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Actueel verslag uitgeoefende activiteiten 2017 
  

Algemeen 

De Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl is opgericht in 2006 en heeft als doelstelling het beheren, 

bewaren en exploiteren van de Nicolaaskerk als cultuurhistorisch religieus erfgoed. De stichting 

draagt het ANBI-predicaat. In 2009 heeft de stichting een groot-onderhoudsprogramma in gang 

gezet, gericht op het ten dienste stellen van de kerk voor de lokale en regionale gemeenschap.  

De toenmalige Leadersubsidie werd onder andere toegekend op grond van behoud van cultureel 

erfgoed, duurzaam gebruik voor de toekomst, de bevordering van de leefbaarheid en de recreatieve 

ontwikkeling van het gebied, het gebruik door en met de lokale dorpsgemeenschap en koppeling aan 

het bestaande culturele en recreatieve aanbod in de regio.  

In dit verslag worden de actuele ontwikkelingen 2017 toegelicht. 

 

Bestuurlijk overleg 

In het afgelopen verslagjaar is door het bestuur zeven maal vergaderd. Vaste onderwerpen in dit 

overleg zijn: onderhoud, orgelrestauratie, project ‘Kerken in ’t groen’, versterkingsonderzoek, 

financiën en activiteiten. 

 

Onderhoud 

In het verslagjaar is het schilderwerk aan de dakruiter van de kerk uitgevoerd. Tijdens de 

werkzaamheden bleek dat onder de redelijk intacte verflaag enkele stijlen van de dakruiter inwendig 

door houtrot waren aangetast. Ook de klokkenstoel, de onderkanten van de stijlen en de met lood 

beklede onderbalk waren eveneens verrot. Aan alle stijlen van de dakruiter zijn proefboringen 

gedaan. Daarbij is aan de andere stijlen geen houtrot geconstateerd. Alle houtrot is hersteld. De 

extra niet voorziene kosten zijn ten laste van de bestemmingsreserve onderhoud gebracht. Voor 

nadere projectinformatie wordt verwezen naar de button onderhoud. 

 

De periodieke inspectie door de Monumentenwacht is in september 2017 uitgevoerd. Met 78x een 
G van goed, 5x een R van redelijk en niet één keer de M van matig of de S van slecht een 
goed rapport, waar we erg blij mee zijn. 

Het onderhoud volgens het instandhoudingsplan BRIM 2012-2017 is in 2017 afgerond. De definitieve 

toekenning van de bijdrage is op 2 maart 2018 door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

afgegeven. De toekenning is in overeenstemming met de voorlopige toekenning.  Het tekort in de 

onderhoudsvoorziening over de periode 2012/2017 ad € 2.686 is t.l.v. de bestemminsreserve 

onderhoud gebracht.  

Orgelrestauratie 
Medio 2017 zijn de restauratiewerkzaamheden gestart van het Van Oeckelenorgel uit de voormalige 

kerk van Garsthuizen. Eigenaar en opdrachtgever voor de restauratie is SOGK te Groningen. Met 

SOGK zijn in 2017 afspraken gemaakt dat dit orgel na de restauratie geplaatst gaat worden in de 

Nicolaaskerk te Oldenzijl. Voor de restauratie van het orgel is door de provincie Groningen een 

subsidie toegekend uit de regeling Budget Restauratie Rijksmonumenten Groningen (BRRG). Het 

resterende bedrag van de investering wordt gedekt door toezeggingen uit overige fondsen. 

Eind 2017 was het verstevigingsplan en de bijbehorende begroting gereed. Begin januari 2018 zijn 
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deze stukken ter accordering aan het CVW te Appingedam verstrekt. Medio augustus 2018 was dit 

proces over goedkeuring/accordering nog niet volledig afgerond, zodat een forse vertraging in de 

start van de bouwkundige werkzaamheden is ontstaan. 

 

De komst van het orgel is voor de Nicolaaskerk Oldenzijl belangrijk. Het biedt mogelijkheden om de 

culturele, sociale, toeristisch-recreatieve en kerkelijke mogelijkheden uit te breiden en daarmee de 

betekenis voor de leefbaarheid.  

Voor nadere projectinformatie wordt verwezen naar de button projecten. 

 

Project ‘Kerken in ’t groen’  

Die bijzondere ligging van de dertiende-eeuwse kerk met zijn prachtige koor was mede de reden dat 

het kerkterrein van de Nicolaaskerk in 2016/2017 in aanmerking kwam voor het project ‘Kerken in ’t 

groen’ van Landschapsbeheer Groningen.  

Tijdens dit project zijn met name aan de zuidzijde van het kerkhof meerdere graven hersteld. Herstel 

is, naast het esthetische aspect, ook heel belangrijk om te voorkomen dat stenen /graven niet verder 

in verval raken.  

  
Naast aanpak van de graven is overigens ook de groensingel om het kerkterrein aangepakt, die 

regelmatig door vrijwilligers wordt onderhouden. Bomen (veel esdoorn) zijn geknot en de bomen 

onder in het talud naar de gracht die door de vrijwilligers zonder het benodigd materieel moeilijk te 

onderhouden zijn, zijn door LBG verwijderd. Nu is de groensingel weer uitstekend door vrijwilligers 

bij te houden.  

De werkzaamheden zijn gestart in het 4e kwartaal 2017 en definitief afgerond in 2018. Voor de 

financiering van deze uitgaven worden in 2018 nog fondsen benaderd.  

Voor nadere projectinformatie wordt verwezen naar de button projecten. 

Versterkingsaanpak 
Het bestuur is aanwezig geweest bij de informatiebijeenkomst van de NCG over de 
versterkingsaanpak voor de kerken in het aardbevingsgebied. De Nicolaaskerk Oldenzijl is in het 
kader van dit onderzoek in november 2017 bezocht en geïnspecteerd. Over de inspectie is nog niet 
gerapporteerd. 

Financiën 

Voor de balans, staat van baten en lasten en de toelichting hierop wordt verwezen naar het 

financieel jaaroverzicht 2017. 

 

Samenstelling bestuur 

De heer Spijk heeft eind juni 2018 wegens verhuizing het bestuurslidmaatschap beëindigd. Tot 

penningmeester is in zijn plaats benoemd bestuurslid W. Dieterman. 

 

Oldenzijl, november 2018 

 

Bestuur Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl 

  


