
Het kerketi jk teven door de eeuwen heen

Van de late middeleeuwen tot de Reformatie

In de middeleeuwen waren de Groninger 0mmelanden zowel wereldlijk ats
kerkelijk opvallend zelfstandig, zeker in vergelijking met de andere gewes-

ten. Deze onafhankelijke positie was voornamelijk te danken aan de afstand
tot de bestuurscentra. Wereldlijk was dat Brussel en kerkelijk viel het deel
van de Ommelanden waarin ïIbbega lag onder de bisschop van Miinster.
Vrijwel vanaf de kerstening waren de bestuurlijke en rechterlijke ambten
in handen van de zogenaamde dekens, van wie sommigen aartsdiaken en
anderen priester waren. Later vielen deze functies steeds meer toe aan de
hoofdelingen, de invloedrijke families die op de borgen woonden. Zij gingen
rechtspreken over zaken als ketterij, tovenarij, verstoring van de zondags-
rust, seksuele zonden en doodslag. Ook bezaten zij meestal het zogenaamde
collatierecht, het recht om de pastoor (later predikant) en de schoolmeester
te benoemen, waardoor hun invloed op het geestelijk leven in de parochie
aanzienlijk was.
In wat later de gemeente Adorp zou worden woonden die invtoedrijke hoof-
delingen op de borg te Harssens en op de beide 0nstaborgen in Sauwerd en
Wetsinge. Het spreekt welhaast vanzelf dat de door hen benoemde predi-
kanten en schoolmeesters allereerst de belangen van de adetlijke families
behartigden.

Het kerkelijk leven was vanaf de middeleeuwen zeer verweven met het
openbare leven. Zo werd het ritme van de dag bepaald door het luiden van
de kerkklok, dezelfde ktok die ook melding maakte van het overlijden van
iemand uit de dorpsgemeenschap. Vele eeuwen was het gebruikelijk dat
's zondags de afkondigingen van de overheid vanaf de kansel werden voor-
gelezen, evenals aankondigingen van boeldagen, huwelijken en andere voor
de gemeenschap belangrijke zaken. Omdat de afstand tot de kerkelijke heer,
de bisschop van Miinster, groot was en de hoofdelingen zich onafhankelijk
opstelden, was de invloed van het centrale kerkgezag niet zo sterk. pries-
terhuwelijken bijvoorbeeld waren hier niet verboden en men had nauwelijks
ontzag voor de paus van Rome. vandaar dat ketterse en afwijkende gedach-
ten in vruchtbare aarde vielen.

Aan de Latijnse school te Groningen, waar veel aanstaande priesters werden
opgeleid, heerste een open houding ten aanzien van de samenleving. Een
rector als de in Winsum geboren Regnerus Praedinius (1510-1559) had al
vroeg beiangstelling voor het gedachtegoed van de Reformatie. Zijn invloed
zou er mede de oorzaak van kunnen zijn datjuist in het noorden zoveel pas-
toors tot de Hervorming zijn overgegaan. Hoe in Adorp, Sauwerd en Wetsinge
de overgang van de bevolking naar de "nije leer" verlopen is, weten we niet
precies. Als er al beeldenstormen zijn geweest, dan is dat niet noemens-
waard, in tegensteliing tot het naburige Winsum.

AÍb. 9 Tekening van de kerk te Adorp, gezien vanaf de westzijde.



Van de Reformatie tot de 19de eeuw

Na de Reductie van Groningen in 1.594 verschijnen al heel snel de eerste

"gereformeerde" predikanten in Adorp, Sauwerd, Wetsinge en Wierum. De

eerste is een zekere Henricus Bokelman, die op 5 juli 1595 beroepen wordt

te Sauwerd. Een jaar later betreedt ds. Henricus Zuidlaraeus de kansel van

de kerk te Adorp en btijft daar predikant tot aan zijn dood ín 1'622. De eer-

ste "gereformeerde" dominee die de weem van Wetsinge bewoont is Bernar-

dus Danielis (Eitshemius). Hij wordt beroepen in het jaar L600 en vertrekt

twee jaar later naar Appingedam. Harssens heeft na de Reformatie nooit

een eigen predikant gehad, omdat er te weinig lidmaten waren. Het werd
uiteindelijk samengevoegd met Adorp met de afspraak dat er elke derde
zondag in Harssens gepreekt zou wotden. In 1786 is het kerkje te Harssens
afgebroken, waarbij de tuidktok uit 1618 overgebracht werd naar de toren
van Adorp. In die tijd stond er aan de noordwest-zijde van de Adorper kerk
een vrijstaande toren, die na de sloop in 1794 vervangen werd door de hui-

dige dakruiter, waarin nu de klok van Harssens hangt.

ïot de voormalige gemeente Adorp behoorde ook het kerkdorp Wierum.
Yan 1,594 tot l60L deelden Wierum en 0ostum een predikant. Daarna ver-
bond Wierum zich met Dorkwerd, waarbij Wierum kerketijk het hoofd-
dorp van de combinatie werd, want hier stond de pastorie en woonde de
predikant. De eerste predikant na de Reformatie was Michaët Toxites, die
eerder preceptor geweest was, dat wil zeggen leermeester aan de Latijnse
school te Groningen. Hij werd beroepen ín 1,597. Waarschijnlijk op gezag

van de collator, een telg uit de familie Gayckinga van de gelijknamige

borg ten noordwesten van Dorkwerd, werd vanaf 1650 de gecombineerde
gemeente Wierum-Dorkwerd officieel "hervormde gemeente Dorkwerd" ge-

noemd, hoewel de dominee nog steeds in Wierum woonde. In 1828 kwam
er verandering in de situatie. De bouwvallige kerk van Wierum werd toen

AÍb. 10 Tekening van de kerk
te Wierum die in L828 ís
afgebroken. Zie ook afb. 24.

afgebroken en de pastorie verkocht. De in 1682 gegoten kerkklok die
in de eenvoudige, vrijstaande klokkenstoel van Wierum hing, werd naar
Dorkwerd overgebracht. Daar was inmiddels de kerk gerestaureerd en een
nieuwe pastorie gebouwd. Sinds die tijd woonde de gezamenlijke predi-

kant in Dorkwerd. Tegelijk werd van hogerhand besloten het oostelijk
deel van Wierum (het deel ten oosten van het Reitdiep) bij de hervormde
gemeente van Adorp te voegen. De minister belast met de generale

directie voor de zaken der Hervormde kerk stuitte daarbij echter op weer-
stand van de hervormde gemeente te Adorp, aangezien men vreesde dat de
diaconie op extra hoge kosten zou komen, waar geen inkomsten tegenover
stonden. Via bemiddeling van het Provinciaal college van Toezicht is toen
alles zo ongeveer bij het oude gebleven. De meeste Wierumers bezochten
vanaf 1828 de kerk van Dorkwerd en slechts een enkeling ging in Adorp
naar de kerk.

In L595 werd tijdens de Synode van Stad en Lande de "Kerkorde voor de 0m-
melanden" aanvaard. In deze kerkorde werd ook het collatierecht geregeld.

ril

Afb. 11 Voormalige pastorie te Wierum.
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Men sprak af dat de collator en de vertegenwoordigers van de kerkenraad
samen de predikant en de schoolmeester zouden benoemen. Helaas waren

de borgheren, inmiddels "jonkers" genaamd, niet bereid het collatierecht

te delen en ook de financiêle administratie en het beheer van de kerkelijke
goederen gaven zij niet zomaar uit handen.

Het gevolg was dat de beroepen predikant vaak zelf maar moest voorzien

in een aanvulling op zijn karige sataris door bijvoorbeeld schrijfwerk te

verrichten voor de niet-geletterden in het dorp. 0f door een kieinschalig

landbouw- of veeteeltbedrijf op poten te zetten. Dat laatste was volgens

de Kerkorde weliswaar niet toegestaan, maar bleef in de Ommelanden toch

nog zeer lang in gebruik. We kunnen wel stellen dat door de invloed van de

Ommelander landadel de organisatie van de kerk, zoals die de stadhouder

en het nieuw gevormde provinciebestuur voor ogen stond, veel oponthoud

heeft opgelopen.

Vanaf het midden van de 18de eeuw ontstond er een situatie waarin ook
de voorname boeren meer macht kregen, bijvoorbeeld door landerijen te
kopen met daaraan gekoppelde rechten. Zij verwierven daarmee een groter

aandeel in het collatierecht en kregen zodoende steeds meer invloed op de
benoeming van predikant en schoolmeester. Deze boeren hadden vaak ook
zitting in de kerkenraad en zo werd de benoemingsprocedure steeds meer
een aangelegenheid voor kerkenraad en kerkvoogdij. Toch duurde het nog
tot 1857 (Wetsinge- Sauwerd), respectievelijk 1889 (Adorp-Harssens) voor-
dat het collatierecht geheel in handen kwam van de kerkvoogdij.

De kerkenraad waakte over de goede zeden van de bevolking. De armenzorg
berustte bij de diaconie. De inkomsten hiervoor betrok zij uit de collectes in
de eredienst op zondag en de inzamelingen tijdens de huwelijks-, doop- en
begrafenisdiensten. Verdere vaste inkomsten kwamen van de 0mmelander
kas en uit de verhuur van landerijen, van renten en legaten.
Waar vóór de Reformatie de parochies vrij zelfstandig waren, werd dit daarna
duidelijk anders. De invloed van het provinciaal bestuur en van stadhouder
Willem Lodewijk op de provinciale synode nam steeds meer toe. Het provin-
ciaal gebied werd onderverdeeld in zeven classes: Groningen, Appingedam,
Oldambt, Loppersum, Middelstum, Westerkwartier en De Marne (Eenrum).
In het begin werden Adorp-Harssens en Wetsinge-Sauwerd bij de taatstge-
noemde classis ingedeeld. Toen in 1816 het Algemeen Reglement van kracht
werd, werd dat de classis Middelstum.

De classicale vergadering kreeg bestuurlijk veel invloed op het reilen en
zeilen van de plaatselijke gemeenten. Het toezicht op de financiën en de
kerkelijke bezittingen hietd het provinciebestuur bij voorkeur aan zich,
waardoor de jonkers steeds meer macht moesten afstaan. Dit werd nog eens
extra benadrukt toen in 1773 het toezicht werd geïntensiveerd en Gede-
puteerde Staten nog meer invloed kreeg door het nieuwe "Reglement op
de administratie der kerk-, pastorie-, kosterie-, vicariegoederen, en andere
prebendaie goederen in de Ommelanden". Maar ook in theologische kwesties
liet het provinciaal bestuur, soms indirect via bijvoorbeeld de universiteit,
zíjn gezag gelden. Alles was erop gericht om de rust en stabiliteit in dorp
en provincie te bewaren.

Toen aan het begin van de Lgde eeuw de kerk organisatorisch en ook theo-
logisch vorm had gekregen, waren er mensen die de ontwikkelingen te ver
vonden gaan. Zij meenden dat de kerk zich steeds verder van de leerstel-
lingen van de Synode van Dordrecht uit 1618 had verwijderd. Volgens hen
kwam er te veel ruimte voor een verkondiging die geen recht meer deed
aan de gereformeerde belijdenis. Met andere woorden: de zuivere leer werd
geweld aangedaan en de tolerantie met betrekking tot de gereformeerde

kerkleer ging veel te ver. Deze mensen kwamen bijeen in particuiiere huizen
en vormden de zogenaamde conventikels, groepen mensen die samen de
"vrije godsdienstleer" beoefenden.
Al voor de Afscheiding van 1834 (Hendrik de Cock) was er in Adorp, Sauwerd
en Wetsinge sprake van zulke bijeenkomsten of oefeningen. Het bestuur van
de classis Middelstum kreeg in L823 te horen dat er in Wetsinge en Sau-
werd meermalen oefeningen waren gehouden door ene Hendrik Folkers uit
Garnwerd. Maar ook uit de dorpen zelf kwamen de voorgangers, mannen die
geen theologische opteiding hadden genoten, maar die zich opwierpen als
ware kenners des geloofs.
In Sauwerd was dat Kornelis Willems Brands (1792-1,869), landbouwer en
ouderling van de Hervormde kerk, waar hij in 1831 als ouderling werd ge-

schorst. In Adorp waren het de landbouwers Roelf Pieters Medema (1799-

1877) en Pieter Gosses Oosterhof (1788-1850). Medema werd later predikant

van verschillende afgescheiden gemeentes. Tenslotte had ook Wetsinge zijn
eigen "voolganger", te weten de kleermaker Nicolaas Hendericus Pott (1796-

1,842). De jonge predikant ds. Pieter Damsté van Wetsinge-Sauwerd kreeg
vooral te maken met Kornelis Willems Brands en zijn medestanders. Het
kwam zelfs tot een handgemeen in de kerk. Niet zo verwonderlijk dat deze
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oneryaren predikant het eerste het beste beroep aannam en wegvluchtte

naar Onderdendam.
Hij werd opgevolgd door ds. J. Keizer die zich minder gemakkelijk uit het

veld liet slaan. Hij zou van 1830 tot 1882 de hervormde gemeente te Wet-

singe-Sauwerd blijven dienen.

0p 25 januari 1825 moest onderwijzer Sietse Pieters Brili in Adorp voor de ker-

kenraad verschijnen. Er werd hem gewaagd of hij weer aan het Avondmaal wit-

de deelnemen. Het antwoord was een luid en ferm "Nee!". Sietse P. Brill voegde

eraan toe dat de Nederlandse Hervormde kerk in een staat van bandeloosheid
verkeerde en dat de dominee ter plaatse, ds. A.M. Stratingh, niet naar njn zin
preekte. Daarop schorste de kerkenraad hem voor vier weken. Gedurende die
tijd mocht hij geen koster zijn, niet orgel spelen, niet voorlezen en voorzingen
in de kerk en moest hij het dagelijkse luiden van de klok en het opwinden van
het uurwerk aan anderen overlaten. Na een uitvoerige procedure, middels het
classisbestuur, waarbij ook zijn functioneren als schoolmeester werd betrok-
ken, volgde in 1840 uiteindelijk het definitieve ontslag. Sietse P. Brill vertrok
uit Adorp en vestigde zich als landbouwer in Utrum.
Toen de eerdergenoemde R.P. Medema vertrok naar Schildwolde om daar
voorganger te worden en de andere leden van de Adorper afgescheiden ge-
meente onder leiding van P.G. Oosterhof zich aansloten bij de afgescheiden
gemeente van Wetsinge-Sauwerd, kreeg de Afscheiding in Adorp verder wei-
nig tot geen vervolg.

Wetsinge en Sauwerd daarentegen ondervonden de gevolgen van de Afschei-
ding terdege. Twintig van de tachtig betijdende ieden kwamen niet meer
aan het Avondmaal en zagen ook af van hun financiële kerkelijke bijdrage.
Omdat beide gemeenten financieel niet zo sterk waren, moest al spoedig
besloten worden, vooral ook op aandringen van de classis, om samen te
gaan. Een gezamenlijke predikant was er al sinds 1739, maar verder was al-
les nog gescheiden: de kerkgebouwen, de kerkvoogdijen en de diaconie. Pas
in 1840 werden beide kerkvoogdijen definitief samengevoegd. Het eerste ge-
zamenlijke besluit betrof de sloop van de bouwvallige en daardoor moeilijk
te onderhouden middeleeuwse kerken van Sauwerd en Wetsinge en de bouw
van een nieuwe kerk aan de Valgeweg, precies tussen beide dorpen in. 0p
18 mei 1840 werd de eerste steen gelegd. In 1884 verrees aan de nabijgete-
gen Molenstreek eveneens een nieuwe pastorie, waardoor de weem van Wet-
singe overbodig werd. Hetjaar daarop waren ook de beide diaconieën één.

Afb. 12 Tekening van de L3de eeuwse
kerk te Sauwerd die in 1840 is afge-
broken.

Het kerkelijk leven veerde zowaat weer op, het ledenaantal nam zelfs weer
iets toe, omdat ook afgescheiden leden weer terugkwamen. Ds. J. Keizer
ging in 1882 op 78-jarige leeftijd met emeritaat, nadat hij gedurende zijn
52-jarige ambtsperiode de gemeente door de moeilijke tijden had geloodst.
Zijn opvolger was ds. J. Teves, die op 31 mei 1885 zijn intrede deed. Omdat
het collatierecht intussen vrijwel geheel was overgegaan naar de zittende
kerkenraadsleden van rechtzinnige signatuur, spreekt het vanzelf dat de
door hen beroepen predikant hetzelfde gedachtegoed was toegedaan. De
gevolgen bleven niet uit. Ds. Teves, die een aanhanger was van Abraham
Kuyper, stak zijn kritiek op de Synode van de Nederlandse Hervormde kerk
niet onder stoelen of banken. Hij ging zelfs zo ver dat hij op 31 januari 1887
de band met de Hervormde kerk verbrak.

Evenals in de jaren dertig van de L9de eeuw verliet opnieuw een grote
groep gemeenteleden de kerk. De zogenaamde Doieantie was een feit. Men
voerde de Dordtse Kerkorde van 1618 weer in en noemde de nieuw ontstane
gemeente "De Nederduits Gereformeerde Kerk van Wetsinge-Sauwerd". In
diezetfde tijd werd ook de christetijke school van Sauwerd gesticht.
Zowel de Afscheiding van 1834 als de Doleantie van 1886 heeft een niet te
onderschatten rol gespeeld binnen de dorpsgemeenschap van Sauwerd en
Wetsinge. Nadat ds. Teves met het overgrote deel van de gemeente was uit-
getreden, bleven er in 1887 nog slechts zeven lidmaten over. Dat was bijna
fataal voor het voortbestaan van de hervormde gemeente. Het verdient wel
enig respect dat deze kleine groep zich wist te handhaven, want vanaf dat
moment voerde de gereformeerde levenswijze de boventoon in Wetsinge en
Sauwerd.
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AÍb. 13 Voormalige weem van Wetsinge. 0p de voorgrond een deelvan het
oude kerkhof.

In Adorp-Harssens had op 30 november r.851 ds. c.H. piccardt zijn intrede
gedaan. Deze predikant slaagde erin de meeste leden van zijn gemeente
duidetijk te maken wat de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe
organisatie en theologie inhielden. Daarom bleef hier de rust grotendeels
bewaard en voelde men niet de behoefte zich van de kerk af te scheiden.
wel werd af en toe de invloed van de afgescheiden buurgemeente wet-
singe-sauwerd merkbaar. 0p 1.6 febru afi B)az werd genotuleerd dat Albert
wilberts was uitgeschreven: "... d.aar de kerkeraad van oordeel is dat aIIe
pogíngen vruchteloos blijken te zijn om de fanatiek dwalende te regh te bren-
gen' Zoo werd besloten bovengenoemde Albert wilberts voortaan als tot de
afgescheiden gemeente te behooren te zijn,.
0p 6 oktober 1887 werd H.F. Medema uitgeschreven omdat hij, zonder de
kerkenraad_daarvan op de hoogte te stelten, zijn kind had raten dopen bijqe doterenden te wetsinge. verder rezen we nog dat op 29 augustus 1gg9
ene Jacob sinning als dolerende werd uitgeschreven. Dit zijn maar enkele
voorbeelden van de invloed van de Afscheiding op mensen uit Adorp.
In sauwerd en wetsinge bleef het nog geruime tijd onrustig binnen de

Afb. U De gereformeerde kerk te Sauwerd, gebouwd in j.898.

nieuwe afgescheiden kerk. Er moest overeenstemming worden bereikt tus-
sen de groep van de Afscheiding en die van de Doleantie. Dat lukte in
1897. Daarna was er sprake van één Gereformeerde kerk van Wetsinge-
sauwerd. Gezamenlijk kon worden overgegaan tot de bouw van een nieuw
kerkgebouw (nu Kerkstraat 11), dat in december 1898 in gebruik kon
worden genomen.

Van begin 20ste eeuw tot heden.

Tot aan de Tweede wereldoorlog groeit de gereformeerde kerk flink in leden-
tal. Echter, als in 1944 de oorlog nog in alle hevigheid woedt, ontstaat er
een nieuwe afscheiding binnen de Gereformeerde kerken in Nederland, die
zich ook in onze dorpen laat voelen. Net als vijftig jaar eerder is er opnieuw
onvrede over beslissingen van de synode aangaande bepaalde leerstellin-
gen. Vooral in Sauwerd zijn er families die de kerk de rug toekeren en zich
aansluiten bij wat later genoemd wordt: de Gereformeerde Kerk onderhou-
dende art. 3L der kerkenorde, of: Vrijgemaakt.



Ook deze scheuring bracht boosheid en verdriet in de dorpsgemeenschap.

Soms ging dat zover dat men elkaar niet meer groette. Vooral het feit dat de

wijgemaakte kinderen van de ptaatsetijke christelijke school werden gehaaid

en naar Bedum gingen, zette kwaad btoed bij de overige gereformeerden.

Aanvankelijk is deze nieuw gevormde gereformeerde kerk Vrijgemaakt een

zeer op zichzelf staand kerkgenootschap met weinig tot geen binding

met de andere kerken. De eerste vrijgemaakte predikant in Sauwerd was

ds. D. Deddens. Hij trad aan in 1.949 en diende de vrijgemaakte kerk tot
1,957. In het begin kerkte men in een garage naast het huis van de heer
K. Bouwman aan de Provincialeweg 22 te Sauwerd. In L950 werd er ach-
ter het pand Provincialeweg 20, waarin de pastorie gevestigd was, een
bescheiden kerkgebouw in gebruik genomen. Toen ook dit te klein bleek,
werd in 1982 het voormalige Groene Kruisgebouw annex sporthal aan de
0ude Winsumerstraatweg 7 aangekocht en omgebouwd tot een kerk die de
naam "De Hoeksteen" kreeg. Na verloop van tijd veranderde de houding
ten opzichte van de overige kerken in het dorp en kwam er enige ruimte
voor dialoog.

AÍb. 15 De oude gereformeerd vrijgemaakte kerk aan de Provincíaleweg 20
te Sauwerd, gezíen vanaf de Zwarteweg.

In Adorp ontwikkelde zich een hervormde gemeente van een meer wijzinni-
ge signatuur, terwijl in wetsinge-sauwerd de hervormde gemeente de meer
orthodoxe traditie was toegedaan. In de laatste kerketijke gemeente waren
met ingang van 8 augustus 1926 de vrouwelijke lidmaten stemgerechtigd
en per 31 maart 'J.932 zelfs benoembaar tot kerkvoogd en notabet. 0p 22
november L928 werd een nieuw catechisatie-lokaal bij de pastorie te Klein
Wetsinge in gebruik genomen. Vanaf dit moment vergaderden de kerkvoog-
den afwisselend in deze nieuwe ruimte en in café Van Zijt te Sauwerd. Dit
gaat zo door tot maart 'J,944. Daarna vergadert men om praktische redenen
en vanwege de kosten alleen nog in het "lokaal".

De verslechterende financiêle situatie noopt de beide hervormde gemeenten
uiteindetijk tot samengaan. Het provinciaal bestuur en de classis stellen
alles in het werk om dit ook daadwerkelijk te doen slagen. Het verschil in
signatuur van beide gemeenten bemoeilijkt dit echter wei.

AÍb. 16 De gereformeerd vrijgemaakte kerk te Sauwerd aan de }ude
Winsumerstraatweg 7.

./
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Maar in 1966 is het zover. Men komt tot een samenwerkingsverband, zodat er
gezamenlijk een predikant kan worden beroepen. Het wordt ds. J. de Groot uit
Noordwolde, die zijn intrek neemt in de pastorie van Adorp en van daaruit de
beide gemeenten Adorp-Harssens en Wetsinge-Sauwerd bedient. Regelmatig
worden er gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen gehouden en ook op het
terrein van de diaconie en de kerkvoogdij gaat men intensiever samenwerken.
0p l juli 1985 wordt er tenslotte éên hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-
Sauwerd gevormd. Ook de verstandhouding met de gereformeerde kerk van
Wetsinge-Sauwerd wordt langzamerhand meer genormaliseerd. Zeker als in de
loop van de jaren zeventig de hervormde pastorie van Adorp bewoond wordt
door pastoraal medewerker R.A. Witvoet, die een goed contact opbouwt met
ds. F.J. Kok, de gereformeerde predikant van Sauwerd.

In deze zeventigerjaren was er landelijk veel aandacht voor het "samen op
weg"- proces. Een beweging die langzaam op gang kwam, maar al spoedig
niet meer te stuiten bleek en op 1 mei 2004 resulteerde in de protestantse
Kerk in Nederland (de PKN). Dit was een samengaan van de Nederlandse
Hervormde kerk, de Gereformeerde kerken in Nederland en de Evanqelisch-
Lutherse kerk in het Koninkriik der Nederlanden.

Ook in Adorp, Sauwerd en Wetsinge ging dit proces door met vasthoudend-
heid van beide kanten. Wat eenmaal "gewonnen" was, werd niet meer uit
handen gegeven. Er kwamen steeds meer gezamenlijke activiteiten als kan-
selruil, gezamenlijke diensten op Kerstavond of op andere zon- en feestda-
gen en gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen. Tenslotte werden zelfs de
beide kerkbladen, het hervormde "Kerkbericht" en de gereformeerde "De

Schakel", samengevoegd. Zo raakte men steeds meer vertrouwd met de we-
derzijdse cultuur. Want dat was de eigenlijke barrière; het ging niet zozeer
over theologische strijdpunten als wel om gewoonten en eigenaardigheden
die in de loop der jaren waren gegroeid. Dit, in respect voor elkaar, be-
spreekbaar maken was de taak van de stuurgroep die daarvoor in het leven
werd geroepen.

0p 1L augustus 1991 doet ds. H. Schuur zijn intrede in de hewormde gemeen-
te Noordwolde-Zuidwolde. Deze gemeente vormde samen met de hervormde
gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd een pseudo-combinatie, dat wil zeggen
datteide gemeenten naar rato financieel bijdroegen aan de predikantsplaats.
Ds. SchÍur, die dus in deeltijd werkzaam was (en nog is) in Adorp, Wetsinge
en Sauwerd, heeft er samen met zijn gereformeerde collega's ds. W. van der
Wel (1987-1993), ds. R.H. Knijff (1996-2000) en ds. Joh. Meijer (2002-2008)

AÍb. 17 De kerk te Adorp, gezien vanuit het zuiden.
Afb. 18 Vooraanzicht van de kerk te Kein Wetsínge.



Afb. 19 Kerk en voormalige pastoríe aan de Torenweg te Adorp.

toe bijgedragen dat de gereformeerde en de hervormde kerkelijke gemeenten
elkaar meer zijn gaan waarderen en accepteren. Het resultaat was dat de her-
vormde gemeente en de gereformeerde kerk met ingang van l januari 2003 de
eerste "Samen op Weg"- gemeente vormden in de classis Winsum.

0ndertussen was op 12 september 1,979 het kerkgebouw te Adorp overgedra-
gen aan de Stichting Oude Groninger Kerken en op 25 aprit 2003 ging ook de
kerk van Klein Wetsinge over in handen van deze stichting.

0p 14 januai 2007 is het zover dat bovengenoemde "Samen op Weg"- ge-
meente, bestaande uit de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd
en de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd, gaat fuseren tot de pro-

testantse gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd. Vanaf dat moment is het
vroegere kerkgebouw van de gereformeerde kerk aan de Kerkstraat 11 te
Sauwerd het gezamenlijke huis van de nieuw gevormde protestantse ge-
meente.
De beide andere kerkgebouwen, eigendom van de Stichting 0ude Groninger
Kerken, worden nu gebruikt door andere instanties en kerkgenootschappen
en slechts incidenteel nog door de protestantse gemeente.

Afb. 20 Van links naar rechts: ds. R.H. Knijff, ds. W. v.d. WeI, ds. H. Schuur
en ds. Joh. IuIeíier.
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Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente, Kerkstraat 11 te Sauwerd.


