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Kerkproeverij 
 
. Wat is kerkproeverij 

Kerkproeverij is één zondag in het jaar waarop kerkleden 

mensen uitnodigen een keer mee te gaan naar de kerk. 

Denk aan mensen, met wie je een band hebt: een buur, 

vriend of vriendin, collega, familielid. Iemand die interesse 

toonde voor kerk en geloof of iemand die vroeger gewend 

was naar de kerk te gaan. 

 

. Welke kerken doen er mee 

De kerken die meedoen worden op de volgende bladzijden 

gepresenteerd. Zij liggen allemaal in de voormalige ge-

meente Slochteren. 

 

. Hoe ziet de kerkproeverij er uit 

De kerkproeverij wordt over twee dagen verdeeld. 

Zaterdag wordt de mogelijkheid geboden om de diverse 

kerken te bezichtigen. Hiervoor is een (puzzel)route uitge-

zet waarbij alle kerken worden aangedaan en kunnen wor-

den bekeken.  Deze route wordt verderop aangegeven en 

besproken. 

Zondag wordt iedereen uitgenodigd om een dienst in de 

kerk mee te maken. Voorzover mogelijk wordt er in de 

dienst rekening mee gehouden dat er gasten aanwezig zijn. 

 

 

 



Rond 1296 werd in Scharmer een nieuwe kerk gebouwd, daar-

voor had er ook al een kerk gestaan. De kerk van Scharmer 

werd in 1825 afgebroken en sindsdien is er in Scharmer geen 

kerk meer en gaat men ter kerke in Harkstede, het tweeling-

dorp. Aan de Hoofdweg in Harkstede is de hoge kerk duidelijk 

te zien. De kerktoren dateert uit de Middeleeuwen. In de jaren 

1692 tot 1700 is tegen de toren een nieuwe kerk gebouwd in 

opdracht van Henric Piccardt en zijn echtgenote Anna Elisa-

beth Rengers.  Dit is de huidige kerk. De kerk is een rijksmonu-

ment. Ook het orgel in de kerk is een monument. 

Naast de monumentale kerk is een nieuw kerkelijk centrum ge-

bouwd: “De Graankorrel”. In dit gebouw is naast een kerkzaal 

ook een opbaarruimte aanwezig. Gedurende de zomermaanden 

wordt de tweede zondag van de maand de kerkdienst gehouden 

in de monumentale kerk, de andere zondagen in “De Graankor-

rel”.  

Op de OBS “Driespan” wordt godsdienstonderwijs gegeven, 

waaraan de kerk haar medewerking verleent.  De protestantse 

gemeente Scharmer-Harkstede is een kerk die leeft uit de 

Bron, met veel aandacht voor gebed en Bijbelstudie. We willen 

een kerk zijn waar jeugd en jongeren zich thuis voelen. Ook wil-

len we er graag zijn voor alle mensen in onze dorpen, we willen 

dit gestalte geven in woord en daad. 

Dit alles hebben we uitgedrukt in het 

logo met de drie ringen. 
  

MONUMENTALE KERK - SCHARMER HARKSTEDE 



Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt “De Bron” Harkstede 

De Woldkerken 
De naam van de kerkelijke gemeente, de Woldkerken, is ont-

leend aan de Woldstreek, waarin Schildwolde, Overschild en 

Hellum liggen, en het Wold-Oldambt, de streek waarin Noord-

broek ligt. Deze gemeente kwam tot stand op 1 juli 2016 bij de 

fusie van de (toen nog) Hervormde gemeenten Schildwolde-

Overschild-Hellum en de Hervormde gemeente Noordbroek. In 

clusterverband wordt er nauw samengewerkt met de Protes-

tantse Gemeente Slochteren en de Hervormde Gemeente Kol-

ham, die op 24 februari 2019 zijn gefuseerd tot de Protes-

tantse Gemeente Slochteren. 

In 2019 zijn alle diensten van de Protestantse Gemeente de 

Woldkerken clustervieringen, dus gezamenlijk met de Protes-

Wij zijn een gezellige, diverse ge-

meente van jonge en oude mensen, 

stellen, gezinnen en kinderen, die 

Jezus volgen. 

Onze kerk telt ongeveer 220 

leden die niet alleen in Harkstede (Meerstad) wonen, maar ook 

in de omliggende dorpen zoals Scharmer, Kolham, Lageland, 

Engelbert, Overschild, Woudbloem en Westerbroek. 

Op zondag ontmoeten we elkaar in de kerkdiensten, waar wij 

mogen geloven en ervaren dat God ongelooflijk veel van ons 

houdt en een Vader voor ons wil zijn. Soms wordt deze viering 

nog feestelijker, als er iemand wordt gedoopt of als er avond-

maal wordt gevierd.  

In de regel beginnen de diensten om 9.30 en om 14.30.   



De kerk van Kolham is 

een kerkgebouw uit de 

zeventiende eeuw. Op de-

zelfde plek stond in de 

dertiende eeuw al een 

kerk. Wat daarmee is ge-

beurd is onbekend. De 

huidige kerk kreeg in de 

negentiende eeuw brede spitsboogvensters. Opmerkelijk is de 

donkerrode houten zoldering. De kerk heeft een dakruiter 

met daarin een klok uit 1948. Een oudere klok, uit 1808, werd 

in de Tweede Wereldoorlog geroofd door de Duitsers. Bij de 

renovatie in 2006 kreeg de kerk een nieuwe, witte, pleister-

laag. 

De kerk van Slochteren  
is een van oorsprong Ro-

manogotisch kerkgebouw. 

Van de oorspronkelijke 

kruiskerk uit de dertiende 

eeuw is het transept be-

waard gebleven. Dit is in 

de achttiende en negen-

tiende eeuw flink ver-

bouwd, sindsdien resteert een zaalkerk met een losse toren. 

De toren is feitelijk het enige deel dat van de oorspronkelijke 

kerk bewaard is gebleven.  

tantse Gemeente Slochteren en de Hervormde Gemeente  Kol-

ham, beide inmiddels gefuseerd tot Protestantse Gemeente 

Slochteren, al zal er ongeveer één keer per maand een dienst op 

twee locaties zijn. 



De Walfriduskerk in 

Hellum is een van de 

oudste kerken in de pro-

vincie Groningen. Het 

oorspronkelijk romaanse 

kerkgebouw dateert uit 

het einde van de elfde 

eeuw. De tufsteen van de 

oorspronkelijke kerk is 

bij een latere verbouwing hergebruikt, afwisselend met bak-

steen, wat de kerk een kenmerkend speklagen exterieur 

geeft. 

De Kerk van Noordbroek 
behoort tot de hoogtepun-

ten van de laat-

Romanogotiek in Groningen. 

Het kerkgebouw, een kruis-

kerk, is in het eerste kwart 

van de 14e eeuw gebouwd. 

De losstaande romaanse to-

ren (bijgenaamd Olle Dodde 

– „oud, dik en log ding‟) is mogelijk iets ouder; de toren is uit-

gerust met een zadeldak. Beide zijn in de loop der eeuwen 

slechts op een aantal ondergeschikte punten aangepast. Nog 

steeds heeft het de uitstraling die de bouwmeester destijds 

voor ogen moet hebben gehad.  

De kerk is gewijd aan een onbekende heilige, wellicht een van 

de leden van het Thebaanse Legioen. Het zegel uit de 17e 

eeuw toont een krijgsman met wapperende mantel, die in de 

linkerhand een afbeelding van een kerk, in de rechterhand een 

lans of vaandel vasthoudt. 



De Kerk van Schildwolde 

dateert uit de zeventien-

de eeuw. De huidige kerk 

werd gebouwd op de fun-

damenten van een oudere 

kerk uit de dertiende 

eeuw. De los van de kerk 

staande juffertoren is een 

overblijfsel van die oor-

spronkelijke kerk. 

 

De huidige kerk is gebouwd na de reformatie. Het is een een-

voudige zaalkerk, opgetrokken uit baksteen. Over de bakste-

nen is een pleisterlaag aangebracht. De kerk werd ingewijd in 

1686. 

De toren bij de kerk is een van de drie juffertorens in de 

provincie Groningen. 

Thuis een kerkdienst mee beleven. 

Kerken zenden live hun diensten uit, en bieden ze via het archief nog maximaal 4 weken 

aan zodat u ook later een dienst nog kunt beleven als u op het moment zelf niet in de 

gelegenheid was een kerk te bezoeken of live mee te kijken. 

 

U kunt de diensten meebeleven via vrijwel elk apparaat: Windows, Linux of Mac com-

puter, iPad, iPhone en Android. 

 

Het bekijken van de diensten is geheel kosteloos. 

 



De Nieuw-Apostolische Kerk , Froombosch 
 

 

 

De Nieuw-Apostolische Kerk 

(N.A.K.) bestaat in Froom-

bosch dit jaar 120 jaar. De 

eerste diensten werden in de 

woning gehouden van een fa-

milie die in Kolham woonde en 

tot dat moment de gemeente in Groningen bezocht. De ge-

meente groeide en daarom was er een grotere ruimte nodig 

voor samenkomsten. Daarom werd in 1925 het huidige kerkge-

bouw aan de Hoofdweg 132 in gebruik genomen. Het is een zo-

genaamde zaalkerk onder mansarde kap. Ontworpen door ar-

chitect H.S. Buitenkamp. De kerkgemeente bestaat medio 

2019 uit leden uit Froombosch, Kolham, Slochteren en omge-

ving. Kerkdiensten worden gehouden op zondag (10:00 uur) en 

woensdag (20:00 uur). De N.A.K. in Froombosch maakt deel uit 

van het district Groningen met 6 gemeenten. In Nederland 

telt de kerk ongeveer 10.000 leden, verdeeld over 60 kerkge-

meenten. Wereldwijd kent de kerk circa 9 miljoen leden in 

kerkgemeenten op alle continenten. De N.A.K. ziet zich als 

deel van de kerk van Christus, die bestaat uit alle christenen 

die gedoopt zijn en Jezus Christus belijden. Ze wil graag een 

kerk zijn met een open karakter, waarin mensen zich thuis mo-

gen voelen en vervuld van de Heilige Geest en de liefde voor 

God, hun leven naar het evangelie van Jezus Christus mogen 

inrichten en zich zo op Zijn wederkomst en het eeuwige leven 

voorbereiden. Belangrijke kernwaarden van haar geloof zijn de 

zending van apostelen in de huidige tijd en de spoedig ver-

wachte wederkomst van Jezus Christus. 



De Gereformeerde Kerk 

met verenigingsgebouw De 

Kandelaar is in 1945 Vrijge-

maakt geworden. Het kerk-

gebouw heeft een T-vormig 

grondplan en een geveltoren 

met opengewerkte lantaarn en naaldspits. De architectuur ver-

toont enige neorenaissancistische details. Het kerkgebouw ver-

ving het te klein geworden kerkgebouw dat aan de overzijde van 

de weg stond, achter de voormalige pastorie (Hoofdweg 15).  

Afbraakmateriaal van de oude kerk is verwerkt in de fundering 

van het nieuwe kergebouw. Het interieur is in 1982 gemoderni-

seerd en gewijzigd. 

Het orgel dateert van 1915 en werd gebouwd door M. Vermeulen 

uit Woerden, met gebruikmaking van ouder pijpwerk. In 1951 

uitgebreid met een tweede manuaal. Ook in 1973 onderging het 

orgel ingrijpende wijzigingen. In 2002 is het orgel door Mense 

Ruiter Orgelbouw gerestaureerd en uitgebreid met een vrij pe-

daal in de stijl van Vermeulen. Op 11 juni 2002 is het gerestau-

reerde orgel opnieuw in gebruik genomen.  

Bij alles wat we doen binnen onze gemeente houden we onze vi-

sie voor ogen:  Onze gemeente is een eensgezinde familie, die in 

verbondenheid met Christus en vanuit de liefde van Christus el-

kaar accepteert en elkaars gaven inzet om God te dienen. Hier-

bij staat de liefde voor en het omzien naar elkaar centraal en 

zijn we ook open en eerlijk. Dit straalt vanzelf naar buiten, 

waardoor wij heilzaam zijn voor onze omgeving. 

De diensten worden gehouden om 9:30 u en 14:30 u 

U kunt via www.kerkdienstmeebeleven.nl onze kerkdiensten     

„on-line‟ meemaken of terugzien. 

http://www.kerkdienstmeebeleven.nu/index.php/kerkdiensten?kerk=9


Hierboven is een kaartje afgedrukt met een route langs de diverse ker-

ken. De blauwe route volgt de fietsknooppunten die via de gewone weg 

leiden en is daarmee ook met de auto te rijden. Het is ongeveer 40 km 

fietsen of rijden. Op de fiets is de route uit te breiden bv, via de rode 

punten.  De cijfers corresponderen met de besproken kerken eerder in 

dit boekje. 



De uitgebreide route is mbv de app: te downloaden. 

 

Uiteraard staat het u vrij om van de route af te wijken of zelf een 

andere(betere) route te rijden. 



Via deze route kunnen de diverse kerken in de voormalige gemeente 

Slochteren worden bezocht. De kerken zijn op 28 september 2019, 

voorzover mogelijk, open en kunnen worden bezichtigd.   

 

De route is gemaakt met 

als beginpunt de monu-

mentale kerk van Hark-

stede. Maar uiteraard 

staat het u vrij om op een 

ander punt te beginnen. 

 


