Welkom in de kerk van Thesinge.
De kerk van Thesinge is een eenvoudig
maar indrukwekkend overblijfsel van
een grote abdijkerk. De kerk was onderdeel van het Benedictijnenklooster
Germania. De oorspronkelijke kerk stamt
uit ongeveer 1250 en is gewijd aan de
heilige Felicitas en haar zeven zonen,
de patroonheilige van het klooster.
Van de abdijkerk, met een oorspronkelijke lengte van 42,5 meter en een breedte van 22,5 meter,
rest nu nog slechts het koor. De contourlijn van de kruiskerk is met rode baksteen in het wegdek van de Kapelstraat weergegeven. Nadat het klooster na de Reformatie
zijn functie had verloren, raakten de gebouwen in verval.
In 1786 werd de kerk grondig verbouwd. Alleen het
koor bleef staan, dit werd verlaagd en openingen werden
gedicht. Aan de westzijde werd een klein stukje aangebouwd om ruimte te creëren en daar kwam ook de
nieuwe ingang. Een eenvoudige gedenksteen boven die
ingang refereert aan de ‘restauratie’. De huidige kerk
laat sporen van deze grote ingreep zien. In de zijmuren
is goed zichtbaar dat de daklijst is verlaagd en ramen
zijn dichtgemetseld. Let ook op het versiermetselwerk
(visgraatmotief) van de blindnissen.

De eigenaar, de Stichting Oude Groninger
Kerken, zorgt voor de bouwkundige staat van het gebouw.
De Plaatselijke Commissie beheert de kerk. Het gras op
het kerkhof wordt gemaaid door een groep Thesingers
verenigd in de ‘grasmaaierpoule’. Ook bij andere
activiteiten zoals onderhoud van het kerkhof worden
Thesingers ingeschakeld.

B E H E E R

De Kloosterkerk leent zich door zijn
intieme sfeer en goede akoestiek bijzonder goed
voor diverse activiteiten. De kerk wordt gebruikt voor
erediensten, concerten, exposities, uitvaarten, recepties
enz. Zo gebruikt het dorpskoor TheSingers de kerk voor
repetities en concerten en Stichting Felicitas uit Thesinge
haar voor culturele activiteiten. Ook is de kerk een officiële
trouwlocatie. De deur van de kerk en het baarhuisje staan
in de zomermaanden dagelijks open voor publiek.

A C T I V I T E I T E N

K L O O S T E R K E R K

De kerk kan voor diverse activiteiten zoals
concerten, exposities, koorrepetities, erediensten,
huwelijken en dergelijke gehuurd worden. De huurprijs
is per dagdeel en is exclusief de energiekosten.
Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden op
www.kerkthesinge.nl of bel (050) 302 1927.
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Kloosterkerk Thesinge, Kapelstraat 2a, 9797 PJ Thesinge.
www.kerkthesinge.nl, www.groningerkerken.nl
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Als door een wonder is in Noord-Nederland een schat
aan religieus erfgoed bewaard gebleven. De bijzondere
betekenis ervan wordt in binnen- en buitenland erkend.
De Stichting Oude Groninger Kerken is sinds de
oprichting in 1969 heel succesvol met het restaureren,
beheren en hergebruiken van monumentale kerken
en orgels. Wij werken aan kerken en u kunt ons werk
steunen door donateur te worden. Voor meer informatie
kijk op www.groningerkerken.nl
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Binnen valt direct de halve koorsluiting op.
De vensters zitten in het midden van diep uitgeschulpte
nissen en worden omsloten door kraalprofielen. Daarvan
zette de middelste zich ooit voort als gewelfrib, maar
ook dat gewelf is bij de verlaging van de kerk verdwenen.
In een van de nissen is nog een stoep te vinden van een
vroegere doorgang. Drie nissen in de noordkant worden
van elkaar gescheiden door dunne wandzuilen met fraai
gebeeldhouwde, bakstenen kelkkapiteeltjes.

In de kerk hangen twee bijzondere knipselwerken van de
hand van schoolmeester Eppo Brongers. Het grote werk
is een herinnering aan de ‘restauratie’ in 1786 met een
getekende primitieve voorstelling van het Laatste Avondmaal. De kleine afbeelding uit 1803, een collageachtige
psalmtekst met geknipte rand, is minstens zo bijzonder.
Eppo Brongers was in zijn functie als schoolmeester waarschijnlijk ook koster, voorzanger en doodgraver. In 1805
blijkt hij ook diaken van de kerk te zijn geweest.

De kansel stamt uit 1630. In de dooptuin, het gebied rond
de kansel dat met een houten hek is omzoomd, bevindt zich
ook het offerblok uit 1795. Het eikenhoutenblok is tegen
diefstal beveiligd doordat het is ingegraven in de grond. Het
boveneind is uitgehold met een koperen binnenbak en een
koperen deksel met een geldtrechter sluit het geheel af.

VERHEFT UWE STEMME ALS EEN BASUNE, EN VERCONDICHT
MINEN VOLCKE HARE OVERTREDINGE, EN DEN HUYSE IACOBS
HARE SONDEN, JESA:

I N T E R I E U R

Deze tekst uit 1644 staat op een architraaf van een vroeger
koorhek en is gebruikt als spantbalk in de dakconstructie
en helaas niet gemakkelijk zichtbaar.

De kleine avondmaalstafel valt nauwelijks op. Bij het
maken van de tafel in 1786 is gebruik gemaakt van ouder
materiaal. Drie regels onder het tafelblad zijn versierd met
snijwerk in motieven uit de tweede helft van de 17e eeuw, de
vierde regel is een povere nabootsing. Het tafelblad is van
imitatiemarmer, evenals de pilaren onder de orgelgalerij.
Het orgel werd in 1873 door Roelf Meijer gebouwd. Het is
een klein orgel met een bijzondere klank.

DAKRUITER MET LUIDKLOK

De kerk heeft geen toren maar een dakruiter.
Daarin hangt een luidklok die op de hele uren slaat. Het
uurwerk, dat op de kerkzolder staat, is uit ongeveer 1640.
Het moet dagelijks opgewonden worden, een taak van de
Plaatselijke Commissie. Die zorgt er voor dat twee zware
keien omhooggetakeld worden om het uurwerk gaande te
houden.

D A K R U I T E R

In het baarhuisje is een bijzondere tentoonstelling ingericht. In de vorige eeuw zijn bij opgravingen
buiten het dorp Thesinge drie sarcofaagdeksels gevonden. Twee van de drie deksels worden in het baarhuisje
tentoongesteld met extra informatie. In de kerk ligt, naast
een historische wandelroute, een wandelroute die naar de
vindplaats van de sarcofaagdeksels leidt. Ook vindt u in
het baarhuisje informatie over het schrijven in kloosters.
Het Thesinger klooster had in het begin van de 16e eeuw
een belangrijk schrijfatelier (scriptorium). Met de hand
geschreven en fraai geïllustreerde gebedenboekjes worden in de Universiteitsbibliotheek van de stad Groningen
bewaard. In de kerk is tevens een kleine uitgave met de
titel ‘Het schrijven in Kloosters’ te vinden. Het baarhuisje
is net als de kerk in de zomermaanden dagelijks open
voor publiek.
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SARCOFAAGDEKSELS, LIGGEN IN HET
BAARHUISJE
ORGEL GEBOUWD DOOR
ROELF MEIJER IN 1873

UURWERK WORDT DAGELIJKS OPGEWONDEN

TROUWEN IN DE KLOOSTERKERK IS EEN FEEST
(FOTO MARISKA DE GROOT)
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KERK ALS PODIUM, RUIMTE VOOR KUNST
EN CULTUUR

