Infobestand Pelgrimsroute Warffum Usquert en Rottum.

Helwerder wierde

Johannieter Klooster.
Even ten zuiden van Warffum na het spoor hebt u het zicht op de voormalige locatie van het
Johannieter Klooster van Warfum. Het johannieterklooster wordt voor het eerst genoemd in 1284. Dit
vrouwenklooster was, voor zover bekend, de grootste commanderij in ons land. In de gewestelijke
politiek genoten de commandeurs van het klooster een zeker aanzien. Ook op maatschappelijk gebied,
bij rechtspraak en waterstaat speelden zij een rol. Van de kloostergebouwen is niets bewaard gebleven.
Warffum.
De wierde van Warffum was reeds in de Romeinse tijd bewoond. Bij het ontstaan van de wierde was
er een systeem van vrij grote rechthoekige erven met boerenbedrijven. Deze waren toegankelijk door
wegen en paden tussen de erven en langs de rand van de wierde. Na de bedijking werden de meeste
boerderijen naar het omliggende land verplaatst en werden de vrijgekomen erven opgedeeld in
meerdere percelen met kleinschalige bewoning. Het wonen op de verhoogde erven bleef ondanks de
aanleg van dijken zeker in de middeleeuwen nog aantrekkelijk. Bij Warffum werden ook verhoogde
akkers aangelegd grenzend aan de wierde in de richting van de kwelderwal, de Ooster- en
Westervalge. Op het hoogste punt van de wierde stond de kerk. Op de Zuiderburen ten zuidoosten van
Warffum stond tot in het begin van de 18e eeuw de Warffumerborg, ook wel Asingaborg genoemd. Op
de borg woonde van 1560-1683 de familie Sickinge, waarvan enkele leden een belangrijke rol
speelden in de Ommelanden en in de internationale politiek. Aan het bezit van de borg waren
belangrijke rechten verbonden, die in 1683 in bezit kwamen van de familie Trip. Dit waren
Amsterdamse kooplui met grote belangen in de winning van ijzer en koper en het gieten van kanonnen
in Zweden. Zij namen eveneens deel aan de veenafgravingen in Groningen. In de loop der tijden heeft
Warffum herhaaldelijk last gehad van overstromingen. Bij de kerstvloed van 1717 werd de Oude Dijk
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bij Warffum onherstelbaar beschadigd. In plaats van deze dijk werd de kadijk van 1635 verzwaard en
tot zeedijk gemaakt. Hierdoor breidde het grondgebied van Warffum zich naar het noorden uit. Ten
noorden van deze dijk lagen op wierden enkele veehouderijen te midden van de kwelders. In de
nabijheid bevonden zich door dijken omgeven dobben met zoetwater voor het vee. In 1811 werd dit
gebied ingepolderd als Noordpolder. De dorpskern met gerestaureerde panden en unieke kerkpaadjes
is beschermd dorpsgezicht.
Wanneer Warffum is ontstaan is niet precies bekend, maar de oudste vermelding van de naam is te
vinden in de vita van de prediker Liudger (744 - 809). In de Middeleeuwen lag ten zuidoosten van
Warffum de gelijknamige Johannieter commanderij Warffum. De twee Maltezer kruisen in het wapen
van Warffum verwijzen naar dit klooster In maart 1535 werd een poging gedaan om de commanderij
aan te vallen door een legertje van 70 wederdopers onder leiding van Jacob Kremer. Een leger van de
stadhouder van Groningen Karel van Gelre wist hen echter tegen te houden en 30 van hen gevangen te
nemen op het kerkhof van de kerk van Warffum. Kremer werd vervolgens in de stad Groningen
terechtgesteld.
De naam Warffum lijkt afgeleid te zijn van de woorden warf en heem. Warf is een oud Fries woord
voor een volksvergadering waar recht werd gesproken. Heem is een aanduiding voor een plaats. Het
zwaard in het wapen van Warffum is een verwijzing naar deze plaats waar recht werd gesproken.
Soms werd de naam Warffum vroeger ook wel met één 'f' gespeld, namelijk als Warfum. Warf kan
ook afgeleid worden van wierde, in Duitsland heten alle wierden een warf. Ook beide betekenissen
kunnen een verhoogde plaats waar recht wordt gesproken.
Warffum is met een oorspronkelijke grootte van 16 hectare de qua omvang grootste wierde van
Nederland en met een hoogte van 5,75 meter ook een van de hoogste van Groningen. De wierde is een
beschermd dorpsgezicht.

Betlehem.
Bethlehem is een wierde waarop tegenwoordig nog twee boerderijen staan. De naam van de wierde
verwijst naar een voorwerk van het klooster Juliana te Rottum, later een Benedictinessenconvent dat
hier ooit gevestigd was. Halverwege de vijftiende eeuw werd vermoedelijk een voorwerk gesticht, dat
later zelfstandig werd. Het werd bewoond door begijnen die onder gezag van de abt van Rottum
stonden. In de zestiende eeuw nam de belangstelling voor het kloosterleven af. In 1568 wilde men het
convent bij het mannenklooster van Rottum incorporeren. Daarvoor kwam echter geen toestemming.
Het convent werd in 1594 opgeheven. Bij het convent heeft ook een kapel gestaan.
Rottum.
In de zesde eeuw voor Chr. vestigen de eerste bewoners zich op de kwelderwal langs de Fivel. Om bij
hoog water droge voeten te houden werpen zij woonheuvels op. In de vijfde eeuw na Chr. bouwen
Friezen op deze wierde een germaanse tempel. Op last van Ludger (742-809), de eerste bisschop van
Münster, wordt de tempel gesloopt. Rottum ligt op een wierde, behorend tot een reeks die zich in een
rechte lijn uitstrekt van Westerwijtwerd via Middelstum tot Usquert. Rottum moet reeds enkele
eeuwen voor de jaar- telling ontstaan zijn. De vondst van enkele Romeinse beeldjes suggereert dat de
bewoners al kort na het begin van de jaartelling handel dreven met ver verwijderde gebieden.
Kerk en Klooster
Klik hier voor een korte animatie van 1,5 minuut over de digitale reconstructie van het klooster.
Het klooster in Rottum is waarschijnlijk omstreeks 1200 gesticht - de oudste vermelding is uit 1226.
Mogelijk vond deze stichting plaats vanuit vanuit het benedictijner klooster in het Duitse Werden,
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waarvan de geschiedenis teruggaat tot de missionaris Liudger.1 In de goederenlijsten van dat klooster
komen aan het einde van de tiende eeuw landerijen voor onder de naam ‘Rotton’.2 3 4 Verondersteld
wordt dat deze bezittingen bij de stichting aan het klooster overgedragen werden. Het Rottumer
klooster werd gewijd aan Sint-Juliana van Nicodemië, een martelares uit de derde eeuw.
In de eerste eeuw van zijn bestaan maakte het klooster een zekere bloei door. Dat is af te leiden uit
berichten over aantallen monniken, maar ook uit de landerijen die het klooster verwierf.3 Naast de
landerijen in de directe omgeving van de abdij, de ‘corpuslanden’, waren dat gronden rondom
‘voorwerken’, zoals het voorwerk Sint-Anna, dat later te naam stond als ‘Bethlehem’, waarin geruime
tijd de vrouwelijke conversen van het klooster gehuisvest waren. De landerijen besloegen een totale
oppervlakte van ongeveer 1200 ha.
Bovendien bezat het klooster veengronden bij Kropswolde, waar turf gestoken werd voorde
verwarming van de kloostergebouwen. Daarnaast behoorde een belangrijk deel van het eiland
Rottumeroog tot het kloosterbezit.
Gedurende de vijftiende eeuw nam de
rijkdom van het klooster allengs af. In
1458 werd gerapporteerd dat de
gebouwen in slechte staat verkeerden. Abt
Ebbe Quandt liet herstellingen uitvoeren,
maar de situatie bleef zorgelijk. Mede
door toedoen van de bisschop van
Münster werden daarom, kort na 1470, de
kerkelijke goederen en rechten van de
rijke proosdij van Usquert aan Rottum
toegewezen. Hierna ging het weer
bergopwaarts met het klooster. Wellicht
zijn er toen uitbreidingen gerealiseerd.
Aan het einde van de vijftiende en het
begin van de zestiende eeuw leefden in
Rottum en Bethlehem samen omstreeks
vijftig a zestig monniken en vrouwen en
ongeveer evenveel ‘schamelen en
bedeelden’.
In die periode hadden de Ommelanden
het regelmatig zwaar te verduren. Tijdens
de vanaf 1498 durende strijd om de
heerschappij over deze streken werden in
1517 door graaf Edzard van Oostfriesland
invallen gedaan die zich vooral richtten
op Rottum, Usquert en Warffum. Het
klooster in Rottum moet toen aanzienlijke
schade opgelopen hebben. In de tweede
helft van de zestiende eeuw begonnen
ook de veranderingen die de Reformatie zou brengen, zich af te tekenen. De luthers gezinde abten
Jodocus Oxius en Bernard Menssen hebben een belangrijke rol gespeeld in de onderhandelingen
tijdens de twisten tussen de Ommelanden en de Stad, de ‘Staatsen’ en de Spanjaarden, respectievelijk
de protestanten en katholieken. Uiteindelijk zouden deze gebeurtenissen in 1594 tot de Reductie
leiden.
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Het moeten deze omstandigheden geweest zijn die de kloosterlingen er toe gebracht hebben in de
zestiende eeuw een extra buitengracht rond het klooster aan te leggen. Toch kon Rottum het noodlot
niet ontlopen. Op 18 september 1587 werd het klooster in brand gestoken door een troep van zes-tot
achthonderd Geuzen, in opdracht van graaf Willem Lodewijk van Nassau. Dat betekende het einde
van het klooster. De monniken vluchtten naar hun refugium aan de Oude Ebbingestraat in Groningen,
gelegen tussen de Rode Wees-huisstraat en de Butjesstraat. Na de Reductie bleef de laatste abt,
Bernard Menssen, nog enige tijd als eerste predikant van de Rottumer gemeente. Hij huurde vanaf
1595 het abtenhuis.
Om zich tegen aanvallen te beschermen graven de kloosterlingen een dubbele gracht. In 1580 kiest
Jodocus, abt van Rottum, voor Oranje. De buitengracht wordt met bastions versterkt. Toch lukt het de
Spaanse troepen in 1587 een deel van het klooster te verwoesten. Zeven jaar later worden de
kloostergoederen verkocht. De kloosterkerk blijft in gebruik. Geleidelijk raakt het klooster in verval.
In 1658 bezwijkt de zuidelijke vleugel, in 1855 volgt de noordelijke vleugel. Tenslotte valt in 1885 de
kloosterkerk ten prooi aan de slopershamer. Op de fundamenten verrijst in 1889 de huidige kerk.
In 2001 wijst de gemeenteraad van Eemsmond de wierde aan als archeologisch bodemmonument.
Sinds 2003 is er een voetpad langs een deel van de oude dubbele kloostergracht dat de wandelaar
vanaf het einde van de Kloosterweg langs een van de nog resterende bastions voert en uitkomt aan het
begin van de Tilbusscherweg. Vanaf dit pad heeft men een goed zicht op de wierde en het omliggende
landschap.
De kerk is een eenvoudige zaalkerk uit de negentiende eeuw in het kleine dorp Rottum in de
Nederlandse provincie Groningen. De kerk ligt op het hoogste punt van de wierde (5 meter boven
NAP) en werd in 2000, samen met haar onmiddellijke omgeving, aangewezen als jong
rijksmonument. De recht gesloten zaalkerk, met spitsboogvensters en dakruiter met ingesnoerde spits,
is gebouwd in 1889 op de fundamenten van de voormalige kloosterkerk naar ontwerp van de
Middelstumer architect Jacob Tilbusscher. De kerk werd gerestaureerd tussen 2006 en 2007 onder
leiding van de restauratiearchitect Willem van der Veen uit Groningen. In de kerk worden regelmatig
exposities gehouden. In de zaalkerk bevinden zich drie restanten van de vroegere Kloosterkerk, zoals
het torenuurwerk met spillengang dat door Hendrik Hoogenberg werd gerestaureerd. Ook het
kerkorgel heeft nog enige jaren dienst gedaan in de oude Kloosterkerk. Het is in 1862 gemaakt door
Nicolaas Anthonie Gerhardus Lohman (1834-1871) uit de vierde generatie van de firma Lohman.
Mogelijk gebruikte hij het pijpwerk van een ouder orgel dat uit 1835 zou kunnen stammen. De
orgelbouwer Jan Doornbos (bijgenaamd 'Jan Avontuur') paste het instrument in 1889 aan zijn nieuwe
omgeving aan. Ten slotte is er nog de 17e-eeuwse preekstoel met het vijfkantige klankbord en
doophek. De drie kerkvoogden die de zaalkerk in 1889 bouwden, maakten geen gebruik van de alom
beschikbare kloostermoppen, maar betrokken de nieuwe bakstenen van de plaatselijke steenfabriek
Ceres. Opvallend aan de voorzijde van de kerk is het fraaie siermetselwerk met rode, gele en donkere
stenen. Karakteristiek voor het interieur van deze kerk zijn: het gepleisterde tongewelf, de decoratieve
gietijzeren ventilatieroosters, de houten kerkbanken, de houten orgeltribune ondersteund door twee
gietijzeren pilaren en de acht spitsboogvensters met hun gietijzeren tracering. In de dakruiter bevindt
zich een luidklok, die is gegoten door Jacobus van Bergen te Heiligerlee. De klok weegt 177 kilo. De
onderdiameter is 67 centimeter. Er is een rijke grafkultuur bij de kerk
Helwerder wierde.
Voor informatie hierover verwijs we u naar het informatiebord bij de Helwerder Wierde. De naam
Helwerder Wierde is afkomstige van Hele wierde. Het christendom is in Groningen begonnen op deze
wierde.
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Kloosterwijdwerd.
Kloosterwijtwerd is een wierde even ten zuiden van Usquert. Hier heeft ooit de
johannietercommanderij (klooster) Wijtwerd gestaan, die voor het eerst in 1304 wordt vermeld. Het
heeft bestaan tot 1587, toen het werd geplunderd. Volgens een parochielijst uit 1561 vormde het
klooster tevens een zelfstandige parochie voor de omwonenden. Het klooster is gesticht op een oudere
dorpswierde, die al vermeld wordt rond het jaar 1000 in de goederenlijsten van de Abdij van Werden.
Deze wierde, die volgens Acker Stratingh ruim zes meter hoog was,
werd deels afgegraven rond 1900. Bij de opgraving werden onder
andere een bronzen sierschijf met knop met email uit ca. 100-300,
vaatwerk, voorwerpen van been, hout, hoorn en ijzer, kralen, een
barnstenen oorhanger, spinsteentjes en netverzwaringen gevonden.
De huidige boerderij op de wierde heeft nog enkele overblijfselen
van het klooster. Een schouw uit 1461 met de wapens van de orde is
nog aanwezig in de boerderij.
Gecombineerde statie V (Simon van Cyrene) en VI (Veronica) van
de Kruisweg uit ca. 1540

De schouw van
het Johannieter
Klooster.

Usquert.
Usquert is de noordelijkste plaats van de rij wierden Westerwijtwerd, Middelstum, Toornwerd,
Kantens, Eelswerd, Rottum, Helwerd, Kloosterwijtwerd en Usquert, alle op de westelijke oever van de
Fivelboezem. Het dorp wordt vermeld in de levensbeschrijving van Liudger. Er is dan al een
oratorium, een kapel. Liudger en de Friese bard Bernlef gingen hier samen bidden en de bard werd
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genezen van zijn blindheid/oogziekte. Later was Usquert seendkerk (waar recht werd gesproken) van
een proosdij. De huidige kerk van Usquert stamt uit de 13e eeuw.
De Kroniek van Bloemhof vermeldt dat de kerk van Usquert in 1231 in brand werd gestoken. Ook de
kluizenaar die naast de kerk woonde, moest eraan geloven. Dit alles in het kader van een jarenlange
vete in Hunsingo, waarbij de ene partij (uit Eenrum) steun kreeg uit Groningen en MiddagHumsterland, terwijl de andere (uit Usquert en Uithuizen) kon rekenen op hulp uit Fivelingo, Drenthe
en Vredewold.
In de 19e eeuw nam de welvaart in dit deel van het Hoogeland sterk toe door de gestegen
landbouwprijzen. Tijdens het Interbellum (periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog) was de
gemeente Usquert de gemeente waar relatief gezien de meest vermogende mensen van Nederland
woonden. Dit uitte zich onder andere in de bouw van het Raadhuis van Usquert in 1930 naar ontwerp
van Berlage. Het heeft een toren met twee klokken. Tijdens de bouw van de toren bleken de vormen
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niet aan de esthetische verwachtingen te voldoen. Dit probleem werd opgelost door de toren iets hoger
te maken. De meerkosten werden door de aannemer begroot op fl. 1200,-. De Raad van de gemeente
Usquert was niet bereid deze meerkosten te betalen, waarop Berlage dit bedrag uit eigen portemonnee
beschikbaar stelde. Naast het raadhuis verrezen nog tot van prachtige villa’s in de Jugendstilstijl en de
Amsterdamse stijl. De boerenstand was dan erg rijk dat goldt niet voor de arbeiders en is jarenlange
een enorme tegenstelling geweest tussen rijk en arm in Usquert.
De koren- en pelmolen Eva stamt oorspronkelijk uit 1818 en is na een brand die de molen gedeeltelijk
verwoestte in 1891 herbouwd
Kerk Usquert
Neogotiek op het eerste gezicht. Dit komt vooral door de fors uitgevallen toren, de blokvormige
bepleistering en de afwerking van de spitsboogramen. De oorsprong van dit zaalkerkje ligt in de
middeleeuwen. Binnen zijn de oude gewelven vervangen door houten, gestucte tongewelven. Op de
oostwand zijn restanten muurschilderingen uit de late middeleeuwen zichtbaar. Maria en Petrus zijn te
herkennen in een fragment uit het Laatste Oordeel. Een modern kunstwerk aan de noordkant van de
kerk vertelt het verhaal van missionaris Liudger en de blinde bard die hij bekeerde tot het christendom.
De hoog oprijzende toren in het centrum van Usquert is zonder meer beeldbepalend. Hij hoort bij een
al oudere kerk gelegen op een wierde en omsloten door een klein kerkhof. De neogotische toren uit
1869 is gebouwd door architect B.K. Nienhuis uit Appingedam (onder de bezielende leiding van
predikant Janssonius, zoals een herdenkingssteen aangeeft). De toren kwam in de plaats van een
vrijstaande toren die een jaar eerder was afgebroken. Het neogotische uiterlijk van de kerk, inclusief
pleisterwerk, was enkele jaren daarvoor bepaald door de Groninger architect J.F. Scheepers (ook
verantwoordelijk voor de katholieke neogotische kerk in Uithuizen en het tweede academiegebouw in
Groningen). De kerk, eens gewijd aan Petrus en Paulus, is een zaalkerk. Van oorsprong is het een
romaanse tufstenen kerk uit de 11e eeuw. In 1231 werd de kerk door een brand verwoest (als gevolg
van regionale twisten) en herbouwd in laat romaanse stijl. Begin 15e eeuw werd de kerk verhoogd met
baksteen en voorzien van een driezijdige koorsluiting met een later aangebrachte ingang aan de
noordoostkant van het koor. De ver uit elkaar staande grote spitsboogramen laten de oude indeling in
vier traveeën zien. Rond de bovenkant van de vensters zijn ‘magere’ versieringen aangebracht onder
andere in de vorm van pinakels; deze zijn typerend voor deze fase van de neogotiek.
De in schoon metselwerk uitgevoerde toren heeft een hoog open portaal, dat met een ijzeren hek
gesloten kan worden. In dit portaal zit de ingang tot de kerk, in een gepleisterde wand met neogotische
decoratie. De toren heeft drie verjongende geledingen, die van elkaar gescheiden worden door lijsten.
De bovenste geleding heeft een balustrade, waarboven een naaldspits oprijst. De balustrade volgt de
vorm van de plattegrond inclusief de overhoekse, versneden steunberen. In de toren zitten oude
klokken.
De oude gewelven, waarvan de aanzetten nog in de muur zijn te zien, zijn in 1855 vervangen door
houten, gestucte tongewelven. Op de oostwand, rond het dichtgezette raam achter de preekstoel, zijn
nog restanten muurschilderingen uit de late middeleeuwen zichtbaar. Maria en Petrus zijn nog te
herkennen in een fragment uit het Laatste Oordeel. In de noordwand zit een nisje, een reconstructie in
moderne steen. In de wanden van de apsis zijn wapenstenen ingemetseld voor Heerma Sickinghe,
anno 1644 en voor Holwinda.
Bovenop het klankbord van de preekstoel is het familiewapen van de Alberda’s zichtbaar (bewoners
van borg Dijksterhuis te Pieterburen). De preekstoel komt, afgaande op de rococo-ornamenten, uit de
late 18e eeuw en is evenals de herenbanken van de hand van Jan Dieters Brugma uit Groningen. De
kuippanelen hebben uitbundig lijstwerk en vooral de onderzijde van de kansel is erg elegant. Bovenop
het klankbord treft men wapen dragende leeuwen tussen siervazen. De houten trap is relatief
eenvoudig; misschien is deze later vervangen. Voor de preekstoel staat de avondmaalstafel met aan
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weerszijden twee herenbanken. Deze zijn voorzien van een overhuiving op Korinthische zuilen.Verder
bezit de kerk een avondmaalsbeker uit 1857 en een wijnschenkkan uit 1862. Tot de inventaris
behoorde vroeger een zandstenen Veronica-statie uit begin 16e eeuw. Deze bevindt zich nu in
devoormalige Johannieter Commanderij. De orgeltribune rust op houten kolommen, die een
beschildering in imitatiemarmer hebben. Het orgel is gebouwd door Petrus van Oeckelen in 1852 en
gerestaureerd in 2006-‘07 door de firma Mense Ruiter. Het heeft twee klavieren en een pedaal. In 1990
werd de kerk gerestaureerd.
Openlucht Museum ’t Hoogeland.
Het openluchtmuseum is opgericht in 1959 als Stichting Landbouwkundig, Oudheidkundig,
Kunstminnend Museum Het Hoogeland. Doel van de stichting was en is het verzamelen, bewaren en
tentoonstellen van alles wat betrekking heeft op leven, wonen en werken van de Groninger
plattelandsbevolking in vroeger tijd. De collectie bestaat naast roerend goed ook uit onroerend goed.
Voor het beheer van het onroerende goed werd in 1983 de stichting Monumenten Openluchtmuseum
Het Hoogeland opgericht.
Het tot museumterrein bestemde gebied is gelegen op het hoogste punt van de wierde in het centrum
van het dorp Warffum. Op dit terrein bevonden zich in 1959 tien woningen, twee schoolgebouwen en
een stal. De meeste gebouwen van het openluchtmuseum staan op de plaats waar ze altijd hebben
gestaan. Aangevuld met enkele panden uit de regio geven ze een authentiek en fascinerend beeld van
het dagelijks leven rond 1900. In de loop der jaren zijn tal van gebouwen verworven en is het terrein
uitgebreid tot zijn huidige omvang.
Kerk Warffum.
Omstreeks het midden van de elfde eeuw, is de eerste kerk gebouwd. Het was een uit tufsteen
opgetrokken gebouw. Eind twaalfde of begin dertiende eeuw werd deze kerk ingrijpend verbouwd.
Bovendien werd er een losstaande kloktoren bijgezet, die begin achttiende eeuw weer is afgebroken.
De huidige toren van Warffum dateert van 1638. Deze ongeveer 45 meter hoge toren met een
windvaan in de vorm van een zeepaard is een belangrijk herkenningsteken voor de dorpsbewoners. In
de 19e eeuw zijn schip en koor van de kerk gepleisterd in neogotische trant, naar een ontwerp van de
architect Nicolaas Willem Lit.
Weem.
Het stichten van de kerk gaf Warffum de status van kerkdorp en daarmee een eigen identiteit. De
inwoners van het kerkgebied hoorden bij elkaar. De pastoor die in de Weem of pastorieboerderij
woonde, was een belangrijk persoon in het dorp. Hij zorgde voor de zielszorg en zegelde de zakelijke
transacties. De middeleeuwse Weem van Warffum – nu Pastorieweg 24 – is bewaard gebleven en fraai
gerestaureerd.
Breede.
Breede (Gronings: Brij of Breij), ook wel De Bree genoemd. De naam 'Breede' is een samentrekking
van "brede" en "Aa" en betekent 'brede waterloop'.
De Kerk van Breede is een zaalkerkje dat omstreeks 1300 (ook de jaartallen 1150 en 1400 worden
genoemd) werd gebouwd in dezelfde periode dat ook het dorpje ontstond op de kwelderrug.
De kerk van Breede is een recht gesloten zaalkerk, gebouwd eind 14e, begin 15e eeuw. Een
pastoorszegel uit 1513 zou kunnen wijzen naar Andreas als patroonheilige. Binnen- en buitenkant van
de kerk zijn wit bepleisterd. Na de restauratie van 1983 heeft men de kerk opnieuw gewit; bepleisteren
was gewoon te duur. Daardoor is de structuur van het metselwerk goed zichtbaar gebleven. De kerk
wordt bekroond met een kleine dakruiter uit de 17e eeuw. De klok in de dakruiter werd gegoten door
Hans Falck van Neurenberg in 1615 en het uurwerk onder in de dakruiter is in de 19e eeuw
vervaardigd door de firma van Bergen uit Midwolda.
Stichting Pelgrimeren in Groningen www.spig.nl
SPiG Facebook, E: groningsepelgrimage@gmail.com ’t Oldehof 49 9951 JX Winsum
KvK 66778166 BTW nr. 8566.94.034 Bankrekening NL25.RBRB.0943.5716.42

Als we naar de westgevel kijken zien we een ingang onder een rondboog, met daarboven een
spaarveld. De top van de gevel is versierd met drie klimmende spitsboognissen. De oostgevel heeft
zeven spaarvelden met spitse bogen. Deze velden zijn opgevuld met siermetselwerk. De spaarvelden
links en rechts van het midden hebben een dubbele boog met een middenstijl rustend op een
kraagsteen. Topgevel en benedenzone worden gescheiden door een zaagtandlijst. In de benedenzone
zijn nog de profiellijsten van twee dichtgezette vensters te zien. De hoeken worden gemarkeerd door
lisenen. Deze lisenen komen we ook tegen op de lange muren; twee lisenen op de zuidmuur zijn
vergroot tot steunberen om verzakking tegen te gaan. In de lange muren zien we spitsboogramen.
Deze zijn in de 16e eeuw ingebracht. In de 19e eeuw zijn ze voorzien van gietijzeren harnassen. De
ingang aan de zuidkant is nog te herkennen, die aan de noordkant is beter bewaard gebleven. Hij
kwam bij de restauratie van 1983 gaaf te voorschijn maar is wel weer dichtgezet. Om deze ingang toch
te accentueren heeft men de uitgemetselde kraagstenen van de boog zichtbaar gelaten.
Bij die restauratie bleek de kerk geen fundering te hebben; een halve meter onder het maaiveld stopt
het metselwerk. Als we naar binnen gaan zien we, naast het al eerder vermelde pleisterwerk, ook nog
gewelfaanzetten. Deze hebben het vermoedelijk nooit tot een echt gewelf gebracht. De oude zoldering
is in de 19e eeuw vervangen door een gestuct houten tongewelf. De oostwand heeft pilasters met
(neo)korinthische kapitelen als visueel tegenwicht tegen de vrijstaande zuilen naast het orgel. Zowel
pilasters als zuilen eindigen met hun kapitelen tegen het plafond. Samen met de plafondrozetten
zorgen zuilen en pilasters voor een neoklassiek aanzicht.
Het meubilair bestaat uit een preekstoel uit de 19e eeuw met gedraaide vrijstaande zuiltjes op de
hoeken, naar een model dat populair was in Groningen in de 17e eeuw. Wat verder opvalt is de
herenbank met het wapen van de familie Sickinghe, bewoner van eerst de Warffumborg en later de
Breedenborg. En dan zijn er nog een avondmaalstafel met marmeren blad uit 1878 en vier messing
petroleumlampen die, dankzij een grondige restauratie, goed bewaard zijn gebleven.
Het orgel, tweeklaviers met aangehangen pedaal, is een door van Oeckelen omgebouwd kabinetorgel.
Dit kabinetorgel was door hem zelf gebouwd in 1840. De kerk kocht het in 1849, waarna Van
Oeckelen het ombouwde en voorzag van een nieuw front.
Pastorie.
Naast de kerk staat de oude en eveneens witgepleisterde pastorie. De eerste pastorie zal in dezelfde
periode als de kerk zijn gebouwd. Niet altijd heeft er een dominee gestaan: Na de reductie duurde het
nog tot 1616 alvorens er een geschikte predikant werd gevonden. In de jaren 1650 en 1750 werd de
pastorie verbouwd met de kerkverbouwingen mee. Bij de laatste vernieuwing kreeg de pastorie het
aanzien van een pastorieboerderij (weem) met een vierkant voorhuis met aan oostzijde een schuur.
Breedenburg. ( ligt pal naast het dorpje Breede in de richting van Warffum)
In 1809 erft de Hillegjen Jacobus Jansenius de borg met 85 jukken land. Hillegjen J. Jansenius
(1786-1818) trouwt in 1810 met Aldert Jans de Vries (1787-1818) van Tettema, nr. 185. De
oorspronkelijke borg, die in 1587 is gebouwd, is tot 1737 in het bezit geweest van adellijke families.
In 1706 koopt de familie Alberda van Menkema de borg en landerijen.
De blokvormige borg is nog omgeven door de oude gracht. De borg kreeg rond 1850 haar huidige
uitstraling. Nadat de borg in 1982 afbrandde, werd ze in 1992 opnieuw in deze stijl opgetrokken. De
kelder dateert uit de zestiende eeuw. Voor de borg staat een achttiende-eeuws smeedijzeren hek met de
wapens van de families Sickinghe en Van Berum. De tuin werd aangelegd in de negentiende eeuw en
bevat elementen van een Engelse landschapstuin. In de tuin bevindt zich een duivenslag, die rond
1990 is herbouwd.
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