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De Stichting Steun Onderhoud 
Dorpskerk Peize (SSODP)
De stichting heeft als doel de instand-
houding van het kerkgebouw en het 
voormalige kerkhof  financieel te 
ondersteunen. Een kerk die eeuwenlang 
een belangrijke rol heeft gespeeld in 
het leven van de burgers van Peize en 
dat ook nu nog doet. De kerk van Peize  
stamt uit de dertiende eeuw en biedt 
tegenwoordig onderdak aan diverse 
activiteiten. Wekelijks is er een viering 
van de oecumenische gemeente. Ook 
wordt er gerepeteerd door koren, zijn er 
concerten en exposities. Het is duidelijk, 
dat het centrum van Peize iets bijzon-
ders heeft te bieden.
Het Rijksmonument is recentelijk ge-
moderniseerd.
Met zorg zijn de historische elementen 
gerestaureerd, terwijl de techniek is ver-
nieuwd naar de mogelijkheden van nu.

Welkom 
in de kerk van Peize



De dorpskerk staat zoals alle oude 
kerken gericht naar het oosten en 
wordt gevormd door twee delen: 
het schip en het koor. Het schip is 
het oudst en stamt uit het 
midden van de dertiende eeuw. 
Deze datering berust op de grootte 
van de gebruikte klooster-
moppen en op de vorm van de 
ramen. De ramen hebben aan de 
buitenzijde ronde romaanse 
bogen en aan de binnenzijde flauwe 
gotische spitsbogen.
Het orgel in de dorpskerk van Peize 
is in 1631 gebouwd en heeft meer 
dan duizend pijpen. Het is dan ook 
het oudste en grootste orgel van 
Drenthe. Onder andere de bekende 
orgelbouwers Schnitger en Hinsz 
hebben hun bijdrage geleverd aan 
de bouw ervan.

www.kerkvanpeize.nl/hoofdorgel

Historie en orgel



Renovatie
Enige jaren geleden is de buiten-
zijde van de kerk grondig opgeknapt. 
Recentelijk heeft er een ingrijpende 
renovatie van het interieur 
plaatsgevonden. De boog tussen 
schip en koor is verruimd ten 
behoeve van de akoestiek. Er zijn 
nieuwe stoelen geplaatsten de 
keuken en het toilet zijn vergroot en 
volledig vernieuwd. Om dit laatste te 
kunnen  realiseren is het orgel 
zeventig centimeter naar voren 
geplaatst. Bovendien is er een multi-
mediasysteem geplaatst voor geluid 
en projectie en voor het livestreamen 
van kerkdiensten, uitvaarten, 
concerten en presentaties.

De Stichting Steun Onderhoud 
Dorpskerk Peize heeft deze renovatie 
financieel ondersteund.



Concerten & exposities
Een aantal koren repeteert wekelijks in de 
kerk en geeft er uitvoeringen. De Open  
Atelier Route Noordenveld  maakt elk 
jaar een weekend gebruik van de kerk als 
tentoonstellingsruimte. Jaarlijks worden er 
door de Stichting Mariahoeve een zevental 
klassieke concerten georganiseerd. Speciaal 
voor de leerlingen van de basisscholen in 
de gemeente Noordenveld zijn er in de kerk  
culturele educatieve evenementen. 
De Culturele Kring Peize organiseert er 
daarnaast nog twee concerten.
De kerk kan worden gehuurd voor 
ondermeer uitvaarten, lezingen, educatie-
ve bijeenkomsten, culturele evenementen. 
Bovendien is de kerk een geliefde 
trouwlocatie.

Wil je de kerk huren voor een activiteit? 
Stuur een bericht naar:
verhuurkerkpeize@gmail.com



Stichting Steun 
Onderhoud 
Dorpskerk Peize
De Stichting Steun Onderhoud 
Dorpskerk Peize heeft aan de 
renovatie van de kerk een 
belangrijke financiële bijdrage 
geleverd. Maar er is meer nodig. 
Denk bijvoorbeeld aan het 
onderhoud.Word jij ook 
donateur zodat we van dit fraaie 
kerkgebouw nu en in de toe-
komst kunnen blijven genieten?

Als donateur draag je bij aan 
het voortbestaan van dit unieke 
monument en word jij jaarlijks 
op de hoogte gehouden van het 
wel en wee van het gebouw en 
van de financiële bijdrage die de 
stichting verstrekt.



We hebben jouw hulp nodig!
Dat kan in de vorm van een 
donateurschap of een nalaten-
schap. De stichting is een erkende 
ANBI-organisatie. 
Samen met het bestuur van de 
Kerk van Peize zorgt onze 
stichting ervoor dat het 
monumentale gebouw zijn 
betekenis houdt voor talloze 

sociale en culturele evenementen 
en dat het kerkgebouw verzekerd 
is van een mooie en lange 
toekomst!

Meer informatie : www.ssodp.nl.
Aanmelden kan via:
donateuradministratie@ssodp.nl



Ik zeg ja!

Mijn naam is:

Adres:

Postcode en woonplaats:

e-mail:

Deze kaart s.v.p. inleveren bij de kerk of 
versturen naar: 
Secretaris SSODP
p/a Vrieserweg 10, 9321VK Peize
of mail uw gegevens naar: 
donateursadministratie@ssodp.nl

ik word donateur


