
Kerkganger nu 7 april 2007

Op de avond van ‘Stille Zaterdag’ vond in 
de prachtig gelegen kerk een Paaswake 
plaats, die we samen met nog 25 belang-
stellenden bijwoonden. De avond werd 
gevuld met samenzang, het optreden van 
een zanggroep en het lezen van teksten uit 
het Oude- en Nieuwe Testament. De leiding 
was in handen van dominee Hanneke Doe-
kes. Het was een stijl- en sfeervolle dienst. 
We hebben ons best gedaan foto’s te ma-
ken van het interieur, wat, gezien de hoogte 
van het gebouw, niet zo gemakkelijk bleek. 
Toch hadden we de voldoening een dienst 
bij te wonen, wat de eerste keer (7 maart 
1999) niet lukte omdat een geplande dienst 
onverhoopt niet doorging. Het voordeel van 
dit avondbezoek was bovendien dat de kerk 
prachtig verlicht stond te schitteren.

Dorp
Het kleine dorp Termunten is gebouwd op 
een wierde, die al voor onze jaartelling werd 
aangelegd. Pas vanaf de middeleeuwen is de 
wierde permanent bewoond.1 Bij het dorpje 
heeft een belangrijk cisterciënzer klooster 
gestaan, dat in 1258 gesticht werd door 
de abdij van Aduard. De monniken maak-
ten zichzelf verdienstelijk door het land, dat 
steeds meer bedreigd werd door de Dollard, 
in te dijken en op deze manier de zee een 
halt toe te roepen. De naam Termunten is 
afgeleid van ‘to der Munten’, dat ‘hoek van 
(het riviertje) de Munte’ betekent.2 

Exterieur
De romano-gotische kerk is het restant van 
een veel grotere kruiskerk uit de twaalfde 
eeuw. Oorspronkelijk werd de kerk gewijd 
aan de heilige Ursus, een weinig vereerde 
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heilige die in 303 vanwege zijn geloof de 
marteldood stierf.3 Waarom Termunten voor 
Ursus koos, is niet bekend, maar wellicht is 
er een verband met het eerder genoemde 
klooster. 
Van de oorspronkelijke kruiskerk is niet veel 
overgebleven. In feite bestaat de huidige 
kerk slechts uit de koortravee en de voorma-
lige kruising (waar de dwarsarmen en het 
middenschip bij elkaar kwamen),4 zodat het 
geheel nu een wat gedrongen karakter heeft. 
Aan de tufstenen muurresten kun je duide-
lijk zien waar zich eens de dwarsarmen heb-

ben bevonden. Het schip en de dwarsarmen 
zijn in de zeventiende eeuw afgebroken en 
niet herbouwd. In de bevrijdingsdagen van 
1945 is het kerkje uitgebrand, waardoor na 
de oorlog een restauratie nodig was. Bij die 
gelegenheid is ook de toren gebouwd op de 
plek waar de oostelijke travee van het schip 
had gestaan. 
Ondanks de ravage die in de loop van de 
eeuwen is aangericht, is er toch een uniek 
kerkje blijven staan. Het siermetselwerk aan 
de buitenzijde is, met de spitsbogige nisvel-
den, vensters en rondvensters, prachtig uit-
gevoerd. In de oostmuur zien we vijf nisvel-
den met daaronder vijf rondvensters. Deze 
regelmaat wordt in de topgevel voortgezet 
met vijf diepliggende nissen. Alle muren van 
de koortravee worden bovenin afgesloten 
door een boogfries. Al met al is dit kerkje 
een uniek voorbeeld van romano-gotisch 
muurwerk. 

Interieur
De rijke verscheidenheid aan vensters en 
rondvensters is uiteraard ook aan de bin-
nenzijde te bewonderen. De detaillering van 
de muren aan de binnenzijde heeft evenwel 
ook een eigen karakter. De ronde vensters 
rondom zijn voorzien van een vier- of zes-
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pasopening; daarboven is een rondboogfries 
aangebracht. Samen met de grote hoeveel-
heid vensters in de bovenzone ontstaat zo 
een bijzonder sfeervol geheel. 
Typisch romano-gotisch zijn ook de koepel-
gewelven met acht ribben. Het gewelf in de 
koortravee was in de loop van de tijd ver-
dwenen, maar werd ‘teruggerestaureerd’ bij 
de restauratie na de Tweede Wereldoorlog. 
Opvallend in het interieur is verder de pisci-
na in het koor. Deze is opmerkelijk hoog ge-
plaatst, op ruim 1.40 m hoogte.5 Een piscina 
diende als wasbekken waarin de priester zijn 
handen kon wassen. Door de waterafloop 
naar buiten gingen eventuele resten van de 
hostie, ofwel van het lichaam van Christus, 
niet verloren: ze kwamen terecht op de ge-
wijde grond van het kerkhof. 
Van oude datum is ook de doopvont, die 
omstreeks 1200 gemaakt zal zijn. De doop-
vont is afkomstig uit de kerk van Heveskes, 
waar hij na de Reformatie verwijderd was. 
Pas aan het eind van de negentiende eeuw 
kwam hij weer boven de grond.6

Tijdens de bevrijdingsdagen van 1945 is zo-
wel het zeventiende-eeuwse meubilair als 
het achttiende-eeuwse orgel in vlammen 
opgegaan. Het huidige meubilair, inclusief 
de kansel, is van recente datum. 7

Toren
Bij de restauratie na de Tweede Wereldoor-
log is de dakruiter op de westgevel vervan-
gen door de huidige, voor de westgevel ge-
plaatste toren. De klok uit 1796 was in 1943 
door de Duitsers in beslag genomen en 
afgevoerd. Op de nieuwe klok is het drama 
van de laatste oorlog prachtig verwoord:
 
‘De oude klok, die zo lang tot Gods eer 
mocht trillen, moest onder ’t bruut ge-
weld, versmelten en verstillen. Ik roep 
opnieuw Gods goedheid uit en breng het 
volk tesaam, in ’t vrij Termunten tot een 
dankbaar loven van Gods naam’.8 

Kerkgangers toen
De kerkenraad had het vroeger regelma-
tig te stellen met kerkgangers die zich niet 
‘christelijk’ genoeg gedroegen. In 1678 had 
Walrick Jansen bijvoorbeeld ruzie met zijn 
schoondochter Aefke, die hij uitschold voor 

een ‘duvelsche Hoer’ en met een mes be-
dreigd zou hebben. Hij verweet haar na-
melijk dat zij ‘met een ander knegt te veel 
gemeenschap had, en weinigh daghte aen 
haer man die op een gevaerlijke reise naer 
Groenlant was’. Buren namen het voor 
Aefke op. Zijzelf voelde zich zo in haar eer 
aangetast, dat ze niet inging op een verzoe-
ningspoging. 
Regelmatig stelde de kerkenraad iemand 
wegens dronkenschap onder censuur. De 
beschuldigde kon een vermaning krijgen, 
geweerd worden van het Avondmaal of zelfs 
de toegang tot de kerk ontzegd worden. 
In 1700 speelde er een lastige kwestie toen 
Reinder Heddes Glasemaker met zijn nicht-
je, de dochter van de zus 
van zijn overleden vrouw, 
trouwde. Het huwelijk vond 
plaats over de grens in 
Oost-Friesland, omdat men 
dit in Nederland wegens 
‘bloedschande’ verbood. 
Glasemaker werd door de 
kerkenraad van Termunten 
geschorst, maar toen de 
theologen uit de classis er 
onderling niet uitkwamen, 
werd hij weer in de kerk 
toegelaten.9 
Problemen van een heel 
andere orde werden in de 
geschiedenis van Termun-
ten veroorzaakt door het 
water. Voor een dorp zo vlak 
onder de dijk was dat een 
grote bedreiging. Tijdens de 
Sint-Maartensvloed in 1686 braken de dijken 
en spoelde het koude water in een enorme 
vloed door het dorp. Er was geen ontsnap-
pen aan. Alleen in Termunten vielen al 223 
doden, een groot deel van de bevolking. 
Overal dreven lijken van mensen en beesten. 
Een groep mensen vluchtte in doodsangst 
in een hooiberg die van Termunterzijl naar 
Woldendorp dreef. De hooiberg vloog echter 
in brand ‘door het vuyr, hetwelcke sy mede 
genomen hadden’, om zich te verwarmen. 
Het leek zo angstig voor de toeschouwer 
‘dat het niet anders scheen als of Hemel en 
Aarde vergingen en de laatste dagh geko-
men waare’.10
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