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Gereformeerde kerken in de provincie
Groningen: een late nalezing
In dl.' aneveringcn 2 e n 3 va n de jaargang 1993 (hie rna: G K 1993) hebben
Gt'rri t de Jong en schrijver dezes een overzicht gegeven vun de Gereform eerde
kl'rkgebouwen in de provincie Groninge n 1• Dat a rtikel heefl, zoals wc lot ons
ge noegen uit react ies van lezers kon den opmaken, me nigeen opmerkzaam

-

gc maakt op de vaak ve r rassende a rchitectuur van deze bou wwe rke n. Anderen
zo nden ons aa nvullinge n o p de door ons vcrlarnelde gegevens, of brachte n
nua nceringen a an op onze interpreta ties. I n he t onderstaa nde a r ti kel gaan wc
nader in op deze reacties, waarvoor wij de lezers har telijk da n k zeggen.
Tevens wo rdt va n deze gelegenheid geb ru ik gemaakt o m e nige recente on twik kel ingen me t be trekkin g tot hel be1.it aan Ge reformeerde kerke n aan Ie geven.

Aanvu ll ingen e n ver beteringe n
Ik hcer H.'. Vddman lt' Ten I'ost bcrichue ons Jat in w('('rwil van W;!l wij op
gt'l.aS I'all hel o\'l'T7.ichblXX'k HOIlllcrt/·
viJfrig jam gt'rt:forll1ccrdc ktrkbouw (Karllpen, 1986) 82 hndclen geschn'I· ... n over de
Gi'rdormt'erd,' kcrk in Appingednm (GK
19'::13, p. 95), di! S,'bouw niN wns afgebrand. Ill;!ar minder dnllllatisch - gl"
sloopt. I-kt grott're gçbouw van Egocrl
Rei tsma, dat in het artikl'l uiwocrig is lx'·
handeld, kwaJll ervoor in de plaats. Van

dt' kerk in Tt'n I'osl dt'('lde hij mee dat
dt'7.t' in 18<16 werd gebouwd voor f [.JOO
door Tubo Timmer, houlkopt'r aldaar. In
1855 \'t'rret's de p,lslor1e, W;larna in 1870
ht'l ke rkgebouw wcrd vervangt'n door C.
111(11.inga en P. I'o~t. J:er~lgcnoc md e was
ook betrokken bij de ,lfbr;!,lk in 1868 V,1Il
de houten bt'kroning dit' in 1847 op dt'
toren van Huizinge was gebouwd!. In
1913 w('fd dt' kak vicr meIer verlengd
om plaalS tt' bil-den aan crn gal('fij mei
7.ilpl'lalsen en o rgd.

Wel door br.md vt'rdwenen is inmiddels
dt, Gereformct'T(le kerk \'~ n Kid· Win·
dt'weer (G K 1993, p. 50, afb. I). Hoewd
de kerk al g<.'SJoll'll I\";l$ en een andt'rr:
bestcmming wu krijgt'n, werd t'r nog
gestookt om het orgd \'oor verval te
~llOedcn voord~t het 7.OU worden vcr·
kocht. Duor o\'erverhiHing V,1Il de kachel
brak op 14 ft'bru~ri 199<1t'en relle brand
uil die het hele gebouw met ht't orgel
heeft \·erwoest. Da;lrmt'(' is het oudl>lt'
nog bestaande en vrijwel ongewijzigd bewa~rd gt'blt'ven Gt'rdormeerdt' kerkgt'bouw in de provincie ( 1858) verloren
geg,ra n.
Evt'rl('('ns verdwenen is de Westcrkcrk
met bijbt'hort'ndt' pastorie ui t 1907 \";ln
Tjl'('rd Kuipers in de stad Gro ningt'n (GK
1993, p. 63·64). In het artikel was al sprake van hr:t voorneme n het buiten gebruik
gestelde complex te slopen, dat ond('flllsserr dOOf krakers werd bewoond. Nadat nog in datzelrde j~ar met de ;lfbraak
waS bt'gonnt'n, moest deze begin 1994 op
last l";ln de Raad van Stale worden gt'.
staakt, omdat de gl'meente \'erluirnd had
dril' omwo nenden dit' hellxmwwak wilden behouden, in een hoo rzitting hun
be7.waren uiteen Ie laten zetten. Aan <!t'
uitt'inJelijke beslissing hedt dit nio.'ls
meer vcranderd: behoud cn hcrlx'Slem·
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ming warl"n ,11 als financieel onhaalb,lar
l>estcmpdd. Op hel in 1996 naar l't'll 0111w('rp van C. K.l1fsbeek vohooide flalgebouw, dal l"r voor in de pl,mts is gekomen
el\ ongewer dl' hoogte van (Ilo loren heeft,
prijkt als herinnering d<' oude lore nhaan.
In Uithuizen (G K 1993, p. 56) is, naar de
11(".:r A. Bolt t.: ROllerdam berichlll" en
nok drs. T. Ilik Ie Hallem n1<'cdedd.:, hl,t
dwa rsschip eerst in Ill92 volgens een ontwerp van de Groninger .. rchitect T.R.
li uiting<! aan de kerk van !'.E. Marema
lIil 18li6toegevoegd.ln 1905 w(' rd het gebouw door Y. 1',111 der V('en mct een
I'leugel u itgebreid. ISij deze gelegenheid
werd de voorgevel aangep3s1 aan de modcrncrr trant Vllll het ni ruwe gedeelte.
Ook hel meubilair I"crd toen gl'moderniscerd; zo werd de oudc prC\'kstocl meI
klan kbord (C\' n onlwerp van G.m lll Danhof uit 1874) verva ngl"n door een plalformkanscL Hel orgel werd niel rechls tre~.. ks owrgenomen uil Frankfort, zoals
wij op gc1.Jg van Gicr\'eld schreven (GK
1'193, p. 66. noot 46). Hl"l W,\S in 1878
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door LF, \V,l1c ker & Co. tl' LuJwigshurg
gcbouw,l als tijdelijk instrumenl W}or (k
door bmnd gCl rofTcn 00111 in Frnnkfort.
In 18':11 vcrhuiSl.1c het in diezelfde functie
naar de S,mkl SIefani in lhc men, vanwaar
hel in 1906 voor Ui thuiwn werd aangekocht door 1-1. Bos Km, ui t Rotterdam,
over wie hkronder meer. In 19()7 werd
Ih:t te\1S1011(' 8<'plaalsl cn in gebruik gcnomen. De: la,115le omvangrijke rcstnllmlil" van de kl.'fk \'ond plaals in 1988. Vergeleken mei d ... ons<'lukkigc verbouwing
in 1958 bl'lekende dil hl'rstcl ("('tl ~Icrke
verbetering van hel interieur J .
!Je heer W. Duinkerken IC Vt"Cllwoudcn
meldde dal in 1843 - niet in HW2, zoals
wij schreven (G K 1993. p. 52) - in E7.inge
lX'l1 gclwcl nieuwe kerk werd gebouwd
op een andere plek. namelijk aUIl de
NieuwestrC\'k. Dat verschilt wl'zcnlijk '\111
wat wij suggereerden mrl onze om schrijving 'vrijwel herbouwd'. Dil lx'lekenlook dal de nog b.:slaande kcrk uil
1875 nirt Itr ,'ervanging \':111 de oude
Doopsgezinde Vermaning is gebouwd

(GK 1993, p. 54), 111ll<lr van hel gcbouw
uil 1843~. Hel uilwl"lldigc vail deze kerk
is nog 1("af, maar van de inrichting is
door wijzigingen sedert 1958 zo goed als
nÎdS bewa:ml gebt.:vcn. Ook dl' kerk van
Ivlceden is t"Cn \'ooTb~'dd Il'JrI l'en ongt"·
lukkige mouernisering, wal in dil ge"al
l'oor,!1 \10k aan d(' buitenzijde zichlb.1ar
is: 1',1n ik ornarm."ntiek die de a(ln trekkelijkhl'id v;\n de voorgel'el uit 1868 uilm,l,lktc, is omstrt"Cks 1975 niets overgebleven,
Er zijn ook verheugl'nder berÎehlen. Zo is
de prl"Ckslocl in de kerk van Middclstum.
die umstreeks 19550)1 ong('\'oclig(' wijze
\<ln l...."n schrootjesbelimmerÎng W'b voor·
l';Îcn, in 1992 w(....·r VJn lijn ontsieTt'!ld<'
omhulling ontdaan. J-Iehlas was dl' pn:l"k.
slOd ~terk door houtwnrm aa!lg('lasl.
~"ct behoud van originele gl"dl't'l!en bll"Ck
het mogelijk ('('n verantwoorde recunstructie te Ill(lken - .lldus mededdingcn
van de heer W. Veldrn;11l te Middclstum.
Ook in Aduard ~Iaat, 70als de heer I.
Loer Il' i\duHd schrijft, het voornemen.
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dt modernbering, di<' hitr t\'l' netn5
voor.!! in een schrooljesb<.'limmtring van
J e preáslOd (gepaard ,lan hel af7"lgen
J~r orll.!memen I he..-ft gl'rC!>llltl'Crd, on)lW,lan te maken. Hopdijk zal het ongtno;.'Sen in G,lrrelswccT owr de soo rt gtliikc sc hroolje~betimmering van de in
1912 doo r Y. l-'<1n der Vecil ontworpen
I'H'\'kslOCI ook daar tol herstel , ';111 de
histori sc he \"ormgeving Iciden. En dan
rou ook Jt prc.::kstocl in Zijldijk mogl'n
\·olgen.

Ot- beschikbarc plaatsruimtl' stond niet
toe om in 1993 alle kcrkgebouwtn te
nu..'mcn, hlat sta .. n uitgt'breid te behnlldelen. Een \,;\n de kerken die tocn slechts
zijdelings waden besproken, is de Gere fOTnIt"t'rdc kerk in Uithuizcrmceden uit
1874 (GK 1993 p. 57). Ook owr dit ge bouw \'ehlrekte de- httr Juk aanvullende
gl'Sl'l'Clb. Het werd ontworpen dvor ar chtt cct St-Ims, dic in 187 1 als op7ich ter
wa~ betro kken bij de bouw - naar om ·
" '('rp van A. Scholanus - "'111 dc Gcreformttrde kerk in Winsum (GK 1993, p. 54,
55). Oe uitbreiding in 1922 V,lIl de kerk
in Uithuizermee(len kwam lut slJnd ondeT kidi ng V;Jn de 'IrchikClI'.H. Offringa
uit die pl;lats~. Zow<'1 de kerk in Uithui ·
un ah die in Uithuizermeedetl be7~11,
n'lar de hl""Cr fuk 1l1el'<leelt, oorspronke.
lijk ter wC<.'rszijden van de preekstoel ' ho·

.....

gl' banken' met een ol'Crhuiving I'oor de
ambl., dr.. gcr~ en het prl-dikamengl'zin.
Oe vergrol in!: in 1906 l'an de kerk in
Winsum met Iwee zijvleugels staal op
nanm van Tjl~rd Kuipers, over wie in het
artikcluilgebreid is berich1 (GK 1993, p.
62· 66 )6. Over Warffum hl'richl de heer
luk nog dat de eersIc kerk (me1 200 zit·
phlJlscn ) er in t839 is gebouwd. De
groeiende genlC<.'!1fl' noopte in 1886 101
htt houwen van <XII nieuwe kerk. Archi ·
tfft was 1". Huizinga, aannemer J. Zei·
denru~lte Warffum.
V,m de hen f. Por Ic Groningen ontl'in ·
gen we enkek corre(lie$ ..,mg'l,mde twee
kerken in de stad. Van de Zuiderkerk
(GK 1993, p. 63) schreven wc, uitgmmd,'
van de plattegrond en de perceclgrenzen,
dat de deuren Ier weerszijden van de kan sel blind w.. ren. Dat was volgel1s dl' herinnering V3n dl' heer Por, die daar dnd
jaren vijftig organist was, la ltT nict nR'er
htt ge\".II, want locn kwam de kerkernad
binnen door de rcch1erdeur. Kennelijk
""IS cr inmiddels een vertrek ;Khler de
kerk gdXlUWd.
Ook over de Noorderkerk (G K t993, p.
67) leverde hij nader(' gl'Sel'ens. /\JJC"l'n de
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onderbouw van de kan sel is met zwart
marmer bekl<xd, de \'ier zwarc k"tom·
men l' n dl' benooenstrook "'\11 de orgel·
wand zijn, anders dan wij sc hrCl'en. niet
van marmer, maar ~kchl S als imitatie-marmer geschilderd en. naH hij er~l .. n
tOl'vOl'gt, "niet eens zo'n beste imi1alic~.
!lij de bouw van het nieu we orgel in 1982
is het fronl wclisw .... r aangepll51, m,l;lr de
onderbouw, dt bastor('ns en al hl't snijwerk zijn van hct orgel uit de bouwtijd
van de ke rk OI'ergenoml'n. Ve rgdijking
VJn het oude en het nieuwe front leert
dat cr nu een echt rugwerk i) gekomen,
terwijl het hoofdwerk kleinere I'ijl~nyel ·
den heeft.
Oe hen Juk lI'ees er vcrder op. even,lls dc
heer Duinkerken en de heer J. Kruizing,l
te Groningen, dat Renskr Nau ta 111('t
wie ds. Jelle NC"llerh oc<l in i\ lidde1stum
trouwde, nirl, wal) wij schrr\"etl (GK

1993. p. 57), ..ed jonger II';\S dan ha~lr
bruidegom. maar juist ruim twintig jaar
ouder; hel Slaat ol'crigens goed \"Crmdd
in onze bron (atd.I~lr, nool 18).
H et wer k va n a r c hit ec t Y. va n
d e r Vee n
Over archill"cl Y. van dn Veen (G K 1993,
p. 54,62,65 ) bn inmiddds worden ge·
mdd d3t hij ook de Gereforn1l'c rdl' kerk
in Garrelsweer ( 191 2) hl"t'ft ontworpen
en dat hij de nq;l'nliende-l'\'uwsc- kerk
van Ve..·ndam, die in d ... jaren zestig van
d('"z ... eeuw werd I'<,rv.mgen (GK 1993, p.
105), heeft verbouwd. Gdeidclijk aan beo
gin! zijn oeuvre nkt alki.'n duiddijker
contouren te krijgen, tllJar blijkt boven·
dien d,u hel ook kwantitatief omvangrijk
is geweest. Zo sta,ll \'~ltl lk kerk in Harl'n
( 1913) vast dal dat door V~n der Veen is
ontworpen. In 1961 heeft een omva ng·
rijke rcstauratit plaatsge\'onden door Egbert Rl'ilSm~ en Lijn zoon L.H. Reils111a.
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lIij die gelegenheid b de bov('nzijl\c van
d(' tor('1l vcrnit·uwd. De toen aangebr,lChIC lerugspringt'ndc spits roept die van
Kollum uit 1925 in herinncring.J(ecell\elijk heeft ,lrchit"fondcrLOck van de hl'ef
Loer hl'l vennocd('n ix"'cstigd dat ook de
kerk in Adu,lrd (1914) onder archi tectuur v;m Van der VL"Cn is gebouwd. Vergelijking van de kerk"n in Garrelsweer,
Hnren ,'n Aduard en de door Van der
Vccn a,1tl de kerk v,m Uilnuil.en aangebrochlc wijzigingen mei enkele andere
kerken doet I'CrmOedl'n dat ook deze aan
Van der Vl'en moelen worden loegeschreven, 111.'1 gaal om dl' kerkgt'bouwen
in S.::hildwolde (I<;lll) en Siddeburen.
Van dit lanlste gebouw hebben wc inderlijd (GK 1993, p. 91) gi.·tneld dat hel in
1912 door hel burc;m lIuile nkamp en
LUXl'mH WilS gebouwd, t11;13r dil zullen
veeker de ilannt'tIlers zijn geweest; hel
bouwwerk is uvcrigens ccr~t in 1913 \'01·
tooid.
Bij al dell' gebouwen vinden wc hoSc ge-
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koppelde I'enster~, maar ook o"l'rigens
zijn oJ)V·J lknd.· overl'enkotllsten vast tt'
stellen. Zo zijn opbouwen decnmlil' V,Hl
de 10f(.'n~ in Aduard en Hart'n ,'rijweI
idcntkk, ook nl is de t"\.'rSle half ingebouwd. De half inS,'bouwde IOrcns \'an
$.::hildwolde en Siddt'buren ,'ertont'n onderling grole gelijkenis, terwijl de afzon +
drrl ijke afdekking van de IXJrt,mlzolll' in
Siddeburen wccr overt';,.'nkomt mei de ~i
tuatie in Garrclsweer. Dezc Iwee kerkt'TI
en de kt'rk van Aduard hrbbt'n ook wccr
hCI ornaml.'ntale glas-in-lood gt'tlIeen.
Dil hecrt 1.ozecr t't'n eigt'IJ karakler dat
dt''l'' overt't'nkotllst vcclt'cr \'erkl,I~l rll
mocl wOT<lt.'n doord,1\ de ontwerper vat!
beidt' gebouwen de'll'lfde '1.:11 1.ijn ..geweest
dan (loord,11 hel gla~ müg.-1ijk van dez.-lfde fabrkk is betrokken.
Verdt'T is Van der Vel'n de Qnlw~ rper v,ln
, ... oonhuizen, loals h('t hl'rcnhuis Kranewcg 9 IC Groningcll, l'n Icrtlloedclijk ook
van een aa11lal schoolgebouwen. Het 'lOU
uw de moeite waard zijn 0111 a,1Il zijn
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!-I e t mece naat va n d e fa mili e
Bo '
DI.' S"Ilt'rositeit van de f.'1milic Bos tt'1i
aallzicn van de GerefOrnll'l'rde kerk in
WildeT\'ank (GK 1993, p. 65-66 ) kan
nader worden geprN':istwd dankzij g'1;rWilS "er,lrekt door de heer W.I·I. van dcr
l'locg Ie Stadskanaa1. liel initi:llief is uilgl'gJan van Kier IkJs sr" die buitengewoon su,,:esvol was in dl' kU.tv;I'lrt. Na
'lijn dood in 1910 'lelie 'lijn zoon lan hel
landbouwbedrijf l'OOrt {bt Kie r n;! (I<bt.'i.'indiging van zijn maritÎt'me \oopb,l.In
was bt'gonnt'n. HCI wa~ dt'7.e Jan dil' hel
org...-l schonk, otlder het ht"(litlg dat het
,lllectl door hem mocht worden bespt.'dd.
Eerst omst reeks 1930 werd ook ann l'en
andere organist hCl begeleidetl van de
gcmcentcwng gegund.

De b oe del s ch e id in g na d e
Vr ijm a ki ng
Eveneens naar medcdelingen vatl Je h...... r
Juk ,,'ordl hier vermeld dat in 1950 in
Roodeschool e.. n nieuwe kerk werd gebouwd, nad,ll het b..'Sla,md.' gcbouw
doo r de ft'Chler aan de Vrijgema3kten
was toegewezen. In Uithuizermt'edetl
deelden de synodaal en vrijgemaakt Gereformccrdcn ncl k.::rkgcbouw lol 1971,
toen de synodalcll l'('1J cigt'n hcddlUb in
gebruik namen. Hel kerkgt'boul\' vntl
Overschild, waar dl' Gcft'formt'enlen in
tllet'Tdcrheid mei de Vrijm,lking waren
meegl'!;aan, werd doo r deze gruepering
o"ergenomcll, schrccf de heer W. SchcrtT
te Spakenburg. (Iit' verdcr hcr;chlle dnl in
Kornhorn de re,h ler eraml ti.' p3S kw.un:
nad:Jt de kerk :Jan dl.' Vrijgt'ma,lkl~n was
tocg.. wezi.'n, hcbbcn de synodalcn een eigen gebouw geSlicht. Dil was otltworpi.' n

dllOr Ilindrik Eldl'ring (GK 1993, p. 103).
Or al g,,·nOl.·mde hl't.'r Veld mali uil Ten
Postl\ocmde I'erdl'r nog HarkSlcde, Ten
PO!ot en Zuidbroek als plaatS\.'n waar de
kerkgebouwen n,IM de Vrijgt'ma,lk ten
o,erging<.'ll. Mr. E.1t Helder IC Apeldoorn vesti gd<.' niN ,dle<.'n dl' aand~cht op
tie ~itU:l1ie in Ui lhuil.ermeedcn, nl;Hlr uok
up h..'1 slIlllfltllllt'lml dal lot I okI ober
1954 ten aa!lIien v~n dl' Westerkt'rk lil de
stad Gru ninge n beswnd. Op die d~tum
"'l'rden de Zuiderkerk en de Parklaan kerk !,wruild; oorSpronkelijk had <Ic rech ter de Zuiderkerk en de Oost<.'rkerk ,lan
dl' .,yntxt~ l en. de Noord<.'rkerk en de
I'arkbankerk aan dl' Vrijgemaaklen toe·
gellC1.cn.
De maat sc h a ppelijk e dim c n s ic
El'(l ingewikkelde kweSlie, dil' oon'ndien
\'oordl I'all kerkhiSlorisçhe aard is. werd
J~(lgcsill-den door de heer A. Holt te Rul ImLlm, hierbovt'n al genoemd. Hij beo
Iwiifell of, 0/.0.11s wij schrewn (G K 1993.
IJ. SOl. c.:n sociaal confli, t in de Afschl'iding ht'<.'fl mccgesp.:eld. Naar hij uit l'ijn
eigen onderlaek meent Ic mugen ,llkid,·n. g;(;I1 dit niet op I'oor Uithuil'en en
andere pl,Mlsen in Noord-Groningen;
daar werd de Afscheiding gedragen door
111 ..'n'>l.'n uil uitccnloJK'n de n1:lJtsch,lppeli,kl'lagen. Hij 1.d1 hierin ongetwiifeld gcliik hebocn, ma", ccn ..·n ander OCCUl t
ni .. t wc-g d.1! het sociale aspect ddl'rs wel
d{ogdijk h'n rol hl'Cft g..spccld.
Misschien <hit d<: uitdrukking 'sociaal
cunnict' hier tot misversta luien heeft geleid. W:ltll in h~.lr stri kte betekenis ge1l0IJlen was d,1,lr1'311 indcnlaad lang niel
altijd )pl":1ke. OV{'rigens was de desbetref·
fende pa~);lge in hel artih·1 W I"ooráchtig
g~fo rl1lulcerd dut er niet uil besrepen kan
worden dat na:lf de mening van de ...chrijveTS ol'e ml l't.'tl sociaal çonflict mede de
oorlaak van de Afscheiding 1'0U l'ijn gewl't'lol. Omd;lt dit problcrm. hoe jnter~""
~n t ook op zichzelf, builen het eig{'nlijke
llJ1derwerp v,m Ill"t artikel ,'iel. zijn Ne er
toel1 nicl1\;lder op ingegaan.
live dit ook lij, in de meeste g<.'1'311.·n 1'0111
""a<lr IC ncmt'n dal de ;\fgesch"'idenen in
meerd erh eid uit de lagere m'1:ltschap.
~'Iijke klas) .. n afkomstig zijn - nkt voor
nieb muntte Abm ham Ku yper later in de
n<"gcntie nde eeuw d.. aanduiding ' kleine
lu)·de1\· tot l'e n geuzennaam. Zo gel'ien
was de Afscheiding ook cen emand -

patiebeweging van <.'l'n bevolkingsgroep
die in de Nederlandse Hervormde Kerk
nauwelijks zcg.gen.,chap had;_ Dit was
bijl'oorbeeld hel geval in Ulru1ll, dt, 00kerm;lt van de bl:wcging8 •
In dit verb,md is Onstwedde van bel,mg.
Ilier ~tond,'n altijd uiterst rl'chtl'in nigc
prt-Jik"ntcn, maar desondanks heeft oók
in dit dorp in Weslenvolde de Afscheiding zich al snel doorgezet. Duor de
str~'ng'·

sociale gdaagdheid "~n de bevolking was het lx'Stuur \';ln de HeT\'ormde
Gemeente in handcn van c.:n groep hereboeren. waardoor het SI.'gment daaronder
- winkelkrs, amhach lslit'<:lcn en anderen
- nooit ('nige verantwoordelijkheid tt·
drag ..·n kreeg. De Afscheiding was hier
d"n ook ill Slerkc m;lte een uiting vall
maatschappelijke onl'rellc~.
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Irrfff" ,,,11' gdijkrltis mrillir ill EII",.,"'ill''' is
k"",,dijk ill 1"'fulfdl'b,'drijf; II K"rll/""" ge""lt/kt: ,I"
"pIn"'''' wnl ,,,., gdwd ,'1/ IIrl su ij",,,,k op ti.' pIII"'h',, zij"
itl",,'iek, I' IW' IJI'I ol"'rigr ;:ijn fT "ltigr ""HcI,i/l"".

Ve rd e re lit e rat uu r
De hcer Juk sprak dl' wens uit d.11 in ee n

afslui1l'nde lilCraluuriijSi de I'ele loc~1c
publicaties. I'"Jak in de I'ornl I'an gt-dcnkboo.-ken, zouden worden vermeld, die de
laat~tc jarl'n over de Gerefornlt'crd{' Kerken in verschilll'nde pla,ltsen lijn verS,,:h.·I\('II. Hoewel d:l:lrin gewoon lijk ook
,Ialldncht :l;11l de bouw cn SOI11S ook a,1I1
de inrichting V:l1l dl' kt'rkt'n wordt gesc honken, is I'a n zo'n op!oOmming afgel'ien, omdat het hier in de eer~ le plants
om historische publicaties gaal. Bo\'en ~
di.·n 7.ijn deze \'Tijl"el alle te I'inden in dl'
lJjbliogmfir 1'(11/ GrOl/illSt'lI, dir sinds 1983
,'c rschijnt. Verder zij hicr nogmaals verwel'en naar Gemt~'lIft'l! .'11 pret/ik/lilt('/!
vml d.' Gerej.mllt'cfllr KI'rkell i" NnlerJml.l. I'ublik(l/rt' /rf gdegt'llhehl 11<1 11 100
j(wr Gerrformradr Krrk.." jl/ Nedal(lm/
/7 jlUli 1992 (Leusden. 1992 ) 395-505,

19 1/ .. , ;nlairur l'nI' tl r Ir"rk '11 Ovrrsc/, i/tl ( 1879 J: tlr I>lwlrr", m,,' '''''I'grip
.'"'' dl' ovul", ifdr la wur5ûjtl,m VU il de

prl'ek."" .. I. :iju " ilol .. """ ... ,ij tl; tie ug""·
wo",,'ige p,~,'Ir$lorl i5 "11"
011111"".
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OI'Cr til' sfhrijl,t'r

lI':larin locale kerkgeschil'denisst:n uit
hl't.'l Nederland zijn opgenoml·n. A:1I1vullingcn ,,'o rden jaarlijks gepublicl·.,:rd in
het nicuwsbulletin Kt'Tkinforlll/llir. uitgegl'ven door het DicnSIenCl'nlrum V:ln de
Gereformeerde Kerken in Nederland IC

Dr. c.P.]. va n der Ploeg, Winschoterdiep
67C, 9724 GK Groningen, tel. 0503124535, is als doc.:nt ar(hitl'Çtuurgesç h îcdcnî~ Vl'rbonden ;1<1n de Katholieke

Leusden.

,linga Kerkt'l/.

Oe publicatie van 'Gerl'for111eerdc kerken
;n de provincie Gron ingen' b mogelijk

V<'fmJfw{){)rllill.~ iIl1l5I" Ilir$
Jan Hoving3. ZuidlMen: 1.5, 7, 9.10 t/m

genl:lJkt door:
Kema Financieel adl'i5Cur~ b.v. te Groningen
3ouwborg Aannemingsbedrijf b.v. te

Collectie H.I. VeldU1an. Teil Post: 2.
Jan WillcU1 \"Jn Vliel/ EFG. Groningen: 3_
Collectil.' T.n. Juk, 1-lal1l.'111: 4.

Unive rsiteit te Nijmegen. Sinds 1982 is
hij lid van de rednclit'Çornmissie van Gro-

19.

Coll.'Ctll.' B.f<.l. 1'.lkells. r..kt.-den: 6.
Collectie W_ Vcldm'1I\. Middclstum: 8.

Groningen

Zie: W.I. Wi."nga, ·lk Af",htidinl'.cu de Neck,IJnd"" ,.m.ukvmg·. in: 11'. Ihk~,·r. 1 "I. ' ....,j.I.I'" "fJ(I'c" I",S ."u IS.q rit I"wr.\~"J(Iur,l",u (K.m'l .. n. 19H4) UIO· ~2 1,
A. d. (,,,,,,,. ·Sv<,,,.uhur..'" ~n ROJsJI<'Il>I'S 10'"'"11 ill .I,' N,~,tdc"jkc N<:dc,land~n 19l )_. "" 1 ~ ,'O·. ,,0: Alg""''''" G,"J(lliolmu Ikr N"/rrho,,,/<'!I. Xll l'",km. j\l~) ) M·
111(0. I".r 91_\1).
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