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                                                                        Spannum, december 2021 

Nieuwsbrief Hervormde Gemeente Spannum-Edens. 
Middels deze nieuwsbrief informeren we de leden van de Hervormde Gemeente 

Spannum-Edens en de 

dorpsgenoten in Spannum en 

Edens over het wel en wee van 

onze kerkelijke gemeente in 2021 

en we kijken tevens even vooruit 

naar het komende jaar. 

Corona in 2021. 

Corona heeft ook in 2021 veel 

invloed gehad op het houden van 

kerkdiensten in 2021. Er zijn een 

hele tijd geen kerkdiensten gehouden en er zijn tijden geweest dat er wel 

kerkdiensten konden worden gehouden onder voorgeschreven 

coronavoorwaarden, waarbij de voorwaarden steeds wisselden van een klein 

beetje beperkend tot zeer beperkend.   

We hebben weinig met elkaar gezongen en Anna  Valkema was diverse malen 

onze voorzanger, we hebben weinig met elkaar koffie gedronken en we hebben 

steeds op 1,5 meter afstand van elkaar in de kerk gezeten. 

We hebben weinig bijeenkomsten kunnen regelen en hebben veel berichten aan 

onze leden gestuurd waarin we u hebben geinformeerd over de steeds 

gewijzigde beperkende omstandigheden, 

De kerkenraad heeft als beleidslijn dat de adviezen van de PKN zo goed mogelijk 

worden opgevolgd 



Nieuwe predikant. 

Nadat we weer officieel vacant waren geworden hebben we  weer een 

beroepingscommissie gezamenlijk met de Anna Tsjerke in Winsum in het leven 

geroepen en dat heeft ertoe geleid dat medio 2021 deze  commissie aan de 

kerkenraden heeft geadviseerd om Ds. Klaas van 

Marrum predikant te Veenwouden te beroepen  als 

voorganger in Spannum – Edens en Winsum.   

Nadat de leden van de gemeente hebben 

ingestemd met het beroepen van Ds. van Marrum 

heeft de bevestiging op 24 oktober 2021 plaats 

gevonden in een nagenoeg volle kerk We 

zijn blij dat we weer voor 50% een predikant 

hebben in Spannum –Edens en dat de pastorie in 

Spannum weer door onze predikant en zijn vrouw 

wordt bewoond. 

Samenwerking met Liesbet Geijlvoet beëindigd. 

Het weer bevestigen van een nieuwe predikant betekent ook dat we dit jaar na 

de bevestigingsdienst afscheid hebben genomen van Liesbet Geijlvoet. 

Ze heeft ons enige tijd pastoraal bijgestaan en heeft als consulent het 

beroepingswerk van onze gemeente begeleid. 

Ds. Geijlvoet heeft op plezierige wijze ons enige jaren bijgestaan. 

 

Kerkkaatsdag. 

     Op 20 juni 2021 hebben we in 

samenwerking met de Kaatsvereniging weer 

een Kerkkaatsdag 

gehouden.  

Onder zomerse 

omstandigheden 

hebben we als kerk 

en als dorp deze 

activiteit weer gezamenlijk kunnen vieren en de 

belangstelling was groot.   

Ds. Ypma uit Franeker , die de start van de 

kerkkaatsdag met een dienst te velde heeft verzorgd, 

moest even wennen aan het feit dat zijn preek met 



instemmend geloei van de koeien in het belendende perceel 

plaats vond, maar is daar vervolgens ruimschoots in geslaagd op 

deze vaderdag.   

We kunnen terugzien op een fijne en inspirerende dag. 

De kerkenraad zal deze activiteit vooralsnog in de jaarlijkse 

agenda opnemen. 

 

 

Afscheid van Doede de Vries. 

          We hebben in 2021  geen verkiezingen gehouden, omdat van geen enkel 

kerkenraadslid de zittingstermijn was verstreken.  

Wel is  Doede de Vries afgetreden als bestuurslid van de stichting 

Vermogensbeheer in de november vergadering van de stichting. 

Doede heeft 8 jaar deze functie bekleed , waarvoor onze hartelijke dank. 

 

Kerkenraad 

 We zijn als kerkenraad blij dat we 9 van de 10 functies in de kerkenraad 

hebben vervuld. We hebben alleen een vacature voor ouderling. Ook deze functie 

willen we graag nog vervullen, opdat we als kerk en als dorp met een volledige 

kerkenraad onze kerk in het dorp in stand houden. 

Het met elkaar kerkdiensten organiseren en overige activiteiten die passen bij 

het kerk zijn geeft de kerkenraadsleden een goed en blij gevoel en dit gevoel 

zouden we ook graag willen delen met een lid van onze kerk die de openstaande 

vacature wil vervullen. 

Heeft u daar wel zin in. ?  Meld u aan bij de kerkenraad. 

 

Aantal kerkdiensten in Spannum-Edens en aanvangstijden 

Nu wij geen fulltime predikant meer hebben en verder gaan met een bezetting 

van 50% , heeft de kerkenraad zich ook nader beraden hoeveel kerkdiensten we 

in Spannum-Edens gaan houden. 

We  hebben besloten om de week een kerkdienst te houden in Spannum – Edens. 

Eenmaal per twee maanden wordt er een dienst in Edens gehouden. 

Ds. van Marrum zal 15 keer voorgaan in onze gemeente en 15  keer in de Anna 

Tsjerke in Winsum. 

De kerkdiensten bij bijzondere diensten zullen in overleg met Winsum worden 

vastgesteld. 



In de wintermaanden zal een aantal malen een dienst om 11.00 uur beginnen, 

wanneer Ds. van Marrum dan om 9.30 uur in Winsum voorgaat. 

Kerk open op zaterdag in de zomer. 

Afgelopen jaar is de kerk een aantal zaterdagen 

open geweest voor bezoek en daarbij is aansluiting 

gezocht bij Tsjerkepaad.   

 Diverse mensen hebben daarvan gebruik gemaakt. 

Pastoraal werk. 

De ouderlingen Rommy Jorritsma en Reinder 

Bakker hebben  getracht in de tijd van vacant zijn het pastorale werk zo goed 

mogelijk te vervullen. 

Regelmatig zijn leden van de kerk en/of dorpsgenoten bezocht of hebben een 

attentie ontvangen dan wel een bos bloemen wanneer daar aanleiding voor was. 

De ouderlingen werden in dit werk bijgestaan door de bloemen dames in 

Spannum door Joke Heuzinkveld en Coby Strikwerda en in Edens door Klaske 

Noordmans. 

Overlijden Ds. A. Donker –Kremer. 

       Op 23 juli 2021  is Ds. Anja Donker- Kremer overleden in Hoogersmilde, die  

zo kort nadat ze in 2019 hier als predikant was bevestigd ernstig ziek werd.   

In Hoogersmilde heeft ze nog alles 

geprobeerd zo lang mogelijk bij haar man en 

kinderen te zijn maar toch kwam het einde 

nog vrij snel. 

De kerkenraad heeft de begrafenis in 

Hoogersmilde bijgewoond.   

Verkoop grond aan Gemeente voor nieuw 

bouwplan in Spannum. 

   Dorpsbelang Spannum tracht in overleg 

met  de Gemeente Waadhoeke een nieuw 

bestemmingsplan voor Spannum te 

realiseren voor nieuw bouw van woningen.  

De gemeente had de meeste grond voor dat 

plan reeds in bezit, maar daar het plan 

groter werd dan eerst gedacht moest extra grond van de Stichting 

Vermogensbeheer worden aangekocht. 

De stichting heeft daartoe besloten en de kerkenraad heeft daarmee ingestemd 



en ook pachter J. de Vries uit Kubaard heeft met een voortijdige beëindiging 

van de pacht ingestemd. 

De Stichting heeft als voorwaarde bij de verkoop een optierecht bedongen. 

Nieuwbouw pastorie 

     In het verlengde van de verkoop hebben de kerkrentmeesters voor gesteld 

de oude monumentale pastorie op termijn te 

koop aan te bieden en een nieuwe moderne 

pastorie te bouwen in het nieuwe bouwplan 

 

 

 

 Benoeming controleurs jaarrekeningen. 

      Het conform de regels van de PKN administreren van de financiën met FRIS 

en het inrichten van de diverse bestuur onderdelen van de kerk om aan de   

gevraagde  Administratieve Organisatie van de PKN te voldoen is tegenwoordig 

geen sinecure.   

De kerkenraad tracht de voorschriften daar 

waar mogelijk toe te passen. 

De controle van jaarrekeningen moet 

plaatsvinden door twee onafhankelijke 

deskundigen, die zijn benoemd door de 

kerkenraad en zij zijn gehouden de controle 

volgens vaste richtlijnen uit te voeren. 

We zijn erin geslaagd om twee gemeenteleden 

te vinden, die bereid zijn de komende jaren de 

jaarrekeningen van de Diaconie en de 

Stichting Vermogensbeheer Hervormde 

Gemeente van Spannum te controleren te 

weten Lieuwe Wijnia en Tamme Hansma. 

De jaarrekening van de kerkrentmeesters van 

Edens wordt gecontroleerd door Arjen Noordmans en Jan Strikwerda. 

Allen zijn benoemd door de kerkenraad. 

De jaarrekening van de kerkrentmeesters van Spannum wordt gecontroleerd 

door de directie van de KKA. 

 

 



Wel en wee. 

       De kerkenraad heeft besloten maandelijks “ een kerkbrief” aan alle leden te 

doen toekomen, waarin de kerkdiensten voor de volgende maand worden vermeld 

en waar het wel en wee van onze leden en onze dorpsgenoten wordt opgenomen.                                 

Vooruitblik   

 

Internet. 

      De kerk zal worden aangesloten op internet. Dat vergroot de mogelijkheden 

om in de kerk gebruik te  maken van ons TV- scherm. 

We bekijken voorts of we de plaats van het beamerteam in de kerk moeten 

wijzigen. 

                                                  

De kerkenraad Hervormde Gemeente Spannum-Edens. 

Klaas van Marrum, predikant 

Reinder Bakker, ouderling en scriba. 

Rommy Jorritsma-Poelstra ouderling. 

Afke Wijnia-Siderius, diaken 

Doeke Harkema, diaken 

Yvon Hanenburg –Seinen, diaken 

Adde Klaas de Boer, ouderling kerkrentmeester en preses 

Jorrit Jorritsma ouderling-kerkrentmeester 

Ype Breeuwsma, ouderling-kerkrentmeester 

Jelle Bouma, kerkrentmeester 

Jan Noordmans, kerkrentmeester 

Jos Noordmans- Jonker, kerkrentmeester 

 

 


