur vanaf het priesterkoor bezien      Het uurwerk van Korfhage  
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Het priesterkoor met op de muur een schildering van Jos ter Horn 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

Het Maria altaar  
 


