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OVERHANDIGING CHEQUE AAN VERTEGENWOORDIGER ALPE D’HUZES
Verkoop foto’s levert € 525,- op voor het goede doel
Donderdagochtend 19 december overhandigde directeur Peter Breukink van de Stichting
Oude Groninger Kerken (SOGK) een cheque van € 525,- aan Pierre Dun, de
vertegenwoordiger van de Stichting Alpe d’HuZes. Dit bedrag is 25% van de opbrengst van
de verkoop van foto’s van de onlangs gehouden expositie Natuurlijk Licht met werk van de
vijf jaar geleden overleden fotograaf Omke Oudeman.
In de maanden september en oktober werd onder de titel Natuurlijk Licht werk van Omke
Oudeman geëxposeerd op drie locaties in het Westerkwartier. Dit bleek een schot in de roos
te zijn, veel mensen kwamen erop af en heel vaak werd de vraag gesteld: ‘is dit werk ook te
koop?’ En daarom besloot de SOGK tot verkoop van het tentoongestelde werk over te gaan
op zaterdag 9 november in de kerk van Nuis. Gelijktijdig werd besloten 25% van de
opbrengst voor het goede doel, Alpe d’HuZes te bestemmen.
Alpe d’HuZes is een uniek sportief evenement waarbij zoveel mogelijk geld wordt
ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van
mensen met kanker. Op één dag beklimmen 5000 deelnemers fietsend, hardlopend, of
wandelend maximaal zes keer de Alpe d’HuZes, onder het motto ‘opgeven is geen optie’.
De onlangs gehouden expositie in het Westerkwartier werd georganiseerd door Stichting
Oude Groninger Kerken in samenwerking met Stichting Het Groninger Landschap en Mien
Westerkwartier De selectie van de geëxposeerde werken werd gemaakt door de partner van
Oudeman, Duncan Wijting (fotograaf), een medewerker van het Groningen Landschap en
medewerkers en vrijwilligers van de Stichting Oude Groninger Kerken.
In het werk van de in 2014 overleden Omke Oudeman spelen architectuur, natuur en
landschap een centrale rol, en gedurende zijn carrière ontwikkelde hij zijn specialisme voor
interieur- en kerkenfotografie. Kenmerkend voor deze foto’s is het gebruik van uitsluitend
natuurlijk licht. Fotosessies begonnen steevast met het zoeken naar het lichtknopje of het
uitblazen van met de beste bedoelingen door de koster aangestoken kaarsen.
De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) bestaat dit jaar 50 jaar. De expositie was een
van de jubileumactiviteiten van de SOGK. Het overhandigen van de cheque was een van de
laatste activiteiten van de huidige directeur Peter Breukink, die immers 1 januari 2020 met
pensioen gaat.
EINDE BERICHT

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke Woldring, pr-medewerker
Stichting Oude Groninger Kerken, woldring@groningerkerken.nl, of tel: 050 – 3672042 of 0652102342.
Foto: Overhandiging van de cheque door Peter Breukink (directeur SOGK) aan Pierre Dun,
vertegenwoordiger Alpe d’Huzes (Foto: Duncan Wijting)

