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PROJECT SLEUTELBEWAARDERS VAN START IN BREEDE 
Jansenius de Vriesschool wordt Sleutelbewaarder van kerkje Breede  
 
De Jansenius de Vriesschool uit Warffum gaat vanaf vrijdag 13 oktober de sleutel van het 
kerkje in Breede (Warffum) delen met de plaatselijke commissie. Het is de negende school in 
de provincie die Sleutelbewaarder wordt van de dorpskerk. De Stichting Oude Groninger 
Kerken, eigenaar van de kerk, wil met het project Sleutelbewaarders kinderen betrekken bij 
het bijzondere erfgoed in hun eigen omgeving, en ervoor zorgen dat de jongste generatie 
zich verbonden voelt met de plaatselijke kerk. 
 
Het kerkje in Breede wordt beheerd door de plaatselijke commissie. Er worden concertjes en 
lezingen georganiseerd, en de kerk wordt gebruikt voor rouw- en trouwdiensten. Door de 
sleutel te delen met de school, kan de kerk vaker gebruikt worden. De school kan er 
bijvoorbeeld muziekuitvoeringen of -lessen, workshops of presentaties en 
geschiedenislessen organiseren. De kinderen geven zo een eigen, nieuwe betekenis aan het 
gebouw. De leerlingen kunnen ook iets voor de beheerder van de kerk betekenen, het gaat 
tenslotte om een samenwerking. Zo kunnen kinderen die dat leuk vinden helpen met het 
versieren van de kerk voor kerst of met het onderhoud van de omgeving. 
 
De school krijgt bij de feestelijke aftrap van het project op vrijdag 13 oktober de speciale 
Sleutelbewaarderskist. Daarin zit de daadwerkelijke sleutel van de kerk, een certificaat, 
educatief materiaal voor alle groepen én het Sleutelbewaardersspel. Dit spel is speciaal 
gemaakt voor het kerkje van Breede, en wordt na de sleuteloverdracht gespeeld door de 
leerlingen van de bovenbouw. De leerlingen maken op een speelse manier kennis met het 
gebouw, haar geschiedenis en betekenis. Ze worden daarna uitgedaagd om na te denken 
over vragen als: wat kun je allemaal doen in een kerk? Wat niet, en waarom niet? Staat deze 
kerk er over honderd jaar nog? Wat houdt het in om een kerk te beheren? 
 
Het project Sleutelbewaarders is een groot succes. De Stichting Oude Groninger Kerken 
hoopt nog meer kerken en scholen in de provincie structureel aan elkaar te kunnen 
verbinden. Sleutelbewaarders wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank. 
 

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 
 
Wanneer u bij deze start op vrijdag 13 oktober aanwezig wilt zijn, bent u van harte welkom in 
de kerk van Breede, Breede 15 in Breede (Warffum) om 13.00 uur. Hierover kunt u contact 
opnemen met Inge Basteleur, basteleur@groningerkerken.nl of 050-3123569. 
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Foto’s: (SOGK) – kerkje Breede en het Sleutelbewaardersspel – vrij te gebruiken 


