KLOOSTERBUREN – NEDERLANDS HERVORMDE KERK
De Nederlands Hervormde kerk aan de Sint Jansstraat is van 1843. Hij verving zijn in 1815 gesloopte
voorganger. De kerk ligt op een verhoogd voormalig kerkhof, nu ingericht als plantsoen. Het kerkgebouw
oogt eenvoudig, met door lisenen gelede muren. De vensters hebben spitse bogen. De zadeldaktoren uit
1658, sinds 1975 eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken, staat op restanten van het vroegere
Premonstratenzer klooster ‘Oldenklooster’. Dat klooster werd gesticht in 1175. Na de Reductie van
Groningen in 1594 werd het klooster grotendeels verwoest en bleef alleen de kloosterkerk over. Deze bleef
tot 1811 in gebruik.
In de toren hangt een klok uit 1501, gegoten door Geert van Wou, een van de belangrijkste
luidklokkengieters die Europa gekend heeft, zeker de belangrijkste van zijn tijd. Hij had een eigen
bronsgieterij te Kampen. Geert van Wou dankt zijn reputatie vooral aan zijn zware klokken, die hij veelal
goot voor steden in Duitsland. Deze klok is waarschijnlijk afkomstig uit de toren van de Der Aa-kerk te
Groningen kerk. Verder zien we in de toren een mechanisch smeedijzeren uurwerk uit 17e eeuw. De
plaatsing van het uurwerk aan noord- en zuidkant, gedeeltelijk de galmgaten bedekkend, is allesbehalve
fraai te noemen.
Het interieur is aantrekkelijker dan de buitenkant; het is licht en sfeervol door de lichte tinten in combinatie
met de roodbruine plavuizen. De mooie kansel is nadrukkelijk aanwezig onder het houten tongewelf.
Binnen vinden we een orgel met één klavier; de gebroeders Van Oeckelen bouwden dit orgel in 1898. Het
orgel werd geschonken door mejuffrouw K.J. Borgman geb. Faber zoals een opschrift luid en duidelijk laat
zien. Het verving een instrument van Petrus van Oeckelen uit 1847. Mogelijk is dit het orgel Van Oeckelen
te koop aanbod in de Kerkelijke Courant van 12 maart 1898. Het orgel is in 1993 gerestaureerd door Bakker
& Timmenga.
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