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Hoofdstraat 1B

In 2002 kochten Jan en Hanneke samen met 
vrienden de oude pastorie en het gereformeerde 
kerkje op de Hoofdstraat. Ze woonden en werkten 
in het westen van het land. Hun ideaal was om met 
hun pensioen samen te gaan wonen in één, liefst 
twee huizen met ruim uitzicht in een minder druk 
bevolkt gebied ergens in Nederland. Na een lange 
zoektocht vielen zij als een blok voor het prachtige 
landschap van Groningen, de weidsheid, de luchten, 
de zee nabij, de stilte, de donkere nachten… Vooral 
De Marne leek hun de ideale regio. Ze verkenden de 
provincie en vooral de Groningse ´volksaard .́ Niets 
van die zogenaamde stugheid te merken. 
Het kerkje werd in 1951 gebouwd. Het is een een-
voudig bouwwerk, van buiten nauwelijks als kerk 
te herkennen. Slechts 20 jaren deed het geheel 
dienst als toevluchtsoord voor de gelovigen, daarna 
heeft het als werkplaats, opslagplaats en garage 
gefungeerd. 

Na een grondige verbouwing ontstond in 2005 een 
comfortabel woonhuis waarin de indrukwekkende 
dakconstructie nog goed te zien is. In 2006 gingen 
Jan en Hanneke na jaren pendelen permanent in 
Houwerzijl wonen, eerder dan verwacht. Bijna 
elk jaar organiseerden zij samen met hun vrienden 
zomerconcerten voor dorpsgenoten, vrienden en 
familie. De ruimte leent zich daar prachtig voor. 
Voor Jan en Hanneke is Groningen een geliefde 
provincie geworden waar zij zich thuis voelen. 
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Anna woont in deze pastorie sinds 2002. Zie voor 
de voorgeschiedenis ook de tekst van Hoofdstraat 
1B omdat de bewoners van kerk en pastorie toen 
gezamenlijk de Woonvereniging Kerk aan Huis 
vormden.  
In 2009 overleed haar partner Ewout en sindsdien is 
deze hele pastorie van haar alleen. Anna noemt het 
expres deze hele pastorie, want voorheen woonde 
er in de hoogtijdagen van de kerkgang de dominee 
met zijn gezin van vier tot zes kinderen. Dat geldt 
natuurlijk voor de meeste huizen van Houwerzijl, 
vroeger grote gezinnen met veel kinderen, waar nu 
nog één hooguit twee oudere mensen wonen.  
De pastorie is een karakteristiek jaren vijftig huis, 
degelijk, geen tierelantijnen, baksteen en voor de 
goede kijker een sierband onder de dakrand. Ge-
bouwd na de Tweede Wereldoorlog en in 1950 
gereed. De pastorie hoort bij de Gereformeerde 
kerk waar Jan en Hanneke wonen. Door het schis-

ma in 1944 ontstond er een breuk tussen de ‘vrij-
gemaakten’ en de ‘synodalen’. De Theefabriek was 
ooit de vrijgemaakte kerk. Ze heeft het altijd heel 
interessant maar ook wrang gevonden dat deze 
kerkscheuring in de Tweede Wereldoorlog zo’n grote 
rol heeft gespeeld binnen de gereformeerde kerk.
Was er nog geen leed genoeg in de wereld?
Anna geniet hier met name van het riante uitzicht 
met de weidse wolkenluchten, heerlijk zo aan de 
rand van het dorp. Een fijne plek waar ze zich thuis 
voelt.
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Eric en Jellie Sinnema wonen sinds oktober 2019 
officieel aan de Hoofdstraat 3, daarvoor was het 
een tijdje hun tweede huis tot hun huis in het Friese 
Aldtsjerk verkocht was. Daar hebben ze zo’n dertig 
jaar met veel plezier gewoond. Eric houdt van 
‘struinen’ op internet en was op zoek naar een 
betaalbare woning in ‘stad’ voor hun zoon, wat ove-
rigens niks is geworden. Ze wilden zelf een nieuwe
stap zetten en kwamen deze woning tegen op 
Funda. Op een miezerige dag gingen ze eerst eens 
kijken en wandelen door het dorp, wat hun goed 
beviel. Na de eerste bezichtiging besloten ze ervoor 
te gaan: nu nog jong genoeg en gezond om een 
woning op te knappen (dat was wel nodig) en te 
investeren in nieuwe contacten. Hun drie kinderen 
zijn na hun studies allemaal in Groningen blijven 
wonen. Nu zitten ze halverwege de familie in Fries-
land en de kinderen in Groningen. 
Eric is erg handig en houdt van klussen en Jellie 

houdt erg van tuinen en tuinieren, vooral met 
bloemen. In Aldtsjerk waren ze al bezig om zo 
zuinig mogelijk met energie om te gaan. Inmiddels 
lukt het hen om bijna energieneutraal te wonen.
Het huis aan de Hoofdstraat is gebouwd in 1937 
door / voor Jakob Nanninga en zijn vrouw Hinke 
Korhorn. In de gevel bevindt zich een steen met 
bouwjaar en de initialen J.N - H.K. In 1989 is het 
huis verkocht aan Pieter Ritsema (1930-2020) en 
Johanna Catharina van der Heiden (1932-2006).
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Sinds 2015 wonen Kees en Marijke Klein op het 
adres Hoofdstraat 6. “Hier vertoeven we zo veel 
als mogelijk. Onze vaste woonplaats is Wilnis in de 
gemeente De Ronde Venen (gelegen tussen Amster-
dam en Utrecht). Als wij er niet zijn kunt u onze 
kinderen, al dan niet met kleinkinderen, aantreffen. 
Vele jaren daarvoor hadden we ons oog al laten val-
len op het mooie dorpje Houwerzijl. Waren zelfs al 
concreet met een huis bezig op de Dijksweg dat toen 
te koop stond. Het idee was om het eerst als tweede 
huis te gebruiken en er na pensionering definitief 
te gaan wonen. Dat is toen niet gelukt omdat be-
woning als vakantiehuis niet mocht. Maar het bleef 
toch kriebelen om ergens in het Noorden een huis 
(erbij) te kopen. Dus pakten we een paar jaar later 
de draad weer op. En telkens kwamen we na onze 
zoektochten weer uit in Houwerzijl. In 2015 vonden 
we een geschikt pand en was het hebben van een 
tweede huis door de vele leegstand weer toegestaan. 

In het gemeentearchief vonden we later wat achter-
grond van de drie blokjes twee-onder-een-kap waar 
ons huis er een van is. Want wij wilden graag weten 
hoe het er vroeger uit zag en wat de indeling was.  
Helaas waren er geen foto’s maar wel tekeningen 
en (handgeschreven) offertes die een leuk tijdsbeeld 
gaven. 
Waarom Houwerzijl? Het voelde goed, we zagen 
kunstenaars, koppels van hetzelfde geslacht, gewoon 
een klein dorp met ‘vrije’ mensen. Nog geen moment
spijt van gehad.”


