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Hester Simons: “Ik wil graag bouwen aan
een mooie toekomst voor de stichting en
genieten van nieuwe horizonten met
vertrouwde kerktorens”

Wetsens.

Foto’s Stichting Alde Fryske Tsjerken

Stichting Alde Fryske
Tsjerken bestaat 50 jaar
De stichting Alde Fryske Tsjerken bestaat in 2020 50 jaar. Met trots kijken we terug op 50 jaar zorg
voor monumentale Friese kerken. We zijn blij dat in al die jaren 52 kerken, 7 kerkhoven en 2 klokkenstoelen aan onze zorg zijn toevertrouwd. Dit prachtige bezit mogen we beheren én een nieuw leven
geven. Dat kan alleen dankzij de trouwe steun van donateurs, fondsen en de overheden. En natuurlijk
dankzij de enthousiaste inzet van vele honderden vrijwilligers, die lokaal, in het bestuur én op kantoor
ons werk mogelijk maken. Dank allen!

FESTIVITEITEN IN CORONASTIJL
Voor al deze betrokkenen hebben we voor dit jaar een prachtig
programma samengesteld om stil te staan bij 50 jaar Stichting
Alde Fryske Tsjerken. Helaas loopt dat anders door de coronacrisis. Sommige festiviteiten konden en kunnen helaas niet doorgaan
of in aangepaste vorm. De Verhalenwedstrijd, die begin dit jaar
plaatsvond, in samenwerking met het Friesch Dagblad was een
groot succes. Gelukkig is de tentoonstelling ‘Kerk in beeld’ in het
Fries Museum het hele jaar te bezoeken. En er is een documentaire
gemaakt over kerken in Fryslân en de rol van onze stichting voor
FryslânDOK, uitgezonden op Omrop Fryslân. Meer informatie over
ons jubileumjaar vindt u op de website www.aldefrysketsjerken.nl.

het echter steeds moeilijker de kerken te onderhouden. Het aantal
mensen dat de kerk bezoekt of verbonden is aan een kerk wordt
kleiner. Er zijn te weinig handen om al het werk te kunnen doen.
Kerkgenootschappen melden zich bij ons met de vraag of het kerkgebouw overgenomen kan worden. Inmiddels beheren en onderhouden we met trots 52 kerken. De afgelopen jaren hebben we diverse
kerken gerestaureerd. Ook dit jaar krijgen een aantal kerken een
flinke opknapbeurt.

NIEUWE FUNDERING KERK AUGSBUURT
In juni zijn we gestart met de restauratie van de 18e eeuwse kerk
van Augsbuurt. Dit ligt onder Kollum. Het bijzondere is dat deze

NIEUWE DIRECTEUR
Corona of niet: de stichting gaat onverminderd hard door met haar
missie. Vanaf 19 oktober 2020 gebeurt dat onder leiding van een
nieuwe directeur. Hester Simons uit Leeuwarden is vanaf dan het
boegbeeld van de organisatie. “Ik wil graag bouwen aan een mooie
toekomst voor de stichting en genieten van nieuwe horizonten met
vertrouwde kerktorens. De Friese kerktorens vormden in mijn jeugd
vertrouwde bakens. Het historisch erfgoed heeft een bijzondere
plek voor mij.” Simons hoopt een belangrijke rol te vervullen bij
het behoud van de monumentale kerken in Friesland, maar ook bij
het ontwikkelen van nieuwe gebruiksfuncties voor deze historische
kerken. Ze gaat verder invulling geven aan het motto van de stichting: levende stenen. Daarbij hoopt ze ook de jongere generaties te
betrekken. “Zij kijken op een andere manier naar erfgoed.”

KERKEN ZIJN HET BEHOUDEN WAARD
Fryslân telt 770 kerkgebouwen, waarvan 350 de status van
Rijksmonument hebben. Kerken bepalen de ‘skyline’ van het Friese
landschap. Nergens anders in Europa zijn zoveel laatmiddeleeuwse
kerken te vinden als in Noord-Nederland. Een rijkdom die het
behouden waard is. Voor plaatselijke kerkgenootschappen wordt

Meer informatie op

www.aldefrysketsjerken.nl

Hijum.

De 18e eeuwse kerk van Augsbuurt.
kerk als eerste door onze stichting is overgenomen. Door verzakking vertoont de kerk ernstige scheurvorming en daarom moet
er een nieuwe fundering worden aangebracht. Dit gebeurt op een
speciale manier: 50 palen worden in de grond gedrukt en paarsgewijs met elkaar en de kerkmuur verbonden. De werkzaamheden
kosten circa €300.000. Dit bedrag wordt opgebracht door geld
van overheden, fondsen en donateurs van de stichting.
De Stichting Alde Fryske Tsjerken kan niet zonder haar donateurs
en alle anderen die een belangrijke bijdrage leveren. Onze dank is
groot voor alle financiële middelen die wij ontvangen. Wilt u ook
donateur worden? Kijk dan voor meer informatie op onze website.

