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Groningen, 9 september 2019 

 

 

De Oude Groninger Kerken en Het Grootste Museum van Nederland zoeken wegens 

succes honderden vrijwilligers 

 

Met de opening van Het Grootste Museum van Nederland in 2017 zette Museum 

Catharijneconvent een belangrijke stap in het ontsluiten en toegankelijk houden van het 

unieke religieuze Nederlandse erfgoed. Een jaar na de start werden er drie nieuwe locaties 

toegevoegd. Zo maakten de afgelopen twee jaar al honderdduizenden mensen kennis met 

de bijzondere geschiedenis, magistrale architectuur en kunstwerken van de zestien 

aangesloten kerken en synagogen.  

 

Gezocht: vrijwilligers die oude Groninger Kerken op de kaart zetten 

Het Grootste Museum van Nederland is met recht een succes te noemen. En wegens dit 

succes zijn we nu op zoek naar honderden vrijwilligers voor de leden van het grootste 

Museum in heel Nederland, maar ook voor de oude Groninger Kerken in Krewerd, 

Middelstum, Midwolde en Pieterburen. Elke vrijwilliger bieden we unieke secundaire 

arbeidsvoorwaarden. Zo werk je bijvoorbeeld op de ´Grootste Werkplek´ van Nederland bij 

deze vier authentieke dorpskerken. Ze bewaren een groot aantal verborgen schatten als het 

meest prachtige houtsnijwerk, eeuwenoude schilderingen en een van de oudste, 

bespeelbare orgels in Nederland. Als vrijwilliger werk je mee aan de openstelling van dit 

bijzondere erfgoed en zet je de unieke gebouwen op de kaart. 

 

Grootse wervingscampagne  

De lokale vrijwilligers zijn een belangrijke factor in het succesvol ontsluiten en toegankelijk 
houden van het religieuze erfgoed in deze vier authentieke dorpskerken, die zo kenmerkend 
zijn voor het Groninger landschap. Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers, ‘meedenkers en 
doeners’, die samen met de huidige vrijwilligers nieuwe plannen ontwikkelen voor de vier 
leden van het Grootste Museum van Nederland in Groningen. Het citaat: ‘het geheel is meer 
dan de som van de delen’ gaat ook op in Groningen!  
 

Zonder vrijwilligers blijven deuren gesloten en dreigen kunstwerken, verhalen en 

geschiedenis in de vergetelheid te raken. Dat kan en mag niet gebeuren. Daarom voert Het 

Grootste Museum van Nederland nu een grootse campagne om honderden nieuwe 

vrijwilligers aan te trekken voor de deelnemende locaties.  

 

Veertien kerken en twee synagogen vormen samen Het Grootste Museum van Nederland, 

een initiatief van Museum Catharijneconvent, mede mogelijk gemaakt door de spelers van 

de BankGiro Loterij, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het 

Mondriaanfonds.  

 

Kijk voor de deelnemende locaties en hun vacatures op www.grootstemuseum.nl.  

 

-----------------Einde persbericht---------------------- 

http://www.grootstemuseum.nl/


Noot voor redactie, niet voor publicatie: 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke Woldring, pr-medewerker 

Stichting Oude Groninger Kerken, woldring@groningerkerken.nl, of tel: 050 – 3672042 of 06 

-52102342.  

 

Speciaal voor deze campagne is er voor de oude Groninger Kerken een wervingsfilm 

gemaakt: https://vimeo.com/357988778 

 

De film is ook in HR aan te vragen via grootstemuseum@catharijneconvent.nl.  

 

Daarnaast is er op onze site ook beeld- en filmmateriaal van het Grootste Museum te 

downloaden via: https://www.grootstemuseum.nl/nl/pers/ 

 

Wilt u zelf ervaren hoe het is om te werken als vrijwilliger bij de oude Groninger Kerken? Laat 

het ons weten via info@groningerkerken.nl. Dan nemen we contact met u op. 
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