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Overdracht kerk en
verenigingsgebouw
in Kolham naar SOGK
◆ Protestantse Gemeente huurt gebouwen terug ◆

KOLHAM ■ Op vrijdag 20 november jl. was het zover. Na een periode van voorbereiden droeg de
Protestantse Gemeente Slochteren
haar kerkgebouw en verenigingsgebouw ”De Rank” in Kolham over
aan de Stichting Oude Groninger
Kerken. De bijeenkomst vond
plaats in de kerk en werd, vanwege
de regels in verband met het coronavirus, bijgewoond door een
beperkt aantal personen.
De heer G. Stellingwerf, die
namens de Protestantse Gemeente
de bijeenkomst opende, noemde in
zijn welkomstwoord dat deze
monumentale kerk een goede plek
krijgt binnen de zorg van SOGK:
”Een zorg die de kerkelijke
gemeente mogelijk op termijn niet
meer kan leveren. Deze kerk wordt
nu weer teruggegeven aan het
dorp Kolham, waar hij altijd van
geweest is.”
Jetse Terpstra ging in op de
geschiedenis van de kerk, het dorp
Kolham en haar mensen. ”De eerste kerk heeft hier al in 1200
gestaan en is een paar keer
opnieuw gebouwd. De huidige
kerk is van 1687. Ook in de laatste
jaren is er nog veel gebeurd met
de restauratie en vond ook de
bouw van ”De Rank” naast de
kerk plaats. Alles is gedaan met
veel inzet van vrijwilligers uit
Kolham.” Terpstra noemde ook nog
de oude kleuren welke in de kerk

gebruikt zijn en het herstel van de
lambrisering, die op professionele
wijze door de heer Evertse aangebracht is.
Voor het passeren van de overdrachtsakte was notaris mr. J.
Hunderman aanwezig, die een verkorte versie van de akte voorlas,
waarna het tekenen door de heren
Stellingwerf en Helmantel namens
het College van Kerkrentmeesters
en de heren De Bruijne en Kool
namens de stichting plaatsvond.
Aansluitend sprak de heer De
Bruine enkele woorden over de
mooie kerk en ”De Rank”. De
Protestantse Gemeente huurt de
kerk en ”De Rank” weer terug van
de SOGK. Daartoe werd een huurcontract ondertekend door de
directeur van SOGK, mevrouw
Wageman en door de vertegenwoordigers van het College van
Kerkrentmeesters, de heer Stellingwerf en mevrouw Tamminga.
Het officiële gedeelte werd afgesloten door de heer De Bruijne,
waarbij hij verschillende mensen
in het zonnetje zette, vergezeld
van een bos bloemen. Speciale
aandacht was er voor mevrouw
Woldring, die de laatste jaren deze
overdrachten
organiseerde.
Vanwege de pensioengerechtigde
leeftijd was dit de laatste overdracht die ze voor de SOGK regelde.

SLOCHTEREN ■ De afgelopen twee jaar legden ‘The Pollinators’ bij Amsterdam en Rotterdam in festivalsetting samen met de bezoekers in één dag tijd een voedselbos aan. Door de huidige omstandigheden is het dit
jaar niet mogelijk om zo’n evenement te organiseren, in plaats daarvan lanceerden ze ‘Treevember’. November
is namelijk bij uitstek geschikt om bomen te planten. In hun zoektocht naar distributiepunten kwam de organisatie onder andere uit bij Voedselpark Slochteren. Als boombeheerder deelden vrijwilligers bij het voedselpark aan de Stichtinglaan in Slochteren zogenaamde ‘boombommetjes’ uit. De kleine balletjes van klei bevatten biologische zaden van de zwarte els, ruwe berk en lijsterbes. Deze zaden ontkiemen en groeien relatief
makkelijk en helpen de biodiversiteit vooruit. Heel belangrijk, want bomen zijn niet alleen mooi om naar te
kijken, maar ook essentieel voor het welzijn van de planeet. Ze zorgen voor verkoeling, maken de bodem
gezond, slaan CO2 op, creëren meer biodiversiteit en leveren voedsel voor dier en mens.

Harkstede in rep en roer in Sinterklaastijd
HARKSTEDE ■ Het mysterie van de gestolen chocoladeletters van Sinterklaas heeft Harkstede een week
lang in de ban gehouden. Hoe het avontuur verliep
was te volgen in het dagelijkse Sinterklaasjournaal,
dat vanaf 15 november uitgezonden werd op YouTube
kanaal Harkstede. Overal in het dorp waren sporen
van de dief te zien en af en toe dook hij zelfs op.
Groepjes kinderen hebben het hele dorp afgespeurd
naar sporen van de boef.
Tijdens het Sinterklaasfeest in de monumentale kerk,
op zaterdag 21 november, wisten Sint, de Pieten en
natuurlijk de kinderen, de boef in een hinderlaag te
lokken en kon hij overmeesterd worden. De spanning
tijdens de uitzending was zo groot dat Technische Piet
er af en toe opgewonden aanwijzingen door insprak.
Inmiddels heeft de boef de gestolen letters naar de
bewoners van de Appelhof en Huize Tilburg gebracht.
Alle uitzendingen zijn enorm goed bekeken. En niet
alleen in Harkstede. Er zijn ook kijkers gespot in

Aruba, Amerika, Australië, België, Canada, Curaçao,
Duitsland, Hongarije, Verenigd Koninkrijk en natuurlijk in Nederland met als episch centrum vrijwel de
gehele gemeente Midden-Groningen. De kijkcijfers
waren direct al enorm goed en daarnaast werd er op
de scholen ook nog naar gekeken. In totaal zijn, op dit
moment, de video’s en de live-uitzending door meer
dan 24.000 mensen bekeken.
Het was dan ook een mega succes. De organisatie
bedankt alle ondernemers en vrijwilligers die meegeholpen hebben om de productie te realiseren. Evenals
al die kijkers die trouw de afleveringen van het journaal en de live-uitzending hebben gevolgd. Zo is
Sinterklaas op een memorabele en unieke wijze onthaald in Harkstede. Alle journaals en de live-uitzending zijn een productie van de lokale onderneming
20CC Broadcast Productions en zijn terug te zien op
het YouTube kanaal Harkstede TV en via de Facebookpagina Dorpsbelangen Harkstede.

