
 

Jaarverslag 2015 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, is een vergadering bijgewoond van de Stichting Behoud Torens in de 

Gemeente Menameradiel en is er informatief overleg geweest met de PKN-gemeente.    

 

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" (SBKF). Naar aanleiding van een 

overleg met de SBKF is besloten het nodige onderhoud in het jaar 2016 uit te gaan voeren.  

In de kerk van Bitgum zijn de gordijnen na een jarenlange gebruik vervangen door nieuwe 

exemplaren. In de kerk van Ingelum is de toiletruimte gerenoveerd. Al met al zie e.e.a. er weer netjes 

uit.  

 

 

Begraafplaatsen 

Bitgum 

Hier is het hekwerk geplaatst bij de invalidentoegang en er is een pad aangelegd naar de ingang van 

het kerkgebouw aan de zuidzijde.  

 

Ingelum 

Hier zijn de renovatiewerkzaamheden thans voorlopig afgerond. De beplanting is aangelegd, een 

containerhokje geplaatst en als laatste is het toegangspad naar het kerkhof bestraat. Er liggen nog 

een aantal wensen en deze zullen zo mogelijk na 2017 worden uitgevoerd.  

  

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 

 

 

 Stemlocatie; voor het eerst hebben wij de kerk van Bitgum aan de Gemeente beschikbaar gesteld 

als stemlocatie voor de Provinciale verkiezingen op 18 maart 2015. 

 Stipelroute; op 30 mei hebben we medewerking verleend aan dit wandel- culturele evenement. 

 Tsjerkepaed 

In de maand augustus zijn beide kerken geopend geweest en vele bezoekers hebben de kerken 

kunnen bewonderen  

 Nationale orgeldag op 12 september 

 Culturele activiteiten 

Dit onderdeel is nog niet uit de verf gekomen. We gaan hier in 2016 met extra energie mee aan  

de slag met als doelstelling het maken van een plan van aanpak in 2016 en met uitvoering vanaf 

het jaar 2017. 

 Diverse activiteiten waaronder een huwelijksvoltrekking op 31 december 2015 in de kerk van 

Ingelum. 



 

Financiën 

 We mochten legaten en giften ontvangen van een aantal bewoners en oud-bewoners van onze 

drie dorpen.  

 

  

Organisatie 

  

Vrijwilligers; Jappie Atsma is eind 2015 gestopt als koster van de kerk van Bitgum en we  

hebben John Riezebos bereid gevonden hem op te volgen.  

 

Het bestuur van de Stichting "Tsjerken Bitgum en Ingelum" bestaat thans 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 

Reintsje van der Schaaf - Bitgum  cultuur (gestopt per 10 december 2015) 

Itty Riezebos - Bitgum    cultuur (gestart per 10 december 2015) 

 

  

  


