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De route begint bij het voormalige Kruis-

herenklooster van Ter Apel. De eerste stop 

is grensvesting Bourtange, dat in hetzelfde 

gebied Westerwolde ligt. Hier werd begin 

17e eeuw de eerste nieuwe gereformeerde 

kerk gebouwd. Een groter contrast als tus-

sen de laatmiddeleeuwse, katholieke 

kloosterkerk en deze sobere calvinistische 

kerk is vrijwel niet te bedenken. Bij de gere-

formeerden dienden de gelovigen zich vol-

ledig te concentreren op de verkondiging 

van het Woord, terwijl bij de katholieken de 

afbeeldingen van Jezus, Maria, heiligen of 

soms meer profane zaken de geloofsijver 

kon aanwakkeren. De sobere kerk van 

Bourtange staat in een levendige omge-

ving: een reconstructie van een ves-

tingstadje in de 18e eeuw.

Via Winschoten en de landstreek Oldambt 

voert de weg naar het noordoosten van 

Groningen, naar Appingedam. In 1327 ver-

leende het verbond van de Friese landen, 

verenigd in de Upstalsboom bij Aurich, Ap-

pingedam stadsrechten. Dat de nieuwe 

stad ook echt groeide, is goed af te lezen 

aan de voortdurende vergroting van de Ni-

colaikerk. Ook het tegen de kerk aan ge-

bouwde Raadhuis, verschillende monu-

mentale panden en de hangende keukens 

boven het Damsterdiep verlenen het stadje 

een bijzonder karakter. Van de musea zijn 

het Museum Stad Appingedam (histori-

sche collecties) en het particuliere Muse-

um Møhlmann (figuratieve kunst) te noe-

men. Er wonen momenteel 12 000 Damsters 

in de stad.

De volgende kerk is die van Krewerd. Die 

ligt op een hoge, schilderachtige wierde. 

Het dorp telt nog geen 100 inwoners, en is 

daarmee gelijk een bewijs dat een zeer 

kleine gemeenschap in de middeleeuwen 

in staat was een fraaie kerk te bouwen. De 

stichting van de kerk is zelfs – zeldzaam – 

historisch gedocumenteerd, want in de fa-

meuze Kroniek van Bloemhof wordt hier-

over geschreven. Tegenover de kerk staat 

de pastorie die in het midden van de 18e 

eeuw werd gebouwd en haar huidige aan-

zien een eeuw later kreeg.

Het vlak bij Krewerd gelegen Bierum, even-

eens gelegen in Fivelingo, is ook al zo’n 

schilderachtig wierdedorp. Het meest in 

het oog springende onderdeel van de Se-

bastiaankerk is natuurlijk de enorme 

steunbeer tegen de toren. Het dorp telt nu 

nog geen 700 inwoners, maar eind 19e 

eeuw stichtte de door Abraham Kuyper ge-

inspireerde afscheiding van de hervormde 

kerk ook een gereformeerde kerk in het 

dorp. Ook toen nog kon een kleine gemeen-

schap zoiets bewerkstelligen.

Het meest noordelijke punt van de route is 

Uithuizen. Hier zijn veel monumentale 

boerderijen van het Oldambster type te 

zien. In Uithuizen staat ook een van de wei-

nige bewaard gebleven borgen van Gronin-

gen, de Menkemaborg. De bewoners van 

deze borg lieten veel sporen na in de pro-

testantse Dionysiuskerk. In 1860 werd in 

het dorp een neogotische kerk voor de 

rooms-katholieken gebouwd en in 1868 

een doopsgezinde vermaning. Bovendien 

is er nog het Museum Eddy Roos en koren- 

en pelmolen De Liefde, uit 1866. 

Van het hoge noorden voert de route naar 

de Veenkoloniën. Hoogezand en Sappe-

meer behoren tot de oudste veennederzet-

tingen, omdat zij het dichtst bij de stad 

Groningen lagen. Hier verrees in Sappe-

meer midden 17e eeuw een kerk in de toen 

typische calvinistische centraalbouw met 

een koepel. Later werden ook wel katholie-

ke en na 1886 ook gereformeerde kerken in 

deze vorm gebouwd. Op de grens met de 

Veenkoloniën, maar nog net in het Ol-

dambt, ligt Zuidbroek. Het was sinds eind 

16e eeuw de hoofdplaats van het Wold-Ol-

dambt. De kerk van Zuidbroek laat ook zien 

dat er in de 16e eeuw letterlijk gebroken 

werd met het katholicisme en tegelijkertijd 

dat die breuk door het weer tonen van de 

gewelfschilderingen niet onherstelbaar 

was.

Ten slotte keert de route terug bij de kloos-

terkerk van Ter Apel. Door een gelukkige 

samenloop van omstandigheden bleef dit 

klooster als enige in Noord-Nederland voor 

het grootste deel bewaard. Daardoor kun-

nen we heden ten dage nog een glimp op-

vangen van de middeleeuwse rijkdom van 

de katholieke kerken en kloosters. Ook het 

nabijgelegen Hotel Boschhuis behoorde 

vroeger tot het kloostercomplex. Hoewel 

behorend bij Westerwolde had Ter Apel ook 

een veenkoloniaal deel. Dit is de reden 

waarom het dorp is uitgegroeid tot een 

plaats van bijna 10 000 inwoners.
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Voor de adressen, openingstijden, 

sleuteladressen van de in de route 

opgenomen kerken: 

www.groningerkerken.nl/refo500


