
Oorden van  
verkondiging 
en inkeer
De Groninger kerken zijn verrezen in een 

tijd dat mensen die niet in God geloofden 

nog heidenen heetten. Gebouwd voor de 

eredienst, als oord van verkondiging en 

inkeer. Inmiddels is het aantal mensen 

dat zondags ter kerke gaat sterk afgeno

men. Maar ook in onze geseculariseerde 

wereld blijven de Groninger kerken een 

bron van spiritualiteit en contemplatie. 

Want waar elders in deze provincie vind 

je nog zoveel rust, stilte en licht? 

Elk instrument 
is uniek
Rijd je met de auto van Groningen naar 

Delfzijl dan kom je elk kwartier wel een 

kerk tegen met een historisch orgel. Het is 

dan ook geen wonder dat de provincie Gro

ningen de orgeltuin van Europa genoemd 

wordt. Ze vormen een belangrijk cultuurbe

zit en liefhebbers van over de hele wereld 

bezoeken Groningen om te genieten van de 

grote variëteit aan kerkorgels die onze pro

vincie rijk is. Of het nu gaat om bouwwijze, 

klank, bouwjaar of mate van authenticiteit; 

elk orgel is uniek.

Dwalen over  
dodenakkers 
Steeds meer mensen bezoeken de mooie 

kerkhoven. De een gaat op zoek naar spo

ren van de geschiedenis, terwijl de ander 

juist sporen zoekt van de eigen familie

geschiedenis omdat hier verre verwanten 

begraven liggen. Kerkhoven zijn niet alleen 

een oord van verhalen maar ook een plek 

van bezinning en rust. Een plaats om te 

dwalen en de originele grafverzen te lezen 

waar Groninger kerkhoven zo rijk aan zijn. 

Zoals deze, een grafvers in Wittewierum:

 Als ge een kruipend wormpje ziet 

 Overtrap of deer het niet 

 want hoe klein het wezen moog 

 God beschouwt het van omhoog.
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S
ti

ch
ti

ng
 O

ud
e 

G
ro

ni
ng

er
 K

er
ke

n 

A
nt

w
oo

rd
nu

m
m

er
 8

10

97
00

 w
b 

G
ro

ni
ng

en

Ee
n 

po
st

ze
ge

l 

is
 n

ie
t n

od
ig

om de Stichting  
Oude Groninger Kerken  
te steunen



Bakens in het  
wijde land
Wie kan zich het Groninger land voorstel

len zonder die prachtig mooie kerkjes?  

Niemand waarschijnlijk, want de combina

tie van kerken, mooie luchten en lege land

schappen is bepalend voor deze provincie. 

Hier vind je de ruimte en steken de kloeke 

kerktorens uit boven het wijde land. Aan  

de horizon markeren ze al van verre de  

dorpen. Zo vormen de torens bakens in het 

landschap die al sinds vele eeuwen wande

laars en andere reizigers de weg wijzen. 

Metselwerk voor 
de eeuwigheid
Stoer en compact zijn ze, de Groninger ker

ken. De kerkgebouwen, meestal opgetrok

ken uit rode baksteen van Groningse klei, 

stralen een noordelijke nuchterheid uit. 

Beelden of andere versieringen die moeten 

zorgen voor extra glans ontbreken vaak. 

Wie er oog voor heeft, ziet echter dat de 

bouwers veel variatie hebben aangebracht 

in het metselwerk. Dit siermetselwerk is 

kenmerkend voor de meeste kerken in de 

provincie. Creatieve ambachtslieden heb

ben gezorgd voor een verbluffende rijkdom 

en variëteit aan patronen.

Levend 
verleden
Doordat in een periode van vele eeuwen 

land van de zee werd gewonnen, kon in 

Groningen een van de oudste cultuurland

schappen van Europa ontstaan. In de der

tiende eeuw ontdekten inwoners dat je ste

nen kunt maken van gebakken zeeklei en al 

snel doken overal rode kerkjes op. Mooie 

voorbeelden zijn te vinden in bijvoorbeeld 

Leegkerk, Marum en Eenum waar een van 

de oudste kerken van de pro vincie staat. 

Deze en andere kerken uit het bezit van de 

Stichting Oude Groninger Kerken vertellen 

het verhaal van onze provincie.  

Sobere 
schoonheid 
Het interieur van de meeste Groninger  

kerken is intiem en eenvoudig. Deuren en 

ramen zijn klein, en stevige zuilen dragen 

de ronde gewelven. Het is de overrompe

lende eenvoud die indruk maakt. In een 

aantal kerken, bijvoorbeeld in Garmer

wolde of Krewerd, zijn nog middeleeuwse 

muurschilderingen te zien. De meeste illus

traties zijn niet zorgvuldig en verfijnd, 

maar doen eerder denken aan het werk van 

enthousiaste zondagsschilders. Juist daar

om zijn ze vaak bijzonder expressief en 

spreken de hedendaagse bezoeker aan. 

I n t e r i e u rE x t e r i e u r

G e s c h i e d e n i sG e s c h i e d e n i sK e r k e n  i n  h e t
l a n d s c h a p

Groningen heeft in de Lage Landen een bijzondere positie als 

het gaat om middeleeuwse kerken. Nergens in de wereld is zo’n 

rijkdom aan religieus erfgoed bewaard gebleven als op de 

noordelijke zeeklei. De Stichting Oude Groninger Kerken zorgt 

voor het restaureren, beheren en hergebruik van de monumen-

tale kerken, kerkhoven en orgels.

Deze cultuurschatten worden door liefhebbers in binnen- en 

buitenland zeer gewaardeerd. Voor de een is het de schoonheid 

van de kerkjes in het groene land. Voor de ander is het hun  

rijke geschiedenis. En voor een derde zijn het de bijzondere  

orgels. Zo kennen de Groninger kerken vele facetten en zijn er 

vele redenen waarom de stichting uw steun verdient.  

Aanmeldingskaart
Ik word donateur van de Stichting Oude Groninger Kerken 

(minimaal ¤ 17,50 per jaar)

naam

voorletters   m/v 

adres

postcode 

woonplaats

telefoon

e-mail

geboortedatum

Word donateur
Heeft u hart voor de Groninger kerken? Voelt u zich betrokken bij dit unieke erfgoed?  

Sluit u dan aan bij de Stichting Oude Groninger Kerken. Onze stichting zet zich in voor het  

behoud van de kerken en hun omgeving. De stichting kan dit alleen dankzij de steun en  

inzet van vele donateurs. Aanmelden kan via de website www.gro-

ningerkerken.nl of de bij ge voegde aanmeldingskaart. U bent al dona-

teur voor ¤ 17,50 per jaar. Donateurs ontvangen het eerste jaar gratis 

het kwartaalblad Groninger Kerken. (Daarna kost een jaarabonne-

ment ¤ 15,-.) Ook krijgen zij korting bij activiteiten. Voorbeelden zijn 

rondleidingen, excursies en verschillende festivals. Verder heeft de 

stichting een (web)winkel waar donateurs korting krijgen op artike-

len zoals boeken, onze jaarlijkse kalender en wandelgidsen.

Wilt u de stichting eenmalig met een geldbedrag steunen maar geen 

vaste donateur worden? Maak dan uw gift over op bankrekening 

48.61.14.333 t.n.v. Stichting Oude Groninger Kerken te Groningen. 

U kunt zich bij ons ook als vrijwilliger aanmelden. 


