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Startpunt van Jabikspaad
TSJERKEPAAD

De Groate Kerk
van Sint Jacobipa-
rochie is zaterdag
de pleisterplaats
na het eerste Ja-
biksrûntsje van
Tsjerkepaad.

WIM SCHRIJVER

Kleine pelgrimages zijn het,
de Jabiksrûntjes die rond
Tsjerkepaad worden geor-
ganiseerd. De naam ver-

wijst naar het Jabikspaad, de pel-
grimsroute die door de gelijknamige
stichting in Friesland is uitgezet.

Zaterdag is de eerste van vier Ja-
biksrûntsjes. De spirituele wande-
ling van 15 kilometer begint om 10
uur bij Zwarte Haan. Om 16 uur kun-
nen de lopers terecht in de Groate
Kerk van Sint Jacobiparochie die als
pleisterplaats dient. Er worden hap-
jes en drankjes aangeboden uit de
verschillende landen die pelgrims
passeren op weg naar Santiago de
Compostela.

De Groate Kerk is dé plek als het
gaat om het Jabikspaad. Sinds vier
jaar is in het voorportaal van de kerk
namelijk het Pelgrimsinformatie-
centrum Sint Jacob van het Neder-
lands Genootschap van Sint Jacob en
de Stichting Jabikspaad Fryslân ge-
vestigd.

De Groate Kerk is een opvallend
gebouw binnen het Friese kerkland-
schap. De kerk, ontworpen door Tho-
mas Romein, dateert van 1844 en
werd opgetrokken in een ‘verbaster-
de Empirestijl’. Achter de zuilen en
de timpaan steekt het oudste deel
van de kerk de hoogte in: de lan-
taarntoren uit 1669. Bij de restaura-
tie enige jaren geleden, kreeg de kerk
de originele gele kleur terug.

Een preekstoel wordt tevergeefs

gezocht in het kerkgebouw dat al
sinds 1980 dienst doet als cultureel
centrum voor de gemeente het Bildt.
Het is sinds 1979 - de kerk was er toen
slecht aan toe - eigendom van de
Stichting Alde Fryske Tsjerken, Stich-
ting Kultureel Sintrum De Groate
Kerk treedt op als beheerder. De
preekstoel is overigens nog steeds te
bezichtigen, maar daarvoor moet je
wel naar de Museumkerk op Schok-
land.

In de kerk is ook nog het orgel uit
de oude kerk te vinden, een Van
Dam-orgel dat ruim dertig jaar gele-
den werd gerestaureerd.

In de Groate Kerk is sinds begin

vorige maand een zomerexpositie
ingericht die tot het einde van Tsjer-
kepaad is te bezichtigen. Feugel-
wacht het Oud-Bildt heeft een expo-
sitie ingericht met werk van vogelfo-
tografen (Marcel van Kammen,
Ruurd Jelle van der Leij en Piet Blok-
land) en kunstenares Janneke Slot.

Tijdens Tsjerkepaad zijn 250 Friese ker-
ken tot 12 september op zaterdagen ge-
opend, 13.30-17 uur. Sommige kerken
hebben afwijkende openingstijden, ver-
meld in de Tsjerkepaadgids die bij de
kerken en VVV’s voor 1 euro verkrijg-
baar is.
www.tsjerkepaad.nl

De Groate Kerk op een oude ansichtkaart. BRON RELIWIKI


