
De Katholieke kerk
Tijdens de reformatie is de Dikke Toren, die tot dan toe de Katholieke kerk was, Protestants geworden.
De Katholieken mochten toen niet meer in het openbaar een mis volgen.  
Reinier van Dorth zorgde ervoor dat er toch een pastoor kwam die bij hem op de Hondswinkel in Varik de 
dienst mocht doen. Hij benoemde zelf de pastoor, want de pastoor uit Tiel dobbelde en dat beviel hem niet. 
Dit heeft zo enige tijd geduurd.
Dus hoeveel dorpen in de buurt ook overgaan tot het nieuwe geloof, Varik blijft grotendeels katholiek. 
In 1732 wordt De Hontswinckel gesloopt. En dus moeten de Katholieken een eigen kerkgebouw hebben.

Voor de “statie Varick” kocht Jan de Kock van Delwijnen, wonende in de ‘heerlijkheid Hesselt’, een vervallen 
huisje aan de Korte Stucke. Medeondertekenaar van het document was Bartus van de Geyn. Men bouwde het 
huisje in een maand tijd om tot kerk, pastorie / woonhuis. Het was een oude varkensstal. 
Pastoor M. van Vechel heeft het in gebruik. Aartspriester Ram komt een kijkje nemen. ’s Avonds schrijf hij 
aan de nuntius over de erbarmelijke toestand.  
In 1784 is er een dijkdoorbraak dit zorgde er voor dat er in kerk en pastorie 1,5 meter water kwam te staan. 
Alle oude doopboeken waren niet meer te bewaren en werden overgeschreven.
Vanaf 1788 bleef deze kerk met pastorie in gebruik.  
Pastoor Van der Winden weet van Stadhouder Willem V ƒ 600,- te verkrijgen en kan in dit jaar een nieuwe 
kerk bouwen met een rieten dak en weer aan de ‘Korte Stucke’.
Dit is de kerk die we zien op de onderstaande kaart van 1832.  
Daar heet de ‘Korte Stucke’ nu ‘Het Kerkstraatje’



Op deze kaart zien we de Hondswinkel met darop een herenhuis op de hoek van de Walgtsestraat en 
de Weiweg. Dit herenhuis is op de plaats gekomen van het kasteel Hondswinkel dat daar daarvoor 
gestaan. 
Daar werden dan de diensten gehouden.
Verder zien we op deze kaart ook waar de ruïne van ‘t Huis Wyenraede heeft gestaan. Zo’n beetje 
waar in de 19e en 20e eeuw café ‘De Zwaan’ was. 
Ook zien we dat het Hoogeind toen de Toppestraat heette.
En de Bommelsetraat heette toen de Bulksteeg.
Verder zien we het vervallen Huis Vanderik of varik, met de korenmolen nog aan de dijk.



Hier zie je een veldtekening uit 1873. Te zien is dat er een kleine verbouwing is aan de pastorie en dat er een 
klein gebouwtje links van de kerk is bijgekomen.

Hieronder de hulpkaart uit datzelfde jaar. De kerk heeft een uitgebouwde toegangspoort die op de weg staat.



Hier zien we de bouw van de nieuwe kerk in 1879, met gelijk ook de Katholieke school ernaast.
Te zien is dat hij in het verlengde staat van de eerdere kerk die nu gesloopt is. Wel is het kleine gebouwtje, 
naast de oude kerk, gebleven.



Tekening uit 1883 van de kerk.





Gedurende de oorlog is de kerk flink beschadigd.



Hierboven een tekening uit 1969

Hier links een tekening uit 1989


