
Jaarverslag 2020 van de Stichting "Tsjerken Bitgum en Ingelum"   
 

 

Overleg 

Als gevolg van de Covid epidemie is het overleg in 2020 minimaal geweest. Het stichtingsbestuur is 

twee keer bijeengeweest en ook heeft een overleg plaatsgehad met onze stichting en de moderamen 

van de PKN-gemeente. Als gevolg van de geschetste omstandigheden is geen vergadering gehouden 

met onze vrijwilligers.   

 

Gebouwen 

De onderhoudssituatie van beide kerken is goed. Het noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd aan 

de hand van de rapportages van de Monumentenwacht en adviezen van de stichting  

SBKG Noord-Nederland.  

 

Kerk in Bitgum 

De restauratie van het orgel is afgerond.  De werkzaamheden bestonden uit het opnieuw “beleren” 

van de windkast en het opknappen van de orgelpijpen. Deze pijpen zijn gepoetst en weer verguld. De 

totale kosten bedragen ruim € 50.000,- en de financiering ervan is dankzij de ondersteuning van 

diverse fondsen en de Provinsje Fryslân tot stand gekomen.  

Een ander heugelijk feit is het aanbrengen van de tweede luidklok in de toren. De klok is geleverd 

door de Koninklijke Eysbouts te Asten. Eigenaar van de toren is de Stichting Monumenten 

Waadhoeke die het grootste deel van de financiering op zich heeft genomen. Onze stichting heeft een 

belangrijke financiële injectie gedaan om het project te kunnen realiseren. Na 77 jaar werden op 

woensdagavond 25 maart om 19.00 uur de beide klokken weer geluid.  

 

Kerk in Ingelum 

De restauratie van zowel de preekstoel alsmede de avondmaaltafel is afgerond. Tevens is het 

avondmaalbankje weer terug in de kerk nadat deze in 1957 was verkocht aan de Ottema Kingma 

Stichting. Er is een meerjarige bruikleenovereenkomst met deze stichting gesloten.  

Het “ensemble” (preekstoel, avondmaaltafel, avondmaalbankje) is dus weer compleet en volgens 

deskundigen is dit een unieke combinatie.  

   

Begraafplaatsen 

Regelmatig onderhoud is van groot belang voor onze begraafplaatsen in Bitgum en Ingelum. De 

begraafplaatsen vormen met de kerken het visiteplaatje van onze dorpen. Het onderhoud wordt 

gepleegd door onze vrijwilligers en voor grote onderhoudswerkzaamheden worden derden 

ingeschakeld.  

  

Landerijen  

Het beheren van de landerijen vraagt deskundigheid. Het beheer van de landerijen is ondergebracht   

bij Agri Vastgoed te Grou. Zij adviseren ons bij het verlengen en of opnieuw vastleggen van een 

aantal erfpachtcontracten. Uitgangspunten voor het toewijzen van percelen grond zijn: het moet een 

agrarische bestemming krijgen door bedrijfsmatige agrariërs en bij voorkeur afkomstig uit onze drie 

dorpen. 

 

Bebouwde percelen grond met erfpacht 

In Ingelum beschikt de stichting over een relatief groot aantal percelen met erfpacht. Het beleid van de 

stichting is dat de bewoners in de gelegenheid worden gesteld deze grond tegen aantrekkelijke 

voorwaarden kunnen kopen.   

 

 

 



 

Diverse activiteiten / informatie 

 

 Bij de kerk van Bitgum is een AED-apparaat geplaatst en onze stichting heeft hiervoor een 

financiële bijdrage aan bijgedragen. Een mooi gezamenlijk initiatief met Doarpsbelang Bitgum.  

 

Financiën 

 We mochten ook dit jaar weer enkele giften ontvangen.  

  

  

 

Het bestuur van de Stichting "Tsjerken Bitgum en Ingelum" bestaat uit:  

 

Jetze Reijenga - St. Annaparochie  voorzitter 

Frans Dijkstra - Bitgum    secretaris 

Laurens Braaksma - Bitgum   algehele controle en jaarrekening 

Bettie Schaafstal - Ingelum   penningmeester 

Jetty van der Plaats - Ingelum   pr / vrijwilligers / agendabeheer 

Jan Sake Rondaan - Bitgummole  werving financiële middelen 

Itty Riezebos - Bitgum    cultuur  

 

  

  


