
De protestantse kerk in Wamel is veruit 
het oudste gebouw  in Wamel en één
van de oudste kerken van “Maas en Waal”.

In een uit 1129 daterende akte wordt deze 
kerk al genoemd. Tot 1572 was dit zelfs
de grootste kerk van Maas en Waal.

In dat jaar werden op last van Filips II de 
toren en het schip van deze kerk afgebroken.
Daardoor kon deze kerk niet langer  als
uitkijkpost voor de geuzen dienen.
Momenteel wordt het kerkgebouw gebruikt
door de protestantse streekgemeente
“West Maas en Waal “, lid van de “Prote-
  stanse Kerk Nederland “.
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De restauratiecommissie is ingesteld door de 
Kerkenraad. In deze commissie hebben zitting 
Rem van Maurik, Geurt van den Brink, Maarten 
Verbeek, Wolter Stroomberg en Wil van Wel. Deze 
commissie wordt voorgezeten door Herman Rekers.  
Bouwkundig adviseur is de heer Johan Verhoeckx 
van de gemeente West Maas en Waal.    



De protestantse kerk Wamel is een belangrijk 
gebouw voor de protestantse gemeenschap van 
Maas en Waal maar is als oudste gebouw van 
Wamel nog  veel belangrijker voor het hele dorp 
Wamel.
Daarom is het zo belangrijk om dit gebouw in 
goede staat te houden. Daarvoor is een ingrij-
pende restauratie nodig van de toren en het dak. 
Dat kan alleen slagen met uw medewerking. 
Mogen wij daarop rekenen? Wij geloven in een 
dak boven ons hoofd.

De totale restauratiekosten van dak en toren zijn 
begroot op 150.000 euro. Omdat de toren eigendom 
is van de gemeente  West Maas en Waal worden de 
restauratiekosten van de  toren door de gemeente 
betaald. De dakrestauratie kost 92.000 euro. De 
restauratiecommissie probeert dit bedrag binnen te 
brengen met behulp van de protestantse gemeente 
van Maas en Waal, de inwoners van Wamel, spon-
soractiviteiten, giften en dergelijke.

TECHNISCHE INFORMATIE FINANCIËLE INFORMATIEVOORWOORD

Restauratie  is vaak het gevolg van achterstallig 
onderhoud. Deze wijsheid gaat niet op voor de 
protestantse kerk Wamel. In de vijftiger jaren 
van de vorige eeuw is dit kerkgebouw grondig 
gerestaureerd. Maar in de loop van de jaren is 
het houtwerk van de zo markante toren aange-
tast door boktorren. Verder moet het dak wind- 
en regendicht worden gemaakt.


