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De stichting Oude Groninger Kerken bestaat vandaag vijftig jaar. De grootste
‘oudekerkenclub’ van Nederland verlost kerkelijke gemeenten van kopzorgen.

Stichting Oude Groninger Kerken typeert
zichzelf als een harde trooster voor oude kerken

Veel oude kerken in Groningen hebben onder de vleugels van de stichting een dubbelfunctie gekregen. | beeld stichting
oude groninger kerken



13 mei 2019, 03:00

Rien van den Berg 
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GRONINGEN

Directeur Peter Breukink kwam in 1987 naar Groningen om er directeur te worden van de Stichting
Oude Groninger Kerken (OGK). Een bijzondere club. Bijna alle Nederlandse provincies hebben wel
een ‘oudekerkenclub’, maar nergens is die zo groot, en nergens heeft die zo veel draagvlak als in
Groningen.

Kerkgebouwen, zijn die niet een probleem van kerkelijke gemeenten?

‘Dat is ook zo. De stichting is ook vanuit kerkelijke gemeenten opgericht. De provinciale
vergadering van de Hervormde Kerk onderkende het probleem in de jaren zestig: het platteland liep
leeg, onder meer door de mechanisatie van de landbouw. Dezelfde krimpproblematiek als nu, maar
dan vijftig jaar eerder.

Je wilt niet weten hoe het eruitzag, vijftig jaar geleden. Gaten in de daken, er vlogen duiven door de
kerk, gewelven zijn ingestort … Je kon in die jaren een romantische ruïnetocht langs al die kerken
maken. Vandaag de dag zou dat ondenkbaar zijn.’

uitdaging

Wat maakt de Groninger aanpak uniek?

‘De mensen hier hebben van een hervormd probleem een maatschappelijke uitdaging gemaakt.
Wat eerst een kwestie was voor de kerk, is iets van een hele dorpsgemeenschap geworden. Kijk
naar de kerk van Klein-Wetsinge: een piepkleine dorpsgemeenschap. De kerk heeft daar een
commerciële exploitant, maar hij moet vóór alles beseffen dat de kerk de ‘huiskamer van het dorp
is’.

Dat maakt ons ook kwetsbaar. Wij zijn er niet voor de kerkelijke gemeenten, maar voor de
maatschappij. Wij moeten contact met de samenleving houden.’

In het voorwoord van het jubileumboek typeert OGK zich als ‘een harde trooster’ voor de
kerkgemeenschap.

‘We zijn helder in wat we beloven, we doen wat we zeggen, maar we vragen ook wat we vragen. We
hebben bij de overdracht altijd een bruidsschat nodig, om het onderhoud over langere termijn te
kunnen �nancieren. Je kunt je kerk dus niet overdragen uit gemakzucht, je moet over de brug
komen. Soms dragen kerken grondbezit over, of een pastorie, maar altijd een geldbedrag. Dat
bedrag is ononderhandelbaar, en wij stellen het vast. Maar daarna ben je wel van een probleem
verlost en kun je je verder richten op het gemeente-zijn.’

meer dan honderd

U bent kieskeurig: alleen monumentale kerken.

‘Alleen dan kun je aanspraak maken op rijkssubsidies. Het onderhoud van een gemiddelde kerk
kost 40.000 euro per jaar. Alleen het subsidieregime van het Rijk is daarvoor een basis.’

U beheert 91 kerken, twee synagoges, een handvol pastoriën, wat losse kerktorens … Waar ligt de
grens?
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‘Dat vroegen wij ons een paar jaar geleden ook af. Wanneer hebben we te veel kerken en te weinig
mankracht? 75 was het maximum, dachten wij. Maar toen zijn we aan de slag gegaan.
Automatiseren, administratie op de kop, meerjarige onderhoudsplannen maken … Over pakweg
een jaar of vijf gaan we over de honderd heen. En dat kunnen we aan.’

Worden die kerken nog kerkelijk gebruikt?

‘Voor een belangrijk deel wel – de helft, denk ik. Van iedere zondag tot een keer per maand tot een
paar keer per jaar. Er treden ook nieuwe groeperingen binnen. Evangelische gemeenschappen, die
voorheen in schuren en loodsen bij elkaar kwamen. Die hebben vaak wel een manier van eredienst
die niet strookt met een oud gebouw. Maar vrijgemaakten en christelijk-gereformeerden kunnen
vaak heel goed nog van onze kerken gebruikmaken.’

Heb je alles net op orde, begint de aarde te beven ...

‘Alles rommelt hier, letterlijk. Maar wij wilden met ons jubileumboek per se geen rampgebied in
kaart brengen. Want dan ben je het kwijt. De basiswaarde is rust, de rust van de eeuwen. Dát
maakt Groningen de moeite waard. En daarin spelen de kerken een ontzettend belangrijke rol.’ <

kerken open

Oude Groninger Kerken viert haar jubileum vandaag in de A-kerk in Groningen, met vijfhonderd
genodigden. Er zullen sprekers zijn, maar er zal ook een speciaal voor de gelegenheid door Ellen
Dijkhuis gecomponeerd muziekstuk in  première gaan. En er is een fototentoonstelling van Taco
Anema, gewijd aan de vrijwilligers en gebruikers van de kerken.

Daarnaast verschijnt het jubileumboek Ode aan de oude Groninger kerken (uitgeverij Philip Elchers,
Groningen, beperkte oplage), dat vandaag aangeboden wordt aan commissaris van de Koning
René Paas. En inmiddels zijn 62 van de 91 kerken van de OGK in staat gebleken om de gebouwen
de komende tijd open te stellen voor binnenwandelend publiek.

groningerkerken.nl
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