


kerkklok is uit 1422. Sinds 2004 is de kerk een 
Protestantse kerk. De kerk is een aantal malen  
gerenoveerd. Tijdens de laatste renovatie in  
2019-2021 is vooraan in de kerk meer ruimte  
gecreëerd. Daardoor is de kerk nu ook geschikt  
voor culturele activiteiten zoals concerten en ex-
posities.

Gasselte, Witte Kerkje
Het Witte Kerkje ligt idyllisch aan de rand van de 
hoge es en steekt met de witte muren mooi af  
tegen de groene wallen van de domineeskampen. 
Deze voormalige Onze Lieve Vrouwenkerk, in oor-
sprong laat 13e-eeuws, valt onder monumenten-
zorg, evenals het omringende kerkhof met meer 
dan honderd grafzerken. Bij de laatste restauratie 
van de kerk in 1963-1964 zijn veel elementen en 
sporen van vroegere vensters, bogen en gewelven 
teruggevonden en zichtbaar gebleven. Bekijk tij-
dens je bezoek zeker het Scheuer-orgel uit 1840.   

Rolde, Jacobuskerk
In de 10e eeuw werd op de plaats van de huidige 
kerk een houten kerk gesticht. Rond 1200 volgde 
een Romaanse bakstenen kerk en in 1427 werd 
het huidige Gotische kerkgebouw in gebruik  
genomen. Naast de eredienst werd de kerk ook 
gebruikt voor de rechtspraak, de Etstoel. Tijdens 
een grondige restauratie in 1960-1964 is de kerk 
in haar oude luister hersteld. Bekijk de prach-
tige gebrandschilderde ramen van glazenier Joep  
Nicolas en bewonder het monumentale orgel uit 
1847. 

De kerk is dagelijks van 10.00-17.00 uur 
open voor bezoek. Van midden mei tot begin  
september zijn op de woensdagmiddag gidsen 
aanwezig.

Anloo, Magnuskerk
Rondom rietgedekte boerderijen, rood-stenen 
klinkerstraatjes, een kerkhofmuur, eikenbomen 
en beuken staat de 1000 jaar oude Magnuskerk. 
De kerk dankt zijn naam aan Magnus, in de 3e 
eeuw bisschop in Italië. Bekijk de prachtige muur-
schilderingen, luister naar het orgel uit 1717 of 
bezoek de gerestaureerde grafkelder. 

In juli en augustus is de kerk geopend van 
woensdag t/m zondag van 13.00-17.00 uur. 
Op de derde zaterdag van augustus wordt de  
Etstoel nagespeeld. Dat was tot de 17e eeuw 
het hoogste rechtscollege in Drenthe. Er is dan 
een middeleeuws feest in en rondom de kerk. 

Gieten, Dorpskerk
Op de plek waar nu het kerkgebouw uit 1849 
staat, hebben in het verleden verschillende kerk-
gebouwen gestaan. De monumentale toren uit 
1804 is gebouwd op de plek van een klokkenstoel 
en in 1975 gerestaureerd. Het schip van de kerk is 
in 2000-2001 gerestaureerd. Bekijk het rouwbord 
van Nicolaas Harm Echten, het gedenkbord dat 
herinnert aan de gevallenen in de Tweede We-
reldoorlog of luister naar het orgel uit 1894 van 
orgelbouwer Van Dam uit Leeuwarden. 

De kerk is in juli en augustus op woensdag open 
van 13:30-17:00 uur. Er zijn dan gidsen aanwezig.  

Grolloo, Dorpskerk
De van oorsprong Hervormde kerk in bluesdorp 
Grolloo is gebouwd in 1853 in Neoclassicistische 
stijl en is een rijksmonument. Sinds 1983 bezit 
de kerk een pijporgel dat afkomstig is van een 
kerk uit Assen. Het orgel stamt uit 1934 en de  



FIETSROUTE  (37 km)
Vanaf de Jacobuskerk in Rolde linksaf via de Hoofdstraat en Grolloërstraat onder 
de N33 door naar Nooitgedacht (81) en verder naar Grolloo. Bij rotonde Grolloo 
rechtsaf het Oostereind in. Vervolgens de Hoofdstraat in tot aan de kerk.

Vanaf de Dorpskerk in Grolloo terug naar de rotonde en de weg inslaan richting 
Papenvoort. Daar de weg Rolde-Borger oversteken en rechtdoor gaan langs het 
Boomkroonpad door het Drouwenerveld tot (86). Linksaf door het Gasselterveld 
en langs Het Nije Hemelriek naar (61). Aanwijzingen richting Gasselte (02) volgen.

Vanaf Het Witte Kerkje in Gasselte weg vervolgen richting Gieten, via Dorpsstraat 
en Jan Hugeslaan. Bij (05) rechtsaf de Esweg in. Het fietspad volgen. Aan het be-
gin van de Looweg linksaf het fietspad nemen (Brummelpad). In Gieten (20) via 
Stationsstraat richting kerk.

Vanaf de Dorpskerk in Gieten de Eexterweg tegenover de kerk in richting Eext 
(51). Door de tunnel onder de N34 en vervolgens over de N33 via de Gieterstraat 
naar Eext. Daar rechtsaf richting Annen. Bij (58) linksaf de Kerkweg in en via (74) 
door het Landgoed Terborgh en het Evertsbos naar Anloo (77).

Vanaf de Magnuskerk in Anloo richting Gasteren (75). Daar de weg vervolgen 
richting Assen. Na 2.5 km bij (67) linksaf een smal mooi fietspad in over het  
Balloërveld naar Balloo (500m verder ook linksaf ligt een breder fietspad  
richting Balloo, 50m voor het Taarlosche Diep). Bij het kruispunt in Balloo naar links  
richting Rolde en via de Balloërstraat en Stationsstraat terug naar de Jacobuskerk.

 
MET DE AUTO

Anloo:  Magnuskerk, Kerkbrink 1  

Gieten:  Dorpskerk, Brink 8

Gasselte: Het Witte Kerkje, Dorpsstraat 5 

Grolloo: Dorpskerk, Hoofdstraat 19

Rolde:  Jacobuskerk, Kerkbrink 5

(cijfer) = fietsknooppunt


