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Voorwoord
Op de voorzijde van ons beleidsplan prijkt een luchtfoto van Niehove, het mooiste
dorp van Nederland. In oktober 2019 ontving het dorp dit predicaat. Het dorpje
heeft de structuur van een spaakwiel, met in het midden de kerk. Op de radiale
wierde, in het tweeduizend jaar oude landschap van Middag-Humsterland.
Het monument staat in het groen, omzoomd door bomen. Wie de kerk bezoekt,
wordt verrast door een historische expositie; vrijwilligers zorgen voor dagelijkse
openstelling.
Een beleidsplan zoekt in zekere zin ook het perspectief van een luchtfoto; we
pogen een overzicht te geven van wie we zijn, waar we staan en waar we naartoe
willen. Een totaalplaatje te geven. Niehove biedt een schitterende metafoor.
Hier draait het bij de Stichting Oude Groninger Kerken immers allemaal om:
de eeuwenoude kerk in het historische, groene landschap, in het hart van het
dorp en van de mensen. Al die aspecten worden in dit plan dan ook belicht.
De foto toont als metafoor ook gevoel voor verhouding. De kerk is de kern van dit
beeld, tegelijkertijd staat de kerk midden in de samenleving. Steeds opnieuw
zoeken we als organisatie naar hoe dat werkt, het samenspel tussen monumenten
en mensen. Daarbij vormt het centrale ijkpunt onze doelstelling; het instand
houden van kerken en het bevorderen van belangstelling daarvoor. We staan
voor continuïteit.
Steeds opnieuw merken we hoezeer kerken in deze seculiere tijd nog steeds,
en op steeds weer nieuwe manieren, bakens van betekenis zijn voor mensen.
We staan voor continuïteit, én staan open voor de kansen die dat biedt. Kansen
tot samenwerking en partnerschap. Kansen om ons werk als betekenisvolle,
maatschappelijk functionerende organisatie tot verdere ontwikkeling en groei te
brengen, en zo bij te dragen aan een bloeiende samenleving. Van mooiste dorp
tot mooiste provincie, tot mooie(re) maatschappij. Het mooiste werk dat maar
voor te stellen is! Doet u mee?

Pim de Bruijne, bestuursvoorzitter
Patty Wageman, directeur
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Samenvatting van
beleidsambities
1.

Inleiding:
de Stichting Oude
Groninger Kerken

kennisdeling, ten behoeve van de monumentensector en met het oog op ontwikkeling van
de bouw-, restauratie- en ambachtssector.

3.

De komende beleidsperiode onderzoeken
we kritisch reeds zichtbare effecten van groei
op onze organisatie. Ook kijken we naar te
verwachten effecten van verdere groei. We
zijn ons daarbij bewust van de dynamiek die
diverse maatschappelijke veranderingen met
zich meebrengen voor onze organisatie. Het
is noodzakelijk dat we open staan voor leren,
ontwikkelen en waar nodig aanpassen. Het is
onze ambitie een effectieve, flexibele en
reflectieve organisatie te zijn.
We bewaken daarbij continuïteit in de
uitvoering van ons werk. Voor het benutten
van nieuwe kansen zoeken we partnerschap.
Samen staan we sterk.

2.

Instandhouding
We blijven ons als Professionele Organisatie
voor Monumentenbehoud (POM) in de
komende beleidstermijn inzetten voor
instandhouding van onze monumentale
kerken op een hoog kwaliteitsniveau, waarbij
we zorgvuldig omgaan met historische
gelaagdheid en ruimtelijke vraagstukken. We
blijven streven naar toegankelijkheid en
passend gebruik van onze kerken. We willen
werk maken van het koppelen van groot
onderhoud van kerken aan het onderhoud
van orgels en het investeren in toegankelijkheid voor minder-validen. Ook willen we de
brandveiligheid van kerken nog beter borgen
in onze procedures. Periodiek onderhoud
wordt waar mogelijk gecombineerd met
herstel van schade door gaswinning en het
benutten van kansen voor het realiseren van
her- en doorbestemming. We zetten in op

Kerken in het groen,
groene kerken
Groenbeheer draagt bij aan het functioneren
van het ensemble van de kerk in haar
omgeving. Groenbeheer in de context van
funerair erfgoed is complex en kostbaar,
maar belangrijk. We zetten de komende
beleidstermijn in op verdere promotie van
het Gouden Bomenfonds. We willen onze
verantwoordelijkheid nemen als het gaat om
verdere verduurzaming van ons erfgoed. We
zien kansen om hierin samen met partners te
ontwikkelen. Het delen van ervaring en
kennis op het gebied van duurzaamheid is
een belangrijk aandachtspunt.

4.

Communicatie
en gebruik
Communicatie is een belangrijk, breed en
dynamisch werkdomein en een directe
vormgeving van het bevorderen van
belangstelling voor kerken. De komende
beleidstermijn willen we onderzoeken hoe we
ruimte kunnen maken binnen dit werkdomein.
We borgen daarmee de centrale rol en de
effectiviteit van communicatie. We reflecteren
op hoe we gebruik faciliteren en blijven ons
daarin ontwikkelen. We besteden de komende
beleidstermijn speciale aandacht aan de
kunst- en podiumfunctie van kerken. Daarbij
evalueren we onze inzet voor en (mede-)
financiering van activiteiten, evenementen en
festivals. Het programma ODE zien we als een
zeer kansrijke nieuwe samenwerking tussen
4

Dit beleidsplan beschrijft wie we zijn, waar we staan en wat we gaan doen
de komende termijn. Elk hoofdstuk eindigt met een beschrijving van beleidsambities. De beleidsambities worden in deze samenvatting op volgorde,
corresponderend met de hoofdstukken, herhaald.

de Stichting Oude Groninger Kerken en SPOT
Groningen, gesteund door de lokale gemeenschap en overheden.

5.

partnerschap ten aanzien van de inhoud en
systematiek van het concept ‘Schoolkerk’.

7.

Kennis

De komende vier jaar verankeren we het
vrijwilligersbeleid steviger in de organisatie.
In het vrijwilligersbeleidsplan worden hier
nadere stappen in gezet. De komende
beleidstermijn blijven we vrijwilligers
faciliteren, maar we gaan ook onderzoeken
of er andere vormen van facilitering nodig
zijn. In samenwerking met het vrijwilligersplatform maken we een fysieke brochure
waarin de positie, rechten, plichten van
vrijwilligers en de rechten en plichten van de
organisatie ten opzichte van vrijwilligers
helder worden beschreven. Er komt een
helder gedefinieerd budget voor onkosten
die vrijwilligers maken. In overleg met het
vrijwilligersplatform wordt een scholingsaanbod vastgesteld, zo mogelijk gebruik makend
van eigen deskundigen of eigen deskundige
vrijwilligers. Het streven is jaarlijks scholingsmogelijkheden aan te bieden voor de
verschillende vrijwilligersgroepen.

We werken de komende beleidstermijn aan
het verder zichtbaar maken van onze rol als
het gaat om kennisdeling, en van de ontwikkeling van deze externe rol in brede zin, ten
behoeve van de erfgoed- en monumentensector. Tevens stellen we intern informatie
eenvoudig en overzichtelijk ter beschikking,
als fundament voor het doen van ons werk.
We streven in partnerschap naar een (nog)
grotere externe toegankelijkheid van kennis
en informatie via digitale media.

6.

Educatie
Het educatieve werk van de Stichting Oude
Groninger Kerken kent een stevig fundament
met de doorlopende leerlijn bij het kijkboek
‘De kerk als tijdmachine’ en het project
Sleutelbewaarders.
De inrichting en ontwikkeling van de
Schoolkerk biedt de komende beleidstermijn
grote kansen. De eerste Schoolkerk van
Garmerwolde in de Gemeente Groningen
heeft een belangrijke voorbeeldfunctie. De
Schoolkerk gaat functioneren als educatieen kenniscentrum op het gebied van
materieel en immaterieel religieus erfgoed
en als plek van ontmoeting en open dialoog.
De komende beleidsperiode willen we dit
innovatieve concept in partnerschap en
samenwerking tot bloei brengen. Op
landelijk niveau kan het concept positief
bijdragen aan de problematiek van de
toekomst van religieus erfgoed. De Stichting
Oude Groninger Kerken staat open voor het
delen van kennis en het aangaan van
5

Vrijwilligersbeleid

8.

Kwaliteit
De komende beleidstermijn willen we
financieel gezond blijven en niet interen op
eigen vermogen. Eigen vermogen is noodzakelijk om de verantwoordelijkheid die we dragen
voor instandhouding van onze kerken op lange
termijn te borgen. We blijven waar mogelijk
inzetten op efficiënte oplossingen via automatisering. In projecten zoeken we naar wegen
om onze krachten en middelen doelmatig te
combineren. Toetsing en verantwoording van
ons werk geschiedt binnen verschillende
kwaliteitskaders en afstemmend op de door
ons onderschreven codes.

1.

Grafmonument
Midwolde

Inleiding: de Stichting
Oude Groninger Kerken
De betekenis van kerken verschuift door de tijd, maar is ondanks doorgaande secularisatie niet
geringer geworden. De Stichting Oude Groninger Kerken wil betekenisgeving faciliteren en zowel
de gebouwen als het publiek recht doen. Dat doen we op basis van onze tweeledige doelstelling:
instandhouding van oude Groninger kerken en bevordering van belangstelling ervoor.

Voor de beleidsperiode 2021-2024 zetten
we de koers voort die in 2017 is ingezet.
We houden vast aan de titel ‘Bakens van
Betekenis’. Er is sprake van groei van het
aantal aan ons toevertrouwde kerken en
toenemende druk op de organisatie. We
vullen de titel aan met een ondertitel voor
de nieuwe periode: ‘continuïteit en kansen’.
Daarmee drukken we uit dat we staan voor
continuïteit in de uitvoering van onze
kerntaken en dat we in samenwerking
kansen willen vormgeven.

Wie zijn we?
Doelstelling
De Stichting Oude Groninger Kerken is
opgericht in 1969. Haar doelstelling is het
instandhouden van Groninger kerken en
het bevorderen van belangstelling ervoor.

Gewelfschildering
Noordbroek
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Missie
Het instandhouden van monumentale
kerken is onze kerntaak. Complementair
hieraan is het streven naar maatschappelijk
functioneren van kerken. We staan voor de
continuïteit van deze fundamentele basis
van onze organisatie.

Visie
De afgelopen periode werd gekenschetst
door ontwikkeling van onze organisatie,
groei van het aantal kerken in ons bezit en
het draagvlak daarvoor. Voor de komende
beleidstermijn staat het bewaken van
continuïteit hoog op de agenda, daarnaast
benutten we graag kansen. We richten ons
op samenwerking en het inrichten van
daarbij aansluitende financieringsstromen,
om beheerst te kunnen groeien.
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Stand van zaken
Zelfbewust en trots
Onze kerken hebben unieke cultuurhistorische kenmerken. Met hun Rijksmonumentale
status functioneren ze onmiskenbaar als
bakens van betekenis. Een halve eeuw inzet
heeft als resultaat dat de kerken er goed bij
staan. Het zelfbewust presenteren van het
bezit en de resultaten van jarenlange
toewijding en vakmanschap was een
nadrukkelijk doel van het succesvolle
jubileumjaar 2019. Ook de mensen achter
deze resultaten werden benoemd en belicht.
Het jubileumlogo kreeg niet voor niets een
gouden kleur. We hebben met onze kerken
én met onze mensen (zowel vrijwilligers als
professionals) goud in handen, en we staan
voor wie we zijn en wat we doen.

Open en uitnodigend
Tegelijkertijd realiseren we ons ten volle,
dat waarde en betekenis niet in steen
gehouwen zijn. Het is de maatschappij die
in continue onderhandeling is over invulling
en vormgeving daarvan. Blijven afstemmen
op de ontwikkeling van en behoeften in de
samenleving zien we als essentieel voor het
borgen van de toekomst van eeuwenoude
kerken.

Stellig over betekenis, vragen stellend over betekenis
De titel ‘Bakens van Betekenis’ heeft een
dubbele lading. We stellen dat onze kerken
betekenis hebben – het zijn immers
Rijksmonumenten met unieke kenmerken –
maar we stellen óók de vraag welke
betekenis de kerk voor ú heeft.
In 2018 zetten we de gedurfde stap deze
vraag leidend te maken in de jaarlijkse

Kerk 't Zandt
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wervingscampagne: ‘Wat betekenen oude
kerken voor u?’ Het jubileumproject ’50
kerken open’ lag in lijn met deze open,
uitnodigende houding. We konden ons
vervolgens verheugen in groei van het
aantal bezoekers en donateurs. Waar we
mensen betekenis niet opleggen, maar hen
vragen bij te dragen met hun eigen kennis,
interpretaties en ervaringen, vergroten we
draagvlak en borgen we toekomst voor
onze oude kerken.

Brede waaier van betekenis
Hoe breed is die betekenisgeving dan?
Sterke waardering is er voor architectuur
en esthetiek van het unieke interieur en
exterieur. Veel van onze kerken zijn
eeuwenoud, vaak gaat het om het oudste
gebouw in het dorp. Jongere kerken kunnen
net zo goed drager zijn van belangrijke
verhalen van mensen en gemeenschappen.
De omliggende kerkhoven fungeren als
groene oases in het dorp. Het zijn cultuurhistorische plekken van contemplatie. Dankzij
het markante silhouet is de kerk bovendien
ook in letterlijke zin een baken in het
landschap. De kerk is een niet-alledaagse
ruimte, die uitnodigt tot reflectie op
individueel niveau. Het zijn, in deze tijd van
toenemende individualisering, echter ook
nog altijd plekken van het collectief. Van
ontmoeting en delen. Waar mensen
gezamenlijk iets moois, bijvoorbeeld een
concert of lezing, beleven. Voor dorps
bewoners is de kerk verbonden met hoop,
vreugde en verdriet, met doop, trouwerij en
afscheid. Het bouwwerk is zo tevens een
factor in plaatsbinding.

Erkenning en kansen
Minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur
omarmt de brede bakenfunctie van kerken
eveneens; in een interview met NRC
(augustus 2019) omschreef zij kerken als
bakens en ankerpunten en als plek waar
iedereen welkom is. Het feit dat de minister
juist deze woorden koos om waarde van
kerken te omschrijven, was voor ons een
belangrijk signaal van erkenning. Een signaal
dat de titel ‘Bakens van Betekenis’ nog niet
aan kracht heeft ingeboet. De titel blijft dan
ook richtinggevend voor onze visie, en
biedt volop kansen voor de komende
beleidsperiode.

Groei
In 2019 bestonden we vijftig jaar. Tegelijkertijd konden we constateren dat onze
collectie kerken de afgelopen tien jaar (van
2009 naar 2019) met 50% is gegroeid, van
62 naar 93 kerken. Gerust kunnen we
spreken van explosieve groei, en deze groei
is nog niet ten einde. Ons personeelbestand
groeide de afgelopen tien jaar van 15 naar
16 fte. Het aantal personeelsleden hoeft niet
per definitie mee te groeien met de omvang
van het bezit. In geval van schaalvergroting
is het vooral de kunst de organisatie in te
richten met de juiste beheersprocessen,
gericht op continuïteit. Daaraan zitten
echter grenzen. De komende beleidstermijn
evalueren we de inrichting van de organisatie en de personele inzet.

Druk op de organisatie
Er zijn meerdere oorzaken waardoor druk
op de organisatie toeneemt. Het meest in
het oog springend is de groei van het bezit,
maar er speelt meer, dat in de volgende
hoofdstukken verder wordt uitgediept.
Samenvattend gaat het om:
• veranderende wet- en regelgeving,
• nieuwe maatschappelijke opgaven
(zoals bijdragen aan duurzaamheid of
leefbaarheid),

• veranderende verwachtingen ten aanzien
van omgang met maatschappelijke
respons en inspraak,
• veranderende verwachtingen ten aanzien
van verantwoording en het presenteren
van meetbare resultaten van maat
schappelijk functionerende organisaties
(impactmeting).

Kansen
De Stichting Oude Groninger Kerken werkt
samen met een breed palet aan overheden,
fondsen, maatschappelijke organisaties en
bedrijven. Ook particuliere donateurs zijn
belangrijke stakeholders. Maatschappelijke
veranderingen brengen druk op de
organisatie met zich mee, maar er ontstaan
ook nieuwe mogelijkheden. Vanuit urgentie
samenwerken aan oplossingen zien we als
een positieve uitdaging. Voor het benutten
van nieuwe kansen zoeken we partnerschap,
zowel op inhoud als bij het inrichten van
financieringsstromen.

Beleidsambities
De komende beleidsperiode onderzoeken
we kritisch reeds zichtbare effecten van
groei op onze organisatie. Ook kijken we
naar te verwachten effecten van verdere
groei. We zijn ons daarbij bewust van de
dynamiek die diverse maatschappelijke
veranderingen met zich meebrengen voor
onze organisatie. Het is noodzakelijk dat
we open staan voor leren, ontwikkelen en
waar nodig aanpassen. Het is onze ambitie
een effectieve, flexibele en reflectieve
organisatie te zijn.
We bewaken daarbij continuïteit in de
uitvoering van ons werk. Voor het benutten
van nieuwe kansen zoeken we partnerschap.
Samen staan we sterk.

Tekstbord Midwolde
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2.

Kerk Spijk

Instandhouding
Instandhouding van monumentale kerken is een kerntaak van onze organisatie. Instandhouding
doen we op grond van de cultuurhistorische en maatschappelijke waarde van het erfgoed, en in
lijn met de verantwoordelijkheid die bij de status van een Professionele Organisatie voor
Monumentenbehoud (POM) hoort. Onze unieke verzameling kerken heeft een hoog onderhoudsniveau en een groot deel is toegankelijk voor publiek.

Wat houden we in stand?
Omvang en aard van onze
verzameling kerken
De Stichting Oude Groninger kerken is de
grootste eigenaar van religieus erfgoed in
Nederland.
Onze kerken hebben de status van
Rijksmonument. Het leeftijdsverschil tussen
onze oudste en onze jongste kerk is
pakweg negen eeuwen. De oudste, de kerk
van Usquert, dateert van het eerste kwart
van de 11e eeuw, terwijl het jongste
monument de naoorlogse Molukse kerk
van Appingedam is. De kerken bieden een
rijkgeschakeerde staalkaart van bouwkunst,
variërend van romaans, gotisch en barok tot
neoclassicistisch en Groninger Amsterdamse
School, tot zelfs de Moorse stijl waarin de
Groninger synagoge is opgetrokken.
Alle kerken zijn ware schatkamers waar
we gewelfschilderingen, houtsnijwerk en
siermetselwerk van zeldzame klasse
aantreffen. Niet voor niets werden een
aantal van onze kerken opgenomen in de
toonaangevende publicatie ‘Kerkinterieurs
in Nederland.’ Er zijn bovendien historische

Kerk Ulrum
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zerken, grafkelders, artefacten met
familiewapens, rouwborden en glas-in-
loodramen bewaard gebleven. Wereld
beroemd zijn de orgels van onder andere
de bouwers Schnitger en de gebroeders
Van Oeckelen. De kerken staan veelal op
kerkhoven met monumentale en markante
bomen, grafzerken, grafmonumenten en
soms graftrommels of familiegraven.
Ook is er een aantal locaties waar sprake is
van een losstaande toren of een bijgebouw
zoals pastorie, verenigingsgebouw of
horecalocatie.
De cultuurhistorische waarde van de
gebouwen is nauw verbonden met de
geschiedenis van de provincie. De kerken
zijn een reflectie van maatschappelijke en
landschappelijke ontwikkelingen, zoals de
opkomst van kloostergemeenschappen, de
aanleg van wierden, de geleidelijke
gebiedsontginning, de Reformatie en de
macht en status van adellijke families. Dat
maakt de kerken tot identiteitsdragers van
de dorpen en de provincie als geheel.

Stand van zaken

Omgang met historische gelaagdheid

De lat ligt altijd hoog als het gaat om de
kwaliteit van instandhoudingswerkzaam
heden. Als Professionele Organisatie voor
Monumentenbehoud (POM) leggen we
verantwoording af aan het Rijk ten aanzien
van kwaliteit. Wij werken samen met
hooggekwalificeerde partners, en maken
waar mogelijk gebruik van innovatieve
technische en technologische mogelijk
heden. Indien nodig laten we ons werk
voorafgaan door specialistisch onderzoek.
Ook voor bouwkundige toevoegingen geldt
dat ze van hoge kwaliteit moeten zijn.
Daarbij mogen ze best spraakmakend zijn,
mits goed onderbouwd. Nieuwe architectuur
leggen we daarom in handen van bekwame
bouwmeesters. Daarbij zijn we ons bewust
van het belang van duurzaamheid.
Zorgvuldig ontworpen toevoegingen aan
gebouwen kennen vaak een langere
levensduur.

In de huidige restauratiepraktijk is omgang
met ’authenticiteit’ een belangrijk onderwerp.
De term suggereert oorspronkelijkheid,
terwijl we in de restauratiepraktijk te maken
hebben met door de jaren heen gegroeide
situaties die elementen uit verschillende
periodes bevatten. We benaderen onze
monumenten dus als historisch gelaagd.
Alle elementen uit alle perioden zijn
onderdeel van de bescherming die bij de
Rijksmonumentale status hoort. Dat gaat
om vorm, kleur, materiaal, aspecten van
interieur en exterieur, architectonische
waarde, omgeving, relatie met de ruimte,
enzovoorts. Keuzes maken in hoe we kerken
onderhouden, restaureren of herbestemmen
vereist voortdurend een complexe afweging
van waarden. Beslissingen worden altijd
voorafgegaan door onderzoek; onderzoeksresultaten dragen bij aan de ervaring en
expertise van onze organisatie als het gaat
om omgang met de historische gelaagdheid
van kerken.

Methodiek

Relatie met de ruimte

We voeren periodieke inspecties uit ten
aanzien van de staat van het gebouw en de
brandveiligheid. Ook keuren we tijdens
inspecties de aanwezige installaties volgens
NEN-normen (Nederlandse Norm). Per kerk
hanteren we een onderhoudsprogramma,
waarbij we onderhoudsprognoses maken
met gespecialiseerde software. Met behulp
van deze software kunnen we doelmatig
plannen maken voor de aanvraag van
onderhoudssubsidies bij het Rijk. De
komende jaren koppelen we groot
onderhoud aan het onderhoud van orgels.
We onderzoeken hoe we brandveiligheid
nog beter kunnen borgen. Ook willen we
aandacht besteden aan de vraag hoe we
toegankelijkheid voor minder-validen kunnen
integreren in onze onderhoudsprojecten.
Naast regulier periodiek onderhoud zijn er
omvangrijke restauratieprojecten.

Onze visie op instandhouding en nieuwe
architectuur beperkt zich niet tot buiten
muren en perceelgrenzen. Onze kerken,
gebouwensembles en terreinen zijn
elementen in een aantrekkelijk landschap,
en dragers van verhalen. Wij zijn sterk
doordrongen van het besef dat ze het
vermogen hebben om de kwaliteit van
leven en van de leefomgeving positief te
beïnvloeden. Instandhouding vindt daarom
altijd plaats met oog voor ruimtelijke
kwaliteit en in samenhang met breder
beleid, bijvoorbeeld aangaande leefbaarheid, regionale economie en toerisme. Wij
willen bijdragen aan een positieve, prettige,
mooie en leefbare wereld.

POM

Instandhouding en gebruik
Inherent aan de instandhouding van
monumentale kerken is een zeker spanningsveld met gebruik. De stichting werkt niet
met een uniform, voor alle kerken geldend
kader bij bouwkundige ingrepen. Bij elke

Restauratie gewelfschildering
kerk Bierum
14

kerk kijken we op maat naar (on-)mogelijkheden, zowel op bouwkundig niveau als in
samenspraak met het dorp. Uitgangspunt
bij her- en doorbestemmen is dat nieuwe
functies maatschappelijk relevant moeten
zijn. Het verschilt per gebouw en gemeenschap wat de meest optimale vorm van
gebruik is. Dat kan variëren van het
eenvoudigweg in stand en toegankelijk
houden van wat er is, tot intensief gebruik
en toevoeging van nieuwe architectuur.
De Stichting Oude Groninger Kerken heeft
vele unieke historische orgels in bezit. We
houden ze in stand als monument. Waar
nodig realiseren we restauratie. Tegelijkertijd worden orgels gebruikt als instrument.
Ook tussen instandhouding en gebruik van
orgels zit een bepaald spanningsveld,
waarvoor steeds opnieuw een afweging
van waarden moet plaatsvinden.

Aardbevingsdossier
De gevolgen van aardbevingen door
gaswinning maakt schadeherstel en
bouwkundige versterking aan een deel van
onze kerken noodzakelijk. Wij werken vanuit
de fundamentele aanname dat kosten die
ontstaan ten gevolge van gaswinning niet
voor onze rekening komen. We vinden het
belangrijk om herstel en versterking te
combineren met regulier onderhoud en
– waar kansen zich voordoen – met her- en
doorbestemming. Door werkzaamheden te
combineren, beperken we de last voor
gebouw en omgeving en waarborgen we
een efficiënte inzet van geldstromen.

Kennis borgen en delen
Bij onderhoud en restauratie van monumenten komen specifieke kennis en
vaardigheden kijken. Wij dragen op
verschillende manieren bij aan het borgen
en overdragen van kennis, bijvoorbeeld door
samen te werken met opleidingsinstituten,
door jongeren kennis te laten maken met
beroepen in het restauratieveld, door
werkervaringsplaatsen aan te bieden en
door kennis te delen met collega’s in de
erfgoedsector. Ook biedt de Stichting Oude
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Groninger Kerken dienstverlening in de vorm
van advisering van kerkelijke gemeenten en
het Bisdom Groningen-Leeuwarden.
De opleiding en beschikbaarheid van
gespecialiseerde, professionele ambachtsmensen in de erfgoedsector staat onder druk.
Waar nieuwe kansen en initiatieven ontstaan
om een positieve impuls te geven aan de
ambachtssector, werken we graag samen.
Dat doen we nu al met de Hanzehogeschool,
het ROP (Restauratie Opleidingsprojecten)
Noord-Nederland en het EPI-kenniscentrum.
Het EPI-kenniscentrum is een samenwerkingsverband van het Alfa-college, de
Rijksuniversiteit Groningen en de Hanze
hogeschool Groningen. Het verzorgt kennisprogramma’s die de regio versterken op het
gebied van bevingsbestendig (ver-)bouwen,
vakmanschap, veiligheid en techniek.
Kennisdeling is een belangrijk aandachtspunt in de komende beleidstermijn.

Beleidsambities
We blijven ons als Professionele Organisatie
voor Monumentenbehoud (POM) in de
komende beleidstermijn inzetten voor
instandhouding van onze monumentale
kerken op een hoog kwaliteitsniveau,
waarbij we zorgvuldig omgaan met
historische gelaagdheid en ruimtelijke
vraagstukken. We blijven streven naar
toegankelijkheid en passend gebruik van
onze kerken. We willen werk maken van het
koppelen van groot onderhoud van kerken
aan het onderhoud van orgels en het
investeren in toegankelijkheid voor
minder-validen. Ook willen we de brand
veiligheid van kerken nog beter borgen in
onze procedures. Periodiek onderhoud
wordt waar mogelijk gecombineerd met
herstel van schade door gaswinning en het
benutten van kansen voor het realiseren
van her- en doorbestemming. We zetten in
op kennisdeling, ten behoeve van de
monumentensector en met het oog op
ontwikkeling van de bouw- restauratie- en
ambachtssector.

3.

Gouden boom
Losdorp

Kerken in het groen,
groene kerken
Dit hoofdstuk staat in het teken van groen; letterlijk groen in de zin van funerair erfgoed, en
figuurlijk groen in samenhang tot verduurzaming. De Stichting Oude Groninger Kerken heeft
sinds 2017 onderhoud van groen in toenemende mate in eigen beheer gekregen. Dat heeft
organisatorische gevolgen gehad. Ook het urgente probleem van klimaatverandering gaat niet
aan ons voorbij. We streven naar verduurzaming van ons religieus erfgoed.

Wat betekent
groen binnen de
organisatie?
Kerken in het groen
We hebben 59 kerkhoven in ons bezit.
Kerkhoven vertegenwoordigen een
architectuurhistorische, kunsthistorische en
archeologische waarde. Funerair erfgoed
vertelt vanuit een geheel eigen invalshoek
de geschiedenis van Groningen. Aan
grafzerken en grafmonumenten, kruizen en
graftrommels valt, bijvoorbeeld aan de hand
van grafpoëzie en beeldtaal, af te lezen hoe
rouw werd beleefd en vormgegeven door de
eeuwen heen. Ook bieden graven genealogische kennis; ze bevatten een schat aan
informatie over Groninger familienamen.
Op de Groninger kerkhoven is vaak
waardevolle flora te vinden, zoals inheemse
stinzenplanten (in Groningen ook börgbloumkes genoemd) en een kleine 1200
bomen, deels monumentaal en beschermd.
Aandacht voor groen is binnen onze organisatie altijd groot geweest; kerk en terrein
(al dan niet met toren, bijgebouwen en
kerkhof) worden als ensemble gewaardeerd.
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Groene kerken bijdragen aan duurzaamheid
Ingrijpende klimaatverandering zou ertoe
zou kunnen leiden dat een groot deel van
onze kerken, bij uitblijvende maatregelen,
op termijn onder water komt te staan. Dat
is een zorgwekkend perspectief. Klimaatverandering is een concreet en urgent
probleem. Wij staan als organisatie midden
in de samenleving en nemen maatschappelijke verantwoordelijkheden serieus. Dat
betekent dat opgaven zoals energietransitie,
verduurzaming, CO2-reductie en bijdragen
aan biodiversiteit ook van ons een
inspanning verlangen. Als grote monu
mentenorganisatie willen we graag een
voortrekkersrol vervullen. Het ontwikkelen
van geschikte technische oplossingen om
monumenten te verduurzamen staat nog in
de kinderschoenen.

Stand van zaken
Wettelijke zorgplicht
De per 1 januari 2017 van kracht geworden
Wet Natuurbescherming heeft grote impact
op onze omgang met groen rond kerken en
kerkhoven gehad. De vereiste periodieke
boominspectie en de zorgplicht die uit de

wet voortvloeien, hebben organisatorische
en financiële implicaties. Kappen van bomen
is soms noodzakelijk, maar ook kostbaar en
complex. In lijn met de Flora- en Faunawet
moet bijvoorbeeld zorgvuldig onderzoek
worden gedaan naar aanwezige vogels en
vleermuizen voordat we mogen kappen. In
sommige gevallen moet het kerkhof tijdelijk
worden afgesloten om risico’s voor
bezoekers te vermijden. Wat de zorgplicht
nog complexer maakt, is dat gemeentelijke
wet- en regelgeving ten aanzien van
omgang met groen niet altijd helder is; ook
verschilt het per gemeente of er een plicht
tot herplanten geldt. De communicatie ten
aanzien van ingrepen op kerkhoven in de
richting van omwonenden vraagt daarbij
veel aandacht en grote zorgvuldigheid. In
onze kerkhovencommissie hebben mensen
zitting met verstand van graven, bomen,
flora en fauna en landschapsontwerp. Zij
adviseren ons.
Ook inrichtingswensen vanuit de lokale
gemeenschap leggen we aan deze
commissie voor.

Inrichting van fondsen
In het kader van ons 50-jarig bestaan hebben
we het Gouden Bomenfonds in
het leven geroepen. Dit fonds is bedoeld
om de kwaliteit van het groen op historische
kerkhoven te waarborgen en belangrijke
padenstructuren te herstellen. Drie particuliere begunstigers stelden een fonds op
naam in ten behoeve van ons groen.

Partners en kennis delen
Met betrekking tot uitvoering en deskundigheid rond groenbeheer zoeken we
samenwerking. Ook zetten we bestaande
samenwerkingsverbanden voort met
partners als Landschapsbeheer Groningen en
het Groninger Landschap. Sinds 2018
werken we samen met Terra MBO. Dit
opleidingsinstituut heeft de stichting ‘Green
Passion’ opgezet voor het inzetten van
studenten bij het onderhoud van groen op
non-profitlocaties in de provincie, zoals
borgen en kerkhoven.

Aandacht voor klimaat en
biodiversiteit in groenbeheer
Kappen is ook kostbaar als het gaat om
gevolgen voor het klimaat. Bomen zijn
natuurlijke afvangers van CO2, en daarom
kappen we alleen als het niet anders kan.
Wij benutten kansen voor instandhouding
en vergroting van biodiversiteit door
aangepast maaibeleid en op basis van
beplantingskeuzes. Onze groene ruimtes
kunnen fungeren als stapsteen in ecologische
verbindingszones en kunnen diersoorten
van dienst zijn als plek om te slapen, te
schuilen, te foerageren, te nestelen en te
broeden. Biodiversiteit is een aantrekkelijk
thema voor samenwerking met specifieke
doelgroepen (schoolkinderen, omwonenden,
natuurliefhebbers). We staan van harte
open voor kansen en initiatieven zoals het
bouwen van een insectenhotel, het zaaien
van wilde-bloemenmengsels of het poten
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Stinzenplanten
op het kerkhof

van bloembollen op onze terreinen. Ook
haken we samen met vrijwilligers in op
projecten als ‘NL zoemt’ ten behoeve van
de wilde bij, de jaarlijkse Natuurwerkdag en
NL Doet.

van ingrepen goed monitoren en kennis
delen. Er bestaan al veel theoretische
onderzoeken, maar er zijn nog weinig
ervaringscijfers beschikbaar en gedeeld in
de erfgoedsector.

Verduurzaming religieus erfgoed

Kennis en ervaring opbouwen

Als één van de grootste monumenten
eigenaren van Nederland willen we graag
vooroplopen in de verduurzaming van
religieus erfgoed. Omdat kerken schade
ondervinden van gaswinning, zouden we
kerken graag ‘van gas los’ maken. In deze
missie slagen we alleen met steun van
overheden en fondsen, en door onze
krachten te bundelen met andere vooruitstrevende partijen in de nationale en
internationale erfgoedsector.
Kansen voor verduurzaming zijn er zeker.
Eerste stap om kansen vorm te geven is het
bevorderen van bewustwording ten aanzien
van omgang met energie bij kerkbeheerders.
Maar ook een praktische ingreep zoals het
dichten van kieren kan bijdragen. Het zoeken
naar nieuwe oplossingen ten aanzien van
lastiger vraagstukken zoals isolatie van
monumenten en het inzetten van energiezuinige installaties vormt een uitdaging. Er
is echter sprake van zeer snelle technische
ontwikkeling, waardoor we verwachten dat
alternatieve verwarming van kerken de
komende jaren realistischer wordt.
Opwekking van energie middels zonne
panelen wordt nu op sommige plekken al
gedaan. Belangrijk is dat we de resultaten

Via concrete ervaring rond restauratie en
herbestemming hebben we bruikbare kennis
en ervaring opgedaan. Samen met studenten
van de opleiding Bouwkunde van de
Academie voor Architectuur, Bouwkunde en
Civiele techniek van de Hanzehogeschool
Groningen hebben we in 2013 een onderzoek verricht naar energieke verbeteringen
van de Der Aa-kerk in Groningen. In de
huidige herbestemming van de kerk van
Overschild staat duurzaam energieverbruik
centraal. Bij het kerkelijk complex van
Garmerwolde zijn in 2014 zonnepanelen
geplaatst, de komende jaren ontwikkelen
we het duurzaam gebruik van energie in
Garmerwolde verder. Dit zijn voorbeelden
van pilotprojecten waarin we kennis en
ervaring op het gebied van duurzaamheid
kunnen delen met de erfgoedsector.

Beleidsambities
Groenbeheer draagt bij aan het functioneren van het ensemble van de kerk in haar
omgeving. Groenbeheer in de context van
funerair erfgoed is complex en kostbaar,
maar belangrijk. We zetten de komende
beleidstermijn in op verdere promotie van
het Gouden Bomenfonds. We willen onze
verantwoordelijkheid nemen als het gaat
om verdere verduurzaming van ons erfgoed.
We zien kansen om hierin samen met partners te ontwikkelen. Het delen van ervaring
en kennis op het gebied van duurzaamheid
is een belangrijk aandachtspunt.

Kerk Eenum
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4.

Kerk Heveskes

Communicatie
en gebruik
Het gebruik van kerken is een belangrijke basis voor het bevorderen van belangstelling ervoor.
De Stichting Oude Groninger Kerken communiceert in diverse uitingen over alle vormen van
gebruik. Ook communiceren we over de werkzaamheden van de organisatie in brede zin. We
stimuleren en faciliteren gebruik van kerken. In een kansrijke samenwerking met SPOT Groningen werken we de komende jaren aan programmering van muziek en theater onder de titel ODE.

Wat betekent communicatie binnen
de organisatie?
Het gebruik van kerken is een belangrijke
basis voor het bevorderen van belangstelling ervoor. Het organiseren van publiciteit
voor vormen van gebruik, zoals activiteiten
en evenementen, is essentieel. De afdeling
communicatie stimuleert het gebruik van
kerken en heeft de rol vrijwilligers daartoe
waar mogelijk te adviseren en faciliteren. In
geval van herbestemming richt de Stichting
Oude Groninger Kerken de mogelijkheid tot
een (soms nieuwe) vorm van gebruik in,
door een bouwkundige ingreep. Dat
gebeurt dan vanuit de afdeling instand
houding (zie ook hoofdstuk 2). De afdeling
communicatie is vervolgens aan zet als het
gaat om publiciteit en het eventueel geven

Mediatheek
Stichting Oude
Groninger Kerken
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van advies of ondersteuning als het
gebruik eenmaal in gang is gezet.
Dagelijks worden er vanuit de afdeling
communicatie nieuwsfeiten gepubliceerd
en worden alle voorkomende contacten
met de media verzorgd. Daarbij wordt er
werk gemaakt van werven, binden en
informeren van vrijwilligers, donateurs en
burgers. Jaarlijks initieert en organiseert de
afdeling communicatie diverse bijeenkomsten en excursies, en wordt er deelgenomen aan activiteiten en evenementen van
derden. Binnen de Stichting Oude Groninger Kerken is de afdeling communicatie
dan ook een zeer belangrijk en dynamisch
werkdomein.

Wat is de stand van zaken ten aanzien
van communicatie?
Promotie en publiciteit
De website www.groningerkerken.nl biedt
onder meer nieuws en een agenda van
activiteiten. Ook functioneert het als bron
en archief waar persberichten, beleids
plannen en jaarverslagen terug te vinden
zijn. Elke kerk heeft een website, die beschikt
over een activiteitenagenda. De websites
worden gevoed met informatie uit de
corporate site. Vrijwel elke kerk heeft
bovendien de beschikking over een eigen
informatieve folder.
Jaarlijks verstuurt de stichting rond de
zestig persberichten naar de media. Deze
persberichten kennen een grote (vooral
lokale en regionale, en zo nu en dan ook
landelijke) respons. Op sociale media zijn
we zeer actief, via deze media brengen we
persberichten, content van de website,
maar ook nieuwsfeiten en informatie uit de
erfgoedsector naar buiten.
Ter promotie maken we diverse eigen
middelen. Structureel bieden we bijvoorbeeld de topografische kerkenkaart en de
folder nalatenschappen. Ook worden er

promotiemiddelen gemaakt in het kader
van evenementen of projecten, zoals voor
het ‘Grootste Museum van Nederland’.
Via katern ‘De Stichting’ in het kwartaal
tijdschrift Groninger Kerken wordt nieuws
en informatie onder de achterban van
donateurs verspreid.

Werving en communicatie met
achterban
Een jaarlijkse wervingscampagne, met
advertenties en een reclamefilm, wordt in
het najaar gelanceerd. Ook via het tijdschrift
Groninger Kerken en een specifieke folder
werven we donateurs. Jaarlijks worden
wandelingen, excursies en donateurs
ontmoetingen georganiseerd. Donateursbijeenkomsten organiseren we sinds 2019
ook buiten de provincie Groningen; hier
blijkt enthousiasme voor en behoefte aan
te bestaan. Jaarlijks zijn er bovendien
bijeenkomsten voor vrijwilligers. Ook zijn er
bijeenkomsten met dorpelingen rondom
onze kerken, waarin we vrijwilligers werven
en mensen informeren.

Gebruikers
kerk Usquert
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Wat is de stand van zaken ten aanzien
van gebruik van kerken?
Stimuleren van gebruik: openstelling
De afgelopen beleidstermijn had open
stelling van kerken prioriteit. Een open,
toegankelijke kerk voor lokaal en toeristischrecreatief bezoek is een relatief eenvoudig
te realiseren basisvorm van gebruik. In 2016
heeft het vrijwilligersplatform zich positief
uitgesproken over het vormgeven van ’50
kerken open’, in 2019 hebben uiteindelijk
62 locaties de deuren opengezet. We
verheugen ons in het grote draagvlak en
enthousiasme voor openstelling. In de
komende beleidstermijn willen we openstelling verder borgen en uitbreiden, zodat
een open kerk steeds meer de norm wordt.
We vinden openstelling zo belangrijk omdat
het aansluit bij het maatschappelijk functio
neren van onze organisatie. We willen ons
erfgoed delen met de maatschappij.

De kerk als podium
Vele van onze kerken functioneren als
uniek cultureel podium en decor voor
concerten, lezingen en theater. Akoestisch,
maar ook qua sfeer en esthetiek hebben ze
veel te bieden. Betekenis genereren via
vormen van kunst en cultuur is binnen onze
kerken dan ook een vanzelfsprekendheid. De
vrijwilligers binnen de expertgroep ‘De kerk
als podium’ richten zich op optimalisatie
van de podiumfunctie. Er wordt bijvoorbeeld

Donateursdag
Deventer
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samengewerkt met VRIJDAG, de steuninstelling voor amateurkunst in de provincie.
VRIJDAG faciliteert onder meer de weergave
van alle kerken die een podiumfunctie
hebben op een online kaart. De komende
beleidstermijn gaan we verder met het
ontwikkelen van de podiumfunctie van
kerken, met speciale aandacht voor de
Der Aa-kerk in de stad Groningen.

Samenwerking met SPOT Groningen:
ODE
‘Continuïteit en kansen’ is de ondertitel van
dit beleidsplan. Die kansen zien we onder
meer in samenwerking op verschillende
gebieden. Dat doen we met verschillende
partners, en alleen daar waar we samen met
de inwoners van lokale gemeenschappen
en de plaatselijke commissies van de kerken
tot co-creatie of co-productie kunnen komen.
De komende beleidsperiode gaan we
strategische samenwerking aan met SPOT
Groningen, de organisatie achter de
Stadsschouwburg en de Oosterpoort.
Samen willen de komende beleidsperiode
kunst en cultuur een verbindende rol laten
spelen, zowel via professionele kunst als in
samenwerking met amateurs.
De Stichting Oude Groninger Kerken is door
haar geschiedenis en kerken in de provincie
Groningen stevig verankerd in de regio;

samenwerking met SPOT Groningen biedt
de kans op bijzondere cultuurhistorische
plekken artiest en publiek samen te brengen.
SPOT Groningen heeft kennis en ervaring
die in deze samenwerking ten dienste
worden gesteld van programmering in de
provincie, naast de Oosterpoort en de
Stadsschouwburg. De titel waaronder we
deze programmering presenteren is ODE.
In het jubileumjaar 2019 werd door de
Stichting Oude Groninger Kerken op diverse
wijze een ode gebracht aan het rijke
culturele erfgoed van de Groninger kerken.
In de komende periode onderzoeken we
nieuwe vormen van ontmoeting. Van
oudsher dienen onze kerken immers als
spirituele ontmoetingsplaatsen, als huis
van gelijkgestemden waar bezinning,
verdieping en kennismaken met de ander
centraal staat. We willen naast een ode
aan de geschiedenis van deze bijzondere
plekken ook een ode brengen aan de
toekomst van onze Groninger kerken. In
overleg en waar mogelijk in samenwerking
met de lokale betrokkenen gaan we op
zoek naar nieuwe vormen voor het
samenbrengen van artiest en publiek.
Met muziek en theater als positieve impuls
in gebieden die veelal ook met krimp te
maken hebben. In het pilotjaar 2020-2021
willen we een start maken met een carrousel
van programmering in vier of meer kerken
in de provincie. Het programma ODE zien we
als een zeer kansrijke nieuwe samenwerking
tussen de Stichting Oude Groninger Kerken
en SPOT Groningen, gesteund door de
lokale gemeenschap en overheden.

Evenementen en festivals
We participeren in diverse culturele en
toeristische evenementen die soms
provinciebreed, soms in of rondom een
aantal van onze kerken worden georganiseerd. Bijvoorbeeld Open Monumentendag,
het Kerkenfietspad, het Pronkjewailpad of
‘Monnikenwerk’. Evenementen die vanuit
een zelfstandige externe organisatie
worden georganiseerd zijn bijvoorbeeld
de ZomerJazzFietsTour of het Quiltfestival.
In het jubileumjaar 2019 namen we een

partnerrol in het theaterproject ‘Veur Aaltied’.
Hierin werden lokale verhalen ingezet als
basis voor een theatervoorstelling, waarin
dorpsbewoners mee konden spelen onder
professionele regie. Het historische orgel
was steeds onderdeel van de voorstelling.
Professionele podiumkunst werd de
afgelopen jaren in mei gepresenteerd in
het festival ‘Terug naar het Begin’.
De festivalorganisatie realiseert unieke
optredens in de context van de sfeervolle
middeleeuwse kerken in de gemeenten
Appingedam, Delfzijl en Loppersum. ‘Terug
naar het Begin’ weet steeds te verrassen met
een combinatie van bewezen podiumkunst
en nieuw talent, en biedt zo een festivalprogramma van unieke concerten en
lezingen van hoge kwaliteit. ‘Terug naar het
Begin’ onderzoekt de komende jaren verdere verzelfstandiging van haar organisatie.
We zien de afgelopen jaren in algemene
zin steeds nieuwe en kansrijke initiatieven
van externe partijen ontstaan. De aandacht
die we de komende beleidstermijn willen
besteden aan de podiumfunctie van kerken
zal ook een integrale evaluatie van
verschillende initiatieven omvatten.

De kerk als ‘museum’
De Stichting Oude Groninger Kerken is
vanaf 2017 met de kerken van Midwolde,
Pieterburen, Middelstum en Krewerd
deelnemer in het landelijke project ‘Het
Grootste Museum van Nederland’, onder
regie van Museum Catharijneconvent.
Deze vernieuwende wijze van presenteren
en vermarkten van kerken heeft gezorgd
voor forse groei van bezoekersaantallen
voor de betrokken kerken. Voor ‘Het
Grootste Museum van Nederland’ is een
expertgroep van vrijwilligers in oprichting
ten behoeve van effectieve voortgang van
het project. In de toekomst zullen we meer
kerken ontwikkelen tot museaal functionerende locaties.
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Vormen van gebruik
Steeds reflecteren we kritisch op wat de
meest optimale vorm van gebruik is van
een kerk in ons bezit. Factoren in die
overwegingen zijn de uniciteit van het
gebouw (ofwel het unique selling point),
de aard en historie van de kerk in de
omgeving, het lokale draagvlak ervoor en
de wijze van functioneren van kerken in de
nabije omgeving. We streven naar functiespreiding en het waarborgen en benutten
van couleur locale. De afdelingen communicatie en instandhouding werken nauw
samen als het gaat om reflecteren op, en
keuzes maken in gebruik van kerken. Ook
dorpsbewoners worden hierbij betrokken.

Opening ’50 kerken open’ in Leegkerk
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Beleidsambities
Communicatie is een belangrijk, breed en
dynamisch werkdomein en een directe
vormgeving van het bevorderen van
belangstelling voor kerken. De komende
beleidstermijn willen we onderzoeken hoe
we ruimte kunnen maken binnen dit
werkdomein. We borgen daarmee de centrale
rol en de effectiviteit van communicatie.
We reflecteren op hoe we gebruik faciliteren,
en blijven ons daarin ontwikkelen. We
besteden de komende beleidstermijn
speciale aandacht aan de kunst- en
podiumfunctie van kerken. Daarbij
evalueren we onze inzet voor en (mede-)
financiering van activiteiten, evenementen
en festivals. Het programma ODE zien we als
een zeer kansrijke nieuwe samenwerking
tussen de Stichting Oude Groninger Kerken
en SPOT Groningen, gesteund door de
lokale gemeenschap en overheden.

5.

Schoolklas
Oudeschans

Kennis
Kennis over onze kerken is voor ons werk op vele niveaus van groot belang. Het draagt bij aan
ons werk als het gaat om instandhouding, promotie en educatie. De (digitale) ontsluiting en
presentatie van onze kerken biedt nog ontwikkelkansen.

Wat is het belang van kennis voor onze
organisatie?
Mediatheek
Al vanaf haar ontstaan was de Stichting
Oude Groninger Kerken gelieerd aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Wetenschap en
kennis werd destijds al van grote waarde
gevonden. Kennis vormt een stevig
fundament onder ons werk. Sinds 2003
heeft onze organisatie een mediatheek. De
mediatheek heeft als doel het verzamelen
en ontsluiten van voor ons werk relevante
bronnen. Kennis over onze kerken is voor
ons werk op vele niveaus van groot belang.

Restauratievoeger
aan het werk
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Kennis biedt argumenten voor het maken
van keuzes als het gaat om instandhouding, maar het biedt ook bouwstenen voor
promotie en educatie. Kennis over onze
kerken en de historische verhalen die
daarbij horen zijn essentieel voor een
samenhangende presentatie van de
collectie Groningen.

Wat is de stand van
zaken ten aanzien
van kennis?
Relevante informatie
De mediatheek heeft een dubbele functie.
Behalve een bibliotheek met uitgaven die
aan het werk van de Stichting Oude
Groninger Kerken raken, biedt de mediatheek relevante documentaire en digitale
informatie. De vraag wat wel of niet
relevant is of kan worden, kan lastig zijn. Zo
nu en dan wordt de keuze gemaakt
aangeboden materiaal door te geven aan
de Groninger Archieven.

Toegankelijke kerken,
toegankelijke media
De tijd dat bezoekers alleen via de
voordeur van de kerk binnenkomen, is
voorbij. Onze website www.groningerkerken.nl is een minstens zo frequent betreden
portaal. De website is een rijke verzameling
en presentatie van bronnen met onder
meer onze catalogus, onze bijdragen aan
‘De Verhalen van Groningen’, het gedigitaliseerde tijdschrift Groninger Kerken, diverse
vakregisters en een overzicht van kerken en
orgels in ons bezit.
In de afgelopen jaren hebben we, geholpen
door vrijwilligers, grote stappen gezet in
het digitaal ontsluiten van onze collectie.
Gebruikersgemak en kwaliteit staan daarbij
altijd voorop. Behalve de corporate website
hebben al onze kerken een eigen website,
die tevens functioneert als kennisportaal
over die betreffende kerk. Ook de educatieve
website www.schoolkerk.nl zal aangevuld
worden met relevante kennis vanuit de
mediatheek, op basis van behoefte en
bruikbaarheid in het onderwijs.

Onze roerende goederen zijn opgenomen
in de ‘kerkcollectie digitaal’ van het
Catharijneconvent, waarvan we graag een
publiekstoegankelijke versie zien. Vijfentwintig van onze objecten zijn opgenomen
in de Collectie Groningen van Erfgoedpartners; dit biedt mogelijkheden voor het
ontsluiten van onze gehele collectie.

Beleidsambities
We werken de komende beleidstermijn aan
het verder zichtbaar maken van onze rol als
het gaat om kennisdeling, en van de
ontwikkeling van deze externe rol in brede
zin, ten behoeve van de erfgoed- en
monumentensector. Tevens stellen we
intern informatie eenvoudig en overzichtelijk ter beschikking, als fundament voor het
doen van ons werk. We streven in partnerschap naar een (nog) grotere externe
toegankelijkheid van kennis en informatie
via digitale media.

Thorarollen
Synagoge Groningen
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Kerk Den Andel
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6.

Toren
Garmerwolde

Educatie
Al meer dan dertig jaar zet de Stichting Oude Groninger Kerken in op educatie. De toekomst van
religieus erfgoed ligt in handen van de jongste generatie. De Schoolkerk van Garmerwolde wordt de
komende jaren ontwikkeld tot brandpunt en de uitvalsbasis van educatieve activiteiten. De Schoolkerk biedt als innovatief concept volop kansen.

Wat betekent
educatie binnen
de Stichting Oude
Groninger Kerken?
De Stichting Oude Groninger Kerken
investeert al meer dan dertig jaar in
educatie. Educatie is een specifieke
vormgeving van het bevorderen van
belangstelling voor collectie. We willen
kinderen en jongeren in aanraking brengen
met de rijke cultuurhistorie van onze
kerken, synagoges en kerkhoven, en hen
uitnodigen zelf betekenis toe te voegen.
We richten ons niet primair op kennis
overdracht – al is kennis een belangrijke
bouwsteen in educatie, die we benutten
als middel – maar op een open dialoog,
en op het stimuleren van onderling begrip
en respect.

Kerk
Garmerwolde
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Stand van zaken
op het gebied van
educatie
Professionalisering
IIn de afgelopen jaren is het educatieve
aanbod van de Stichting Oude Groninger
Kerken uitgebreid en geprofessionaliseerd.
We volgen de ontwikkelingen op het gebied
van onderwijs en houden ons aanbod
actueel. De toenemende aandacht voor het
belang van burgerschapsvorming en
interculturele dialoog in het primair
onderwijs biedt bijvoorbeeld grote kansen
voor educatie in en rondom onze kerken.
Vanuit diverse afdelingen van de organisatie
wordt educatie als belangrijk aandachtspunt
gezien en worden verschillende activiteiten
en samenwerkingen vormgegeven. De
komende beleidstermijn inventariseren we
al onze educatieve werkzaamheden en
evalueren we rolverdeling in educatief werk
op basis van ons IKZ-model.

De kerk als tijdmachine: doorlopende
leerlijn
In 2019 verscheen het kijkboek ‘De kerk als
tijdmachine’; een uitgave van de Stichting
Oude Groninger Kerken. In het kijkboek
worden twaalf verbeeldingen van tijdvakken
gepresenteerd, waarin de ontwikkeling van
de kerk door de eeuwen heen zichtbaar
wordt. Van de lege wierde in het land tot
de multifunctioneel gebruikte kerk van nu.
De tekeningen tonen hoe de kerken ooit
zijn gebouwd, en hoe ze voortdurend
veranderden in aansluiting op politieke -,
religieuze - en levensopvattingen van
mensen. Het boek biedt een stevige basis
voor verschillende educatieve activiteiten
en presententaties van de stichting, zowel
voor kinderen als voor volwassenen. Er is
een doorlopende leerlijn lesmateriaal voor
het primair onderwijs beschikbaar.

Sleutelbewaarders
Met het project Sleutelbewaarders zijn tien
kerken in de provincie verbonden aan
scholen in het dorp, door letterlijk samen
de sleutel te delen. Scholen bezoeken op
deze manier op regelmatige basis de kerk
in het dorp. Leerlingen geven een eigen,
nieuwe betekenis aan het gebouw, en
ervaren mede-eigenaarschap. De komende
beleidstermijn wordt ingezet op gebruik
van het lesmateriaal rondom ‘De kerk als
tijdmachine’. Ook heeft jaarlijkse door
ontwikkeling van het project aandacht,
waarvoor we periodiek gesprekken voeren
met kerkbeheerders en scholen.

‘Feest! In Oost en West’
In 2020 opent in Garmerwolde de tentoonstelling ‘Feest! In Oost en West’, als
onderdeel van het nationale museale
project ‘Feest! Weet wat je viert!’, onder
regie van Museum Catharijneconvent. Doel
van het Feest-project is het bevorderen van
kennis over het immaterieel erfgoed van
religieuze feesten, en het stimuleren van
begrip en dialoog. Elf museale partners

werken in het project samen. Elk museum
presenteert een eigen tentoonstelling.
De Stichting Oude Groninger Kerken
presenteert een permanente tentoonstelling
in de 13e-eeuwse toren van Garmerwolde.
In de toren is een trap ingebouwd. Het
uitkijkpunt bovenin biedt zicht op het
omringende platteland en de stadsrand.
Op de route door de toren ontdekken
bezoekers acht presentaties van feesten
uit de christelijke en islamitische traditie.
Presentaties die een beroep doen op de
verbeeldingskracht, en uitdagen zelf te
doen en betekenis te ervaren. ‘Feest! In
Oost en West’ is een project met nieuwe
architectuur en nieuw design, én een
urgente thematiek.

Ontwikkeling en inrichting van de
Schoolkerk van Garmerwolde
Begin 2020 opent de eerste Schoolkerk van
Nederland haar deuren in Garmerwolde.
Garmerwolde ligt op ongeveer 8 kilometer
van het centrum van de stad Groningen aan
de historische Stadsweg. Het ligt sinds de
herindeling op grondgebied van de
gemeente Groningen. De Schoolkerk heeft
binnen- en buitenschoolse openingstijden.
Onder schooltijd worden programma’s voor
klassen aangeboden. In het weekend en in
de schoolvakanties biedt de Schoolkerk
met de tentoonstelling ‘Feest! In Oost en
West’ een warm welkom aan gezinnen,
liefhebbers van cultuur en musea, en
toeristen en recreanten. De kerk van
Garmerwolde blijft ook van en voor het
dorp; er is ruimte voor rouw en trouw, en
voor programmering van activiteiten.
In de Schoolkerk staan geschiedenis,
cultuur en levensbeschouwing centraal. Op
deze plek is de geschiedenis in al haar
facetten zichtbaar en tastbaar. De tentoonstelling ‘Feest! In Oost en West’ voegt daar
een actuele laag aan toe, met hedendaagse
verbeeldingen in design en architectuur.
Vanuit deze rijke leeromgeving biedt de
Schoolkerk ruimte voor reflectie en dialoog.

Kerkhof Garmerwolde
32

De Schoolkerk: Kansrijk concept
Deze beleidstermijn gaan we met de
lancering van de Schoolkerk een nieuwe
fase in met ons educatieve werk. De
Schoolkerk wordt het brandpunt van onze
educatieve activiteiten, en de uitvalsbasis
daarvoor. Op deze plek bieden we dagelijks
begeleide educatieve programma’s van
professionele kwaliteit, in lijn met onze
educatieve visie. De schoolprogramma’s
sluiten aan bij onderwijscurricula. De
komende jaren werken we het concept van
de Schoolkerk verder uit en borgen het
inhoudelijk, organisatorisch en financieel.
De Schoolkerk kan als innovatief concept
op landelijk niveau positief bijdragen aan
de problematiek van de toekomst van
religieus erfgoed. Ook andere kerken die
een rijke leeromgeving bieden, kunnen
gaan functioneren als Schoolkerk. De
Stichting Oude Groninger Kerken staat
open voor het delen van kennis en het
aangaan van partnerschap ten aanzien van
de inhoud en systematiek van het concept
‘Schoolkerk’.

Draagvlak en aanbod
Draagvlak voor de schoolprogramma’s van
de Schoolkerk bouwen we op vanuit
bovenschoolse verenigingen voor primair
onderwijs. Door partner te worden van de
Schoolkerk maakt een bovenschoolse
vereniging een fundamentele keuze voor
het bewust agenderen van een positieve
samenleving en een open interculturele
dialoog, door de vereniging als geheel én
concreet in de klas. Gedurende 2020 richten
we ons exclusief op het ontvangen van
schoolklassen en reguliere bezoekers die de
Feest!-tentoonstelling komen ontdekken.
Het aanbod van de Schoolkerk wordt na 2020
verbreed. In het aanbod van de Schoolkerk
worden eerder ontwikkelde educatieve
projecten van de stichting uitgebreid en
gecontinueerd. In samenwerking met en op
basis van behoefte uit het onderwijs geven
we nieuwe programma’s vorm.

Samenwerking
We zijn binnen het Feest-project blij met de
hechte samenwerking met regiepartner
Museum Catharijneconvent en met de bij
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het partnerschap aangesloten musea.
De afgelopen termijn is samengewerkt met
de synagoge van Appingedam in de
vormgeving van een programma over het
immaterieel erfgoed van Joodse feesten.
Deze samenwerking continueren we de
komende beleidstermijn. Indien mogelijk
werken we ook samen met de Stichting
Folkingestraat Synagoge Groningen.
Onze prettige samenwerking met de
Kinderuniversiteit en de Scholierenacademie
brengt een kansrijke verbinding met
wetenschappers en wetenschappelijke
bronnen. Ook gezamenlijke projecten met
de onderzoeksschool Center for Religion
and Heritage (RUG) waren in het verleden
succesvol, en zetten we waar mogelijk
voort. Positieve ervaringen hebben we met
Stichting Kunst en Cultuur Groningen, de
steuninstelling voor cultuuronderwijs. We
blijven gebruik maken van hun netwerk en
de mogelijkheden om de Schoolkerk verder
te ontwikkelen.

Beleidsambities
Het educatieve werk van de Stichting Oude
Groninger Kerken kent een stevig fundament
met de doorlopende leerlijn bij het kijkboek
‘De kerk als tijdmachine’ en het project
Sleutelbewaarders.
De inrichting en ontwikkeling van de
Schoolkerk biedt de komende beleids
termijn grote kansen. De eerste Schoolkerk
van Garmerwolde in de gemeente Groningen
heeft een belangrijke voorbeeldfunctie. De
Schoolkerk gaat functioneren als educatieen kenniscentrum op het gebied van
materieel en immaterieel religieus erfgoed
en als plek van ontmoeting en open dialoog.
De komende beleidsperiode willen we dit
innovatieve concept in partnerschap en
samenwerking tot bloei brengen. Op landelijk
niveau kan het concept positief bijdragen
aan de problematiek van de toekomst van
religieus erfgoed. De Stichting Oude
Groninger Kerken staat open voor het delen
van kennis en het aangaan van partnerschap
ten aanzien van de inhoud en systematiek
van het concept ‘Schoolkerk’.

7.

Expositie
Der Aa-kerk

Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligers zijn een onmisbare kracht binnen De Stichting Oude Groninger Kerken. We willen
maatschappelijke veranderingen, de ontwikkeling van de organisatie en de rol van vrijwilligers
in samenhang beschouwen, om deze kracht optimaal te benutten.

Wat betekenen
vrijwilligers voor
de organisatie?
Organisatiecultuur
Al vanaf de oprichting van de Stichting Oude
Groninger Kerken is vrijwillige inzet een factor
geweest, die het verschil heeft gemaakt.
We hebben rond de 700 vrijwilligers. Vaak
noemen we de stichting ‘een vrijwilligers
organisatie’, waarmee we de honderden
mensen die zich inzetten voor het erfgoed
recht willen doen. Velen van hen maken
deel uit van een plaatselijke commissie. Bij
overdracht van een kerk neemt de stichting
het initiatief tot het vormen van een
plaatselijke commissie. De werkwijze is
dualistisch: de Stichting Oude Groninger
Kerken faciliteert (vormen van) gebruik; de
plaatselijke commissie initieert, organiseert
en voert uit. De stichting is verantwoordelijk
voor onderhoud van het gebouw, de
commissie draagt vanuit de opbrengst uit
georganiseerde activiteiten de vaste lasten.
De plaatselijke commissie heeft vanouds
een grote autonomie; vrijwilligers hechten
aan deze vrijheid van handelen, en aan de
ervaring van eigenaarschap. Het is ‘hun
kerk’, en via hen functioneert de kerk ook
als de kerk van de lokale gemeenschap in
bredere zin.

Vormen van vrijwillige inzet
Behalve de plaatselijke commissies die in
de lokale kerken verantwoordelijk zijn voor
de exploitatie en het dagelijks beheer,
heeft de stichting nog tientallen andere
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vrijwilligers. Deze vrijwilligers zetten zich in
voor deskundigencommissies, waarvan er
op moment van schrijven zeven zijn: vijf ten
aanzien van kerkhoven, orgels, uurwerken
en luidklokken, roerende goederen en
vermogensbeheer, en twee commissies die
zich richten op publieksbereik: ‘De kerk als
Podium’ en ‘Het Grootste Museum van
Nederland’. Ook de activiteitencommissie,
de redactie van het tijdschrift ‘Groninger
Kerken’, de Raad van Advies en het bestuur
bestaan uit vrijwilligers. Tot slot is er een
groep vrijwilligers die zich op individuele
basis inzet, veelal op kantoor van de
stichting (bijvoorbeeld in de mediatheek,
bij de afdeling communicatie of in taken
rondom het vrijwilligersmanagement in het
algemeen). De participatie en inbreng van
vrijwilligers in de organisatiestructuur is via
statuten, reglementen en afspraken geborgd.

Wat is de stand van
zaken ten aanzien
van vrijwillige inzet?
Maatschappelijke veranderingen
In de provincie Groningen is sprake van
krimp, vergrijzing en gaswinningsproblematiek. Bovendien wordt van burgers op het
platteland steeds meer verwacht: het
dorpshuis in de benen houden, participeren
in het verenigingsleven, maar ook een zorgof energiecoöperatie vormgeven. Ook
mantelzorg en oppastaken vragen tijd. Er
zijn minder mensen beschikbaar, de groep
wordt ouder, en de druk op hen neemt toe.

Uit onderzoek blijft dat jongere mensen
weinig voelen voor langdurige structurele
verantwoordelijkheden en samenwerken
door te vergaderen (Bron: Movisie, cijfers
over vrijwillige inzet, augustus 2019). Dit is
ook zichtbaar in de samenstelling van onze
commissies.
Deze demografische en maatschappelijke
veranderingen hebben gevolgen voor de
toekomst van vrijwilligerswerk binnen onze
organisatie. We willen het vrijwilligerswerk
aantrekkelijker maken, ook voor nieuwe
doelgroepen zoals studenten en jongeren.
We zien de afgelopen jaren dat vrijwilligers
reflecteren op hun eigen rol en betrokken
en actief meedenken over beleid en werk
van de organisatie. Dat is een positieve
ontwikkeling. Tegelijkertijd zien we als
organisatie ook de noodzaak om duidelijke
antwoorden te kunnen geven in reactie op
de inbreng van vrijwilligers. De actieve en
mondige vrijwilliger vraagt om andere
vormen van sturing en communicatie. We
willen in de nabije toekomst en samen met
het vrijwilligersplatform ons buigen over
nieuwe vormen van vrijwilligersparticipatie.

Beleidsambities
De komende vier jaar verankeren we het
vrijwilligersbeleid steviger in de organisatie.
In het vrijwilligersbeleidsplan worden hier
nadere stappen in gezet. De komende
beleidstermijn blijven we vrijwilligers
faciliteren, maar we gaan ook onderzoeken
of er andere vormen van facilitering nodig
zijn. In samenwerking met het vrijwilligersplatform maken we een fysieke brochure
waarin de positie, rechten, plichten van
vrijwilligers en de rechten en plichten van
de organisatie ten opzichte van vrijwilligers
helder worden beschreven. Er komt een
helder gedefinieerd budget voor onkosten
die vrijwilligers maken. In overleg met het
vrijwilligersplatform wordt een scholingsaanbod vastgesteld, zo mogelijk gebruik
makend van eigen deskundigen of eigen
deskundige vrijwilligers. Het streven is
jaarlijks scholingsmogelijkheden aan te
bieden voor de verschillende vrijwilligersgroepen.

Communicatie en ondersteuning
Alle vrijwilligers ontvangen maandelijks
een digitale nieuwsbrief om op de hoogte
te blijven van de actuele ontwikkelingen
binnen de stichting. Sinds enige tijd is er
een intranet voor vrijwilligers. Jaarlijks is er
een vrijwilligersavond die deels informeert
over projecten, activiteiten en ambities van
de organisatie, en daarnaast een inhoudelijke programmering biedt, meestal in de
vorm van een lezing. Ook een vrijwilligersdag
met een aantrekkelijke programmering, om
mensen te bedanken voor hun inzet, wordt
jaarlijks georganiseerd, evenals aanbod op
het gebied van scholing. Plaatselijke
commissies kunnen rekenen op advies en
begeleiding bij bijzondere initiatieven,
bijvoorbeeld wanneer een subsidietraject
moet worden ingezet.

Plaatselijke
commissie Godlinze
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8.

Kerkorgel
Krewerd

Kwaliteit
Kwaliteit en doelmatigheid van de organisatie en haar werkwijzen staan hoog in het vaandel bij
de Stichting Oude Groninger Kerken. Ons omvangrijke monumentale bezit is aan ons toevertrouwd
zonder eindtermijn. Dat betekent dat financiële stabiliteit en draagkracht noodzakelijke voorwaarden zijn om onze kerntaak, instandhouding van kerken, duurzaam te kunnen borgen. We
zijn een Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM) en hebben een CBF-keurmerk
en ANBI-status. We werken hard aan integrale kwaliteitszorg en zoeken voortdurend naar
efficiënte oplossingen in onze werkwijzen. We toetsen ons werk aan maatschappelijke codes.

Wat betekent
kwaliteit binnen
onze organisatie?
Borging van verantwoordelijkheid
Wij zijn een particuliere organisatie die werkt
met publieke middelen en schenkingen.
Kwaliteit en doelmatigheid zijn van groot
belang. We zijn financieel gezond en
beschikken over eigen vermogen. Dat wekt
soms de indruk dat we alle denkbare
ambities voor de toekomst met gemak zelf,
zonder bijdragen van derden, kunnen
realiseren. Financiële stabiliteit en draagkracht zijn echter belangrijke voorwaarden
om de verantwoordelijkheid voor de aan
ons toevertrouwde monumenten te kunnen
nemen. Die verantwoordelijkheid hebben
we immers zonder eindtermijn op ons
genomen. We borgen instandhouding van
onze kerken op de lange termijn, door
financieel gezond te blijven.

Kwaliteit en maatschappelijke impact
In 2014 zijn we door de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
aangewezen als Professionele Organisatie
voor Monumentenbehoud (POM). Aan de
status worden strenge eisen gesteld ten
aanzien van de kwaliteitsborging van de
uitvoering van werkzaamheden.
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 rofessionele omgang met beschermde
P
monumenten dient een aantoonbaar
structureel en consistent karakter te hebben,
en minimaal de helft van het bezit moet in
goede staat zijn. Dit geldt voor alle roerende
en onroerende erfgoederen waar we
verantwoordelijk voor zijn: gebouwen,
bijgebouwen, waardevolle interieurs,
orgels, archeologische waarden, kerkhoven
en groen. De POM-werkwijze is verankerd
in onze systematische onderhoudscyclus.
Als POM mogen we sterk vereenvoudigde
subsidieaanvragen voor monumenten
indienen, die met voorrang boven niet-POM
erkende organisaties worden afgehandeld.
De Stichting Oude Groninger Kerken draagt
het keurmerk van het Centraal Bureau
Fondsenwerving, de organisatie die
toezicht houdt op erkende goede doelen in
Nederland. Erkende organisaties dragen
aantoonbaar bij aan een betere wereld,
gaan zorgvuldig met iedere euro om,
kennen een transparante werkwijze waarin
controle vanzelfsprekend is, en gaan
gereguleerd en respectvol om met
donateurs. Ook heeft de Stichting Oude
Groninger Kerken de ANBI-status van
de Belastingdienst. We voldoen aan de
voorwaarden van een Algemeen Nut
Beogende Instelling, met de daarbij
behorende eisen ten aanzien van financiën,
organisatie en integriteit.

Wat is de stand
van zaken?
Kwaliteitszorg en efficiency
In 2008 zijn we begonnen met de ontwikkeling van een systeem ten behoeve van interne
kwaliteitszorg (IKZ). Alle voorkomende
processen in de organisatie zijn stap voor
stap in kaart gebracht en beschreven. De
IKZ-systematiek heeft een dubbele functie.
In de eerste plaats waarborgt het continuïteit: procedurele kennis blijft beschikbaar
in geval van ziekte, verlof of vertrek. In de
tweede plaats geeft het inzicht in functioneren van personele inzet.
De inzet van ICT heeft bijgedragen aan de
efficiëntie van de organisatie. Automatisering
faciliteert het inrichten van informatie
stromen. Goed ingerichte automatisering
zorgt ervoor dat medewerkers hun talent
en capaciteit kunnen inzetten op effectief
en prettig werken. In de afgelopen periode
hebben we bijvoorbeeld een intranet voor
onze vrijwilligers ontwikkeld.
Bij het aanvragen en besteden van subsidies
en andere gelden onderzoeken we hoe we
meerdere doelen tegelijk kunnen dienen.
Daar waar wet- en regelgeving dat toestaan,
koppelen we verschillende gelden aan elkaar.
Wij houden er voor de komende beleids
termijn rekening mee dat de overheid de
inspectie en controle van erfgoedorgani
saties verder aanscherpt en wellicht extern
belegt. Onze sector zal, net als andere
maatschappelijke sectoren, steeds uitvoeriger en meer gestructureerd verantwoording
moeten afleggen over sociale impact in de
breedste zin van het woord.

samenleving representeert. Een basisvereiste
is dat de sector gelijkwaardig toegankelijk
is voor iedereen: als maker, producent,
werkende en publiek. Met ons project
’50 kerken open’ denken we een concrete
bijdrage te leveren aan toegankelijkheid, en
aan de gedachte, dat kerken ‘van iedereen’
zijn; dat iedereen een volwaardige stem
heeft als het gaat om het betekenis geven
aan Nederlands erfgoed. In het functioneren
van de Schoolkerk richten we ons specifiek
op (multiculturele) dialoog tussen bezoekers
(kinderen en volwassenen) met alle mogelijke
opvattingen en achtergronden. Daarmee
geven we verder vorm aan toegankelijkheid
en inclusie van publiek. De Fair Practice
Code is een normatief kader voor duurzaam,
eerlijk en transparant ondernemen en
werken in kunst, cultuur en creatieve
industrie. Eerlijke en realistische beloning
is het oogmerk. Hier zijn we in ons in onze
werkwijzen voortdurend van bewust.

Beleidsambities
De komende beleidstermijn willen we
financieel gezond blijven en niet interen op
eigen vermogen. Eigen vermogen is
noodzakelijk om de verantwoordelijkheid
die we dragen voor instandhouding van
onze kerken op lange termijn te borgen. We
blijven waar mogelijk inzetten op efficiënte
oplossingen via automatisering. In projecten
zoeken we naar wegen om onze krachten
en middelen doelmatig te combineren.
Toetsing en verantwoording van ons werk
geschiedt binnen verschillende kwaliteitskaders en in afstemming met de door ons
onderschreven codes.

Codes
Wij onderschrijven de Governance Code
Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de
Fair Practice Code. De Governance Code
Cultuur biedt een normatief kader voor goed
bestuur en toezicht in culturele organisaties. De Code Diversiteit & Inclusie is op
1 november 2019 gepresenteerd. Het betreft
een gedragscode van, voor en door de
Nederlandse culturele en creatieve sector.
Het doel van de code is dat de sector de
brede diversiteit van de Nederlandse
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Eerste
huwelijk
in kerk
Vierhuizen
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Meerjarenbegroting
2021-2014
Alle cijfers zijn in duizendtallen
2021

2022

2023

2024

145

146

149

152

1.125

1.146

1.170

1.193

Gemeentelijke subsidie
Provinciale subsidie

50
350

51
357

52
364

53
371

Indirecte inkomsten
Horeca
Verhuur
Beleggingen
Dienstverlening derden

130
435
1.025
100

134
444
1.046
102

137
453
1.066
104

140
462
1.088
106

Sponsoring
Particulieren/Vrienden
Private Fondsen

991
775

1.012
790

1.031
806

1.052
822

5.126

5.228

5.332

5.439

Inkomsten
Publiekinkomsten
Toegangskaarten/Abonnementen
Subsidies
Doelsubsidies voor de activiteit

Totale Inkomsten
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Alle cijfers zijn in duizendtallen
2021

2022

2023

2024

Personeel
Inzet vast personeel
Inhuur personeel

1.170
30

1.192
31

1.216
31

1.241
32

Materiële Lasten
Materiaal
Huisvesting en organisatie
Publiciteit
Educatie
Fondswerving
Publicaties

3.345
273
105
100
38
65

3.413
279
107
101
39
66

3.481
284
109
103
40
68

3.550
290
111
105
41
69

-

-

-

-

5.126

5.228

5.332

5.439

Uitgaven

Onvoorzien

Totale Uitgaven
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Tekst
Ontwerp
Foto’s

Stichting Oude Groninger Kerken /Annet Kampinga, Touché concept & copy
Open communicatiebureau
3
Luchtfoto Niehove
Jan Enne Haack
6 en 7
Orgel van Krewerd
Arjan Bronkhorst
8
Detail grafmonument Midwolde
Arjan Bronkhorst
9
Gewelfschildering Noordbroek
Henk Pol en Stephan Buying
11
Kerk 't Zandt
Duncan Wijting
12 en 13
Tekstbord Midwolde
Arjan Bronkhorst
14
Kerk Spijk
Omke Oudeman
15
Interieur kerk Ulrum
Omke Oudeman
16 en 17
Restauratie plafondschilderingen kerk Bierum Jur Bekooy
18
Aanplant gouden boom Losdorp
Herman Spier
20
Stinzeplanten op het kerkhof
Albert Erik de Winter
21
Kerk Eenum
Omke Oudeman
22
Kerk Heveskes
SOGK
23
Kantoorvrijwilligers in de mediatheek
SOGK
24
Plaatselijke commissie Usquert
Taco Anema
25
Donateursdag Deventer
Annemieke Woldring
27
Opening 50 kerken open Leegkerk
Janna Bathoorn Studio Stedum
28
Schoolklas in Oudeschans
Benthe van Aalst
29
Restauratievoeger aan het werk
Jelte Oosterhuis
30
Thorarollen synagoge Groningen
SOGK
31
Kerk Den Andel
Omke Oudeman
32
Toren Garmerwolde
Ronnie Benjamins
33
Kerk Garmerwolde
Duncan Wijting
34 en 35 Kerkhof Garmerwolde
Inge Basteleur
36
Expositie Der Aakerk
212 Fahrenheit
38 en 39 Plaatselijke commissie Godlinze
Taco Anema
40
Orgel van Krewerd
Arjan Bronkhorst
42
Eerste huwelijk in Vierhuizen
Atle Goutbeek
43
Sleutelbewaarders kerk Garnwerd
Janna Bathoorn Studio Stedum

groningerkerken.nl

