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Informatie Kerk Route algemene informatie

Vanaf de kerk terug naar de doorgaande weg, Molenweg, 
LA richting Sint Annen. Bij kruispunt LA Thesingeweg 
tot Sint Annen. Op t-splitsing LA richting Bedum. Onder 
snelweg door en direct RA richting Stedum. Op kruispunt 
RA over zelfde snelweg heen naar Stedum. Dorp inrijden 
tot aan de kerk.

martelaren uit de 2e eeuw. Binnen in de kerk hangt een 
tekening waarop het oorspronkelijke kloostercomplex te 
zien is. Op het kerkhof staat een grafzerk met een mooie 
graftrommel. De kerk is eigendom van de SOGK. 

Adres: Kapelstraat 2, sleutel Kapelstraat 6 of 9. 
In het dorp staat ook een achtkantige stellingmolen die nu 
Germania heet, gebouwd in 1852.

Ook de kerk van Thesinge is het restant van een veel 
groter gebouw. De kloosterkerk van het Benedictijner 
klooster Germania in Thesinge was een kruiskerk. Het 
schip en de dwarsarmen zijn in 1786 afgebroken wegens 
bouwvalligheid. Wat nu nog rest is het koor dat een klein 
stukje naar het westen is verlengd maar in hoogte is 
verlaagd. Dit laatste is te zien aan de halve ramen hoog 
in de muur van het koor. De kerk is gebouwd in 1250 
en gewijd aan de heilige Felicitas en haar zeven zonen, 

Weg vervolgen, Lageweg. Met de bocht mee RA. In dorp 
Thesinge bordjes kloosterkerk volgen.

Start Hoofdstation Groningen en stad uit via Damsterdiep 
richting Ten Boer en Delfzijl. Bij afslag Garmerwolde LA, 
Dorpsweg, doorrijden tot de kerk.

Fivelingo
De Fivel was een klein riviertje dat 
ontsprong in de hoogveenmoerassen 
rond Slochteren en Hoogezand. Tussen 
de hoger gelegen veen met klei gebieden 
bij Zeerijp en ‘t Zandt aan de ene kant 
en Winsum en Warfum aan de andere 
kant vormde zich een trechtervormige 
baai. Bij Loppersum was deze baai al 
70 meter breed. Op de kwelderwallen 
vestigden zich mensen eerst alleen in 
de zomer om hun vee te weiden op de 
vruchtbare gronden, later vestigden zij zich 
permanent. Omstreeks 1200 zijn de eerste 
doorlopende dijken gebouwd parallel aan 
de kwelderwallen. Daarna is het gebied 
successievelijk ingepolderd. Dit gebied 
heet Fivelingo.

Kop-hals-rompboerderij
Langs de weg staat een mooie kop-
hals-rompboerderij. Dit is de meest 
voorkomende boerenbehuizing ten 
noorden en westen van de stad. Het zou 
die naam gekregen hebben omdat het lijkt 
op een liggende koe. De uiteindelijke vorm 
van dit boerderijtype heeft een praktische 
reden namelijk brandgevaar. Woonhuis 
en schuur zijn door een lage, smalle 
verbinding van elkaar gescheiden. Als er 
brand was in het woonhuis dan kon vaak 
de schuur worden behouden en andersom.

Kerkentocht Fivelingo Lengte: 80 kmBus/Auto

De kerk van Garmerwolde was van oorsprong een zeer 
grote romano-gotische kruiskerk, gebouwd in de tweede 
helft van de 13e eeuw. Het schip, de lange poot van 
het kruis, is afgebroken in 1856. Op het kerkhof zijn de 
hoeken van het schip deels opgemetseld. De kerk is zowel 
van binnen als van buiten bijzonder. Aan de buitenkant 
is in de topgevels mooi siermetselwerk te zien. Binnen 
zijn alle gewelven voorzien van schilderingen. Op het 
gewelf van de noordelijke dwarsarm zijn vier afbeeldingen 
te zien uit het leven van Maria. Op het gewelf van de 
zuidelijke dwarsarm staan vier afbeeldingen uit de passie 
van Christus. Dergelijke cycli zijn uiterst zeldzaam in 
Groningen, soortgelijke schilderingen zijn alleen te vinden 
in de Martinikerk in de stad en in de Petrus en Pauluskerk 
in Loppersum. In het oorspronkelijke koor hangt een orgel 
dat gebouwd is door van Oeckelen in 1851. De kerk is 
eigendom van de SOGK. 

Adres: Dorpsweg 69, sleutel 
W. Hildebrandstraat 24 (eerste 
weg rechts richting Thesinge)

Veengebied
Thesinge en Garmerwolde liggen in 
oorspronkelijk veengebied. De uitgang 
-wolde van Garmerwolde verwijst daar 
ook naar: -wolde is afgeleid van het 
Germaanse woord walpuz dat verwijst 
naar ‘onontgonnen bos vooral op veen’. De 
langgerekte vorm van Garmerwolde heeft 
echter niet met de veenontginningen 

te maken maar met het Damsterdiep. 
Via dit kanaal, dat loopt van Groningen 
naar Delfzijl, werd handel gedreven. 
Dientengevolge ontwikkelde het dorp zich 
in die richting. De meeste andere dorpen 
op deze tocht zijn wierdedorpen.
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Hoofdstraat uitrijden, aan het einde LA. Op t-splitsing 
RA naar Loppersum. In Loppersum wordt de Molenweg 
hersteld. Zolang deze werkzaamheden aan de gang zijn, 
is de weg naar de kerk als volgt: weg vervolgen langs het 
water, bij de bakker LA, Kruisweg. Bij bocht in de weg 
LA Nieuwstraat naar de kerk. Na juli 2011: in Loppersum 
LA, Molenweg richting Zeerijp. Tweede straat RA, 
Raadhuisstraat naar de kerk. 

Stichting Oude Groninger Kerken
De provincie Groningen is bekend om 
zijn bakstenen kerken uit de 13e en 14e 
eeuw. Bijna elk dorp heeft er één. De 
kerken staan meestal in midden van het 
dorp en hebben over het algemeen een 
eenvoudig rechthoekig grondplan, zij 
worden zaalkerken of een-beukige kerken 
genoemd. Maar op deze tocht komt u ook 
bij een aantal grotere kruiskerken, kerken 
waarvan het grondplan de vorm heeft 
van een Latijns kruis. De lange poot van 
het kruis is het schip, de korte poot het 
koor en de zijarmen zijn de dwarsarmen 
of dwarsbeuken. De oudste kerken uit de 
12e eeuw zijn gebouwd in romaanse stijl. 
Kenmerken hiervan zijn kleine ramen met 
rondbogen, dikke muren en alleen tegen 
de dakrand een versiering. De kerken 
van iets latere datum noemt met romano-
gotisch of laat-romaans. Kenmerkend voor 
deze kerken zijn het siermetselwerk en de 
horizontale geleding van de gevels. Binnen 
hadden deze kerken van oorsprong 
koepelgewelven, deze zijn helaas vaak 
afgebroken. Voornamelijk de grotere 
kerken zijn in latere eeuwen uitgebreid, 

het koor is 
vaak vergroot 
en voorzien 
van gotische 
spitsboog 
ramen. Een 
groot deel van 
de Groninger 
kerken is 
eigendom 
van de 
Stichting Oude 
Groninger 
Kerken 
(SOGK).

De Bartholomeuskerk in 
Stedum is een kruiskerk die 
nog wel intact is. In stijl is 
deze kerk verwant aan de 
kerk in Garmerwolde en dus 
ook gebouwd in de 13e eeuw. 
Opvallend aan deze kerk is 
de horizontale indeling van 
de gevels van het schip en 
de zijarmen. In de bovenste geleding zitten vensters 
afgewisseld met velden met rondbogen. Ook de onderste 
helft van de gevels heeft velden met rondbogen. In de 
topgevels is siermetselwerk aangebracht. Het koor is in 
de15e eeuw herbouwd in gotische stijl met hoge ramen 
met spitsbogen. De sacristie die aan de noordkant tussen 
de noordelijke dwarsarm en het koor is gebouwd, is uit 
de 16e eeuw. Tegen de dwarsarmen hebben halfronde 
zijkoren gestaan waarvan de fundamenten nog te zien 
zijn. De toren heeft eerst losgestaan van de kerk en is pas 
later verbonden met het kerkgebouw. Dit is goed te zien 
aan het metselwerk tussen toren en kerk. Binnen zijn de 
gewelven rijkelijk versierd met figuratieve schilderingen 
uit de 15e eeuw. Bij de restauratie in 1877 zijn deze 
schilderingen nogal sterk bijgewerkt. Mogelijk heeft de 
kerk er in de middeleeuwen zo uitgezien maar dit is lang 
niet zeker. In het koor staat het marmeren grafmonument 
van Adrian Clant, heer van de borg van Nittersum in 
het dorp, gestorven in 1665. In het koor hangen ook 
verschillende rouwborden, onder andere van de familie 
Clant. 

Adres: Hoofdstraat 1, sleutel Hoofdstraat 23. 

De kerk van Loppersum is gewijd aan Petrus en Paulus, 
ook deze kerk is een kruiskerk. De bouw is gestart na 
de brand van 1217, het tufsteen van de oude kerk is 
verwerkt in de nieuwe bakstenen kerk. In 1217 is eerst 
een eenvoudige rechthoekige kerk gebouwd, later in 
1250 zijn de dwarsarmen aangebouwd. In 1480 zijn de 
twee koorkapellen gebouwd. Het koor is van nog later 
tijd en in gotische stijl gebouwd met hoge ramen met 
tracering. Binnen vallen in het schip de koepelgewelven 
op met hun ingenieuze vormgeving. De noordkapel is 
gewijd aan Maria, op de twee gewelven bevinden zich 
acht schilderingen die het leven van Maria verbeelden. De 
zuidkapel wordt de Broederkapel genoemd en heeft geen 
schilderingen. De gewelven van de koortraveeën bevatten 
ook figuratieve schilderingen onder andere een afbeelding 
van het laatste oordeel. De schilderingen dateren van het 
eind van de 16e eeuw.

Adres: Kerkpad, sleutel bij de Wereldwinkel, Nieuwstraat 
4 of de drogist Hogestraat 7. 

Loppersum ligt van oorsprong op een langgerekte wierde, 
kenmerkend voor een handelsdorp. Loppersum was in de 
vroege middeleeuwen al een van de grootste woonkernen 
van Fivel(in)go. Het dorp heeft thans nog een bescheiden 
centrumfunctie. 

Molen de Stormvogel, een 8-kantige koren- en pelmolen 
uit 1849. Horeca: Hotel Spoorzicht, Molenstraat 11.
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IJzerbaan terugrijden LA, Oosterwijtwerderweg. Bij 
kruising links aanhouden richting Oosterwijtwerd. In 
Oosterwijtwerd RD dorp inrijden, op t-splitsing LA tot aan 
de kerk. 

De kerk van Eenum is een van de oudste bakstenen 
kerkjes in Groningen bouwjaar + 1200. Aan de buitenkant 
is te zien dat er veel aan veranderd is, veel dichtgezette 
ramen en lijsten die in het niets eindigen. De oostgevel 
is herbouwd in 1845 na afbraak van het halfronde koor. 
De huidige ramen dateren uit de 16e eeuw. De toren is 
rond 1700 gebouwd en helt zoals zoveel torens over 
naar het westen. De klok in de toren dateert van 1410. 
Binnen zijn een 
paar neoklassieke 
schilderingen te 
zien uit het laatste 
kwart van de 16e 
eeuw. Het orgel is 
gemaakt door Arp 
Schnitger in 1704 
en gerestaureerd 
door van Oeckelen. 
De kerk is 
eigendom van de 
SOGK. 

Adres: IJzerbaan, 
de kerk is van 
april tot oktober 
dagelijks geopend, 
sleutel IJzerbaan 7. 

Weg vervolgen, in centrum dorp RA richting Eenum en 
even later weer RA, Eenumerweg. Op t-splitsing LA naar 
Eenum. Recht vooruit is de kerk van Eenum te zien op 
een van de hoogste wierden van de provincie. In Eenum 
schuin tegenover de weg naar Wirdum LA het dorp in 
rijden, IJzerbaan. Parkeren op parkeerplaatsje voor bord 
doodlopende weg.

Tufsteen
De eerste kerken in Groningen zijn 
ongetwijfeld gebouwd in hout, maar 
dit is niet erg duurzaam materiaal. In 
de 10e en 11e eeuw werden de houten 
kerken vervangen door gebouwen van 
tufsteen. Tufsteen is een grijze, poreuze 
natuursteen dat gewonnen werd in de 
Eifel. Per schip werd de steen vervoerd 
naar het noorden. Volledig tufstenen 
kerken zijn niet meer te vinden. Wel zijn 
in veel kerken nog resten van het oude 
tufsteen te zien, zowel in hele muurdelen 
als in horizontale banden afgewisseld 
met baksteen. In de 13e eeuw kwam de 
baksteenproductie op gang en werden 
kerken in deze omgeving in baksteen 
gebouwd. De eerste bakstenen, de 
zogenaamde kloostermoppen zijn zeer 
groot van formaat, later ging men kleinere 
stenen maken.

Baksteen imitatie
Schilderingen in de kerken dateren uit 
verschillende periodes. In de 13e en 14e 
eeuw werd het interieur van de kerk vaak 
beschilderd in baksteen motief. Om te 
voorkomen dat de ongelijkheid van de 
natuurlijke stenen zichtbaar was, werden 
de muren rood gepleisterd en voorzien van 
witte strepen om baksteen te suggereren. 
De kerken van bv. Zeerijp en Godlinze zijn 
hier een voorbeeld van. In de 15e eeuw 
is in veel kerken het baksteen imitatie 
wit gepleisterd en zijn voornamelijk op 
de gewelven figuratieve schilderingen 
aangebracht. Na de Reformatie zijn ook 
deze schilderingen weer ‘overgewit’. Pas 
bij restauraties in de 20e eeuw zijn deze 
weer tevoorschijn gekomen.

De kerk van Zeerijp, gewijd aan de heilige Jacobus, is 
ook een kruiskerk. Zij is gebouwd in de 14e eeuw aan 
het einde van de romano-gotische periode. Alleen in de 
topgevel van de dwarsarmen is siermetselwerk te vinden. 
De ramen zijn al langgerekt zoals in de gotische periode. 
Er is geen onderscheid tussen een bovenste deel van 
de gevels en een onderste deel zoals in Stedum en 
Garmerwolde. Binnen is de kerk geheel beschilderd in 
baksteen imitatie.

Adres: Borgstraat, de kerk is van april tot oktober dagelijks 
geopend, sleutel Borgstraat 13

Wanneer de Molenstraat nog steeds opgebroken is 
terugrijden door de Nieuwstraat, aan einde LA, Hofstraat 
en weer LA, Tuinbouwstraat. Aan het einde van deze weg 
RA, Molenstraat, over het spoor RD richting Zeerijp. 
Wanneer de Molenstraat klaar is: terugrijden door de 
Raadhuisstraat naar de Molenstraat, RA over het spoor 
RD richting Zeerijp. Weg vervolgen, met bocht mee RA 
naar Zeerijp, doorrijden tot aan de kerk. 



Ook de kerk van Krewerd 
is gewijd aan Maria. De 
kerk is gebouwd rond 
1275, de toren dateert 
uit 15e eeuw. De kerk is 
gebouwd in opdracht van 
de weduwe Tyadeke en 
door haar geschonken aan 
het klooster Bloemhof in 
Wittewierum. De kerk is 
overwelfd, het westelijke 
gewelf is een puntig kruisrib 
gewelf, de volgende 
twee gewelven zijn ronde 
koepelgewelven. De 
gewelven zijn beschilderd 
in baksteen imitatie. 
Bijzonder in deze kerk is 

de aanwezigheid van een doksaal, een stenen scheiding 
tussen koor en schip. Het is een van de weinige kerken in 
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De kerk van Holwierde is een kruiskerk, gebouwd in de 
tweede helft van de 13e eeuw. Een eerdere kleinere kerk 
was van tufsteen gebouwd, in de zuidgevel is het restant 
van dit steen nog te zien. De kerk is gewijd aan de heilige 
Stefanus. Binnen is op een van de muren (het restant 
van) een schildering van hem te vinden. Stefanus is de 
marteldood gestorven door middel van pijlen, hij wordt 
altijd afgebeeld vastgebonden aan een paal en doorboord 
met pijlen. De kerk heeft deels nog koepelgewelven die 
ook hier mooi beschilderd zijn.

Adres: Hoofdweg 45, sleutel Hoofdweg 37.

Vanaf Krewerd richting Holwierde. Onder snelweg door 
naar Holwierde, doorrijden naar de kerk.

Groningen waar een dergelijke scheiding nog aanwezig 
is. Van buitenaf kan men door de hagioscopen ook door 
openingen in het doksaal kijken. Boven en voor het 
doksaal is de houten galerij voor het orgel gebouwd. Dit is 
het oudste bespeelbare orgel van Nederland, gebouwd in 
1531. De kerk is eigendom van de SOGK. 

Adres: Kerkpad 8, sleutel Pastorieweg 8 (1500 meter 
verderop, maar de kerk is het zeker waard)

Kerk op een wierde
De kerk van Eenum staat op een wierde. 
Wierden, in het fries terpen, zijn door 
mensenhanden opgeworpen heuvels 
om in het toen nog onbedijkte land een 
droge woonplek te creëren. De oudste 
wierden dateren van 600 voor Christus 
en zijn opgeworpen op de oeverwallen 
van oude rivieren. Kleine huiswierden 
vormden na verloop van tijd samen 
grotere dorpswierden. De meeste wierden 
zijn rond van vorm met wegen die als 
wielspaken naar buiten leiden, dit noemt 
men een radiale wierde. Zogenaamde 
handelswierden zoals Loppersum hebben 
een rechthoekige vorm. Eind 19e eeuw 
ontdekte men dat de wierdegrond zeer 
vruchtbaar was en een aantrekkelijk 
handelsproduct. Wierden werden 
afgegraven en de grond verkocht vooral 
naar Drenthe. Het veen in Drenthe is 
vruchtbaar gemaakt met Groningse klei 
uit de wierden. De verticale wanden rond 
de kerk in Eenum laten zien tot hoe ver de 
afgravingen 
gingen, 
slechts de 
grond waar 
de kerk 
op staat is 
gespaard. 
De pastorie 
die ten 
noorden 
van de kerk 
stond is wel 
opgeofferd 
voor de 
verkoop van 
de grond.

Weg vervolgen, einde weg LA richting Krewerd. Om dorp 
heenrijden en doodlopende weg in rijden naar de kerk. 
Parkeren voor de kerk.

Samen met de kerkjes van Eenum en Marsum is dit een 
van de vroegste kerkjes van Groningen. Zij is gebouwd 
rond 1200 en gewijd aan Maria. Dit kerkje heeft nog 
een intact halfrond koor dat enigszins inspringt ten 
opzichte van het schip. In de gevels is te zien dat er veel 
verschillende ramen hebben gezeten. Op het dak staat 
een houten dakruiter waarin de klok hangt. Een houten 
schotwerk scheidt het koor van de rest van de kerk. Tegen 
de oostwand hangt een zandstenen epitaaf, te vergelijken 
met een rouwbord, voor Gijsbert Herman Ripperda, heer 
van de borg Ripperda die in het dorp stond, overleden in 
1665. Onder het koor bevindt zich een grafkelder van de 
Ripperda’s. De kerk is eigendom van de SOGK. 

Adres: Dorpstraat 29, de kerk is van april tot oktober 
dagelijks geopend, sleutel o.a. Dorpsweg 27. In de kerk 
staan altijd versnaperingen zoals koffie, thee en limonade.

>>
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Dit is een uitgave van de 
Stichting Oude Groninger Kerken. 
www.groningerkerken.nl
Route en tekst: Margreet Bakker en Koos 
Lammerts (SOGK-vrijwilligers)
Opmaak: DTP at home
April 2011

5

Weg terug nemen, aan einde RA en direct LA onder de 
snelweg door. Weg vervolgen tot Appingedam. Over het 
spoor RA en via de N360 terug naar Groningen. 

Einde route.

Middeleeuwse Kerken
Alle middeleeuwse kerken in Groningen 
zijn gebouwd voor de katholieke 
eredienst. De gebouwen zijn oost-west 
georiënteerd met aan de oostkant de 
meest heilige ruimte, het koor met het 
altaar. Soms heeft het koor een halfronde 
vorm of een driehoekige vorm, maar het 
kan ook een rechtgesloten gevel zijn. 
In de koorruimte is in veel kerken een 
sacramentsnis te zien, een nis in de 
muur waar het liturgisch vaatwerk werd 
opgeborgen. Ook een zogenaamde 
piscina is vaak aanwezig, een nis, lager 
in de muur dan de sacramentsnis, met 
een opening, een ronde buis naar buiten. 
Hier waste de priester zijn handen voor 
hij de hostie hanteerde en liet dan Gods 
water over Gods akker lopen. In sommige 
kerken zitten aan de oostkant van de 
zijgevels lage kleine openingen. Dit zijn 
hagioscopen. Deze raampjes gaven 
zicht op het altaar zodat mensen die de 
kerk niet in mochten (bv pestlijders of 
bannelingen) toch de heilige handelingen 
konden volgen. Oorspronkelijk waren er 
twee ingangen in de kerk: in de noordgevel 
voor de vrouwen en in de zuidgevel voor 
de mannen. Meestal zijn deze deuren nu 
dichtgezet en vervangen door een andere 
ingang. Dit is duidelijk te zien in de gevels 
waar de steensoort afwijkt van de stenen 
er omheen. Zo is ook in de gevels te zien 
waar bijvoorbeeld nog meer ramen hebben 
gezeten. Met de Reformatie en vooral 
na 1594 zijn alle kerken in Groningen 
protestants geworden. De altaren werden 
weggehaald en de gewelfschilderingen 
‘overgewit’. De preekstoel kreeg een 
prominente plaats in de kerk, soms op de 
plek waar het altaar had gestaan  >> 

>>  maar meestal middenin de kerk tegen een van de zijmuren. 
De banken in de kerken zijn over het algemeen uit de 17e of 18e 
eeuw. Ook zijn vaak rond die tijd grotere ramen aangebracht in 
de kerken omdat toen gelezen moest kunnen worden, iets wat 
bij de katholieken niet nodig was.

Het kerkje van Marsum is samen met de kerkjes van 
Eenum en Oosterwijtwerd een van de oudste kerken in 
Groningen, het is gebouwd eind 12e of begin 13e eeuw. 
Het kerkje ligt zelf op een verhoging en is omringd door 
boerderijen die ook hoger liggen. De grond tussen deze 
verhogingen is afgegraven: ooit lagen kerk en boerderijen 
op één wierde. Net als Oosterwijtwerd heeft ook dit kerkje 
een inspringend halfrond koor. Het bovenste deel van de 
noord- en zuidgevel springt iets naar binnen. Hier zitten de 
rondboogvensters. In beide gevels zitten dicht bij het koor 
ook hagioscopen, lage raampjes waar doorheen het altaar 
te zien was.

Het koor is gedekt met halfronde dakpannen, 
zogenaamde monniken en nonnen. Bijzonder is dat in de 
toren op de eerste verdieping een ruimte is die open is 
naar het schip van de kerk. Mogelijk was dit een aparte 
kapel. In het koorgedeelte in de kerk staat een replica van 
een middeleeuws orgel, het Theophiliusorgel, genoemd 
naar de 11e eeuwse monnik die een verhandeling over 
orgels schreef. De kerk is eigendom van de SOGK. 

Adres: Marsumerweg 12, de kerk is dagelijks geopend, 
sleutel (en toilet) Marsumerweg 14.

Weg vervolgen. RA richting Delfzijl. Bij de snelweg 
deze niet oprijden maar op de parallelweg blijven rijden. 
Doorrijden tot de afslag naar Marsum.


