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ter gelegenheid van Tsjerkepaad 2017

De geschiedenis 
van de  

Gereformeerde 
kerk 

Sexbierum 
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Begin 19e eeuw  

± 1816: 

.In Nederland was de Hervormde Kerk 

 de protestantse kerk van Nederland 

.Benoemingen in de kerk werden gedaan 

 door het Ministerie van Eredienst 

.Koning Willem I was 

 het hoofd der kerk 
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De Afscheiding (1) 

.Meer en meer werd door sommigen  

 ervaren dat de Bijbelse leer onvoldoende 

 werd nageleefd 

.Voor eigen bijeenkomsten was een machtiging  

 nodig van de koning, deze werd niet verkregen 

.De prediking miste vaak de nodige diepgang 

.Men wilde zich afscheiden van de Hervormde Kerk 

 en een eigen kerk beginnen 
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De Afscheiding (2) 

.Vanuit het Groningse Ulrum kreeg 

de Afscheidingsbeweging voet aan 
de grond in Noord Nederland 

.Op 1 december 1835 werd de afgescheiden 

gemeente van Sexbierum gevestigd:              
de Christelijk Gereformeerde Kerk 
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Samenkomsten 
.Er werd stiekem gekerkt: bijeenkomsten werden 

 georganiseerd in huiskamers en schuurtjes 

.Er werden boetes opgelegd van 

 soms een half jaarsalaris 

.Bijeenkomsten van meer dan 20 personen  

 waren verboden 

.Waar dit toch gebeurde, kreeg de politie de 

 opdracht van de Grietman (burgemeester) om  

 proces verbaal op te maken 
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.Onder Koning Willem II komt  

 er meer vrijheid van de kant  

 van de overheid 

.De kerk werd bij het Ministerie van 

 Eredienst ingeschreven als: 

 Christelijke Afgescheiden Gemeente 

1840: een nieuwe Koning 
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Emigratie 
.De druk en spanning –ook van overheidswege- 

 waren te groot geweest 

.Velen zoeken een beter bestaan in een 

 nieuw vaderland, predikanten nemen hierbij 

 vaak de leiding (o.a. Ds. Ypma van Hallum) 

.In 1845 verliest de afgescheiden gemeente 

te  Sexbierum mogelijk de helft van haar le-
den  bij de landverhuizingen 
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.De schuur wordt omgebouwd tot kerkzaal 

Schuur Achterom (1) 
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Schuur Achterom (2) 
.De ingang van de kerk is via de steeg (pijl) aan de 

 Nije Buorren, tussen nr. 8 en 9 (2017: naast Coop) 

.Het huis Nije Buorren 6 

 (zie kader) wordt  

 de pastorie 

.De predikant heeft z’n 

 studeerkamer op de 

 bovenverdieping 
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Schuur Achterom (3) 
.Bij de afbraak van de schuur (ca. 1989) zijn de  

 witte binten en de kerkramen nog duidelijk 

 zichtbaar 
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Ds. H.A. de Vos  

1841-1843 

Ds. Y. Veenstra  

1844-1848 

Ds. B. Amsing  

1852-1859 

Ds. P. Medema  

1859-1865 / 1868-1877 

Ds. J. Bakker  

1877-1882 
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Gemeentegroei (1) 
.De gemeente groeit gestaag, de schuur  

 wordt te klein 

.Het huis met grote tuin Terp 7 wordt gekocht 

.Koopprijs 

 hfl. 5.350,00 
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Bouw nieuwe kerk 
.Plan is om in de tuin van Terp 7 een nieuwe kerk 

 te bouwen 
.Na een aanbesteding wordt het werk gegund 
aan Aannemer E. Kool te Berlikum 

.Totale kosten hfl. 6.130,00 

.Oude schuur +  

 pastorie worden  

 verkocht voor  

 hfl. 4.236,00 
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Kerk Achterom nr. 2 (1879-1927) 
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Evangelisatie in Wijnaldum 

.In 1884 wordt er door de afgescheiden kerk een 

 evangelisatiepost geopend in Wijnaldum 

.Veel predikanten 

 hebben als student  

 in Wijnaldum het  

 preken geleerd 

.De post wordt in 

 1972 opgeheven 


