Jaarverslag 2013 van de Stichting "Tsjerken Bitgum en Ingelum"
Na een lange en gedegen voorbereiding heeft op zondag 10 februari 2013 de officiële overdracht
plaatsgevonden van de kerkgebouwen en begraafplaatsen in Bitgum en Ingelum. Tevens kregen wij in
bezit diverse percelen grond en financiële middelen. De ondertekening was een plechtig moment en
vormde de afsluiting van een ingewikkeld traject tot ontvlechting van de onroerende en roerende
goederen van de kerkelijke gemeente naar de nieuwe stichting.
Er ligt nu een stevig fundament om de historische gebouwen en begraafplaatsen voor de
dorpsgemeenschappen van de trije doarpen in de toekomst te behouden.

Overleg
Het stichtingsbestuur is vijf keer bijeen geweest. Tevens heeft er overleg plaats gevonden met de
vrijwilligers.

Gebouwen
Het onderhoud van beide kerken is op peil. Periodiek worden controles uitgevoerd door de
Monumentenwacht. Tevens zitten beide kerken in een subsidieregeling en hierbij worden wij
geadviseerd door de stichting "Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland"

Begraafplaatsen
Bitgum
Een mooi onderhouden begraafplaats is het visitekaartje voor de kerk en haar omgeving. In Bitgum is
nieuw grind op de paden aangebracht en is een zitbankje geplaatst. Verder is bij de invalidenopgang
een fraai hekwerk geplaatst. Het afsluitende draaihek moet nog worden geplaatst.
We kregen van de familie Fokkema het verzoek twee graven (R26-13 en R26-14) aan te merken met
"eeuwigdurende grafrust". In deze twee graven liggen vier kinderen begraven die tijdens een Engels
bombardement in de 2e oorlog zijn omgekomen. Gezien het karakter en omstandigheden van deze
trieste gebeurtenis heeft het bestuur hiermee ingestemd.
Ingelum
Hier is sprake van enig achterstallig onderhoud. Er ligt nu een plan om het geheel terug te brengen in
de oorspronkelijke staat. Dit plan zal afhankelijk van de beschikbare middelen gefaseerd worden
uitgevoerd en te beginnen in het jaar 2014.
Reglement begraafplaatsen
Het reglement is aangepast aan de laatste stand van zaken en wordt gepubliceerd op de website.

Landerijen
Het beheren van de landerijen is gecompliceerd en vergt deskundigheid. Het bestuur heeft besloten
het beheer van de landerijen onder te brengen bij Agri Vastgoed te Leeuwarden.

Activiteiten








Tsjerkepaed
In de periode van 6 juli tot en met 25 augustus zijn beide kerken geopend geweest en vele
bezoekers hebben de kerken kunnen bewonderen
Nationale orgeldag op 14 september
Het orgel van Bitgum is deze dag bespeeld door organist Cees Dijkstra.
Culturele activiteiten
Er zijn onder auspiciën van plaatselijke initiatieven (Muziekmoeting, Culturele Commissie Ingelum)
diverse activiteiten verzorgd. Wij proberen met hen voor de toekomst afspraken te maken zodat
er qua programmering geen overlappingen gaan plaatsvinden. Daar waar mogelijk zullen wij zelf
ook initiatieven nemen.
Kerstzangdienst
Door ons is volgens afspraak een kerstboom voor de kerk in Bitgum aangeschaft en door ons
versierd.

Financiën


We mochten legaten en giften ontvangen van wijlen Arjen Brouwer, de heer Schat uit Amsterdam
en een inwoner uit Bitgummole.

Organisatie

Het bestuur van de Stichting "Tsjerken Bitgum en Ingelum" bestaat thans uit:
Jetze Reijenga - St. Annaparochie
Frans Dijkstra - Bitgum
Laurens Braaksma - Bitgum
Bettie Schaafstal - Ingelum
Jetty van der Plaats - Ingelum
Jan Sake Rondaan - Bitgummole
Reintsje van der Schaaf - Bitgum

voorzitter
secretaris
algehele controle en jaarrekening
penningmeester
pr / vrijwilligers / agendabeheer
werving financiële middelen
cultuur

