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Belangrijke momenten in de geschiedenis van de DETA-

kerk 

8 oktober 1949 – legging van de eerste steen door ds. H. 

Volten. De kerkscheuring van 1944 heeft de toenmalige 

Enschedese Gereformeerde samenleving diep geraakt. De 

bouw van de DETAkerk, als eerste nieuwe kerkgebouw van 

de synodaal gereformeerde kerk van Enschede, is dan ook 

gepaard gegaan met veel emoties, grote offervaardigheid 

en gezamenlijke inspanning van de mensen die niet met 

de Vrijmaking waren meegegaan. De toenmalige predikant 

ds. Volten heeft in dit proces een belangrijke rol gespeeld. 

De kosten van de nieuwbouw zijn een kwart miljoen 

gulden. 

22 oktober 1950 - de eerste kerkdienst in de DETAkerk. 

Velen bewaren warme herinneringen aan de volle kerk en 

het bloeiende en snel groeiende kerkelijk leven van die 

tijd.  

1956 - Plaatsing van het ‘Willem van Leeuwen Gzn. Orgel’. 

De extra-hoge kerkzaal heeft een bijzonder goede 

akoestiek. Niet alleen bij de samenzang, maar ook bij 

orgelspel.  

Augustus 1987 – Opening van het bijgebouw ‘de Schakel’. 

1991 – Grote renovatie van het plafond en het liturgisch 

centrum. De DETAkerk was tot dan toe echt een preekkerk: 

een grote preekstoel met links ervan de diakenbanken en 

rechts (gezien vanuit de kerkzaal) de ouderlingenbanken . 

Het geheel was begrensd door een houten hek. In de 

nieuwe inrichting wordt goed zichtbaar dat een kerkdienst 

meer is dan de preek. De verschillende elementen van de 

kerkdienst krijgen een duidelijke eigen plaats. En het 

geheel wordt gekleurd door de kleur van de liturgische tijd 

van het jaar. 

2000 – Ook de DETAkerk wordt getroffen door de 

vuurwerkramp. 

1 december 2001, zondag 1e advent – De hervormde 

Oosterkerk-wijkgemeente en de gereformeerde Detakerk-

wijkgemeente gaan ‘Samen op Weg’. Gekozen wordt voor 

de DETAkerk als gezamenlijk kerkgebouw.  De letters 

‘Gereformeerde Kerk’ verdwijnen van de voorgevel. Maar 

de naam DETA wordt van harte gehandhaafd.  

15 januari 2006 – De DETAkerk is voortaan wijkkerkgebouw 

van de Protestantse Gemeente Enschede. Na ruim een 

eeuw gescheidenheid zijn Hervormden en 

Gereformeerden weer voluit samen één protestantse 

kerk. In Enschede vieren we dit met een feestelijke 

bijeenkomst voor de hele stad in de Grote Kerk. 

9 april 2009, Witte Donderdag – de vieringen in DETAkerk 

en Opstandingskerk worden met elkaar verbonden. Ruim 

drie jaar lang vieren we om-en-om in de beide 

kerkgebouwen.  

21 oktober 2012 – Voortaan zal de zondagse viering van 

Detakerk en Opstandingskerk in de Opstandingskerk 

plaatsvinden. Dit is de laatste zondagse viering in de 

Detakerk. We eindigen de viering in een ‘kring van warmte 

en licht’.  Met een brandende kaars in de handen lopen 

we zingend en biddend samen de kerkzaal uit. De warmte 

van de gemeenschap nemen we mee. Op weg naar de 

gezamenlijke kerk voor de gehele Protestantse Gemeente 

Enschede, in 2015. 

 

 

Heerlijkheid tot in eeuwigheid 

δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας 


