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Op de 3e zondag van de maand gesloten in verband met gezamenlijke dienst in De Ark.
In de huidige vorm dateert de Dorpskerk uit 1630; een jaartal dat u boven de kerkenraadsbank
kunt vinden. De kerk werd toen opnieuw opgebouwd na verwoestingen en overstromingen in
verband met Leids Ontzet (1572). In de toren en met name het portaal zijn nog stenen terug te
vinden uit de tijd dat de Dorpskerk in de tiende eeuw voor de eerste keer werd opgericht. In 1968
vond een ingrijpende restauratie plaats die leidde tot een nieuwe indeling van het interieur. In de
periode 2007 – 2010 heeft opnieuw een restauratie en een grote onderhoudsbeurt (interieur en
exterieur) plaatsgevonden. Nu wordt de kerk op basis van een meerjarenonderhoudsplan en in
overleg met Monumentenzorg in stand gehouden.
Literatuur: Jaap de Raat, In en om de Dorpskerk van Kethel en Spaland, Schiedam 1976 (2e druk).
Orgel van de Dorpskerk
In 1879 werd voor het eerst in de Dorpskerk een orgel geplaatst. Dit Seraphine orgel bleek echter
geen succes. Het was te zwak. Zo werd opdracht gegeven aan Ehrenfried Leichel, orgelbouwer te
Hummelo, een nieuw instrument te ontwerpen. Dit nieuwe tweeklavierige orgel werd op 29
november 1885 ingewijd door de organist van de Zuiderkerk te Rotterdam. Tot 1942 is er aan het
orgel waarschijnlijk niets gewijzigd. In dat jaar werd een elektrische windmachine aangebracht. Na
1945 zijn er regelmatig adviezen uitgebracht om de toestand van het orgel te verbeteren. In 1968
werd door Van Oosten uit Overschie een restauratie uitgevoerd, dat was gelijktijdig met de
inwendige restauratie van het kerkgebouw. Bij deze restauratie werd de dispositie aangepast. Zo
werd bijvoorbeeld een vrij pedaal aangebracht. Al spoedig bleek echter dat het orgel een algehele
revisie nodig had. Deze restauratie werd in 1982 uitgevoerd door de firma Slooff uit Ouderkerk aan
den IJssel. In 2008 is het orgel geheel schoongemaakt en hersteld. Het orgel bevat 16 registers en
1002 pijpen. Qua grootte is het orgel goed afgestemd op de Dorpskerk.
Terpzicht
Op 19 mei 2001 werd het nieuwe gemeentecentrum “Terpzicht” geopend door burgemeester
Scheeres. Een toepasselijke naam, omdat het gebouw kijkt naar de terp waarop de Dorpskerk
staat. Het centrum staat op de plaats waar in 1972 een aantal oude huisjes werd afgebroken.
Terpzicht is gerealiseerd uit een legaat met gerichte bestemming. Voor reserveringen kunt u
contact opnemen met de beheerder.
‘t Schepphuis
’t Schepphuis is oorspronkelijk een parochieschool. De kerkelijke archieven vermelden dit gebouw
reeds in 1559. Het wordt sedert 1833, toen het toenmalige schoolhoofd meester C.C. Schepp vol
trots een gevelsteen liet plaatsen met zijn eigen naam erop, door iedereen ‘t Schepphuis genoemd.
Inmiddels is ‘t Schepphuis niet meer als school in gebruik, maar heeft deels een woonbestemming
gekregen. Daarnaast wordt de grote zaal gebruikt voor bijeenkomsten, verjaardagen, jubilea en
condoleances.

