
pronkjuwelen van Groningen worden in de route betrokken 

en zijn zichtbaar in de wandelapp bij het Pronkjewailpad. 

Open kerken op de routes kunnen zo hun gastvrijheid tonen 

aan de wandelaars. Velthuis: ‘In elke kerk staat een water

koker klaar met thee of koffie, zodat de vermoeide wande

laar zelf iets kan maken.’ Onder meer de kerk van Krewerd 

doet mee; deze locatie is ook stempelpost op het Pronk

jewailpad. Het nieuwe evenementenpad kan van 12 april  

tot 31 oktober gelopen worden. Voor meer informatie zie: 

www.tochtomdenoord.nl/wandeltochten/hetpronkjewail

pad.

Nalatenschap mevrouw A.N. Carolus 
Vorig jaar bereikte ons het bericht dat mevrouw A.N. Carolus, 

overleden op 6 februari 2017 te Groningen, de Stichting Oude 

Groninger Kerken een nalatenschap deed toekomen. De be

stemming ervan komt ten goede aan het vormgeven van 

educatieve doelstellingen in het jubileumjaar 2019. De bij

drage die mevrouw Carolus op deze wijze doet aan de ont

wikkeling van bewustzijn van kinderen ten aanzien van ons 

Groninger erfgoed, is niet te onderschatten. In 2019 zullen 

verschillende educatieve projecten beschikbaar komen voor 

de jongste doelgroepen, zoals onderdelen van het project 

Feest! In Oost en West, en materiaal rond

om het kijkboek De kerk als tijd machine. 

We zijn dan ook bijzonder erkentelijk 

voor de manier waarop mevrouw Carolus 

het werk van de Stichting heeft bedacht 

in haar nalatenschap. 

Op weg naar vijftig kerken 
open!
De zomer komt er weer aan, vandaar  

dat is geïnventariseerd hoeveel kerken 

de deuren al open hebben. De Stichting 

Oude Groninger Kerken streeft naar ’vijf

tig kerken open’ in 2019, omdat we graag 

zien dat iedereen zich welkom voelt in de 

eeuwenoude kerken op het Groninger 

platteland. Bijzonder is het, dat steeds 

meer kerken het idee omarmen en mee

doen. Meer dan 35 kerken zijn al open, 

we verwachten deze zomer rond de veer

tig open kerken te kunnen presenteren 

aan het publiek! Op weg naar 2019 gaan 

we met kerkbeheerders in gesprek over 

de ervaringen, kansen en mogelijkheden 

rondom openstelling. 

Pronkjewailpad
Open kerken bieden kansen. Er wordt 

voortdurend volop gekeken naar kansen 

voor samenwerking, zoals bijvoorbeeld 

in het Pronkjewailpad, een nieuw initia

tief van Peter Velthuis, bekend van Tocht 

om de Noord. Het Pronkjewailpad is een 

lange afstandsroute (van twee keer 250 

kilometer) over het Groninger platteland, 

die individueel gelopen kan worden. Alle 

Op weg na ar 2019
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In 2019 bestaat de Stichting Oude Groninger Kerken vijftig 

jaar. Een moment om te vieren, en om terug te kijken. In 

deze rubriek besteden we aandacht aan de jubileumactivi

teiten die op stapel staan.

De kerk van Krewerd: deelnemer aan Het Grootste Museum van Nederland  

en stempelpost aan het Pronkjewailpad. Foto Arjan Bronkhorst.


