Jaarverslag 2014 van de Stichting "Tsjerken Bitgum en Ingelum"
Overleg
Het stichtingsbestuur is vier keer bijeen geweest. Tevens heeft er overleg plaats gevonden met de
vrijwilligers en met Tsjerkepaed en is een vergadering bijgewoond van de Stichting Behoud Torens in
de Gemeente Menameradiel. Ook is acte de presence gegeven bij de installatie van de nieuwe
dominee van de PKN-gemeente mevrouw F. Haverschmidt.

Gebouwen
Het onderhoud van beide kerken is op peil. Periodiek worden controles uitgevoerd door de
Monumentenwacht. Beide kerken zitten in een subsidieregeling en hierbij worden wij geadviseerd
door de stichting "Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland".
Na bijna 40 jaar "dienst" te hebben gedaan zijn de gordijnen in de kerk van Bitgum door nieuwe
vervangen. De oude exemplaren zijn geschonken aan de stichting Dorkas en krijgen een tweede
leven.

Begraafplaatsen
Bitgum
Een mooi onderhouden begraafplaats is het visitekaartje voor de kerk en haar omgeving.
In navolging van de graven van de familie Fokkema is ook het oorlogsgraf van Jacob van der Plaats
door onze stichting geadopteerd. Er zijn nog een aantal oorlogsgraven en met de nabestaanden van
deze families zal in 2015 contact mee worden opgenomen of zij de graven ook willen overdragen.
Ingelum
Hier was sprake van achterstallig onderhoud. Begin 2014 is een begin gemaakt voor herstel met het
snoeien van bomen en heggen. In de komende jaren zullen de vervolgfases worden uitgevoerd.
Reglement begraafplaatsen
Het reglement is op enkele punten aangepast aan de laatste stand van zaken. Publicatie van het
reglement op de website en op verzoek op papier verkrijgbaar.
Registratiesysteem begraafplaatsen
Er is een nieuw softwarepakket aangeschaft die het mogelijk maakt op efficiënte wijze de
begraafplaatsen te beheren.

Landerijen
Het beheren van de landerijen vraagt deskundigheid. Het beheer van de landerijen is ondergebracht
bij Agri Vastgoed te Leeuwarden. Zij hebben ons geadviseerd 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 en onze drie dorpen.
Activiteiten




Tsjerkepaed
In de maand augustus zijn beide kerken geopend geweest en vele bezoekers hebben de kerken
kunnen bewonderen
Nationale orgeldag op 13 september



Culturele activiteiten
Er zijn diverse gesprekken gevoerd om te komen tot nieuwe initiatieven die er toe moeten leiden
dat er meer activiteiten in beide kerken worden georganiseerd. Dit is geen gemakkelijke opgave
omdat er bijzonder veel concurrentie is vanuit omliggende dorpen. Hierdoor wordt de spoeling
dun. Dit blijkt o.a. uit de tegenvallende bezoekersaantallen in meerdere kerken uit onze directe
omgeving.

Financiën


We mochten legaten en giften ontvangen van een drietal bewoners en oud-bewoners van onze
drie dorpen.

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

