Hervormde Gemeente Spannum Edens.
---------------------------------------------------------------------Nieuwsbrief Hervormde Gemeente Spannum-Edens maart 2018.
Middels deze nieuwsbrief informeren we de leden en de dorpsgenoten van de
Hervormde Gemeente Spannum-Edens over het wel en wee van onze gemeente in
het afgelopen jaar en we kijken tevens even vooruit naar het komende jaar
1. Belevingsspektakel “It Kistke van Sybrant Roorda.
De belangrijkste gebeurtenis het afgelopen jaar was de uitvoering van het
belevingsspektakel in zes uitvoeringen. Geweldig hoe we met elkaar in Spannum
aan deze uitvoering vorm hebben gegeven onder leiding van het bestuur van de
speciaal voor dit gebeuren opgerichte stichting “Meiinoar “
Ook als kerk is dit voor ons een belangrijke gebeurtenis geweest. Het eerste en
het laatste onderdeel van dit gebeuren vond plaats in en nabij de kerk.
Vele dorpsgenoten en mensen van buiten Spannum hebben dan ook kunnen
genieten van onze net gerestaureerde prachtige Remigius kerk.
Bijna alle mensen in dit dorp, die in staat waren mee te werken aan de
totstandkoming van dit spektakel, hebben een bijdrage geleverd aan de
uitvoeringen.
Heel fijn is het om te voelen hoe wij als dorpsbewoners van Spannum en Edens
met elkaar verbonden zijn en ons daar wel bij voelen.
Onze kerk maakt deel uit van de totale dorpsgemeenschap en dus is het van
belang dat wij als kerk aan deze belangrijke acties in het dorpsleven deelnemen.
2. Preekrooster.
In 2017 zijn we begonnen met een rooster, waarin per zondag slechts eenmaal
een kerkdienst wordt gehouden in de dorpen Spannum, Edens en Kubaard.

Dit betekent dat twee maal per maand in Spannum een dienst wordt gehouden,
één maal per maand in Edens en Kubaard tussen één maal of twee maal.
Alleen eerste Paasdag en eerste Kerstdag is er dienst in Spannum en Kubaard
De traditionele tweede Paasdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag
bijeenkomsten blijven in Edens.
Overige bijzondere diensten rouleren over de drie dorpen.
3. Beleidsplan 2017-2021 en Plaatselijk Reglement
Het afgelopen jaar heeft de kerkenraad het beleidsplan 2017- 2021 vastgesteld
evenals een nieuw Plaatselijk regelement.
Als u de tekst van beide documenten wilt raadplegen dan kunt u die vinden op de
website www.kerkspannumiens.nl.
Deze website bevat verder alle relevante informatie aangaande de Hervormde
gemeente Spannum-Edens.
4. Kerk 2025 / Kerkordewijzigingen.
Er wordt binnen de PKN gewerkt aan forse wijzigingen in de kerkorde. Zo zal er
straks nog maar één classis in Friesland zijn .
In drie verschillende tranches worden de kerkenraden uitgenodigd om mee te
denken over de op stapel staande voorstellen.
Na een aanvankelijk enthousiaste deelname aan dit proces binnen de huidige
classis hebben we als kerkenraad besloten, gezien de onmogelijkheid om
werkelijk met elkaar in gesprek te komen over misstanden, de kerkorde
wijzigingen verder op afstand te volgen en daar geen energie meer in te steken.
5. Nieuwe Organist Jan Swart.
Onze organist Gerlof Eringa heeft besloten het orgel niet langer te bespelen in
onze gemeente. Op 5 februari 2017 heeft hij het orgel in een kerkdienst voor
het laatst bespeeld. In het dorpshuis hebben we na de dienst nog even
stilgestaan bij de 60 jaar dat hij het orgel in Spannum heeft bespeeld. Nog het
zelfde jaar is Gerlof op de leeftijd van 79 jaar overleden.
We zijn erin geslaagd een nieuwe organist aan te trekken in de persoon van Jan
Swart te Leeuwarden. Hij bespeelt al weer enige tijd het orgel bij de
kerkdiensten in Spannum en daar zijn we heel blij mee.

6. Het bos opleuken.
Het bos in Spannum is het eigendom van de Stichting Vermogensbeheer
Hervormde gemeente van Spannum. Enkel enthousiaste dorpsgenoten hebben
het initiatief genomen om het bos te gaan “opleuken” en daar werken we met
plezier aan mee.
De stichting heeft in dit kader besloten er zorg voor te dragen dat de vijver
wordt uitgebaggerd.
Het bos wordt veelvuldig bezocht door jong en oud en een goed beheer van het
bos voorziet dus in een behoefte.

7. Bliid Boadskip Bernewurk.
Bliid Boadskip Bernewurk heeft gevraagd of er ook een paar diensten per jaar
kunnen worden gehouden voor kinderen en het gezin. De kerkenraad juicht dit
initiatief toe en zal graag meewerken aan de totstandkoming van de
gezinsdiensten in 2018.
8. Samenstelling kerkenraad.
De kerkenraad bestaat in 2017 uit 1 ouderling,1 diaken, 1 predikant en 3
ouderling-kerkrentmeesters.
Ondanks verwoede pogingen van de kerkenraadsleden om tot aanvulling met
minimaal 1 ouderling en 1 diaken te komen zijn we daarin niet geslaagd.
Zowel algemene oproepen als individuele contacten hebben tot onze
teleurstelling geen resultaat opgeleverd.
Met name bij het nemen van besluiten over voorgestelde verpachtingen leidt dat
er in toe dat over voorstellen van de stichting Vermogensbeheer Hervormde
Gemeente van Spannum, die via het college van kerkrentmeesters voor
goedkeuring in de kerkenraad aan de orde worden gesteld, in feite niet gestemd
hoeft te worden. De stemgerechtigde kerkenraadsleden zijn reeds in
meerderheid bij het opstellen van de voorstellen betrokken, aangezien
kerkrenraadsleden die individueel belang hebben bij het onderwerp waarover
gestemd moet worden, volgens het daarover vastgestelde protocol niet aan de
stemming mogen deelnemen.
De kerkenraad vindt dit een onprettige situatie en zou ook om die reden de
vacatures in de kerkenraad willen graag willen vervullen.

9.Scheiding tussen financiën kerkvoogdij en financiën begraafplaats.

De financiën voor de begraafplaats behoren eigenlijk gescheiden te worden van
de financiën voor het verdere beheer van de kerkelijke gemeente.
Da tarieven van de begraafplaats dienen zodanig te zijn dat de kerkelijke
gemeente niet hoeft bij te dragen aan de exploitatie van de begraafplaats.
Om die reden is het wenselijk volgens de KKA dat de begraafplaats eigen
financiën heeft en beheert.
Het college van kerkrentmeesters heeft om die reden in december een volledige
scheiding tot stand gebracht.
9. Verpachting land hoek Laekwerterwei/Swachlumerleane
Anneke Wester heeft aangegeven dat ze dit perceel liever niet meer in pacht
wilde houden. Na loting is het perceel aan Nammen Wijnia in geliberaliseerde
pacht voor zes jaar uitgegeven.
10. Afronding erfpachtcontract Diaconie.
Na drie jaar onderhandelen is in 2017 het erfpachtcontract met Adema te
Dronrijp uiteindelijke getekend.
Het discussiepunt waar het hier om ging betrof de wijze hoe er met
landbouwwerktuigen naar het perceel moest worden gereden. Moest de legale
weg worden gebruikt of kon gebruik worden gemaakt van de gedoogde maar
illegale toegang. Uiteindelijk heeft de Diaconie met betrokkenen een voor ieder
acceptabele oplossing gevonden.

Enige vooruitblikken op 2018.
1. Kerkkaatsdag
De kerkenraad is voornemens in samenwerking met de kaatsclub “Set Troch “in
mei/juni een kerkkaatsdag te houden.
De zondag wordt begonnen met een meditatie op het sportveld en vervolgens
kan er gekaatst worden door alle dorpsgenoten van de dorpen Spannum,Edens en
Kubaard.
2. Excursie Alde Fryske Tsjerken
Op 17 maart 2018 zal er een excursie worden georganiseerd door de stichting
Alde Fryske Tsjerken, waarbij de drie kerken in onze dorpen worden bezocht in
de volgorde Kubaard- Edens- Spannum.
Van 11.00 uur tot 15.00 uur zijn de kerken in Spannum, Edens en Kubaard
geopende voor een ieder.

Op de website van de stichting Alde fryske Tsjerken treft u het volledige
programma aan.
3. Veehouders Nammen Wijnia en Anne de Boer stoppen hun bedrijf.
Het was verrassend dat de veehouders Nammen Wijnia en Anne de Boer, beide
met hun bedrijf aan de Bonkwerterreed, de Stichting Vermogensbeheer
Hervormde gemeente Spannum meedeelden dat ze voornemens waren hun
bedrijf in 2018 te stoppen.
Wijnia heeft ruim 27 ha in pacht en erfpacht van de stichting en de Boer heeft
ongeveer 10 ha in erfpacht.
Momenteel wordt overleg gevoerd over de wijze waarop de pacht en
erfpachtcontracten zullen worden beeindigd.
Het bestuur van de stichting heeft mr.H.J.Woltersom van het KKG gevraagd
het overleg met de makelaars van Wijnia en de Boer namens de stichting te
voeren.
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Spannum-Edens.

