
 

 

 

 

 

 

Persbericht 

Februari 2023 

__________________________________________________________________________ 

Tentoonstelling Zwijgend Goud 
Groninger Kerken kondigt met trots de tentoonstelling Zwijgend Goud aan. Van 18 februari 
tot en met 18 juni zijn in de Akerk in Groningen ruim 100 bijzondere kerkobjecten uit ruim 
60 Groninger kerken te bewonderen. 

Groninger kerken. Al eeuwenlang staan ze fier in het landschap, omzoomd door groen op 
een wierde of juist midden in het dorp of de stad. Deze kerken zijn niet alleen van buiten 
bewonderenswaardig. Binnen worden even grote schatten bewaard. Sommige waardevolle 
museumstukken, andere ogenschijnlijk alledaags. Het zijn stille getuigen van acht eeuwen 
Groninger kerken en hun gebruiken. Ruim 100 objecten uit meer dan 60 kerken van onze 
stichting zijn nu voor het eerst bijeengebracht in een unieke tentoonstelling in de Akerk 
Groningen. Ieder voorwerp kent zijn eigen verhaal, een eigen geschiedenis en is op zijn eigen 
manier van grote waarde. Met deze expositie zetten we de minder zichtbare kant van 
Groninger kerken in de schijnwerpers. 

Akerk 
Midden in de stad Groningen staat de Akerk. De goudgele toren is vanuit verschillende 
hoeken in de stad goed te zien. Een kerk van omvang en allure, de ideale locatie centraal in 
de stad en provincie om de collectie uit de diverse kerken tentoon te stellen. Wandel door 
de tentoonstelling en ontdek het verhaal achter de objecten en leer hierdoor nog meer 
kerken uit de provincie kennen.  

Groninger Kerken 
Groninger Kerken is opgericht in 1969 en zorgt inmiddels voor 100 kerken. De stichting is ook 
eigenaar van de vele roerende goederen die aanwezig zijn in de kerken. Uniek, waardevol en 
tijd om deze als een collectie te presenteren aan het grote publiek.  

 

 

Einde Bericht 
__________________________________________________________________________ 



Noot voor de redactie, niet voor publicatie:  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rebecca Compaan, coördinator 

Communicatie & PR van Groninger Kerken via 06-822 722 66 of 

compaan@groningerkerken.nl. 

Uitnodiging opening tentoonstelling vrijdag 17 februari 

U bent van harte uitgenodigd om bij de feestelijke opening van de tentoonstelling Zwijgend 

Goud aanwezig te zijn. Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen en maken van 

foto’s. Vrijdag 17 februari 16.00 uur, Akerk Groningen. U kunt zich hiervoor aanmelden door 

een e-mail te sturen naar info@groningerkerken.nl 

Beeld: ontwerp Paul & Albert, fotografie Roelof Bos, tentoonstelling Zwijgend Goud 
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