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Vroeger was het normaal 
vanuit de mis nog effe 
rechtstreeks naar de kroeg. 
Anno 2021 is dit allemaal 
veranderd. De kerk is aan de 
eredienst onttrokken. Café 
Mulder bestaat allang niet 
meer. Het kerkgebouw met 
bijbehorende begraafplaats is 
er nog wel, net als de 
“nieuwe” kroeg: het 
Dorpshuus. 

Het kerkgebouw, met 
omliggende ruimte is 
beeldbepalend, met een 
cultuurhistorische waarde en 
daarnaast ook een grote 
emotionele waarde. Om deze 
reden is het dan ook 
teruggekocht van het bisdom 
door de Vereniging 
Kerkgebouw in het belang van 
de dorpsgemeenschap.       
Door samenwerking te zoeken 
met ’t Dorpshuus willen we 
het stenen kerkgebouw weer 
tot leven brengen en meer 
menselijke energie aanboren. 
Hiermee geven we een stenen 
gebouw weer inhoud en 
daarmee een toekomst. 

Een oude traditie, van kerk 
naar kroeg, wordt anno 2021 
door deze verbinding weer in 
ere hersteld.  Tegelijkertijd 
creëren we voor de 
buitenruimte rondom het 
kerkgebouw een nieuwe 
bestemming.  “De tuin van ons 
allemaal” .  Een groene oase 
waarin ontmoeting ,bezinning 
en herdenken centraal staat. 
Met deze nieuwe inrichting 
vormen het kerkgebouw en 
het onlangs door het dorp 
gerealiseerde nieuwe 
dorpsplein weer een eenheid. 

 

Dit project wordt gerealiseerd 
in een samenwerkingsverband 
met Vereniging Kerkgebouw 
V-V / Stichting ’t Dorpshuus en 
Vereniging Dorpsbelangen V-V 

 

Dorpshuus & Kerkgebouw, 
samen een bron van energie 
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de samenwerkende partijen 
Vereniging Kerkgebouw VV /Dorpshuus en Vereniging Dorpsbelangen V-V

 

Middels het Oosterlicht wordt de verbinding al gezocht  

  https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_nl 
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Na de goedkeuring vanuit Leader Achterhoek ( project.GD-00306)  zijn we  
begin april direct van start gegaan. Onze eerste prioriteit lag bij het tot stand 
brengen van een fysieke verbinding tussen Kerkgebouw & Dorpshuus.  Deze 
verbinding hebben we ondertussen gerealiseerd.  Vervolgens hebben we ook 
de herinrichting van de voorzijde opgepakt. Hierin hebben we het verbeteren 
van de toegankelijkheid van het kerkgebouw meegenomen.  Door aanpassing 
van de hoogtes qua straatwerk  hebben we alle drempels weg kunnen nemen.  
Ondertussen zijn we zover dat al straatwerk erin ligt. Al deze werkzaamheden 
zijn uitgevoerd door ons grootste kapitaal, de vrijwilligers. In de realisatiefase 
zitten tot nu toe al meer dan 1100 vrijwilligersuren.   

 

Overzichtsfoto begin situatie. 
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Fase 1 creëren verbinding tussen Kerkgebouw en Dorpshuus 
 

Verwijderen groen/ ruimte creëren voor fysieke verbinding /wandelpad 
 

De contouren van de nieuwe verbinding worden zichtbaar. 
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Fase 1 afgerond 
 
Synchroon aan de realisatie van de duurzame verbinding tussen kerkgebouw en 
Dorpshuus wordt de begraafplaats opgeknapt. Daar waar deze in het verleden meer 
verstopt lag achter een coniferenhaag, komt de begraafplaats door de nieuwe 
verbinding nu meer in het zicht van een ieder. Door deze verder te vergroenen willen 
we het meer een tuinidee geven. Een bezinnings- en herdenkingsplek. Dit in 
combinatie met de herinrichting van de voorzijde van het kerkgebouw. Een tuin van 
ons allemaal. 
Bij het plaatsen van het hekwerk is al rekening gehouden met de nog te plaatsen 
overkapping. Zodra deze gerealiseerd zal de aanplant van groen gerealiseerd worden. 
Het meer open karakter van de begraafplaats zal hierbij behouden blijven. 
 
Fase 2 Herinrichting voorzijde kerkgebouw 
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Vele handen maken licht werk en het is nog leuk ook. 
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Een twintigtal vrijwilligers legde het laatste stuk vakkundig dicht.                  
Mooi om te zien dat ook nieuwe dorpsbewoners helpen bij de 
realisatie. 
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 Fase 3 is de realisatie van de energieleverende overkapping die 
beide gebouwen fysiek met elkaar gaat verbinden. 
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 Beplantingsplan  
Om ook de buitenruimte rondom het kerkgebouw ook erbij te betrekken, is 
er gekeken naar de mogelijkheden voor een nieuwe invulling. Uitgangspunt is 
hierbij dat de nieuwe route vanuit uit het dorp naar ’t Dorpshuus via het 
Kerkgebouw komt te lopen. Hiermee vormt kerkgebouw en het onlangs 
gerealiseerde dorpsplein weer één geheel. Om de buitenruimte een nieuwe 
groene invulling te kunnen geven en activiteiten te kunnen Laten plaatsvinden, 
willen de ruimte herinrichten met vrijwilligers “in de tuin van ons allemaal”. 
Daarnaast willen als Dorpsbelangen een lokaal ommetje realiseren. We zien 
dat veel mensen zijn gaan wandelen tijdens de huidige Covid’19 pandemie. Ze 
zijn hun eigen omgeving gaan (her)ontdekken. Om dit te stimuleren zijn we 
bezig met de realisatie van een lokaal ommetje, waarbij wandelaars onderweg 
gewezen wordt op cultuurhistorische waarden, al dan niet zichtbaar, die men 
onderweg tegen komt. Hierbij willen we gebruiken van moderne technieken 
zoals informatiebordjes met een QR code. Hiermee willen we het lokaal 
ommetje geschikt maken voor Jong en Oud.  Het begin -eind van het lokale 
ommetje is bij het Kerkgebouw.  Op de bank in de tuin van ons allemaal kan 
een ieder nog eens rustig het een en ander overdenken. Kijkend naar het 
Vrijheidsbeeld tot rust komen of een goed gesprek voeren met een 
medebewoner en / of wandelaar. Wie wil kan natuurlijk ook even naar ’t 
Dorpshuus lopen of in het Kerkgebouw de geëxposeerde dorpshistorie 
bekijken. 
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 Activiteiten 
 
Als gevolg van de Covid ’19 pandemie ligt het verenigingsleven al meer dan 
een jaar nagenoeg stil. 
 
De waarde van samenwerking tussen beide gebouwen heeft zich al bewezen 
bij begrafenissen. 
Ook heeft er in november een bijzondere boekpresentatie plaatsgevonden in 
het kerkgebouw. In een samenwerking met 't Dorpshuus werd er een 
bijzondere boekpresentatie gehouden.  
Een boek waarin vijf generaties van vrouwen uit Varsselder, Veldhunten en 
Megchelen beschreven worden: boerin, boerenmeid en dagloonster waren ze. 
 Het is geschreven door Theo Salemink die zijn zoektocht naar het leven van 
deze vijf vrouwen begon bij zijn moeder Mina Scholten, afkomstig uit 
Varsselder.  
In zijn samen met zijn broer Leo geschreven boek Ondankbare grond (2014) 
volgde hij de mannelijke lijn van de Saleminken.  
Nu in het nieuwe boek “Vrouwen van het land.” Epos van drie dagloonsters 
volgt hij de lijn van de vrouwen. 
 
 Een 70 -tal belangstellenden uit geheel Nederland hebben dit bijgewoond. 
 Ze waren vol lof over het kerkgebouw, de samenwerking met 't Dorpshuus 
en hoe het dorp dit gebouw omarmt heeft en daarmee het gebouw een 
nieuwe toekomst geeft. 
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Foto: Theo Kock 
 

Vereniging Kerkgebouw Varsselder -Veldhunten,          
’t Dorpshuus en Vereniging Dorpsbelangen Varsselder 
- Veldhunten willen alle partijen bedanken die 
realisatie van dit project mogelijk maken.                  
Dankzij uw financiele steun kunnen we dit project 
samen met ons grootste kapitaal, onze vrijwilligers,  
realiseren.  
 

 
 
 
 

                 
 


