
Jaarverslag 2021 van de Stichting "Tsjerken Bitgum en Ingelum"   
 

Overleg 

Als gevolg van de Covid epidemie is het overleg ook in 2021 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.  

Naar aanleiding van bovengenoemde rapportage is groot onderhoud uitgevoerd aan beide kerken in 

Bitgum en Ingelum. Beide gebouwen zijn geschilderd door het bedrijf Wits uit Dokkum.  

Bouwkundig herstelwerk is uitgevoerd door de firma Olivier uit Holwerd.  

    

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.  

Onze vrijwilliger Rintsje Dijkstra is in 2021 gestopt met zijn werkzaamheden op de begraafplaats in 

Ingelum. Fijn dat we Jan Bijlsma en John Riezebos bereid hebben gevonden de werkzaamheden over 

te nemen.  

  

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 en landerijen 

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.   

 

Diversen 

Het oorspronkelijk door de toenmalige predikante D.A. Groneman geschonken Alexandre harmonium 

was de laatste jaren in bezit van Bert Prins. Wij zijn zeer content met zij geste om het harmonium weer 

aan ons over te dragen.  

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 

  

  


