
Welkom in de kerk van Zuurdijk    

Zuurdijk, dat vroeger ook wel Sutherdicke werd genoemd, is gesticht aan de 
Zuiderdijk: de dijk die het Marnegebied in het zuiden beschermde tegen het 
zeewater dat door de oude Hunze (het Reitdiep) het land binnen kon komen. 
Ooit waren er twee buurtschappen, Westerdijk, het huidige Ewer, en 
Afterdijk, aan de oostkant, bij boerderij Karpo? In de 13e eeuw werd tussen deze buurtschappen, 
die wellicht beide een houten kerkje hebben gehad, het dorp Sutherdicke gesticht, en werd de kerk 
gebouwd.

Wellicht bent u verbaasd over het interieur van deze kerk, aangezien dit er ongetwijfeld anders 
uitziet dan de kerkvoogden uit de 19e eeuw voor ogen hebben gehad. En ook heel anders dan in de 
bouwtijd van de kerk. Gelukkig maar, anders had u nu niet de mogelijkheid gehad om even terug te 
gaan in de tijd en de verschillende bouwvormen te herkennen. We nemen u mee op een kleine reis 
door de tijd die begint in de middeleeuwen en eindigt in het jaar 2001, dus kijk en verwonder u!

Bij de de restauratie van de kerk was het uitgangspunt om alle oude bouwsporen die toen 
tevoorschijn kwamen, nadat ze waren verstopt geweest onder een laag pleisterwerk, in het zicht te 
laten. Op deze manier kunt u zien hoe de kerk er vroeger uit heeft gezien en welke bouwvormen in 
bepaalde periodes werden toegepast. 

Geschiedenis
In 1987 werd het 700-jarig bestaan van  Zuurdijk gevierd. Dit bestaan baseerde men op de eerste 
schriftelijke vermelding in het jaar 1287, toen de zee o.a. bij de Zuiderdijk het land binnendrong.
Om de kerk van Zuurdijk te kunnen gebruiken voor ‘Zuurdijk 700’  moest er een noodrestauratie 

worden uitgevoerd, want de kalk viel van de tengel 
(betimmering tegen de muren, afgewerkt met stro en daarop 
kalk) die in de 19e eeuw was aangebracht om de slechte 
staat van de muren te camoufleren. Dit werk leverde een 
verrassing op; oude bouwsporen kwamen tevoorschijn die 
erop wezen dat de kerk oorspronkelijk uit drie  overwelfde 
traveeën met een rechtgesloten koor had bestaan. Uit deze 
bouwwijze maakte men op dat de kerk, en dus het dorp, 
ongeveer 50 jaar ouder moesten zijn dan men oorspronkelijk 
dacht, dus uit het eerste deel van de 13e eeuw. 
Het feest had dus ‘Zuurdijk 750’ moeten heten!

Dankzij de bouwsporen die men tijdens de restauratie ontdekte werd de kerk, die tot dan toe een 
kerkje van 13 in een dozijn was, ineens een stuk interessanter. Doordat de restauratie van de kerk 
over een lange tijd verspreid was, kreeg men veel tijd (start 1981, afronding 2001, in 5 fasen) om na 
te denken over wat men hiermee wilde doen. Men stond voor de keuze de bouwsporen weer laten 
verdwijnen onder een laag pleisterwerk of ze in het zicht te houden. Gelukkig koos men voor dat 
laatste en heeft u nu de kans deze bijzondere kerk als bouwhistorisch leesboek te bekijken. 

De noordmuur (bij binnenkomst aan uw linkerhand) geeft het beste weer hoe de kerk is gebouwd. 
Hier ziet u onder andere de restanten van de gewelven. In het midden is één oud romaans raam 
zichtbaar, aan de rechterkant zit nog een raam dat helaas minder duidelijk te zien is. Ook ziet u links 

kerk in 19e eeuwse stijl



in de muur, onder de orgeltribune, de vrouweningang. Links, naast het middenraam is nog een heel 
klein stukje van de oorspronkelijke beschildering van de kerk zichtbaar. De kerk was 
oorspronkelijk, net als zoveel andere helemaal beschilderd. In de oostmuur achter de preekstoel is 
nog een Romaans venster zichtbaar. Dit venster was vroeger dichtgemetseld maar is tijdens de 
restauratie weer ‘open’ gemaakt. Deze muur telde hoogstwaarschijnlijk drie ramen die de Heilige 
Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest symboliseren. Doordat de ramen erg smal 
waren was de kerk bijzonder donker en scheen het meeste licht vanuit het oosten op het altaar. 
In de kerken van Ulrum, Tinallinge en Wirdum, met een rechtgesloten koor en drie vensters, is die 
situatie nog zichtbaar. U kunt zich voor stellen hoe donker en mysterieus de kerk geweest moet zijn.

Op de hoek van de oost- en de 
zuidmuur kunt u goed zien hoe een 
gewelf wordt opgebouwd. In Ulrum en 
Leens zijn nog gave gewelven te 
bewonderen.
De aanzet van het gewelf kwam met 
de restauratie gaaf tevoorschijn en is 
in het zicht gehouden. Achter het 
gewelf bleek schoon, ongepleisterd 
metselwerk te zitten. Later zijn de 
gewelven afgebroken omdat de 
constructie niet sterk genoeg was en 
het gewicht ervan de muren uit elkaar 
drukte. De gewelven heeft men 

vervangen door steunbalken die het 
plafond dragen. 
In Oosternieland is een andere oplossing gezocht: de gewelven behouden met trekbalken om de 
muren bij elkaar te houden.

Rechts naast de preekstoel, in de oostmuur, achter de herenbanken ziet u een piscina met delen van 
het originele zandstenen bekken. Dit is een wasplaats bestemd voor het altaarvaatwerk. Kelken en 
schalen die men vroeger op het altaar gebruikte werden hierin gewassen en het water vloeide door 
de muur naar buiten, opdat Gods water over Gods akker zou lopen. Om de piscina goed te zien kunt  
u het beste kijken vanaf de voorste herenbank. Links van de preekstoel, achter de herenbanken ziet 
u een deel van wat vermoedelijk een ingemetselde kast is geweest. Die werd wellicht gebruikt om 
het vaatwerk in op te bergen.

In de zuidmuur zijn in de 17e eeuw drie gotische ramen ingemetseld. U kunt goed zien hoe dit is 
gedaan en hoe netjes alles is afgewerkt. De ramen zijn gemaakt omdat men de dienst na de 
reformatie meer richtte op het lezen van de Heilige Schrift en het zingen van psalmen in plaats van 
op het ritueel op het altaar. Er was daarom licht nodig in de kerk.
 
In de 19e eeuw wilden de kerkvoogden nog meer licht in de kerk. Vandaar dat in de oostmuur nog 
twee ‘gotische’ ramen zijn ingehakt. Deze zijn er duidelijk veel slordiger ingezet met behulp van 
scherven van dakpannen en ander sloopmateriaal. Toch leken deze twee ramen na afwerking op de 
drie in de zuidmuur. Door de wijze waarop de restauratie is uitgevoerd kunt u het verschil tussen 
beiden nu wel goed zien. 



Meubilair
De kerk heeft een compleet maar zeer 
sober 19e eeuws interieur. Volgens de 
belastingarchieven is Zuurdijk aan het eind 
van de 18e en begin van de 19e eeuw het 
rijkste kerspel van Groningen en wellicht 
van Nederland geweest. Er woonden erg 
rijke boeren, waaronder M.A. Teenstra, die 
het Ruigezand heeft ingepolderd en voor 
veel vernieuwingen in de landbouw heeft 
gezorgd. Deze rijkdom is bepaald niet af te 
lezen aan het 19e eeuws interieur, het kan 
nauwelijks soberder. Hieraan is goed te 
zien dat de bevolking van Zuurdijk nooit 
erg kerkelijk geweest moet zijn en dus weinig over had voor de kerk. (Vergelijk het eens met het 
interieur van de kerk van Pieterburen, dat rijk is, want daar wilde men juist graag in de kerk 
pronken met zijn welstand.) Hoezeer men op de penning was blijkt uit een offerte voor de 
vernieuwing van de vloer onder de banken. Het beste was deze van hout te maken wat 370 gulden 
zou gaan kosten, maar men kon ook kiezen voor een vloer van cement dat 360 gulden kostte. Het 
werd cement!

De avondmaalstafel, die stamt uit 1838, is een geschenk geweest van Hendrikus Jannes Warendorp 
Torringa en zijn schoonmoeder, Everdina Oudeman, weduwe van Roelf Eijes (van Kammen), in de 
volksmond Dinemoei genaamd. Dit is te lezen als het blad van het onderstel wordt gelicht. De 
banken stammen uit 1833 en werden gemaakt door Evert Hindriks uit Zuurdijk. De zoon van 
Hendrikus Torringa was Roelf Eijes, volgens het rijmpje ‘Wel is de riekste boer van ‘t haile riek? 
Dat ’s Törringoa van Zuurdiek’ de rijkste boer van het land.

Oorspronkelijk had de kerk een gemetselde preekstoel. Deze is in 1786 door een houten exemplaar 
vervangen, aan de noordmuur, dat in 1849 weer is vervangen door de huidige preekstoel. Dit 
gebeurde tegelijk met het maken van de ramen in de oostmuur.

In de kerk ligt een mooie zerkenvloer van leden van één 
bekend Zuurdijkster boerengeslacht, voorouders van 
Roelf Eijes Torringa, de laatste uit 1834, van Everdina 
Oudeman, toen er al niet meer in de kerk begraven 
mocht worden, en een grafsteen uit 1670, van de enige 
dominee van Zuurdijk (het dorp deelde verder altijd de 
dominee met Wehe).

De kerk heeft mooie avondmaalsbekers uit 1650 die we 
tot onze spijt niet in de kerk tentoon kunnen stellen 

omdat ze veilig zijn opgeborgen in een kluis in Groningen. 

Het orgel is gebouwd door de gebroeders Rohlfing in Osnabrück en stamt net als de orgelballustade 
uit 1923. De kwaliteit werd niet hoog ingeschat, ‘de vervalperiode’, maar door de orgelmentor, 
Hans Fidom, is men tot inkeer gekomen. Het orgel is met behulp van veel acties in 2010 door de fa 
Elbertse prachtig gerestaureerd (zie ook informatie elders in de kerk). 



Toren
De huidige toren stamt uit 1798 en is in 1908 aan 
de west- en zuidzijde met harde machinale steen 
beklampt. Het oorspronkelijke zadeldak van de 
toren is in 1831 vervangen door een piramidale 
spits. De torenklok die de naam Maria draagt, 
stamt uit 1482 en is gegoten door een man 
genaamd Herman. Deze klok heeft 
randversieringen van Jezus, Maria en de apostelen, 
en een randschrift in gotische letters: ‘HER 
HINDRICK KERKHER. YWE TO EWER. BAUKE 
TO EWER. HARMA MEYNERSSOEN 
KERCKVOGHEDEN WEREN. HERMAN MI 
GOET. ANNO DNI MCCCCLXXXII. MARIA 
BIN ICK GHEHETEN. KERSPEL TO SURDIKE 
LEITE MI GETE’. 
Ook staat er een afbeelding van Sint Kunibertus 
op. De laatste naam, en dat op een torenklok uit 
1482, roept vragen op. Is het toeval òf is er een 
herinnering aan verbonden? St Kunibertus leefde 
rond het jaar 600 en was leermeester van Dagobert, 
koning van het Frankenland. Hoe hij hier is 
gekomen is niet bekend. Maar het is wel toevallig dat die naam in de Groninger Ommelanden, in 
één van de kleinste dorpjes, honderden jaren later op een oude torenklok gevonden wordt.  
(Moeten we daarom onze kerk maar Kunibertkerk noemen?)

In het portaal is goed te zien dat de oorspronkelijke toren ouder was. Bij de restauratie ontdekte 
men twee nissen (waarschijnlijk oude raamopeningen). Men heeft besloten deze in het zicht te 
laten. Ook ontdekte men dat de muren oorspronkelijk uit schoon metselwerk bestonden dat rood 
gesausd was. De vloer bestaat uit twee middeleeuwse sarcofaagdeksels.  De toren van de kerk wordt 
bekroond door de beeltenis die Zuurdijk nu als logo gebruikt, namelijk een vergulde windvaan die 
een zeemeerman voorstelt. 

Buitenkant
De kerk is in 1879 aan de buitenkant gestuukt. Dit 
deed men om twee redenen. Ten eerste was er in 
Zoutkamp een cementfabriek gekomen. Het 
getuigde in die tijd van stand om mee te doen met 
de mode en dus de muren te pleisteren. Ten tweede 
had dit het voordeel dat de slechte muren aan het 
oog werden onttrokken en ‘opgeknapt’ werden. 
Tijdens de restauratie zijn de muren ontpleisterd, 
waarna bleek dat de buitenzijde van de noordmuur 
voor het grootste deel met van oude kloostersteen 
was opgetrokken. Jammergenoeg werd er niet 
gekozen de muren ongepleisterd te laten. De stenen 

waren te broos en zijn dus opnieuw gepleisterd. 



Kerkhof
Als u uitgekeken bent in de kerk moet u niet nalaten het kerkhof te gaan bekijken. Het is één van de 
mooiste kerkhoven in Groningen. Op het oude kerkhof zijn mooie  grafzerken te zien die met 
opvallend rijke symboliek zijn versierd. Het kerkhofhek is van fraai 
smeedwerk, in 2001 in het kader van het project ‘kerken in het groen’ 
gerestaureerd. Vergeet niet ook de ‘nieuwe’ begraafplaats, die 
prachtig aansluit op het oude kerkhof, te bekijken. Hier ligt ‘meester’ 
J.S. van Weerden begraven. Hij was 40 jaar lang schoolmeester in 
Zuurdijk en de schrijver van o.a. ‘Zuurdiek mien dörpke’ een kroniek 
over Zuurdijk, en de ‘Marne-memories’. Ook ligt Geuchien Zijlma, 
ooit tweede, en later eerste kamerlid en schrijver van o.a. ‘Ons 
Dörpke’ er begraven. Ook zijn er prachtige grafmonumenten van de 
Torringa’s en het monument in pure boeren-art-deco stijl van de Hekma’s te zien.
Het oude baarhuisje gebouwd in 1877 is in 2012/13 gerestaureerd. Het kan ook bekeken worden.

Armhoes Joapke
In 2009 won Zuurdijk de wedstrijd ter ere van het 40-jarig bestaan van de 
Stichting Oude Groninger Kerken met het project ‘een steen voor ‘Armhoes 
Joapke’, het weeskind dat niet meer kon zeggen waar zijn vader en moeder 
begraven lagen omdat er geen geld was voor een steen, zelfs niet voor een 
paaltje’. Zo liggen er velen vergetenen op de noordkant van het kerkhof, waar 
het vrijwel leeg lijkt te zijn. Het is de ‘koude kant’, oftewel de arme kant van 
het kerkhof, i.t.t. de zuidkant, die de ‘warme’ kant genoemd wordt. Daar, en 
aan de oost- en westkant, liggen de rijken begraven. Het verhaal op de steen is 
van Geuchien Zijlma, uit ‘Herinneringen oet mien jongenstied’.

Functie van de kerk
De kerk is in 1974 in eigendom gekomen van de Stichting Oude Groninger Kerken. De stichting 
bezit sinds een paar jaar ook het oude kerkhof. Behalve de kerk in Zuurdijk heeft de stichting, eind 
2014, 77 kerken, 2 synagogen, 7 losstaande torens, 5 pastorieën en 48 historische kerkhoven en 
terreinen in haar bezit.

De kerk is geschikt voor verschillende zaken zoals: rondleidingen, 
huwelijksinzegeningen, begrafenissen, concerten, exposities. De kerk was 
t/m 2014 stembureau. In de zomer zijn er stiltemomenten, er is een jaarlijks 
dorpskerstfeest en een Grunneger dainst.
De kerk is ook een voorbeeldkerk voor restaurateurs. Met goed weer in de 
zomer is hij altijd open, en dus te 
bewonderen door 

voorbijgangers. Zuurdijk is een unieke kerk in het 
Groninger landschap. 

Wij (Zuurdieksters en de Stichting Oude Groninger 
Kerken) zijn trots op deze kerk en we hopen dat u heeft 
genoten van uw bezoek.
 



Bijdrage en contact
Uw vrijwillige bijdrage voor het onderhoud van kerk en kerkhof is 
natuurlijk altijd van harte welkom. In het portaal zit een geldkistje naast de 
ingangsdeur van de kerk. 
Het bankrekeningnummer van de kerk is NL19 RABO 03160154 31.

Voor meer informatie of reserveringen kunt u contact opnemen met de 
plaatselijke kerkcommissie:
Annette Broekhuizen, Hoofdweg 15, 9966 VA Zuurdijk, 0595 571913, 
annette.y.broekhuizen@xs4all.nl. 
Florien Tebbens Torringa en Dita Snijders.
Remon Fransen, Hoofdweg 52, 0641988811 of 0624302855 (sleuteladres).

Wij zijn ten alle tijde bereid verdere inlichtingen over de kerk te geven.


