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Dagtocht langs vier Groninger Kerken
NUT departement ‘t Hoogeland - UITNODIGING

Datum: Dinsdag 4 juni 2019
Start: 9.30 uur, Torenkerk, Kerkstraat 14 Winsum (auto kunt u parkeren bij het station)   
Aankomst: uiterlijk  om 18.00 uur,  terrein van Fam. Warringa, Kerkstraat 19, Winsum

Na het grote succes vorig jaar, “de boerderijentocht”, heeft het bestuur besloten dit jaar weer 
een dagtocht voor de leden te organiseren.

Er is dit jaar gekozen om vier Groninger kerken te gaan bezoeken en wel in Winsum, Lopper-
sum, Uithuizen en Eenrum. In samenwerking met Berend Raangs, vertelt over geschiedenis 
kerken en Dirk Molenaar over de orgels en op orgel spelen. Zij zullen onze gidsen zijn op deze 
dagtocht.                                                                                                                                         

We starten om 9.30 uur in Winsum, de Torenkerk, Kerkstraat 14  (zie korte info over de 
kerken in de bijlage). 

Om 10.30 uur vertrekken wij met de bus, die staat bij fam. Warringa, Kerkstraat 19, naar 
Loppersum, Gastvrij Brasserie Meer,	voor	koffie/thee	met	iets	lekkers.	Hierna	lopen	wij	on-
geveer om 11.45 uur naar de overkant, waar de Petrus-en Pauluskerk staat. 

Om 12.40 uur vertrek naar de Jacobuskerk in Uithuizen.

Om 13.50 uur zijn we inmiddels toe aan de uitgebreide lunch die gehouden zal worden in het 
Schathoes bij de Menkemaborg. In de maand juni staan de rozen in bloei zodat wij u graag 
in de gelegenheid stellen een wandeling in de tuin te maken (museumjaarkaart meenemen).  
Mochten er mensen zijn zonder museumjaarkaart, dan kunt u zelf een kaartje kopen. 

Om 15.30 uur vertrek naar de voormalige Ned. Hervormde kerk te Eenrum.                                   .

Om 16.45 uur vertrek naar Pieterburen “de Theeschenkerij”. Hier willen we graag afsluiten
en	wat	napraten	onder	het	genot	van	thee/koffie.	Bij	slecht	weer	wijken	wij	evt.	uit	naar	het	
Groninger Landschap. De Theeschenkerij staat op een prachtige locatie met uitzicht op 
“Domies Toen” en de Petruskerk uit de 15e eeuw (is niet in de excursie opgenomen).                                                           
Volgens Inez, de eigenaresse van de Theeschenkerij, is de kerk open. Mocht er tijd over zijn 
en u wilt graag binnen kijken, dan kunt u op eigen gelegenheid hiervan gebruik maken.

Om ongeveer 17.30 uur vertrek naar Winsum. Aankomst uiterlijk 18.00 uur.
Opgave van deelname (betalen is opgave) vanaf heden bij onze penningmeester Janneke 
Smid,  door het overmaken van € 44,00 p.p  op rekeningnummer NL 33 INGB 0001017344 van 
het NUT ’t Hoogeland onder vermelding “Kerkentocht” 2019, als ook naam deelnemer(s).  Ook 
Nut-leden van andere departementen betalen de ledenprijs van €44,00.

Niet leden betalen € 49,00 p.p.  (inclusief bus, lunch, koffie/thee/gebak, entree twee 
kerken).
Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. Als er meer dan 45 aanmeldingen zijn gaan 
leden voor. Bij annulering kunt u zelf voor vervanging zorgen, lukt dit niet dan zal teruggave 
geld geschieden minus € 20,00.     

Hoewel het nog ver weg lijkt, wacht niet te lang met betalen, om niet achter het net te vissen. 
Het staat u natuurlijk vrij in eigen kring deze brief door te sturen naar mensen die interesse 
hebben in kerkentochten.     

Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met:
 Ria Maring,  0595 443282 of 
 Vianney Henny,  0613289797

Het bestuur  wenst u een plezierige dag toe!
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Winsum, middeleeuwse kerk 11e eeuw

De kerk van Winsum dateert zeker van omstreeks 1057 toen de handelsplaats Winsum munt-, 
markt- en tolrecht kreeg. De oude plattegrond uit die tijd is nog altijd aan het gebouw zichtbaar. 
De toren uit 1693 is de vervanging van het oude westwerk uit de 12e eeuw.  Wijzigingen aan 
de kerk zijn uitgevoerd in de 12e , 13e , 18e en 19e eeuw. Vooral de wijzigingen uit de 19e 
eeuw maken nadrukkelijk deel uit van zowel het in- als exterieur. Orgel (1977) Mense Ruiten 
orgelmakers.

Loppersum, Petrus- en Pauluskerk 12e  t/m 15e eeuw

Grote dorpskerk, ontstaan uit een tufstenen schip dat later werd omgebouwd tot een romano-
gotische kruiskerk. Bij deze gelegenheid werd het oude tufstenen schip aanzienlijk verhoogd. 
Later werd een gotisch koor, een zijschip aan de zuidzijde en een Mariakapel en een sacristie 
toegevoegd. In de Mariakapel bleven de fresco’s met voorstellingen uit het leven van Maria 
bewaard. Het orgel is in restauratie. Dirk vertelt wel over het orgel (1562, 1735, 1803) A.A. 
Hinsz H.H. Freytag.

Uithuizen Jacobuskerk, 13e t/m 18e eeuw

Deze kerk, gebouwd op de middeleeuwse zeedijk, had oorspronkelijk een Romano-gotisch 
schip. Dit schip werd later uitgebreid met een driezijdig gesloten gotisch koor met aan de noord-
oostzijde een sacristie. In de 18e eeuw werd een groot deel van de noordgevel uitgebroken 
en werd de kerk met een ruimte uitgebreid. De kerk is voorzien van prachtig gebeeldhouwd 
meubilair uit de 17e eeuw.

Aan de westzijde van de kerk staat een, oorspronkelijk losstaande,  uit tufsteen opgetrokken 
toren met tentdak. Kerk en toren zijn in de 70-er jaren van de vorige eeuw ingrijpend gerestau-
reerd. Orgel (1700) A. Schnitger.

Eenrum,  Voormalig Ned. Hervormde kerk einde 13 eeuw

De kerk bestaat uit een langgerekt schip met rechtgesloten koor. De gevels zijn sober vormge-
geven	door	onderling	met	smalle	lisenen	gescheiden	traveeën.		Per	travee	is	een	lancetvormig	
venster aangebracht.  Inwendig is het schip voorzien van meloenachtige koepelgewelven, 
waarop nog restanten van een ornamentale beschildering bewaard bleven. Het meubilair is 
geheel nieuw vervaardigd in de 19e eeuw. In het midden van de 17e eeuw werd de architec-
tonisch bijzondere toren toegevoegd. Op een vierkant onderdeel staat op een insnoering een 
achtkantige opbouw die wordt bekroond met een open koepel. Orgel (1817) N.A. Lohman.

Pieterburen, Petruskerk 15e eeuw (is niet in de excursie opgenomen)

Opvallend aan de kerk is het hoge koorgedeelte dat aan het lagere schip is toegevoegd. Dit 
doet vermoeden dat het schip ouder is en dat het de bedoeling was de gevels van het schip 
op de dezelfde hoogte als het koor te brengen. Naderhand is aan de noordzijde een beuk aan 
het schip toegevoegd.  Schip en zijbeuk hebben een houten tongewelf, het koor heeft stenen 
kruisribgewelven. Het interieur bestaat uit 17e en 19e eeuws meubilair. De oorspronkelijk los-
staande toren, werd in 1805 vervangen door de huidige: op een stenen vierkante onderbouw 
is open bekroning van twee verdiepingen geplaatst.

Voor de kerk ligt ‘Domies Toen’, de vroegere tuin van de predikant. Op het terrein stond tot in 
de jaren 60 van de vorige eeuw de 17e eeuwse pastorie. Het tuinhuisje is bewaard gebleven.


