NOORDWIJK – NEDERLANDS HERVORMDE KERK
De kerk van Noordwijk, waarschijnlijk gebouwd omstreeks 1300 van kloostermoppen, is een eenvoudige,
recht gesloten zaalkerk. De kerk is tegenwoordig okergeel van kleur, gelijk aan de kleur van de begintijd. Hij
staat op een opgeworpen heuvel midden in het dorp. De kerk is niet erg groot: de lengte van het gebouw is
16 meter, de breedte 7 meter. Noord- en zuidzijde hebben grote, niet al te spitse, spitsboogramen.
De ingang zit aan de noordkant tussen het eerste en tweede raam. In de noordwand van het koor zit achter
het pleisterwerk een dichtgemetselde priesteringang. De westgevel is blind met duidelijk zichtbare
muurankers. De oostgevel heeft een groot en hoog geplaatst halfrond raam in het midden en twee lager
geplaatste, kleinere rondboogramen; dit kan er op wijzen dat dit het oudste, romaanse deel van de kerk is.
Op de kerk staat een donkergroene dakruiter uit 1710 met daarin een klok die in Amsterdam werd gegoten.
Op de klok staat de naam van collator Carel Ferdinand van Inn- en Kniphuisen, heer van borg Nienoord. Hij
schonk de klok samen met de windvaan in de vorm van een leeuw (voorkomend in zijn wapen) in 1714.
In 1868 vond een grote verbouwing plaats; in dat jaar werden onder meer de vensters aangepast en de
noordgevel hersteld. Pleisteren was populair in deze tijd en werd dus ook hier rigoureus toegepast. Door de
pleisterlaag van voegen te voorzien kreeg men het effect van natuursteen.
De kerk heeft een eenvoudig interieur onder een wit gepleisterd tooggewelf. Er zijn in de loop van de tijd
enkele trekbalken aangebracht om spatkrachten op te vangen. Binnen zien we een doopvont uit de 17e
eeuw, een preekstoel van rond 1600 met Ionische kapitelen op getordeerde hoekzuilen en inlegwerk van
ebbenhout en een kroonluchter die in de 18e eeuw werd gegoten. Het doophek kwam na enige
omzwervingen, onder andere via de stal van een boerderij in Drachten, en enige herstelwerkzaamheden
terug in de kerk van Noordwijk.
Om de aanschaf van een orgel mogelijk te maken ging men landgoederen verkopen. In 1871 had men de
benodigde ƒ 1.700,- bij elkaar, en van dat geld werd een orgel gekocht. Het instrument werd gebouwd door
de Firma P. van Oeckelen uit Harendermolen. In 2005 is het door vrijwilligers onder leiding van Mense
Ruiter weer speelbaar gemaakt. In 2010-‘11 is het gerestaureerd door de firma Elbertse. Het orgel heeft
één klavier en een aangehangen pedaal.
Tegenwoordig is de kerk eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. In 2005 werd de kerk
gerestaureerd en kreeg zijn oorspronkelijke okergele kleur en het complete bankenplan uit de 19e eeuw
terug.
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