In de oostelijke muur van de kerk bevindt zich een gedenksteen
ter nagedachtenis aan J.C.P. Salverda. Deze Friese dichter was
onderwijzer in Wons van 1807 tot 1936. Op het kerkhof ligt nog
een kleine gedenksteen.

Op het kerkhof ligt het oorlogsgraf van Johannes de Frankrijker,
die gelegerd was bij de Wonsstelling. Een dag na het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog is hij tijdens het foerageren bij
een vijandelijke luchtaanval gesneuveld.
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Protestantse kerk
te Wons

Het opschrift op de luifel van de
preekstoel vertelt ons, dat deze
in het jaar 1681 ‘besproken’
(geschonken) is door Richtje Jacobs Abbema, jonge DOVI van
23 jaar. Zij was een welgestelde boerendochter en woonde
met haar familie op Doniawier.
Deze preekstoel komt dus nog
uit de Romaanse kerk. Deze
rijk gesneden Renaissance
‘houten broek’ van eikenhout
bezit op de zes hoeken gecanneleerde zuiltjes, rustend
op met bladwerk versierde dragers. Het motief van de zuiltjes zijn terug te vinden in de poten
van de avondmaalstafel, die in de jaren negentig van de vorige
eeuw door dorpsgenoot Ivor van Klink te gemaakt. Bij de restauratie van 1962 werden onder de vloer zgn. Bremer tegels
gevonden. Deze hebben, met oude verzaagde grafzerken, een
plaats op het liturgisch centrum gekregen.

Het doopvont is van 1963 en is ontworpen en gemaakt door
beeldhouwer Chris Fokma uit Leeuwarden. De afbeelding op
het voetstuk stelt de scheppende hand van God voor, waaruit het levend water stroomt. Rondgaande zijn twee vissen te
zien, waarvan de laatste zijn kop in de hand legt, waarmee de
kringloop is gesloten.

De kerk is gebouwd in 1728 als vervanging voor de uit de eerste
helft van de 12e eeuw stammende Romaanse tufstenen kerk,
waarvan de toren rond 1200 was gebouwd. In tegenstelling tot
andere kerkgebouwen in de omgeving is deze kerk in een achthoekige vorm gebouwd. Zo komt men aan de bijnaam ‘Theebus’.
Het windijzer op het torentje is
een hert en niet de traditionele haan. Het hert verwijst naar
de geschiedenis van Wons, dat
vroeger Woldens en later Wildinghe heette. In officiële stukken van 1374 komt de naam
Woldens (eind van het woud)
tegen. In de toenmalige bossen zullen ongetwijfeld herten
hebben geleefd.

Het orgel dateert uit 1891 en is gebouwd door de orgelbouwers Bakker en Timmenga uit Leeuwarden. Het is een mechanisch sleepladenorgel. Dezelfde firma heeft het in 1962 gerestaureerd. Ze vervingen de Bourdon 16’ Discant door een Terts
1 3/5 en de Melophone 8’ door een Quint 2 2/3’. De C-B van
de Viola di Gamba 8’ van het bovenwerk zijn gecombineerd
met die van de Roerfluit 8’. Het instrument heeft een evenredig
zwevende stemming en een aangehangen pedaal.

De houten borden met daarop de namen van predikanten
stammen uit 1877. De eerste predikant is Rudolphus Uiterwijk.
Hij wordt genoemd in 1592 als eerste leraar na de Reformatie.

