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PLAATSING TEREBINTH-BORDJE BIJ KERK WITTEWIERUM  
Dit naar aanleiding van het winnen van de Gouden Terebinth met bijbehorend bordje 
 
Op donderdag 21 april wordt concreet invulling gegeven aan het winnen van de Gouden Terebinth 
op zaterdag 16 januari 2016. In Utrecht werd deze tweejaarlijkse prijs voor het eerst uitgereikt aan 
Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) en Landschapsbeheer Groningen (LBG). Reint Wobbes, 
die aan de wieg stond van de herwaardering voor kerkhoven en begraafplaatsen, bevestigt 
volgende week donderdag het Terebinth-schildje op het kerkhof van Wittewierum, een van de 
mooie voorbeelden van kerkhofherstel door SOGK en LBG. 
 
De Gouden Terebinth wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich buitengewoon inzet 
voor de instandhouding van funerair erfgoed. Een belangrijk criterium voor het winnen van de prijs 
door SOGK en LBG was dat een kerkhof/begraafplaats niet alleen gerestaureerd wordt, maar ook 
een toekomstbestendige inbedding krijgt. Dus dat er geïnvesteerd is in de betrokkenheid van de 
buurt en in de relatie met de overheid. Een ander beoordelingscriterium was dat er aan effectieve 
voorlichting/pr is gedaan. Betaalde inzet van professionals is zeker goed, maar het is ook cruciaal 
dat er bij restauratie en beheer enthousiaste vrijwilligers betrokken zijn. Namens de jury prees 
Willem Zieleman de SOGK en LBG voor de pioniersrol waaraan al veertig jaar invulling wordt 
gegeven: 'Lang geleden hebben de Groningers de juiste toon gezet, en niet onbelangrijk, zij 
hebben ook volgehouden'. 
 
De gewonnen prijs bestaat uit een wisseltrofee met een bijbehorende oorkonde, een bedrag van 
€1000,- en het Terebinth-bordje. Het bordje wordt in aanwezigheid van onder andere vijf 
bestuursleden van Vereniging De Terebinth, aangebracht op het kerkhof van Wittewierum. Aan wie 
kan deze eer van plaatsing beter worden gegund dan aan Reint Wobbes? Hij is als oud-bestuurslid 
van de SOGK en winnaar van de ouden Anjer nog steeds actief voor de kerkenstichting en meer. 
En: zoals gezegd was hij een van de initiatiefnemers met betrekking tot het agenderen van het 
onderwerp: kerkhoven en begraafplaatsen in de provincie Groningen en hij deed dit al in de de 
jaren zeventig van de vorige eeuw! 
 
Dat het schildje wordt geplaatst in Wittewierum is zeker geen toeval. Wittewierum was in 1999 de 
startlocatie voor het project ‘Kerken in het Groen. Dit project werd door Landschapsbeheer 
Groningen en de SOGK destijds gestart om het verval van kerkhoven tegen te gaan. Het bedrag 
van € 1000,- wordt besteed aan een bijeenkomst in september met als onderwerp ‘funerair erfgoed 
en hoe ga je hiermee om’.  
 
Vereniging De Terebinth wil met het uitreiken van de Gouden Terebinth personen en instellingen 
stimuleren zich in te spannen voor het behoud van de traditionele begraafplaats en ons funerair 
erfgoed in bredere zin. Graven en andere gedenkmonumenten vertellen immers over ons verleden 
en over onze identiteit. Ze horen net zo bij de geschiedenis als molens, kerken en kastelen. 
Aandacht voor oude grafmonumenten brengt die geschiedenis weer tot leven. 
 
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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Uitnodiging voor de pers 
Wanneer u bij de officiële bevestiging van het bordje in Wittewierum op donderdag 21 april om 
circa 14.30 uur aanwezig wilt zijn, bent u van harte welkom. 
 
 
Foto: kerkhof Wittewierum (Stichting Oude Groninger Kerken) 


