De Kerk te wunjewoude (Duurswoude)
Bouwgeschiedenis en exterieul
De oorsprongvan Duurswoude gaat terug op een nederzetting; die is ontstaan
op een 2andrugte midden van een uitg€strekt hoogveen- en heidegebied. ln de
late middeleeuwen ontstond eíverspreide bebouwing metals keínen
Duurswoude en het naburige WijnjeteÍp. ln 1974 is Duurswoude met
wijnjeterp samengevoegd tot het nieuwe dorp wijnjewoude.

De kerkis in de lsd"gebouwd, in laatgotische stijl. DaarvooÍ zÍn oudere
kloostermoppen gebruiktvanhetvorige kerkgebouw, datmogelíkdateerdeuit
de 13d" eeuw- De kerk was oorspron kelijk gewijd aan lohannes de Evangelist.

Het schip heeft aan beide zijden vier, vrij korte, vensters, waarvan drie
spitsbogig2ín en de meest oostelijke, in het kooÍgedeelte, rondbogig. ln de
tweede travee vanaf het westen zit aan beidezijden een dichtgemetselde
ingang. Eveneens aan beide zijden hebben de muren vijfvan gele steen
gemetselde steunberen, die in de 18d'eeuw zijn aangebracht. Verderzijn

onderdevensters gedeeltelijknoguitgemetseldewaterlijstenaanwezig.Aan
de nooÍdzijde zijn enkele muurvakken hersteld met kleine gele stenen. De
driezijdigê kooÍsluiting heeftaan de zuidzijde een venstermet Íondboogen in
desluitmuur zÍn nog de sporen te zien van een gedicht rondboogvenster. ln dê
wêstgêvelzit de in een rondbooggevatte ingangtot de kerk metdaarboven
een kort venster met spitsboog.

Oorspronkelik hing de klok in een ktokkenstoetop het kerkhoí Op hetdak van
de keÍkwêrd in 1783 aan de westzijde een houten torentje gebouwd, met een
ingesnoerde naaldspíts, waarin een nieuwe klok kwam te hangen. Deoude
klok, d ie vermoedelÍk in de 14d€ êeuwwasgegoten, werd verkocht en de
klokkenstoel wêÍd afgebroken. De klok uit 1783 werd in 1943 door de Duitse
bezetters gevorderd en keerde nietterug. tn 1952 werd een ktok aangekocht,
di€ afkomstig was Lrit Epe. DetoÍen hêefteen windwijzêrin devorm van een
springend paard. Op het nokeinde van het dakstaat een haan ats windwÍzê._
ln 1990 en 1991werdên kerken torên grondlg gêrestaureerd, waarbij onder
andere de in 1899op de westgevet aa ngebrachte pleisterlaag weÍd verwijderd.

V

eenkameNoning
ln de noordwesthoek van het kerkhofstaat een eenkamerwoninkje uit 1759.
Dit optrekje was niet bedoeld voor permanente bewoning, maardiende ats
onderdakvoorde predikant, als deue dienst had in DuLrrswoude. h de woning
bevindt zi€h êên 18d' eeuwse schouw met een wand waarin tegels uit de 18de

eeuw en latertijd zijn verwerki. Het woninkje wordt nu gebruikt als consistorie.

'

e.g!j

De plaatsvan de &erk was ergafgetegen en dat is eigentijk nog zo. Hetgebouw
ligt buiten de bebouwingvan hetdorp, ats het wa re weggestopt tegen een
boiíànd, op eniee aktand van de openbàre we8.

lnteriêur

De keÍkruimtewordt inwendig overdekt door een houten tongewelfmet
trekbalken, sleutelstukken, korbelen en muurstijlen.ln de zijmur€n zijn nhsen

uitgespaard.

De in 1798 vervaardigde preekstoel met z€szidi8e kuip is tegen de kooÍsluiting
bevestigd. De panelen zijn versierd met een dubbêle proÍiellijst. De onderrand
van de kuip bestaat uit paneehjes met lijstwerk, waarin gesneden draperieën
De hoeken van de kuip hebben halfronde pilasters. De lezenaardateert uit
1799. Deze is geheel in koper uitgevoerd. Het rechthoekige open blad heeft
centraaleen kleine ster metacht stralen, in het haÍtvan een tweede ster met
eveneens acht stralen, De lezenaa r steu nt op een krullende arm die met een
plaatie op hetvoorpaneelis bevestigd. De leoning van de tíap
openeewerl(e balusterspÍlen. De eind 18d" eeuwse lezenaar op het doophek
hêeft een fraai gesneden voetstukin vaasvorm met krullende
acanthusbladeren, €en láuwerbladrand op de voetentwee rozen mét blaadjes.
De achtenijde van de "vaas" is vlak.

heeft

ln 1932 is in het interieur een aantal wijzigingen uitgevoerd. Enkele hÈtorische
interieurstukken verdwenen, waaronder het oude doophek, dat plaats maakte
voor het nog bestaande hek met platte balusters. Hetgíootste dêelvan de
banken is ook in 1932 vervangen. ln enkele banken voor en achterin, zowel
aan de noord- àls de zuidzijde, is ouder matêriaal verwerkt.

Het orgelk omstreêks 1723 gebouwd door Frans Caspar en Johann G€org
Schnitgerin de Evangelisch tuthe.se kerkteZwolle. ln 1917werd hetorg€lin
zwollevervangen dooreen ander instrument. Het schnitgerorgel werd
aangekocht door de kerkvan Duurswoudeen daargeplaatst doorde
orgelmaker Propeí uit Kampen. De kasvan het orgelis aÍgeleid van dievan het
rugwerkvên het orgelin de Grote l(erkte zwolle, welk instrument door FÍans
Casparenlohan Georgschnitger in 1719was voltooid. Het oígelis in 2001
gerestaureerd door OrgelmakeÍijBakker &Timmenga uit teeuwarden. De rijke
ornamentiekop en aan het orgelis geÏnspiÍeerd doorwerkvan de bekende in
Den H aag werkza me gravêur en aíchitect DanièlMa.ot. Op de console onder
de middelstetoren van hetfrontstaat, omgeven doorgesneden, verguld
bladwerk "ADSOIIUS DEIGLORIAM" (ter eÍevan de enige God) Despeeltafel
bevindt zich aan de achterkantvan de kas-
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dispositiê van het oÍgel is êls votgt:

Práestant 8' (C-F in Rohrfluit)

RohrfluÍ18'

PrincipaÊl#
6edad Quint 3'
octav 2'
Quintánus 1,4'
Sexquialt (bas ên discant) 2
Vox Humana
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g.

Pedeál: aangêhangen.
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Omvang pedaal: C- H
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