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Voorwoord
Het was een bijzonder moment, november 2018. Tijdens de overname van de kerken van Ferwoude
en Gaast vroeg een van de voormalige predikanten het woord. Zomaar, spontaan. Uit zijn hoofd
haalde hij enkele prachtige herinneringen naar boven over de geschiedenis van het kerk-zijn in Gaast
en Ferwoude. Een paar zinsnedes, die het belang van deze kerken voor deze dorpen benadrukte. Ook
sprak hij zijn dankbaarheid uit dat dankzij onze Stichting deze kerken kunnen blijven bestaan.
De bezoekers waren ontroerd. En wij als bestuur en medewerkers van de Stichting Alde Fryske
Tsjerken ook. Want in zijn korte toespraak vatte hij samen waarvoor wij als Stichting bestaan: ervoor
zorgen dat de prachtige, monumentale kerken van Fryslân kunnen blijven bestaan én een nieuw
leven krijgen. Daar zet de Stichting zich al bijna 50 jaar met hart en ziel voor in.
Een nieuwe toekomst voor kerken: dat wordt ook heel zichtbaar in Dedgum. In 2014 namen we de
kerk over, die op dat moment in een slechte staat verkeerde. Dankzij overheden, fondsen, inwoners
van Dedgum én onze donateurs konden we de kerk volledig restaureren. We deden meer: de kerk is
omgetoverd tot dorpshuis en Bed & Brochje. En het heeft een bijzonder uitkijkpunt in de toren. Met
al deze aanpassingen gaat ook deze kerk een mooie toekomst tegemoet.
Er gebeurde nog veel meer in het afgelopen jaar. In dit Jaarverslag vertellen we graag wat we hebben
kunnen bereiken. Dat deden we nooit alleen. Zonder trouwe steun van anderen zouden wij niets
kunnen. We doen ons werk samen. Daarom zeggen wij het Piter Wilkens na: ‘Wille tille de tsjerke nei
de takomst ta’.
Als u vragen hebt, neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ook veel meer informatie vinden
op onze website www.aldefrysketsjerken.nl. Ook zijn we te vinden op Facebook en Twitter. We
spreken u graag!
Bestuur Stichting Alde Fryske Tsjerken
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In Memoriam: Jan Doede Niemeijer
Op 12 november 2018 is in zijn woonplaats Leeuwarden ir. Jan
Doede Niemeijer overleden, op de leeftijd van 74 jaar. Hij was sinds
1999 een zeer betrokken bestuurslid van de Stichting Alde Fryske
Tsjerken en vervulde vanaf 2005 de functie van secretaris.
Jan Doede Niemeijer heeft zich bijna twintig jaar onvermoeibaar
ingezet voor de Alde Fryske Tsjerken. Hij stond altijd klaar en
vertegenwoordigde de Stichting bij tal van gelegenheden. Een
betere ambassadeur konden wij ons niet wensen.
Jan Doede vond dat de kerk het levend middelpunt van het dorp moest blijven. Kerken zijn geen
dode monumenten maar ‘levende stenen’, hield hij niet op te benadrukken; ze moesten vooral
gebruikt blijven worden. Daarnaast heeft hij bij vele restauraties de bouwkundige van de Stichting
terzijde gestaan.
Ik leerde hem kennen toen ik in 2005 bestuurslid werd. Omdat er in die jaren geen directeur was,
namen wij die functie op ons. We kwamen al snel tot de conclusie dat het roer om moest, om
verantwoord te kunnen doorgaan met het overnemen van kerken. De rijkssubsidie werd steeds
kariger en de Stichting had te weinig geld om dat te compenseren. En dat terwijl er in toenemende
mate kerken werden aangeboden. Het was onze taak de Stichting toekomstbestendig te maken.
Samen met de nieuw aangestelde directeur begon het bestuur de organisatie te verbeteren.
Een vijftal kerken was hoognodig toe aan restauratie en ook daarvoor moest geld worden gevonden.
Omdat we overgenomen kerken een nieuw leven willen geven, werkten we ook aan een betere
relatie met de Plaatselijke Commissies. Jan Doede Niemeijer heeft daarbij een doorslaggevende rol
gespeeld.
De beloning kwam in 2016 toen de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen ons aanwees
als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud. Daar zijn er niet veel van. Zonder iemand te
kort te doen, mag gesteld worden dat Jan Doede Niemeijer een bovengemiddelde bijdrage heeft
geleverd aan de successen die we nu kunnen vieren. Hij keek er met voldoening op terug.
Acht jaar geleden bleek hij ernstig ziek. Zijn optimistische levensinstelling droeg er toe bij dat hij nog
een aantal mooie en zinrijke jaren had. Daar was hij dankbaar voor.
Jan Doede Niemeijer had zich nog graag een aantal jaren voor de Stichting willen inzetten. We zullen
nog vaak aan hem denken.
Namens de Stichting Alde Fryske Tsjerken,
Jan Kersbergen, voorzitter
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1. Doelstelling
De officiële doelstelling van de Stichting Alde Fryske Tsjerken is ‘het herstel en de instandhouding van
uit historisch oogpunt belangwekkende kerkgebouwen met aan- en toebehoren in de provincie
Fryslân’.
Als tweede doelstelling staat in de statuten: ‘het wekken van publieke belangstelling voor dergelijke
kerkgebouwen’.
De Stichting Alde Fryske Tsjerken kijkt verder dan alleen het kerkgebouw. Oog voor de
landschappelijke en maatschappelijke omgeving is de aanleiding om samenwerking te zoeken met
verwante organisaties en gemeenten.

De kerk van Finkum. Foto: Frans Andringa

5

2 2018 in vogelvlucht: wat hebben we gedaan?
We kijken met een tevreden gevoel terug op het jaar 2018. In dit jaar hebben we kunnen werken aan
een groot aantal van onze kerken.
Onderhoud
In de kerk van Holwerd is het verwarmingssysteem aangepast. De kerk kan nu weer op een goede
manier worden verwarmd. Dit is van groot belang voor de mogelijkheden om de kerk te gebruiken.
In de kerk van Zurich is een toilet geplaatst. Ook is er een pantry. De kerk van Zurich is in 2017
overgenomen door de Stichting. Met het plaatsen van toilet en pantry kan de kerk beter gebruikt
worden, bijvoorbeeld voor concerten en exposities. In 2018 heeft de Plaatselijke Commissie van
Zurich de eerste activiteiten georganiseerd.
Het orgel in de kerk van Britsum is volledig gerestaureerd. Dit Hardoff-orgel uit 1861 is voor het
laatst in 1960 gerestaureerd. Het was, bijna zestig jaar later, noodzakelijk het orgel opnieuw onder
handen te nemen. Dit werk is in het voorjaar van 2019 helemaal afgerond. Er is voor ongeveer een
ton geïnvesteerd in dit orgel. De Plaatselijke Commissie hoopt dat in de toekomst veel
orgelconcerten gegeven kunnen worden in de kerk.
In Hegebeintum zijn de zestien rouwborden die in
de kerk hangen allemaal gerestaureerd. Dit was
een bijzondere klus. Verderop in dit Jaarverslag
kunt u daar meer over lezen.

De kerk van Dedgum is volledig gerestaureerd. Ook daarover verderop in dit jaarverslag meer
informatie.
In de zomer werd er scheurvorming geconstateerd in de kerk van Augsbuurt. Er zaten al enkele
scheurtjes in de kerk, maar door inklinking van de bodem is de scheurvorming dit jaar behoorlijk
toegenomen. De Stichting is onmiddellijk begonnen met een onderzoek. Daaruit kwam naar voren
dat het acuut noodzakelijk was om het gebouw te verstevigen. Dat is meteen uitgevoerd. In de loop
van 2019 zal duidelijk worden wat er moet gebeuren om verdere scheurvorming te voorkomen.
In Feinsum is een noodoplossing gerealiseerd voor de verwarming van de kerk. Een gaskachel die
niet werd gebruikt, is omgebouwd tot een kachel die ook op propaangas kan branden. Ondertussen
denkt de Stichting na over het duurzaam elektrisch verwarmen van de kerk in Feinsum. Overigens is
in die kerk in het najaar gewerkt aan het herstellen van de dakbedekking aan de zuidzijde van de
kerk.
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De stichting Unia State Bears wil graag het voorportaal van de kerk moderniseren. Het gaat daarbij
om schilderwerk, het vervangen van verlichting en meubilair en het vervangen van keuken en toilet.
Unia State heeft daarvoor een plan gemaakt en ingediend bij de Stichting. De werkzaamheden zullen
in 2019 worden uitgevoerd.
In Sint Jacobiparochie is het vernieuwde voorportaal van de Groate Kerk geopend. In het
voorportaal, achter het middelste van de drie grote deuren, is nu een prachtig tafereel te zien over
pelgrimeren. En dat is niet voor niks: in de Groate Kerk is onder meer het Pelgrimsinformatiecentrum
gevestigd, waar veel informatie is te vinden over pelgrimeren. Een vernieuwd voorportaal stond al
geruime tijd op de wensenlijst van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Bij de vorige verbouwing van de
kerk, waarbij onder meer het Pelgrimsinformatiecentrumwerd is gerealiseerd, was het al de
bedoeling het voorportaal te verfraaien. Dat lukte helaas niet door gebrek aan geld. De wens is nu
gerealiseerd dankzij Stichting Santiago aan het Wad, waar de Stichting Alde Fryske Tsjerken een van
de participanten in is.
Kerkovernames
De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft op vrijdag 23
november de kerken van Ferwoude en Gaast overgenomen.
Voor de Stichting zijn het de 50ste en 51ste kerk sinds haar
oprichting in 1970.
De overname van beide kerken is in goede harmonie
gegaan met de Protestantse Gemeente Gaast-Ferwoude,
die de last van beide kerkgebouwen niet meer kon dragen.
Beide partijen zijn blij dat op deze manier de toekomst van
beide gebouwen is gegarandeerd en dat de kerken gebruikt
blijven worden.
De kerk van Ferwoude dateert in z’n huidige vorm uit 1767.
Waarschijnlijk werd toen de dertiende-eeuwse voorganger
van de kerk ingrijpend verbouwd. Maar er zijn ook
berichten dat de voorganger in 1762 werd afgebroken, en
dat de tufsteen werd verkocht aan de cementindustrie van Makkum. De kerk is in 1877 bepleisterd.
Toen kreeg de kerk aan de westkant ook een nieuw entreeportaal. De dakruiter is eigendom van de
Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest Fryslân.
De kerk van Gaast lijkt veel jonger dan hij is. De kerk
dateert vermoedelijk uit de veertiende eeuw, maar
werd in 1906 met kleine bakstenen ommetseld. Het
eikenhouten interieur dateert uit de achttiende eeuw.
In 1850 werd er een nieuw gewelf aangebracht. De
dakruiter dateert uit 1763 en is eigendom van de
Stichting tot Behoud van Monumenten in de
gemeente Súdwest Fryslân.
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Samen met een benoemde Plaatselijke Commissie willen we ervoor zorgen dat de kerken ook
gebruikt blijven, dat het ‘levende stenen’ blijven in het Friese landschap. Daar is in de dorpen ook
veel enthousiasme voor.
Het gebruik van de kerken
De Stichting vindt het belangrijk dat de 51 kerken een zinvolle bestemming krijgen. Het motto van de
Stichting is niet voor niets ‘levende stenen’. De invulling van deze bestemming is in de meeste
gevallen de verantwoordelijkheid van de Plaatselijke Commissie.
Om de vrijwilligers van de Plaatselijke Commissies te ondersteunen, is sinds 2010 een impresario
annex verhuurcoördinator werkzaam. Als professionele kracht genereert de impresario een
voortdurende stroom van ideeën die door de Plaatselijke Commissies ingezet kunnen worden bij het
organiseren van activiteiten in de kerken.
Daarnaast bemiddelt de impresario tussen Plaatselijke Commissies en mensen/partijen die een van
onze kerken voor een langere termijn willen huren, en neemt zij de organisatie van diverse
stichtingsactiviteiten voor haar rekening.
In 2018 is Joke Bakker uit Buitenpost begonnen als nieuwe impresario. Zij volgt Reina Hilarides op,
die dit werk acht jaar lang heeft gedaan.
Culturele Hoofdstad
In het jaar 2018 was er in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad ook veel aandacht voor de
Friese kerken. In 32 kerken werden er voorstellingen gehouden onder de noemer van Under de Toer.
Daar deden maar liefst 8 kerken aan mee die in eigendom zijn van onze Stichting. Het gaat om de
kerken van Boksum, Britswert (samen met Wiuwert), Haskerdijken, Huizum, Katlijk, Kortezwaag, Ter
Idzard en Wetsens. De voorstellingen waren in heel Fryslân een groot succes: bijna alle voorstellingen
waren uitverkocht. De Stichting is ervan overtuigd dat Under de Toer een belangrijke bijdrage heeft
geleverd aan het opnieuw zichtbaar maken van de kerken als een belangrijke ontmoetingsplek in het
dorp. De Stichting hoopt dat Under de Toer een vervolg krijgt, en zal daar waar mogelijk actief aan
meewerken.
Tsjerkepaad
De Stichting werkt al geruime tijd samen met Stichting Tsjerkepaad.
Deze stichting draagt er zorg voor dat iedere zomer 250 kerken in
Fryslân op zaterdag de deuren open zetten voor het publiek. Een
bijzonder fenomeen! In 2018 is Tsjerkepaad in juni van start gegaan
in Oldeberkoop. Op zaterdag 14 juli werd er traditiegetrouw een
gezamenlijke activiteit georganiseerd door Tsjerkepaad en de
Stichting Alde Fryske Tsjerken. Deze activiteit vond dit jaar plaats in Baard. Daar werd de Friese versie
van de voorstelling ‘Jezus’ van Helmert Woudenberg uitgevoerd voor belangstellenden.
In de verschillende kerken van de Stichting hebben in 2017 tenminste 150 culturele activiteiten
plaatsgevonden. Deze cijfers zijn ontleend aan de papieren ‘Uitagenda’ die in juni en december met
ons blad wordt meegestuurd. In de Uitagenda worden alleen die activiteiten opgenomen die tijdig
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aangemeld zijn. Het werkelijke aantal activiteiten ligt beduidend hoger; een onbekend aantal
activiteiten wordt na de deadline van de papieren Uitagenda nog georganiseerd en alleen via de
digitale Uitagenda op de website gepromoot, aangevuld door bekendmakingen op social media
(Facebook en Twitter).
Tsjemping
In een feestelijke bijeenkomst in april is 'Tsjemping' in Fryslân
officieel van start gegaan. Gedeputeerde Michiel Schrier van de
provincie Fryslân sloeg de eerste paal met het refugio-icoon bij
de kerk in Swichum in de grond. Maar liefst 12 kerken doen mee
met het bieden van een overnachtingsplek. Tien kerken van de
Stichting Alde Fryske Tsjerken bieden in 2018 onderdak aan
wandelaars en fietsers, die als pelgrim onderweg zijn.
De kerken van onze stichting die meedoen zijn: Zurich, Peins, Blessum, Boksum, Jorwert, Britsum,
Swichum, Foudgum, Sibrandahus en Terband. Het kerkje in Hiaure, dat in een aparte stichting zit,
doet ook mee. Mooi is ook dat de kerkenraad van de PKN Nicolaaskerk in Nijland besloten heeft mee
te doen. Dat is bijzonder, want het is een ''levende'' gemeente.
Pelgrims in het bezit van een pelgrimspas van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, een
stempelkaart van het Jabikspaad of de Camino der Lage Landen kunnen er gebruik van maken.
Donateurs van de Stichting Alde Fryske Tsjerken mogen er ook slapen, op vertoon van het magazine
'Alde Fryske Tsjerken'.
Kerken.frl
Fryslân heeft het meest ‘kerkdichte’ landschap van Europa. De kerken zijn beeldbepalend in het
landschap, maar lang niet altijd fysiek toegankelijk. De website kerken.frl biedt sinds eind juni een
unieke digitale beleving en toont foto’s, tekstuele informatie – en als het even kan – bewegend
materiaal, activiteiten en mooie verhalen.
Zaterdag 30 juni presenteerde de provincie Fryslân, in samenwerking met Stichting Erfgoed &
Publiek, de website tijdens de opening van Tsjerkepaad in Oldeberkoop. Een groot deel van de
kerken op deze website zijn (of worden) gekoppeld aan een unieke QR-code die op een bordje bij de
kerk zichtbaar is. Wie deze code met de smartphone scant, komt op een pagina van Kerken.frl over
de betreffende kerk. Overigens hebben de kerken die in eigendom zijn bij de Stichting Alde Fryske
Tsjerken al een 'eigen' QR-code, die verwijst naar www.aldefrysketsjerken.nl.
De Stichting Erfgoed en Publiek en de Stichting Alde Fryske Tsjerken hebben afgesproken op hun
sites naar elkaars websites te verwijzen.
Het adviseren van kerken in Friesland
Het komt geregeld voor dat kerken de Stichting om advies vragen over hun toekomst. Ook in 2018
heeft de Stichting verschillende adviserende en oriënterende gesprekken gevoerd met kerkelijke
gemeenten over de mogelijke overdracht van kerkgebouwen.
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De Stichting heeft verder regelmatig telefonisch of mailcontact met diverse kerkelijke gemeenten en
andere belanghebbenden: mensen die overwogen een leegstaande kerk te kopen (verwijzing naar
Adviesteam Fryske Tsjerken) of kerkelijke gemeenten die advies vroegen voor de overdracht van een
gebouw aan een dorpsstichting.
De Stichting Alde Fryske Tsjerken verwacht dat in de komende jaren een behoorlijk aantal kerken ter
overname zal worden aangeboden. We worden daarin bevestigd door een onderzoek in de
gemeente Súdwest-Fryslân. In die gemeente staan 160 kerken. Uit het onderzoek blijkt dat 20 van
deze kerken binnen nu en vijf jaar leeg komen te staan.
Samenwerking
De Stichting heeft ook in 2018 weer samengewerkt met de ‘buren’ in het Monumintehûs Fryslân.
Verder vindt regulier overleg plaats met de Stichting Tsjerkepaad, Stichting Organum Frisicum,
Stichting Folk en Tsjerke, Stichting Santiago aan het Wad, de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk
Beheer afdeling Friesland en het Platform Fryske Tsjerken.
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WERK IN UITVOERING
Een precisiewerkje: rouwborden Hegebeintum gerestaureerd
In de kerk van Hegebeintum is restaurator
Randolph Algera van Art Decor uit Heerenveen in
het verslagjaar druk bezig geweest met de
restauratie van de zestien ouwborden. Een
bijzondere klus, die met veel precisie is
uitgevoerd.
De kerk van Hegebeintum staat op de hoogste
terp van Nederland. In de kerk bevinden zich
zestien rouwborden van de voormalige bewoners
van het nabij gelegen landhuis Harsta State. De
zestien rouwborden vormen één van de grootste
collecties in het hele land.
Het is heel bijzonder dat de rouwborden
bewaard zijn gebleven. In de Franse tijd moesten
alle adellijke wapens uit openbare ruimten
verwijderd worden. Veel rouwborden zijn toen
vernietigd. Van 80 tot 90 procent van de
grafzerken zijn de familiewapens weggehakt. In
Hegebeintum zijn ze nog netjes aanwezig op de
zerk van de broer van ‘stedendwinger’ Menno
van Coehoorn. Het is een raadsel hoe de
rouwborden en zerken de Franse tijd hebben doorstaan. Het verhaal gaat dat de rouwborden naar
Harsta State zijn gebracht, en dat ze daar in de kelder of schuur zijn verstopt. De zerken zijn
vermoedelijk in de kerk gebleven en daar afgedekt.
De kerk van Hegebeintum trekt ieder jaar duizenden bezoekers, die veelal diep onder de indruk
raken van de veelzijdigheid van de rouwborden. Ook Randolph Algera, die de restauratie uitvoert, is
onder de indruk. In zijn rapport over de benodigde werkzaamheden schrijft hij: ‘De kerk ademt sfeer
en oudheid uit.’ Daar heeft hij bij het schoonmaken rekening mee gehouden.
Alle zestien rouwborden zijn aangepakt. Het werk bestond voor het grootste deel uit schoonmaken.
Ook is waar nodig bladgoud vervangen. Het resultaat is prachtig. De rouwborden stralen weer.
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3 Communicatie, fondsen- en donateurwerving
Een goede relatie met de achterban is van groot belang. De Stichting voelt zich in haar werk voor de
Friese kerken gedragen door de steun, moreel en financieel, van de bijna vierduizend donateurs én
van de (Friese) vermogensfondsen. Hun betrokkenheid is van onmisbaar belang. De Stichting doet er
daarom veel aan om de relatie met de achterban te versterken én te werken aan een nog breder
draagvlak voor het werk onder de (Friese) bevolking. De Stichting weet zich ook gesteund door een
groot aantal mensen en organisaties buiten Friesland.
Magazine
De Stichting heeft in 2018 opnieuw twee nummers uitgegeven van het donateursorgaan Alde Fryske
Tsjerken. De oplage is 4200 exemplaren. Dit magazine wordt toegestuurd aan circa 3800 donateurs,
en aan verschillende cultuurfondsen, musea, bibliotheken, notarissen en de fracties van Provinciale
Staten. Nieuwe donateurs krijgen het magazine ook toegezonden. Het magazine wordt samengesteld
door een bevlogen redactie onder leiding van hoofdredacteur Hans Willems.
Publiciteit
De Stichting heeft in 2018 een groot aantal persberichten uitgegeven, onder meer over:
•
•
•

De voor- en najaarsexcursies van de Stichting
De overnames van de kerken Gaast en Ferwoude
De restauratie van de wandborden in de kerk van Hegebeintum

Dit heeft geleid tot een groot aantal publicaties, met name in de Friese (online) media.
Website
De Stichting heeft een website (www.aldefrysketsjerken.nl) waarop veel informatie staat én wordt
gegeven over het werk en over de kerken in Fryslân. De website werd in 2017 23.473 keer bekeken;
in 2018 26.272 keer; een stijging van maar liefst 11,9 %. Een oorzaak voor deze forse stijging is
moeilijk te geven.
Bezoekers klikten, naast de homepage, verreweg het meest op onze pagina ‘Kerken’, waar
beschrijvingen staan van alle kerken die de Stichting in bezit heeft. Ook de Uitagenda wordt relatief
veel bekeken. De statistieken van de site worden bijgehouden via Google Analytics.
De website is meer dan alleen maar het visitekaartje van de organisatie. Het is ook hét medium
waarop nieuws wordt uitgewisseld. Daarnaast heeft de website een uitgebreide database met
achtergrondinformatie over de kerken in Fryslân en een agenda waarop zoveel mogelijk activiteiten
in de kerken worden aangekondigd. In het verslagjaar zijn de Plaatselijke Commissies opnieuw
aangemoedigd om al hun activiteiten op de website te zetten.
Via de website is het ook mogelijk om aan te melden voor de digitale nieuwsbrief. Deze wordt op
onregelmatige tijden verstuurd aan ongeveer 1.000 belangstellenden.
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Achter de website zit ook een Intranet-omgeving, waarin de Stichting communiceert met de
Plaatselijke Commissies. Deze manier van informatie en bestanden uitwisselen is in het afgelopen
jaar geëvalueerd met de Plaatselijke Commissies. Het communicatie-beleid is aan de hand van deze
evaluatie licht aangepast.
Excursies
De Stichting vindt het belangrijk om excursies te organiseren voor donateurs. Ook dit jaar werd in het
voorjaar en in het najaar een excursie gehouden langs de kerken van de Stichting. Dit wordt door de
donateurs bijzonder gewaardeerd.
Voorjaar- en najaarsexcursie
De voorjaarsexcursie voerde zaterdag 17 maart naar de kerken van Kûbaard, Iens en Spannum.
In het najaar waren de bezoekers op zaterdag 6 oktober te gast in drie prachtige kerken in
Leeuwarden: de Dorpskerk te Huizum, de Waalse kerk en de Grote of Jacobijner Kerk. Het was een
bijzondere excursie met prachtig orgelspel van Theo Jellema.
Donateursbijeenkomst
De Stichting Alde Fryske Tsjerken kijkt terug op een
bijzonder geslaagde donateursbijeenkomst in Britsum op
zaterdag 3 november. Op de donateursbijeenkomst
kwamen meer dan 110 mensen af; een teken van grote
betrokkenheid bij de Stichting. De aanwezigen werden door
waarnemend directeur Gerko Last bijgepraat over
kerkovernames, de restauratie van de kerk in Dedgum, de
actuele financiële zaken en het groot onderhoud aan 26 van
onze kerken.
Na de pauze hield Anneke B. Mulder-Bakker (em. UHD Middeleeuwse geschiedenis en Mediaevisitiek
aan de Rijksuniversiteit Groningen) een boeiende lezing over het thema ‘Geleefde vroomheid in de
Friese landen’. Zij ging in op de vraag: hoe komen de laat-romaanse kerken aan hun (heilige) namen?
Wie koos de heiligen als patroon voor kerk en dorp? Wat zagen de gelovigen in hen? Voorbij kwamen
de namen van Sint Maarten, Sint Nicolaas maar ook Margaretha en Catharina van Alexandrië. Ook
ontvouwde zij een eigen theorie over de muurschilderingen in de Johanneskerk van Britsum.
Na het verhaal van mevrouw Mulder namen veel donateurs de kans nog waar om een bezoek aan de
Johanneskerk te brengen, waar een levendig gesprek ontstond over het interieur van deze prachtige
kerk.
Donateurwerving
De Stichting hecht grote waarde aan een breed draagvlak onder de Friese bevolking. Daarom doet de
Stichting er ieder jaar veel moeite voor om nieuwe donateurs te verbinden aan het werk voor de
oude kerken. De Stichting heeft in 2018 onder meer geadverteerd en brieven en folders verspreid om
het werk onder de aandacht te brengen. Door omstandigheden is er in het verslagjaar minder
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aandacht aan werving besteed dan was gepland. Het totale aantal donateurs daalde daardoor licht,
van 3870 naar 3722.
Fondsenwerving
De Stichting heeft de donateurs in juni 2018 een tweede acceptgiro verstuurd met een oproep om
een extra bijdrage te geven voor het groot onderhoud aan 26 van onze kerken. De donateurs hebben
daarvoor ruimhartig gegeven. Daar zijn we blij mee. Mede dankzij de bijdrage van onze donateurs
kan dit werk in 2018 voortvarend worden opgepakt.
In 2018 is daarnaast verder gegaan met het werven van fondsen voor zogenoemde SIM-10 traject.
Dit betreft restauratie en onderhoud van een groot aantal van onze kerken voor de periode 2017 –
2022. Hiervoor is ongeveer 7 ton aan middelen nodig van fondsen. In 2017 werd al een aantal
fondsen benaderd. In 2018 is dit traject geïntensiveerd. Dit heeft ertoe geleid dat we in het
verslagjaar de conclusie konden trekken dat al het benodigde geld voor dit omvangrijke
onderhoudsprogramma binnen is.
Ook is begonnen met de fondsenwerving voor SIM-12; een cluster van 8 kerken waaraan in de
komende zes jaar groot onderhoud wordt gepleegd.
De Stichting heeft in 2018 diverse nalatenschappen en legaten mogen ontvangen. De
nalatenschappen zijn, conform het beleid van de Stichting, voor het grootste deel toegevoegd aan de
reserves.
Extra subsidie provincie Fryslân
In 2017 kende de provincie Fryslân de Stichting voor drie jaar lang een extra jaarlijkse subsidie toe.
Dit werd gedaan naar aanleiding van een motie van de Statenfractie van de FNP. In die motie werd
Gedeputeerde Staten ook gevraagd om een oplossing voor de lange termijn te zoeken voor de
jaarlijkse tekorten op de exploitatie van de Stichting. In het verslagjaar heeft de Stichting hierover
gesproken met de verantwoordelijk gedeputeerde. In verband met de verkiezingen van maart 2019
konden er geen toezeggingen voor de langere termijn worden gedaan. In een verzoekschrift aan alle
statenfracties heeft de Stichting in het najaar opnieuw de financiële situatie uit de doeken gedaan en
gevraagd om een structurele hogere subsidie. De hoop en verwachting is dat dit door de fracties
meegenomen zal worden in de coalitie-onderhandelingen na de verkiezingen.
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WERK IN UITVOERING
Restauratie kerk Dedgum in volle gang
In 2018 is er keihard gewerkt aan de restauratie van de kerk in
Dedgum. Op donderdag 21 juni onthulden voorzitter Jan
Balkema van de Plaatselijke Commissie in Dedgum en voorzitter
Jan Kersbergen van de Stichting Alde Fryske Tsjerken het
bouwbord.
Het restauratieplan is uitgewerkt door Kijlstra Brouwer
Architecten. De werkzaamheden worden uitgevoerd door
bouwbedrijf Jurriens Noord. totale begroting bedraagt ruim
700.000 euro. Het werk wordt mogelijk gemaakt door financiële
bijdragen van het Rijk, Provincie Fryslân, gemeente Súd West
Fryslân, diverse fondsen en donateurs van de Stichting Alde
Fryske Tsjerken.
De hervormde kerk is geheel opnieuw opgebouwd in 1889-1892. Deze ‘nieuwe kerk’ heeft een
oudere kerk vervangen en is ontworpen door architect J. van Reenen. De kerk staat op een ovaal
kerkhof gelegen op een lage terp, iets verhoogd te opzichte van de omgeving.
De kerk in Dedgum verkeerde al langere tijd in een slechte staat. De Stichting Alde Fryske Tsjerken
nam de kerk op 21 november 2014 over van de Protestantse Gemeente Tjerkwerd-Dedgum. De
middelen die de Stichting meekreeg, waren niet toereikend om snel tot restauratie over te kunnen
gaan.
Met de dorpsbewoners van Dedgum is in de afgelopen jaren gesproken over nieuwe gebruiksmogelijkheden. Naast de maandelijkse kerkdiensten wil Dedgum graag dat de kerk als dorpshuis
gebruikt kan worden. Dorpsfeesten, verjaardagpartijen, oud- en nieuw, de nieuwjaarsborrel e.d.
kunnen straks in de kerk worden gehouden. De kerk zal daardoor veel meer als ontmoetingsplek
voor het gehele dorp fungeren. Hiervoor heeft architectenbureau Kijlstra & Brouwer uit
Beetsterzwaag een plan uitgewerkt.
Om de kerk ook geschikt te maken als dorpshuis wordt de huidige ruimte die bezoekers betreden als
ze de kerk binnenkomen, vergroot. Daarvoor is de muur verplaatst. Met die verplaatsing ontstaat
een ontmoetingsruimte die als vergaderzaal kan worden gebruikt. Daarnaast blijft de kerkzaal groot
genoeg om activiteiten te kunnen houden. Naast de toren wordt een nieuw ‘baarhokje’ aangebracht.
Hier stond vroeger ook al een baarhokje maar deze is afgebroken t.b.v. funderingsherstel. In dit
nieuwe baarhokje wordt een toilet gecreëerd.
In de toren wordt ook een Bêd en Brochje gerealiseerd, die gerund zal worden door de Plaatselijke
Commissie. Als extra attractie wordt in de toren ook een uitkijkpunt gerealiseerd. De
werkzaamheden worden naar verwachting in het voorjaar van 2019 afgerond.
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4. Personeel, organisatie en financiën
De Stichting Alde Fryske Tsjerken is een organisatie die met een klein en gemotiveerd team veel werk
verzet voor de monumentale kerken in de provincie.
De functies binnen de Stichting per 31 december 2018 zien er als volgt uit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Directeur (0,8 fte)
Bouwkundige (0,6 fte)
Administratief medewerker (0,5 fte)
Administratief medewerker (0,1 fte)
Controller (0,2 fte)
Secretaresse (0,6 fte)
Secretaresse (0,6 fte)
Impresario (0,4 fte)

In 2018 is besloten de functie van de Impresario te vergroten naar 0,6 fte.
Er wordt door vrijwilligers veel werk verzet door de Stichting. Dat geldt onder meer voor de leden
van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur. Ook zijn enkele vrijwilligers wekelijks op kantoor
aanwezig om ondersteunende werkzaamheden te verrichten. Al deze mensen ontlenen hun “drive”
aan het “hebben van een hart” voor de Friese kerk.
De vrijwilligers vertegenwoordigen een aanzienlijke waarde. De gekapitaliseerde waarde van hun
inzet komt overeen met de kosten van een flink aantal arbeidsplaatsen. Het bestuur van de Stichting
beseft terdege dat zonder de betrokkenheid van deze mensen haar wens om het kerkenbezit als een
verzameling “levende stenen” te “exploiteren”, praktisch onuitvoerbaar is.
Er hebben zich in 2018 enkele personele wijzigingen op het bureau voorgedaan. In het verslagjaar is
afscheid genomen van de secretaresses Laura Branger en Ineke Kleefstra. Ibelien Nienhuis is
aangenomen als nieuwe secretaresse. Joke Bakker is begonnen als impresario.
Wegens ziekte van de directeur zijn de directietaken in het grootste deel van 2018 waargenomen
door Gerko Last, die als adviseur fondsenwerving en communicatie al enkele jaren actief was voor de
Stichting.
Bestuur
Het stichtingsbestuur is onderverdeeld in het Dagelijks Bestuur (5 leden) en het Algemeen Bestuur
(14 leden, onder wie de leden van het Dagelijks Bestuur).
Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 2018 10 keer officieel. Tussendoor was er geregeld informeel
overleg. Het Algemeen Bestuur vergaderde tweemaal. Besproken werden onder meer de jaarcijfers,
de begroting, het beleggingsbeleid, de mogelijke overdracht van kerkgebouwen en een veelheid aan
andere zaken.
In het verslagjaar is afscheid genomen van penningmeester Drs. H. Oosterhoff. Zijn taak is
overgenomen door mw. Drs. Ir. J.C. Lens. Zoals eerder gememoreerd heeft het bestuur ook afscheid
moeten nemen van Ir. J.D. Niemeijer. In 2019 is dhr. M. Weerd benoemd als zijn opvolger.
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De samenstelling van het Dagelijks Bestuur was per 31 december 2018 als volgt:
Drs. J. Kersbergen, Wommels, voorzitter
Mw. Drs. Ir. J.C. Lens, Hempens, penningmeester
Drs. J.-M. Postma, Huizen (Crailo), vicevoorzitter
Mr. E.L. Veerman, Oudega (Sm), lid
Ir M. Weerd, secretaris

De overige leden van het Algemeen Bestuur waren per 31 december 2018:
Prof. dr. S. de Blaauw, Slochteren

Mr. P. van Schravendijk, Suwâld

Dhr. H. Broekhuizen, Heerenveen

Ir. R.J. Wielinga, Heerenveen

Drs. H. ten Hoeve, Stiens

Ir. H. de Zeeuw, Leeuwarden

Dhr. T. van Popta, Nijland

Dhr. M. Zwartelé, Húns
Dhr. H. de Groot, Tjerkwerd
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Financiën

Balans per 31 december 2018
(bedra gen x €)

31-12-2018

31-12-2017

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

1.325.200
414.143
1.739.343

792.119
302.763
1.094.882

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

1
111.978
6.939.122
7.051.101

1
44.459
6.381.719
6.426.179

Totaal activa

8.790.444

7.521.060

Eigen vermogen
Reservefonds
Algemene reserve
Bestemmingsfondsen
Totaal eigen vermogen

0
1.596.796
5.886.818
7.483.615

2.500.000
933.417
2.697.622
6.131.039

Langlopende schulden

0

13.551

Onderhanden projecten

867.879

1.136.318

Kortlopende schulden en overlopende passiva

438.952

240.154

8.790.444

7.521.060

Activa

Passiva

Totaal passiva
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Staat van baten en lasten 2018
(bedra gen x €)

2018

2017

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten voor onderhoud en restauraties
Subsidie Rijksdienst Culureel Erfgoed
Subsidie Provincie Fryslân
Cultuurfondsen etc.
Eigen bijdrage

942.265

121.553
292.992
258.755
173.528

Subsidie provincie Fryslân - basisorganisatie
Inkomsten uit eigen bezit
Baten uit beleggingen
Overige baten
Totaal van de baten

261.762

359.536
96.799
94.830
166.546
846.827

717.711

268.300
165.871
255.315
405.125

201.300
194.157
81.493
1.662.718

2.883.703

3.119.141

1.022.588

2.392.266

69.961

80.829

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Werving baten
Beheer en administratie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Afschrijvingskosten
Bestuurskosten
Adviseurskosten
Overige kosten

294.772
35.652
14.260
13.959
45.102
34.833

247.256
38.139
8.133
8.633
47.818
43.904
438.578

393.883

Totaal van de lasten

1.531.127

2.866.978

Saldo van baten en lasten

1.352.576

252.162

1.050.912
0
301.664
1.352.576

213.223
-76.473
115.412
252.162

Verwerking van het saldo van baten en lasten
toevoegi ng + / onttrekki ng -

Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Totaal verwerking van het saldo van baten en lasten
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