
Over de kerk van Solwerd  

 
Al in de middeleeuwen stond er een kerk in Solwerd, maar de huidige kerk dateert uit 1783. In 
plaats van een toren bouwde men een open houten klokkenstoel, een zeldzaam verschijnsel in 
onze provincie. De klok werd in 1949 gegoten door Van Bergen in Heiligerlee. De preekstoel 
heeft eenvoudige Lodewijk XVI-vormen. Voor de preekstoel ligt de dooptuin met twee 
notabelenbanken en een doophek. Het orgel werd in 1942 geplaatst en is afkomstig uit 
Oudenbosch. 
 
Hostiewonder 

Rond 1500 vond hier een wonder plaats met een hostie. Een dief stal uit de kerk een zilveren 
ciborie, waarin zich nog een gewijde hostie bevond. Op de vlucht wierp hij de hostie weg in een 
put, waarna het water ervan geneeskrachtig werd. Zulke wonderen deden zich in de 
Nederlanden vaker voor. Het bekendste geval is dat te Amsterdam in 1345. Ook in Helpman 
vond een dergelijk wonder plaats. Bij de kerk van Solwerd werd een kapel gebouwd. Na de 
reformatie bekoelde de belangstelling voor het wonder maar langzaam. Nog in 1682 werd de put 
op gezag van de predikant gedempt. Rond 1780 brak men de kapel af en begon men met de 
bouw van een nieuwe kerk, die in 1783 voltooid werd.  
 
Kerkbeschrijving 

Het is een rechthoekige, georiënteerde zaalkerk, waarvan de zuidgevel opmerkelijk 
monumentaal is behandeld. Het is een bakstenen classicistische pilastergevel in de Ionische 
orde met een houten hoofdgestel en een fronton. Het geheel is buitengewoon zorgvuldig 
uitgevoerd. Op hoge baksteken postamenten, onderbroken door natuurstenen lijsten, staan 
gemetselde pilasters, die naar klassiek voorbeeld entasis vertonen. Dit is het tot op ongeveer 
1/3 van de hoogte doen zwellen van de zuil en daarna afnemen van de doorsnede. Het doel 
hiervan is de zuil eleganter te maken. De Ionische kapitelen zijn van geverfde natuursteen. De 
voluten zijn d.m.v. guirlandes met elkaar verbonden. Dan volgt een hoofdgestel, dat bestaat uit 
een houten fries, dat ook weer onderverdeeld is, een bakstenen laag en een tandlijst, die bij de 
ionische orde hoort. Boven de pilasters strekt zich een driehoekig fronton uit, dat gevuld is met 
baksteen. Oorspronkelijk was er een rondbogige ingang, die echter thans aan het gezicht 
onttrokken is door een in stijl gebouwd portaal uit 1936. Verder bevat de zuidgevel twee zeer 
grote rondboogvensters. Op de hoeken staan ingezwenkte overhoekse steunberen, die geen 
kapitelen dragen, een toestand die te vergelijken is met die in Wildervank. De overige gevels 
werden veel soberder behandeld. De noordgevel heeft drie grote rondboogramen, geen pilasters 
en geen hoofdgestel. De kerk wordt gedekt door een schilddak. In plaats van een toren bouwde 
men een open houten klokkenstoel, een zeldzaam verschijnsel in onze provincie. De klok werd 
in 1949 gegoten door van Bergen in Heiligerlee. In 1975 werd de klokkenstoel gerenoveerd.  
 
Interieur 

Het interieur is uiterst statig. De wanden worden geleed door een ionische orde die een 
afspiegeling is van de buitendispositie, echter nu uitgevoerd in stuc met houten profiellijsten en 
kapitelen. Hier staan wel in de hoeken overhoekse pilasters. Opvallend is dat binnen de afstand 
tussen de gekoppelde pilasters aanmerkelijk groter is dan buiten. Rondom loopt een houten 
fries, dat in imitatiemarmer is geschilderd. Verder is er een balkenplafond. De preekstoel in zeer 
eenvoudige Lodewijk XVI-vormen staat tegen de oostwand. Daarvoor bevindt zich de dooptuin 
met twee notabelenbanken en een doophek, dat wordt afgesloten door twee uitzonderlijk zwaar 
vormgegeven posten, bekroond met snijwerk. Verder is de kerk gevuld met eenvoudige banken. 
Onder de orgelgalerij staat een herengestoelte, waarvan de voorkant in vormgeving is 
aangepast aan het doophek. Ook de orgelbalustrade herhaalt de vormen van het doophek. Het 
orgel werd hier in 1942 geplaatst achter een loos front. Het binnenwerk is veel ouder. Het omvat 
een manuaal met 8 registers. Ten zuiden van de kerk staan twee grafmonumenten in dezelfde 
vorm als de posten van het doophek, terwijl aan de noordzijde zich een grafsteen bevindt met 
een afbeelding in perspectief van een dergelijke post.  


