
KERKENESTAFETTE PROTESTANTSE KERKEN WESTERKWARTIER 

 

De samenwerkende protestantse kerken in het 

Westerkwartier houden op zaterdag 22 juni 

2019 een kerkenestafette. Een estafette is een 

sportief gebeuren waarbij leden van een team 

achtereenvolgens een deel van een route 

afleggen. 

 

Het doel van deze estafette is de 

samenwerking tussen protestantse kerken in 

het Westerkwartier te bevorderen, elkaar te 

ontmoeten en uiteraard om op een sportieve 

manier onze prachtige omgeving te ontdekken 

en onze kerkgebouwen te bezichtigen. 

 

De kerkenestafette bestaat uit een kerkenloop van teams van de deelnemende protestantse kerken 

in het Westerkwartier en een recreatieve tour voor fietsende belangstellenden. 

 

De deelnemende teams voor de kerkenloop bestaan uit een aantal lopers, één of meer fietsers die de 

lopers begeleiden op de route en een busje waarin de lopers die even pauze hebben kunnen worden 

vervoerd. Een team kan als volgt bestaan uit: 

-4 of 5 lopers    -2 fietsers 

-chauffeur van een busje  -1 navigator 

Het is geen competitie. Elkaar ontmoeten, kerken te bezichtigen, genieten van onze omgeving en 

vooral verbinding zoeken met andere gemeenten in ons samenwerkingsgebied staat voorop. 

 

De route is in totaal rond 60 kilometer en begint in Lutjegast. Via Stroobos, Opende, Marum, De 

Wilp, Zevenhuizen, Leek, Midwolde, Tolbert, Boerakker en als eindpunt naar Grootegast.  

De planning is om te starten om 09.30 uur en de verwachte aankomst is rond 15.30 uur. In 6 uur 60 

kilometer lopen met 5 lopers moet voor geoefende lopers te doen zijn. 

Uiteraard zijn zoveel mogelijk kerkgebouwen open tijdens de estafette. Voor de deelnemers zal voor 

de catering worden zorggedragen. 

 

De recreatieve fietstour is vrijblijvend voor belangstellenden. De route mag geheel of gedeeltelijk 

worden afgelegd en ieder mag zijn of haar startplek en eindbestemming zelf invullen. Met een 

groepje fietsen is natuurlijk veel gezelliger. 

 

Hoe mooi zou het zijn als de PGLO door één of meerdere teams wordt vertegenwoordigd. Iedereen 

mag meedoen. 

Teams kunnen zich aanmelden (bijvoorbeeld jeugdteams, World-Servants of taakgroepen) maar ook 

individuen; dan zorgen wij voor het samenstellen van teams. 
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