
Restauratie (ACTIE) Klok van de Stulpkerk  
 

Bij de inspectie van het dak van de kerk heeft de monumentenwacht aangegeven dat repa-
ratie noodzakelijk is.  De torenhaan is er op 25 oktober vanaf gehaald en wordt opnieuw 
geschilderd. Ook het loodwerk moet worden vervangen. Daarom vragen we om een finan-
ciële bijdrage van u als bewoner van de Vuursche. Enkele 
overwegingen bij deze vraag. 
 

Wat maakt de kerkklok waardevol? 
Een kerkklok die de tijd aangeeft is voor veel inwoners van 
het dorp nog altijd waardevol. ’s Middags om twaalf uur 
luidt de klok, een oud gebruik dat in ere is gehouden. De 
heldere klok is in het dorp te horen, maar klinkt ook ver 
daarbuiten tot in de bossen. Het was vroeger een teken 
voor de bosarbeiders dat ze konden gaan schaften. 
 

De kerktoren is deel van het beschermde dorpsgezicht. Het 
is de enige haan van de     Vuursche die ‘waakt’ over het 
dorp.  Kerkklokken vertolken iets van de getijden van een 
mensenleven. Nu eens dragen zij de vreugde uit, dan weer 
getuigen zij van menselijk leed. Het klokgelui kan ook wor-
den gezien als een heenwijzing naar een andere realiteit, 
die   boven onze werkelijkheid uitgaat. 
 
Uit de geschiedenis… 
De toren dateert evenals het kerkgebouw uit het jaar 1659. Op eerste Pinksterdag 1939 
werd in de Vuursche een nieuwe luidklok in gebruik genomen. Daarbij was ook aanwezig 
beiaardier Jacob Vincent uit Amsterdam, die deze klok aan de hervormde gemeente had 
aangeboden als aandenken aan zijn vrouw Geertruida Johanna Meijer, overleden op 20 juli 
1938 en begraven bij de kerk in de Vuursche. De bekend geworden zangeres Jo Vincent 
was een dochter van dit echtpaar. 
 

Wat is nodig? 
Vroeger was het onderhoud van de kerktoren een gemeentelijke aangelegenheid, maar de 
gemeente Baarn heeft dit overgedragen aan de hervormde gemeente. Het restaureren 
gaat in totaal € 16.000,- euro kosten en voor de kerkelijke gemeente is dit een groot        
bedrag.  

Wie wil ons helpen dit bedrag bijeen te brengen?  
U krijgt daarvoor een herstelde toren en een blinkende haan terug .                   

Voor ieder bedrag zijn we u dankbaar! 
 

Comité van aanbeveling: contactcommissie Lage Vuursche 
 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer  NL 62 INGB 0000 2353 90 
t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk Lage Vuursche 
te Lage Vuursche 


