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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2008 
 
Beste ‘Vriend van de Nicolaaskerk’,  
 
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl. Na de 
oprichting van de Stichting in 2006 is er heel wat gebeurd. 
We willen u daarvan graag op de hoogte brengen.  
 
In december 2007 werd officieel de overdracht getekend, vanaf die datum was 
de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl de trotse bezitter van het prachtige 
kerkgebouw. De officiële overdracht vond plaats op 30 mei 2008. Onder een 
stralend blauwe hemel in het bijzijn van vele genodigden en andere 
belangstellenden werd de kerk officieel overgedragen aan de Stichting. 
 
Het bestuur van de Stichting werd al rap uitgebreid met dorpsbewoners uit 
Oldenzijl zodat het doel van de Stichting: het behoud van het kerkgebouw in al 
z’n pracht én het open stellen voor een ieder zo breed mogelijk gedragen kan 
worden (zie onder aan deze brief voor het volledige bestuur). 
 
Er werden contacten gelegd met de Stichting Oude Groninger Kerken voor advies 
over onderhoud en aanpassing van de kerk. Landschapsbeheer Groningen is 
benaderd voor het plegen van onderhoud aan gracht en graven. Op dit moment 
wordt er hard gewerkt aan het opstellen van  subsidieaanvragen om de 
broodnodige financiën te verkrijgen.  
 
Een kleine greep uit de zaken die aangepakt gaan worden 

• aanpak van het vochtprobleem, o.a. door middel van het verwijderen van 
de huidige klinkerpaadjes en het aanleggen van drainage 

• een nieuwe verwarming 
• aanbrengen sanitair en keukenblok 
• het maken van een website om de kerk onder de aandacht van veel 

mensen brengen 
 
Een activiteitencommissie gaat aan het werk om allerlei activiteiten in de kerk 
mogelijk te maken. Onlangs werd, tijdens de Open Monumentendag, een zeer 
geslaagde expositie van historische foto’s gehouden. In december houdt de 
school haar jaarlijkse Luciafeest in de kerk. Op 20 december is er een concert 
van Harmonia Eternae. Op de rol staat binnenkort ook nog een literaire lezing. 
We hopen dat er nog vele activiteiten zullen volgen.  



 
U hebt aangegeven de Stichting Nicolaaskerk financieel te willen steunen. We 
zijn u hier zeer erkentelijk voor. Als dat nog niet gebeurd is, zal binnenkort het 
door u aangegeven bedrag van uw rekening worden afgeschreven. 
 
Als ‘Vriend van de Nicolaaskerk’ kunt u jaarlijks van ons een nieuwsbrief 
verwachten, waarmee u op de hoogte gehouden wordt van de gang van zaken. 
U kunt deze nieuwsbrief ook per mail ontvangen. Wilt u dan een e-mail sturen 
naar marja.spakman@planet.nl ? 
 
Wilt u geïnformeerd worden over activiteiten die in de kerk worden 
georganiseerd, dan kunt u ook even een berichtje naar bovenstaand e-mail adres 
sturen. (NB: dit kan alleen per e-mail.) 
 
We hopen ook in de toekomst op uw steun te mogen rekenen en wellicht tot 
ziens in de Nicolaaskerk! 
 
Met hartelijke groet, 
bestuur Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl 
 
 
 
 
 
bestuur 
 

 

Wim de Weert voorzitter 
Marja Spakman secretaris 
Luit Spijk penningmeester 
André Poort  
Tamme Meijer  
Tineke Wiepkema  
Raymond Steenhoff  
  
commissies 
 

 

activiteiten Ton van den Hout 
 Tineke Wiepkema 

 
fondsenwerving Luit Spijk 
 Vera Bakker 

 
onderhoud en voorzieningen Tamme Meijer 
 Marien Bügel 

 
p.r. Leo de Vree 

Marja Spakman 
 


