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OVERDRACHT KERK HARKSTEDE NAAR STICHTING OUDE GRONINGER KERKEN 
Grafkerk voor een Nederlands avonturier, diplomaat en borgheer en zijn vrouw 
 
Op vrijdag 2 juni draagt de Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede de monumentale kerk te 
Harkstede over aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Met deze overdracht heeft de 
SOGK 86 kerken, twee synagogen, 54 kerkhoven/begraafplaatsen en acht (vrijstaande) torens in 
haar bezit. Behalve continuering van het huidige gebruik hebben het kerkbestuur van de 
Protestantse gemeente en de SOGK de wens uitgesproken de kerk te herbestemmen tot 
museumkerk. 
 
In 1700 kwam in Harkstede dit kerkgebouw gereed, dat opviel door zijn sterk historiserende 

karakter en bovendien door de enorme, overwelfde grafkelders onder de gehele kerkvloer. De 

oprichters Henric Piccardt en Anna Elisabeth Rengers kozen voor een welhaast middeleeuwse 
uitstraling in een postreformatorische tijd. Maar vooral kozen ze voor een blijvende herinnering aan 
zichzelf, getuige ook de gevelsteen boven de ingang.   
 
Het oudste gedeelte van de kerk is de toren van rond 1250. Oorspronkelijk stond deze los van de 
kerk, de oude kerk wel te verstaan. Over die kerk is vrijwel niets bekend. De oude kerk stond 25 
meter van de toren af. Toen de huidige kerk werd gebouwd, werd die tegen de toren aan geplaatst. 
De toren heeft nog steeds een aparte eigen ingang. Als je de kerk ziet, zou je het niet zeggen, 
maar de toren is 450 jaar ouder! De toren heeft een luidklok uit 1948. De oude klok is in de 
Tweede Wereldoorlog door de bezetter geroofd. Nog iedere dag wordt de klok met de hand geluid. 
 
Op de verdieping van de noordarm, die een eigen opgang heeft vanuit de kerk met een 
gemetselde trap, bevond zich de oorspronkelijke bibliotheek van Henric Piccardt. In deze ruimte 
bevindt zich nu de kas van het in 1907 verbouwde orgel door de orgelbouwer Eertman. Deze is 
geplaatst achter het oorspronkelijke orgel van Arp Schnitger die uit de bouwtijd stamt. In de 
grafkelder onder de kerk staan drie grafkisten. In 1704 werd Anna daar bijgezet, in 1712 Henric en 
veel later een vijfjarig meisje uit een latere generatie. Tegenover de grafkelder vinden we het 
cachot, onder de toren. Het is een ruimte van 3.60 bij 3.65 meter met muren van ongeveer 1.30 
meter dik! 
 
Ook na de overdracht blijft de kerkelijke functie van het gebouw in ere. Naast de kerkdiensten en 
de kerstnachtdienst blijft de kerk ook beschikbaar voor trouw- en rouwdiensten. Zoals gezegd, 
hebben het kerkbestuur van de Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede en de SOGK de 
wens uitgesproken de kerk te herbestemmen tot museumkerk. Kern van dit herbestemmingsplan 
is dat de kerk zelf het museum is; het is dus niet de bedoeling dat de kerk fungeert als een gebouw 
waarin een museum wordt gehuisvest. 
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 overdracht van de kerk van Harkstede, Hoofdweg 63 op vrijdag 2 juni 
om 16.00 uur aanwezig wilt zijn, bent u van harte welkom. 
 
Foto: Kerk Harkstede in- en exterieur (fotografie Duncan Wijting, bij gebruik graag vermelden) 
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