
Geschiedenis
Interessante neoclassicistische kerk. Van groot belang als de enige, nog overgebleven, 
zogenaamde waterstaatskerk in Twente. Na ingebruikname van een tweede Hervormde Kerk in 
Hengelo, de Bethlehemkerk aan de Oelerweg in Hengelo-Zuid, kreeg dit kerkgebouw de naam 
"Grote Kerk".

Buiten gebruik als Hervormde Kerk in 1976. Daarna jarenlang in enig verval, en bedreigd met 
sloop. In 1985 verkocht aan de Gemeente Hengelo. Uiteindelijk in 1990-1991 gerestaureerd en 
herbestemd tot Muziekschool en Cultureel Centrum. Bij de ingebruikname in 1991 als 
muziekschool kreeg dit kerkgebouw de naam "Waterstaatskerk".

 2016 De kerk wordt verkocht aan Protestantse Kerk Nederland (PKN). De Protestantse 
Gemeente Hengelo wil aanwezig zijn in het centrum van de stad, met een kerkzaal en een 
dagelijks geopend stiltecentrum. Hiertoe moet de Grote Kerk eerst wel worden verbouwd en
(duurzaam) gerenoveerd. Ook het kerkelijk bureau wil men hier onderbrengen. Op termijn 
zullen vermoedelijk de huidige 3 wijkkerken (Bethelkerk, Ontmoetingskerk, Thaborkerk) 
buiten gebruik worden gesteld.

 2017 Dit gebouw is opnieuw in gebruik als kerk, van de PKN Hengelo. De naam is 
ongewijzigd "Waterstaatskerk".

Orgels
Voormalig Holtegräve orgel (1844 - 1930)
In 1844 is er een orgel in gebruik genomen, gebouwd door orgelbouwer J.H. Holtegräve. Het 
orgel is in 1930 verkocht aan de Grote kerk in Dalfsen, waar het thans nog steeds aanwezig is.

1844, Bouw en oorspronkelijke locatie
Het orgel is oorspronkelijk gebouwd als één-manualig instrument met aangehangen pedaal voor de destijds net
voltooide  Waterstaatskerk  in  Hengelo  (Ov.).  Volgens  het  contract  kreeg  het  tien  registers.  Daarbij  werden
gedeeltelijk  pijpen  uit  een  ouder  orgel  hergebruikt.  Het  instrument  zoals  dat  in  1844  gestalte  kreeg,  is  ook
vandaag de dag nog grotendeels aanwezig, zij het met latere uitbreidingen.

1877, Werkzaamheden door H.G. Holtgräve



In 1877 werkt Hermannus Gerhardus Holtgräve, de zoon van de oorspronkelijke bouwer aan het orgel. Bij deze
werkzaamheden verving hij o.a. een gedeelte van de pijpen die zijn vader al had hergebruikt. Mogelijk heeft hij
ook het orgel binnen de kerk verplaatst.

1893, Uitbreiding door Fa. Bakker & Timmenga

In 1893 werd het orgel in Hengelo uitgebreid door de Firma Bakker & Timmenga uit Leeuwarden. Het front werd
allereerst verbreed met het aanbouwen van de twee buitenste vlakke velden met pijpen. Vermoedelijk werd ook
de onderbouw gewijzigd, d.w.z. verhoogd. De gehele kas achter het front werd vernieuwd en kreeg veel meer
diepte dan voorheen. Hiermee ontstond er ruimte voor twee extra windladen en extra pijpen, bestemd voor een
tweede klavier en zelfstandig pedaal. Het aantal registers kwam hiermee op negentien en werd daarmee bijna
verdubbeld!!

[Situatie na 1893 in Hengelo]

1930, Overplaatsing naar Dalfsen

Even voor 1930 werd er in Hengelo besloten dat men een nog groter orgel wilde. Het bestaande orgel nog een
keer uitbreiden bleek niet bij  de opties te zitten. Daarom werd het te koop aangeboden en gekocht door de
Dalfsenaren.



Voormalig Valckx & van Kouteren orgel (1930 - 1984)
In 1930 is er een orgel in gebruik genomen, gebouwd door firma Valckx & van Kouteren. Het 
orgel is in 1984 verkocht aan de Eben Haëzerkerk in Hardinxveld-Giessendam.

Huidig Verschueren orgel (1979)
Het huidig orgel is gebouwd door Verschueren in 1979. Het orgel is in 1992 in gebruik genomen 
in de Grote kerk te Hengelo (Ov).
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