
                            

Hervormde Gemeente Spannum Edens. 
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                                                                        Spannum, december 2019. 

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 2019 en we kijken tevens even vooruit naar het 
komende jaar. 

Nieuwe kerkenraadsleden. 
In januari 2019 heeft de kerkenraad in beginsel alle leden bezocht van de 
Hervormde Gemeente in Spannum en Edens en gevraagd of ze zich beschikbaar 
willen stellen om een functie in de kerkenraad te aanvaarden, omdat de 
kerkenraad te veel vacatures had en dat voor het goed functioneren van de 
kerkenraad het nodig is dat  deze vacatures weer worden vervuld.  
We hebben veel indringende gesprekken gevoerd en zijn erg blij met het 
resultaat. 
Drie leden hebben aangegeven bereid te zijn toe te willen treden tot de 
kerkenraad te weten Rommy Jorritsma, ouderling, Afke Wijnia, diaken en Doeke 
Harkema,diaken. 
Op 3 maart 2019 zijn de kerkenraadsleden door Ds. Mook in hun ambt bevestigd. 
Grietsje Stienstra heeft besloten haar functie in 2019 nog te blijven vervullen 
en ze zal in de kerkdiensten in Edens de predikant naar de preekstoel  
begeleiden. 
 
Geartsje Harkema koster. 
Aangezien onze vrijwillige koster diaken is geworden is zijn vrouw bereid 
gevonden de open gevallen plaats van koster te vervullen. Een praktisch invulling 
waar we blij mee zijn. 



Aanschaf Beamer. 
Er is besloten  de kerk te voorzien van een beamer of eigenlijk een groot TV-
scherm. 
Het scherm is eigenlijk aangeschaft om het team Bernewurk Bliid Boadskip te 
faciliteren, maar we hebben al spoedig besloten de beamer ook te gebruiken in 
de kerkdiensten 
Tot onze grote vreugde hebben we op korte termijn een beamerteam kunnen 
benoemen bestaande uit Lieuwe Wijnia, Connie Harkema en Douwe Cnossen, die 
het afgelopen jaar de kerkdiensten met presentaties op het scherm hebben 
ondersteund. 
Het blijkt dat de kerkgangers zich heel snel aanpassen aan het gebruik van de 
beamer in de kerkdienst. 
De kerkgangers worden bij binnenkomst begroet op het scherm, de te zingen 
liederen worden getoond op het scherm en de te lezen gedeeltes uit de bijbel 
kan men ook op het scherm mee lezen. We horen veel positieve reacties van de 
kerkgangers over het gebruik van de beamer in onze kerk. 

 
Afscheid diner met Kubaard. 
 In het begin van het jaar hebben we als kerkenraad een gezamenlijke 
afrondende vergadering met diner met de kerkenraad van Kubaard gehad, om de 
jarenlange samenwerking op een goede wijze af te sluiten. 
Spannum gaat verder met de Anna Tsjerke uit Winsum en Kubaard zoekt de 
samenwerking met Wommels.  
 
Erfenis Mevr. van der Brug. 
Uit de erfenis van Mevr. Van der Brug hebben we een bedrag van € 58.000 
ontvangen met de opdracht dit bedrag te besteden voor de zending. 
We hebben na overleg met onze leden op de gemeenteavond besloten het bedrag 
als volgt te besteden: · 

Kerk in Actie            € 30.000 Ontwikkeling van de landbouw in Rwanda 
EO Metterdaad        €   5.000 
Wilde Ganzen           €   5.000 
Open Doors              €   5.000 
Hillie Venema           €   3.000 Uitzending Indonesië 
SOS Kinderdorpen   €   2.000 
Oikocredit               €   8.000 
   



Koffiedrinken na de kerkdienst. 
De kerkenraad heeft besloten om na elke kerkdienst in Spannum koffie te 
drinken in de kerk.  
Het gezamenlijk koffie drinken vinden we een goede manier om de kerkdienst af 
te sluiten en nog even met elkaar van gedachten te wisselen. 
 
Lening aan de Energiecoöperatie Spannum. 
De Hervormde Gemeente Spannum–Edens wil dorpskerk zijn. 
Dat houdt in dat we als PKN-gemeente onderdeel willen zijn van de 
dorpsgemeenschap. Niet naast het dorpsleven maar als onderdeel van het 
dorpsleven. 
Op voorstel van de stichting Vermogensbeheer Hervormde gemeente van 
Spannum heeft de kerkenraad besloten haar goedkeuring te geven aan het 
uitlenen van € 30.000 aan de Energiecooperatie Spannum voor  de realisatie van 
een postcoderoosproject resulterend in een dak met 200 zonnepanelen. 
Het goed omgaan met moeder aarde en zuinig zijn met energie is ook een 
uitgangspunt van de dorpskerk.   
 
Gesprekken met classispredikant Beekman. 
Met de nieuwe classispredikant Wim Beekman hebben we twee gesprekken 
gehad. 
In de eerste bijeenkomst hebben we het gehad over ons voorstel om samen met 
de Anna Tsjerke een nieuwe predikant aan te trekken, die voor 50% wordt 
betaald door de Hervormde Gemeente Spannum – Edens waarmee kon worden 
ingestemd. 
In de tweede bijeenkomst hebben we onze afkeuring uitgesproken over de 
benoeming van Ds. van der Pol als voorzitter van de visitatiecommissie van de 
nieuwe Classis Friesland omdat we op basis van onze ervaringen met Ds. van der 
Pol haar geheel ongeschikt vinden voor deze functie.   
De benoeming heeft echter wel plaatsgevonden en we hebben de afspraak 
gemaakt dat er naar gestreefd worden dat Ds. van der Pol geen contacten zal 
hebben met de Hervormde gemeente Spannum-Edens. 
 
Aanpassing Beleidsplan. 
De beroepingscommissie voor een nieuwe predikant bestaande uit Alie de Haan, 
Tineke de Glee, Jorrit Jorritsma, Paulina Harkema en Reinder Bakker heeft de 
kerkenraad gevraagd, de positieve van de ontwikkelingen van de afgelopen twee 
jaar ook te verwerken in het Beleidsplan. 



De kerkenraad heeft om die reden, een aanvulling op het Beleidsplan gemaakt en 
deze aan het Beleidsplan toegevoegd, waarin we aangeven dat we weer op de 
goede weg zijn met een bijna complete kerkenraad en hopelijk binnenkort een 
nieuwe predikant. 

Kerkkaatsdag. 
In juli werd voor de tweede keer een kerkkaatsdag gehouden. Ds. Hilverda uit 
Winsum ging voor in de tentkerkdienst en het korps Oranje zorgde voor de 
begeleiding bij het zingen. 
Er werd leuk gekaatst en Jeu 
de boules gespeeld. Bij het 
kaatsen met de zachte bal 
waren twee categorieën en wel 
jeugd en senioren. 
Bernewurk Bliid Boadskip 
begeleidde het kaatsen bij de 
jeugd en had bovendien een 
spelletjescircuit voorbereid, 
zodat de kinderen zich niet hebben verveeld. 

Meer dan 100 personen hebben een deel van de dag of de gehele dag op het 
sportveld doorgebracht. 
Het kaatsen bij de jeugd werd gewonnen door Femke Tulp en bij de senioren 
kregen  Jorrit Jorritsma, Anne Hijma en Ineke Cnossen de lauwerkrans 
omgehangen 

     
 



                                                                  

Joke Heuzinkveld was deze dag de beste bouler                                                                
 

 Ds. Anja Donker Kremer werd de nieuwe predikant in Spannum –Edens. 
De beroepingscommissie deelde in mei de kerkenraad 
mede dat ze voorstelden om Ds. Anja Donker-Kremer 
uit Hoogersmilde te benoemen als nieuwe predikant in 
de Hervormde gemeente Spannum –Edens. 

De beroepingscommissie Spannum-Edens deed deze 
aanbeveling en er werd aan toe gevoegd dat de 
beroepingscommissie Winsum Anna Tsjerke, met wie 
het beroepingwerk gezamenlijk werd uitgevoerd, het 
zelfde voorstel deed aan de kerkenraad aldaar.  
Op 17 juni 2019 is een gemeenteavond belegd en 
heeft Ds. 
Anja-Donker 

zich aan de gemeente gepresenteerd 
en werd er gelegenheid gegeven om 
vragen te stellen. Vervolgens heeft de 
gemeente, terwijl de nieuw te 
benoemen predikant in de tussentijd  
de Pôlle heeft bezocht, met 39 
stemmen voor en 0 tegen besloten de 
voordracht van de 



beroepingscommissie te 
ondersteunen . 
Aangezien ook in Winsum unaniem 
de keuze op Ds. Donker was gevallen 
is in sneltreinvaart begonnen met 
het uitbrengen van het beroep, het 
aannemen van het beroep, de 
approbatie van het beroep, de 
solvabiliteitsverklaring en de 
bevestiging op 8 september des 
middags om 14.00 uur in de kerk te 
Spannum.  

In een volle kerk is Ds. Anja Donker-Kremer bevestigd door Ds. Liesbeth 
Geilvoet. De familie is reeds medio augustus verhuisd naar de pastorie in 
Spannum.  
Ds. Liesbeth Geilvoet heeft ook op 8 september afscheid van onze gemeente 
genomen. Bijna een jaarlang heeft ze ons op zeer goede wijze pastoraal heeft 
bijgestaan. 

Aanpassing woning aan de Tsjerkebuorren. 
         De kerkenraad heeft er mee ingestemd dat  in de woning aan de 
Tsjerkebuorren, die eigendom is van de Stichting Vermogensbeheer een 
verbouwing zal plaatsvinden.. 
In de voormalige bakkerij is een slaapkamer aangelegd, zodat de bewoonster op 
de begane grond een slaapkamer heeft en niet meer op de eerste verdieping 
hoeft te slapen en de trap niet meer hoeft te gebruiken. 
 
Aantal kerkdiensten in Spannum-Edens. 
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 elke maand twee kerkdiensten in onze gemeente te 
houden. 
In Spannum zullen elke twee maand drie diensten worden gehouden en één in 
Edens. 
Ds. Donker zal zestien keer voorgaan in onze gemeente en zestien keer in de 
Anna Tsjerke in Winsum. 
De kerkdiensten bij bijzondere diensten zullen in overleg met Winsum worden 
vastgesteld. 



Kerk open op zaterdag in de zomer. 
Afgelopen jaar is de kerk een aantal zaterdagen open geweest voor bezoek. 
Alhoewel de opkomst niet geweldig was hebben we besloten dat we ook in 2020 
weer een aantal zaterdagen open zullen zijn. 
In 2020 gaan we meedoen aan Tsjerkepaad. 
 
Vertrek Nammen Wijnia. 
De heer Nammen Wijnia heeft het afgelopen jaar zijn boerderij in 
samenwerking met de Stichting Vermogensbeheer Hervormde Gemeente van 
Spannum verkocht aan de familie Johannes de Vries uit Kubaard. De dochter van 
de familie de Vries woont reeds met partner op de boerderij op Bonkwerd. 
De stichting heeft met goedkeuring van de kerkenraad percelen weiland van 
Nammen Wijnia gekocht en heeft  aan de familie de Vries alle percelen weiland, 
die Wijnia als boer in gebruik had in erfpacht en pacht uitgegeven. 
 
Vertrek familie A.A, de Boer. 
Ook de familie A.A. de Boer heeft in 2019 besloten de veehouderij op Bonkwerd 
te beëindigen. 
De koper, de heer Wijntjes uit Elsloo zal de percelen, die de familie de Boer in 
erfpacht had van de Stichting Vermogensbeheer Hervormde gemeente van 
Spannum, vanaf 1 januari 2020 in erfpacht krijgen. 
Bij de verkoop van de familie de Boer zijn in beginsel dezelfde uitgangspunten 
gehanteerd als bij de heer Nammen Wijnia. 
 
FRIS. 
De landelijke kerk wil het ( financieel) functioneren van de PKN-gemeenten in 
Nederland met elkaar vergelijken en dan is het handig dat alle gegevens op 
dezelfde wijze worden aangeleverd. Daarvoor heeft men een 
computerprogramma ( FRIS= Financiële Rapportage en Informatie Systeem ) 
ontwikkeld voor jaarrekeningen en begrotingen, wat door alle diaconieën en 
kerkmeesters in Nederland moeten worden gebruikt. 
Eind 2019 hebben we de begroting 2019  van diaconie en kerkrenmeesters in 
FRIS aan het Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken ( CCBB ) 
aangeleverd. Stichting Vermogensbeheer valt buiten dit kader en kan op de 
thans gebezigde wijze doorgaan. De begrotingen en jaarrekeningen van de 
kerkrentmeesters van Edens kan na een principiële discussie met het CCBB als 
bijlage bij de begroting van Spannum worden meegezonden. 



Vrijwilligers. 
Een kerkelijke gemeente kan net als een vereniging alleen maar goed 
functioneren als er voldoende vrijwilligers zijn, die meehelpen het kerk zijn in 
stand te houden en bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. 
We hebben in onze kerkelijke gemeente ca 60 vrijwilligers, die periodiek 
vrijwilligerswerkzaamheden uitvoeren. 
De volgende werkzaamheden werden in 2019 door vrijwilligers uitgevoerd. 
- kerk schoonmaken. 
- koster zijn. 
-       pastorietuin onderhouden. 
- bernewurk Bliid Boadskip 
- beheer van de begraafplaats. 
- grafstenen rechtzetten. 
- onderhoud van het Spannumer bos. 
- verzorging van de bloemen in de kerk en aanbieden aan dorpsgenoten. 
-  koffieverzorging na de dienst. 
- preekverzorging. 
- beamerteam. 
- kerstboomcommissie. 
- organist. 
- bestuur stichting vermogensbeheer. 
- leden kerkenraad. 
We zijn erg blij met onze vrijwilligers en prijzen ons gelukkig dat zovelen bereid 
zijn dit werk te willen uit te voeren.  
Dank voor uw inzet vrijwilligers. 
In januari 2020 worden alle vrijwilligers uitgenodigd voor een 
vrijwilligersbijeenkomst, waarbij we ook met elkaar eten. 
 
Vooruitblik 2020.  
Onze nieuwe predikant is vol enthousiasme aan haar werk in onze gemeente 
begonnen en in samenwerking met de kerkenraad worden nieuwe initiatieven 
ontwikkeld en ten uitvoer gebracht en we zien de nabije toekomst van onze toch 
wel kleine gemeente met vertrouwen tegemoet. 
Aangezien het streven van de kerkelijke gemeente is om dorpskerk te zijn en 
midden in het dorp te staan met open deuren voor iedereen, willen we dít 
uitgangspunt ook het komende jaar weer ondersteunen. Dit willen we onder meer 
doen door ontspannen momenten, die de ontmoeting stimuleren en positief 
bijdragen aan het dorpsleven, te organiseren als bijvoorbeeld een  kerkkaatsdag, 



een filmavond of samen eten. 
Ook willen we daarbij onze kinderen niet vergeten. Het streven is het komende 
jaar om een kinderclub op te zetten. Een club waar kinderen samen leuke dingen 
doen, waar christelijke normen en waarden centraal staan.  Hier kunt u denken 
aan waardevol zijn, de ander met respect behandelen, zorgen voor elkaar en 
natuurlijk voor de schepping. Ook zal er een vorm gezocht worden voor onze 
jongeren, passend bij hun leeftijd om op aansprekende wijze zich op het geloof 
te kunnen bezinnen. 
Naast alle activiteiten voor kinderen en jongeren zullen we het komende jaar 
ook de ontmoetingsochtenden voor ouderen in Spannum en Edens weer 
opstarten.  Hier zullen mensen elkaar weer kunnen ontmoeten en praten over 
onderwerpen die zij belangrijk vinden en daarbij van elkaar leren. En als laatste 
willen we ook streven om in samenwerking met Gereformeerd en Hervormd 
Winsum en omstreken  een kring op te zetten voor twintigers en dertigers. Er 
staan het komende jaar dus net als afgelopen jaar weer veel mooie dingen op de 
agenda. Uitgangspunt bij alles zal zijn laagdrempeligheid, het moet aanspreken in 
deze tijd, en vooral de ontmoeting en het van elkaar leren en elkaar stimuleren 
is belangrijk.  Het belooft veel! 

In beginsel zal volgend jaar het winterwerkprogramma in samenwerking met 
beide kerken in Winsum tot stand worden gebracht. Ook dit zijn naar ons 
oordeel positieve veranderingen 
 
De kerkenraad Hervormde Gemeente Spannum-Edens. 
Anja Donker- Kremer, predikant 
Reinder Bakker, ouderling en scriba. 
Rommy Jorritsma, ouderling. 
Afke Wijnia-Siderius, diaken 
Doeke Harkema, diaken 
Grietsje Postma- Stienstra, diaken 
Adde Klaas de Boer, ouderling kerkrentmeester en preses 
Jelle Bouma, ouderling-kerkrentmeester 
Ype Breeuwsma, ouderling-kerkrentmeester 
Doede de Vries, kerkrentmeester 
Jan Noordmans, kerkrentmeester 
Jos Noordmans, kerkrentmeester 
 


