
Maria-Lichtmis Wintertocht van kerk naar kerk 

 

Op zaterdag 2 februari organiseren de Plaatselijke Commissies van vier Hogelandster kerken 

een winterwandeltocht van kerk naar kerk. Het zijn de kerken van Eenum, Leermens, Zeerijp 

en ’t Zandt, alle vier in het bezit van de SOGK (Stichting Oude Groninger Kerken), die tijdens 

deze 10 km lange wandeltocht worden aangedaan. Bij elk van de deelnemende kerken kan 

gestart worden (deelname is geheel gratis) en de deelname- en stempelkaart, zowel als de 

routebeschrijving  in ontvangst worden genomen. Volbrengt men de tocht dan is er een 

oorkonde en een kleine verrassing voor de deelnemers. In elk van de deelnemende kerken 

vindt ook een activiteit plaats waarvoor geen entree verschuldigd is. 

Begin februari voelt het vaak nog als hartje winter maar de dagen beginnen al merkbaar te 

lengen. In de tijd dat deze kerken gebouwd werden, vanaf zo’n duizend jaar geleden, werd 

het jaar beleefd volgens het ritme van de kerkelijke agenda. Heiligendagen speelden daarin 

een belangrijke rol. Op 2 februari was het Maria Lichtmis, het laatste van de 12 

Midwinterfeesten. Dit was éen van de twee dagen waarop de plattelandsbevolking van werk 

of hoeve kon veranderen. De andere dag was 11 november, Sint Maarten, het eerste van de 

die Midwinterfeesten. In de loop der eeuwen werd het traditie om op Maria Lichtmis 

pannenkoeken te bakken. 

De Plaatselijke Commissies, groepjes plaatselijke vrijwilligers die de kerken beheren voor de 

SOGK, hebben het plan opgevat om deze oude traditie nieuw leven in te blazen en om deze 

dag zowel een deel van het prachtige Hogeland als de vier Middeleeuwse kerken extra onder 

aandacht van het publiek te brengen.  In de kerk van Zeerijp worden pannenkoeken 

gebakken en een processie gehouden, die zingend de kerk in komt. Verder wordt het verhaal 

van het Riepster Licht verteld en is er een tentoonstelling van schilderijen over het thema 

licht. In de kerk van ’t Zandt is een expositie van iconen van Gea Fictoor, die ook ter plaatse 

aan een icoon gaat werken. Er is soep, koffie en thee verkrijgbaar en er zijn vuren in 

vuurkorven. In Eenum worden beelden geëxposeerd en wordt een film over het hele seizoen 

van de Pluktuin getoond. Ook hier is soep, snert of koffie/thee verkrijgbaar. In de kerk van 

Leermens tenslotte exposeren plaatselijke kunstenaars hun werk en vindt een optreden van 

het Byzantijns koor Musica Son plaats om 14.00 uur. Ook daar is koffie/thee met koek 

verkrijgbaar. Er kan in elke kerk gestart worden vanaf 10.30 uur en de laatste deelnemer 

moet binnen zijn om 16.30 uur. Info: Bert de Jong 0596-573517, lebertusdejong@online.nl 


