
Zondag 21 februari 2021 
1e zondag van de 40 dagen 
Invocabit 
 
 

‘Als ik de boog in de wolken zie 

verschijnen, 

zal ik denken aan het eeuwigdu-

rende verbond 

tussen God en al wat op aarde 

leeft.’ 

(spreekt God – in Genesis 8 – tot 

Noach)) 

 

 

 

 

 

‘Veertig dagen bleef Jezus 

in de woestijn 

en engelen verzorgden hem.’ 

(vertelt de evangelist in Marcus 1) 

 

‘Christus is naar de geesten gegaan, 

om dit alles te verkondigen 

aan allen die ten tijde van Noach 

weigerden te gehoorzamen 

toen God geduldig wachtte 

en de ark gebouwd werd.’ 

(schrijft de apostel – in 1 Petrus 3 – aan de  

uitverkorenen in Klein-Azië) 
 
 
 

SEMSPODIUM, EEN KERK IN DE SPOTLIGHTS

4  De  Groninger Kerkbode

 
 
 
In Stadskanaal staat aan de 
Semsstraat, gelegen langs het 
lange Stadskanaal, de oudste 
kerk van de gelijknamige 
plaats. ‘De Semsstraatkerk’, 
gebouwd in 1830, is een van 
oorsprong Nederlands-Her-
vormde kerk en is met de hoge 
toren en de oude beukenboom 
een herkenningspunt in de 
omgeving.  
 
Van buiten oogt de kerk niet zo 
spannend. Oorspronkelijk was 
de kerk gebouwd als een 
schuurkerk, pas dertig jaar later 
werd daar de toren aan toege-
voegd.  
 

Aan de binnenkant is weinig meer overge-
bleven van de oorspronkelijke inrichting. In 
de loop van de jaren is het interieur vaak 
aangepast, aan de wensen van de tijd. De 
kerk is onderdeel geworden van de Protes-
tantse Gemeente Stadskanaal, samen met 
de Hoeksteen en de Poststraatkerk. Iedere 
week werd de kerk gebruikt voor eredien-
sten, bezocht door een groep trouwe kerk-
gangers.  
 
Tot hier is dit voor vele kerkgangers in ons 
land waarschijnlijk een bekend en een beet-
je een saai verhaal. Een gebouw dat vroe-
ger tot de nok gevuld was, wordt nog met 
plezier gebruikt, maar door een veel klei-
ner aantal mensen. De inkomsten lopen 
terug, en het kerkbestuur is voorzichtig 
met het investeren in ‘stenen’. Daarmee 
worden veel kerkgebouwen er helaas niet 
aantrekkelijker op, en vergrijst niet alleen 
de gemeente maar ook het interieur.  

Zonde, vond in 2013 een aantal gemeente-
leden van de Semsstraatkerk. Zij zagen in 
dat de kerk wel een opfrisbeurt kon gebrui-
ken. Er werd een hoop gebrainstormd, en 
er werd professioneel advies ingewonnen. 
Het bleek dat er subsidies aangevraagd 
konden worden als de kerk meer multifunc-
tioneel gebruikt zou gaan worden. Dat was 
precies het idee: waarom dit mooie ge-
bouw alleen gebruiken voor één uurtje 
kerkdienst op zondag? Waar de kerk vroe-
ger een spil was in de samenleving, moest 
dat nu toch weer gerealiseerd kunnen wor-
den. Dat is een kerk van de toekomst.  
 
De Stichting Vrienden Semsstraatkerk 
werd opgericht. En met vele professionele 
adviezen, acties, subsidies, giften maar nog 
veel meer behulpzame vrijwilligers is de 
kerkzaal in één jaar getransformeerd naar 
een multifunctionele ruimte. Op 30 april 
2016 werd de kerk heropend. Iemand zei 

toen: “’t Is ja zo’n mooie plek hierzo! Daar 
moeten we zuinig op zijn!’ (uit het verslag 
dat in de Kerkbode stond)  
 
De stichting, deze staat dus los van de Pro-
testantse Gemeente Stadskanaal, houdt 
zich tot op heden bezig met activiteiten in 
en om de kerk. De kerk kan afgehuurd wor-
den voor bijvoorbeeld concerten of lezin-
gen, beurzen of andere bijeenkomsten. 
Maar we organiseren zelf ook: de Preek van 
de Leek, het Zondagmiddagpodium met 
muziek, een jaarlijks Kerstconcert en het 
maandelijkse Eetcafé voor mensen die een 
beetje gezelschap kunnen gebruiken. Een 
kleine greep uit de activiteiten. Ook is de 
kerk sinds kort een officiële trouwlocatie 
voor de Gemeente Stadkanaal.  
 
In 2020 zou de hele aprilmaand in het teken 
staan van ‘75 jaar bevrijding’, met in de 
kerkzaal een prachtige expositie van kun-
stenares Theodora Plas en in de zaal achter 
de kerk een tentoonstelling van documen-
ten en spullen uit de Tweede Wereldoor-
log. En in november zou Kunst Op Noord 
plaatsvinden, een route van verschillende 
locaties in Stadskanaal Noord, met kunst 
van lokale kunstenaars.  
 
Helaas is dit door corona niet doorgegaan, 
maar we maken een voorzichtige planning 
voor na de zomer, waarbij de genoemde 
activiteiten alsnog ingepland gaan worden.  
 
Het contract met de Protestantse Gemeen-
te Stadskanaal loopt in ieder geval nog tot 
1 juli 2022. Momenteel staat alles stil, maar 
we staan te popelen om weer ‘los’ te gaan. 
Klassieke muziek op de zondagen, lezin-
gen, gezellige bijeenkomsten… we hebben 
nog veel plannen voor de toekomst. En die 
is zeker niet grijs! 
 
 
 
 
 
www.semsstraatkerk.nl;  
info@semsstraatkerk.nl 
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Annelies Langenburg-Keizer

Mevrouw A. Langenburg-Keizer is lid  
van de Stichting  Vrienden Semsstraatkerk 

Stadskanaal

Wilt u een bijzonder project in of van uw 
gemeente ook eens in de Groninger 
Kerkbode voor het voetlicht brengen? 
Stuur uw verhaal, vergezeld van een of 
meer aardige foto’s naar:  
redactie@groningerkerkbode.nl 
 
Reinder Tuitman




