
Uitgevoerde activiteiten 2012 van de Sint Bernardushof. 
 
 
A  Tentoonstellingen in 2012 
 

1) Wintertentoonstelling tot 1 april 
2) De wisselexpositie “Van klooster tot kerk” van 1 april tot 1 november 2012 
3) Wintertentoonstelling uit eigen collectie vanaf  1 november 

 
B  Publicaties in 2012 

1) At Hof en Rudy Oosterhof: “Van klooster tot kerk”, de publicatie bij de 
tentoonstelling over de bouw, verbouw en restauratie van de voormalige ziekenzaal 
van het klooster en later de kerk. 

2) P.J.E Bootsma: “ Langs de contouren van het klooster”, wandelboekje over het 
voormalige kloosterterrein. 

 
C  Manifestaties 

1) opening van de wisselexpositie op 1 april. Spreker: Jur Bekooij ( Oude Groninger  
Kerken) 

2) toneelmanifestatie op het Kaakheem door: Mycelium en de Jakob-groep     
ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling 

3) juni: leerlingen van het basisonderwijs vormen kloostermoppen. In september is de 
steenoven gestookt en zijn de stenen gebakken. 

4) in het najaar lezing dr. J van den Broek over de Middeleeuwse waterhuishouding  
rond het klooster. De lezing stond open voor de vrijwilligers en voor belangstellenden 

5) in november is door het bestuur een avond belegd in de Abdijkerk waarin  
dr G van der Werf en zijn gregoriaans koor uit Haren zullen optreden in een 
programma gewijd aan de heilige Martinus. Bestemd voor vrijwilligers en 
belangstellenden. 

 
D  Deelnames 
     Er is door de Stichting deelgenomen aan : 

1) NL Doet  
2) museumweekend 
3) oktobermaand kindermaand 
4) de maand van de geschiedenis 
5) open monumentendag 
6) RABO museumdag 

 
E  Samenwerking 

1) Het bestuur heeft contacten onderhouden met Wierdenland te Ezinge, de 
Historische Vereniging Aduard ( HVA) en de kerkenraad van de hervormde 
gemeente met het oog op de afstemming van de activiteiten 

2) Het bestuur heeft geparticipeerde (en participeert nog steeds) in het Platform 
Aduard dat met de gemeente het contact onderhoudt met het oog op het 
gemeentelijke projectplan “Het nieuwe wonder van Aduard”, dat beoogt het 
Middeleeuwse klooster meer zichtbaar te maken in het dorpslandschap. 

3) Het bestuur  heeft regelmatig contact onderhouden met het gemeentebestuur van 
Zuidhorn,   met het recreatieschap Zuidelijk Westerkwartier, met Kunststation C en 
via het Museumhuis Groningen met andere erfgoedinstellingen. 



 
F  De stichting 

1) In de begroting zijn door  het bestuur ook dit jaar middelen gereserveerd voor de 
aanschaf en het onderhoud van het museumpand. 

2) het bestuur heeft permanente aandacht geschonken aan het op peil houden van het 
bestand aan vrijwilligers en voor het opleiden van de nieuwe vrijwilligers 

3) Er zijn 3 plenaire bijeenkomsten met de vrijwilligers gehouden waarvan een ter 
introductie van de wisselexpositie, dit ter voorbereiding op het rondleiden van de 
bezoekers door de tentoonstelling. 

4) Er is een excursie met de vrijwilligers georganiseerd 
5) In juni is de jaarlijkse barbecue voor de vrijwilligers georganiseerd 
6) Er is aandacht besteed aan de kennisvermeerdering van de vrijwilligers. 

            
 


