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Nieuwsbrief.
Hierbij doen we u middels deze nieuwsbrief enige informatie toekomen
betreffende de gang van zaken in de kerkelijke gemeente Spannum-Edens.
Na de gemeenteavond in het voorjaar, waarin met name de financiële stand van
zaken in de diverse onderdelen van de kerkelijke gemeente zijn behandeld zijn we
niet meer bij elkaar geweest en dus lijkt het ons goed dat wij u via de digitale weg
informeren.
Zij die niet over internet beschikken krijgen deze nieuwsbrief uiteraard op papier
thuis bezorgd.
Kerkenraad.
Na het plotselinge vertrek van Tineke de Glee, Bea van der Schaar en Jan
Noordmans in mei 2016 hebben we als kerkenraad een noodverband moeten leggen
met betrekking tot de aanwezigheid van de kerkenraad bij de kerkdiensten.
Vanwege de aanwezigheid van nog slechts één ouderling en één diaken in de
kerkenraad Spannum-Edens hebben we de volgende oplossing bedacht.
In Spannum zal bij de diensten Reinder Bakker als kerkenraadslid aanwezig zijn
met als reserve de ouderlingen-kerkrentmeester Jelle Bouma en Adde Klaas de
Boer.
In Edens zal Grietsje Stienstra als lid van kerkenraad aanwezig zijn, waar nodig
met Reinder Bakker als reserve.

In september 2016 hebben we besloten deze regeling te continueren, waarbij Ype
Breeuwsma, die de plaats van Jan Noordmans heeft ingenomen als ouderlingkerkrentmeester, als reserve voor Grietsje Stienstra zal optreden.
Het aanwezige kerkenraadslid zal dus:
-

de voorganger naar het preekgestoelte brengen.
de mededelingen verzorgen.
de kaarsen aansteken.

de collectes verzorgen.
Deze regeling blijft bestaan, zolang er in de kerkenraad zoveel vacatures zijn als
nu het geval is.
Hoe verder met de vacatures in de kerkenraad.
De kerkenraad heeft getracht de vacatures in de kerkenraad gedeeltelijk dan wel
geheel op te vullen, maar dat is niet gelukt.
Geen van de door u voorgedragen en door ons benaderde leden van de kerk was
bereid een functie in de kerkenraad te aanvaarden.
De kerkenraad zal nu overleg voeren met de kerkenraad in Kubaard over “Hoe
verder “ .
Kubaard heeft ook te maken met vacatures in de kerkenraad.
Tevens willen we met Kubaard bespreken op welke wijze wij de kerkdiensten voor
het volgend jaar gaan invullen.
Na overleg met de kerkenraad van Kubaard zullen we ons nader beraden over de
uitkomsten van het overleg en de dan te nemen stappen.
Nieuw moderamen.
Gezien het vertrek van twee leden, die ook in het moderamen zaten, moest ook het
moderamen opnieuw worden benoemd.
Adde Klaas de Boer wordt preses, zolang de kerkenraad onderbemand is, Reinder
Bakker is scriba geworden en dominee Bakker is uiteraard het derde lid van het
moderamen.
Visitatie
We hebben van PKN bericht ontvangen dat men voornemens is een nieuwe visitatie
ronde te organiseren in de classis Franeker.
Met weinig vreugde hebben wij deze mededeling in ontvangst genomen, gezien het
optreden van de vorige visitatiecommissie.

Als voorbereiding op de visitatie moet een visitatievragenlijst worden ingevuld en
daarin hebben we melding gemaakt van de huidige situatie in Spannum en Edens, en
hebben we onder meer de vraag gesteld “Hoe kijkt de nieuwe visitatiecommissie
aan tegen het werk en de werkwijze van de vorige visitatiecommissie”.
Uiteraard zult u als lid van onze kerk ook worden uitgenodigd om met de
visitatiecommissie te spreken.
We zullen u tijdig op de hoogte stellen wanneer u van deze mogelijkheid gebruik
kunt maken.
De plaatselijke regeling.
Op 25 oktober 2016 heeft de kerkenraad de Plaatselijke Regeling vastgesteld,
nadat in voorgaande jaren de gemeente middels een concept plaatselijke regeling
over het voornemen een plaatselijke regeling vast te stellen, is gekend en gehoord.
In deze regeling hebben de wijze waarop we in Spannum en Edens met elkaar
omgaan nader geregeld.
Uiteraard met in acht name van en in lijn met de regels die de landelijke kerk aan
deze plaatselijke regelingen stelt.
In het reglement is onder meer vastgesteld, dat er 5 leden zitting hebben in het
college van kerkrentmeesters, waarvan er 3 ouderlingen-kerkrentmeester, die lid
zijn van de kerkenraad en 2 kerkrentmeesters.
Drie leden van het college van kerkrentmeesters komen uit de kerkgemeenschap
Spannum en twee leden uit de kerkgemeenschap Edens.
Zowel in de kerkelijke gemeenschap Spannum als in de kerkelijke gemeenschap
Edens wordt gewerkt met afzonderlijke administratieve eenheden. De leden van de
kerkelijke gemeenschap Spannum, dragen zorg voor de kerk en de bezittingen van
de kerk in Spannum en de leden van de leden van de kerkelijke gemeenschap Edens,
dragen zorg voor de kerk en de bezittingen van de kerk in Edens.
Een ieder krijgt het vastgestelde Plaatselijk Reglement digitaal toegestuurd.
Kerkrestauratie.
De kerkrestauratie is thans volledig afgerond en alle nog niet afgeronde
onderdelen zijn nu afgehandeld.
Het laatste punt betrof het opnieuw automatiseren van het luiden van de klokken
om 12. 00 uur en 18.00 uur, maar ook dit punt is thans gereed.
Er zullen nog wel twee nieuwe lichtpunten worden aangebracht langs het pad tussen
de kerk en het weggetje naar het dorpshuis, maar dat staat buiten de restauratie.

Onderhoud kerk
Aangezien bij de restauratie van de kerk niet de buitenkant van de kerk is
meegenomen is besloten om dit middels een 10jarig-onderhoudsplan te doen.
Hiervoor is een zogenaamde B.R.I.M subsidie aangevraagd en die is ook verleend.
In 2016 is met dit onderhoud begonnen.
Als kerkenraad hebben we besloten het uitvoeren van het onderhoud te laten
uitvoeren door de aannemers van de restauratie te weten Peter van der Hoek,
Doede de Vries en Doeke Harkema.
Erfpachtcontract Diaconieland in Dronrijp
De diaconie heeft besloten het land van de diaconie Spannum –Edens voor 26 jaar
in erfpacht te geven bij de maatschap Alberda/Zijlstra in Dronrijp met ingang van
1 januari 2015.
Er is reeds een voorlopig erfpachtcontract en dat moet nog worden omgezet in een
notariële akte en dat gaat moeizaam.
Het probleem in deze kwestie is de wijze waarop het recht van overpad moet
worden geregeld, opdat de Diaconie daar in de toekomst geen moeilijkheden mee
krijgt.
Diaken en kerkrentmeesters trachten dit in goed overleg af te ronden.
Geluidsinstallatie
De geluidsinstallatie is dit jaar verder verbeterd door Schaapsound uit Zwolle.
De tijdens de restauratie aangebracht installatie had onvoldoende capaciteit.
Ook is er nog een luidspreker aangebracht bij het orgel omdat onze organist de
predikant onvoldoende kon horen en hij niet precies wist, wanneer hij met
orgelspelen moest beginnen.
Toren
De toren bij onze kerk is in het bezit van de Stichting Monumentenbehoud
Littenseradiel.
In goed overleg met het stichtingsbestuur hebben we het gebruik van de toren
door de kerk van Spannum-Edens geregeld.
Wij houden de ruimte schoon en het gebruik is om niet.
We hebben in de toren straalverwarming aangebracht om in korte tijd de ruimte te
kunnen verwarmen, wanneer dat nodig is in verband met kindernevendienst.

Kerkkaatszondag
De kerkenraad heeft besloten in de zomer van 2017 een “Kerkkaatszondag “ te
organiseren in samenwerking met de kaatsclub in Spannum.
Op die zondag zal begonnen worden met een korte dienst op het sportveld en
daarna zal er gekaatst worden door alle bewoners uit Kubaard, Spannum en Edens,
die dat wensen.
“De kerk terug naar de kroeg “wordt in Spannum “De kerk terug naar het
sportveld”
Website van de kerk Spannum-Edens.
In verband met het realiseren van de ANBI status (Algemeen Nut Beogende
Instelling) heeft de kerkenraad ook een eigen website www.kerkspannumiens.nl,
waar u met name financiële gegevens van de kerk Spannum- Edens kunt vinden.
We delen u voorts mede, dat wanneer u uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan de
Hervormde Gemeente Spannum-Edens in een overeenkomst vastlegt, het gehele
bedrag voor u fiscaal aftrekbaar is , ( inclusief aanschaf collectebonnen ) omdat we
de ANBI status hebben.
De overeenkomst moet aan de volgende voorwaarden voldoen :
overeenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd.
-

eens per jaar wordt eenzelfde bedrag overgemaakt.

-

overeenkomst geldt minimaal 5 jaar.
u vraagt geen tegenprestatie van de kerk.

de gift stopt bij overlijden.
De PKN kerk maakt voor het sluiten van de overeenkomst speciale formulieren, die
we bij de actie “Vrijwillige bijdragen “ aan u zullen overhandigen.
De keuze is aan u
Vitrinekast in de kerk.
In de kerk staat reeds een lege glazen vitrinekast en deze kast zal binnenkort
gevuld worden met archeologisch vondsten, die door (amateur) archeologen zijn
gevonden tijdens de restauratie van de kerk.
Er wordt op dit moment een selectie gemaakt van de aangetroffen vondsten.

Bridezilla
De kerkenraad heeft er mee ingestemd dat Annemarie Schotsman in de kerk tegen
een kleine vergoeding vrouwen fotografeert, die voor de aardigheid een bruidsjurk

aantrekken.
Zij doet dat in het kader van haar project “Let’s play bridezilla”
Nieuwe gemeenteavond.
De kerkenraad deelt u mede, dat zij een gemeenteavond zal beleggen, wanneer er
met de kerkenraad van Kubaard is gesproken.
We willen dan graag met u bespreken hoe wij verder moeten met het invullen van de
vacatures in de kerkenraad en de algehele werkwijze in onze gemeente.
De kerkenraad Spannum-Edens.

