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Meerjarenplan Stichting Monumentenbehoud Groede 2023 - 2026 

BestuursLeden: A.P.J.  Oosterling voorzitter 
  F.A.  Rodts bestuurslid 
  C.A. Oosterling-Versluijs ( secretaris/wnd. Penningmeester) 
De bestuursfunctie zijn onbezoldigd. Er worden geen beloningen uitgekeerd aan bestuursleden en 

vrijwilligers. 

Doelstelling Stichting.  Stichting Monumentenbehoud Groede stelt zich ten doel de Lutherse kerk te 

onderhouden en te beheren. Dit door te streven naar het onderhoud technisch in een zo optimaal mogelijke 

staat te houden en het interieur zo in te richten en te onderhouden dat een optimaal gebruik van de ruimten 

mogelijk is. 

Daarnaast stelt het bestuur zich ten doel om de geschiedenis van de Lutheranen in Zeeland met name in  

Groede en de regio onder de aandacht te brengen. Dit door in een permanente tentoonstelling de 

geschiedenis van hierheen gevluchte Lutheranen te belichten. Dit gebeurt in beveiligde vitrines. Deze 

projecten worden door Stichting Groede in overleg met Stichting Monumentenbehoud Groede uitgevoerd. 

Exploitatie gebouw.   De exploitatie van de ruimten wordt door Stichting Groede / Het Vlaemsche Erfgoed 

gedaan. 

Financiën. We ontvangen een rijksbijdrage voor het onderhoud van het monument en een kleine bijdrage 

van de gemeente Sluis. Stichting Groede betaalt de nutsvoorzieningen met als tegenprestatie dat  ze de 

groepsbezoeken  in de kerk mogen ontvangen. 

Soms huurt een kunstenaar de kerk tijdelijk voor een tentoonstelling. 

 Ook wordt de kerk af en toe  door groepen gebruikt tegen een vergoeding.  

Met de huidige energieprijzen is dat heel lastig want in de winter moeten we dan een extra toeslag vragen 

voor het warm maken en houden van de kerk. Dat is de reden dat groepen ( bijv. koren ) het niet kunnen 

doen. 
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Plannen voor de komende jaren ( 2023 – 2026). 

Bezoekers met name groepen aan Het Vlaemsche Erfgoed starten met hun bezoek in de Lutherse kerk om 

daar de tentoonstelling te bekijken en een introductiefilm over Groede en Het Vlaemsche Erfgoed te zien. Dit 

zal de komende jaren zo blijven. 

Onderhoud: het gebouw aan de buitenkant  en waar nodig binnen volgens de richtlijnen van 

Monumentenwacht (  hun jaarlijkse controle en een rapport zijn onze leidraad)  uitvoeren. Ter bekostiging 

ontvangen we daarvoor een rijksbijdrage en een kleine bijdrage van de Gemeente Sluis.  

Het in standhouden en onderhouden  van de brandmeldinstallatie en brandbeveiligingsapparatuur. 

Bredere openstelling d.m.v. inrichten tentoonstelling met actueel  thema 

Een werkgroep ( vrijwilligers) zijn bezig met het ontwikkelen van een plan: “Welkom in Groede”. Doel van dit 

plan is om de geschiedenis van de Lutheranen als vluchtelingen in de 18e eeuw en hun komst en verblijf in de 

regio en Groede ( waar ze een kerk en een school vestigden) onder de aandacht te brengen en te koppelen 

aan de vluchtelingengeschiedenis door de eeuwen heen in de regio en in Groede. Eerder  kwamen namelijk 

in Groede al Hugenoten in vrij groten getale uit Frankrijk (daaraan wordt aandacht besteed in de Grote Kerk 

in Groede), later  Belgische vluchtelingen in  de Eerste Wereldoorlog, de vele vluchtelingen uit eigen regio in 

de Tweede Wereldoorlog ( Groede was toen n.l. een  zogenaamd Rode Kruisdorp en o.a. de Lutherse kerk 

fungeerde als noodhospitaal),  en “de Ambonezen” in een voormalig commandokamp uit WO II na de 

onafhankelijkheid van Indonesië.  Deze laatste groep  woondn in  barakken en veel kinderen bezochten de 

Lutherse school. Natuurlijk zijn daar de laatste decennia nog vluchtelingen uit Midden-Oosten landen zoals 

Irak en Syrië bijgekomen (vanuit asielcentrum Cadzand) en recentelijk Oekrainers die een goed heenkomen 

zoeken. 

  

Voor dit project, dat ruim aandacht zal besteden aan vluchtelingenproblematiek door de eeuwen heen, 

wordt samen gewerkt met het Amsterdams Luther museum.  

Er is met professionals een ontwerpplan gemaakt. Op dit moment wordt naar fondsen ter financiering 

gezocht.  Dat wordt door een professioneel bureau gedaan. Streven is eind 2023 / 2024 een start te  maken   

implementatie van de tentoonstelling. 

 

Luther en muziek 

 

Een kleine werkgroep is bezig met het terugbrengen van een “balustrade orgeltje” in de kerk. Dat project is 

nog in de onderzoekfase. De werkgroep heeft in klein historisch orgel op het oog dat afkomstig is uit Zeeuws-

Vlaanderen en nu is opgeslagen. 

Op dit moment wordt historisch onderzoek gedaan m.b.t. het orgel en wordt naar fondsen gezocht.    

Een passend orgel in de kerk zal bijdragen aan het profileren van de geschiedenis van de Lutherse 

kerkmuziek. Tevens zal  het instrument gebruikt kunnen worden voor het doen uitvoeren van concerten. 

In combinatie met de concerten in de Grote Kerk van Groede kan zo een breed en interessant concertaanbod 

ontstaan dat Groede en de Lutherse Kerk verder op de kaart zal zetten. 
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Toekomstperspectief 

Door het initiëren van bovengenoemde plannen zal  de Lutherse Kerk winnen aan culturele relevantie en 

maatschappelijke actualiteit in en buiten eigen regio. 

Ook zal het project bijdragen aan het bevorderen van een “inclusieve samenleving”, door voor openstelling 

en eenvoudige activiteiten samen te werken met een zorginstelling.  

 

Groede, november 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


