
’t Kleine Kerkje is te huur!

Heeft u een bijzondere vergaderlocatie nodig? Of iets te

vieren? Of wilt u een concert of tentoonstelling houden?

‘t Kleine Kerkje van Gieterveen leent zich hier uitstekend

voor. De inrichting is sober, maar voldoet aan alle eisen die

u aan een moderne accommodatie mag stellen. In het

najaar van 2008 is ’t Kleine kerkje na een grondige

opknapbeurt weer officieel in gebruik genomen.

‘t Kleine Kerkje ligt aan de hoofdweg van het dorp. 

Het is in beheer van Stichting Oude Drentse Kerken. 

De dagelijkse gang van zaken wordt verzorgd door de

Plaatselijke Commissie. 

B i j z o n d e r  m o m e n t ,  b i j z o n d e r e  p l e k

In en rond het kerkje vinden regelmatig allerlei activiteiten plaats

die de commissie zelf organiseert. Daarnaast stelt de Plaatselijke

Commissie anderen in de gelegenheid om gebruik te maken van

deze bijzondere plek. U kunt hierbij denken aan: 

• Vergaderingen

• Concerten en kleine theatervoorstellingen

• Tentoonstellingen

• Cursussen en workshops

• Het vieren van verjaardagen, jubilea of andere feestelijkheden

• Via de gemeente Aa en Hunze kan de locatie als trouwplek worden gekozen

F a c i l i t e i t e n

Voor concerten en theatervoorstellingen kunnen er ongeveer 60

bezoekers in de kerk plaatsnemen. De accommodatie beschikt

over een keukentje waar zelf koffie, thee en eenvoudige lunch kan

worden bereid. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van de

diverse cateringmogelijkheden in het dorp. In overleg kunnen we

u hierbij behulpzaam zijn.

D e  t a r i e v e n

De huur van ’t Kleine Kerkje bedraagt voor:

Dagdeel 45 euro

Hele dag 80 euro

Drie dagdelen 110 euro

't Kleine Kerkje kan voor langere tijd worden gehuurd.

U kunt hiervoor een offerte opvragen. Indien u gedurende het 

gehele jaar wekelijks gebruik wilt maken van de accommodatie,

kan een passend tarief worden afgesproken.  

B e l a n g s t e l l i n g ?

Voor meer informatie of het reserveren van de accommodatie

kunt u contact opnemen met:

Gerard Doeve, telefoon (0598) 46 87 55

U kunt uw vraag of reservering ook mailen naar: 

hetkleinekerkjegieterveen@live.nl

Adres: Broek 2, 9511 pt Gieterveen
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Wild en woest en ledig lag het ruwe veen. 
Slechts de heide vlocht er kransen overheen.

Met deze zinnen begint het bijna anderhalve eeuw oude

Veenkoloniale Volkslied van Antony Winkler Prins, de

Veendammer predikant die nog steeds bekend is vanwege

zijn encyclopedie. Menig Drent uit de Groningse en

Drentse Veenkoloniën kent de tekst, drie strofen lang. In

de negentiende en twintigste eeuw werden de

veenkoloniën een land van kerken en kerkjes; de stichting

van kerken ging vrijwel gelijk op met de voortgaande

verveningen. Door de komst van de kerkgebouwen

hoefden gelovige veenarbeiders geen uren meer te lopen

naar een gebedshuis in een vergelegen dorp.

Tegenwoordig is het voortbestaan van veel van deze

veenkerkjes onzeker. Stichting Oude Drentse Kerken zet

zich in om zoveel mogelijk kerkgebouwen in Drenthe te

behouden voor de toekomst.

’t Kleine Kerkje in Gieterveen 

is te huur!
Voor o.a. vergaderingen, concerten, theatervoorstellingen
cursussen , jubilea of andere feestelijkheden

Kerkleven in Gieterveen 

In Gieterveen staan twee kerkgebouwen, één uit 1841 en één uit

1924. De laatstgenoemde is sinds 22 december 2004 eigendom van

Stichting Oude Drentse Kerken. Zij heeft het gebouw als

geschenk gekregen van de Vereniging Vrijzinnig Hervormden

Gieterveen. 

Rond 1839 wilde men in Gieterveen een eigen gemeenschap; 

ze richtten dit verzoek aan de koning. De afstand tot Gieten was

groot en de wegen waren vaak onbegaanbaar. In november 1850

kwam het verlossende woord en mocht Gieterveen een

Nederlands Hervormde kerk oprichten, mede dankzij steun van de

kerkenraad van Gieten en het provinciaal bestuur. 

In 1919 besluit een aantal vrijzinnige gemeenteleden die het niet

eens is met de strenge leer van de kerk, een eigen kerkgemeen-

schap op te richten. Dit wordt de Vereniging Vrijzinnig Hervormden

Gieterveen. Op 21 mei 1921 tekenden zij in café Zwiers de akte van

oprichting.

De bouw van de eigen kerk (of kapel) werd mogelijk gemaakt door

het uitgeven van aandelen. Voor nog geen 2400 gulden (1090 euro)

kon op 27 juni 1924 gekerkt worden in een eigen gebouw, al was

dat nog niet helemaal af. 

De kerkgemeenschap is nooit groot geweest en het kerkbezoek

liet af en toe ook te wensen over. In de jaren dertig overwoog men

zelfs even om de Vereniging op te heffen, mede omdat ze er

financieel slecht voor stond. De kerkdiensten stopten toen het

aantal regelmatige bezoekers onder de tien kwam. Kijk voor meer

informatie op: www.drentsekerken.nl
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