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OVERDRACHT KERK EN KERKHOF TERMUNTEN VRIJDAG 31 OKTOBER 2014 
Ursuskerk Termunten, een van de acht Landmerken naar SOGK 
 
Op vrijdag 31 oktober 2014 vindt de officiële overdracht plaats van de Ursuskerk met toren 
en het bijbehorend kerkhof te Termunten aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). 
Deze kerk was tot dan eigendom van de Hervormde Gemeente van Woldendorp-
Termunten/Borgsweer. Met deze overdracht heeft de SOGK 76 kerken, twee synagogen, 47 
kerkhoven/begraafplaatsen en zeven (vrijstaande) torens in haar bezit.  
 
De Hervormde Kerk van Termunten, de Ursuskerk, dateert uit de dertiende eeuw. De huidige 
kerk is gebouwd op een fundament uit de twaalfde eeuw en was ooit een veel grotere 
kruiskerk. Aan het eind van de 2e Wereldoorlog is de kerk in brand geschoten. Dak, houten 
dakruiter, gewelven, orgel en meubilair gingen in vlammen op. Bij de restauratie van de kerk 
in de jaren vijftig van de vorige eeuw, is de huidige toren aangebouwd. Het windvaantje op 
de toren is een 'zeepaardje, symbool voor landbouw en visserij. 
 
De kerk van Termunten is een van de acht Landmerken – acht plekken voor nieuwsgierige 
bezoekers. Door opknappen van het buitenterrein en aanbrengen van voorzieningen in de 
kerk en de torens zijn de kerken en hun omgeving (nog) aantrekkelijker voor bezoekers 
geworden. Oude kerken die ooit bakens waren voor onverschrokken schippers op zee, zijn 
nu het richtpunt voor nieuwsgierige bezoekers. 
 
Sinds enkele jaren functioneert er een actieve Stichting ter Exploitatie kerk Termunten die de 
kerk in bovengenoemde bijeenkomst terughuurt van de SOGK. Deze stichting zorgt voor 
zeer geregelde openstelling van de kerk en toren voor sociaal-culturele activiteiten in en rond 
de kerk en blijft dit uiteraard ook doen na de overdracht. 
 
EINDE BERICHT 

 
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke 
Woldring, medewerker pr en communicatie van de Stichting Oude Groninger Kerken tel: 050-
3672042, 06-52102342 of woldring@groningerkerken.nl 
 
Bijlage: Foto’s kerk Termunten in- en exterieur (Fotograaf Omke Oudeman/SOGK) 
 
Uitnodiging voor de pers 
Wanneer u belangstelling heeft bovengenoemde overdracht op vrijdag 31 oktober 
bij te wonen, laat het mij dan even weten, dit kan via de mail of telefonisch. De 
bijeenkomst begint om 16.00 uur. U bent dan van harte welkom in de Ursuskerk aan 
het Petrus Muntinghepad 11 te Termunten.  
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