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Maandeliik Nieuwsblad voor Garmerwolde
Thesinge en omstreken

Hoor de wind waait door de pijpen

Het orgel in Garmerwotde

Als de klokke n van de kerken in
onze dorp en luiden hoor je dat in
wijde omgeving. Van de orgel s,
die toch ook behoorl ijk gelu id
kunnen produceren, merken de
meeste mensen veel mind er.
Weliswaar belui steren de kerk
gangers hun muziek regelmatig
tijdens de kerkdienst , voor de
anderen zullen de orgels slechts
zelden klinken en dat is jammer.
Het fraaie, kleine orgeltje uit 1873
in de Nederlands Hervormde
Kerk van Thesinge en het impo
sante orgel uit 1851 in de enige
kerk van Garmerwolde zijn be
langrijk cultuurbezit waarvoor in
dit artikel aandacht wordt ge
vraagd . Het dient tevens als op
maat voor het kerkepadgebeu
ren in augustus 1986. Duizenden
zullen door de NCRV op pad ge
stuurd worden langs o.a. de oude
kerken van Garmerwolde en
Thesinge; de NCRV-televisie zal
haar opnamen op 12 augustus
uitzenden en velen zullen verrast
zijn over deze kerken met hun or
gels . Vaste organist Hein Peter

geiaargang

Nauta liet me de instrumenten
horen en zien.

Organ ist Hein Peter Nauta
Hein Peter Nauta speelt inmid
dels vier jaar op de orgels in
Garmerwolde en Thesinge, als
opvolger van Sieuwert Pilon .
Hein Peter: "Sieuwert was een
medestudent van mijn vroegere
leraar Peter Westerbr ink en
vroeg mij of in hier organist wilde
worden . Zelf kon hij een ander
baant je krijgen . Ik heb toen
proefgespeeld, niet voor de
kerkeraad maar meer om voor
mezelf uit te maken of ik het wil
de, en ik vond de orgels beslist
de moeite waard. Vooral het or
gel van Garmerwolde boeide me
door z'n vele mogelijkheden en
vaak fraaie klank, daarnaast is
het kleine orgel in Thesinge on
danks z'n eenvoud mooi en klinkt
het uitstekend in de ruimte van
de kerk . Toen ik vervolgens voor
het eerst in een kerkdienst ge
speeld had vonden ze mijn spel
goed genoeg en ik mocht blijven
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spelen. en nog altijd met veel ple
zier."

Hein Peter is 23 jaar oud en in de
stad Groningen geboren en ge
togen . In het ouderlijk huis stond
een harmonium dat zijn moeder
van thuis had meegekregen. Als
zo'n instrument er staat is het
voor de hand liggend dat de kin
deren er les op krijgen . "Ik was
met twee zusjes op les bij de
vroegere organist van de Stad
sparkkerk in de stad , de heer A.
Wegenaar. Die had thuis ook een
harmonium staan en onderrichte
ons heel traditioneel ion het har
moniumspel, ieder van ons kreeg
een kwartier de tijd waarbij we op
elkaar moesten wachten. Het
werd beter toen ik op les ging bij
Peter Weste rbrink , een nu be
kende Groninger organist. We
deden dat op het orgel van de
Ark, een Gereformeerde kerk in
Helpman. Ik kreeg toen ook de
sleutel van die kerk zodat ik vele

Het orgel in Thesinge (foto's : Jos de Vries)

uren in de kerk doorbracht met
oefenen en improviseren, soms
tot diep in de nacht terwijl leef
tijdgenoten in de kroeg zaten .
Maar het lawaai dat ik af en toe
maakte deed niet onder voor een
drukke discotheek. Ik heb er veel
geleerd en kreeg van Peter goed
les. In die tijd begon ik bovendien
veel orgel te spelen tijdens kerk
diensten, bijvoorbeeld in bejaar
dentehuizen en verpleegtehui
zen. "

Als opleiding heeft Hein Peter de
HAVO gedaan, daarna een
vooropleiding voor het conser
vatorium en hij zit nu al3 jaar op
het Stedelijk Conservatatorium
in Leeuwarden, met als hoofdvak
kerkorgel en als bijvak piano. " In
feite word ik opgeleid als mu
ziekdocent aan een muziek
school. Daarbij is het heel goed
mogelijk kerkorgel te blijven spe
len tijdens diensten en de mees
ten doen dat ook, als of niet ge
combineerd met de functie van
cantor (leider van de zang in ker
ken) . Door de week ben in dus in



Organist Hein Peter Nauta (toto:

Jos de Vries)

Leeuwarden en in het weekend
geef ik, vooral in Hoogkerk, les
en speel ik afwisselend in Gar
merwolde en Thes inge ."

Ik vroeg wat er nou zo mooi is aan
een orgel. Hein Peter : "Het be
langr ijkste vind ik de enorme
mogelijkheden die het instrument
biedt. Je kunt er zoveel verschil
lende soorten klanken en combi
naties van klanken uithalen . En
dat klinkt dan in een grote ruimte
die mede het karakter va de or
gelmuziek bepaalt. In beide ker
ken is het orgel mooi afgestemd
op de ruimte . Toch kan het zijn
dat het orgel in Garmerwolde ge
bouwd is voor de originele, gro
tere kerk (een deel van het schip
is in 1859 afgebroken terwijl het
orgel uit 1851 stamt) en later niet
voor een kleinere ruimte bijge
steld is.
Aantrekkelijk is verder dat elk or
gel steeds zijn eigen karakter
heeft . Zo heeft een eenvoudig or
gel als in Thesinge één manuaal
(toetsenbord), in Garmerwolde
heeft het orge l fwee manualen.
In beide kerken is een zogeheten
aangehangen pedaal. Maar or
gels kunnen meer manua len en
een uitgebreider pedaal hebben .
Dan kunnen de registers (waar
me je een bepaald soort pijpen
laat klinken , bijvoorbeeld de
prestanten en de fluiten) onder
ling erg verschillen en is het pijp
werk door z'n constructie van in-

vloed. Bovendien speelt het
bouwjaar een belangrijke rol om
dat elke tijd zijn eigen kenme r
kende orgels heeft voortge
bracht. Je kunt je voorstellen dat
het bijzonder boeiend is om op
meer orgels te spelen want je
hebt steeds weer een ander in
strument onder handen."

Gemeentezang
Het begele iden van de gemeen 
tezang is een aparte kunst. De
eerste opdracht is natuurl ijk om
vanuit de stad Groningen op tijd
voor de dienst aanwezig te zijn .
"Dat is me tot nu toe gelukt. Van
't winter was het wel een keer op
het nippertje. Mijn oude , rode
Dafje uit 1977 gleed op de gladde
wegen alle kanten uit en vert ikte
het om naar de dorpen te rijden.
Gelukkig was ik nog niet ver van
huis zodat ik de auto van m'n va
der kon pakken . Vlak voor de
dienst kwam ik de kerk van The
singe binnen waar de eerste re
serve Bertus Kol al enigsz ins ner
veus op de uitkijk stond . Nu kan
hij best spelen maar het is toch
wel spannend om dat onvoorbe
reid te doen .
Het begele iden van de kerkgan
gers vergt een bepaalde tech
niek. Je moet met een voorspel
beginnen en de mensen duidelijk
maken wanneer ze met zingen
kunnen beginnen. Het is de kunst
om hen met het orgelspel tot
mooi gezang te inspireren .
Meestal gaat dat goed maar het
is ook wel gebeurd dat ik het
voorspel van een gezang Lp.v ,
een psalm speelde of dat ik ver
keerd op het liturg iebriefje van de
koster gekeken had. Als je dat op
tijd in de gaten hebt, kun je al
inmproviserend, nog naar het
goede lied toewerken. Als red
dende engel stond eens dominee
C. de Vries op de kansel die me,
terecht, na mijn voorspel toeriep:
"Hein Peter, volgens mij heb jij
een verkeerd lied" . Een pijnl ijk
moment, hoor !"
Het orge l van Garmerwolde is
aan een grote onderhoudsbeurt
toe. Het is inmiddels voor res-

tauratie aangemeld al kan het
nog wel even duren voordat
subsidie daarvoor toegekend
wordt. Er is wellicht één à twee
ton voor nodig. Dit maakt wel
begrijpelijk dat het orgel , vooral
's winters, kuren kan vertonen .
"Soms blijft er een toon vastzit
ten, een hanger noemen we dat ,
met als gevolg dat je bepaalde
registers of nog erger een heel
manuaal niet meer kunt gebru i
ken. Het vergt dan al mijn impro 
visatievermogen om de ge
meente niets te laten merken en
tot het eind van het lied te bren
gen."

Orgel op de brug
Lichte mankementen aan het or
gel kan Hein Peter zelf verhel
pen . Hij duikt dan het orgel in met
gereedschap en repareert waar
dat nodig is. De binnenkant van
een orgel is trouwens een knap
stuk werk . Zo zullen de meeste
mensen denken dat de pijpen in
het front , die je vanuit de kerk 
banken kunt zien , het gehele
pijpwerk vormen . Achter dit front
staan echter in de orgelkast nog
vele pijpen . Het is zelfs zo dat
sommige pijpen in het front er
maar voor de sier staan om de
buitenkant tot een harmonisch
geheel te maken.
De pijpen zijn meestal gemaakt
van een combinatie van ' /3 tin en
2/3 lood. Ook zijn er een aantal
houten pijpen . AI die pijpen staan
in twee verdiep ingen op zoge
naamde windladen opgesteld (in
Garmerwolde tenminste , in The
singe is het allemaal wat klein
schaliger) . In die windladen
wordt een door een electromotor
aangedreven blaasbalg constant
lucht gepompt, die de pijpen op
het door de organist gekozen
moment lucht en dus geluid
geeft . Vroeger was dat hard wer
ken omdat toen die luchtdruk met
de hand , door te pompen . moest
worden geproduceerd.
Je kunt dus werkelijk het orgel
inlopen. Hein Peter demonstreert
het me door , terwijl ik boven het
orgel sta, een stel pijpen tot klin-

ken te brengen. Het is verba
zingwekkend hoeveel lawaai ook
de kleinste pijpen kunnen ma
ken. Pracht ig is het om al die zo
verschillende tonen nu eens
dichtbij en dan weer ergens ach
ter in het orgel vanuit de pijpen
te horen komen . Daar kan geen
muziekinstallat ie tegenop .
Minstens één keer per jaar wor 
den de orgels gestemd . Orgel
bouwer en -stemmer Mense Rui
ter uit Zuidwolde doet er een hele
dag over om het orgel op peil te
krijgen. Elk type pijp heeft een ei
gen stemmethode, het is preci
siewerk zoals alleen een vakman
kan leveren.

Het orgel van Garmerwolde
Het orgel is in de jaren 1849
1851 vervaardigd door de in het
noorden bekende orgelbouwer
Petrus van Oeckelen uit Haren .
Hij kreeg daar 15.000,- voor . Dit
blijkt uit een rapport dat in 1974
door de organist Klaas Bolt over
het instrument is opgesteld met
het oog op een mogelijke res
tauratie -aanvraag. Het kwam
kortgeleden tevoorschijn uit een
kist met kerkstukken die de kerk
voogd W. Groenewold aan do
minee C. de Vries-Batenburg
overdroeg bij zijn vertrek. Daarin
is tevens de originele opdracht
aan genoemde orgelbouwer op
genomen. In 18 artikelen is
nauwkeurig omschreven wat het
voor een orgel moest worden.
Bijvoorbeeld Artikel 3. Over het
pijpwerk:

Dispos itie

Manuaal of hoofdwerk

No. 1. Prestant 8 voet groot C
in het front van Engels
Bloktin

No. 2. Bourdon 16 vt, wijd men
suur groot en klein Oc
taaf van Wagenschot

No. 3. Octaaf 4 Vl.
No. 4. Wijd gedakt 8 Vl. groot

octaaf van Wagenschot
No. 5. Prestant 16 Vl. discant
No. 6. Nachthoren 4 Vl.

Tekst op het orgel in Thesinge (1010: Jos de Vries Pijpenwerk in het orgel van Garmerwolde (folo : Jo s de Vries)



No. 7. Octaaf 2 vt.
No. 8. Quint gedekt 3 vt,
No. 9. Mixtuur 3 en 4 sterk , uit

2 vl . gehalveerd
No. 10. Fagot 16 vt, gehalveerd
No. 11. Trompet 8 vl . gehal

veerd

Boven -Manuaal

No. 1. Prestant 8 voet. groot F
in het front van Engels
Bloktin

No. 2. Holpijp 8 vl . groot octaa f
van Wagenschot

No. 3. Holfluit 8 vl . beide on-
derste octaven gedekt

No. 4. Viola de Gamba 8 vl .
No. 5. OCtaaf 4 vl .
No. 6. Fluit 4 vt.
No. 7. Carillon 3 sterk vanaf

klein G
No. 8. Woudflu it 2 vt.
No. 9. Vox humana 8 vt, met

vrij zwevende tongen

Van de fagot 16vl . en de Trompet
8 vt. zijn in de Tweed e Wereld
oor log waarschijnlijk koge ls ge
maakt. De Vox humana is niet
meer te genieten . Voor de mees
te lezers zal bovenstaande aba
cadabra zijn, een orgelkenner
weet nu wat het voor een orgel
is.
In twe e jaar moest van Oeckelen
het orgel klaar hebben, anders
zou hij op bestek1ermijnen twint ig
gulden gekort worden . Ik geloof
dat het hem gelukt is.
Een en ander werd door de
Kerkvoogden en Notabelen der
Hervormde Gemeente op 18 de
cember 1848 onderte kend, te
weten H. T. Emmelkamp , D. G.
van Dijk, K. R. Wi9boldus, G.
Benthem Redding ius, T. K.
Bouwman, J. A. Eerker Smidt , H.
K. Nleboer, R. H. Hilbrands en R.
D. van Bruggen . Er zullen van
voorouders van huidige dorps 
bewoners bijzitten.

Het orgel van Thesinge
De staat van onderhoud van het
orgel van Thes inge is beduidend
bete r. Bij de laatste restauratie
van de kerk is het instrument

InstaliatiebeQijf

Fa. W. KOOI & Zn,

MIDDELBERT
050-416263

ENGELBERT
000--41 6217

GAS-WATER
ELECTRA

meegenomen. Roelof Meijer uit
Veendam heeft het orgel in 1873
gebouwd. Het is een klein orgel
met een mooie klank en een
prachtig front. Het heeft één
manuaal en een aangehangen
pedaal van C - B. Het kent de
volgende registers :
Prestant 8 voet
Bourdon 8 voet
Viola 8 voet
Ocxtaaf 4 voet
Fluit 4 voet
OCtaaf 2 voet
Corne t
Vent il
Ook dit instrument past , zoals
Hein Peter stelt, goed in de ruim
te van de kerk. Het is eigendom
van de Stichting Groninger Ker
ken terwijl het orgel in Garmer
wolde eigendom van de kerkel ij
ke gemeen te is.

Tenslotte
Tijdens de kerkepad-druk1e zui
len de orgels regelmatig be
speeld worden . Ik kan de niet
kerke lijken en de anders-kerke
lijken uit onze dorpen aanraden
eens te gaan luisteren naar hun
muziek. Net als de muziekkorp
sen hoort het orgel bij het dorp .
Toen het orge l zijn geschiedenis
begon was het nog draagbaar,
nu is het opgeborgen in het
kerkgebouw. Het muziekkorps
komt naar z'n luisteraars toe, ik
nodig een ieder uit om op één van
de kerkepad-dagen (16 en 23
augustus a.s.) eens naar de or
gelmuziek toe te komen . De
blaasbalgen zullen hun uiterste
best doen .

Jos de Vries

WISTUDAT ...

er 'n vergissing is gemaak1in de
G. + T. E. van juni in 't stuk van
de "Bazar" . Niet Co r van Tilburg
maar Lily van Tilburg had de 1e
prijs van de schutters!! Eerlijk is
eerlijk!

toto: Liesbelh Hotstra

De laatste
schooldag op
basisschool
" d e Til"

Vrijdag 4 juli 1986 hadden we de
laatste schooldag. We gingen
tenten bouwen in de voortuin van
Ritsema . Iedereen nam wel wat
mee. Bijvoorbeeld wasrekken.
lakens, spelletjes of boeken . Er
stonden zeker 10 tenten met er
in een groepje van 5 of 6 kinderen
uit verschillende klassen . Na een
tijdje kwam juf Annita vragen of
we nog naar de bibliobus moes
ten, om boeken te ruilen. Even
tjes later weer kwam meester

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk

3 aug : 9.30 Ds. Feenstra, Ze
ven huizen
2.30 Ds. Feenstra, Zeven
huizen

10 aug: 9.30 Ds. van de Peppel,
Assen
2.30 Drs. Reinders, Ten
Boer
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Goederen gebracht
in de L. v. d Veensuaat 3
Garmerwo lde.
(050-4 /304 5)
worden vnïdagavond
thuis gebracht

Tevens .
Suéde-re';ligtf1g.
stoppage en
kledingreparalie.

Goed voor uw goed

Smid of we ook wat drinken wil
den ; natuurlijk wel. Toen moch
ten we weer spelle tjes doen. Het
was ongeveer 12 uur toen we
gingen eten. We kregen een bol
letje brood met knakworst (mos
terd en ketchup naar keuze werd
voor gezorgd). Daarna nog een
paar bolletjes met kaas .
Na het eten gingen we gezel 
schapsspelen en kringspellen
doen . Onder anderen stoelen 
dans , schipper mag ik overvaren
enz. enz.. Na de spelletjes om
ongeveer 2 uur mochten we naar
huis. Je mocht eventueel ook
verkleed op school komen .

Geert en Wijtse Hoekstra

Thesinge·
Garmerwolde

17 aug : 10.00 gezamenlijke
dienst in de Ned. Herv. kerk
te Garmerwolde: Ds. de
Vries -Batenburg
2.30 Drs. Oldenhuis. Kollum

24 aug: 9.30 Ds. Jurjens, Gro
ningen
2.30 Ds. van Wieren, Leek

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Boveq-hd

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen
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RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624

W<rlplaats ' s maandag. do gehoIe
dag gesIo18n.



Gaarmwolder stroatmaart
Op vaier juli is veur de zesde keer
Gaarmwolder stroa lmaart holl'n .
Een grunnings woord veur "bra
de rie" is nait Ie vind'n.
't Was gelu kkig nait zo waarm
meer, allain wat winderig, Elk joar
sloa je d'r weer verboasd over
wèl d' r weer met 'n kroam sloan
en woarmil ze d'r stoan .
D'r zèltoch wel wat an verdaind
wodd'n aans kwaam'n ze ja nail
weer.
'I Is Ie hoop 'n dat de verainens
dei d'r stonn'n ook an heurtrekk'n
kom m'n benn 'n, wanl 'I vragt al
lied hail wat veurberaid'ns . En 't
is elke keer moar weer öfwacht'n
ol 'I lopt of nait.
Dizze keer waar 'n d'r ook jongelu
bie, dei mit woare koopmans
kunst peba aiern heur speu lgoud,
wao r ze zich nou te groot veur
vuil'n, te verkoop'n .
'n Verzoameloar pebaierde zien
stain 'n an de man te breng'n. Hai
har d'r warempel 'n echte oller
wetse kassa bie . Woar of ze 't
geld an oetgeem'n zoll 'n wizz'n
ze nog nait.
Zo drok as aander joar'n is 't nait
west, en 'I was ook nait zo ge
zellig . Zöl dal toch an 'I weer
leeg'n hemm'n of kwam 't deur
dal er in Ten Boer kerm is was .
Ken d'r nait 'n beetje overlegd
wodd 'n dal er nait tegeliek in !Wei
dörp 'n van de gemainte wal te
dounis?
Deur dei kermis in Ten Boer
konn 'n wie gain euliekouk'n en
noga van bekende ploatsge
noot'n eet'n . En dat hèt ons wel
begroot.
Zo l d'r nog ais weer koukhakk'n
komm'n kenn'n?
'n Ollerwetse sport dei vrouger
op bouldoag'n doan wör en
woarvan 'n hailboel jongelu nail
wait'n wat'is.
Vrouger ging de voader van 'I ge
zin mit 'n schone rooie buusdoukl
noar bou ldag . Veur 'n poar cint'n
- sums ook veur niks - kwam hai
den mit gesloag'n kouk in buus
douk loes. Dat'er wel ais 'n beet je

Uwlxbbde_...m1

Schildersbedrijf
H. HOFSTEDE

verf - glas - behang 
k lompen - laarzen 

zaden

9797 PC Thesinge,
G. N. Schutterlaan 28 ,
telefoon 05902-1 957

zaand of zoagmeel an zat was
nail zo slim . Zaand schuurt de
moag .
Op zo 'n stroatmaart is elk en ain
op 'n kopie oet. Ol 't altied lukt is
'n !Weide.
Je zain ook nog wee r ais olie be
kend 'n, doarom zol 'I wel oardeg
weez'n as dizze stroatmaart in
staand holl 'n wör, moar dèn mos
d'r ainlieks 'n stukj e mez iek bie.
Dal hem m'n wie mist. 'n Draa iör
gel huur'n zol dat zo duur
weez 'n? 'I Kon wel ais 'n boel
meer gezel[ighaid breng 'n.

Braderie

Mevrouw Jansje Dijkstra heeft
hel sprei van de Plattelands
vrouwen gewonnen. Het tafella
ken ging naar de heer J. Nienhuis
uit Ten Boer .

Sjoelen "Wester" : 1. E. TerpsIra,
2. E.D. Post , 3 . A. Buringa.

De mand met boodschappen van
de Vrouwenraad is gewonnen
door de heer R. V.d. Molen .

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

Oude Rijksweg 9
Gannerwolde
050-416425

Wandelend koffiepak (1010: Jas de

Vries)

De Leeuw moet blijven, ook op de braderie werd daar hard voor ge
vochten door verkoop van lekkere koek (foto : Jas de Vries)
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WINKËLCENTRUM LEWENBORG GRON INGEN TELEFOON 050-410508 .

volledige schoenreparaties
sleutelshop
alle slijpwerk

KA.JUIT 252 LEWENRORG



Oldernmiddag

Grote aanmoediging is het halve trekwerk (toto : Jas de Vries)

513 pot

3n pnt

373 pot
367 pot
334 pot

303 ent

Aan de door de Noord Neder
landse Motor- en Autoclub geor
ganiseerde puzzelri t namen op
zate rdagavond 5-7-86 33 auto's
met rond de 100 inzittenden deel.
Een groot succes . Met de vaak
verraderlijke opdrachten had de
familie Kiel uit Garmerwolde de
meeste moeite: 46 punten, vol
doende voor de aanmoedigings
prijs . Vanuit Café de Leeuw de
uitslag :

1. S. vanWeerden. 'Eemskanaal

2. H. Veninga. Garmerwolde

3. J. V.d. Tuuk. Garmerwolde
4. G. Bouwman. Thesinge

5. P.J. Ganzeveld, Garmerwolde

6. G. J. vanDijk. Thesinge

Prijsuitreiking puzzelrit 5-7-'86.
Bloemen en een plastic zak met
inhoud voor de van Weerdens.
Let op de ruitjeskleren! (toto's : Jas

de Vries)

Janna Hazeveld

Was t veurig jaar kold en regen,
dizze keer was t smoo rhait. Der
waren toch ook oareg wat lu op
oafkommen.
t Koor van de Grunneger Spraak
haar van alles op t program .
Verskes in t Hebreeuws, Duuts ,
Engels , Nederl ands en vanzulf
in t Grunnegs.
Ze waren in Grunneg er kostuum,
waar je taal waarm van kregen
als je der naar keken. Mor t leek
wel mooi.
Op toafels lagen papieren mit
teksten van verskes, zodat wie
sums ook mit zingen kannen .
Ook waren der nog paar vraauw
lu, dij veurdrachten deden . Veu
ral de leste kreeg de lachers op
heur hand mit heur verte lsels
over n schurreldouk, n pak van
Wilson en Glenny en over
schou ljuffro uw dij ietsie, pietsie,
wiets ie mag stikken in heur
fietsie .
We werden ook nog paar keer
trakteerd deur de Vrouwenroad.
t Was echt een halle gezellige
opening van de feestweek.

7 pntn
4 pntn
2 pntn
opntn

4 pntn
Opntn

Dames:
1.GEO
2. Wester

5. Toneelver. 'Wester"
6. GEO zaterdag
7. Kweker ij Veens tra
8. IJsvereniging Presto

14 pntn
12 pntn
9 pntn
8 pntn

Uitslag :
Heren :
1. Café Jägermeister
2.landbouw
3. GEO zondag
4.PJG

Touwtrekken
Garmerwolde

Uitslag verloting
Dorpsbelangen

De prijzen zijn gevallen op :
1551.1166,2151 ,2982,1347
1192,2473,1 525,1102,1040
2910,1 326, 1539, 1959, 1933
1197 .
Prijzen kunnen worden afge
haald bij mevrouw Trijn Haven
ga, Oude rijksweg 9, Garmer
walde voor 1 september 1986.
Niet opgehaalde prijzen verval
len aan de verenigi ng.

Eretribune bij het touwtrekken (toto : Jas de Vries)

GEZI EN...

Voor uw :

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050416244

Oude Rijksweg 6
Gannervvolde

Voor aardappelen,
groenten, fruit, exotische
vruchten en primeurs
gaat U naar de

echte
Groenteman

;l,
Groentehal
VEGTER
Ten Boer

Tel. 2592 - Ten Boer
Tel. 1368 - St . Annen



Hondervijftig jaar kerkgeschiedenis

Gereformeerde kerk en pastorie te Thesinge

De huidige bewoners van de
pastorie van de Gereformeerde
kerk in Thesinge, Dick Sybenga
en Annita Sybenga-Reijmerink,
hebben op verzoek van de kerke
raad een 80 pagina's tellend
boekwerkje samengesteld over
de geschiedenis van de gerefor
meerde kerk in Thesinge .
Door de al jarenlang bestaande
interesse van Dick in het naplui
zen van de af- en herkomst van
zijn familie kennen zij de weg in
het Rijksarchief in Groningen.
Het speurwerk hebben zij met
veel plezier verricht. Dick kwam
aan de weet dat zijn voorouders
een grote rol hebben gespeeld
in de geschiedenis van de The
singer Gereformeerde kerk. Ook
bleek hen dat veel Thesingers
familie van elkaarzijn . Daarover
zou je op zich een heel boek
werkje kunnen maken, vertelden
zij. Wie weet komen ze daar nog
eens aan toe! Over de tot stand
koming van het boekwerkje en
over de inhoud willen Dick en
Annita wel iets vertellen.

In september '85 heeft men het
feit herdacht dat een groep men
sen zich 150 jaar geleden van de
Ned. Hervormde kerk van The
singe afscheidde.Zij stichten een
eigen kerkgemeenschap, die zij
de Christelijk Afgescheiden Ge
meente noemden. Naar aanlei
ding van deze herdenking is een
groep mensen in de notulen boe
ken gedoken en heeft men een
aantal zaken op papier gezet die
interessant zouden zijn . In no
vember vroeg de kerkeraad aan
ons of we alles aan elkaar wilden
breien en er een boekwerkje van
wilden maken. We hebben alle
notulen weer doorgeworsteld, we
hebben wat oude documenlen
en foto's opgezocht en rond Pa
sen vonden we dat hetgeen we
hadden maar genoeg moest zijn,

hoewel alles nog niet volledig
was.
Hel duurde wat langer bij de
drukker dan de bedoeling was
maar begin juli konden we de
boekjes eindelijk halen.

...NIET MET STEEN
EN HOUT ALLEEN...
Dit is de titel van het boekje en
hier volgt in 't kort de inhoud:
In 1816 kreeg de Nederlands
Hervormde kerk een andere or
ganisat ie. Er waren mensen die
dat een slechte zaak vonden om
dat vragen over geloven en belij
den op de achtergrond zouden

komen te staan en de predikan
ten in feite konden prediken wat
ze maar wilden. Eén van de be
kendste tegenstanders van Ds.
De Cock uit Ulrum . Samen met
Ds. Scholte uilDoeveren ging hij
in 1834 over lot afsche iding van
de Hervormde kerk . Ook in The
singe zijn mensen, waaronder
Hendrik Everts Dijk, Johannes
Hendericus Dekens en Klaas Jan
Bouwman , die de mening van
Ds. De Cock delen.
Zij bezoeken zijn diensten regel
matig hetgeen tot grote onge 
rustheid leidt bij o.a. Ds. Buisman
van Thes inge.

Op zondag 27 september 1835
komt Ds. De Cock bij H. E. Dijk
voor 18 persone n preken en hij
stelt voor een gemeente te stich
ten. Er worden ouderlingen en
diakenen gekozen en kinderen
gedoopt. Dit is het officiële begin
van de Chr . Afgescheiden Ge
meente. De gemeente groeit
steeds meer. Men koopt een huis
(thans café Molenzicht) en ver
bouwt dit lot kerk. Dit pand heeft
tol 1876 dienst gedaan, dan
wordt het huidige gebouw in ge
bruik genomen. De galerij en het
orgel zijn er in 1916 gebouwd.
Inmiddels heeft de kerk in 1869
de naam "Christelijk Gerefor
meerde Kerk" en in 1892 de
naam "Gereformeerde Kerk"
gekregen. In 1939 is er onenig 
heid en splitst de kerk zich in
twee groepen; de Gereformeer
de en de Chr . Gereformeerde
Kerk.

Het boek bevat foto 's van diverse
predikanten, de kerk en pastorie
door de jaren heen, bladzijden uit
de arch iefboeken, brieven en
plattegronden . Ook staan er fo
to's in van jongerenclubs en
zangverenigingen en een lijst
van de predikanten en ambts
dragers met enkele gegevens
over hun af- en herkomst.

De kerkeraad heeft elk gerefor
meerd gezin een boekje gege
ven, maar er is nog een voorraad
over voor mensen die geïnteres
seerd zijn . Dezen zijn à f10,- af
te halen bij Dick en Annita in de
pastorie. Bestellen kunt U ook
door middel van f14 ,75 (dit is in
clusief portokoste n) over te ma
ken op nr. 32 .07.04.017 van de
Rabo-bank te Garmerwolde. Het
gironummer van de bank is
916938. Dit dan omschreven met
"Gedenkboek" le n name van de
Gereformeerde kerk en U krijgl
een exemplaar thuis gestuurd.

Truus Top I

Ik zeg, jebank moet
dicht inde buurt zijn...

Inderdaad . Geld moet u bij de hand
hebben. Betalingen moet u even kunnen
regelen. En daarom moet uw bank dicht
in de buurt zijn.

Voor de Rabobank hoeft u niet
ver te gaan ...

Rabobank ~
Buurtbank.



DELAATSTE
PEUTERSPEELZAALMIDDAG
VOOR DE VAKANTIE

winkelcentrum "Iowenborgh
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Bij voldoende belangstelling start
er in september weer een kursus
jazz-ballet in Thesinge. Dit zal
zijn op de dinsdagavond van
19.00-20.00 uur . Bélangstellen
den kunnen zich opgeven bij
Yvonne Tanamal , tel. 050
420158.

Een recept van het Hoge land,
een prima idee om van oud brood
nog iets lekkers te maken.

Jazzballet

Joanne van der Meu len

Verdeel het brood in grove stuk
ken. Klop de eieren 10 5 met de
melk . Schenk dit over het brood
en laat het brood hierin een poos
je weken. Schil de appels en snij
het vruchtvlees in stukjes, pers
dan de citroen uit en sprenkel het
sap over de stukjes appel , en
schep ook de rozijnen hierdoor.
Schep dit alles met de suiker en
de kaneelpoeder door het brood .
Doe het mengsel in een ingevette
ovenschaal en bestrooi de mas 
sa met de rest van de suiker. Zet
het brood schoteltje in een mat ig
warme oven en bak het in 30-40
min . gaar, tot er een bruin kostje
op komt.

Als warm hapje is dit "bakkers
verdrait" heel lekke r.

Benodigdheden:
± 12 sneetjes oud brood
4 kleine eie ren
'12 liter melk
2 appels
1 citroen
2 eetlepels rozijnen
6 eetlepels suikers (of een

vervangende zoetstof)
1 eetlepel kaneelpoeder
bote r of margarine

RECEPT:
Bakkersverdrait

Het bestuur.

Hans van den berg ,
namens de V.P.T.T.

De uitslag was:
1. Rieks Vegter met 33 strafpun
ten. Evenals het vorig jaar mocht
hij de wisselbeker in ontvangst
nemen.
2. Arend Kol met 35 strafpu ten
en
3. Wolter Karsijns met 36 straf
punten .

56 werden strafpunten bere kend .
Uit het aantal teveel gereden ki
lometers bleek dat er maar één
echt verkeerd gereden was . De
ze behaalde dan ook het hoogst
aantal strafpunten, namelijk 132.

De drie winnaars kregen een
medaille, terwijl alle deelnemers
nog een herinner ingsmedaille
thuisbezorgd krijgen . Uit de re
akties van de deelnemers ver
namen we dat het weer een ge
zellige avond was geweest.

Nog even een belohe inlossen.
In het vorig nummer van de G&T
beloofde ik de totale opbrengst
van de feestdag ten bate van de
peuterspeelzaal te zullen geven.
We hebben helaas nog niet van
alle leveranciers de reken ing ge
kregen waardoor het exacte be
drag nog niet bekend is. Wel is
het duide lijk dat het gehoopte be
drag van
DU IZEND GULDEN
ruim is gehaald.
Ook is het belangrijkste doe l voor
het geld weten we nu: "Benja
min" zal, zo mogeli jk nog deze
zomer, grondig worden opge
knapt.

EEN LAATSTE
STAND VAN ZAKEN

Q~ lala Illm

'@;~ rnererna
geluld

Daarna word de rit nog eens ge
reden alvorens de stencils wor
den gemaakt. Er wordt dan ge
keken of alles er nog we l staat.
Dat dit nodig is bleek ook dit keer
weer. Twee borden waren ver
dwenen en er moest en dus nieu
we punten opgezocht worden.
Vlak voor de puzzel rit gehouden
wordt , wordt de route nog een
keer gereden, nu met het sten cil.
Wij doen alles om fouten te
voorkomen. Toch sluipt er nog
wel eens een foutje in.
Dit jaar hadden we er wat puz 
zeltjes bijgemaakt. Er moesten
Gron inger plaatsnamen gemaakt
worden uit woorden; bijv. " kar
kaste len" =Wagenborgen. Met
een kaart erbij bleek dit aardig te
lukken gezien het aanta l goede
antwoord en. Verde r moesten er
vragen beantwoord worden die
betrekking hadden op de omge
ving .
Om 10 uur moest iedereen bin
nen zijn en dat lukte allen . De
tocht was 58 km lang. Voor iede
re km meer dan 60 en minder dan

Tonnie en Jurjen , straks heel
veel plez ier op de Basisschool,
en voor iedereen een hele pret
ti ge vakantie.

HOUT, PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe pr ijzen

namens de ouderraad, Marian
Zijl.

• l e kwaliteit
• Ruime sortering
.. Goede servi ce
.. oo k voo r : Ijzerwa ren, verf ,

keuk ens . tu inhout, kasten

VRiJ BLIJVE ND PRIJSOPGAVE

ters op een lekker toetje met
slagroom, want het was voor
hem en Juqen echt de laatste
dag op de peuterspee lzaal.
Daarna ging en we in optocht te
rug naar "Benjamin" , waa r alle
kinderen nog eens door Jurien
Top werden getrakteerd op een
ijsje.
Met hele volle buiken gingen de
kinderen weer voldaan naar
huis.

GRAnS 8EZOAGING......-::::="

HOUTMARKT
NIJDAM

Woldweg 6-8 - Ruischerbrug 
Telefoon05 0-4 16 135

Gratis op maat

Op vrijdag 20 juni organ iseerde
de Verenig ing van Dorpsbelan
gen weer de puzzelrit voor auto's
en motoren. De deelname was
best dit jaar. Er deden 27 auto's
mee ; dit is twee meer dan vor ig
jaar. De meeste auto's ware n vol
zodat er 85 à 90 personen mee
deden.
Het bestuur had zijn best gedaan
om weer een moo ie route uitte
zetten. Uit de reakties ble ek dat
dit aardig gelukt was. De rit ging
rondom het Schildmeer. Omdat
ons dorp op het ogenblik in twe
eën is gesplitst vanwege de brug,
begon de rit in Ruischerbrug.
Zo 'n puzzel rit uitzetten kost het
bestuur heel wal tijd , hoewel het
altijd reuze gezellig is. Eerst zet
ten een paar leden van het be
stuur de route uit, waarna op een
andere avond de rest de route
rijdt en kontro leert op fouten.

Puzzelrit
Thesinge

WinkelcentJUm I...ewenborg
Groningen

Telefoon 050-414040

SHOPPYLAND BEDUM
Telefoon 059()(}-14384

C.J . C"'~van Slochteren

••••••
CAIEl'\

KADO's
VOOR HAAR EN HEM.

HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN.

Drie juli was het dan zover; de
laatste speelmiddag.
Alle kinderen mochten verkleed
naar de peuterspeelzaal komen
Het was een moo ie zomerdaç.
en zo gingen de peuters, juf Mar
jon en de ouders in optocht naar
de speelweide. Daar moch ten ze
heerlijk spelen op de glijbaan,
schommels en wip-wap.
Ondertussen werd en er panne
koeken gebakken die even later
door de peuters lekkers werden
opg epeuzeld. Ook werd er een
glaasje ranja bij gedronken . Voor
de ouders was er koff ie en zelf
gebakken cakejes. Lekker!
Tonni e Elem a trakteerde de peu-

(of: het afscheid van Jurjen
en Tonnie

••••••



Bejaardenreis
Thesinge
Woensdag 25 jun i gingen de be
jaarden van Thesinge aangevuld
met 5G+ ers een dagje op stap .
Om half 9 werd op 'Smidshouk'
in de bus gestapt en werd er
koers gezet naar Gron ingen om
via o.a. Paterswolde en Donde
ren in Vledder te komen, waar
koff ie werd gedronken in 'Berk en
Heuvel'. Na een half uurt je werd
weer gestart en ging het richting
Giethoorn. Hier werd de lunch
gebruikt en kregen we geIege
heid wat rond te wand elen . Op
zoek naar pal ing trof één van de
passagiers nog een oude be
kende, nl. Ome Jan , de paling 
boer. Deze staat ook altijd in
Gron ingen op de markt. Met een
plastic tasje met paling stapte de
passagier dan ook weer in de
bus.
Tegen half twee werd koers ge
zet naar Ossenzijl, waa r een
boenecht op het prog ramma
stond . De tocht ging door de
Weerribben, een natuurreser
vaat van Staatsbosbeheer. Dit is
een uniek gebied met veel water
en plantengroei. De stuurman
vertelde ons dat er hier veel ree
ën en vossen zijn, maar het riet

Stoomfluitjes
Te koop aangeboden:
- 1 paar voetbalschoenen, merk

Pony; is éénmaal op gespeeld.
Maat 43. Prijs nader overee n
te komen .

- een konijnenloop
Te bevragen bij E. Bos , De Dijk
17, Thesinge . Tel. 05902-2257.

Touwtrekken
Vrijdag 22 augustus om 19.00
uur touwtrekwedstrijden tussen
de straten van Thesinge ; voor
dames en heren . Hou deze da
tum dus vrij!

Ver. v. Dorpsbelangen

was zo hoog dat we er niet over 
heen konden kijken . Dit riet wordt
geneden en gebruikt om daken
te dekken. Het schijnt van goede
kwaliteit te zijn . We zagen veel
vogels zoals meerkoeten en fu
ten. Sommige jongen zaten nog
op het nest. Het was een moo i
tochtje en duurde ongeveer een
uur. Sommige mensen , waaron
der onderg etekende, konden
hun ogen nauwelijks openhou
den onder het monotone geluid
van de stem van de stuurman .
Het warme weer en de stilte zuI
len hier ook wel toe bijged ragen
hebben .
Om half zes werd aan de terug
reis begonnen door Drenthe om
in Zuidlaren te komen , waar de
laatste pleisterplaats was in het
'Sprookjeshof' . Hier waren we
nog gezellig een uurtje bijeen en
om half acht werd naar Thesinge
gereden. Ik denk dat ik namens
allen spreek als ik zeg dat we een
prachti ge dag gehad hebben.
Het was prachtig weer en de
tocht was niet te lang. Het was
niet gejaagd en de rustpauzes
waren lang genoeg. Alle lof voor
het bestuur van de bejaarden
soos, die de tocht op voortreffe
lijke wijze geregeld had .

Roel ie Dijkema

Laatste schooldag
oas Garmerwolde

De weergoden waren de leerlin
gen van de bas isschool dit jaar
gunstig gezind bij het vieren van
de 'laatste' schooldag. Voor de
vier zesde klassers was dit echt
de laatste schooldag. De dag be
gon met verkleden en schm in
ken. Daarna werde n de kinderen
in 11 groepen verde eld en begon
het levend ganzebord door het
dorp. Er moesten o.a. foto 's her
kend worden, er werd gesjoeld,
er was een kruiwagenrace, er
werd ringen gegoo id, ze moesten
stemmen herkennen en nog een

Schoolsportdag

We gingen om 8.15 uur van
school weg . We gingen naar Ten
Boer op de fiets om daar de
schoolsportdag te spelen . De
groepen 7 en 8 gingen naar veld
B, samen metTen Post. De groe
pen 5 en 6 gingen naar veld A,
samen met Thes inge. Toen be
gonnenwe.
Spel één was een hockeyspel.
Er werden een tiental poortjes
uitgezet. Die poortjes waren ge
nummerd. Je moest proberen zo
veel mogelijk poort jes in de goe
de volgorde te passeren. Dat
moest binnen één minuut. Spe l
twee was een hindern isbaan. Je
moest een slalom om 5 palen ,
kru ipen door een hoepel, onder
een touw door kruipen , over een
trapezoide klauteren, 5 huppen
om een paa l en terug. Spel drie
was hard lopen. Een baan van 25
meter. Een paal op het eind als
keerpunt. Spel vier was ver
springen. Waar je spr ingt wordt
gemeten. Spel vijf was korfbal.
Je kon vijf ballen door een korf
gooien. De afstand was 3.05 m.
Aantal goed geskoorde ballen
telt. Spe l zes was lijnbal. Je
moes t een bal over een hoog
gespannen lijn goo ien en weer
opvangen. Spelduur was '/2mi-

aant al leuke dingen . Tussen de
middag werd er een barbecue
geo rganiseerd op het schoo l
plein. Het rook er heerlijk en er
werd prima gegeten. De wind
goo ide alleen wat roet in het eten
door de bordjes en het bestek
weg en de parasols omver te bla
zen . Om half twee werd het spel
voortgezet. Tegen drieën kwa 
men de kinderen moe maar vol
daan weer terug bij school, waar
ze nog op een ijsje getrakteerd
werden. Iedereen ging na een
geslaagde dag opgewekt de 6
vrije weke n tegemoet.

Oetta V.d. Molen

nuut. Aantal gevang en ballen
telt. Spel zeven was een kreette
loop: je moest lopen op handen
en voeten met de buik naar bo
ven, een korte slalom heen en te
rug. De tijd telt.
Spel acht was geen spel maar
daar kon je ranja drinken. Spel
negen was blokjes stapelen. Je
moest blokken opstapelen en
voor elk blokje kreeg je 10 pun
ten . Spel tien was een kruiwa
gemace . Je moest starten met
een kru iwagen met daarin 2 bal
len. Je moest over een wip-wap,
een slalom om 4 paaltjes en weer
terug. De tijd werd genoteerd.
Spel elf was fietsen met hinder
nissen. Je moest starten met een
fiets met 5 ringen om het stuur.
Je moest een slalom om 5 palen,
daarna moest je in een rechte lijn
weer terug en om elk paaltje één
ring doen. Spel twaalf was geen
spel maar ranja drinken.

Leonie Schuur

REDAKTIE
ADRESSEN
Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazeveld, Peta Jurjens.
Elisabelh Schulinq, Jos de Vries.
Detta v.d. Molen .

Redaktie Thes inge :
Kees Faber,
Andr ies v.d. Meulen , (fotograaf),
Joanne V.d. Meulen.
Truus Top, Ad v. zalk.

Eind-redaktie Garmerwolde:
Elisabeth Schul ing.
L. v.d, Veenstraat 2,
tel. 050-416355.

Eind-redaktie Thesin ge:
Kees Faber, Kapelstraat5.
tel . 0590 2-2257.

Administratie: Peta Ju~ens,

L. v.d. Veenslraat 15,
9798 PK Garmerwolde .
lel. 050-416094.
Bank: Rabo Garm erwolde .
rek.nr.32.07.05.749
giro V.d. bank 916938 .

Abonn ementsge ld f 17.50 p.j.

Kopij inleveren : steeds vóór de
15de van de maand.

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter

telefoon 05902-1383 Inteneurvel70rgmg
stadsweg 63. 9791 kb ten boer betimm ennqen •
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Wie zoent hier wie?
Oplossingen naar red. G & T. (foto:
Jos de Vries)


