
m o n u m e n t a l e  u i t g a v e  t e r  v i e r i n g  v a n  5 0  j a a r  s o g k

Bij de viering van het vijftigjarig bestaan van de  

Stichting Oude Groninger Kerken mag een prachtig boek natuurlijk  

niet ontbreken. Voor het eerst in haar bestaan presenteert de Stichting  

een overzicht van haar bezit aan religieus erfgoed in de 

vorm van een originele lofzang.



Op 13 mei 2019 viert de Stichting Oude Groninger Kerken haar verjaardag. 
Vijftig jaar geleden op diezelfde meidag in 1969 werd zij opgericht.
Ter gelegenheid van deze mijlpaal presenteert de Stichting met de boekuitgave  
Ode aan de oude Groninger kerken voor de eerste keer in haar bestaan een 
up-to-date overzicht van haar bezit aan religieus erfgoed.

Schrijver en dichter Marjoleine de Vos  

en religieus erfgoedspecialist  

Justin Kroesen schreven over de 

verschillende kerken en plekken.

En dat deden zij beiden vanuit een andere 

invalshoek. Marjoleine de Vos vanuit haar 

eigen beleving en Justin Kroesen vanuit 

de kunsthistorische wetenschap.

Vervolgens maakten de fotografen  

Bo Scheeringa en Jim Ernst bij deze 

teksten een fotografisch beeld.

Voorafgaand aan deze lofzangen in  

woord en beeld schetst filosoof  

Eelco van Es op verrassende wijze de 

ontwikkeling van de Stichting sinds 

het begin van haar bestaan, vijftig jaar 

geleden op 13 mei 1969.





Uitvoering boek
Het vierkante boek van 30,5 x 30,5 cm groot  

telt 408 pagina’s binnenwerk en 192 

kleurenfoto’s van 30 x 30 cm op 150 grams 

naturel getint, zuurvrij, opdikkend papier.

Het gebonden boek met een luxe uitgevoerde 

boekband is 5 cm dik, weegt ruim 3 kg, heeft 

twee leeslinten en is opgeborgen in een luxe 

beschermhuls.

Het boek is geseald in krimpfolie en wordt in 

een kartonnen verpakking geleverd.

Het boek verschijnt bij Philip Elchers in 

opdracht van Stichting Oude Groninger Kerken.

Wees op tijd met bestellen
De particuliere verkoopprijs van deze uitgave  

is € 69,50. Het boek verschijnt op 13 mei 2019.

De oplage is beperkt, dus wees op tijd om uw 

bestelling zeker te stellen.

Voor de boekhandel
De distributie van dit boek wordt verzorgd  

door Van Berge Boeken: petergvb@gmail.com 

of 06 2542 4229.

Pim de Bruijne, voorzitter van Stichting Oude Groninger Kerken: 

Een overzicht van alle kerken is voor een organisatie die constant in ontwikkeling en beweging is 

natuurlijk een relatieve aangelegenheid – binnen de kortste keren zal er weer een nieuwe kerk worden 

toegevoegd en is dit overzicht niet meer compleet – zo dynamisch opereert onze Stichting tenslotte wel. 

Desalniettemin tonen we met deze jubileumuitgave onze geweldige schatkamer van dit moment aan 

het publiek.


