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DE AMSTERDAMSE SCHOOL IN GRONINGEN – CULTUURMANIFESTATIE IN VIER KERKEN 
 
Donderdag 8 juni is de Cultuurmanifestatie De Amsterdamse School in Groningen officieel 
van start gegaan met de opening van de tentoonstelling over de architect Egbert Reitsma in 
de Goede Herderkerk te Bedum. De tentoonstelling vormt een onderdeel van de 
Cultuurmanifestatie De Amsterdamse School in Groningen – Cultuiurmanifestatie in vier 
kerken. Samen met DE KERK in Onderdendam, de Boaz-kerk in Westeremden en de 
gereformeerde kerk in Appingedam vinden hier in de maanden juni en juli activiteiten rond 
het thema “De Amsterdamse School in Groningen” plaats. 
 
In DE KERK te Onderdendam is een tentoonstelling over het leven en werk van de Bedumer 
architect Albert Wiersema met veel foto’s en tekeningen van panden in en rond Bedum en 
zijn Amsterdamse School meubelen te zien uit 1930. De Groninger Amsterdamse School en 
de Kunstenaarsvereniging De Ploeg hebben elkaar beïnvloed. Dat mag duidelijk worden uit 
de film De Ploeg die in de Boaz Kerk te Westeremden wordt vertoont. Egbert Reitsma en de 
Groninger componist Daniël Ruyneman waren beide lid van DE Ploeg en zijn beide te zien in 
de film. Composities van Ruyneman en andere componisten uit het interbellum zijn te 
beluisteren in drie verschillende concerten die in het Centrum Kabzeël (gereformeerde kerk) 
te Appingedam worden georganiseerd. 
 
De vier kerken worden met elkaar verbonden met drie fietsroutes. Deze routes zijn te 
verkrijgen bij de VVV te Bedum en Appingedam en bij de vier kerken. Ook zijn de routes per 
auto mogelijk. Onderweg zijn vele Amsterdamse School panden te bewonderen. 
 
Op donderdag 29 juni wordt een dagvullende busexcursie (inclusief lunch) georganiseerd 
langs de vier deelnemende Amsterdamse Schoolkerken. Uiteraard is een gids aan boord om 
u alle ins-and-outs rond deze bouwstijl te vertellen. Deze excursie staat onder leiding van 
Anja Reenders, o.a. architectuurhistorica. Meer informatie over deze excursie via 
info@groningerkerken of via www.groningerkerken.nl 
 
De cultuurmanifestatie loopt van 9 juni tot en met 30 juli. De vier kerken zijn in die periode 
geopend op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur. 
(Appingedam is zondags niet geopend). 
 
Meer informatie en het totale programma van de Cultuurmanifestatie vindt u o.a. op 
www.dekerkonderdendam.nl/activiteiten of via www.groningerkerken.nl 
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Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke 
Woldring, medewerker pr en communicatie van de Stichting Oude Groninger Kerken tel: 050-

http://www.dekerkonderdendam.nl/activiteiten


3672042, 06-52102342 of woldring@groningerkerken.nl of met Hans Stoelinga, tel. 06 22 77 
98 55 van DE KERK Onderdendam 
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