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PROJECT SLEUTELBEWAARDERS VAN START IN ADORP 
OBS De Wierde Adorp wordt de zesde school op rij 
 
Op dinsdagmiddag 17 januari krijgt OBS De Wierde in Adorp de sleutel van de dorpskerk. De 
kerk en de school gaan daarmee een structurele samenwerking aan, waarbij zij de sleutel 
samen delen. OBS de Wierde is de zesde school in de provincie die de sleutel van de 
dorpskerk krijgt in het kader van het project Sleutelbewaarders van de Stichting Oude 
Groninger Kerken (SOGK).  
 
Het project Sleutelbewaarders verbindt de school met het erfgoed dat al eeuwen midden in 
het dorp staat: de kerk. In Adorp grenst het schoolplein zelfs aan het kerkhof, de kinderen 
komen er iedere dag langs. De religieuze functie van kerken verdwijnt steeds meer. Het 
Sleutelbewaardersproject zorgt ervoor dat kinderen een band krijgen met de kerk, en er een 
nieuwe betekenis aan geven. Zo blijft er in de toekomst draagvlak voor het behoud van de 
kerk. Het gebouw kan zo ook (weer) een grotere rol gaan spelen in het dorp.  
 
Op de feestelijke startdag op 17 januari krijgt de school daadwerkelijk een sleutel van de 
kerk. De sleutel zit in de speciale Sleutelbewaarderskist. De school kiest een 
vertegenwoordiger van de leerlingen: de Sleutelbewaarder. Nadat deze Sleutelbewaarder 
met de eigen sleutel de kerk openmaakt, wordt een certificaat ondertekend. Dit doen de 
beheerder van de kerk, de Sleutelbewaarder en de directeur van de SOGK. Dit gedeelte 
wordt gevierd met alle leerlingen van de school. OBS De Wierde is een IKC-school (Integraal 
Kind Centrum), bij de startdag worden dus ook de peuters betrokken. 
 
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 spelen daarna het Sleutelbewaardersspel. Dit spel speelt 
zich af in en rond de kerk. Zo raken de kinderen meteen op een speelse manier bekend met 
het gebouw. Later denken ze in de klas na over verschillende kwesties: wat kan er allemaal 
in een kerk? Wat niet, en waarom niet? Wat betekent het om een kerk te beheren? Hoe ziet 
de kerk er over honderd jaar uit? 
 
De school is eigenlijk al begonnen met het project. Zo hadden ze met Sint Maarten een 
lampionnenshow in de kerk, waarbij twee kleuters het verhaal van Sint Maarten uitbeeldden. 
Vlak voor kerst was er een gezellige avond waarbij de kinderen voor elkaar optraden.  
 
In de loop van het schooljaar zullen nog drie scholen starten met het 
Sleutelbewaardersproject. Het project wordt gefinancierd door onder meer de Rabobank.  
 

Einde bericht 
 
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke 
Woldring, medewerker pr en communicatie van de Stichting Oude Groninger Kerken tel: 050-
3672042, 06-52102342 of woldring@groningerkerken.nl 
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Wanneer u bij deze start op dinsdag 17 januari aanwezig wilt zijn, bent u van harte welkom in 
de kerk van Adorp. Torenweg 6 om 13.00 uur. 
 
Foto’s: Sleutelbewaardersspel en kerk Adorp (SOGK) 


