Lco Nij karnp

'n Böalt (de belt), zo no em en ze in Lo nn ckcr het centrum van het
ge m eensc hapsleven bij"de paro chiekerk St . J acobus aan de Dorpsstraat 100.
Vand aar is de Dorpsstraat in twee richtingen verbo nden met de doorgaande
O lde nzaalsestraat. De straa tnaam dateert van 2<) mei I <)2Ó . Voo rdien was het
Schoolweg. Hi eraan lag bij Spö lm ink het o ude m arkcsch oolrj e dat in 183<) bij
een zw are sto rm verloren ging . Daarn a we rd de Lo nnckersch ool gebo uwd , nu
in ge bruik bij het ku nste naarsgezin Wi llcmsen .
Lang was Lonn ckcr een b uurtschap me t verspre id liggende hoeven , waari n he t
haardvuur ee n centrale ro l vervulde . Bij de ke rkhe rvorm ing ei nd 16e ee uw
w oonden er 58 gezinnen. O nde r in vloed van het R oomse bolwerk O ldenzaal
bleven zij vrijwel alle katho lie k. Toen hu n vertro uwd e St . J acobuskerk in
Enschede protestants werd , waren zij do or verbodsbepalingen vo o r hu n
geloofsbelev ing aangewezen o p ge he ime dien sten in de buurtsch ap of
kerkb ezoek over de grens.
Ru im ee n halve ee uw later
wa ren de stre nge
voorschriften wa t afgezwak t.
De protestantse
6
oogje dich t als er hier
autori teite n kne pe n ee n
en daar ee n roomse
kerk gele genh eid in
ge bruik was en deze maar
niet het uit erlijk van
ee n kerk had. Z o kon in de buurtschap de m is w orden bijgewoond op het
Bouwhuis en in de hu iskapel van H of Espc lo . H et Franse bewin d bracht in 17<)ó
vrijheid van go dsdie nst. In 1820 m ocht de kat holieke ge meenschap een kerkj e
bou w en o p een hoog gelege n stu k veldg ro nd van Wegm aIl. Antoni c ten
Vergert , ge boortig uit de buurtsch ap, m aak t het ontwerp. Aanvankelijk rees het
kerkj e eenzaa m uit de heide o p. H et werd eve nals de "m oederkerk" o nder
be schermi ng geste ld van St. J acobus de M eerdere. In de omgevi ng sto nden
hoogu it ach t hui zen .
M aar dat zo u verande re n. Nu de buurtsch ap ee n on tmoetingsce nt rum had ,
vestigde n zich er kastelein-winkeliers, am bac htsliede n en ande re ner in gdoenden .
D e kerkgan g w erd b enut o m nieu w tjes uit te w isselen en inkop en te doen .
In dustriële o ntw ikkelinge n, ook in de naaste omgeving, bevor derde n de
bevolki ngsgro ei. D e kerk was w eld ra te klein . In I <) I I werd de ee rste stee n
gelegd voor het hu idige m onumen tale go dshuis. D e H er vorm den o pen de n in
1<)22 de kapel U it Liefde , Er kw am en m eer scho len, bedrijven en aantrekkelij ke
woonwijkjes . Nu telt het dorp ron d 3500 inwoners. Zo'n vijftig ve re niginge n
staan garant voor ee n gevarieerd aanbod van act ivite ite n met veel aandac ht voo r
spo rt, mu ziek en oude gebrui ke n. De do rpsraad houdt de alge me ne belangen in
het oog. Landgoed er en houden de o prukkende stad o p afstan d .
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