BAD NIEUWESCHANS
Kerkstraat 1
Garnizoenskerk uit 1751.
De zolder was ammunitie- en
hooiberging, de huidige consistorie was een paardenstal. De
arrestantenbanken zijn er nog.
Sinds 1925 is er een Knipscheer
orgel.

FINSTERWOLDE
C.G. Wiegersweg 1
De Stefanuskerk is
een overblijfsel van
een romano-gotische
kruiskerk. Met eikenhouten banken. Preekstoel uit ± 1806.
Het Freijtagorgel stamt uit 1808.
De vrijstaande toren is een landmerk.

NIEUW SCHEEMDA
Hamrikkerweg 27
Kerk uit 1660.
De voorgevel geeft
echter een andere indruk: deze is in 1908
vervangen.
Het orgel is in 1695
door Arp Schnitger gebouwd.

BEERTA
Hoofdstraat 263
Barthelomeuskerk.
Laatgotisch (1506).
Kansel is door meester Berentz in 1625
gesneden.
Van Oeckelen bouwde het orgel in 1862. Vrijstaande toren.
Niet geopend in 2019

MEEDEN
Kerkstraat 12
Rechthoekig gebouw
uit de 15e eeuw met
een houten tongewelf. Preekstoel uit
1801, Hinszorgel uit
1751.
De vrijstaande toren is uit de 16e eeuw, met
daarin een grote luidklok uit 1948.

NIEUWE PEKELA
ds. Tjadenstraat 51

BELLINGWOLDE
Hoofdweg 227
Magnuskerk, uit de 14e
eeuw, herbouwd in
1509. Stenen gewelf,
preekstoel uit 1660,
het Snitger-Freytagorgel is van 1798, het
wandkleed uit 1992. Losstaande toren met 3
klokken, uurwerk uit de 17e eeuw.

MIDWOLDA
Hoofdweg 168
Dorpskerk, in 1738 in
zaalvorm gebouwd
(25 bij 18 mtr.) De
muren zijn ± 70 cm
dik. Het Hinszorgel is
uit 1772. De toren, met achtkantige bovenbouw, komt uit 1708 met erin een luidklok.
Niet geopend in 2019

NIEUWOLDA
P.G. Cremerstraat 14
Dorpskerk. Gebouwd in 1718. In
1765 is de toren tegen de kerk
aangebouwd. In deze toren 2
luidklokken (1775 en 1812) en
bovenop een zeemeerman met
graan en sikkel, als verwijzing
naar land en zee. Het orgel is
gebouwd door Wenthin.

BLIJHAM
Oosteinde 31
In 1783 gebouwd op
fundamenten van een
ouder kerkgebouw,
als rechtgesloten bakstenen zaalkerk. Eind
'90er jaren is het tongewelf hersteld. Van Oeckelenorgel uit 1869.
Toren met luidklok uit 1872.

NIEUW BEERTA
Hoofdweg 18
Waterstaatskerk uit
1856. Geen haan,
maar een paard op
de toren. Met een, in
2016 gerestaureerd,
Hardorforgel uit 1857
Niet geopend in 2019

NOORDBROEK

Noordersingel 1
Romano-gotisch gebouw
van ± 1320, met frescos op bijna alle gewelven.
Schnitger-orgel uit
1696. Losstaande romaanse toren uit 1275 met naoorlogse luidklok. Er zijn graftrommels te zien.

OOSTWOLD
Kerksingel 17
Hervormde kerk uit
1775. Interieur vrijwel
geheel origineel met
Freijtagorgel uit 1811.
Lange oprijlaan langs de
fraaie pastorie en slingertuin.
Open van 12 tot 4 uur

OUDESCHANS

Molenweg 2
Garnizoenskerk uit 1626.
Een uiterst sober zaalkerkje
met een geschilderd ogelfront. Deze schans heeft een
eigen begraafplaats: het Dodenbastion.

WEDDE
Schoolstraat 7
Gebouwd vóór 1250, met
muren van 80 á 90 cm
dik. Het koor van de kerk
is van ± 1450. De toren
is pas in 1860 tegen de
kerk aangebouwd. De kansel is van 1679. Er
staat een Flentrop-positief op de orgelgalerij.

OOSTWOLD
Goldhoorn 8
Gebouwd in 1930 als Ger. kerk
in bouwstijl Amsterdamse
School. Is het jongste Rijksmonument in het Oldambt.
In 2012-2013 is de kerk gerestaureerd en zoveel mogelijk in
de oorspronkelijke staat teruggebracht.

SCHEEMDA
Torenstraat 2
Scheemderkerk. Deze
kerk verrees in 1515 op
de plek waar Scheemda
na de overstroming van
1509 werd herbouwd.
Het oude orgel uit 1526 komt misschien weer
terug.

WESTERLEE
Hoofdweg 87
De Hervormde kerk uit
1776 is nu van de stichting Sint Joriskerk.
Open van 1 tot 4 uur

OUDE PEKELA
H. Westerstraat 114
Wedderwegkerk. De kerk
is in 1683 door de stad
Groningen op de huidige
plek gebouwd en in latere
jaren verschillende keren
vergroot en verfraaid. Het Van Oeckelen orgel
is van 1865.

SCHEEMDA
Kerklaan 32
De Ontmoeting is een
modern gebouw uit 2010
met elementen uit vorige
kerkgebouwen, waaronder het orgel en de
preekstoel uit de voormalige Eexterkerk.

WINSCHOTEN
Langestraat 75
Sint Vituskerk, een
driebeukig neogotisch
gebouw uit 1880, naar
ontwerp van Alfred
Tepe. Bezienswaardig
zijn: het altaar, de glas
in lood ramen en de kruiswegstaties.

OUDE PEKELA
F. Clockstraat 228
Sint Willibrorduskerk.
De kerk uit 1894 is een neogotische kruisbasiliek.
Er zijn een doopkapel en een
Mariakapel. Glas in lood ramen
met o.a. de 12 apostelen.

VRIESCHELOO
Dorpsstraat 119
Loosterkerk. De kerk is
in 1717 gebouwd op het
'Bisschopskerkhof'. De
toren dateert van 1841.
De preekstoel, uit 1560,
is een van de weinige uit de middeleeuwen die
er nu nog zijn.

WINSCHOTEN

Marktplein 1
De Marktpleinkerk
(1275, romano gotisch)
is het oudste gebouw in
deze stad. Preekstoel uit
Oterdum, orgel in 1868
gebouwd door Witte. Met gebrandschilderde
ramen en werken van 'Ploeg'-schilder Jannes
de Vries.

WINSCHOTEN
Torenstraat 10
Het onderste gedeelte
van deze losstaande
toren is vermoedelijk
uit de 13e eeuw. De
toren is nu 41 meter
hoog.
In 1947 werd een nieuwe beiaard
geplaatst.

ZUIDBROEK
Kerkstraat 87
Petruskerk. Een romanogotische kerk ± 1280.
Forse kruiskerk met losstaande toren. De
preekstoel is van 1736,
het orgel van Schnitger & Freytag uit 1795. In
de toren uit 1603 een kerker met cellen.

KERKENPAD OOST-GRONINGEN 2019
ZATERDAG 1

JUNI VAN 10.00 – 16.00 UUR
{tenzij anders aangegeven...}

