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De toren van 1860
Het koepeltorentje van 1728 is in het jaar 1860 vervangen door een spitse toren die erg veel
gelijkenis heeft met de toren van nu. Slechts de houten betimmering is bij een onderhoudsbeurt na 1937 gewijzigd. Toen is de betimmering, die eerst tussen de verticale balken zat,
aangebracht tegen de zijkanten van deze balken, waardoor de zijkanten van de toren vlak zijn
geworden. Een foto van omstreeks 1937 laat de inspringende betimmering nog zien.
Tot voor kort was er ergens in Tinallinge ook nog een schilderij van de toren van 1860. Dit
schilderij, waarschijnlijk gemaakt omstreeks 1900, toonde de kleuren van de kerk en de toren.
Het is nu onvindbaar, maar misschien komt het eens weer boven water.
Van de vervanging van de toren in 1860 is nagenoeg niets bekend. Uiteraard is eerst de klok
(van 1788) uit de toren gehaald en er later weer in opgehangen. Normaal gebeurt dit buitenom
met apparatuur van een klokkengieter. Omdat er geen nieuwe klok werd geleverd, kon men
dus niet terugvallen op de kennis en de werktuigen van de vakman. Desondanks is de operatie
gelukt. De klok is door de toren naar beneden gebracht en later langs dezelfde weg weer naar
boven gehesen. In de houten wand, boven het uurwerk, is een opening gemaakt om de klok uit
de toren in de kerk te krijgen. Deze opening, afgesloten met een luik van het verwijderde
hout, is nu nog aanwezig.
Op de spits is de windvaan uit 1728 met het embleem van de familie Alberda van Menkema
geplaatst. Als het schilderij boven water komt, zou wellicht duidelijk kunnen worden hoe de
windvaan uit 1728 er ongeveer heeft uitgezien.
Deze windvaan is inmiddels vervangen door de nu aanwezige met het jaartal 1924.

