
DE GROTE KERK 

VAN ENSCHEDE 

ONZE AANDACHT WAARD 

 

In het centrum van Enschede staat al meer dan 1000 jaar het oudste monument van Enschede, de Grote Kerk.  

De geschiedenis begint met en klein houten kerkje dat rond het jaar 800 werd opgericht op een fundament van zwerfkeien. 

Omstreeks het jaar 1000 zullen de houten wanden worden vervangen door muren van zwerfkeien en ijzeroer. Daarna in de 

dertiende eeuw wordt de kerk drastisch vergroot. 

Er komt een stenen gebouw in Romaanse stijl, opgetrokken uit zandsteen uit het naburige Bentheim.  

Een toren van twee geledingen bekroont het toen reeds machtige bouwwerk. 

De markante toren, is in eigendom van de (burgelijke) gemeente Enschede. De imposante kerkzaal, het schip is eigendom van de 

Protestante Gemeente Enschede en wordt beheerd door de Stichting Schip Grote Kerk (S.S.G.K.). 

 

De kerkzaal 

Om het financieel beheer van het gebouw een stevige basis te geven, hebben verschillende betrokken partijen een overeenkomst 

gesloten, waarbij de exploitatie in handen is gegeven van het Wilminktheater & Muziekcentrum.  

Op deze manier zijn we er in geslaagd om de kerk als monument te behouden en daarnaast een bijdrage te leveren aan Enschede 

als cultuurstad. En – niet onbelangrijk – naast de culturele activiteiten zijn er jaarlijks ook nog enkele kerkdiensten met een speciaal 

karakter. 

In het hart van onze gemeente is zo een combinatie van cultuur en religie ontstaan die uniek mag worden genoemd. 

 

Afgelopen jaren zijn grote renovaties van zowel de kerkzaal als de toren afgerond. De Grote Kerk ziet er weer perfect uit! 

Dit jaar zal o.a. het van Dam orgel ook weer een uitgebreid onderhoud krijgen, waarvoor weer extra geld nodig is.  

 

Een kostbaar gebouw verdient een blijvend goed en verantwoord onderhoud! Hiervoor voelen wij ons als Stichting Schip Grote Kerk 

verantwoordelijk. Helaas, de subsidiekraan voor Rijksmonumenten is bijna dicht, en ondanks de bijdragen uit de exploitatie en van 

sponsoren worstelen wij met een jaarlijks tekort op onze begroting.  

 

Toch doen we ons uiterste best om met de beperkte middelen de kwaliteit van onze kerk op het huidige hoge 

niveau te handhaven.  

Misschien wilt u ons een helpende hand toesteken.  

 

 
Gids in de Grote Kerk. Iets voor u? 

Onze vrijwilligersgroep Gidsen van de Grote Kerk heeft versterking nodig.  
Als u onze kerk een warm hart toedraagt is dit misschien een prachtige en zinvolle taak voor u.  
Het vraagt niet veel tijd: ongeveer 6 keer per seizoen op een zaterdag- of dinsdagmiddag ongeveer 3 uurtjes. 
Speciale voorkennis is niet vereist; wij praten u graag bij over wat er van u verlangd wordt. Het is gewoon leuk werk. We zijn momenteel 
met een gezellige groep van ca. 12 personen. Neemt u bij interesse s.v.p. contact op met: Pieter Kooi 06-16474497 

 

 



WORD VRIEND VAN DE GROTE KERK 
 

Aan allen die met ons dit middelpunt van Enschede een warm hart toedragen, 
 

Sluit u aan bij de Vrienden van de Grote Kerk  
Met uw bijdrage moet het lukken om ons monument in zijn huidige staat nu en 
voor de toekomst veilig te stellen. Vul daarom bijgaande aanmeldingsbon in en 

doe mee!  
 

Voor wat hoort wat 
 Wij willen u behandelen zoals dat onder vrienden gebruikelijk is, en u voor uw 

toezegging - nu en in de komende jaren - belonen.  
Elk jaar, aan het begin van het theaterseizoen bieden wij onze vrienden een 

aantal voorstellingen aan in de Grote Kerk, Wilminktheater & Muziekcentrum 
(Daarmee is uw bijdrage overigens snel terugverdiend) Als vriend krijgt u elk 

theaterseizoen persoonlijk bericht over de aangeboden culturele activiteiten. 
 

Hoe doet u mee als Vriend van de Grote Kerk?  
Wij vragen u een jaarlijkse donatie van 

 € 30.- ,incl. 1 avondje uit voor 2 personen met reductie 
of € 50.-  ,incl. 2 avondjes uit voor 2 personen met reductie 

(het voordeel voor 1 avondvoorstelling is al € 20,-!) 
 

U wordt Vriend van de Grote Kerk door onze stichting via onderstaande bon te 
machtigen deze jaarlijkse bijdrage van uw rekening af te schrijven. 

Stoppen kan altijd door een berichtje aan ons of via uw bank.  
Vult u s.v.p. onderstaande bon volledig in en stuur deze naar  

Stichting Schip Grote Kerk, t.a.v. P. Kooi,  
Mr. P.J. Troelstrastraat 18, 7522 BE, Enschede, e-mail: st.sgk@icloud.com 

 N.B. U kunt de bon ook persoonlijk inleveren bij:  
Kerkelijk Bureau PGE, Varviksingel 139, Enschede. 

U kunt dan het boek ‘De huiskamer van Enschede’  als welkomstgeschenk 
meteen meenemen. (maandag t/m donderdag 10.00 tot 13.00 uur)  

 

Alvast hartelijk dank, Stichting Schip Grote Kerk 

 

Ja, ik doe mee 
[  ] Ik word Vriend van de Grote Kerk en machtig hierbij de S.S.G.K. € 30,- van mijn rekeningnummer af te schrijven. 

[  ] Ik word Boezemvriend van de Grote Kerk en machtig hierbij de S.S.G.K. € 50,- van mijn rekeningnummer af te schrijven. 

[  ] Ik word Boezemvriend van de Grote Kerk en machtig hierbij de S.S.G.K. om €  . . . . . ,-  van mijn rekeningnummer af te schrijven. 

Het is mij bekend dat ik binnen 30 dagen het bedrag terug kan vorderen bij mijn bankinstelling. 

Naam:                                                              M / V Telefoon: 

Adres: Nummer: 

Postcode: Plaats:  

Bankrekeningnummer (IBAN): 

Emailadres: 

(op dit adres ontvangt u ook het ‘Voordeel programma incl. linkjes van het Wilminktheater!) 

Datum: Handtekening: 

 

mailto:st.sgk@icloud.com

