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GRONINGER KERKEN IN LYFESTYLE EXPERIENCE ZONDAG 3 DECEMBER 14.30 UUR 
De kerk Leegkerk in de hoofdrol 
 
Zondag 3 december is de kerk van Leegkerk een van de onderwerpen in het programma Lifestyle 
Experience van RTL4/RTL5. Begin oktober waren de opnames voor dit item van de Stichting Oude 
Groninger Kerken (SOGK). Presentator Ferry de Graaf had in de kerk van Leegkerk een 
ontmoeting met Christiaan Velvis, bouwkundige van de SOGK. Het item van Stichting Oude 
Groninger Kerken wordt uitgezonden op zondag 3 december 2017 om 14:30 uur op RTL4 en de 
herhaling is op zaterdag 9 december 2017 om 15:00 uur op RTL5. Lifestyle Experience informeert 
de kijker wekelijks de kijker over spannende, luxueuze en trendy topics. 
 
Als thema van het item is ‘herbestemming’ gekozen en de kerk van Leegkerk is hiervan een heel 
geslaagd voorbeeld. Er wordt antwoord gegeven op de vragen hoe een herbestemminngsplan in 
zijn werk gaat, wat de mogelijkheden ervan zijn, ‘De Stichting Oude Groninger Kerken geeft oude 
stenen nieuwe betekenis. Daarbij worden de monumentale kerken op een bijzondere manier 
aangepast aan deze tijd en opengesteld voor allerlei gebruik’. Maar ook hoe dit mogelijk wordt 
gemaakt: ‘met hulp van honderden enthousiaste vrijwilligers en heel veel gulle gevers wordt dit 
mogelijk gemaakt.’ 
 
In april 2013 werd de geheel verbouwde kerk van Leegkerk feestelijk geopend. Er was grote 
behoefte aan betere faciliteiten voor multifunctioneel gebruik. Jan Verrelst van awg architecten, 
mede verantwoordelijk voor het ontwerp van de oostwand in Groningen, heeft met dat doel een 
‘gouden blok’ ontworpen van zes bij zes bij zes meter. Binnen in het blok is ruimte voor een pantry, 
toiletten en opslag. Het blok heeft een trap; bovenop het blok kunnen bijvoorbeeld kleine 
exposities worden ingericht. Ook ontwierp awg architecten de draaibare deurkasten waarmee 
schip en koor van elkaar gescheiden kunnen worden en bergruimte ontstaat.  
 
Maar uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de geschiedenis van de kerk, immers deze kerk is 
gebouwd in de eerste helft van de 13e eeuwen is dus al circa 800 jaar oud. Zo vertelt dit gebouw 
een verhaal van een doorlopende geschiedenis van 800 jaar; 800 jaar van persoonlijke verhalen 
van mensen die hier komen en voor wie dit een plek van betekenis is. 
 
De kerk van Leegkerk is een van de 88 leden van Groninger Kerkenfamilie en wordt verhuurd door 
Bijzondere Locaties Groningen voor onder andere vergaderingen, brainstormsessies, concerten, 
bruiloften en partijen. 
 
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. 
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