
 

 
 
 
Persbericht  
 
17 november 2016 
 
KERK WESTEREMDEN WEER IN GEBRUK GENOMEN  
Oorspronkelijke Amsterdamse School kleurstelling voor binnen en buiten  
 
Morgen vrijdag 18 november vindt de feestelijke ingebruikname plaats van de gereformeerde kerk 
van Westeremden. Deze aantrekkelijke symmetrische zaalkerk met een aangebouwde consistorie 
uit 1934 is gebouwd naar een ontwerp van Albert Wiersema, een architect die vooral in de 
provincie Groningen werkzaam was. Het is een mooie, regionale stijlvariant van de Amsterdamse 
School. In de afgelopen periode werden in- en exterieur van de kerk teruggebracht naar de 
oorspronkelijke kleurstelling. En het resultaat mag er zijn!  
 
De kerk werd In 1934 gebouwd als vervanging van een oudere kerk uit 1898. In de decennia 
daarna werd de BOAZ-kerk bejubeld en verguisd. Dankzij Henk Helmantel werd het 
overschilderen in een lichte kleurstelling gelukkig voorkomen, door zijn advies voor een 
kleurstelling dichtbij de oorspronkelijke kleur. Anno 2015 was eenieder unaniem: terug naar de 
oorspronkelijke kleuren en dat geldt t/m het hek buiten. 
 
Albert Wiersema uit Bedum – de architect 
Albert Wiersema kwam uit een landbouwfamilie en groeide op in het Groningse Fraamklap. Hij werd 
timmerman en volgde in de avonduren lessen architectuur aan de Academie Minerva te Groningen. In 
1924 bouwde hij in Bedum zijn eigen huis, waarin hij zijn architectenbureau vestigde. Daarnaast was hij 
brandschadetaxateur voor een verzekeringsbedrijf. Wiersema was gereformeerd en lid van de ARP 
(later van het GPV), wat er soms toe leidde dat hij sommige opdrachten niet kreeg. Wel kreeg hij in 
1932 de opdracht de Gereformeerde kerk in Onderdendam te bouwen (nu ook een SOGK-kerk), en in 
1934 de kerk in Westeremden. Ook de gereformeerde kerken in Twijzel (1934), Hardenberg (1934) en 
Mariënberg (1935) zijn van zijn hand. 

 
In 2016 is het 100 Jaar geleden dat voor het eerst de typering Amsterdamse School gebruikt werd voor 
de toen nieuwe kunst- en architectuurstroming in Nederland. Deze bouwstijl ontstond in Amsterdam 
rond 1916, in de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Kenmerkend zijn de expressieve vormen en een rijk 
kleurgebruik. 
 
In heel Nederland zijn gebouwen in Amsterdamse School stijl te vinden. Ook in Groningen is veel 
gebouwd in deze stijl. Ook werden in dezelfde stijl bruggen, bestrating, (straat)meubilair en zelfs een 
eigen lettertype ontworpen. Het interieur moest daarnaast in harmonie zijn met het gebouw. Elk 
onderdeel was belangrijk, van meubel tot deurknop. 

 
EINDE BERICHT 
----------------------------------------------------------------- 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke Woldring, Communicatie en PR 
Stichting Oude Groninger Kerken woldring@groningerkerken.nl, tel: 050 – 3123569 of 06-
52102342. 
 
Uitnodiging voor de pers 
Wanneer u bij de officiële ingebruikname van de BOAZ-kerk in Westeremden, Kosterijweg 16 
morgen 18 november 15.00 uur aanwezig wilt zijn, bent u van harte welkom. 
 
Bijlage: foto’s exterieur en details interieur (SOGK) 
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