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VANUIT DE KLOKKENTOREN 
Het is een traditie, dat in de Ewalden-Nieuwsbrief 
telkens iemand wordt geinterviewd, die op de een of 
ander manier betrokken is bij de Ewaldenkerk in Druten. 
In deze uitgave is dat Jan Willem Melssen, onder meer 
lid van de pastoraatsgroep en in vele andere functies, in 
het verleden en ook nu nog, in de Drutense 
gemeenschap 
 
JAN WILLEM MELSSEN: WE WORDEN WEL 
GEDWONGEN OM CREATIEF OM TE 
SPRINGEN MET HET FUNCTIONEREN VAN 
DE KERKGEBOUWEN 
 

Jan Willem Melssen, leraar van groep 8 van de Kubus in 2013, blaast 
de kaarsen uit in de Ewaldenkerk, na het toedienen van het Vormsel. 
Een moeder van één van de vormelingen schreef achter op de foto 
´”Dank voor alles; we hebben een super goed jaar gehad”. 
 
De dag voor dit interview waren Jan Willen Melssen en 
zijn echtgenote Toos nog met vakantie in het Poolse 
Krakau. En de enorme indrukken van de vele 
hoogtepunten waren dominant in de herinneringen. 
Zoals de grote geloofsbeleving en de alom zichtbare 
aanwezigheid van de katholieke kerk. Met als voorbeeld 
de presentie van liefst acht priesters aan het altaar bij 
een kerkdienst. 
En dat ga je dan onwillekeurig vergelijken met de 
huidige moeilijke situatie van de kerk in Nederland. 

Met als één van de consequenties de sluiting van kerken 
door het sterk verminderde kerkbezoek en het 
priestertekort. 

Krakau is na Warschau de grootste stad van Polen, met 
bijna evenveel inwoners (ruim 700.000) als Amsterdam. 
Bijna iedereen is er katholiek. De sympathieke Karol 
Wojtyla was er Aartsbisschop toen hij in 1964 gekozen 

werd als Paus, met als naam Johannes Paulus de 
Tweede. Krakau staat op de Werelderfgoedlijst van de 
Unesco en de stad telt liefst 87 katholieke kerken. 

Jan Willem Melssen kwam als 23-jarige in 1975 vanuit 
Ewijk naar Druten, waar hij benoemd werd als 
onderwijzer aan de Centrum-school. Syb Nota was zijn 
directeur. Al heel gauw, 38 jaar geleden, vroeg collega 
Mimi Heijmink aan Jan Willem om haar te assisteren bij 
de leiding en de organisatie van het kinderkoor.  Na het 
plotselinge overlijden van Mimi in 1987 stond en staat 
Jan Willem alleen voor het koor. 

Maar Jan Willem Melssen verricht nog veel meer 
vrijwilligerswerk. Hij is lid van de pastoraatsgroep van de 
parochie Franciscus en Clara, maakt deel uit van de 
werkgroep Oecumene en van de werkgroepen 1e 
communie en vormsel. Veel bekendheid heeft Jan 
Willem ook door zijn functie als leerkracht van de Kubus 
en van zijn inzet, al vanaf 1983, voor het 
Jeugdvakantiewerk in Druten. 

Toen Jan Willem Melssen voor het eerst in 1975 de 
Ewaldenkerk bezocht was er direct de vergelijking met 
“zijn” kerk van Johannes de Doper in Ewijk. Die kerk is 
kleiner en de afstanden van het priesterkoor met de 
gelovigen korter. De Ewaldenkerk maakte indruk met 
haar grootte en oogde wat somber doordat de hele kerk, 
van de gewelven tot de tegelvloer voorzien was van een 
grijze laag muurverf.  En daarbij waren de vele 
heiligenbeelden niet gespaard. 

Maar bij de laatste restauratie heeft de monumentale 
Drutense kerk een aanzienlijke verfrissing ondergaan. 
Alle grijs is in een lichte kleur overgeschilderd en 
combineert fraai met het ossenbloedrood. En mede 
dankzij de bijdragen van de Vrienden van de Ewalden 
heeft Ton van Hulst uit Boven-Leeuwen alle beelden hun 
kleuren teruggegeven. En als laatste project werden de 
kruiswegstaties onder handen genomen. Jan Willem 
roemt de prachtig herstelde kleuren en dan vooral het 
hemelsblauw, dat fraai combineert met de ook 
gerestaureerde tegelwanden. 

Al met al voelt Jan Willem Melssen zich helemaal thuis 
in het Drutense Godshuis. Zowel wat betreft het interieur 
als de buitenkant: het gebouw in totaliteit. Het is het 
duidelijke middelpunt van het dorp. Van dichtbij, maar 
ook van veraf. 

En dat zou eigenlijk altijd zo moeten blijven. Maar de 
toekomst van alle kerken is niet gegarandeerd. 

Wat te doen als ook de Ewaldenkerk te kolossaal wordt 
bij verminderd kerkbezoek? 

NIEUWSBRIEF 
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We moeten dan proberen een creatieve oplossing te 
vinden. Uiteraard wel met het oog op de kerkelijke 
functie en de monumentale status van het gebouw, 
denkt Jan Willem Melssen. 

Gerrit Wolbrink 
 
OUD KOSTER JO JANSSEN OVERLEDEN 
Tientallen jaren lang was Jo Janssen als koster hét 
gezicht van de H.H. Ewaldenkerk. Dagelijks was hij er te 
vinden. Voor dag en dauw stond hij klaar om aannemers 
en leveranciers op te vangen en te begeleiden.  Met 
plezier werkte hij aan de bouw van de prachtige 
kerststal, die elk jaar bezoekers van heinde en ver naar 
de kerk trekt. Besmet met het Cuypers-virus zette hij 

zich jaren in 
voor de 
restauratie 
van de 
heiligenbeel
den en met 
eindeloos 
geduld heeft 
hij alle 
kapitelen in 
de kerk in 
oude luister 
hersteld. De 
pastorietuin 
was zijn lust 
en zijn 
leven. Geen 
klus was 
hem te veel. 
In mei 2015, 
toen hij 80 

jaar werd, nam hij afscheid. Kort daarna werd hij ernstig 
ziek en op 13 juni 2016 overleed hij. De 
parochiegemeenschap denkt met grote dankbaarheid 
terug aan deze gouden vrijwilliger die dankzij het 
schilderen van de kapitelen zijn handtekening blijvend in 
de Ewaldenkerk heeft achtergelaten. Tijdens het 
Ewaldenfeest in oktober 2013 is Jo de pauselijke 
onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice” uitgereikt. 
Een terechte waardering voor een markante 
persoonlijkheid. 
 
Jo, rust in vrede. 
 
(naar de tekst op de website van de parochie) 
 

EEN CUYPERS REISJE LANGS DE RIJN 
In het najaar 2014 hebben we met het 
Cuypersgenootschap een driedaagse reis gemaakt 
langs de Rijn in de voetsporen van Pierre Cuypers.  
Cuypers reislust was fenomenaal. Hij was een 
wereldburger, die zich even goed thuis voelde in 
Amsterdam als in Parijs. Het Rijnland was zijn tweede 
‘thuis’.  Een schetsboekje ging altijd met hem mee. De 
fotografie stond nog in de kinderschoenen. Al tekenend 

vergaarde hij ‘ammunitie’ voor het uitwerken van steeds 
nieuwe ontwerpen.  
 
De St.-Apollinariskerk in Remagen, een bron van 
inspiratie  

Na een reis van twee uur 
vanaf de grens naderden 
we ons eerste reisdoel, 
de neogotische St.-
Apollinariskerk (1837-
1852) in Remagen, 
idyllisch gelegen op een 
berg hoog boven de Rijn. 
Cuypers bezocht deze 
kerk voor het eerst in 
1857, in gezelschap van 
zijn beste vriend en 
toekomstige zwager 
Joseph Alberdingk Thijm.  
Cuypers was in die jaren 
op zoek naar een 

nieuwe, eigentijdse bouwstijl. In de Apolinariskerk zag hij 
hoe de architect Ernst Friedrich Zwirner de ‘Duitse’ 
gotiek van de Keulse Dom ‘vertaalde’ in een nieuwe 
kerk. Het gebouw maakte een onvergetelijke indruk. De 
prachtige Nazarener muurschilderingen van de 
gebroeders Müller, Ernst Deger en Franz Ittenbach 
leverden Cuypers inspiratie op voor de decoratie van de 
Maastrichter Sint-Servaaskerk. Twee jaar later bezocht 
hij de kerk opnieuw, nu met zijn kersverse bruid Nenny 
op doortocht naar het huwelijk van zijn zwager Paul 
Alberdingk Thijm in Freiburg im Breisgau.  Ongetwijfeld 
hebben zij net als wij - na het bezoek aan deze 
prachtige kerk - intens genoten van het romantische 
Rijnlandschap. 
 
Het Slot Stolzenfels: onvervalste Rijnromantiek 

Daarna vervolgden we – net 
als Pierre Cuypers en Nenny 
- onze reis richting Koblenz. 
Even ten zuiden van Koblenz 
staat op een rots aan de 
linkeroever van de Rijn het 
slot Stolzenfels, het tweede 
reisdoel. Sommigen 
vreesden de steile rots, maar 
de klim naar boven viel reuze 
mee. Het kasteel werd in de 
jaren tussen 1823 en 1847 
opgetrokken op de ruïne van 
een dertiende-eeuwse 

burcht. De drijvende kracht achter deze reconstructie 
was de Pruisische kroonprins en latere koning Friedrich 
Wilhelm IV. De beroemde architect Karl Friedrich 
Schinkel uit Berlijn tekende voor het ontwerp. Het 
neogotische gebouw beantwoordde helemaal aan de 
smaak van de koning die de reconstructie als zijn 
lievelingsproject zag. De burcht, tuinen en slotkapel 
vormen een echte eenheid. In de rijk gedecoreerde 
vertrekken van het kasteel met houten parketvloeren, 
lambriseringen en neogotische meubels lijkt de tijd te 
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hebben stilgestaan. In gedachten zien we hier Cuypers 
met zijn jonge vrouw voor het open venster staan, 
genietend van het schitterende uitzicht. Rond vijf uur 
verlieten we Stolzenfels voor onze rit naar het hotel in 
Koblenz.  Na een uitstekend diner wandelde de harde 
kern van ons gezelschap de stad in voor een 
bezichtiging van Deutsches Eck, het beroemde 
monument uit 1871 dat herinnert aan de Duitse 
eenwording. De meesten gingen vroeg naar bed en dat 
was verstandig, want we moesten de volgende dag heel 
vroeg op pad. 
 
Cuypers’ werk in Mainz 

Met de ijzeren discipline 
van Cuypers in het 
achterhoofd vertrokken we 
voor dag en dauw naar 
Mainz. Daar werden we in 
de Dom hartelijk 
ontvangen. De 
duizendjarige kathedraal 
werd in de jaren 1872-
1877 door Cuypers 
grondig gerestaureerd. 
Naar de huidige inzichten 
ging hij nogal rigoureus te 
werk: hij verving de 
bouwvallige oostpartij en 
laatgotische toren met zijn 

’oosterse’ koepel door een compleet nieuw Rijnlands-
romaans koor met apsis en dito vieringtoren. Die stijl 
paste beter bij de rest van het gebouw. Bovendien werd 
na het einde van de Frans-Duitse oorlog in 1871 de 
‘gotische’ stijl in het overwegend katholieke Rijnland 
voortaan vereenzelvigd met erfvijand Frankrijk. Het werk 
heeft Cuypers bepaald geen windeieren gelegd: rondom 
Mainz kreeg hij talrijke nieuwe opdrachten, niet alleen 
van de Kerk, maar ook van de adel. In de Dom 
bewonderden we het Maria-altaar uit 1872, ontworpen 
door Cuypers’ atelier-chef August Martin, dezelfde die 
met Cuypers verantwoordelijk is voor het hoogaltaar in 
onze eigen Ewaldenkerk.   
   
Wiesbaden, een eldorado voor liefhebbers van 
neostijlen 

Aan het begin van de middag vervolgden we onze reis 
naar het nabijgelegen Wiesbaden, de hoofdstad van het 
voormalige hertogdom Nassau, aan de andere kant van 
de Rijn. De stad is een eldorado voor liefhebbers van 

neostijlen. Hier bezochten we de neogotische 
Marktkirche, de ‘Nassauer Landesdom’ (1862), de 
protestantse tegenhanger van de katholieke Dom van 
Mainz. Carl Boos bouwde deze kerk volgens het 
‘Eisenacher Regulativ’. Daarin werd vastgelegd, dat 
protestantse kerken in Duitsland voortaan een 
‘Germaans-gotisch’ karakter moesten hebben. De kerk 
telt maar liefst vijf torens. Het ontwerp is ontleend aan 
Noord-Duitse baksteen gotiek.  In het interieur met het 
altaar centraal op een verhoging in een ruime 
koorruimte, omringd door beelden van Christus met de 
vier evangelisten, doet verrassend ‘katholiek’ aan. De 
roomse en lutherse kerkenbouw staan in de 19e eeuw 
soms dichter bij elkaar dan hun onderlinge retoriek 
suggereert. Na ons bezoek aan de kerk wandelden we 
langs onder andere het Kurhaus (1907), het Hessisches 
Staatstheater (1894), een aantal prachtige 19e-eeuwse 
villa’s en de Russische Kerk op de Neroberg. De kerk uit 
1855 is één van de oudste orthodoxe kerken in West-
Europa. Hertog Adolf van Nassau, de latere groothertog 
van Luxemburg, bouwde het godshuis als grafkapel voor 
zijn veel te jong gestorven Russische vrouw. De 
terugreis naar Koblenz ging door het beroemde Rijndal, 
dat als historisch landschap op de werelderfgoedlijst van 
Unesco staat. Het fraaie uitzicht op de wijnvelden, 
stadjes en burchten in de laagstaande najaarszon was 
onvergetelijk. Na aankomst in het hotel en het diner ging 
een grote groep schijnbaar onuitgeput nog de stad in 
voor een wandeling langs de neoromaanse Herz 
Jesukirche (1904) en het Residentieslot uit de 
achttiende eeuw. Hier woonde de laatste aartsbisschop 
en keurvorst van Trier, Clemens Wenzeslaus van 
Saksen (1739-1812). 
 
Kerken kijken in Keulen 
De volgende ochtend ving de terugreis naar Nederland 
aan. Voordat we weer de grens overstaken, brachten we 
een uitgebreid bezoek aan Keulen. De grootste stad van 
het Rijnland is niet alleen beroemd om de Dom maar 
ook vanwege de vele naoorlogse moderne kerken die er 
staan. Eén van de onbetwiste hoogtepunten daarvan 
hebben we bezocht: de Christi Auferstehung in het 
stadsdeel Lindenthal uit 1970, ontworpen door Gottfried 
Böhm, één van de belangrijkste naoorlogse architecten 
van Duitsland. Zijn moderne kerken, veelal opgetrokken 
uit beton en glas, lijken beeldhouwwerken.  

Voor de Christi Auferstehungkirche liet hij zich inspireren 
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door de wijnbergen in de omgeving. Uniek is de 
consequent doorgevoerde, bijna ‘middeleeuwse’ 
symboliek waarin het lijden en de verrijzenis van 
Christus centraal staan. Alberdingk Thijms Heilige Linie 
in het kwadraat! Daarna was het tijd voor vrije tijd in de 
binnenstad. Sommigen bezochten de Dom.  Deze 
kathedraal en de groots opgezette bouwloods, werkend 
in middeleeuwse vormen en eigentijdse technieken, 
vormden voor Cuypers een belangrijke inspiratiebron. 
Anderen bewonderden in het Walraf-Richartz Museum 
de pracht en praal van kostbare middeleeuwse 
kunstwerken, of zaten onder het genot van een glas 
Kölsch aan de Rijnpromenade na te genieten van een 
geslaagde reis, die om Pierre Cuypers en zijn jonge 
vrouw Nenny te citeren ‘voor ons hart en ons hoofd 
zoveel heerlijks heeft opgeleverd’. 

 
Jan Dekkers 
 

DE NIEUWSBRIEF 
In 1997 werd door een enthousiaste groep vrijwilligers 
(restauratiecommissie), die het kerkgebouw van de 
toenmalige parochie H.H. Ewalden een warm hart 
toedroeg, een actie ondernomen om geld in te zamelen 
voor de restauratie van de Ewaldenkerk. Zij lanceerden 
daarvoor een “Vriendenblad”. Iedereen, die het 
waardevol vond om de “Kathedraal van Maas en Waal” 
voor het nageslacht te bewaren, kon zich aanmelden als 
“Vriend”. Dit hield tevens in dat zij een jaarlijkse bijdrage 
van € 22,68 betaalden voor de restauratie en het 
onderhoud van de Ewaldenkerk. 
Maar natuurlijk kunnen we nog altijd veel meer Vrienden 
gebruiken. U kunt zich aanmelden bij Jan Daamen tel. nr. 
0487 512974, of email j.daamen34@upcmail.nl. 
 

UW BIJDRAGEN IN 2015 
In 2015 is een bedrag van € 4.561,60 ontvangen van de 
Vrienden van de Ewalden, waarvoor de redactie u heel 
erg hartelijk dank zegt. Dit bedrag is gereserveerd om met 
behulp van rijkssubsidie de volgende tranche van het 
onderhoud van de Ewaldenkerk veilig te stellen. 

 

NIEUWE VERLICHTING EWALDENTOREN  
Ongetwijfeld is het u 
opgevallen: de 
Ewaldentoren staat er 
’s-avonds weer 
stralend bij. Tot voor 
kort werd de 
monumentale toren 
aangelicht door 
ouderwetse 
lichtbundels. De 
installatie bleek echter 
na ruim 20 jaar totaal 
versleten. Op 21 juni 
zijn de versleten 
armaturen vervangen 
door een duurzame 

LED verlichting.  De toren is daardoor niet alleen beter 
uitgelicht: de nieuwe installatie levert bovendien een 
aanzienlijke besparing op wat betreft energie en CO2-
uitstoot.  
Uit archiefonderzoek bleek dat de gemeente en de 
parochie gezamenlijk verantwoordelijk zijn. De kosten 
van de vervanging worden gedragen door de gemeente 
Druten; de parochie verleent een bijdrage. Afgesproken 
is dat de gemeente Druten voortaan eigenaar is van de 
installatie. Dankzij deze geste is de 65 m hoge toren ’s-
avonds weer een lichtend baken voor het dorp en de 
wijde omgeving. 
 
Verlichting torenkruis en uurwerk 
De verlichting van het torenkruis wordt binnenkort door 
de Koninklijke Eijsbouts hersteld.  
Ook de lampjes op het torenuurwerk zijn na bijna 20 jaar 
nodig aan vervanging toe. Deze werkzaamheden staan 
voor 2017 in de planning. Ook hier willen we een 
kwaliteitsslag maken met nieuwe LED 
verlichtingselementen. 
 

 
DE TWEE EWALDEN 

 
IN POLEN ACHT PRIESTERS BIJ ÉÉN 

KERKDIENST 
 

 
 

IN DRUTEN: BLIJ DAT DE KERK OPEN 
BLIJFT MET ÉÉN PRIESTER 

 
 

COLOFON 
De nieuwsbrief “Vrienden van de Ewalden” is een 
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