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Decemberactiviteiten bij Groninger Kerken 

In december organiseert Groninger Kerken een groot aantal activiteiten om de belangstelling voor 

onze stichting en ons erfgoed te vergroten. We lichten er enkele uit. 

Kerstwandeling en –concert  

Op vrijdag 23 december organiseren wij een bijzondere kerstwandeling door Groningen. De 

kerstwandeling heeft dit jaar als thema Licht & Donker. Licht heeft een speciale betekenis in de donkere 

maanden van het jaar. In allerlei culturen zijn er bijvoorbeeld lichtjesfeesten in deze periode. Ook in 

Groningen stralen er allerlei bijzondere lichten. In de stadswandeling gaan we hiernaar op zoek, en 

vertellen we meer over de tradities en geschiedenis rond licht en donker. Na de wandeling kan er in de 

kerk genoten worden van een sfeervol concert verzorgd door een klassiek kerstkoor van het Prins Claus 

Conservatorium. Meer informatie en aanmelden. 

Lezing Waarom Maria een blondine werd 

Donderdag 15 december staat de lezing Waarom Maria een blondine werd op de planning. De Bijbel 

vertelt ons maar weinig bijzonderheden over de geboorte van Christus. Rondom die geboorte zijn in de 

loop der tijden dan ook een groot aantal volksverhalen ontstaan. Samen met visionaire onthullingen zijn 

zij van grote invloed geweest op de manier waarop het kerstgebeuren is afgebeeld. Waar komen de os 

en de ezel vandaan, terwijl de evangelietekst daar geen melding van maakt? Waarom wordt de geboorte 

nu eens in een grot, dan weer in een stal gesitueerd? Waarom wordt Maria vanaf het eind van de 

veertiende eeuw ineens een blondine? Enkele vragen die bij het bekijken van de middeleeuwse 

kerstvoorstellingen naar voren komen en die in de lezing worden beantwoord. Meer informatie en 

aanmelden. 

 

Akerk 

In de Akerk is op dit moment de indrukwekkende fototentoonstelling Oekraine: het pad naar vrijheid 

te bezoeken. Natuurlijk volgt er ook een uitgebreid winterprogramma. De actuele agenda is te vinden 

op Akerk.nl 

Alle Activiteiten van Groninger Kerken 

Een overzicht van alle activiteiten in onze kerken is te vinden op de website www.groningerkerken.nl 

of www.kerkalspodium.nl. 
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rebecca Compaan, 

coördinator Communicatie & PR van Groninger Kerken via 06-822 722 66 of compaan@groningerkerken.nl. 
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