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Ook in dit Gouden Jubileumjaar doen wij met de 

Actie Kerkbehoud een extra beroep op onze 

donateurs en relaties. Dit jaar vragen wij steun 

voor de restauratie van de kerk en toren van Spijk 

en voor de restauratie van het Schnitgerorgel in 

de kerk van Harkstede.

Hoe kan ik bijdragen?

Door gebruik te maken van 
bijgevoegde acceptgirokaart of 
door uw bijdrage over te maken 
op nl97 ingb 0001 8151 81 ten 
name van Stichting Oude 
Groninger Kerken o.v.v. Actie 
Kerkbehoud 2019. 
Wij hopen weer op uw  
bijdragen, groot en klein, 
allemaal even welkom. 
Heel hartelijk dank!

ANBI 

De Stichting is aangewezen als 
ANBI. Dit betekent dat wij zijn 
vrijgesteld van 
het betalen van 
schenk- en 
erfbelasting.

Stichting 
Oude Groninger Kerken

Coehoornsingel 14
9711 bs Groningen

telefoon [050] 312 35 69

info@groningerkerken.nl
www.groningerkerken.nl



Waar gaat de 
Actie Kerkbehoud 
deze keer om?

1.  ’t Is het torentje  
van Spiek

‘’t Is de lucht achter Oethoezen, ’t is 
het torentje van Spiek.’ Bekende 
regels uit Mien Hogelaand van Ede 
Staal. Op de karakteristieke 
cirkelvormige dorpswierde van 
Spijk staat de in oorsprong laat-
romaanse Andreaskerk. Het 
omgrachte kerkgebouw met 
kerkhof staat als het ware op een 
eiland. Het huidige gebouw is in 
1676 herbouwd nadat de oude kerk 
grotendeels door brand verwoest 
was. In 1902 werd de 18e-eeuwse 
dakruiter vervangen door de 
huidige zeer herkenbare toren. 
Maar kerk en toren verkeren 
inmiddels in zo’n slechte staat dat 
een grondige restauratie noodzake-

lijk is om het gebouw te behouden 
voor de toekomst. Ook heeft deze 
kerk te lijden van de kwalijke 
gevolgen van de aard bevingen. 
Daarom is een plan opgesteld de 
restauratiewerk zaamheden gelijk -
tijdig en in combinatie met het 
herstel van aardbevingsschade uit 
te voeren.

2.  Het laatste nog te 
restaureren Schnitger
orgel in NoordEuropa

Het orgel in de kerk van Harkstede 
is het enige exemplaar dat de 
beroemde Noord-Duitse Arp 
Schnitger ontwierp voor een kerk 
die nog moest worden gebouwd. 
Het orgelfront is nog geheel in 
originele staat, inclusief alle 
frontpijpen, en geldt als een van de 
mooiste en meest karakteristieke 
fronten van kleine Schnitgerorgels. 
Volgens deskundigen is dit een van 
de weinige pijpbestanden ter 
wereld waarvan de intonatie 
nauwelijks veranderd is sinds de 
bouw in 1696. In 1908 heeft 
orgelbouwer Eertman aan de 
achterzijde een kast tegen het orgel 
aan gebouwd zodat er nu eigenlijk 
twee orgels op de orgelgalerij 
staan: het Schnitgerorgel en het 
Eertmanorgel. In de komende 
restauratie zullen deze weer van 
elkaar gescheiden worden. Het 

Eertmanorgel wordt gedraaid en 
verplaatst, waardoor het Schnitger-
orgel weer vrij komt te staan. Het 
Schnitgerorgel wordt in zijn geheel 
weer teruggebracht naar de situatie 
van 1696.


