
 

Expositie ‘De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk’ 

Openingstijden 2018: elke zaterdagmiddag in juli en augustus en de eerste twee van september, steeds van 13.30 

tot 17.00 uur. 

Locatie: kerk Westernijtsjerk (bij Marrum), Westernijtsjerk 2, 9073 TS Marrum  

In de kerk van Westernijtsjerk (bij Marrum) is in de zomer van 2018 een expositie over de kerk en de destijds 

naastgelegen Jeppemastate en haar bewoners. Er was vroeger een nauwe band tussen de bewoners van Jeppema en 

de kerk. De kerk is waarschijnlijk zelfs gesticht door de Jeppema’s. 

Na de Jeppema’s is de stins/state eigendom geweest van achtereenvolgens de familie Unema, Roorda en Grovestins. 

De familie Grovestins bouwde de state uit en legde een groot park aan. Over elke periode van Jeppemastate zijn 

bijzondere verhalen te vertellen. Na het overlijden van de laatste bewoonster Eduarda Lucia van Grovestins in 1764 

is de state verkocht en afgebroken.  

De expositie bestaat uit een maquette, illustraties en informatiepanelen, die samen het verhaal vertellen van de kerk 

en Jeppemastate. Studenten van de opleiding Bouwkunde van de NHL Stenden Hogeschool hebben een prachtige 

maquette vervaardigd van de kerk en de state en illustrator Skelte Braaksma uit Marrum heeft een zestal verhalen 

uit de geschiedenis in beeld gebracht. De informatie is verzameld door commissielid Titia Jippes-de Boer, die ter 

gelegenheid van de expositie ook een boekje heeft geschreven.  

In de kerk zijn nog enkele zaken zichtbaar die betrekking hebben op de bewoners van Jeppemastate, namelijk een 

grafzerk uit ca. 1500 die bij de in 2016 uitgevoerde renovatie in de kerk is gevonden. Deze vermeldt twee namen van 

eigenaren van Jeppemastate. Verder de grote herenbank die in gebruik was bij latere bewoners van Jeppemastate.  

De openingstijden in 2018 zijn: elke zaterdagmiddag in juli en augustus en de eerste twee van september, steeds van 

13.30 tot 17.00 uur. 

Het boek ‘De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk’ (67 pagina’s) is tijdens de openingstijden te 

koop voor € 10. De opbrengst komt ten goede aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken. 

(NB Op 14 juli is er een evenement in de kerk, aan het begin van de middag is de expositie dan wel gewoon te 

bezoeken.) 



 

Maquette gemaakt door de studenten Bouwkunde van de NHL Stenden Hogeschool 

 

Jeppe Jeppema trekt in 1481 met zijn zwager Syds van Botnia ten strijde tegen de  

Leeuwarder Vetkopers, illustratie van Skelte Braaksma             

 


