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WE ARE PROUD TO PRESENT……..HERVONDEN INTERIEURSCHATTEN IN DEN HORN 
Komt dat zien in de kerk van Den Horn 
 
Vrijdag 12 mei 2017 worden in de kerk van Den Horn een aantal ‘roerende zaken’ – 
avondmaalstafel, grote en kleine lezenaar, offerblok,, stoofje en voetenbank - gepresenteerd. 
Deze werden in de afgelopen tijd gerestaureerd. Het resultaat mag er zijn en daarom vieren 
wij dit samen met de Stichting Vrienden van het kerkje van Den Horn. We doen dit met een 
mini-symposium onder de titel Hervonden interieurschatten. Een van de sprekers is Marco 
Blokhuis, erfgoedspecialist Museum Catharijneconvent. 
 
In 2010 is het kerkje van Den Horn gerestaureerd en in eigendom overgedragen aan de 
Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Bij de oplevering kwam uit de loods van de 
aannemer nog een aantal roerende zaken tevoorschijn die niet in de restauratie waren 
meegenomen. Vergeten wellicht? Of had de erbarmelijke staat van de stukken het geloof in 
een presentabel resultaat de grond ingeboord?  
 
Zo was de avondmaalstafel wit geschilderd en kon, op drie poten, alleen staan als een muur 
haar steunde. De ooit indrukwekkende katheder met zijn gietijzer was ten prooi gevallen aan 
houtworm. Een houten offerblok was, hoewel nog in redelijke staat, niet meer bruikbaar 
omdat de sleutel verdwenen was. De stukken pasten, kortom, niet meer in het prachtig 
gerestaureerde kerkje en verdwenen naar een schuur. 
 
In de tussentijd verschenen van diverse zijden berichten, dat de avondmaalstafel en de 
katheder bijzonder en cultuurhistorisch van grote waarde waren. Dat was moeilijk te zien 
maar in 2015 ondernamen de Vrienden van het Kerkje een poging de stukken te (laten) 
restaureren. Er werd een restauratieplan met bijbehorende begroting opgesteld. De Vrienden 
organiseerden een boekenmarkt waarvan de opbrengst naar de restauratie ging en gelukkig 
boden de Rabobank Noordwest Groningen en de leden van de Vereniging Stad en Lande 
ons de helpende hand om het benodigde bedrag bij elkaar te brengen. De restauratie is in 
2016 voltooid. Hoogste tijd voor een feestje! 
 
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, 06-52102342 of woldring@groningerkerken.nl 
 
Wanneer u bij dit mini-symposium aanwezig wilt zijn vrijdag a.s, bent u van harte welkom in 
de kerk van Den Horn, Dorpsstraat 7 Den Horn om 15.00 uur (kerk open 14.30 uur). 
 
Foto’s: Avondmaalstafel voor en na de restauratie (SOGK) 
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