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OBS GARMERWOLDE WORDT SLEUTELBEWAARDER VAN DE DORPSKERK 
 
Op dinsdagmiddag 23 mei krijgt OBS Garmerwolde de sleutel van de middeleeuwse kerk in 
het dorp. Het is het startsein voor de structurele samenwerking tussen de school en de 
plaatselijke commissie die de kerk beheert. OBS Garmerwolde is de achtste school in de 
provincie die meedoet aan het project ‘Sleutelbewaarders’ van de Stichting Oude Groninger 
Kerken (SOGK).  
 
De stichting wil met het project kinderen bewust maken van het erfgoed in hun dorp. In 
Garmerwolde staat de kerk recht tegenover de school, de kinderen zien het gebouw iedere 
dag. Het idee is dat de kerk in de toekomst een bijzonder verlengstuk wordt van de school. 
De jonge generatie Garmerwolders kan zo een nieuwe, eigen betekenis geven aan de kerk. . 
Zo blijft er in de toekomst draagvlak voor het behoud van de kerk. De kinderen worden 
uitgedaagd na te denken over wat je allemaal kunt doen in de kerk. Wat kan er wel en niet, 
en waarom? Wat kan de school voor de kerk betekenen, en andersom? 
 
Op de startdag is er een officiële sleuteloverdracht onder het toeziend oog van wethouder 
Annie Postma. Vervolgens wordt er een certificaat ondertekend door de directeur van de 
SOGK, de plaatselijke commissie en twee van de leerlingen. Deze leerlingen onderhouden 
vanaf dan het contact met de plaatselijke commissie. De bovenbouw speelt na het officiële 
gedeelte het Sleutelbewaardersspel. Dit is een speciaal voor deze kerk gemaakte quiz, 
waarbij de leerlingen op een speelse manier kennismaken met het gebouw en haar 
geschiedenis. De jongere kinderen doen spelletjes rondom de kerk en mogen de klok luiden.  
 
De samenwerking tussen OBS Garmerwolde en de kerk is niet helemaal nieuw. Eerder 
werkten ze al samen bij de manifestatie ‘Brood en spelen’ afgelopen september en met Sint 
Maarten. Bijzonder is dat de kinderen vooraf een wandplaat beschilderen in de vorm van de 
kerk. Deze wandplaat krijgt een permanente plek in de school samen met de 
Sleutelbewaarderskist. Daarin zit de sleutel van de kerk, het certificaat, het 
Sleutelbewaardersspel en ander educatief materiaal dat door het schooljaar heen ingezet 
kan worden.  
 
De feestelijke start van Sleutelbewaarders is om 13.30 uur, bij de kerk in Garmerwolde. Het 
project Sleutelbewaarders wordt gefinancierd door o.a. Rabobank en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. 
 
EINDE BERICHT 
 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke 
Woldring, medewerker pr en communicatie van de Stichting Oude Groninger Kerken tel: 050-
3672042, 06-52102342 of woldring@groningerkerken.nl 
 

mailto:woldring@groningerkerken.nl


Geïnteresseerden zijn welkom bij de kerk van Garmerwolde om 13.30 uur. Adres: Dorpsweg 
69, 9798 PD, Garmerwolde. 
 
Foto’s: Kerk Garmerwolde en Sleutelbewaarderskist en spel (SOGK) 


