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Nieuwsbrief Hervormde Gemeente Spannum-Edens januari 2019. 

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. Afscheid Ds. Bakker september 2018. 

Na 18 jaar predikant te zijn geweest in de combinatie van gemeenten Spannum –

Edens en Kubaard heeft Ds. Bakker begin 2018 aan de kerkenraad medegedeeld 

dat hij eind september 2018 vervroegd met emeritaat wenste te gaan. 

Dit betekent, dat de kerkenraad het afgelopen jaar veel onderwerpen op de 

agenda heeft gehad, die een relatie hebben met het afscheid van onze 

predikant. 

De samenwerking met Wommels, waarover we met elkaar in gesprek waren, 

heeft als gevolg daarvan dan ook een abrupt einde gekregen. 

De maand september stond in het teken van het afscheid van Ds. Bakker. In de 

kerken Spannum, Edens en Kubaard zijn op verzoek van de predikant 

afscheidsdiensten gehouden en aan het einde van de dienst konden de 

kerkgangers in de kerk  onze predikant  de hand drukken. 

2. Vacant per 1 oktober 2018. 

De kerkenraad heeft zich beraden op welke wijze we een nieuwe predikant 

kunnen en willen beroepen. Na de verschillende mogelijkheden te hebben 

onderzocht hebben we na raadpleging van onze leden op een gemeenteavond 

besloten gezamenlijk met de Anna Tsjerke uit Winsum een predikant aan te 

trekken voor ca 80%, waarvan de gemeente Spannum-Edens 50% voor zijn 

rekening zal nemen. 

De gesprekken met de kerkenraad uit Winsum hebben in een plezierige sfeer 



plaats gevonden en we zijn vol goede moed begonnen aan het beroepingswerk. 

Op de gemeenteavond en kort daarna hebben we een aantal leden bereid 

gevonden om zitting te nemen in de beroepingscommissie Spannum-Edens.  

De beroepingscommissie bestaat uit de volgende leden: 

Alie de Haan 

Jorrit Jorritsma 

Paulina Harkema 

Reinder Bakker 

Tineke de Glee 

Op 3 december 2018 zijn de beide beroepingscommissies door de kerkenraden 

geïnstalleerd en aan hun werk begonnen. 

 

    3.   Beëindiging van de samenwerking met Kubaard. 

 

Het vacant worden van de combinatie van gemeenten Spannum-Edens en de 

gemeente Kubaard heeft ertoe geleid dat de samenwerking tussen beide 

gemeenten met ingang van 1 januari 2019 wordt gestopt. 

De sluiting van de school in Kubaard heeft er toe geleid dat de bewoners van 

Kubaard heden ten dage volledig georiënteerd zijn op Wommels. 

De Hervormde gemeente Kubaard heeft overleg gehad met de kerkenraad van 

Wommels en er is besloten dat Kubaard gaat samenwerken met de gemeente 

Wommels-Hidaard. 

Dit betekent dat aan een jarenlange samenwerking een einde komt. In januari 

2019 zullen beide kerkenraden de samenwerking in een gezamenlijke 

bijeenkomst afronden. 

De afronding van deze samenwerking betekent ook dat er een nieuwe 

preekverzorger in Spannum-Edens moet worden gezocht omdat vanuit Kubaard 

nu geen voorgangers meer voor onze gemeente worden aangetrokken. 

Ineke de Boer heeft deze taak op zich genomen en heeft met spoed voor 2019 

voorgangers voor de kerkdiensten in Spannum en Edens gezocht. 

 

4.    Pastorale bijstand en consulent. 

 

Gedurende de vacante periode zal Ds. E. Geijlvoet predikant in Ingwert 

pastoraal werk voor de gemeente Spannum-Edens verrichten en Ds. R. 

Praamsma uit Oosterend is onze consulent. 

 



 

5.     Kerkkaatsdag 

Op 16 juni 2018 heeft de kerkenraad besloten een Kerkkaatsdag te houden. Na 

op een zondagochtend op het sportveld in de open lucht eerst een kerkdienst te 

hebben gehouden met medewerking van het korps Oranje hebben we de rest van 

de dag gekaatst met een zachte bal en is er Jeu de Boules gespeeld. 

We kunnen terugzien op een leuke dag met veel deelnemers en we hebben 

besloten ook in 2019 een Kerkkaatsdag te houden. 

 

6.   Excursie Alde Fryske Tsjerken. 

De stichting Alde Fryske Tsjerken heeft op 11 maart 2018 een excursie 

georganiseerd naar de kerken in  Kubaard , Edens en Spannum. 

Een behoorlijk aantal mensen hebben per bus en per auto deze zeer koude en 

winderige dag onze kerken bezocht. 

Er werd stil gestaan bij de historie van onze kerk en er was een kort concert 

van klavecimbel en fluit. 

 

7.  Stichting Vermogensbeheer 2018. 

Anneke Wester heeft afstand gedaan van de erfpacht van een perceel van ca. 

3,5 ha aan de Laekwerterwei. 

Per 1 november 2018 zijn Nely van der Hem en Douwe Elgersma de nieuwe 

erfpachters van dit perceel geworden. 

Het gehele jaar is de stichting in samenwerking met onze adviseur H.J. 

Woltersom van het KKG betrokken geweest bij het overleg wat moest leiden tot 

de verkoop van de boerderijen van N. Wijnia en A.A de Boer beide aan de 

Bonkwerterreed. 

Beide agrariërs zijn erfpachter van percelen grond van de stichting en er is 

overleg geweest hoe de erfpacht wel of niet kan worden gecontinueerd en onder 

welke voorwaarden 

De handel in de per 1 januari 2018 toegekende fosfaatrechten maakte onderdeel 

uit van de gesprekken. 

Helaas hebben beide agrariërs in 2018 geen kandidaten voor overname kunnen 

vinden. 

Lisanne Miedema heeft per 1 mei 2018 de pacht van de landerijen van de 

stichting in Winsum overgenomen van haar vader Ale Miedema.   



 

  

8. Opknapbeurt Spannumer bos. 

In het voorjaar heeft het Spannumer bos een grote opknapbeurt ondergaan  De 

Stifting Mei-inoar heeft het initiatief genomen om met vereende krachten in 

het Spannumer bos te snoeien, de looppaden van nieuw schelpen te voorzien, 

nestkastjes aan te brengen  en de toegangsbrug van leuningen te voorzien. 

De stichting Vermogensbeheer Hervormde gemeente Spannum heeft de vijver 

gebaggerd en de afrastering waar nodig vernieuwd. 

Het is weer een lust door het bos te wandelen. 

 

    9.    De AVG 

Ook de kerkenraad heeft een Algemene Verordening Gegevensbescherming voor  

de Hervormde gemeente Spannum-Edens vastgesteld. 

Ook wij moeten aan de verplichtingen voldoen en hebben onze AVG gepubliceerd 

op de website www.kerkspannumiens.nl  

Als u informatie nodig heeft, waarbij u gegevens van de kerk nodig heeft ,kijkt  

u dan even op deze website en u kunt daar alle gegevens van onze gemeente 

aantreffen als bijvoorbeeld de ANBI nummers, het Beleidsplan en de 

Plaatselijke Regeling en alle jaarverslagen van Diaconie, Kerkrentmeesters en 

Stichting Vermogensbeheer Hervormde Gemeente Spannum. 

 

  10. Besteding inkoopsom Diaconie en Erfenis mevr. H.van de Brug- 

Hiemstra 

De diaconie heeft € 8300 ontvangen als inkoopsom voor de erfpacht van het land 

in Dronrijp. 

Na raadpleging van de gemeenteleden op een gemeenteavond heeft de 

kerkenraad besloten het geld over te maken aan de volgende instanties:  

 

Kerk in Actie Kinderen in de knel. 

Farm Friends 

Het Rozenveldhuis 

World Servants. 

Stichting Faridpur. 

Kids Care Support 

 

http://www.kerkspannumiens.nl/


Eind 2018 heeft de kerk te Spannum een bedrag van € 58.000 ontvangen uit den 

erfenis van mevr. H van de Brug – Hiemstra  te Dronrijp. 

Het bedrag moet worden besteed aan “de “zending  “ 

In de eerste vergadering van 2019 zullen we besluiten aan welke 

instanties/organisaties bedragen uit de erfenis zullen worden overgemaakt. 

 

 Onderhoud en beheer kerkhof te Spannum 

 

In 2018 is er overleg geweest tussen het college van kerkrentmeesters en het 

bestuur van de begrafenisvereniging “De Laatste Eer “ voor de gang van zaken 

tijdens begrafenissen en de daarvoor in rekening te brengen kosten en aan wie 

wel en aan wie geen kosten in rekening worden gebracht. 

De wijze van werken tussen de kerkrentmeesters en het bestuur van de 

begrafenisvereniging is nu goed op elkaar afgestemd en er zijn nieuwe tarieven 

vastgesteld voor de begraafplaats. 

Voorts is er een nieuw Reglement vastgesteld voor de begraafplaats en hebben 

de kerkrentmeesters de boekhouding van de begraafplaats  verzelfstandigd.  

 

      8. Adventskalender 

De kerkenraad heeft besloten aan alle inwoners van Spannum en Edens eind 

november een Adventskalender uit te reiken. 

 

9. Kerkbestuur en vrijwilligers. 

Eind 2018 heeft de Hervormde Gemeente Spannum-Edens de volgende 

bestuursleden en vrijwilligers : 

 

Kerkenraad : 

Reinder Bakker, ouderling en scriba 

Vacatures Ouderling  (2 x ) 

Grietsje Stienstra, diaken. 

Vacatures diaken ( 2 x ) 

Adde Klaas de Boer, ouderling kerkrentmeester Spannum en  preses 

Jelle Bouma, ouderling kerkrentmeester Spannum. 

Doede de Vries, kerkrentmeester Spannum 

Ype Breeuwsma, ouderling kerkrentmeester Edens 



Jos Noordmans, kerkrentmeester Edens 

Jan Noordmans, kerkrentmeester Edens 

 

 

Stichting Vermogensbeheer Hervormde Gemeente Spannum 

Adde Klaas de Boer, voorzitter 

Jelle Bouma, secretaris 

Doede de Vries, penningmeester. 

Reinder Bakker, administrateur 

Vrijwilligers : 

Kosters Spannum; Sikke Beuckens en Doeke Harkema 

Koster Edens : Griet van de Brug  

Beheerder begraafplaats : Wiebren Jorritsma ( Spannum ) en  

                                                                             Rein Noordmans ( Edens ) 

Tuinonderhoud pastorie : Bennie Stornebrink. 

Preekvoorziening : Ineke de Boer 

Bloemstukken in de kerk : Immy van der Hoek 

Kerkschoonmakers Spannum en Edens : Tineke Stornebrink, Bennie Stornebrink, 

Germ Heerma. Marten Leijenaar, Wieke Kuipers, Anna Valkema, Tamme Hansma, 

Ineke Cnossen, Coby Strikwerda, Ytsje Hijma, Joke Heuzinkveld, Tietie 

Noordmans, Geertje Harkema, Adde Klaas de Boer, Yvonne Hanenburg, Ellen 

Boonstra. 

Kerstboomcommissie : Sikke Beuckens, Sjoukje de Boer, Reinder Bakker ,Adde 

Klaas de Boer, Ineke de Boer 

 

Enige vooruitblikken naar 2019. 

 

   1. Nieuwe predikant beroepen. 

We hopen dat in 2019 de beroepingscommissie de kerkenraad zal adviseren om 

een nieuwe predikant te benoemen als resultaat van hun werk en dat we tot 

beroepen kunnen overgaan. 

 

     2. Invulling vacatures 

De kerkenraad hoopt in het begin van 2019  de vacatures te kunnen vervullen  

 

       



         3.  Kerkkaatsdag 2019. 

De kerkenraad is voornemens in overleg met het bestuur van de kaatsvereniging 

weer een kerkkaatsdag te verzorgen in het midden van dit jaar. 

 

      4.  Erfpacht beëindigen van N. Wijnia en A.A. de Boer 

Het zou ook mooi zijn als de beide agrariërs op Bonkwerd er in 2019 in slagen om 

hun boerderij aan een derde te verkopen. 

Het resultaat zal voor de stichting betekenen dat het erfpachtland in 2019 aan 

anderen in erfpacht wordt gegeven. 

         5.  Bernewurk Bliid Boadskip.  ( BBB ) 

In overleg met de leidsters van BBB hebben we besloten ook in 2019 weer een 

aantal gezinsdiensten te organiseren waaronder op de Kerkkaatsdag 

 

         6.  Aanschaf Beamer 

De kerkenraad is voornemens een beamer in de kerk te laten plaatsen. 

 

 

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Spannum-Edens. 

Januari 2019 


