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‘ICONEN EN SYMBOLEN’ IN DE GRONINGER KERKEN 
Groninger kerken openen deuren tijdens Open Monumentendag weekend 10 en 11 
september 
 
Veel kerken van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), openen het weekend van 10 
en 11 september de deuren tijdens Open Monumentendag. Het thema van de 30e Open 
Monumentendag (OMD) is: Iconen en symbolen. Speciaal voor OMD worden door de lokale 
beheerscommissies van de SOGK-kerken en -torens bijzondere activiteiten georganiseerd. 
Hierbij probeert men uiteraard zoveel mogelijk aan te haken aan het landelijke thema. 
Hieronder vindt u hieruit een greep. Voor het totale overzicht kijkt u op 
www.groningerkerken.nl/agenda bij de desbetreffende datum of bij overige activiteiten. 
 
Een greep uit de georganiseerde activiteiten  

In en rond de kerk van Garmerwolde is zaterdag de foto-expositie: ‘Lijnen~~Spel van 

Fotogroep Garmerwolde. Naast het fotowerk in de nissen van de kerk zijn er doorlopend 
beelden te zien op een projectiescherm. Op zondag wordt er een boekenmarkt gehouden. In 
het Westerkwartier pakt men flink uit. In het sfeervolle kerkje van Lettelbert heeft 
iconenschilder Ronald Medema zijn atelier. Hij geeft hier wekelijks cursussen in de 
bijzondere schildertechniek van iconen. In het kerkje van Lettelbert kunt u iconen van Ronald 
Medema en Micheline van Dijk bekijken. Zij zijn ook aanwezig voor uitleg. En: in de 
nabijgelegen SOGK-kerken Marum, Niebert, Nuis, Tolbert en Midwolde wordt werk 
geëxposeerd van leerlingen van Iconenatelier Silouan. In de toren van Baflo is een expositie 
te zien van tekeningen en schilderijen met oude panden in Baflo en ander werk van Kees 
Danhof. Ook zijn er gratis rondleidingen door Baflo. OMD is in de kerk van Nieuw Beerta het 
openingsweekend van de expositie ‘Pioniers uit Nieuw Beerta’. De Landmerkenexpositie 
vertelt het verhaal over drie heren uit de familie Zijlker – zonen van het dorp Nieuw Beerta - 
in de tweede helft van de negentiende eeuw. In de kerk van Stitswerd worden zaterdag en 
zondag kunstwerken getoond van inwoners van Stitswerd. Ook worden er bodemvondsten 
tentoongesteld. Uiteraard kan de kerk ook bezichtigd worden. De plaatselijke commissie van 
de kerk Kropswolde heeft drie kunstenaars bereid gevonden om op beide dagen hun iconen 
in de Dorpskerk te exposeren. 
 
Neem een kijkje bij de monumenten van BLGroningen 
Ook de monumenten van Bijzondere Locaties Groningen zij geopend tijdens OMD. 
Zaterdag 10 september openen de Der Aa-kerk, de Remonstrantse kerk, de kerk van Klein 
Wetsinge en de kerk van Leegkerk tijdens Open Monumentendag hun deuren. Het thema dit 
jaar is iconen en symbolen. Mensen die een kerk eens op een andere manier willen bekijken, 
moeten zeker naar de Der Aa-kerk komen. Liggend op matjes op de grond kun je met 
verrekijkers genieten van de bijzondere schilderingen op de gewelven van de kerk. 
 
Maar er is meer, veel meer kerken zijn een of beide dagen geopend 
Maar zoals gezegd, dit is slechts een greep uit een veel groter aanbod, er is nog veel meer 
te zien en te doen in de SOGK-kerken. Voor de openingstijden en een uitgebreid overzicht 

http://www.groningerkerken.nl/agenda


van de activiteiten in de kerken van de SOGK in het algemeen en die tijdens het Open 
Monumentendagweekend in het bijzonder kijkt u op www.groningerkerken.nl/agenda.  
 

Noot voor de 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.  
 
Foto’s: 
Kerk Nieuw Beerta, kerk Lettelbert en toren Baflo (cachot) – fotografie SOGK 
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