Praktische informatie:
Openingstijden
De kerken zijn te bezichtigen van 11.30 - 17.00 u.
Rondleidingen en lezingen
Er zijn in de drie kerken doorlopend rondleidingen en lezingen over het
kerkgebouw. Lezingen vinden in ieder geval plaats op de volgende tijden:
11.45 u., 13.45 u. en 15.00 u.
Lezingen worden verzorgd door:
Liuwe van der Meer (Ternaard), Taeke van Popta (Nes) en Sytske Kooij (Metslawier)
Kerkbeschrijvingen
Op de website van de STAF kunt u deze brochure ook downloaden.
www.aldefrysketsjerken.nl/Over ons/Excursies langs de kerken
Verhaal
De excursie wordt rond 15.45 uur in de Doarpstsjerke van Metslawier afgesloten
met een vertelling, geïnspireerd op ‘De betoverde wereld’ van Balthasar Bekker,
1691. Verteller: Piet Wouda; organist: Jaap Sake Heeringa, Dokkum.
Aan het eind van deze excursiedag kan ieder in de Doarpstsjerke van Metslawier nog
een hapje en een drankje nuttigen.
Vervoer
De excursiebus vertrekt om 11.00 uur van het busstation Leeuwarden (bij het
spoorwegstation) en arriveert rond 17.00 uur in Leeuwarden.
Adressen van de kerken:
Ternaard: Grutte Tsjerke, Tsjerkestrjitte 1, 9145 RE
Nes (Dongeradeel): Wâldwei 9, 9143 WX
Metslawier: Tsjerkebuorren 7, 9123 JT
Stichting Alde Fryske Tsjerken
Postadres: Postbus 137, 8900 AC Leeuwarden
Bezoekadres: Emmakade 59-G, 8921 AG Leeuwarden
Website: www.aldefrysketsjerken.nl
Mail: info@aldefrysketsjerken.nl / Telefoon: 058-2139666
Het bureau is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.00 17.00 uur; op vrijdag is het bureau gesloten.
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DE PROTESTANTSE KERK VAN TERNAARD
Uit het feit dat er in de drie westelijke traveeën van het schip nog resten
tufsteen zijn te vinden, mogen we opmaken dat de eerste kerk op deze
plaats rond 1100 gebouwd zal zijn. Van deze kerk is verder niets bewaard,
het huidige schip en koor zijn gebouwd in het begin van de 16de eeuw en
de drie westelijke traveeën zullen het laatst gebouwd zijn, waarbij het
vorige bouwwerk uiteindelijk werd gesloopt en verwerkt in het nieuwe
muurwerk.
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Vermoedelijk zijn kerk en toren in één bouwperiode tot stand gekomen
en de toren was voorzien van een zadeldak.
Exterieur
Het lange eenbeukige schip is rondom voorzien van steunberen en heeft
een vijfzijdige koorsluiting. Aan de zuidzijde bevinden zich acht
spitsboogvensters. ln de noordmuur zijn drie spitsboogvensters
aangebracht. Het oostelijke sluitingsdeel bevat een klein, laag venster.
Boven het derde venster aan de zuidzijde bevindt zich een bakstenen
gotische versiering. ln de eerste zuidelijke sluitingszijde van het koor is
verder nog een roodzandstenen piscinalozing te zien.
Dat aan het kerkgebouw vaak reparaties zijn uitgevoerd is het best waar
te nemen aan de noordzijde. De noordmuur vertoont een bonte
schakering van diverse steensoorten uit verschillende tijden.
In de grote gotische vensters zaten gemetselde traceringen die voorzien
waren van glas-in-lood.
ln de jaren 1792 en 1793 kreeg de kerk een omvangrijke
onderhoudsbeurt, waarbij de gemetselde raamtraceringen werden
vervangen door houten raamtraceringen en waarbij de steunberen geheel
werden vernieuwd. Toen werden ook het leien dak en het houten
tongewelf vernieuwd.
De oorspronkelijke zadeldaktoren werd herhaaldelijk gerepareerd. In
1840 was de toestand zo slecht dat men gedwongen was de in 1647
gegoten kleine klok te verkopen om met de opbrengst een
torenrestauratie te kunnen bekostigen. Deze restauratie loste niks op, in
1871 werd besloten de hele toren af te breken en te vervangen door een
nieuwe toren, dit keer met een spits als bekroning. Van de oude toren
werd inwendig nog wat oud materiaal gebruikt, onder anderen de
klokkenstoel en de spits werd geheel van oud materiaal gemaakt. De
grote klok van 1150 kg werd hergoten tot een kleinere klok van 500 kg bij
Van Bergen in Heiligerlee. De uit vier geledingen opgetrokken en met
spaarvelden en friezen versierde toren is gedeeltelijk in het schip van de
kerk opgenomen.
Interieur
Het schip wordt overspannen door een houten tongewelf dat in 1793
voor een groot deel vernieuwd is. De trekbalken worden ondersteund
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door lange gotische sleutelstukken uit de bouwtijd van het schip.
Christiaan Schotanus vermeldt in 1664 dat het inwendige van "de kercke
nu met seer fraaie gestoelte is versierdt en heeft een nieuw orgel", dit
17de eeuwse interieur is nog grotendeels aanwezig.
De preekstoel is vermoedelijk gemaakt door Jacob Cornelisz Koning en
heeft een zeszijdige kuip met een breed achterschot en bijbehorend
klakbord en is grotendeels met lijstwerk versierd. De panelen hebben een
smal kussen in het midden. In 1779 heeft C. Eisma aan de kuip gewerkt,
vermoedelijk heeft hij het ebbenhout aangebracht, waarbij misschien de
oorspronkelijke getorste kolommen op de hoeken zijn vervangen door
ebben exemplaren. Uit het begin van de 19de eeuw dateert de koperen
arm met twee blakers.
Het doophek en de bijpassende lezenaar zijn in 1845 vernieuwd door G.P.
Keuning, in bijna 18de eeuwse vormgeving. De gegoten koperen
doopboog is gezien het toegepaste kwab-ornament nog uit de 17de
eeuw.
Banken en lambrisering met paneelwerk vormen één geheel en dateren
uit het midden van de 17de eeuw, herstellingen en wijzigingen hebben
het beeld niet aangetast.
Tegen de noordmuur staat de Aylva-bank. Deze drievoudige, van een
overhuiving voorziene herenbank, uit het midden van de 17de eeuw,
bestaat uit paneelwerk met ebbenhout ingelegd. De middelste bank is
omgeven door een balusterhek. De overhuiving rust op omrankte
gewrongen kolommen. Verdere sierelementen zijn: afhangend snijwerk
onder de zijkanten van de overhuiving en op de stijlen van het
achterschot afhangende festoenen. De bank is gemaakt voor de familie
Van Aylva, die generaties lang een tweetal states in de buurt van het dorp
heeft bewoond. Naast de Aylva-bank staan een drievoudige en een
dubbele herenbank van paneelwerk, ook uit de 17de eeuw, eenvoudiger
van vorm en niet overhuifd. Opmerkelijk zijn de letters en jaartallen die
gesneden zijn in de lessenaars van deze banken tussen 1667 en 1675.
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Uit de zeventiende eeuw dateren ook de avondmaalstafel op bolpoten
met bijpassende banken, in 1794 voorzien van ebbenhouten inleg.
Eveneens uit 1794 dateren de zes tekstborden, geleverd door C. Eisma.
Een eenvoudig gedenkbord houdt de herinnering levend aan ds. Nicolaas
Posthumus, overleden in 1719.
In het middenpad liggen fraaie grafzerken en in het koor dekt een zerk ,
gemerkt "Pieter Dirckx 1599" het graf van Ernst van Aylva en zijn vrouw
Ydt van Heerma.
Het orgel
In het midden van de 17de eeuw werd aan de westzijde van het schip een
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nieuwe scheidingswand gemaakt en hierboven werd rond 1660 een nieuw
orgel gebouwd door Arnold en Tobias Baders uit Westfalen, als geschenk
van Douwe van Aylva (1610-1665). De kassen werd gemaakt door Jacob
Cornelisz Koning, het orgel kreeg drie klavieren, met een hoofdwerk, een
rugwerk en een borstwerk en telde 23 registers.
Op de orgelbalustrade werden de kwartierwapens aangebracht van
Douwe van Aylva en zijn vrouw Luts van Meckama. De consoles die het
rugwerk ondersteunen zijn later aangebracht.
Aan dit prachtige instrument werd in de eeuwen er na gewerkt door Jan
Harmens Kamp (1698), Albertus van Gruisen (1782), J.S. Hillebrand (1809)
en L.J. van Dam (1834).
In 1864 heeft de firma Van Dam het Badersorgel vervangen door een
nieuw instrument, dat gebouwd werd in de hoofdwerkkas en bestond uit
een hoofdwerk en een borstwerk en telde 19 registers. In 1937 werd aan
dit orgel gewerkt door de firma Valckx en Van Kouteren, die een
zelfstandig pedaal met drie registers maakte en die het borstwerk in een
zwelkast plaatste.
In 1967 vermaakte de plaatselijke predikant, ds J. Mostert het
romantische bovenwerk tot een meer barok orgel.
In 1993 heeft de firma Bakker en Timmenga het orgel grondig
gerestaureerd, met als uitgangspunt de situatie van 1864.
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Het instrument heeft de volgende dispositie:
Hoofdwerk:

bovenwerk

Pedaal

Bourdon 16 vt

Prestant 8 vt

subbas 16 vt

Violon 16 vt (disc)

Viool de Gamba 8 vt

Basson 16 vt

Prestant 8 vt

Roerfluit 8 vt

Holpijp 8 vt

Salicet 4 vt

Octaaf 4 vt

Fluit Travers 4 vt

Roerfluit 4 vt

Quintfluit 3 vt

Prestant-Quint 3 vt

Gemshoorn 2 vt

Octaaf 2 vt

Clarinet 8 vt

Cornet 3 sterk (disc)
Mixtuur 2-3 sterk
Trompet 8 vt (bas/disc)
L.K. van der Meer
Literatuur:
- T.E. van Popta - Ternaard, de Hervormde Kerk, tekst bij excursie 1993
- Herma M. van den Berg, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen, 'sGravenhage 1983
- W.T. Keune, Dominee en Kerk in Ternaard. 1974
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Johanneskerk te Nes (Noardeast-Fryslân)
Bouwgeschiedenis en exterieur
Het dorp is genoemd naar de ligging op een verhoogd terrein, een soort
schiereiland of uitstekende landtong in het oorspronkelijke kweldergebied
van het noorden van Friesland. Nes betekent ‘uitstekende punt’.
Op de dorpsterp is omstreeks het midden van de 12de eeuw een romaanse
kerk gebouwd. In de westmuur bevindt zich nog een restant daarvan dat
tevens onderdeel is van de oostelijke torenmuur. Het is opgetrokken van
de vroegste kloostermoppen; de baksteenfabricage was in die tijd in
zwang gekomen. De kerk was oorspronkelijk gewijd aan Johannes de
Evangelist.
De toren is vermoedelijk wat later tot stand gekomen, aan het eind van de
12de of het begin van de 13de eeuw. Na afbraak van het oorspronkelijke
schip is in het begin van de 13de eeuw een nieuw schip gebouwd en ten
slotte is ongeveer in het midden van de 13de eeuw het vierzijdig gesloten
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koor toegevoegd. De vier bouwfasen moeten zich dus kort na elkaar
hebben voltrokken.
De zware toren met zadeldak is ongeleed en gesloten, behalve enkele
lichtspleten in de zijmuren en bovenin de galmgaten met rondboog aan
elke zijde. De toren heeft pinakels op de toppen en op de schouders. Aan
de westkant staan bij de hoeken twee steunberen. De ingang aan de
westkant met een klein venster daarboven is geplaatst in een hoge
rondboognis. De gevels aan weerszijden van de toren, met liseenachtige
gemetselde stroken, maken samen met het onderste deel van de
oostelijke muur van de toren deel uit van het oudste muurwerk van de
kerk uit het midden van de 12e eeuw. De doorgang tussen de toren en de
kerk is de oorspronkelijke westelijke toegang geweest, voordat de toren
ervoor stond. Mogelijk is in 1604 aan de toren gewerkt blijkens een jaartal
boven de deur in deze toegang.
Bij de hoeken van het westelijke muurwerk zijn ook twee steunberen
geplaatst.
In de toren hangen twee klokken. De ene dateert uit 1477 en is gegoten
door ‘mester Gert’, de andere is in 1686 gegoten door Petrus Over Ney te
Leeuwarden.
De muren van het schip, opgetrokken in het begin van de 13de eeuw,
hebben waarschijnlijk oorspronkelijk tweemaal vier steunberen gehad. In
de noordmuur staan twee spitsboogvensters die mogelijk in het begin van
de 19de eeuw zijn aangebracht Er zijn daar nog sporen te herkennen van
twee dichtgemetselde romaanse venstertjes met rondboogjes van gele
steen en een gedichte ingang. Verder is er een dichtgezet hoog, smal
rondboogvenster. Dichtbij het koor zijn een rondboogje en een
rechthoekige nis te zien, mogelijk nog restanten van een hagioscoop en
een piscina.
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De zuidmuur bevat vier spitsboogvensters uit de 16de eeuw en een ingang
in een jongere spitsboognis. Iets ten oosten van het midden zitten nog de
sporen van een vrij hoog smal spitsboogvenster.
Het enigszins inspringende vierzijdig gesloten koor dateert uit het midden
van de 13de eeuw. Het heeft op de hoeken lisenen en als versiering een
rondboogfries met een zaagtandlijst. Vanaf de noordkant zijn in drie
wanden de oorspronkelijke rondboogvensters dichtgemetseld. Aan de
zuidkant bevinden zich twee vensters van verschillende grootte met een
flauwe spitsboog, die later op nogal onzorgvuldige wijze zijn ingebroken
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op het rondboogfries. Duidelijk is te zien dat het koor later is verhoogd en
dat is mogelijk toen ook met het schip gebeurd.
Interieur
De kerk wordt overdekt door een houten tongewelf dat vermoedelijk in
het begin van de 19de eeuw is aangebracht. Het koor heeft aanvankelijk
een stenen overwelving gehad. Mogelijk is het schip ook in steen
overwelfd geweest, maar daar zijn geen sporen van waar te nemen. In
een ‘staat der gemeente’ uit 1810 in het gemeentearchief wordt vermeld
dat de kerk in 1775 ‘nieuw gemaakt’ is. Dat moet betrekking hebben op
de inventaris.
De preekstoel is vervaardigd in 1775. Het snijwerk wordt toegeschreven
aan de Dokkumer antieksnijder Yge Rintjes, die aan meer preekstoelen in
Dokkum en omgeving heeft gewerkt. De in Lodewijk XVI- of rococostijl
uitgevoerde ornamenten op de panelen en de hoeken van de kuip
bestaan uit bloemen en bladeren. Op het voorpaneel zijn een sikkel, een
hark en een dorsvlegel gesneden, als symbolen van de landbouw. De Svormige balusters van de trapleuning zijn ook uitgevoerd in rococostijl.
Het ruggeschot draagt een grote krul voor het ophangen van de
predikantsbaret en heeft dezelfde versieringen als de kuip.
Op het doophek, dat uit de 19de eeuw dateert, staan drie dubbele koperen
kaarsenarmen uit de 18de eeuw en twee blakers.
Tegenover het doophek staat een dubbele herenbank uit 1775. De bank is
versierd met paneelwerk en een opengewerkt kuifstuk met
rococosnijwerk. Deze bank heeft toebehoord aan een vooraanstaande
familie die een boerderij ‘Monnikhuis’ in de buurt van het dorp
bewoonde. Op enkele grafzerken in het koor komt hetzelfde
familiewapen voor en de vermelding ‘Munckehuis’ of Munckehuys’.

12

De overige banken zijn waarschijnlijk ook in 1775 vervaardigd. En dat
geldt eveneens voor de drie tekstborden.
De 17de- en 18de-eeuwse grafzerken zijn eenvoudig van uitvoering. Er
hebben in Nes geen belangrijke adellijke families gewoond.
Curieus is de lambrisering bestaande uit paarse (gevlamde) tegels, die
misschien in 1906 is aangebracht, toen de kerk ook werd voorzien van een
orgel.
Op de noordmuur tegenover de preekstoel bevindt zich een kunstwerk
van de autodidact-schilder-aquarellist Jo (Johannes) Rispens (1914 –
2002). Hij werd geboren in Ulrum, werkte op Schiermonnikoog en in Nes,
waar hij lange tijd woonde en zijn atelier had. Rispens schilderde in
figuratieve stijl landschappen met de Waddenzee en Schiermonnikoog als
vaak terugkomende onderwerpen. In een bepaalde periode liet hij zich
inspireren door de Bijbel (Schepping en Openbaring), waarvan dit werk
een voorbeeld is. Rispens is begraven op het kerkhof van Nes.
De kerk is pas in 1906 voorzien van een orgel. Het werd gebouwd door
Mart Vermeulen uit Woerden. Het bevat veel ouder pijpwerk en heeft de
volgende dispositie:
Bourdon 16’, Prestant 8’, Roerfluit 8’, Viola 8’, Octaaf 4’, Fluit 4’, Octaaf 2’,
Mixtuur 2 - 4 sterk, Trompet 8’.
Pedaal aangehangen
Manuaalomvang: C - f³
Pedaalomvang: C - d¹
Het instrument verkeert momenteel in slechte staat en wordt vervangen
door een elektronisch orgel.
Voormalige gereformeerde kerk ‘De Hoekstien’
De voormalige gereformeerde kerk van Nes is in 1925 gebouwd naar een
ontwerp van de architect Ane Nauta (1882 – 1946). In de periode 1910 –
1930 ontwierp Nauta ongeveer de helft van de nieuwgebouwde
gereformeerde kerken in Friesland. Dat waren er in totaal 20. Daarvan zijn
er nog 17 over, zij het dat het merendeel intussen aan zijn bestemming is
onttrokken en inwendig - soms sterk - gewijzigd.
Het kerkgebouw van Nes is gebouwd in expressionistische stijl, in de vorm
van een Grieks kruis met een dakruiter. Het is een typerend voorbeeld van
gereformeerde kerkbouw waarvoor de opvattingen van dr. Abraham
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Kuyper leidend waren: alle zitplaatsen (zoveel mogelijk op een vaak
beperkt grondvlak) gericht op de kansel met de open Bijbel.
De kerk is in 2017 gesloten voor de eredienst en heeft intussen een
waardige herbestemming gekregen als ‘Theaterkerk Nes’.
maart 2019
T.E. van Popta
Literatuur:
 Van den Berg, Herma M., De Nederlandse Monumenten van
geschiedenis en kunst/Noordelijk Oostergo.Dongeradelen, Zeist
1983.
 Liuwe van der Meer, Nes (D.), De Hervormde Kerk, beschrijving
t.b.v. Excursiecommissie Stichting Alde Fryske Tsjerken, 2002.
 Ten Hoeve, S, Friese preekstoelen, Leeuwarden 1980.
 Nationaal Instituut voor de Orgelkunst, Het Historische Orgel in
Nederland 1902 – 1910, Utrecht/Antwerpen 2010.
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De Dorpskerk van Metslawier
Geschiedenis
Het dorp Metslawier is enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling
ontstaan op een kunstmatige verhoging in het landschap, ook wel terp,
wier of warft genoemd. De bebouwing heeft zich lange tijd beperkt tot de
ovale terp die nu begrensd wordt door de Balthasar Bekkerstrjitte en de
Master van Loanstrjitte. De middeleeuwse kerk en de later (in 1776) op de
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fundamenten daarvan gebouwde huidige Doarpstjerke, vormden het
centrale punt. In de loop van de tijd werd het gehele terpgebied
bebouwd. Deze ontwikkeling was het sterkst in de periode 1750 - 1985.
Het dorpsgedeelte dat zich in de voorbije eeuwen op en rond de terp
heeft ontwikkeld, is van een dusdanige cultuurhistorische,
stedenbouwkundige en architectonische waarde, dat dit in 1990 door de
monumentenwet werd aangewezen als beschermd dorpsgezicht. De
Doarpstsjerke met zijn kerkhof en monumentale bomenkrans van linden
vormt het centrale punt. Ook daarom heeft het de status van
rijksmonument gekregen. De dorpsvernieuwing van de jaren zeventig is
nationaal ten voorbeeld gesteld en manifesteert zich in een weelderig
groen gebied met daarin een tableau van vrijstaande, maar ook voor een
deel geclusterde bebouwing. Metslawier dankt zijn karakter aan het
schilderachtige, ingetogen en goed bewaard gebleven geheel en je mag
denk ik zeggen dat Metslawier één van de mooiste terpdorpen van
Fryslân is.
Exterieur
De kerk is opgetrokken uit bruinrode baksteen en heeft een steile kap die
gedekt is met een holle zwarte geglazuurde dakpan. Het gebouw is door
lisenen verdeeld in zes traveeën en is aan de oostzijde driezijdig gesloten.
In de meest westelijke travee is de toren ingebouwd. Deze heeft aan alle
zijden een galmgat en wordt bekroond door een scherpe spits. Op de
toren is een met goudblad beklede windvaan aangebracht in de vorm van
een haan. In de lange wanden staat per travee een rondboogvenster. In
1962 is de toegang tot de kerk van de noordzijde verplaatst naar de
westzijde (de toren). Tegelijk met de verplaatsing van de kerktoegang is
ook de boogvormige nis met gedenksteen daarheen overgebracht. Deze
steen die boven de toegang was aangebracht met bijbehorende
versierselen, ter herinnering aan de stichting van de kerk in 1776/1777,
bevat een wapenschild gehouden door twee leeuwen. In de oostelijke
muur is een gedenksteen geplaatst die aangeeft hoe hoog het water
kwam bij de Allerheiligen vloed in 1570 en hoeveel mensen in Metslawier
en omgeving omkwamen. Op de oostelijke nok van de kerk is een met
bladgoud beklede windvaan aangebracht waarin het wapen van Oost
Dongeradeel is uitgezaagd. Metslawier is vanaf einde 18de eeuw tot
ongeveer de 20ste eeuw hoofdplaats van de gemeente Oost Dongeradeel
geweest.
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Interieur
Qua interieur is de kerk opgedeeld in drie ruimten: de toren in de meest
westelijke travee van de kerk, de consistorie in de tweede en een klein
deel van de derde travee en de kerkzaal in de overige traveeën.
De toren
Deze omvat de toegangshal tot de kerk. Duidelijk valt af te lezen hoe de
toren is ingebouwd. In de bovenste verdieping hangt de klok. Uit het
opschrift blijkt dat deze klok van 1711 ook in de vorige kerk heeft
gehangen. De toren telt drie verdiepingen waar vroeger voedsel voor de
armen werd opgeslagen.
De consistorie
In 2015 is deze ruimte opnieuw ingericht. Rond de wanden zijn gedeelten
van het doophek uit 1777 geplaatst.
De Kerkzaal
De structuur van de kerkzaal wordt bepaald door het looppad dat van
west naar oost door de kerkzaal loopt en door de plaats van de preekstoel
in het midden tegen de zuidwand. De banken zijn in zogenaamde
protestantse bankenopstelling rond de preekstoel geclusterd zodat deze
centraal staat. Bijzonder is dat zich op iedere bank een koperen blaker
bevindt waarin een kaars geplaatst kan worden. Tegen de oostwand staat
een z.g. herenbank met gesneden kuifstuk met daarin wapenschilden. Op
de uit 1777 daterende bank is een koperen plaatje met inscriptie
aangebracht. Tijdens de restauratie van 1970/71 kwam er uit deze bank
een briefje tevoorschijn met daarop de tekst “SI 1777 den 26 mayns“. De
preekstoel dateert uit 1777, het bouwjaar van de kerk. De panelen zijn
versierd met een sober gesneden festoen en vaasornamenten.
Grafzerken
Er liggen zerken in zowel het middenpad van de kerk als onder de houten
vloeren waarop de banken staan. In 1859 zakte, bij het begin van een
dienst, een ouderling door de vloer. In 1915 werd duidelijk wat de oorzaak
was van deze gedenkwaardige gebeurtenis. Bij werkzaamheden aan de
grafzerken in het middenpad werd een grafkelder ontdekt met daarin nog
drie skeletten. Door slijtage en vernielingen tijdens de Franse revolutie,
zijn meerdere zerken niet meer leesbaar en herkenbaar. Voor de
preekstoel liggen drie monumentale zerken voor respectievelijk Worp van
Ropta, Wick van Abinga en zijn vrouw Bjuck van Abinga. Worp was
grietman van Oost-Dongeradeel. Een replica van zijn portret hangt in de
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consistorie. Een andere zerk is voor Fokko van Ropta en zijn vrouw Greats
van Eysinga . De grote portretzerk is voor Christ van Sternsee en zijn
vrouw Kunera van Ropta. Op de noordwand van de kerk hangt een
classicistisch rouwbord ter nagedachtenis van mr. J.C. Bergsma, in leven
Grietman over Franekeradeel. Hij bezat een buitenverblijf in Metslawier
en is daar ook begraven. Verder hangen aan de noord en zuidwand mooi
gerestaureerde identieke tekstborden met gesneden ornamenten. Aan de
oostwand bevindt zich een gedenksteen met buste van de hand van de
beeldhouwer G. Adema. Deze herinnert aan de befaamde 17de-eeuwse
predikant en Franeker hoogleraar Balthasar Bekker, die in 1634 in
Metslawier geboren werd en in 1698 in Amsterdam overleed. Zijn
bezwaren tegen allerlei bijgeloof in die dagen tekende hij op in zijn
geruchtmakende boek “De betoverde Werelt “ Meer over deze bekende
theoloog hoort u tijdens de lezingen .
Het orgel
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In 1816 werd het orgel door Jan Reinders Radersma uit Wiuwert
gebouwd. Omdat hij in datzelfde jaar overleed, werd het orgel vervolgens
afgemaakt door Lambertus van Dam, die het orgel in 1819 in Spannum
plaatste. In 1913 werd het orgel verplaatst naar Metslawier waar het een
plaats op de galerij (kraak) kreeg . In 1985 werd onder toezicht van Mense
Ruiter het orgel gerestaureerd en voorzien van een nieuwe tribune en
nieuwe kasten. Mense Ruiter was daarbij verantwoordelijk voor het orgel
terwijl vrijwilligers de tribune en kasten voor hun rekening namen.
Vleermuizen in de kerk
Het gaat hier om de watervleermuis. Deze diertjes zijn vooral te vinden in
het vlakke landschap en hun voorkeur gaat uit naar beschut gelegen
wateren. Zij jagen vooral op insecten die op het wateroppervlak zitten,
zoals muggenlarven. In het zomerseizoen worden kraamkolonies overal in
Nederland gevonden, vooral in holten in loofbomen. Een enkele keer zijn
kolonies ook gevonden in gebouwen als kerkzolders en bunkers. We
wisten al dat Metslawier één van de mooiste terpdorpen van Fryslân is en
dat vinden de watervleermuizen blijkbaar ook want ze nestelen zich
tijdens de kraamtijd graag op de zolder van de kerk. Kraamkolonies
bestaan meestal uit gemiddeld 20-50 vrouwtjes die ieder 1 jong krijgen .
Deze worden tussen half juni en eind juni geboren en kunnen na 4 -5
weken vliegen. Bij het vleermuizen onderzoek in 2015 werden hier in
totaal 242 watervleermuizen geteld. Hiermee is dit de allergrootste
‘watervleermuis-kerk’ van Nederland. Daarnaast is vastgesteld dat de
vleermuizen een reproductiesucces hadden van 68 %. Dit is nog nooit
eerder in Nederland berekend. Meer info vindt u in de vitrine in de
consistorie.
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