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‘De kerk in het hart’;  
wat bedoelen we daar  
eigenlijk mee? 

Materieel en functioneel behoud gaan hand in hand bij de Stichting Oude 
Groninger Kerken. Maar alleen als er ook handen zijn! Waar geen draagvlak is, is geen toekomst.

Elk van onze kerken heeft een eigen groep van vrijwilligers, de zogenaamde plaatselijke commissie. 
Deze lokale betrokkenen organiseren jaarlijks zo’n 800 evenementen zoals concerten, tentoonstel-
lingen, educatieve activiteiten en dorpsontmoetingen. Dát bedoelen we met ‘de kerk in het hart’; zo 
blijven de kerken gekoesterde bakens van betekenis in het Groninger landschap. 

De Stichting Oude Groninger Kerken heeft ook vrijwilligers op kantoor in Groningen, vrijwilligers 
in de activiteitencommissie, de kerkhovencommissie, de orgelcommissie en de uurwerken- en luid-
klokkencommissie. In totaal rond de 600 mensen. Dat is iets om eens bij stil te staan; iets waar je 
eigenlijk stil van wordt. De aandacht voor en kennis van kerken, en vooral de hoge mate van betrok-
kenheid van onze vrijwilligers is zonder meer uniek.  

In ons pilotproject ‘De kerk in het hart’ lag de focus vooral op het functioneren van de plaatselijke 
commissies. De vraag naar wat er nodig is, om ‘de kerk in het hart’ te houden, was leidend. We heb-
ben veel geleerd over en van onze vrijwilligers. En ook onderling kan men elkaar inspireren! Dit 
eenmalige magazine zit daarom bomvol voorbeelden en suggesties. Over vermarkting van de kerk, 
programmering, educatief gebruik, en mogelijkheden voor samenwerking.  
 
We deden een oproep aan de vrijwilligers om zélf kopij aan te leveren voor dit magazine. De respons 
was overweldigend. Hoewel we niet alles wat in en om de kerken gebeurt in dit magazine kunnen vat-
ten, hopen we dat het wel laat zien dat vrijwilligers de onmisbare kracht vormen achter wie wij zijn, 
en waar we voor staan. Als voorzitter ben ik daar buitengewoon trots op.  
 
Ik wens u heel veel leesplezier met de bijzondere verhalen in dit magazine, en mocht u nog meer ver-
halen willen horen: bezoek dan vooral onze kerken!  

Pim de Bruijne, bestuursvoorzitter Stichting Oude Groninger Kerken.  
 

p.s.: De hier getoonde foto’s zijn gemaakt tijdens het symposium ‘De ondernemende vrijwilliger’, op 
13 mei 2015, één van de hoogtepunten van ons pilotproject (fotografie: Janna Bathoorn). 



  

 

Provinciale 
Vrijwilligersprijs
Op 7 december 2015 won de Stichting Oude Groninger Kerken  
de Provinciale Vrijwilligersprijs in de categorie ‘Leefbaarheid’. 
Uit het juryrapport: ‘De jury is onder de indruk van het 
grote aantal vrijwilligers en hun inzet in alle (uit)hoeken 
van de provincie Groningen. Wat een enorm aanbod aan 
activiteiten is er dankzij al deze mensen! De jury wenst 
de vrijwilligers van de Stichting Oude Groninger 
Kerken veel succes en veel plezier toe bij het werk 

dat zij doen.’ 
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Kerken zijn de monumentale gebouwen er ook goed on-
derhouden’. Wat daarnaast opvalt, is dat noaberschap zich 
in dit deel van de provincie uitstrekt tot het gezamenlijk 
gebruik van de monumenten. 

Een treffend voorbeeld daarvan is de succesvolle tentoon-
stelling Kunst in Kerkenpad, geopend in de maand juli op 
de vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag. Derk: ‘We heb-
ben daarvoor indertijd samenwerking gezocht met gale-
rie ROESD in Tolbert. Wij konden door samen op te trek-
ken kwalitatief goede figuratieve kunst in onze kerken 
tonen. De galerie kreeg daardoor de mogelijkheid haar 
doelgroep te vergroten en hoogwaardige reproducties 
van de tentoongestelde originelen te koop aan te bieden’. 
De eerste Kunst in Kerkenpad werd gehouden in 2011, in 
de kerken van Nuis, Niebert en de buurdorpen Marum en 
Noordwijk. Tolbert sloot zich bij een volgende editie aan. 

Bonus 
‘Bonus’ betekent zowel goed als extra. Zo sponsorde de 
RegioBank de Fietstocht langs de vijf middeleeuwse 
kerken. Ook wordt samengewerkt met de supermarkt 
bekend van de bonuskaart: de Albert Heijn van Marum 
levert ondersteuning in natura aan de kerk van Nuis (en 
ook aan die van Noordwijk). ‘Bespreek om een sponsor te 
verleiden wat er voor beide partijen inzit’, aldus Hermine, 
die zelf de nodige voetsporen in het bedrijfsleven heeft. 
‘AH krijgt door zijn inzet goodwill en de mogelijkheid om 
in de toekomst het gebouw te gebruiken voor kleinscha-

lige bijeenkomsten, zoals diploma-uitreikingen. Wij kun-
nen door de bijdrage de entreeprijs voor concerten inclu-
sief een consumptie laag houden en toch een kwalitatief 
goed en aantrekkelijk programma bieden’. 

De samenwerking gaat op enkele punten zelfs verder dan 
dat: ‘Kaartjes voor optredens in de kerk worden verkocht 
bij de servicebalie van de supermarkt, en AH heeft ook 
een keer garant gestaan voor een concert van Erwin de 
Vries.’ ‘Nu was dat achteraf gezien ruimschoots uitver-
kocht’, voegt Derk toe, ‘maar het geeft wel een gerust ge-
voel om zo’n stap te kunnen zetten’. Een opmerkelijk ini-
tiatief is tenslotte het ‘emballage-orgeltje’, waarin klanten 
van de supermarkt hun statiegeldbonnetjes kunnen 
doneren. De opbrengst wordt gedeeld door de vier kerken 
van de Stichting Oude Groninger Kerken in het gebied.

Nuisje Boompje Beestje 
Met vertrouwen wordt in Nuis naar de toekomst gekeken. 
‘Als een initiatief goed loopt en kwaliteit heeft, sluiten 
mensen zich daar graag bij aan.’ Om die reden partici-
peerde de activiteitencommissie in juli 2015 in het nieuwe 
festival Nuisje Boompje Beestje rond de Coendersborg. 
In de – aangenaam koele – kerk van Nuis waren optre-
dens in het genre singer-songwriter. ‘Een nieuwe, frisse 
formule gericht op een doelgroep die nog niet zo vaak 
kennis heeft gemaakt met de mogelijkheid om een kerk te 
gebruiken als podium. Wij hopen dat het Nuis, en de kerk 
van Nuis, op de kaart zet bij een jonger, alternatiever pu-
bliek.’ Een volgende editie staat voor 2017 gepland.
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‘Spek om Spinnen’ – deze Westerkwartierster 
uitdrukking betekent zoveel als ‘voor wat hoort 
wat’. ruilhandel dus, bijvoorbeeld spek tegen het 
spinnen van wol. De achterliggende gedachte is die 
van noaberschap, elkaar onderling helpen. Spek 
om spinnen is ook de naam van de stichting die 
tweejaarlijks een openluchtspektakel verzorgt bij de 
Coendersborg in Nuis. Voor de buren van de borg, de 
dertiende-eeuwse kerk, is spek om spinnen één van de 
pijlers onder de exploitatie.

 – nuIS – 
Spek om  
spinnen  

InTERVIEW

Tweeling 
Voor de duidelijkheid: de kerk van Nuis is eigenlijk 
de helft van een tweeling. Al geruime tijd werkten de 
plaatselijke commissies van Nuis en Niebert samen en 
een paar jaar geleden zijn ze samengevoegd. De kerken 
hebben een beheerscommissie, die zich op aspecten van 
instandhouding richt, en een activiteitencommissie. 
Onderling hebben deze ook weer de nodige overlappin-
gen. Derk Dijk en Hermine Hijmans spreken namens het 
laatstgenoemd comité. 

Nuis-Niebert 
Of er verschil zit tussen de kerken? Volgens Derk zeker: 
‘De kerk van Nuis is uiteraard jonger. Maar vooral de 
gebruiksmogelijkheden verschillen. Nuis is in 1984 bij 
de restauratie door de hervormde gemeente met een 
vooruitziende blik al geschikt gemaakt voor multifuncti-
oneel gebruik. Voor de preekstoel bevindt zich een klein 
podium en de banken lopen, voor wie er oog voor heeft, 
een beetje op voor een beter zicht. Niebert is door de ori-
entatie van de kerkbanken en de aanwezigheid van een 
doophek lastiger te gebruiken voor concerten. Ook is de 
akoestiek in Nuis beter, volgens kenners zelfs uitstekend.’ 

Kunst in Kerkenpad 
‘Op een klein oppervlakje is hier in het Westerkwartier 
toch heel veel moois te beleven’, aldus Hermine. ‘Niet 
alleen wat de omgeving betreft, maar dankzij stichtin-
gen als Het Groninger Landschap en de Oude Groninger 
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Na een allesverwoestende brand in december 2013 is 
de wederopbouw van interieurwinkel BiNN Wonen 
begin 2015 afgerond. eigenaresse ilbina van der 
molen, die het pand ook bewoont, heeft de draad weer 
opgepakt. De plaatselijke commissie van de kerk in 
Tolbert organiseert nu samen met ilbina evenementen 
in de kerk. 

BiNN Wonen 
Met meubelen, woonaccessoires, mode en lifestyle trekt 
BINN publiek uit de gehele regio. Achterin de winkel en 
op het dakterras, in het BINNcafé, kan men genieten van 
verse thee, koffie of een high tea. Men heeft hierbij prach-
tig uitzicht op de middeleeuwse Tolberter kerk die in de 
achtertuin van de winkel staat. En door de goede samen-
werking tussen Ilbina en de plaatselijke commissie ko-
men er sinds een jaar prachtige projecten van de grond, 
die zowel de kerk als BINN op de kaart zetten. 

Shows in de kerk 
In de herfst van 2015 is er voor het eerst een najaarsshow 
georganiseerd in de kerk. Gedurende een weekend lang 
was het publiek welkom om de herfstcollectie te bewon-
deren in de winkel en sfeervolle eeuwenoude kerk. Het 
bleek een groot succes te zijn en al gauw was ook de kerst-
show een feit; pakweg 2000 mensen uit alle windstreken 
hebben deze show bezocht. Alle meewerkende partijen én 

het massaal toegestroomde publiek waren zeer enthousi-
ast over de gehele opzet. 

Uit deze twee activiteiten zijn ook weer boekingen voort-
gekomen voor de Tolberter kerk. Zo zijn er reserveringen 
gedaan voor huwelijken, heeft een kunstenaar plannen 
om in de kerk te exposeren en zijn er veel mensen in de 
kerk geweest die het gebouw daarvoor alleen maar van 
buiten hadden gezien. 

Onlangs zijn er nog twee modeshows in de kerk gehou-
den. Ruim 150 dames hebben deze shows bezocht. Eind 
april zijn de voorjaars- en zomercollectie van BINN in 
de kerk gepresenteerd. Het publiek kon ook workshops 
volgen, lekker eten en drinken, en heerlijk snuffelen tus-
sen al het moois. De bedoeling is dat dit een tweejaarlijks 
terugkerend evenement gaat worden. 

Bijzondere evenementen 
Om te voorkomen dat het gewoon wordt dat dit soort 
evenementen in de kerk gehouden worden, vinden we 
dat je deze niet te vaak moet organiseren. Heel belangrijk 
vinden we het feit dat de gerealiseerde projecten mede 
mogelijk zijn gemaakt door de enthousiaste inzet van ver-
schillende vrijwilligers van de plaatselijke commissie van 
de kerk in Tolbert.

nieuw interieur voor  
kerk Tolbert
Door Ilbina van der Molen van BInn Wonen en Henk Heerema,  
plaatselijke commissie Tolbert

Begin 2012 vatten de plaatselijke commissie van de 
kerk in Thesinge en de Historische commissie van 
Thesinge samen een plan op. Drie sarcofaagdeksels, 
ooit in Thesinge opgegraven en te vinden in het depot 
van het Groninger museum te Hoogkerk, moesten 
weer naar Thesinge komen. Het begin van een nieuw 
project.

Thesinger sarcofaagjes 
Op een van onze vergaderingen bracht Haye van den 
Oever, lid van de Historische commissie, een trommel-
tje mee. Hij had thuis voor deze speciale gelegenheid 
‘Thesinger Sarcofaagjes’ gebakken, koekjes met daarop 
een tekening van chocolade geïnspireerd op een van de 
sarcofaagdeksels. Een geweldig idee. Wij namen contact 
op met bakkerij Klaes Hoekstra uit Bedum. De bakker was 
bereid om ze voor ons te gaan maken. De koekjes zijn ver-
pakt per tien in een zakje met op het verpakkingsetiket 
informatie over het project.

De eerste zakjes met ‘Thesinger Sarcofaagjes’ waren te 
koop in de bakkerij in Bedum, de Agri-shop in Garmer-
wolde en in de Kloosterkerk van Thesinge. Inmiddels 
hebben we 350 zakjes aan de man gebracht en de bakker 
is telkens bereid een klein aantal ‘Thesinger Sarcofaagjes’ 
voor ons te maken. Iedereen is erg enthousiast over de 
koekjes en de aandacht die het project op deze manier 
krijgt.

Koek voor het goede doel
Door Pluc Plaatsman, plaatselijke commissie Thesinge

Het verhaal van het Klooster van Thesinge 
De bedoeling is dat de twee sarcofaagdeksels in het 
baarhuisje naast de kerk tentoongesteld worden. Daar 
wordt nu echter nog onderhoudsmateriaal opgeslagen. 
Hiervoor was dus een nieuw schuurtje nodig. Uiteindelijk 
resulteerde een en ander in een heel nieuw project met 
de naam ‘Het verhaal van het Klooster van Thesinge’. Het 
project omvat meer dan alleen een nieuw schuurtje. 

We hebben besloten de bestaande dorpswandeling te her-
schrijven en een nieuwe wandeling met informatie over 
de sarcofaagdeksels toe te voegen. Beide wandelingen 
worden uitgegeven in een kleine folder. 

Tot slot 
Inmiddels is het nieuwe schuurtje klaar en zijn we hard 
bezig met de volgende stappen om de deksels naar The-
singe te halen. Zolang het project loopt zijn er in de kerk 
‘Thesinger Sarcofaagjes’ te koop en de bakker zal zo nu en 
dan de koekjes wel aan moeten vullen, want het project is 
voorlopig nog niet afgerond. 
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Een protestactie vanuit het dorp kwam op gang. Niet al-
leen om OBS Kromme Akkers te behouden, maar ook om 
de school een meerwaarde te geven. Met succes. De pro-
jectgroep Nieuwe Akkers ontwikkelde een plan waarin 
dorp en school nauw met elkaar verweven zijn volgens 
het principe van de ‘integratiemaatschappij’. De school 
zal in de toekomst multifunctioneel zijn en onderdak 
bieden aan nieuwe gebruikers – zoals ouderen, verenigin-
gen – en vele andere initiatieven om de leefbaarheid en 
levendigheid in het gebied te vergroten. Bovendien wordt 
ingezet op energieneutrale nieuwbouw ter vervanging 
van het huidige verouderde onderkomen. 

Sleutelbewaarders 
Die integratie van dorp en school strekt zich uit tot ge-
bruik van de kerk. Incidentele evenementen en projecten 
vonden er al geruime tijd plaats. ‘Door schoolkinderen 
wordt er geschilderd, voor Sint Maarten vindt in de kerk 
een lampionnenshow plaats en met kerst wordt er een 
kerstuitvoering gegeven waar leerlingen die een instru-
ment bespelen ook optreden’. 

Daar ontmoetten Garnwerd en de Stichting Oude Gro-
ninger Kerken elkaar. Voor het project Sleutelbewaar-
ders, dat zich richt op het betrekken van scholen bij de 

kerk, waren Hein Zeevalking en Rogier Hilbrandie – lo-
catiecoördinator van obs Kromme Akkers – de eersten 
die zich meldden. ‘Eigenlijk is het een stempel voor een 
proces dat al op gang was’, aldus Hein. 

Het achterliggende idee van Sleutelbewaarders is om 
leerlingen medeverantwoordelijkheid voor de kerk te ge-
ven. ‘Dat begint al met de zorg voor het gebouw. Voor de 
voorjaarsschoonmaak worden bijvoorbeeld leerlingen uit 
de bovenbouw ingeschakeld.’ Ook zullen in de toekomst 
meer specifieke lessen in de kerk plaatsvinden, bijvoor-
beeld over geestelijke stromingen.’ Dit voorjaar is mede 
daarvoor een leskist van de Stichting Oude Groninger 
Kerken beschikbaar. 

Zeker niet onbelangrijk: ‘De samenwerking legt boven-
dien een voedingsbodem voor de organisatie rondom de 
kerk, gericht naar de toekomst. Voor veel mensen is het 
gebouw nu toch nog onbekend, maar via hun kinderen 
komen ze er dan wel mee in contact. We hopen dat dit 
leidt tot structurele betrokkenheid.’

Gastenboek 
Een blik in het gastenboek doet wellicht anders vermoe-
den. Hein, actief binnen de plaatselijke commissie, heeft 
de kerkdeur ‘s ochtends vroeg al ‘los’ gedaan. Bij de entree 
ligt het boek waarin bezoekers hun indrukken kunnen 
achterlaten. Even bladeren geeft een goed idee van hun 
herkomst. Veel mensen van buiten de regio, waarvan een 
opmerkelijk aandeel in min- of meerdere mate exotische 
uitschieters. Een kleine greep: Amerikanen, Japanners, 
Grieken – bij de Arabische handschriften is het wat gis-
sen. De contemplatieve schoonheid van het eenvoudige 
kerkgebouw wordt veelvuldig geprezen, persoonlijke ont-
boezemingen zijn aan het papier toevertrouwd. ‘Af en toe 
staat er ook wel een opmerking in van iemand die boos of 
verongelijkt is dat de kerk niet meer voor diensten wordt 
gebruikt’, aldus Hein. Een kinderhand geeft een bondige 
recensie én duurzaam advies: ‘Coole kerk. Niet afbreken! 
OK. Doei.’

Groter 
De grote aanloop is deels verklaarbaar door het feit dat 
Garnwerd aan het Pieterpad ligt. ‘Het pad liep tot een jaar 
of wat geleden zelfs langs de kerk. De route is nu verlegd, 
maar mensen vinden het gebouw nog steeds een extra 

paar passen waard’. De kerk is in het voorjaar en zomer 
elk weekend geopend, net als tijdens de vakanties. ‘De 
collecteschaal voor giften van bezoekers is een mooie 
bron van inkomsten, die haast net zoveel oplevert als de 
concerten’. Maar de inspanningen van de vrijwilligers 
rondom de kerk ontstijgen voor een deel de wat klassie-
kere vormen van gebruik: ‘Die sluiten aan op de grotere 
beweging van een participerende samenleving’. Een be-
langrijke rol daarin is weggelegd voor de basisschool. 

integratiemaatschappij 
‘Begin 2014 was er ineens het bericht dat de school in het 
dorp op termijn zou moeten sluiten. Maar dat op basis 
van boterzachte aannames’, aldus Hein die zelf tijdens 
zijn werkzaam bestaan onder andere aan de Pabo verbon-
den was, als docent natuur- en techniekonderwijs. ‘De 
aanname dat kleine scholen slechter zouden presteren, 
is niet onomstreden. Op de toekomstige demografische 
ontwikkelingen was een statistisch doemscenario losge-
laten, maar dat is koffiedik kijken. Garnwerd heeft juist 
aantrekkingskracht op jonge gezinnen uit de stad Gro-
ningen. Oók vanwege de school.’ 

 – GaRnWERD – 
‘Coole kerk. 

niet afbreken!’  
InTERVIEW

‘Niet dat ik nieuwsgierig wil zijn, maar bij wie moet u 
wezen?’ Zo doorbreekt de chauffeur van de belbus de 
stilte tussen Winsum en Garnwerd. ‘Hein Zeevalking’. 
een nader adres is niet meer nodig. Bij het uitstappen 
wijst hij richting de kerktoren. ‘Het kortste is hier 
tussendoor. en dan naar links’. Het laatste stukje 
van de route voert te voet door wat geldt als ‘het 
smalste straatje van Nederland toegankelijk voor 
autoverkeer’. Garnwerd is geen wereldstad. 
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Kunst en kaarsjesavond 
in Oudeschans 
Door Benthe van aalst, bewoner pastorie en vrijwilliger kaarsjesavond

Sinds 2012  woon ik met mijn partner Stefan de 
Keijser, beeldend kunstenaar, in de pastorie van 
Oudeschans, die we huren van de Stichting Oude 
Groninger Kerken. ik ben zelf kunsthistorica. Na 
jarenlang in de stad te hebben gewoond, is het 
bijzonder om in een historisch pand uit 1772 te wonen.  
in de pastorie is onze galerie gevestigd, die in de 
zomer regelmatig open is. Ook sloten wij ons aan bij 
de ondernemers in het dorp. eén van de initiatieven 
van de ondernemerskring is het jaarlijkse evenement 
kaarsjesavond. 

Wonen in geschiedenis 
Het huis ademt de sfeer van de honderden jaren dat het 
bewoond was. De traptreden zijn afgesleten door de 
eeuwen van gebruik, op sommige plafondbalken op zol-
der zijn nog potloodaantekeningen van bouwvakkers te 
zien. In de zoldermuur zit een steen los, die je er uit kunt 
halen, en dan kijk je zo op het plafond van de kerk! Ook 
tijdens het graven in de tuin kom je de geschiedenis te-
gen, we hebben al heel wat oude scherven en stukjes glas 
opgegraven. 

De pastorie is tegen de Garnizoenskerk aan gebouwd, de 
vloer van de kerk loopt zelfs deels door tot in onze kelder, 
en vormt daar onderdeel van het plafond. De kelderdeur 
zet ik tijdens de zondagochtendconcerten wagenwijd 
open, zo klinkt er muziek in de keuken van de pastorie. 
Het wonen in de pastorie en in een dorp met zo’n leven-
dige geschiedenis, is bijzonder.    

Open atelier, workshops, educatie 
Stefan is beeldend kunstenaar en heeft een atelier in de 
pastorie. In de zomermaanden stellen we de pastorie 
open voor publiek. En met succes. Naast nieuwsgierig 
naar het werk van Stefan, zijn mensen ook nieuwsgierig 
naar het huis. Het is erg leuk om daarover met bezoekers 
in gesprek te gaan. In de zomermaanden zijn we de eerste 
en laatste zondag geopend voor publiek, en Stefan geeft 
schilderworkshops die ook goed bezocht worden. Boven-
dien verzorgt Stefan een educatief programma over de 
Garnizoenskerk in ons vestingsdorp, namens de Stich-
ting Oude Groninger Kerken. Kinderen leren daarin beter 
naar hun eigen omgeving kijken. 

Pastorie in Oudeschans. Fotografie: Stefan de Keijser
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Dit schooljaar zijn enkele VWO-scholieren van het 
Stadslyceum bezig met een herbestemmingsopdracht. 
Zij maken een plan voor de fictieve herbestemming 
van de kerk van engelbert. 

De Stichting Oude Groninger Kerken en het Alfasteun-
punt van de Rijksuniversiteit Groningen ontwierpen sa-
men een nieuw project over de actuele problematiek van 
leegstand en herbestemming van kerken met als titel ‘De 
kerk: maak er wat van!’ Voor het profielwerkstuk buigen 
VWO-scholieren zich over een zelfgekozen onderwerp en 
oefenen ze met het doen van een klein zelfstandig weten-
schappelijk onderzoek. Het nieuwste onderwerp betreft 
een actueel maatschappelijk vraagstuk: het zoeken naar 
nieuwe functies voor monumentale kerken.

Het aantal kerken dat in Groningen door kerkelijk eigena-
ren wordt overgedragen aan de Stichting Oude Groninger 
Kerken groeit sterk. Voor elk van deze kerken is de vraag: 
hoe houden we de kerk ‘in het hart’; in het hart van het 
dorp en in de harten van mensen? Hoe zorgen we ervoor 
dat er duurzaam maatschappelijk draagvlak voor kerken 
blijft bestaan? Als het gaat om de toekomst, is het van 
groot belang jongere generaties ook daadwerkelijk mee 
te laten denken over actuele problemen. Daarom sloegen Het project is te bekijken op  

www.rug.nl/alfasteunpunt

het Alfasteunpunt en de Stichting Oude Groninger Ker-
ken de handen ineen, en daagden scholieren uit mee te 
denken over de toekomst van oude kerken in de provincie 
Groningen. 

Ria van Dijk en Winny Strijbosch van de culturele com-
missie Engelbert wilden graag meewerken aan het pro-
ject: ‘Met belangstelling heeft de commissie dit project 
gevolgd, het is verrassend te zien dat de volgende gene-
ratie belangstelling heeft voor cultureel erfgoed en de 
samenleving. De leerlingen onderzoeken met welke nog 
te ontwikkelen initiatieven de kerk een breder draagvlak 
kan krijgen in het dorp. Dit spreekt de commissie erg aan. 
Voor ons was het in de eerste plaats belangrijk om jonge 
mensen een podium te geven voor hun ideeën, maar het 
project heeft ons ook gestimuleerd na te denken over 
niet-alledaagse mogelijkheden om de kerk te promoten. 
Dankzij de samenwerking tussen de Stichting Oude Gro-
ninger Kerken, de Culturele Commissie Engelbert en de 
verschillende opleidingsinstanties is er aandacht gecre-
eerd voor de plaats van de kerk in het dorp.’ 

Scholieren Stadslyceum aan de 
slag met herbestemming kerk
 

eDUCaTie
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een kaarsverlicht sprookje 
We hebben ons aangesloten bij de groep actieve onderne-
mers van Oudeschans. Samen organiseren we onder meer 
de kaarsjesavond in november. Het initiatief werd be-
dacht door Maud en Krijn Goossen. Zij wonen in het pand 
met de naam De Blokeend, tegelijkertijd hun winkel. Alles 
wat je daar ziet is te koop, van meubels tot kleding.  
Maud over kaarsjesavond: ‘Wij hebben ooit een avond 
meegemaakt op een landgoed, dat helemaal met kaars-
jes was verlicht. Er waren muzikale optredens tijdens 
een wandelroute door bos en heide. Werkelijk het meest 
sprookjesachtige wat we gezien hebben met prachtig rus-
tig weer, en veel sterren in de avonduren. Zo iets wilden 
we in Oudeschans ook!’ 

Stamppot en glühwein 
Inmiddels is kaarsjesavond niet meer weg te denken 
uit Oudeschans. Ieder jaar ontvangen we ongeveer 200 
mensen. Ook veel Duitsers weten Oudeschans die avond 
te vinden. Het hele dorp doet mee! Bob, de chef kok van 
restaurant De Piekenier, maakt heerlijke glühwein, be-
zoekers kunnen voor een klein bedrag een glaasje drinken 
bij de kerk. In het restaurant staat een lekkere stamppot 
op het menu. In de Garnizoenskerk  kunnen de bezoekers 
genieten van muziek. In de loop van de tijd heb ik de pro-
grammering hiervan op mij genomen. Het lukt ieder jaar 
weer een afwisselend muziekprogramma neer te zetten. 
Er is haast geen budget, dus muzikanten komen spelen 
omdat ze het leuk vinden om te doen. En ook omdat de 
akoestiek van de kerk heel erg goed is! Dorpsbewoners 
krijgen een brief  in de brievenbus met het verzoek die 
dag de auto buiten het dorp te parkeren.  Op kaarsjes-
avond is er geen auto te vinden in Oudeschans. 

Kaarsjesavond is dit jaar op 27 november 2016 
van 16:00-20:00 uur.  
Facebook.com/oudeschans 
www.bezoekoudeschans.nl 
www.dekeijser.com  
(ook voor openingstijden van het atelier). 

iedereen doet mee! 
Het bijzondere aan deze dag is dat het hele dorp be-
trokken is. In de loop van de dag worden auto’s naar de 
parkeerplaats buiten het dorp gereden. Mensen komen 
potjes en waxinelichtjes halen bij De Blokeend, en helpen 
mee met het neerzetten, aansteken en weer opruimen. De 
muzikanten zijn altijd erg enthousiast, sommigen vragen 
zelfs of ze het volgende jaar weer mogen komen spelen. 
De glühwein is aan het eind van de avond altijd op!”

‘Mountainbirds’ in de Garnizoenskerk tijdens kaarsjesavond 
2013. Fotografie: Hans van Aalst

Stefan de Keijser in zijn atelier. Fotografie: Benthe van Aalst

Restaurant De Piekenier verlicht tijdens kaarsjesavond. Fotografie: Bart de Graaf
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Het was feest op Zuurdijk, die 22ste en 23ste augustus, 
met 24 uur muziek in en rond de kerk. Het weer 
werkte mee; stralend zonnig. De eerste dag windstil, 
de tweede dag met harde wind. Overalls wapperden en 
dansten in de wind, aan de lijnen die gespannen waren 
tussen de goten van de kerk en de kastanjebomen. 
Buiten klonk de muziek zacht en van ver, in de 
kerk spannend en snel, of heel verstild. Dan weer 
het orgel, dan weer de altviool, of de elektronica, de 
kerkklok, zang. er klonken vogelgeluiden, trekkers 
kwamen voorbij, het was allemaal onderdeel van het 
klanklandschap. 

Compositie 
De Hogelandsymfonie was een idee van de plaatselijke 
commissie van de kerk van Zuurdijk, samen met Hans 
Fidom, de mentor van het orgel, en begeleider van de 
restauratie van het Rohlfingorgel. In 2012 kregen Hans 
Fidom en ik het plan voor een compositieopdracht voor 
het orgel. Jacob Lekkerkerker, organist en componist, 
werd benaderd om een bijzonder stuk te maken. Ter voor-
bereiding en ter inspiratie logeerde Jacob in september 
2014 op Zuurdijk.

Jacob maakte een plan: 24 uur muziek in en rond de kerk! 
In augustus, omdat het land dan zo mooi is. Met de ge-
schiedenis van Zuurdijk erin verwerkt: de boeren en ar-
beiders, de klok Kunibert, het verhaal over Armhoes Joap-
ke, en nog meer verhalen over het dorp erin verweven. 
Deze Hogelandsymfonie zou tevens een afronding zijn 
van alles wat er in de laatste jaren was gebeurd: de restau-
ratie van het orgel en de molen, het mooie bankje op het 
kerkhof, de opknapbeurt van de begraafplaats, de restau-
ratie van het liekhoeske (lijkhuisje), de opknapbeurt van 
het pad aan de noordkant van het dorp, de molenbiotoop; 
en alles met veel hulp van vrijwilligers uit het dorp!

Samenwerken 
Het dorp moest enthousiast gemaakt worden, want 
medewerking was hard nodig. De Vereniging Dorpsbe-
langen Zuurdijk, Stichting Begraven op Sutherdicke, de 
molenaar van Molen de Zwaluw, café Billeke de Beer en de 
kerkcommissie gingen met elkaar in overleg. Het café kon 
simpele maaltijden verzorgen, de molen kon op zondag-
ochtend zorgen voor een ‘Vroege vogelontbijt’, Stichting 
Begraven op Sutherdicke wilde graag uitleg geven over de 
werkzaamheden op de begraafplaats. Er werden subsidies 
aangevraagd en toegezegd. Er werden heel veel flyers ver-

spreid, persberichten gemaakt, interviews geregeld. Het 
bericht werd zelfs verspreid door ‘Vrije Geluiden’ van de 
VPRO. 

De symfonie 
Op zaterdagmiddag begon de symfonie met 3 kwartier 
klokgelui. De overalls bewogen verstild. Op het kerkhof 
zat een nazaat een graf te ‘letteren’. Werkers vertelden 
over de geschiedenis van de begraafplaats. Het liekhoeske 
was open, bezoekers kwamen een kijkje nemen. Later 
klonken orgelgeluiden en elektronica. De geluiden van 
trekkers werden erin verweven. ‘s Avonds rond 9 uur 
een opwindend concert. Daarna werd de muziek medi-
tatiever. Alfredo Genovesi speelde op zijn gitaar en met 
elektronica de hele nacht door. Heel bijzonder was het 
effect van de buitenverlichting op de kerk, die schaduwen 
wierp in de kerk.

Toen ik ‘s ochtends om kwart over zes weer op het dorp 
kwam werd ik verwelkomd door klokgelui. Om half 8 
begon het Vroege Vogelconcert. Later op de ochtend ver-
telde een bezoekster hoe ze genoten had van de muziek, 
heel zacht, op het kerkhof. En Oene van Geel speelde mid-
den in de kerk op zijn altviool, met begeleiding van het 
orgel. Nog weer later, wild, Jacob op het orgel, Alfredo 
met zijn elektronica.

Het laatste concert begon op het kerkhof, Oene op altvi-
ool, die Greetje Bijma verleidde tot zingen.

Het slot van de Hogelandsymfonie was heel ontroerend.
Greetje zong ‘Joapke, reer nait meer, ga op de noordkant 
van het kerkhof kijken, er staat een steen voor je vader en 
moeder’. Veel bezoekers hadden de tranen in hun ogen.

enthousiaste reacties 
De reacties op de Hogelandsymfonie waren heel en-
thousiast. Iemand vierde haar zestigste verjaardag op 
Zuurdijk met een maaltijd op het kerkhof. Haar feest ging 
de hele nacht door. Er waren picknicks op het kerkhof. 
Er werd geslapen onderaan de kerktoren. Het terras van 
het café zat vol. Oud-inwoners van Zuurdijk ontmoet-
ten elkaar en praatten bij. Kortom, precies het feestelijke 
gebeuren dat we voor ogen hadden. Alle kunstenaars die 
meewerkten waren heel moe maar zeer voldaan!

De Hogelandsymfonie, 
vierentwintig uur muziek
Door annette Broekhuizen, plaatselijke commissie Zuurdijk 

Meer informatie en contactgegevens van annette 
Broekhuizen vindt u op www.zuurdiek.nl

BijZONDere  
PrOGrammeriNG
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mensen uit de hele wereld 
We hingen in het mededelingenkastje een papier met de 
sleuteladressen, en de Stichting Oude Groninger Kerken 
zorgde voor een officieel bordje bij de ingang van de kerk. 
Steeds vaker kwamen bezoekers om de sleutel vragen. 
We besloten toen de kerk gewoon open te zetten voor 
publiek. Kun je dat wel doen, trekt het geen mensen met 
slechte bedoelingen aan? Nee, dat hebben we nog nooit 
meegemaakt. Er is in onze kerk ook niet veel te halen. Er 
staat een collectebus voor goede gaven, en die wordt voor 
dat doel gebruikt.  
Van april tot eind oktober is onze kerk vrijwel dagelijks 
geopend. Het commissielid dat corveedienst heeft, zorgt 
voor het openen en sluiten. Ik vind het zelf een mooi mo-
ment van de dag: ’s ochtends de balk voor de binnendeur 
weghalen en dan het licht zien binnenvallen. ’s Avonds 
gauw kijken wat er in het gastenboek is geschreven. Veel 
bezoekers uiten hun waardering, soms ook verbazing, 
over onze gastvrijheid en schrijven dat ze de kerk en met 
name de fresco’s zo mooi vinden. Van Lewenborg tot 
Loppersum, van Rome tot Hamburg, van Toronto tot Tel 
Aviv, de kerk trekt mensen uit de hele wereld. Er ligt voor 
bezoekers een tekst over de kerk klaar, in het Nederlands 
maar ook in het Frans en in het Engels.  
 
Betrokkenheid  
Dorpelingen weten vaak de weg naar de kerk te vinden. 
De kerstnachtdienst is een gebeuren voor én door het 
dorp. Bij de jaarwisseling treffen dorpelingen elkaar bij 
de toren voor het klokluiden en kelen smeren. Na de res-
tauratie organiseerden we in het kader van het project ‘de 
kerk in het hart’ een feestelijke inloopmiddag voor het 
hele dorp: de kerk was even de gezelligste huiskamer van 
het dorp.  
Over hulp hebben we niet te klagen. We hebben een poule 
van vrijwilligers op wie we een beroep kunnen doen voor 
hand- en spandiensten. Wel blijft het moeilijk mensen 
duidelijk te maken dat we niet van de kerkelijke gemeente 
zijn, maar een commissie die kerk beheert en graag wat 
meer leven in die kerk wil. En om (jonge) mensen te bin-
den die zich structureel willen inzetten, meedenken en 
mee organiseren.

Brood en Spelen  
Om de dorpelingen meer te betrekken bij de kerk en om 
te laten zien dat je de kerk voor meer doeleinden kunt ge-
bruiken dan als gebedshuis alleen, werken we nu aan een 
nieuw project. Het wordt een theaterspektakel, ‘Brood en 

Spelen’, in en rondom de kerk. De Feestweekcommissie 
zorgt voor een middeleeuwse markt, en de schoolkin-
deren gaan in een tijdmachine (de toren), waar ze als 
middeleeuwers weer uitkomen. Ze nemen de bezoekers 
mee de kerk in, waar het plaatselijke koor, bandjes van de 
Popschool, en de Trekpadbloazers spelen en zingen. De 
figuren op de gewelfschilderingen komen tot leven in het 
verhaal van hun schilder Johannes van Aken, die vanuit 
de middeleeuwen heeft plaatsgenomen op de kansel. Spe-
lers van Wester Theater en een improvisatietoneelgroep 
schudden de boel flink op. 

Drijvende kracht is Hannie Havenga, lid van de plaatse-
lijke commissie. Zij liet eerder al het kerstverhaal Scrooge 
opvoeren in de kerk, die daarvoor voorzien was van tri-
bunes en een zwevend podium. Hoe ze het doet? Hannie: 
“Zulke ambitieuze projecten lukken alleen doordat zo 
veel mensen vanuit verschillende verenigingen meewer-
ken. Ik vind het een uitdaging om van afzonderlijke groe-
pen een geheel te maken. De medewerking en het enthou-
siasme van alle medewerkers geeft me energie.”  
 
De toekomst 
Ieder van de zeven leden van onze commissie heeft zo zijn 
eigen drijfveren. De een heeft historische belangstelling, 
de ander zit vanuit de kerkelijke gemeente in de com-
missie, weer een ander ziet de mogelijkheid de kerk voor 
andere zaken te gebruiken dan puur kerkelijke. Dat zijn 
mooie gedachten, al ben je in de praktijk vaak met alle-
daagse zaken bezig: zorgen dat de kerk er netjes uitziet, 
de boodschappen doen voor de koffie en thee, de flikke-
rende lamp vervangen. Maar we vinden allemaal dat onze 
kerk een prachtig monument is dat we willen openstellen 
voor de mensen van nu en willen bewaren voor toekom-
stige generaties!

Brood en Spelen is te zien zaterdag 17 september 
en zondag 18 september.  
Meer informatie www.kerkgarmerwolde.nl

De kerk van  
Garmerwolde zet 
graag de deuren 
open
Door anne Benneker, plaatselijke commissie  
kerk Garmerwolde

Het gebeurde zó vaak. Was er iemand van ons toevallig bezig bij de 
kerk, dan liep er een bezoeker op je af met een vragende blik in de 
ogen. ‘Bent u de koster? mogen we even de kerk van binnen zien?’

OPEn DE KERK
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Vrijwilligerswerk is de pijler onder het reilen en 
zeilen van plaatselijke commissies van de Stichting 
Oude Groninger Kerken, maar voor veel meer 
maatschappelijke organisaties zijn vrijwilligers 
onmisbaar. Hoe wordt vrijwilligerswerk vanuit 
de gemeenten gestimuleerd? Vanuit mijn werk als 
coördinator van het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
voor de gemeenten  De marne en Winsum, en van 
Vrijwilligerswerk Zuidhorn vertel ik hier graag meer 
over. 

Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Bijna elke gemeente heeft een Steunpunt vrijwilli-
gerswerk. Vrijwilligers en organisaties kunnen bij de 
Steunpunten terecht voor informatie, ondersteuning en 
advies. Bijvoorbeeld bij het vinden van passend vrijwil-
ligerswerk, deskundigheidsbevordering, maatschappelijk 
betrokken ondernemen, vrijwilligersbeleid, fondsenwer-
ving, vrijwilligersverzekering en het werven en waarde-
ren van vrijwilligers. Daarnaast promoten de steunpun-
ten het belang van vrijwilligerswerk, zijn ze intermediair 
voor de landelijke vrijwilligersactie NL Doet, en organise-
ren ze informatiebijeenkomsten. 

Vrijwilligersvacaturebank 
In de provincie Groningen hebben de Steunpunten een ge-
zamenlijke vacaturebank: www.vrijwilligersgroningen.nl. 
Dit is een bemiddelingswebsite tussen vrijwilligers en 
organisaties, waarop vrijwilligersvacatures in alle maat-
schappelijke sectoren te vinden zijn. De website is een 
extra instrument voor organisaties om vrijwilligers te 
werven. Vrijwilligers kunnen er een passende vacature 
zoeken. Je vindt er eenmalige klussen én structureel vrij-
willigerswerk. Op dit moment staan er ruim 2100 vacatu-
res op de website.

een miljard uur 
Uit cijfers van het CBS blijkt dat 48 % van de Nederlanders 
van 15 jaar of ouder zich minstens één keer per jaar inzet 
als vrijwilliger. Volgens de landelijke koepelorganisatie 
van vrijwilligersorganisaties, het NOV, zetten deze vrij-
willigers zich een miljard uur per jaar in voor de samen-
leving. Veel organisaties zouden ook niet kunnen bestaan 
zonder de inzet van vrijwilligers! Denk aan de sport- en 

buurtverenigingen, culturele instellingen, belangenorga-
nisaties, instellingen in zorg en welzijn, maar ook  aan de 
Stichting Oude Groninger Kerken. De vraag naar vrijwil-
ligers zal naar verwachting alleen maar toenemen.  

Uitdagende dynamiek 
Vanuit het Steunpunt vrijwilligerswerk inspelen op alle 
ontwikkelingen, en daarbij het belang van het vrijwil-
ligerswerk vertegenwoordigen maakt dit werk voor mij 
dynamisch en uitdagend. De contacten met uiteenlopen-
de organisaties, het creatief meedenken met burgers met 
een goed initiatief, en het realiseren van mooie matches 
tussen vrijwilligers en organisa-
ties geeft mij veel voldoening 
en energie! 

Maak gebruik van steunfuncties 
voor vrijwilligerswerk!
 

Door Esther Pleizier, coördinator vrijwilligerswerk  
voor diverse gemeenten

Het management van de gemeente Zuidhorn en Giel Beelen bij 
het Kloostermuseum Aduard tijdens NLdoet in 2015

Ons werk 
Wij zijn zogenaamde ‘kantoorvrijwilligers’. Twee dagen 
per week  werken we een dagdeel bij de Stichting Oude 
Groninger Kerken, op kantoor aan de Coehoornsingel 
in de stad. Een belangrijk onderdeel van ons werk is het 

onderhouden van contact met plaatselijke 
commissies. We houden daarnaast onder 

andere een bestand bij, met de voorzie-
ningen in de kerken zoals het aantal 

zitplaatsen, aanwezigheid van een 
keuken, toilet, piano, geluidsinstal-

latie, enzovoorts. We verrichten 
ook hand- en spandiensten zoals 

aanvullen van foldermateriaal. 

expositie in het reitdiepgebied 
In de zomer van 2014 vond de expositie ‘Mijn 

Inspiratie’ plaats in verschillende kerken in 
het Reitdiepgebied. Kunst van amateurs werd hier ten-
toongesteld. We zijn meteen vanaf het begin betrokken 
geweest bij de organisatie. Met de slogan ‘kunstwerken 
gezocht’ hebben we amateurkunstenaars opgeroepen 
werk in te sturen. Enige voorwaarde daarbij was, dat het 
werk geïnspireerd moest zijn op één van de kerken uit het 
Reitdiepgebied.  
Nou, dat hebben we geweten: de aanmeldingen kwamen 
uit het hele land binnenstromen! Er werd zoveel werk 
ingestuurd, dat de commissie die daarvoor was ingesteld, 
hard aan het werk moest om een selectie te maken uit het 

aangebodene. We hebbben, in overleg met de plaatselijke 
commissies van de deelnemende kerken, het werk in de 
kerken opgehangen en de exposities verder ingericht.  
 
Op de brommer 
Op een regenachtige dag waren we in de kerk van Oostum 
bezig met het ophangen van schilderijen. We hoorden 
een brommer aankomen, die stopte voor de kerk. Er 
kwam een man binnen, gekleed in regenpak met regen-
hoed, die ons vroeg of het een beetje lukte met het werk. 
Naar later bleek was het de kunstenaar 
Henk Helmantel. Dezelfde  
Helmantel die, tijdens de openings-
speech van onze expositie, in zijn 
toespraak vertelde dat hij op de 
brommer ál het werk in de deel-
nemende kerken had bekeken.

Samenwerken 
Als we terugkijken was het een heel leuk 
project waar we met veel plezier aan hebben gewerkt. Dit 
plezier had ook zeker te maken met de samenwerking 
met zowel de plaatselijke commissies als de kunstenaars, 
en natuurlijk de andere medewerkers van de Stichting 
Oude Groninger Kerken. 

amateurkunst in  
het Reitdiepgebied
 

Door Hans nomen en Marienus Beukema, kantoorvrijwilligers 
van de Stichting Oude Groninger Kerken
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Geen kerk is hetzelfde!
Door Mirjam Blott, projectleider agenda Toekomst  
Religieus Erfgoed

in 2014 zijn dertig organisaties gestart met  de 
agenda Toekomst religieus erfgoed. Het zijn 
allemaal organisaties die betrokken zijn bij religieus 
erfgoed; kerken en kloosters.  Ook de Stichting Oude 
Groninger Kerken doet vanaf het eerste uur mee. 

met dertig organisaties aan de slag 
De betrokken organisaties wilden in samenwerking het 
belangrijke onderwerp van de toekomst van ons religi-
eus erfgoed op de agenda zetten. Kerken worden steeds 
minder voor kerkdiensten gebruikt;  we moeten als maat-
schappij bepalen wat we met alle kerken en kloosters wil-
len doen. Hoe houden we draagvlak voor deze gebouwen 
in de toekomst? Als we erfgoed behouden, moeten we er 
samen tegenaan! 
Vanuit de Agenda zijn destijds zeven thema’s gefor-
muleerd waarmee we in werkgroepen aan de slag zijn 
gegaan. De Agenda-samenwerking in deze werkgroepen 
loopt tot het einde van 2016. Over gebruik en exploitatie 
van kerken is  al veel gesproken, én over hoe je kerkbe-
heerders kunt helpen met praktische handreikingen. 
 
Geen kerk gelijk 
Het is voor mij een uitermate boeiend proces, vooral om-
dat er geen kerk gelijk is. En ook als het gaat om kerkei-

genaren, beheerders, en verhalen rondom het gebouw 
is er zoveel diversiteit! Dat kan soms lastig zijn, omdat 
elke kerkbeheerder ook weer voor eigen, specifieke uitda-
gingen staat. Tegelijkertijd is het enorm inspirerend; we 
kunnen zoveel van elkaar leren!  
 
Platform www.toekomstreligieuserfgoed.nl  
Om alle mooie voorbeelden, ideeën en oplossingen bij 
elkaar te brengen hebben we een digitaal platform ont-
wikkeld. Het platform, te vinden op  
www.toekomstreligieuserfgoed.nl, biedt nieuws, opinie, 
heel veel kennis, en ruimte voor discussie. Het mooie 
van dit platform is, dat iedereen mee kan doen. Je kunt  
bijvoorbeeld heel eenvoudig zelf een account aanmaken, 
en bijvoorbeeld een groep of discussie starten, of daaraan 
deelnemen.  Maar de website zit ook boordevol nuttige 
informatie, bronnen en contactgegevens.  
 
Doet u ook mee? 
Hoe meer er wordt gedeeld, hoe meer we samen grip 
kunnen krijgen op zowel de problemen als de kansen die 
er zijn rondom de toekomst van het religieus erfgoed in 
Nederland. Ik wil graag iedereen uitnodigen een kijkje 
te komen nemen op het platform, en eraan bij te dragen! 
Doet u ook mee?

een amateurkunstenaar is iemand die graag kunst 
maakt, muziek speelt, danst of aan theater doet in 
zijn of haar vrije tijd, alleen of in verenigingsverband. 
Kunstbeoefening brengt je tot nieuwe inzichten, 
inspireert en geeft bovenal veel plezier. Samen zingen, 
muziek maken, schilderen, fotograferen, boetseren;  
je ontdekt een andere kant van jezelf.  en dat kan 
allemaal bij VrijDaG.  
Ook biedt VrijDaG een database amateurkunst op 
www.bijvrijdag.nl/amateurkunst. Via deze database 
kunnen plaatselijke commissies van Groninger 
kerken amateurkunstenaars of verenigingen vinden, 
die in kerken kunnen optreden of exposeren. 

Wat is de database amateurkunst precies? 
De database van VRIJDAG brengt nuttige en praktische 
informatie bijeen over alle kunstdisciplines. Het is een 
website waar amateurkunstenaars en –verenigingen  
zichzelf en hun activiteiten kunnen presenteren. De 
profielen zijn aangemaakt door amateurkunstenaars uit 
de gehele provincie en vanuit alle disciplines. De indi-
viduele beeldend kunstenaars presenteren zich, maar 
ook zangkoren, muziekverenigingen, dansgroepen en 
theatergroepen. In de database wordt het hele netwerk 
van amateurkunstenaars zichtbaar! En we realiseren een 
provinciale agenda van alles wat wordt georganiseerd en 
gepresenteerd.

Hoe kunnen vrijwilligers van de kerken gebruik 
maken van deze database? 
Op onze website www.bijvrijdag.nl/amateurkunst/pro-
fielen kan in profielen gezocht worden op bijvoorbeeld 
een discipline of een regio. Hierdoor zijn gemakkelijk 
amateurkunstenaars te vinden. Als een vrijwilliger bij-
voorbeeld op zoek is naar een koor voor een concert in de 
kerk, kan er gezocht worden bij de profielen naar ‘koren’. 
In het zoekresultaat kan gekeken worden wat voor koren 
er zijn, en krijgt men snel een goed beeld van de verschil-
lende koren. In het profiel staan de contactgegevens, dus 
er kan meteen contact opgenomen worden om ze te vra-
gen of ze willen optreden.

Tips van VrijDaG voor kerkbeheerders 
Bekijk de profielen op onze website als je al in een bepaal-
de richting zoekt, of neem contact met ons op. Wij zijn 
te bereiken via amateurkunst@bijvrijdag.nl of via 050-
3051470. Wij kunnen meehelpen met het denkproces en 
zoeken in ons netwerk naar amateurkunstenaars. En ben 
je zelf ook actief als kunstbeoefenaar, laat jezelf dan zien 
met een profiel op onze website en kom hierdoor sneller 
in contact met anderen!

De database amateurkunst van 
VRIjDaG: volop inspiratie

maaK GeBrUiK 
VaN WaT er iS
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als er één kerk is waarop het predikaat ‘Kerk in het 
hart’ van toepassing is, dan is dat wel op de kerk in 
Niehove. Niehove is een prachtig bewaard gebleven 
voorbeeld van een radiair wierdendorp. Dit laatste 
speelde een argeloze bezoeker eens parten. Zo telde 
hij op zijn wandeling door het dorp maar liefst zeven 
smeden, ‘…en verdold aalmoal een knecht met rood 
hoar…’. 

Geschiedenis van Niehove 
Het dorp Niehove kent een rijke geschiedenis. Archeo-
logische vondsten tonen aan dat de geschiedenis van 
Niehove ongeveer tweehonderd jaar voor onze jaartelling 
begint. Hoe het dorp de laatste eeuwen reilde en zeilde 
is nog steeds goed zichtbaar in het huidige dorp. Het be-
zoekerscentrum, dat is gevestigd in de kerk, helpt bij het 
herkennen van deze eeuwenoude sporen. Aan de hand 
van een maquette, tentoonstellingspanelen, historische 
voorwerpen en audiovisuele hulpmiddelen leidt het de 
bezoekers door het dorp en zijn geschiedenis. De panelen 
beschrijven aan de hand van een aantal kenmerkende 
thema’s, afbeeldingen en foto’s de geschiedenis van het 
Humsterland en zijn vroegere hoofdplaats Niehove. De 
presentatie in het bezoekerscentrum vormt de introduc-

tie voor een wandeling door het dorp en de directe omge-
ving.

Hart van het dorp 
In het huidige sociale en culturele leven vormen de mid-
deleeuwse pittoreske kerk en het eeuwenoude café-res-
taurant en dorpshuis Eisseshof samen het hart en de ziel 
van het wierdendorp Niehove. Wij werken nauw samen 
met Eisseshof. Bezoekers kunnen daar terecht voor een 
hapje en drankje en fantastische Indonesische gerechten. 
Bovendien zijn zowel in de kerk als in het café regelmatig 
voorstellingen van het Regiotheater Niehove te zien.

De kerk is open 
Het bezoekerscentrum is ’s zomers van 1 april tot 1 okto-
ber overdag geopend van 09.00 uur tot 18.00 uur en vrij 
toegankelijk. De kerk van Niehove is ook te huur voor 
concerten, tentoonstellingen en huwelijken. ’s Winters 
is het bezoekerscentrum op afspraak te bezoeken. Het is 
geopend in 1997 en wordt jaarlijks door zo’n 1500 mensen 
uit binnen- en buitenland bezocht. In het gastenboek 
worden enthousiaste reacties opgetekend. Het voorziet 
duidelijk in een behoefte.

Bezoekerscentrum 
Wierdendorp niehove 

Door Martin Clobus, plaatselijke commissie niehovein de provincie Groningen wonen heel wat mensen 
met goede ideeën om hun eigen woonomgeving 
te verbeteren. De provincie wil deze mensen graag 
ondersteunen. Want wie kennen een dorp, buurt, 
wijk of stad nou beter dan de bewoners zelf? 

De beste initiatieven voor stad en ommeland 
Op www.ideeënbankgroningen.nl hebben we de beste ini-
tiatieven van Groningen voor u verzameld. U kunt daarbij 
aan van alles denken: plannen om het dorpshuis te ver-
nieuwen, het aanleggen van een voetbalveld, het opzetten 
van een dorps- of buurtcoöperatie, het gezamenlijk run-
nen van een dorpstuin of een nieuwe invulling geven aan 
een oude kerk! Allemaal projecten die tot stand kwamen 
door inwoners die zelf het heft in handen hebben geno-
men. Naast een groot aantal projecten bevat de website 
ook nuttige informatie en tips.

ideeënmakelaars 
Bij de Ideeënbank zijn ook twee ideeënmakelaars betrok-
ken. Zij kunnen inwoners verder helpen bij de opzet 
en uitvoering van hun plannen, door advies te bie-
den en hun netwerk en kennis ter beschikking te stellen. 
Heeft u ook een goed idee, maar ziet u door de wirwar van 
regelingen even niet meer hoe u dat idee kunt realiseren? 
Neem dan contact op met onze ideeënmakelaars. Of meld 
uw project bij ons aan ter inspiratie van anderen.

Waarom de ideeënbank? 
Uit onderzoek blijkt dat overheden en initiatiefnemers 
elkaar niet altijd even gemakkelijk weten te vinden. Met 
de komst van de Ideeënbank Groningen hoopt de provin-
cie dat te veranderen. De Ideeënbank moet dé plek wor-
den waar gemeenten en burgers straks terecht kunnen 
voor tips, informatie en inspiratie voor bewonersinitia-
tieven.

De ondernemende vrijwilliger 
De ideeënbank stond vorig jaar ook op het symposium 
‘De ondernemende vrijwilliger’. Tijdens het symposium 
hebben we meegedacht met diverse bewoners en 
vrijwilligers die hun kerk een warm hart toedragen. 
Het was een middag vol mooie initiatieven om met de 
kerk in het hart de eigen woonomgeving te verbeteren.
Vrijwilligers zijn het cement van een levendige 
woonomgeving!

ideeënbank bij de kerk 
Wilt u de Ideeënbank eens bij uw kerk plaatsen tijdens 
een activiteit, om samen met de bezoekers nog meer 
mooie plannen voor de kerk te bedenken? Stuur dan een 
mailtje naar Agmar van Rijn: vanrijn@groningerkerken.
nl, en we gaan het voor u regelen!

Ideeënbank Groningen 
Door Marcel Endendijk, ideeënmakelaar van CMO STaMM

Ideeënmakelaar Marcel Endendijk bij het symposium ‘De ondernemende vrijwilliger’ in de Der Aa-kerk, foto van Janna Bathoorn. 
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Optredens die publiek verdienen 
Mijn entree tot de plaatselijke commissie, zo’n zestien jaar 
geleden, was een logische aanvulling. Het werd mijn taak 
om te werken aan de ontwikkeling van de organisatie. Hoe 
wilden we de kerk gebruiken? Hoe konden we onze publi-
citeit beter inrichten? Het idee om meer aan publiciteit te 
gaan doen was ontstaan vanuit een behoefte: er was in toe-
nemende mate sprake van optredens die publiek verdien-
den, betalend, welteverstaan! Er ontstond in de periode 
na mijn komst meer structuur en er werd meer nagedacht 
over de organisatie van de optredens, en de voorzieningen 
die nodig waren om doelen te realiseren. 

Lol hebben in het vermarkten van de locatie 
Toen we in die jaren besloten dat we een goede digitale 
piano wilden aanschaffen, was er subsidie nodig. Het 
schrijven van de aanvragen scherpte het markt- en klant-
gericht denken, we kregen in Feerwerd lol in het in de 
markt zetten van de locatie. 

En dat werkte;  er ontstond een serie, de Winterconcerten. 
We hadden iets te bieden in Feerwerd: een intieme sobere 
kerk, een goede akoestiek, kroonluchters met echte kaar-
sen. En we voegden er van alles aan toe, van de vaste tijd 
op de zondagmiddag, de invulling van de catering tot en 
met de eigen huisstijl van poster en persbericht. Daarmee 
werd het concept hanteerbaar voor ons en de muzikan-

ten, en voorspelbaar voor het publiek dat we wilden be-
reiken. 

Voor iedereen een feestje  
Het werkt tot op heden. De kenmerken van onze serie 
Winterconcerten zijn al jaren dezelfde, en zijn op het lijf 
geschreven van het kleine Feerwerd met zijn sobere kerk. 
Graadmeter hierbij blijft: waar voelen we ons het lekkerst 
bij ? Dat is het zorgen voor een plezierige omgeving, en 
het bieden van een prettig podium. Wij programmeren 
vooral optreders die uit onze eigen regio komen, er zijn 
hier zoveel bevlogen musici!  
We willen hierbij eenvoudig blijven, en gastvrij van bin-
nenuit.  Alle betrokkenen moeten het prettig hebben bij 
ons. Het moet voor iedereen een soort feestje zijn: voor 
de commissieleden en andere vrijwilligers, voor de optre-
ders en de bezoekers. De organisatie van het beheer van 
de kerk wordt bij dit alles door een kleine groep soepel 
samenwerkende vrijwilligers gedragen. Iedereen heeft 
daarin een eigen taak, groter of kleiner, eenieder doet 
waar hij of zij tijd voor heeft, en goed in is. We gebruiken 
de kerk breed: er kan gehuurd worden voor optredens, 
rouwen en trouwen, en sinds enige jaren zijn we opgeno-
men in het landelijke netwerk van Rustpuntlocaties.

De huidige Feerwerder manier van werken rond de 
invulling van het beheer van de kerk is resultaat van 
een combinatie van toevalligheden en sturen, van 
vooruitlopen op wat komt én iets doen met wat zich 
aandient. Van aandacht geven, waardoor het groeide, 
en van ‘volg je hart en gebruik je hoofd’. in dit artikel 
ga ik in op hoe men dat in Feerwerd aanpakte, en hoe 
het publiek in de loop van de jaren steeds beter de weg 
wist te vinden naar de kerk.

Hart en hoofd 
 ‘Alles wat je aandacht geeft groeit’, en ‘volg je hart, ge-
bruik je hoofd’; slogans die herkenbaar klinken, als ik 
het over de Feerwerder Jacobuskerk ga hebben. De wijze 
waarop het beheer van de kerk ingevuld wordt, is de 
uitkomst van een proces van jaren. Tijdens dat proces 
groeide de manier waarop de kerk beheerd werd onder de 
aandacht die ervoor was, en werd naast ‘hart’ steeds meer 
‘hoofd’ ingezet.

Beter een levende kerk dan een dood gebouw 
In 1977 werd de Stichting Oude Groninger Kerken eige-
naar van de kerk, en werd het beheer ervan overgedragen 
aan een plaatselijke commissie. Voorzichtig weekte het 
gebouw zich destijds los van de kerkelijke gemeente, en 
andersom: de kerk werd langzamerhand gebruikt als plek 
waar van alles kon plaatsvinden. Bijvoorbeeld kerstfees-
ten, exposities en optredens van koren uit de nabije om-
geving. Alles onder het motto: beter een levende kerk dan 
een dood gebouw, hetgeen naadloos aansloot op de doel-
stellingen van de stichting. Concept in die eerste periode: 
amateurs uit de omgeving konden er terecht, met optre-
dens voor mensen uit de omgeving, gewoon voor de lol, 
samen muziek maken en meer. De warmte die nog even 
in de kerk bleef na de driewekelijkse kerkdienst benutten 
we voor laagdrempelige concerten, waarmee het begin 
van structuur ontstond.

Het groeiproces in  
de jacobuskerk  
van Feerwerd
Door joke Bos, plaatselijke commissie kerk Feerwerd 
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‘Nou, het was toch wel een beetje een bouwval hoor’, 
aldus Petra Brouwers. Samen met Hermi jansen voert 
ze het woord namens het zeskoppig bestuur van 
Stichting Vrienden van de kerk van Den Horn. De 
slechte bouwkundige staat van het kerkje bracht ook 
een soort van vrijblijvendheid met zich mee.  ‘Het 
gebouw was vochtig en deels verrot. Zonder er bij 
na te hoeven denken gingen daarom spijkertjes en 
punaises zo de muren in. Vrijheid, blijheid. Verhuur 
aan derden was door de slechte toestand al helemáál 
niet aan de orde.’ 

Toch oefende de kerk op beiden ooit aantrekkingskracht 
uit. Petra raakte betrokken via de basisschool in het 
dorp. Hermi fietste op een herfstige avond van haar 
werk in Groningen naar huis en kwam langs het kerkje 
waar in verband met de Sint Maartensviering de lichten 
brandden. ‘Dat voelde als een warm bad’. De inzet van 
vrijwilligers voor de kerk rust deels op een streven naar 
‘ondersteunen van sociale cohesie in een kleine gemeen-
schap’, zoals Hermi het verwoordt. ‘Maar ook op culturele 
interesse en belangstelling voor erfgoed. Of een mix van 
beide motieven natuurlijk’. 

Cultuurschokje 
‘De restauratie van het gebouw in 2010 bracht best een 
cultuurschokje met zich mee’ volgens Petra. Iedereen had 
zoiets van “Oh, dit is mooi geworden”. Maar wat nu? Door 
de restauratie viel meteen een doelstelling weg, want dat 
was juist het krijgen van een renovatie. Die nieuwe toe-
stand bracht ook nieuwe verantwoordelijkheden met zich 
mee.’ Door het project Kerk in het Hart van de SOGK wer-
den de vrijwilligers uitgedaagd met vragen als ‘Waarom 
doe je dit, waarom zit je hierbij?’

De initiatieven die werden ontplooid, bleken succesvol. 
De jaarlijkse boekenmarkt in maart, al gehouden sinds 
2000, bleef een geslaagde onderneming. In 2014 kwamen 
daar bovendien activiteiten in de Kinderboekenweek bij, 
in samenwerking met de school in Oostwold. 

 – DEn HORn – 
Grunnegs laid 

en light 
InTERVIEW

Veertig jaar Koffieconcerten 
in Oudeschans
Door Willem Friedrich, plaatselijke commissie Oudeschans

in het najaar van 2016 start het veertigste seizoen 
van de koffieconcerten in de Garnizoenskerk van 
Oudeschans, die ik heb mogen organiseren met een 
betrokken groep vrijwilligers.   

Zigeunerorkest onder de preekstoel 
Een week na de overdracht en grondige restauratie van 
de vestingkerk, in februari 1976, mocht ik een eerste 
concert organiseren. We begonnen met een kamerkoor, 
vervolgens een pianotrio, en zo durfden we steeds een 
stapje verder te gaan in de programmering. In mei 1976  
moest er een concert worden georganiseerd, maar we 
konden niks aansprekends vinden. Iemand suggereerde: 
‘Is een zigeunerorkest niet wat?’ In die tijd was dat mis-
schien wel wat controversieel, een zigeunerorkest onder 
de preekstoel. Het ging om de formatie Cserebogár, zij 
spelen volksmuziek uit Hongarije, Roemenië en Rusland. 
Er kwamen stukken in de krant, mensen hadden het 
erover. Het was het begin van het grote succes van de kof-
fieconcerten!    

Locatie van naam 
In de beginjaren heb ik ook bijzondere exposities kunnen 
organiseren, zoals bijvoorbeeld van Anton Pieck en Dick 
Bruna. Dat leverde ook veel bekendheid op. Vanaf sep-
tember 1976 begonnen we met een volledig seizoenspro-
gramma, eerst in eenvoudige vorm, later in onze bekende 
kalender.  

We zijn inmiddels een concertlocatie van naam. We ont-
vingen musici van het Koninklijk Concertgebouworkest, 
het Radio Philharmonisch Orkest, het Noord Nederlands 
Orkest en het Metropole Orkest. Maar ook diverse kwar-
tetten, de Columbus Jazz Band en het Bremer Kaffee Haus 
Orkest stonden bij ons op het podium. We onderhouden 
goede contacten met het Prins Claus Conservatorium, 
jaarlijks komen hun toptalenten  een concert geven. In 
ons jubileumjaar komt het Haydn Jeugd Strijkorkest met 
32 muzikanten!

erepenning van max van den Berg 
We hebben inmiddels 322 concerten georganiseerd. De 
belangstelling is onverminderd groot. In september 2015 
ontvingen we de erepenning van Commisaris van de 
Koning Max van der Berg, ook een regelmatig concert-
bezoeker, uitgereikt. Hij zei bij de uitreiking: ‘De kof-
fieconcerten zijn een grote impuls voor het dorp en een 
voorbeeld voor dorpen en het gebruik van monumenten. 
De Stichting Oude Groninger Kerken is er trots op. We 
genieten van jullie schitterende concerten; zó komt cul-
tureel Groningen tot leven.’

    

www.bezoekoudeschans.nl 
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Dorpsbelangen Beerta wil de leefbaarheid in het 
dorp stimuleren en de mooie kerk openhouden voor 
de dorpsbewoners. Om dat te realiseren is een plan 
gemaakt om de kerk aan te passen tot een gebouw dat 
verschillende functies zal krijgen. 

Dorpsbelangen Beerta 
Dorpsbelangen Beerta is jaren geleden ontstaan als de 
vereniging ‘Houd Beerta Leefbaar’. Een initiatief van be-
woners die zich ongerust maakten over de leefbaarheid in 
het dorp Beerta. De aanleiding van deze ongerustheid was 
het dreigende verdwijnen van verschillende faciliteiten. 
Dorpsbelangen Beerta maakt zich namens de inwoners 
hard voor diverse zaken die gunstig zijn voor het dorp en 
komt in andere zaken op voor de belangen van het dorp.  
 
Beheer van de kerk 
Een kleine vijf jaar geleden is Dorpsbelangen Beerta be-
naderd door de plaatselijke beheercommissie van de kerk 

om het beheer over te nemen. Deze commissie had de 
jaren daarvoor geweldig werk geleverd. In eerste instantie 
door samen met Groninger Kerken het interieur van de 
kerk grondig op te knappen en later door het organiseren 
van concerten en voorstellingen in de kerk. Dorpsbelan-
gen Beerta heeft het beheer overgenomen en een aantal 
jaren diverse concerten en voorstellingen georganiseerd. 
Helaas is het nauwelijks mogelijk om de kerk kostendek-
kend te exploiteren. Dit komt voornamelijk door de to-
renhoge stookkosten.

een nieuwe functie 
Eind 2014 heeft Dorpsbelangen Beerta bij de Stichting 
aangegeven de kerk niet langer te kunnen uitbaten. Een 
lastig besluit, want een dorpshuis had Beerta ook al verlo-
ren. Groninger Kerken bood toen aan om samen te zoeken 
naar een manier waarop de kerk op een financieel haal-
bare manier beschikbaar kon blijven voor de bewoners 
van Beerta. Met behulp van twee studenten bouwkunde is 
toen een plan opgesteld. Het doel van de verbouwing is de 
kerk aan te passen tot een gebouw waar de bewoners van 
Beerta activiteiten kunnen organiseren, kunnen verga-
deren of gewoon een kop koffie kunnen drinken. Op deze 
manier hopen we een dorpshuisfunctie te kunnen realise-
ren en de prachtige kerk open te houden voor het dorp.  
 
in de toekomst 
Om het geheel financieel gezond te kunnen beheren is 
gekozen om drie verschillende functies te combineren. 
Naast een dorpshuisfunctie is er de wens om een bras-
serie te realiseren. Verder omvat het plan het creëren van 
een tweetal logementen in de nok van de kerk. Onder-
tussen is een plankostensubsidie toegezegd en kan een 
architect het plan verder uitwerken. Met de uitgewerkte 
plannen kan de zoektocht naar financiële middelen be-
ginnen.

Kerk Beerta wordt 
dorpshuis 
Door Erik Gersonius, Dorpsbelangen Beerta

Door de akoestiek leent de kerk zich goed voor lezingen 
en concerten. Omdat bij het herstel rekening is gehouden 
met het toekomstig gebruik, vinden tentoonstellingen er 
–  mede door het zelf gefinancierde ophangsysteem – ge-
makkelijk een onderdak. ‘Iedereen kan zich het gebouw  
eigen maken’. Een even belangrijke als ook toevallige fac-
tor daarbij is ‘het mooie natuurlijke licht’.

Maar het belangrijkste volgens Petra en Hermi is toch 
wel het ‘onverminderd enthousiaste en evenwichtige 
bestuur’. ‘Er is een duidelijke taakverdeling in het be-
stuur waarbij ieder lid zijn of haar kwaliteiten efficiënt 
kan inzetten. Dat is niet alleen intern prettig, maar voor 
de buitenwereld is dan ook duidelijk bij wie je voor wat 
moet zijn.’

Vliegwiel 
Een nieuw, dragend element in de programmering werd 
in 2015 toegevoegd: Groningstalige activiteiten. Daarvoor 
werd samenwerking gezocht met schrijver-dichter Tonko 
Ufkes en de Stichting Mien Westerkwartier. Een beschei-
den helpende hand werd geboden door de Stichting 
Oude Groninger Kerken. 

Onder de titel ‘Kunstege Toal’ stond een drietal zondag-
middagen het werk van een lokale beeldend kunstenaar 
centraal, waardoor musici, dichters en verhalenvertellers 
zich lieten inspireren – uiteraard in het Westerkwartiers. 

‘Ongedwongen, improviserend en met ruimte voor in-
teractie met het publiek.’ De middagen werden redelijk 
bezocht en kregen ook de nodige media-aandacht.  ‘Je 
hoopt natuurlijk dat een nieuw initiatief meteen aanslaat 
en veel publiek trekt, maar de lading is al met al wel veel 
rijker dan alleen de bezoekersaantallen. In de eerste plaats 
waren de evenementen erg inspirerend en werden de 
middagen door de organisatoren en het publiek inhou-
delijk ook gewaardeerd. We merken nu ook dat we een 
nieuw netwerk hebben aangeboord. Het Verhalenfestival, 
dat op “Derde Kerstdag” werd gehouden en in de kerk 
begon en eindigde, kwam hier ook uit voort. En artiesten 
melden zich inmiddels spontaan voor optredens in de 
kerk.’  

Kortom: ‘De dingen die we al deden zijn vrij natuurlijk 
in te voegen in de nieuwe koers, en uit de inspanning 
komen als een vliegwiel weer nieuwe dingen voort. Het 
kiezen voor een thema geeft uiteindelijk meerwaarde, iets 
onderscheidends.’

Crowd 
Belangrijk is volgens Hermi en Petra wel om te blijven 
netwerken en actief aan een achterban te werken. ‘We zijn 
actiever geworden met het opbouwen van een adressen-
bestand van geïnteresseerden en het versturen van een 
nieuwsbrief. Geen crowdfunding zonder crowd tenslotte.’ 
Dat dit werkt, blijkt uit een recent succes: ‘De finan-
ciering van de restauratie van de zeventiende-eeuwse 
avondmaalstafel is nu rond. Dat was het laatste onderdeel 
van het interieur dat nog niet was hersteld’. 

Corine Zelhorst - van Dijk, secretaris, tijdens de boekenmarkt 
in de kerk. 
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De klus werd dus steeds omvangrijker, maar gelukkig zijn 
er steeds weer mensen gevonden die met van alles hiel-
pen. De kerk werd er door al die bouwactiviteiten natuur-
lijk niet schoner op en om daar wat aan te doen, zijn er 
ook weer vrijwilligers benaderd. Bij de heropening op 11 
maart 2016 zag het gebouw er dan ook piekfijn uit.  
 
iedereen doet mee 
Ons idee is: hoe meer vrijwilligers je bij het gebouw be-
trekt, hoe meer de mensen uit het dorp zich betrokken 
voelen bij het gebouw. Zo wordt de kerk steeds meer van 
het dorp. Daarom worden ook vluchtelingen  die in het 
dorp wonen, benaderd voor schoonmaak, stoelen klaar-
zetten voor evenementen, koffieschenken bij een concert, 
enzovoorts. Een stukje praktisch ingevulde inburgering, 
dat goed blijkt te werken. Een wederzijds plezier. 
 
Feestelijke opening 
De feestelijke heropening van kerk en keuken is door 
een paar mensen van de plaatselijke commissie geweldig 
georganiseerd. Voor hun aandeel in het vrijwilligerswerk 

en het organiseren van de opening zijn ze dan ook in de 
bloemetjes gezet. Natuurlijk was ook de Stichting Oude 
Groninger Kerken uitgenodigd en we vonden het heel 
mooi dat er drie vertegenwoordigers aanwezig waren. 
De toespraak van Peter Breukink hebben we erg gewaar-
deerd. Met een kerk waar we trots op zijn gaan we vol 
vertrouwen de toekomst tegemoet! 

De Liudgerkerk van Oldehove is in april 2013 over-
genomen door de Stichting Oude Groninger Kerken. 
Van meet af aan hadden we als plaatselijke commissie 
wensen voor de verfraaiing van het interieur van de 
kerk.

een plan voor de kerk 
Al gauw bleek dat ons keukentje bij de grotere 
evenementen te klein was om de bezoekers van koffie, 
thee of andere drankjes te voorzien. Gelukkig had een 
van de commissieleden vrij snel een beeld van hoe je 
een grotere keuken in het kerkgebouw zou kunnen 
realiseren. We legden onze ideeën voor aan de Stichting, 
en ook zij zagen het helemaal zitten. Op dat moment was 
er een stagiaire aanwezig die het plan verder uit mocht 
werken en langzamerhand ontstond er een mooi plan. 
Wie zouden vervolgens het werk moeten gaan uitvoeren? 
We waren het er over eens dat we zo veel mogelijk 
Oldehoofster bedrijven wilden benaderen. In december 
2015 begon het sloopwerk. Het leeuwendeel werd door 
vrijwilligers gedaan. 

alles op de schop 
Al werkend liepen we tegen nieuwe vragen aan. Om het 
doorgeefluik van de keuken naar de kerk goed te laten 
functioneren zat de oude kachel in de weg. Wat nu? Ei-
genlijk waren beide kachels toch al aan vervanging toe, 
daarom kwamen er nieuwe op de orgelgalerij. En wat 
doen we met de ruimte van het oude keukentje? De stich-
ting gaf groen licht om daar nog een extra wc te plaatsen, 
die beter toegankelijk is voor invaliden. Verder werden 
de garderoberuimte en wc’s van radiatoren voorzien, 
een stuk comfortabeler in de winter. Ook bleek dat de 
conditie van de riolering er slecht aan toe was en dat het 
geheel tot aan de put bij het kerkpad vernieuwd moest 
worden. Al met al een hele operatie, maar weer werden 
er vrijwilligers gevonden die de klus geklaard hebben. 
De gedeeltelijk opgebroken bestrating werd er later door 
een vrijwilliger weer netjes ingelegd. Eigenlijk ging alles 
onder het motto ‘We zijn nu toch bezig, dan maar alles 
tegelijk aanpakken’.

‘We zijn nu toch bezig, dan 
maar alles gelijk aanpakken’
Door anne de Ruiter, plaatselijke commissie Oldehove
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Het Oranje Fonds organiseert elk jaar samen met 
duizenden organisaties in het land NLdoet. Het 
is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. 
NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en 
stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen 
uit de mouwen te steken. In 2016 ging een 
twintigtal vrijwilligers aan de slag in en rondom 
de kerk van Vierhuizen. Alle ramen werden 
gelapt, de paden werden voorzien van een nieuwe 
schelpenlaag, rondom de kerk is een betonrand 
geplaatst met schelpen voor het opspattend vuil, 
en er is gesnoeid. Volgend jaar is NLdoet op 10 en 11 
maart 2017.  
www.nldoet.nl

Burendag is een initiatief van Douwe 
Egberts en het Oranjefonds. Dit jaar 
is Burendag op 24 september 2016. 
Burendag gaat om het vieren en 
bevorderen van contact tussen buren. Er 
kan een bijdrage worden aangevraagd 
voor een activiteit waarbij ontmoeting 
centraal staat. Een mooie kans voor 
kerken als ‘mooie kamer van het dorp’ 
voor bijvoorbeeld een koffieochtend of een 
high tea!  
www.burendag.nl

DOE MEE!
jaarlijks worden Open monumentendag, NLdoet, Burendag en 
Natuurwerkdag georganiseerd. Open monumentendag is dé 
klassieker, de meeste kerken zijn dan open en er is van alles te 
doen. maar ook die andere evenementen bieden kansen voor 
kerken. Doet u ook mee? een aantal voorbeelden in beeld. 

 
 

Open Monumentendag is elk jaar in het 
tweede weekend van september. Duizenden 
monumenten in Nederland zijn gratis 
toegankelijk voor het publiek. Op 10 en 11 
september 2016 openen ook de kerken weer 
hun deuren. Het thema is dit jaar Iconen en 
Symbolen. www.openmonumentendag.nl 

Elke eerste zaterdag van november, 
dit jaar op 5 november 2016, vindt de 
Natuurwerkdag plaats. Vrijwilligers 
kunnen die dag werken aan het behoud en 
herstel van natuur en landschap dichtbij 
huis. De Natuurwerkdag is een initiatief 
van LandschappenNL. De Stichting Oude 
Groninger Kerken doet ieder jaar mee aan 
deze opknapbeurt van het landschap op een 
van haar terreinen. In 2015 gingen we aan 
de slag op het kerkterrein van Wierhuizen. 
In 2014 hebben we het kerkhof rondom de 
toren van Toornwerd opgeknapt.  
www.natuurwerkdag.nl 
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achtergrond

Sleudel hangt aan t hangertje
en veur vroagen bel ze mor.
Ze begunnen meer te glanzen.

Sums lopen ze der allinneg
n val te breken.

t Is goud dien schounen 
in te lopen op dizze mooie vlouer,
zeggen ze.
t Is goud wied oet te kieken
vanof hier.

En even liekt t 
asof t opnij weekend is.

t Is kloar
Zo is t altied
N verhoal dichtbie.
 
 

Fieke Gosselaar

 
Fieke Gosselaar (1982, Finsterwolde) schreef 
dit gedicht speciaal voor de vrijwilligers van de 
Stichting Oude Groninger Kerken.

mijn moeder leerde mij vroeger een wijze les: ‘wie 
wat bewaart, heeft wat’. en in deze uitspraak schuilen 
meerdere goede kanten. De voornaamste is dat je 
nadenkt over wat je van plan bent om te gaan doen. Bij 
rabobank werken we graag mee aan plannen. 

Kerk als middelpunt van de samenleving 
We doen dit op verschillende vlakken: als klanten van 
plan zijn om een huis te kopen, als ondernemers van plan 
zijn om uit te breiden of als een vereniging van plan is om 
de omgeving sterker te maken. De lokale Rabobanken in 
Groningen krijgen jaarlijks vanuit meerdere plaatselijke 
commissies een aanvraag om een initiatief te stimuleren. 
De oude Groninger kerken worden steeds vaker als mid-
delpunt in de samenleving ingezet: omdat er muzikale 
evenementen worden gehouden, omdat het een onder-
deel wordt van een historische route zoals bij ‘Het verhaal 
van het Klooster van Thesinge’ of om kinderen de kans te 
geven op een ‘eigen’ dorpsonderkomen. 

Sleutelbewaarders 
Een voorbeeld wat het afgelopen jaar tot de Groningse 
Rabobanken kwam, is het Sleutelbewaardersproject van 
de Stichting Oude Groninger Kerken. Het trok de aan-
dacht omdat het plan was om het bewaarde beschikbaar 
te maken. Basisscholen krijgen samen met de beheerder 
een sleutel van de kerk: om het prachtige gebouw te gaan 
gebruiken. Voor vieringen, voor educatie in en om de 
kerk en voor voorstellingen. Hiermee laat de stichting in 
samenwerking met beheerders zien dat zij actief op zoek 
gaan naar het contact met de bewoners in het dorp. Met 
als doel om het cultureel erfgoed een langdurige partner 
te geven: de kinderen in de dorpen. Dit heeft tijd, aan-
dacht en support vanuit de mensen in de dorpen nodig en 
als Rabobank dragen we daar graag aan bij!

 

Wie wat bewaart…
Door Winanda Hoegen-Kuiper, coöperatie-adviseur Rabobank noord-Groningen
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BEnODIGDHEDEn

De banketbakkersroom
een kwart liter melk
2 eierdooiers
25 gr bloem
zakje vanillesuiker

Het deeg
100 gr boter
60 gram suiker
mespuntje zout
1 ei
200 gr bloem

De vulling
stevige lichtzure geschilde appels 
(± 6, afhankelijk van de grootte); in partjes verdeeld.
citroensap
suiker met kaneel
zakje Taartina (taartgelei)

BEREIDInG

Doe voor het deeg de boter, suiker, het zout en het ei in 
een keukenmachine of gebruik een handmixer.

Laat dit goed mengen; Voeg de bloem dan in één keer toe.
Laat ong. 15 seconden draaien tot zich een bal vormt. Niet 
te lang laten draaien, anders wordt het deeg hard. Vorm 
een bol van het deeg en laat dit verpakt in huishoudfolie 1 
uur rusten.
Schil ondertussen de appels en verdeel ze in partjes, be-
sprenkel met citroensap.

In Engelbert weet de Culturele Commissie menig bezoeker te verleiden met 
het heerlijkste zelfgemaakte gebak… Hieronder vindt u het recept van de 
beroemde appeltaart van Winny Strijbosch!

De banketbakkersroom
Roer 2 eierdooiers, 50 gram suiker en een pakje vanille-
suiker los in een kom.
Roer de bloem erdoor.
Breng een kwart liter melk aan de kook.
Neem de melk van het vuur en schenk een gedeelte beetje 
bij beetje door het ei/bloemmengsel zodat er een papje 
ontstaat.
Giet dit papje bij de overige melk en laat het 5 minuten 
onder voortdurend roeren binden.
Haal de banketbakkersroom van het vuur af en laat het af-
koelen; strooi er tegen velvorming een beetje suiker over.

De taart
Druk het deeg uit in een beboterde vlaaivorm.
Zorg ervoor dat het deeg overal goed aansluit.
Strijk de banketbakkersroom uit over de bodem - strooi 
er naar wens een handje blanke rozijnen over uit.
Schik de appelpartjes vanaf de buitenrand naar binnen 
toe over de room.
Bestrooi de appelpartjes met een mengsel van suiker en 
kaneel.

Oven: thermostaat op 7 of elektrische of combi-oven op 
250º
Baktijd: 25 minuten. Taart laten afkoelen.
Maak taartgelei volgens de aanwijzingen op het pakje. 
Gebruik voor de gelei een klein pakje appelsap of neem 
water waar wat appelstroop aan is toegevoegd. Verspreid 
de gelei over de taart.

Eet smakelijk!

Recept Franse appeltaart

k d b e z i n n i n g f n v t u r q l z
t t v a n b e d r i j v i g h e i d e k
e g z v f i m m b f f n m d j k d w z p
n x o q l e e f b a a r h e i d o o i s
t e f j n g n d o r p s g e n o t e n l
o c o n c e r t e n j z l p w s l f g e
o d y o r g e l s o m i d o r p e n e u
n e t y a e d s a m e n w e r k e n n t
s i s z d v n n r g a s t v r i j q g e
t s w s f n o o f h o p e n t t e a q l
e s n f v e d u c a t i e i y b q u e a
l i m a r k e t i n g r o n i n g e n d
l m c c c k f p m p l a t t e l a n d r
i m e e d o e n h a r t l c t i e j r e
n o g m j r o n d l e i d e n k d m q s
g c c u l t u u r u p e r f g o e d k l
j w i y k e r k r e f l e c t e r e n l
k d c u m b t i e t i v i t a e r c m g
s f y e b e t e k e n i s d l h w e d g

Woordzoeker 
Zoek de volgende 31 woorden

betekenis 
inspiratie 
open 
erfgoed 
gastvrij 
educatie 
betrokken 
kerk 

samenwerken 
mensen 
dorpen 
leefbaarheid 
rondleiden 
ondernemen 
meedoen 
marketing 

commissie 
bedrijvigheid 
concerten 
cultuur 
dorpsgenoten 
creativiteit 
bezinning 
platteland 

sleuteladres 
groningen 
hart 
tentoonstelling 
orgels 
reflecteren 
lezingen



-40-

De Stichting Oude Groninger Kerken wil al haar 
vrijwilligers bedanken, die op velerlei manieren open en 
enthousiast hebben geparticipeerd in het pilotproject ‘De 
kerk in het hart’.  

De Stichting Oude Groninger Kerken heeft 
het pilotproject ‘De kerk in het hart’ kunnen 
uitvoeren dankzij de steun van het VSBfonds, 
het Leefbaarheidsfonds van de NAM en het J.B. 
Scholtenfonds. 

De Stichting Oude Groninger Kerken dankt de vele 
partners binnen dit project. We hebben plezier beleefd en 
geleerd van de ontmoetingen en het samenwerken met: 

Colofon 
Redactie: Stichting Oude Groninger Kerken 
Interviews: Martin Hillenga 
Eindredactie: Benthe van Aalst 
Ontwerp: Sgaar 
Zomer 2016

  



  

 



www.groningerkerken.nl
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