
Programma (voorlopig)

Leermens
Expositie van plaatselijke kunstenaars
15.45: orgelspel en zang

koffie/thee en Leermster Krombekken

Eenum
Expositie van werken van de 
Kerkpad-kunstenaars
Een aantal rondleidingen
14.00: orgelspel en zang

Pannenkoeken, koffie/glühwein

Zeerijp
Expositie van schilderijen van Cosis kunst 
(voorheen Novo kunst) over thema ‘licht’
Zang van oude muziek
13.00: orgelspel en zang

pannenkoeken, koffie, thee, ranja

’t Zandt @@@programma moet nog 
vastgesteld@@@
Expositie
11.45: orgelspel en zang
14.00, 14.30, 15.00, 15.30: meezingen met 
oude muziek

koffie/thee/chai met koek, linzensoep

Het orgelspel en zang is afgestemd aan de 
specifieke kenmerken van de orgels.
Ervaar de verschillen met de flow van 
organist en vocaliste: Start 10:30 uur in 
Leermens, dan ‘t Zandt, Zeerijp, Eenum en 
eindig weer in Leermens.

Zaterdag
1 februari

Maria Lichtmis
Wintertocht

Leermens – Eenum – 
Zeerijp  – ’t Zandt 

10.30 – 16.30 uur

Deelname is op eigen risico en is gratis; 
consumpties tegen betaling

Maria Lichtmis Wintertocht 

Ontmoetingen, cultuur en lekkernijen langs 
de vier Middeleeuwse kerken van Eenum, 
Leermens, ’t Zandt, Zeerijp!

Start en routebeschrijving/programma 
in alle vier kerken. 

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 – de 
Middeleeuwen – werd het jaar beleefd 
volgens het ritme van de kerkelijke agenda. 
Heiligendagen speelden daarin een 
belangrijke rol. Op 2 februari was het Maria 
Lichtmis. Dit was één van de twee dagen 
waarop de plattelandsbevolking van werk 
of hoeve kon veranderen (de andere dag 
was 11 november, Sint- Maarten). In de 
loop der eeuwen werd het traditie om op 
deze dag pannenkoeken te bakken.

De plaatselijke commissies van de kerken 
uit Eenum, Zeerijp, ’t Zandt en Leermens 
hebben deze oude traditie vorig jaar nieuw 
leven ingeblazen en door het succes van 
die dag worden op zaterdag 1 februari a.s. 
de mooie kerken uit de vier dorpen 
opnieuw onder de aandacht gebracht. 
Daarom worden in alle vier kerken 
activiteiten (exposities, muziek en zang) 
georganiseerd en kan een 
(wandel/fiets)tocht (15 km) gemaakt 
worden om de vier kerken te bezoeken. 

Hebt u alle vier stempels dan ontvangt 
u in de laatst bezochte kerk een 
oorkonde.

Info: Bert de Jong 0596 573517 
Lebertusdejong@online.nl

mailto:Lebertusdejong@online.nl


Maria Lichtmis Wintertocht
zaterdag 1 februari 2020

Stempelkaart

 

1Install
Storytrails

Leermens

Eenum

Eenum

Zeerijp

Zeerijp

‘t Zandt

‘t Zandt

Leermens

2 Download verhaal 
en de route op Storytrails 
http://tiny.cc/q0mfhz

Leermens - Eenum
Vanuit de kerk, links Kerkpad naar 
beneden. Aan het einde van de weg, links 
(Rondweg). Daarna rechts, en over de brug 
weer rechts, Schansweg. Weg volgen tot in 
Eenum. Kerk van Eenum in het oog 
houden.

Eenum - Zeerijp
Vanuit de kerk, rechts, aan het einde van 
het pad, links, langs het kerkhof. Aan het 
eind van de weg, links. Na 25 meter 
rechts betonpad op en direct rechts 
veldpad op. De kerk van Zeerijp in het 
oog houden. 

Zeerijp - ‘t Zandt
Vanuit de kerk links, bij parkeerplaats 
van “De Fivel” tussen de bomen door het 
veld in. Veldpad volgen, na ca 1 km kom 
je langs een vakantiewoning en dan op 
de Garsthuizerweg. Hier rechtsaf en na 
de bocht links Ternhornseweg op. Bij een 
T-splitsing links de Westerweg op. Na de 
boerderij rechts het schelpenpad op 
(Lissebonsepad) tot de kerk van ’t Zandt. 

’t Zandt - Leermens
Vanuit de kerk de Hoofdstraat oversteken 
en de Oosterstraat inslaan. Aan het eind 
van de Oosterstraat het pad rechts 
nemen langs het water. Aan het eind de 
brug over en linksaf langs sierviskwekerij 
Boerma. Aan het einde van het pad 
rechts (Godlinzerweg) na 100 meter links 
het schelpenpad op. Aan het eind rechts 
naar de Leermensterweg deze volgen de 
wierde op tot aan de Kerk van Leermens. 
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