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De oudste geschiedenis van de hervormde kerk in Nieuwer T e r Aa 

verdwijnt in de nevel van de middeleeuwen; alleen een acte van 1138 

getekend door bisschop Andreas van Utrecht vertelt haar geboorte

jaar. Maar als zoveel kerken heeft ook /ij veel te verduren gehad en 

j moest meermalen worden herbouwd. Hij de restauratie heeft men 

even gelegenheid gehad een glimp van de geschiedenis op te vangen: 

gedeelten van het oude, tufstenen, romaanse koor zijn teruggevon

den. De tegenwoordige kerk is laatgothisch. 

Zo Oudhollands het uiterlijk van de kerk is, zo exotisch is haar 

interieur door het dominerende Engelse orgel, dat George Wilson 

Earle aan het einde van de vorige eeuw heeft geschonken ter herinne

ring aan zijn in 1896 overleden vrouw Susanna Cathar ina Elisabeth, 

baronesse van Reede van ter Aa, een dochter van de ambachtsheer. 

Exotisch is ook het Engelse herinneringsraam in het rechtertransept: 

de musicerende St. Caecilia. 

Als her innering aan de rijke geschiedenis van het dorp zijn daar de 

wapens van vele adellijke geslachten in tie koorramen, de schilden van 

de ambachtsheren en hun zware, eikenhouten banken. 

De toren was in 1934 gerestaureerd. In oktober 1956 heeft men de 

kerk van 'Eer Aa, na een langdurige periode van restauratie weer in 

gebruik kunnen nemen voor de eredienst. De architect Ferd. B. 

Jantzen te Amsterdam, die deze restauratie leidde, ontwierp ook de 

restauratieplannen voor het kerkgebouw te Kockengen. 

Ook hier hebben we te maken met een laatgothisch bouwwerk, dal 

niet gemakkelijk precies ie dateren valt. In haai huidige gedaante 

zal zij stammen uil het begin van tie 15e eeuw. 

De toren is in 1635 gebouwd op oudere grondslagen. De kerk bevat 

aanlig meubilair . Tijdens tie restauratie heelt men merkwaardige 

vondsten gedaan, waarvoor wij verwijzen naar de bijdrage van mgr. A. 

E. Rientjes in het Jaarboekje van Niftarlake, 1956. Zie ook het arti

keltje van mej. dr. C. C. van tie Graft, Maandblad Oud-Utrecht 

april 1957. 
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