
Meld jij je ook aan voor de activiteitencommissie van de kerk in Garmerwolde?  

Stichting Oude Groninger Kerken organiseert op 21 juni een informatieavond in de kerk van 

Garmerwolde. Er wordt informatie gegeven over wat de activiteitencommissie en de Schoolkerk 

organiseren in en rond de kerk van Garmerwolde.  

Activiteitencommissie:  

We zoeken leden voor de activiteitencommissie. De activiteitencommissie beheert de kerk van 

Garmerwolde en geeft handen en voeten aan de culturele- en dorpsactiviteiten in en rond de kerk. 

Organiseer als vrijwilliger bijvoorbeeld concerten met SPOT Groningen en werk mee aan de 

totstandkoming van Veur Aaltied (een toneelstuk over, door en voor de dorpsbewoners van 

Garmerwolde). Ook zet de commissie zich in voor instandhouding van de dorpsfunctie van de kerk, 

met de traditionele activiteiten als kerstnachtdienst en kloksmeren, rouw en trouw voor mensen uit 

het dorp, en houdt ze contact met de OBS als sleutelhouder van de kerk. 

Educatieve ondersteuners: 

Doordeweeks ontvangen we in de Schoolkerk bovenbouwklassen (PO) voor het programma ‘Feest! In 

Oost en West’. We zoeken educatieve ondersteuners voor dit onderwijsprogramma. Tijdens dit 

programma staan interculturele dialoog en het bezoek aan de tentoonstelling in de toren centraal. 

Als educatieve ondersteuner help je mee met het begeleiden van schoolklassen in de toren of bij 

educatieve spellen in de kerk. Kijk op www.schoolkerk.nl voor meer informatie over Feest! In Oost en 

West. 

Geïnteresseerd? 

Lijkt het je leuk om aan de slag te gaan als vrijwilliger? Of ben je geïnteresseerd in het werk van onze 

stichting? Dan ben je van harte welkom op de informatieavond op maandag 21 juni. Vanaf 19:00 uur 

is de kerk van Garmerwolde open voor een kopje koffie of thee. Om 19:30 uur beginnen we. Is het 

wat voor jou? Dan kun je je na afloop van de avond 

aanmelden als lid van de activiteitencommissie of als 

educatief ondersteuner. Voor vragen mail naar 

Annemarie Bembom via 

bembom@groningerkerken.nl 

We zien je graag op 21 juni!  

Let op: We houden ons aan de maatregelen die het RIVM 

hanteert (toegestane groepsgrootte, dragen van een 

mondkapje en afstand houden). Indien de maatregelen 

veranderen is het mogelijk dat deze bijeenkomst wordt 

verzet. Laat even weten of je komt via 

bembom@groningerkerken.nl. Check op 21 juni op 

www.kerkvangarmerwolde.nl of de bijeenkomst doorgaat.     Beeld: Bureau Brauns 
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