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LEZING: DENK MEE OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE STICHTING OUDE GRONINGER KERKEN! 
Steensma, Hangelbroek, De Olde, Breukink en Bekooy. Wat betekenen deze namen voor u? 
 
Op donderdag 24 oktober 19.30 uur verzorgt Eelco van Es een lezing in de remonstrantse 
kerk, het kantoor van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) met de titel: ‘Denk mee 
over de geschiedenis van de Stichting Oude Groninger Kerken’. Deze lezing is een activiteit 
in het Jubileumjaar 2019 van de SOGK. Eelco van Es heeft zich de afgelopen periode op 
verzoek verdiept in de geschiedenis en ideeën van de nu vijftigjarige Stichting. 
 
De Stichting Oude Groninger Kerken, die in 2019 haar halve-eeuwfeest viert, kent vele 

geschiedenissen. Het ligt er maar net aan wie je het vraagt wat er eigenlijk gebeurd is. 
De weg die we hier kiezen voert ons langs enkele mensen die zich voor de Stichting hebben 
ingezet, en wat belangrijk voor hen is geweest.  
 
Steensma, Hangelbroek, De Olde, Breukink en Bekooy. Wat betekenen deze namen voor u? 
Denk mee over de geschiedenis - het verleden en de toekomst - van de Stichting Oude 
Groninger Kerken. Dat is geen eenvoudige zaak maar de moeite waard! Vele mensen 
hebben zich de afgelopen vijftig jaar voor de Stichting ingezet. Wat verbindt deze mensen? 
Hoe verhouden ze zich tot onze kerken?’ 
 
De details van de lezing 
Datum: donderdag 24 oktober 2019 
Locatie: Remonstrantse kerk, Coehoornsingel 14 Groningen 
Entree: donateurs SOGK gratis – niet-donateurs betalen € 2,50 
Aanvang 19.30 uur 
Einde: circa 21.30 uur 
Aanmelden: info@groningerkerken.nl of 050-3123569 
 
Bio Eelco van Es 

Dr. Eelco van Es (1979) werkt als docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en als 
beleidsadviseur bij Stichting De Hoven, ouderenzorg Noord-Groningen. Voor de 
Stichting Oude Groninger Kerken verdiept hij zich rond het jubileumjaar in haar 
geschiedenis en ideeën. 
 
In 2019 bestaat de SOGK 50 jaar. Dat wordt uiteraard uitgebreid gevierd en bij stilgestaan. 
Het onderwerp van deze lezing is ook niet toevallig gekozen zo u zult begrijpen. We sluiten 
hiermee naadloos aan op ons feest van 2019: het Gouden jubileum. 
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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 
 
Foto’s: Vijftig jaar Stichting Oude Groninger Kerken 
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