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SPEURTOCHT LANGS KERKEN MET QR-CODES 

Groninger Kerken en OktobermaandKIndermaand  

 
De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) heeft een speurtocht met QR-codes uitgezet langs oude 
kerken in de binnenstad van Groningen. De tocht gaat langs de Remonstrantse Kerk, Sint Jozefkerk, 
Martinikerk, Doopsgezinde Kerk, Der Aa-kerk en de synagoge in de Folkingestraat. De tocht is 
bestemd voor kinderen van 9-12 jaar, alleen of samen met hun ouders, en is beschikbaar in de maand 
oktober. De tocht is niet gebonden aan openingstijden en kan dus op elk gewenst moment gelopen 
worden. Alle informatie is te vinden op de website van de SOGK 
www.groningerkerken.nl/oktobermaandkindermaand.  
 
Bij elke kerk zoeken de kinderen de QR-code op. Het scannen levert een vraag op die met die kerk te 
maken heeft. De verzamelde antwoorden voeren ze later in op het wedstrijdformulier op de website: 
www.groningerkerken.nl/oktobermaandkindermaand. 
 
Kerk over duizend jaar – extra vraag – ook voor kinderen zonder smartphone 
De tocht leidt langs oude, zelfs middeleeuwse, kerken die nog altijd gebruikt worden. Voor erediensten 
van verschillende godsdiensten maar ook voor andere doeleinden. Hoe zal dat over 1000 jaar zijn? 
Hoe zien kerken er dan uit en wat gebeurt er dan in die gebouwen? 
Na afloop van de tocht kunnen kinderen nadenken over deze extra vraag over de toekomst van 
kerken. Ze kunnen hun antwoord omschrijven, maar ze kunnen het ook uitwerken als tekening, 
maquette of digitale presentatie. De eerste inzendingen zijn al binnen! En: ook kinderen die geen 
smartphone hebben, kunnen hieraan meedoen en hun inzendingen sturen naar de Stichting Oude 
Groninger Kerken. Dit kan via de website of gewoon per post.  
 
Prijzen 
Natuurlijk zijn er prijzen te winnen. Zowel voor de juiste antwoorden op de QR-code vragen als voor 
de interessantste, creatiefste en mooiste inzendingen over de kerk van de toekomst. De uitslag wordt 
voor 15 november bekendgemaakt via de website. Prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht.  
 
De SOGK organiseert deze speurtocht in het kader van Oktobermaand Kindermaand. Oktobermaand 
Kindermaand betekent een maand lang genieten van kunst en cultuur zonder kosten en zonder 
drempels. Musea, theaters, ateliers, bibliotheken en molens openen in de weekenden van oktober 
gratis hun deuren voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en organiseren speciale activiteiten. Het programma 
staat ieder jaar bol van boeiende workshops, spannende rondleidingen, mooie voorstellingen en een 
QR-speurtocht. Ook aan kinderen met een beperking wordt gedacht. 

 
EINDE BERICHT 

 
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke Woldring, 
medewerker pr en communicatie van de Stichting Oude Groninger Kerken tel: 050-3672042 of 06-
52102342 of via woldring@groningerkerken.nl 
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