
Inleiding
De Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl kijkt terug
op een aantal bewogen jaren. Jaren die er qua
activiteiten anders uitzagen dan we gewend
én gehoopt hadden. Eerst hadden we onze
handen vol aan het herstel van aardbevings
schade dat werd gecombineerd met reeds ge
pland groot onderhoud. Toen kwam het ver
zoek van de Stichting Oude Groninger Kerken
om het orgel uit de inmiddels afgebroken kerk
van Garsthuizen te mogen herplaatsen in de
Nicolaaskerk. Het heeft uiteindelijk bijna vijf
jaar geduurd voordat het orgel er daadwerke
lijk stond, zoals u in onze vorige nieuwsbrief
hebt kunnen lezen. Door al deze werkzaam
heden werden plannen voor culturele activi
teiten iedere keer opnieuw weer in de koelkast
gezet, want… ‘misschien zouden ze binnenkort
wel beginnen met bouwen‘. Maar op 29
november 2019 werd het orgel feestelijk over
gedragen. En eindelijk zouden we ook weer
‘los’ kunnen met (culturele) activiteiten.

Onthulling kaarsenstandaard
Dat begon in februari 2020 met de onthulling
van onze nieuwe kaarsenstandaard, tijdens
een verhalenvoorstelling, gespeeld door
Theater Ithaka, in een bijzonder sfeervol
verlichte kerk.

Het ontwerp van Wim Poppinga (links) gaf
zowel het verhaal van de Nicolaaskerk als het
door hem gebruikte materiaal een extra
dimensie mee. Robuust, eigentijds, maar tege
lijkertijd ook tijdloos. Een goed ontwerp kan
echter niet zonder een goede uitvoering.
Maurice (midden) en Mart Bakker (rechts) van
Van der Maar Landbouw Mechanisatie Bedrijf
uit Oldenzijl hebben er voor gezorgd dat het
ontwerp vakkundig werd gerealiseerd. Hún
motivatie was om iets ín het dorp te creëren
wat blijvende waarde heeft vóór het dorp.

Corona
Het volgende wat op het programma stond,
was een orgelconcert door Theo Jellema op het
‘nieuwe' Van Oeckelenorgel. Maar toen kwam
corona en alles viel stil, helemaal stil... Het
enige lichtpuntje was dat de kerk bijna
gedurende de hele lockdownperiode open
mocht blijven voor individuele bezoekers. In
het gastenboek valt terug te lezen dat daar
veel gebruik van werd gemaakt door gasten uit
heel Nederland én daarbuiten en dat dat
hogelijk werd gewaardeerd!
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Dagelijkse zorg voor de kerk
In april verhuisden onze óverburen, die onder
andere zorgden voor het dagelijks openen en
sluiten van de kerk. Gelukkig waren onze
náaste buren, het team van woonproject Ik &
Zorg, bereid om taken over te nemen, zodat
de vlag dagelijks kon blijven wapperen ten
teken dat de kerk open is.

Expositie en concert
In september, toen de coronamaatregelen iets
versoepeld waren, was het mogelijk een
expositie te houden in de kerk. Een maand
lang exposeerde Johan de Meester uit Garst
huizen zijn beelden van hout. De expositie tel
de uiteindelijk zo’n 150 gasten, keurig volgens
de RIVMrichtlijnen.

In diezelfde maand stond een concert gepland
van bariton Palle Fuhr Jørgensen en pianist
Roel Praas. Het wás spannend of dit concert
door zou kunnen gaan. De nodige maatregelen
waren getroffen, het aantal bezoekers was
beperkt, dus het zóu moeten kunnen. En het
kon! Wat was het fijn dat er eindelijk weer mu
ziek klonk in de kerk! Helaas zijn de maat
regelen inmiddels weer aangescherpt en heb
ben we het voor 28 februari geplande concert
van Gea Passies en Johanan Havinga (over de
dames Schumann) andermaal moeten annu
leren. De nieuwe datum is 7 november.

Op het programma
Maar er staat nog meer op het programma:
vanaf 27 maart tot en met 15 mei is er een
expositie van schilderijen
van Luttie Posthumus,
Adauctha Reintjes, Joke van
der Vegt en Ellen Dieter
man. Zij exposeren regel
matig, geven workshops en
treffen elkaar wekelijks op
de Teken en Schilderclub
Roden (TSR), waar ze onder
leiding van Antje Sonnen
schein al jarenlang schilder
lessen volgen.

Op 11, 12 en 13 juni staat het Quiltfestival ge
pland. Over het al of niet doorgaan daarvan
wordt in maart een beslissing genomen. Op 11
en 12 september hopen we weer mee te kun
nen doen aan het Monumentenweekend. Voor
6 november staat de Landelijke Natuurwerk
dag op de agenda.

Verder willen we in het najaar graag alsnog
een orgelconcert organiseren.

Houd vooral onze website in de gaten!!

Kerken in het Groen
Gelukkig mocht er buiten wel gewerkt worden.
De mensen van Landschapsbeheer Groningen
hebben in het kader van het project Kerken in
het Groen gewerkt aan de tweede tranche van
grafherstel, mogelijk gemaakt door de provin
cie Groningen, de gemeente Het Hogeland en
het Klugkistfonds.



Er werden grafstenen rechtgezet, dekplaten
vernieuwd en muurtjes opnieuw opgemetseld.
Verder is er voegwerk hersteld en nieuw grind
gelegd. Het ijzeren hekwerk rondom één van
de graven aan de zuidkant van de kerk zal
worden aangepakt door Ik & Zorg.

Wat er nog moet gebeuren, is het opnieuw
beletteren van een aantal grafstenen, zodat de
teksten op de stenen weer leesbaar worden.
Dat zal in het voorjaar en de zomer gaan
gebeuren met vrijwilligers. De eersten hebben
zich al aangemeld! Meer handen zijn altijd
welkom! (Aanmelden kan bij de secretaris via
secretaris@nicolaaskerkoldenzijl.nl)

Verhoging Vriendenbijdrage
Onderhoud aan een eeuwenoud monument
blijft altijd hard nodig. Voor de periode 2020
2025 is een rijkssubsidie (SIM) verkregen en
dat helpt ons financieel op weg. Maar bij veel
van dit soort subsidies (dat geldt bijvoorbeeld
ook voor het project Kerken in het Groen)
wordt maar een deel gefinancierd en moet een
ander gedeelte uit cofinanciering en/of eigen
middelen worden verkregen. Doordat de
rentestand al tijden bijzonder laag is, zijn onze
inkomsten drastisch teruggelopen. Vanwege de
plaatsing van het orgel zijn daarnaast onze

stookkosten juist flink toegenomen, terwijl ook
algemene kosten alleen maar hoger worden.
Het is daarom dat we besloten hebben om
onze jaarlijkse Vriendenbijdrage te verhogen
naar minimaal € 20 per jaar.

Heeft u een automatische incasso afgegeven?
Dan wordt in november het nieuwe bedrag van
uw rekening afgeschreven, tenzij u aangeeft
daar bezwaar tegen te hebben. Wie gewend
was zélf jaarlijks € 15 over te maken, vragen
we de bijdrage in november te verhogen naar
€ 20. Daarnaast is uiteraard iedereen die ons
al met een hoger bedrag steunde, ook van
harte uitgenodigd zijn/haar bijdrage te
verhogen. We hopen dat we, ondanks deze
verhoging, toch op uw steun mogen blijven
rekenen! Als Vriend blíjven we u op de hoogte
houden van het wel en wee van de
Nicolaaskerk. Onnodig om te zeggen dat
nieuwe vrienden altijd welkom zijn. Misschien
is er in uw omgeving iemand die u enthousiast
kunt maken? De digitaal ter informatie
bijgesloten, geheel geactualiseerde folder laat
zich gemakkelijk doorsturen...

Tot slot: dank voor uw steun!
Met deze nieuwsbrief hebben we u even weer
bij willen praten. Maar voorál willen we u
andermaal hartelijk bedanken voor uw steun.
U helpt ons daarmee niet alleen financieel
maar geeft ons ook mentaal een steuntje in de
rug bij het in stand houden van dit mooie,
middeleeuwse monument. We hopen u gauw
(weer) eens in de Nicolaaskerk te ontmoeten!

Hartelijke groet,
bestuur Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl

In december was de kerk fraai aangelicht, met dank aan

het team van Ik&Zorg.

3




