
www.groningerkerken.nl

Doneren is keuzes maken
We snappen dat doneren een kwestie is 
van keuzes. Het gaat erom wat een goed 
doel met u doet. Of het u raakt. En of u een 
goed doel ver weg of in de buurt zoekt. 
Wilt u betrokken zijn bij de overdracht van 
dit onvervangbare erfgoed naar volgende 
generaties? Dan kunt u zich aansluiten bij 
de Stichting Oude Groninger Kerken. 
Vanaf € 25,00 per jaar ontvangt u vier 
keer per jaar ons tijdschrift en krijgt u 
korting in onze webwinkel en op alle 
excursies, lezingen en andere activiteiten 
van de stichting.

Wilt u geen donateur worden maar ons  
op een andere manier steunen?  
Maak dan bijvoorbeeld een eenmalige  
gift over op bankrekeningnummer  
NL69 ABNA 0486 1143 33 t.n.v. Stichting 
Oude Groninger Kerken in Groningen.  
Of meld u aan als vrijwilliger via onze 
website. Welke inspanning u ook doet;  
het betekent veel voor ons en ons werk!

Stichting Oude Groninger Kerken
Coehoornsingel 14
9711 BS Groningen
telefoon [050] 312 35 69
info@groningerkerken.nl
www.groningerkerken.nl
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Wat doen de 
Oude Groninger 
Kerken met u?
Word donateur



Vanouds zijn kerken een toevluchtsoord voor mensen in onzekere 
tijden. Magische plekken. Oases van verwondering. Alleen al de 

stilte die u daar ervaart. En dan al die decoratieve elementen, die 
een lust zijn voor het oog. De Stichting Oude Groninger Kerken heeft 

meer dan 90 kerken in haar bezit. Het onderhoud kost natuurlijk 
geld, zeker ook vanwege de aardbevingsproblematiek. De Stichting 

Oude Groninger Kerken is daarom altijd op zoek naar donateurs.

Aanmeldingskaart

naam

voorletters m/v

adres

postcode

woonplaats

telefoon

e-mail

geboortedatum

Ik word donateur van de Stichting Oude Groninger KerkenWellicht heeft u wel eens een huwelijk 
bijgewoond in een van deze middeleeuwse 
kerken. Of u bent er bij een concert geweest 
en werd betoverd door de akoestiek. En 
misschien wandelt of rijdt u er regelmatig langs. 
De Groninger kerken hebben voor iedereen 
wel een betekenis. En ze zijn nog altijd het 
middelpunt van dorpsgemeenschappen, 
letterlijk en figuurlijk. Geen wonder dat ze al 
eeuwen gekoesterd en beschermd worden.

Tientallen middeleeuwse kerken vormen 
bakens in het Groninger landschap en 
overleefden stormen, overstromingen en 
aardbevingen. Redelijk sober qua architectuur, 
opgetrokken uit bakstenen van Groninger 
klei. De interieurs zijn vaak uitgerust met 
boogvormige gewelven en verrassende 
plafondschilderingen. En dan zijn er nog de 
historische, meestal zeldzame orgels. 
Liefhebbers uit alle landen bezoeken om deze 
reden de provincie Groningen, ook wel ‘de 
orgeltuin van Europa’ genoemd.

De Stichting Oude Groninger Kerken zet zich 
met veel toewijding in voor de restauratie, het 
beheer en (her)gebruik van deze monumentale 
kerken, hun orgels en kerkhoven. Inmiddels 
gaat het om meer dan 90 kerken, 2 synagogen, 
9 torens en 57 kerkhoven. Nog altijd plekken 
van bezinning, niet alleen meer religieus. 
Monumenten waar mensen stil van worden. 
U ook?

Nieuwe tijden, andere betekenis


