
Brandaanslag op Mestliner Dorpskerk 
Strafrechtelijke politie doet onderzoek inzake ernstige brandstichting /Kerk 

moet van binnen volledig worden schoongemaakt. 

 

MESTLIN  Het is gewoon onbegrijpelijk: De dorpskerk van Mestlin is gister in de namiddag 
het doelwit geworden van onbekenden, die in de kerk een brandaanslag hebben gepleegd. 

De strafrechtelijke politie is inmiddels met het onderzoek begonnen. 

Gelukkig merkten bezoekers op tijd dat er rook uit de kerk kwam en hadden onmiddellijk de 
Pastor ingelicht. Koster Yvonne Hartig had kort daarvoor de kerk van binnen schoongemaakt, 
want donderdagavond zou er een passie wijding plaatsvinden. Maar dit moest Pastor 
Kornelius Taetow vanwege de brand op het laatste moment afzeggen. 

Om het vocht na het dweilen sneller te laten drogen, had de koster de twee kerkdeuren 
open laten staan. Echter, toen de Pastor naar de rook wilde kijken, was de kleine kerkdeur 
gesloten en het kerkschip volledig verrookt. “Overal, op de banken, het Altaar en het 
gewelfde plafond, alles zat vol roet”, vertelde de Pastor. Rechts van het houten altaar 
brandde de houten bank, welke meerdere honderd jaar oud is. Gelukkig konden Taetow en 
zijn vrouw het vuur met water blussen. De Politie was tevens snel ter plekke om eerste 
bewijzen veilig te stellen. Ook ambtenaren van de misdaad service werden ingeschakeld. 

In een Godshuis iets in brand steken is geen kleinigheid. De politie bemiddelt wegens zware 
brandstichting volgens paragraaf 306a van het wetboek van strafrecht. Daar staat in 
paragraaf twee, dat “niet met een vrijheidsstraf korter dan 1 jaar bestraft wordt, voor 
diegene die een kerk of een ander voor religie dienend gebouw in brand steekt of door 
brandstichting geheel of gedeeltelijk verwoest”. Over de hoogte van de schade kan op dit 
ogenblik nog geen informatie worden gegeven. 

Volgens Kornelius Taetow “ hadden we geluk, dat het vuur zo vroeg ontdekt werd en niet 
overgeslagen is op het daarnaast staande houten Altaar uit de 19e eeuw”. Naast de pure 
materiële schade is de geestelijke schade zeer hoog. Daarbij komen nu ook nog de 
omvangrijke schoonmaakwerkzaamheden van het complete kerkgebouw. 
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