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KERSTWANDELING Tweede kerstdag maandag 26 december 2016 
Thema dit jaar: ‘1517 – 2017 - 500 jaar Reformatie  
 
Op tweede kerstdag maandag 26 december organiseert Stichting Oude Groninger Kerken 
(SOGK) voor de zesde keer een begeleide kerstwandeling door de stad Groningen. Deze 
middag wandelt u onder leiding van een deskundige gids door de binnenstad van Groningen 
in kersttooi. Het programma start om 14.00 uur in de remonstrantse kerk, het kantoor van de 
SOGK met een korte inleiding gevolgd door de wandeling en we sluiten de middag hier ook 
weer af met een kort kerstconcert.  
 
Het thema van de wandeling is dit jaar: ‘500 jaar Reformatie’. Op 31 oktober jl. was de 
landelijke opening van het Lutherjaar. Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat 
Maarten Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te Wittenberg. 
Deze haast mythische gebeurtenis en de uitwerking hiervan, wordt vaak gezien als het begin 
van de Reformatie en van wat we nu ‘protestantisme’ noemen: een vernieuwingsproces dat 
de kerk en de wereld heeft veranderd. Ook in Groningen had dit zo zijn effecten - hierover 
meer tijdens de kerstwandeling. 
 
Na de inleiding vertrekken de wandelaars met gids voor de kerstwandeling door Groningen. 
Hierbij wordt onder andere een bezoek gebracht aan de Lutherse kerk (hoe kan het ook 
anders………) in de Haddingestraat. Op de gevel vind je hét symbool van het lutheranisme: 
de zwaan, dit symbool vind je ook nog weer terug in de ‘Lutherzaal’ namelijk op de houten 
lezenaar. En uiteraard nemen we een kijkje bij het Lutherraam, in de kerkzaal rechts van de 
preekstoel. Hierop wordt Maarten Luther afgebeeld op de Rijksdag te Worms in 1521 terwijl 
hij de bekende woorden: ‘Hier sta ik, ik kan niet anders. God helpe mij’ uitspreekt.  
 
Circa 15.45 zijn de wandelaars terug in de remonstrantse kerk waar de warme 
chocolademelk en de glühwein dan klaar staan. Om 16.15 uur begin het drie kwartier 
durende kerst(barok)concert Dit concert kan ook apart bezocht worden. 
 
De details 
Datum: tweede kerstdag maandag 26 december 2016 
Kerk open 13.30 uur - Remonstrantse kerk - Coehoornsingel 14 Groningen 
Aanvang programma: 14.00 uur  
Einde wandeling: 15.45 uur remonstrantse kerk 
15.45 - 16.15 uur; Tijd voor een hapje en een drankje 
Start concert: 16.15 uur  
Einde programma: 17.00 uur  
Prijs: € 8,00 (donateurs SOGK € 5,00) 
  
Opgave: info@groningerkerken.nl of 050-3123569 Opgeven kan tot woensdag 21december. 
 
EINDE BERICHT 



 
Noot voor de redactie:  
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.  
Bijlagen: De zwaan – symbool lutheranisme en kerkzaal remonstrantse kerk (SOGK) 
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