
Dopen in bakje scheerzeep??
Wie de Oude Kerk binnenloopt, struikelt er in het gangpad bijna over. Niet 
over een mens of loszittende delen van het hoogbejaarde gebouw, maar 
over een doopvont! Hoe zit dat? Dominee Gerco Veening onthult het ‘mys-
terie’. 

“Jarenlang had het doopvont een plek bij de 
kansel. Bij de herinrichting enkele jaren gele-
den plaatste men het uiteindelijk bij de ingang.” 
Waarom? “Als je binnenkomt, herinnert het je 
aan je eigen doop.” In de meeste rooms-katho-
lieke kerken staat het doopvont daar ook. De 
reden? “In de vroege Middeleeuwen mocht een 
ongedoopt kind niet de kerk in. Daarom bouw-
den ze in Italië naast de kerk vaak een doop-
kapel, een baptisterium. Vaak bijzonder fraaie 
bouwwerken, zoals je die in bijvoorbeeld Floren-
ce en Pisa vindt.”

Piepjong en stokoud
De Oude Kerk had oorspronkelijk een doopvont 
uit de vijftiende eeuw. Misschien net zo oud als 
het kostbare monument zelf, uit 1482. Maar… 
dat doopvont bleek jarenlater in de pastoor-
stuin in Bornerbroek te staan en belandde er 
daarna in de katholieke kerk. In 1921 maakte 
steenhouwer Liedenbaum het huidige doopvont, 
waarschijnlijk in de stijl van de Middeleeuwen. 
“In die tijd dompelde men een kind bij de doop 

vaak onder.” Dat vroeg dus om een groot doopvont. “Toen de preek belangrijker werd, was een 
doopvont vaak niet groter dan een bakje van de scheerzeep. Het zat dan vaak met een ring aan 
de preekstoel.” 

Ook bij de dood
Tegenwoordig wordt het doopvont gebruikt bij de doop en uitvaartdiensten. “Bij de doop halen 
we de koperen bak eruit en plaatsen we die vóór in de kerk, waar we nu de kinderen dopen. 
Bij de uitvaart staan we stil bij het doopvont en noemen we de naam van de overledene. Of we 
plaatsen er aandachtkaarsen.” Zo speelt het doopvont in de Oude Kerk dus een rol bij het begin 
én het einde van het leven. 

Dominee Veening haalt de koperen schaal 
uit het doopvont

De losse doopschaal in de Oude Kerk

Strooivelden bij crematorium vernoemd 
naar vroegere grondeigenaren

De oude boerderij van Dreteler

Borne | Er zijn drie strooivelden geopend bij het crematorium aan de Hosbekke-
weg. Familieleden van de vroegere bewoners onthulden de naamplaatjes van de 
strooivelden: ’t Oosterik, en ’t Dreteler. Het naamplaatje van strooiveld ’t Hollink 
werd onthuld door directeur van crematorium Twente, Peter Molema. Hij maakte 
tevens bekend dat er al 725 crematies hebben plaatsgevonden sinds de opening 
vorig jaar.

Peter Molema gaf aan dat het enige tijd geduurd 
heeft om de juiste asbestemmingsfaciliteiten vast te 
stellen. Ondertussen werd er onderzoek verricht 
naar de familie Hollink. maar het bleek dat er  van 
deze familie niemand meer in leven is. De fami-
lies, Oosterik en Dreteler, waren wel aanwezig. 
De nabestaanden van de Dretelers kwamen met 
de suggestie om de namen van de families op eni-
gerlei wijze in het gebouw terug te laten komen. 
“Dat hebben we niet gedaan, om nabestaanden 
die op hun eigen wijze afscheid willen nemen van 
hun dierbare vrij te laten in hun keuzes. Daar hoort 
dan de naamgeving van een ruimte niet bij. Wel 
wilden we de strooivelden graag naar deze fami-
lies vernoemen”, zo meldde Molema.

Strooiveld ‘t Dreteler
Buiten het crematorium is, in het verhoogde es-
senlandschap, een scheg aangelegd waarin de 
urnenmuur een plaats heeft gekregen. Voor het 
strooiveld zijn palen geplaatst waarop de bordjes 
met namen zijn bevestigd. Hennie Bijkerk (79) was 
na afloop toch wel onder de indruk. “Ik ben erg 
ontroerd. Mijn moeder is hier geboren en ik ook. 
Ik ben hier al 60 jaar weg maar je beseft dat hier 

je wortels liggen. Het is onze familiegrond en wat 
is er dan niet mooier om hier straks uitgestrooid 
te worden op het strooiveld van ‘t Dreteler”. Hij 
herinnert zich nog waar hij sliep. Hij wijst naar de 
boerderij die achter het strooiveld ‘t Dreteler ligt. 
“Kijk daar achter dat raam was mijn kamer en dan 
keek je zo over de Essen heen”. (WA)

Familieleden van Dreteler familie onthullen 
de naam

Oudste Bridge vereniging in nieuw 
lokaal

Borne | Met de sluiting van het Tuinrestaurant verloor de Bornse Bridge Vereniging 
zijn speellokaliteit. Het bestuur ging op zoek naar een ander onderkomen en vond 
die in het Kulturhus. Nog enkele speelrondes worden daar dit seizoen gespeeld, 
dan volgt er een drastische verbouwing in het Kulturhus. Het is de bedoeling dat 
na de zomervakantie de Bornse Bridge Vereniging weer terugkeert in het Kultur-
hus.

Voorzitter Henk Lantink van de Bornse Bridgeclub 
vond het jammer dat ze hun speellokaal verloren. 
“We hebben van het Tuinrestaurant 12½ jaar  
gebruik mogen maken en hebben het goed naar 
onze zin gehad. We hopen hier in het Kulturhus 
een goede speellocatie te hebben. We zijn bij-
na terug waar we in 1953 op een steenworp af-
stand begonnen, in de Keizerskroon”. Voorlopig 

speelt de bridgeclub nog enkele avonden op de 
bovenverdieping van het Kulturhus. Er is een lift 
aanwezig zodat minder validen de speellocatie 
goed kunnen bereiken. In de zomer worden op de 
bovenverdieping nieuwe clublokalen gebouwd. 
Er is momenteel gebrek aan lokalen. Een van de 
nieuwe lokalen zal dan voor de Bridge Vereniging 
beschikbaar komen.(WA)


