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OVERDRACHT SLOCHTER KERK EN -TOREN NAAR STICHTING OUDE GRONINGER KERKEN 
vrijdag 30 november 2018  
 
Op vrijdag 30 november a.s. draagt de Protestantse Gemeente Slochteren de kerk, toren, kerkhof, 
pastorie met tuin (inclusief viskenij) en verenigingsgebouw De Schakel over aan de Stichting Oude 
Groninger Kerken (SOGK). Met deze overdracht heeft de SOGK 91 kerken, twee synagogen, 56 
kerkhoven/begraafplaatsen en negen (vrijstaande) torens in haar bezit. Aansluitend aan de 
notariële overdracht wordt een huurcontract met de SOGK getekend waarmee de kerk en het 
Verenigingsgebouw De Schakel voor twee jaar worden teruggehuurd door de Protestantse 
Gemeente Slochteren. 
 
De kerk is in de 13e eeuw gebouwd. Het was een kruiskerk, waarvan in de eerste helft van de 16e 
eeuw nog een dwarspand overbleef. Dit dwarspand is toen gerestaureerd onder toezicht van Mr. 
Hendrik de Sandra Veldtman, bewoner van de Fraeylemaborg. Deze had het recht predikanten te 
benoemen en te ontslaan. Dit staat te lezen op de gedenksteen boven de ingang, met als jaartal 
1783. In 1880 ontstond brand door een kool uit een stoof van een kerkganger. Alleen de vier 
muren bleven staan. Door de vele giften uit de hele provincie kon de kerk weer worden hersteld. Er 
is echter veel van de oorspronkelijke bouwstijl verdwenen. 
 
De vierkante toren staat los van de kerk. Deze heeft een zogenaamd zadeldak. Dit is een dak, dat 
twee gelijke hellende vlakken heeft, die in de nok samen komen. De toren is gebouwd omstreeks 
het jaar 1300 en heeft een hoogte van 36 meter, waardoor je de Slochtertoren al van grote afstand 
kunt zien. 
 
De oude pastorie werd afgebroken en in 1928 is de huidige pastorie gebouwd naar een ontwerp 
van architect L. Wiertsema uit Sappemeer. In de tuin achter de pastorie is nog een viskenij te 
vinden. Een viskenij is een gegraven vijver waar vroeger levende vis in werd bewaard om op te 
eten. Op die manier kon er elke vrijdag verse vis gegeten worden, hetgeen vroeger gebruikelijk 
was onder de rooms-katholieken. De viskenij in Slochteren is een mooie open vijver met in het 
midden een eilandje. Waarschijnlijk stamt deze bijzondere viskenij al uit de middeleeuwen 
 
De buitenkant van de kerk is in 1975 gedeeltelijk gerestaureerd van geld dat overbleef van de 
restauratie van de toren. Eind 1986 begon men met de restauratie van de gehele buitenkant van 
de kerk, waarbij de vorm van het dak gewijzigd werd. De restauratie van het interieur van de kerk 
in 1992 betekende de voltooiing van het restauratieplan. De schade ontstaan door aardbevingen is 
in de eerste helft van 2016 hersteld. 
 
De cultuurhistorische waarde van het samengestelde complex van kerk, toren, kerkhof, pastorie, 
pastorietuin en viskenij is erg hoog. Zowel wat betreft de gebouwen en zeker als in de tijd gegroeid 
ensemble, in relatie tot de Fraeylemaborg en als onderdeel van het dorp. 
 
EINDE BERICHT 
----------------------------------------------------------------- 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke Woldring, Communicatie en PR 
Stichting Oude Groninger Kerken woldring@groningerkerken.nl, tel: 050 – 3123569 of 06-
52102342. 
 
Uitnodiging voor de pers 

mailto:woldring@groningerkerken.nl


Wanneer u bij de officiële overdracht van bovengenoemde Slochter kerk en – toren Hoofdweg 108 
op vrijdag 30 november om 16.00 uur aanwezig wilt zijn, bent u dan van harte welkom. 
 
Foto’s: in- en exterieur kerk Slochteren (Fotograaf Duncan Wijting) 


