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Kerkklokken in Engelum luiden bij
bijzondere gebeurtenissen

Deze week even extra aandacht voor onze kerkklokken. In 2010 waren onze redactieleden Jisse
Postma en Peter Sinnema met Brand in de toren voor een reportage. Hier leest u alles over de klokken
en wanneer ze luiden of wanneer u ze kunt laten luiden.



Na het restaureren van de kerktoren, zijn ook de kerkklokken weer volledig in gebruik
genomen.



Voor zolang wij weten luiden de klokken naast de hele en halve uren ook om vijf voor negen,
vijf voor twaalf, vijf voor drie en vijf voor zes. Dit is ook een oud gebruik en was bedoeld om
de arbeiders op het land te waarschuwen voor koffietijd, etenstijd en theetijd.

Maar heel vroeger was het de gewoonte in Engelum dat de klokken luidden bij de geboorte
en het overlijden van een Engelumer. Deze traditie werd in de jaren tachtig in ere hersteld
door het toenmalige dorpsbelang onder voorzitterschap van Bertus Monsma. Bij geboorte is
het de bedoeling dat de ouders zelf Brand in kennis stellen van het heugelijke feit, (en mocht
de kleine in de nacht geboren worden kan dit s'morgens tussen 7.00 en 7.15 uur op Tel. no.
2531777)  maar bij overlijden wordt de klok altijd geluid.  Het bijzondere is dat je aan de
klokken kunt horen of er een jongen of een meisje is geboren en ook of er een man of vrouw
is overleden. Dit is te horen aan de grote of de kleine klok, het schema is namelijk als het
volgt:

Bij geboorte: van 7.30 tot 7.40 uur. Bij een jongen beide klokken, en bij een meisje de eerste
5 minuten de kleine klok en de tweede 5 minuten beide klokken.

Bij overlijden: van 18.45 tot 18.55 uur. Wederom bij een man beide klokken en bij een vrouw
de eerste 5 minuten de kleine klok en de tweede 5 minuten beide klokken.



Klokkenluiden doorgeven aan Brand Wijnstra tel: 058-2531777



Fa D Wielenga Franeker. Juli 1938

Dit zijn de gewichten van het uurwerk. De gewichten worden nu elektrisch opgehaald met
een elektromotor. Voorheen werden de gewichten  met de hand opgehaald.





Ook het uurwerk is gerestaureerd en is als nieuw.

Het uurwerk staat halverwege de toren. En bediend de wijzers middels een as naar boven.



Een stukje High Tech welke er voor zorgt dat de klok op tijd blijft lopen. (alhoewel dit nog niet
goed werkt)



Onze gids en tevens klokkenluider Brand Wijnstra.



De bel voor de koster. Waar een signaal word gegeven voor het luiden van de klokken bij
een begrafenis.



De oude gewichten, en klepels

De oude ophangbalken voor (voor) grote (achter) kleine Kerkklok.



De laatste twee dode houtwormen.







Het verdeelstuk waar de aandrijving van de wijzers naar alle drie de klokken word verdeeld.





Hier is de elektromotor te zien welke de klokken laat luiden. Hier hangen dus geen touwen
meer.



Hier gaat de aandrijving door de muur naar de klok.





De kleine klok, deze dateert van ongeveer 1600......



met in het midden het wapen van Skerne Wibe!



En de grote klok. Hier is een verhaaltje bij, want deze is namelijk in de oorlog weggehaald
door de Duitsers om te worden omgesmolten voor munitie.  In 1949 is er weer een nieuwe in

de kerk geplaatst met het volgende opschrift:

VAN BERGEN   1949

D' OERMACHT NAEM US KLOK

TROCH IENDRACHT KAEM DE NIJE

DAT WIJ TROCH'T HEAREN FAN SYN KLANK

TA GOD US RJOCHTSJE YN BEA EN TANK

(Dit gedicht werd geschreven door Tjitske Bakker-Tuinstra. Inderdaad, de moeder van...)



Een kijkje in de spits. Waar ook de vlag uitgehangen wordt





Aangezien wij als redactie graag een aantal foto's plaatsen bij een reportage gingen we met
Brand even de kerktoren in om de klokken te fotograferen. En onze namen te vereeuwigen.





De bediening van de hamer heeft op de zolder een overbrenging.

Hier kunnen de klokken nu handmatig bediend worden. Waar dit vroeger met touwen
bediend moest worden.



Gerestaureerd met steun van het PRINS BERNARD CULTUURFONDS.





Ook de zonnewijzer is weer in dienst genomen. Deze zonnewijzer is na de brand niet meer
gebruikt. Maar bij de restauratie weer opgeknapt en in gebruik genomen.

En je kunt tegenwoordig de Engelumer klokken horen, en zelfs zien luiden op You Tube. Klik
hiervoor op de volgende links.




