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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 2020 en we kijken tevens even vooruit naar het 

komende jaar. 

Ziekte en vertrek van Ds. Anja Donker- Kremer. 

   In de tweede helft van 2019 is Ds. Anja Donker – Kremer onze nieuwe 

predikant geworden. Ze heeft helaas maar kort haar werk in onze gemeente 

kunnen doen, want in januari 2020 bleek onze predikant ongeneeslijk ziek en kon 

zij haar werk niet meer verrichten en moest zij vechten voor haar leven. In 

2020 heeft bij haar begrijpelijk alles in het teken gestaan om te trachten nog 

zo lang mogelijk te leven in haar gezin met opgroeiende kinderen. 

Inmiddels is het gezin Donker weer verhuisd naar Hoogersmilde een voor haar 

en haar gezin bekende omgeving.  

Medio 2020 werd Anja voor 100 %  afgekeurd en waren we als gemeente 

Spannum- Edens weer vacant.  

De kerkenraad heeft met de Anna Tsjerke in Winsum een crowd-funding actie 

georganiseerd, waarbij geld is ingezameld voor de niet vergoede kosten van 

kanker behandelingen in Frankfurt met nieuwe technieken. 

We wensen Anja  met haar gezin in Hoogersmilde veel sterkte toe met het 

ondergaan van alle behandelingen en alle goeds toe. 

 



Corona. 

       De uitbraak van de corona pandemie in het begin van 2020 is het tweede 

overheersende onderwerp waar we in 2020 mee te maken hebben gehad.  

In onze samenleving kunnen we dit jaar niet onbeperkt met elkaar in groepen 

samenkomen en is het onderling afstand houden van 1,5 meter om besmettingen 

te voorkomen een belangrijk gegeven van het leven van alle dag. 

Ook het houden van kerkdiensten heeft hier uiteraard mee te maken gehad. 

We volgen hier als plaatselijke gemeente het beleid van de PKN-kerk en de 

trachten de voorgeschreven regels zo goed mogelijk in onze gemeente toe te 

passen. 

Kort na de start van de pandemie hebben we een tijdlang geen kerkdiensten 

meer gehouden. 

Nadat de eerst golf van besmettingen in Nederland daalde en er weer meer 

werd toegestaan en er kerkdiensten mochten worden gehouden onder 

voorgeschreven omstandigheden hebben we als kerkenraad een corona werkplan 

opgesteld. In dit plan worden de maatregelen omschreven, die we moeten gaan 

uitvoeren om kerkdiensten te houden voor maximaal 30 personen. 

Aangezien er niet gezongen mag worden tijdens de kerkdiensten en het spelen 

van het orgel zonder zang we toch wel uitermate kaal vonden hebben we 

besloten als kerkenraad om te trachten bij zoveel mogelijk diensten een 

voorzanger te hebben. 

Willeke de Vries uit Wommels heeft een aantal diensten gezongen en Anna 

Valkema uit onze eigen gemeente treedt de laatste diensten als voorzanger op 

en zij doet dat voortreffelijk en we willen dit indien nodig continueren. 

Gemeenteavonden hebben we dit jaar niet gehouden, omdat ons dat niet 

wenselijk leek en aangelegenheden waarover gemeenteleden hun oordeel wordt 

gevraagd hebben we zoveel mogelijk digitaal uitgevoerd en dat heeft betekent 

dat het aantal schriftelijke/digitale mededelingen aan onze gemeenteleden dit 

jaar aanzienlijk is geweest. 

Kerstfeest in de kerk zal er dit jaar niet zijn, omdat we dan het aantal van 30 

gaan overschrijden. 

Bernewurk Bliid Boadskip organiseert een bijeenkomst voor kinderen Eerste 

kerstdag in het dorpshuis en gelijktijdig is er kerkdienst in de kerk te Spannum 

met Ds. L. Geijlvoet als voorganger. 

 

 

 



Nieuwe Beroepingscommissie·  

Nu wij weer vacant zijn gaan we opnieuw trachten een dominee te beroepen. 

    We hebben inmiddels een nieuwe beroepingscommissie bestaande uit: 

Reinder Bakker, ·Jorrit Jorritsma 

Alie de Haan 

Connie Harkema 

Bea van der Schaar. 

Deze commissie is in december 2020 van start gegaan. 

We gaan gezamenlijk met de Anna Tsjerke uit Winsum een predikant beroepen  

50% in Spannum – Edens en 33.3 % in de Anna Tsjerke en onder dezelfde 

voorwaarden als waaronder we ook Ds. Anja Donker – Kremer hebben benoemd. 

 

Nieuwe kerkenraadsleden. 

Dit jaar hebben we ook weer nieuwe kerkenraadsleden kunnen aantrekken. 

Yvon Hanenburg is als diaken benoemd en Jorrit Jorritsma al ouderling – 

kerkrentmeester. 

Jelle Bouma en Jorrit Jorritsma hebben van functie geruild en Jorrit is nu de 

nieuwe penningmeester van de kerkrentmeesters. 

Het is verheugend dat we als kerkenraad een nagenoeg volle bezetting hebben.  

 

Nieuwe Beleidsplan 2021 -2025 

Nu we weer opnieuw vacant zijn was de kerkenraad van opvatting dat het 

verstandig zou zijn om ook het Beleidsplan te vernieuwen. 

We hebben een nieuw beleidsplan gemaakt voor een belangrijk deel gebaseerd 

op het voorliggende beleidsplan, waarin met name de Positionering en 

Karakterisering van de gemeente geheel is vernieuwd. 

U kunt kennis nemen van het nieuwe beleidsplan op onze website 

www.kerkspannumiens.nl , waar u ook van alle verdere kerkelijke 

aangelegenheden kennis kunt nemen. 

FRIS 

De landelijke kerk wordt kleiner. Veel gemeenten hebben weinig leden meer en 

hebben het moeilijk om de kerk in stand te houden. De landelijke kerk volgt  

natuurlijk  de stand van zaken in de verschillende gemeenten en  uniformeert de 

landelijke administratie. Van iedere gemeente zijn zowel de Diaconie als de 

Kerkrentmeesters verplichte de jaarrekeningen en begroting volgens een 

landelijke programma FRIS aan te leveren, waardoor landelijke gegevens van de 

PKN kerk beter en gemakkelijker in beeld kunnen worden gebracht. 

http://www.kerkspannumiens.nl/


Het is voor de kerkenraad veel werk geweest om, alles goed en helder in FRIS in 

orde te brengen. 

Invoering van Bestemmingsreserves, Algemene reserves, Verplichting om een 

Afschrijvingsmethodiek te gebruiken voor duurzame goederen en een 

Administratie voor de begraafplaats voor Aangegane Verplichtingen maken het 

er voor de penningmeesters en begraafplaatsbeheerder niet gemakkelijker op.  

Op onze website worden samenvattingen van de administraties gepubliceerd 

opdat wij aan onze ANBI- verplichtingen voldoen. 

 

Samenwerking met Ds. Liesbeth Geijlvoet. 

   Ds. Liesbeth Geilvoet heeft ons pastoraal bijgestaan voor een deel van het 

jaar, toen Ds. Anja Donker ziek werd.  

Het was ook niet gemakkelijk in deze coronatijd bezoek te brengen aan leden 

van onze kerk, maar ze heeft toch zo goed mogelijk contact met de leden 

onderhouden als we dat nodig vonden. 

Eind november heeft ze haar werkzaamheden bij ons beëindigd nu ze ook is gaan 

werken voor de Gemeente Leeuwarden. 

Ze blijft echter enkele ouderen in onze gemeente bezoeken en ze blijft onze 

consulent gedurende het beroepingsproces. 

Nieuwe regels voor kerken. 

        Het kerk zijn in Nederland en Europa brengt ook nieuwe regels met zich 

mee. . 

Dit jaar zijn zowel de diaconie als de kerkrenmeesters als UBO-organisatie 

 ( Ultimate Beneficial Owner ) gekwalificeerd en zijn zowel de kerkrentmeesters 

als de diaconie in geschreven in het register van de Kamer van Koophandel. 

Aan het nut van deze inschrijving wordt door ons ernstig getwijfeld, maar we 

hebben er mee te doen. 

De stichting was reeds ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Alle drie de rechtspersonen hebben nu een KvK-nummer en een RSIN –nummer. 

Het RSIN nummer is verbonden aan de ANBI status wat onder meer betekent 

dat giften aan deze organisaties fiscaal aftrekbaar zijn. 

 

Stichting Vermogensbeheer Hervormde gemeente van Spannum· De stichting 

Vermogensbeheer Hervormde Gemeente van Spannum heeft de afgelopen jaren 

veel werk gehad met het opnieuw in erfpacht uitgeven van veel percelen weiland. 

In 2019 zijn de familie Anne de Boer en Nammen Wijnia gestopt met hun 

bedrijven en in 2020 heeft de familie Djurre Postma op 1 november 2020 de 

pacht van 22 ha land beëindigd. 



Het stichtingsbestuur heeft na een lang en moeizaam proces uitgifte en 

ruilingen van percelen tot stand gebracht tussen 4 erfpachters, waarbij een 

ieder van deze erfpachters de landerijen in de naaste omgeving van hun 

boerderij heeft gekregen. 

Pier Jan Noordmans krijgt 8,4 ha in gebruik aan de Laekwerterwei. Grietsje 

Stienstra/Lammert Postma krijgen 14,0 ha in gebruik  van het bedrijf van de 

familie Djurre Postma met een toegang vanaf Waekens  en levert 8,8 ha in 

achter het bos aan de Swachlumerleane in Spannum. Nely van der Hem / Douwe 

Elgersma krijgen deze 8,8 ha in gebruik en leveren 3,5 ha aan de Laekwerterwei 

in tegenover de woning van Bart Vrinten en deze 3,5 ha wordt in gebruik gegeven 

aan Johannnes de Vries te Kubaard. 

Voorts is een perceel weiland geruild met de familie Djurre Postma, waardoor de 

familie  een perceel weiland voor hun huis in eigendom krijgt en er is een strook 

grond van de Grietsje Stienstra/Lammert Postma gekocht om het in erfpacht 

verkregen weiland vanaf Waekens  te kunnen bereiken. 

 

Bijzondere diensten in 2020. 

       Vanwege de corona hebben we dit jaar geen Kerkkaatsdag kunnen houden. 

We hopen in 2021 deze Kerkkaatsdag weer wel te laten plaatsvinden.  

Tijdens de gedachtenisdienst in december hebben we onze overleden plaats 

genoten Abraham Waslander Koster en Annigje Hofstede herdacht. 

 

Het was een heel bijzonder jaar vanwege de corona en we hebben moeten roeien 

met de riemen, die we hadden en we kregen steeds nieuwe riemen. 

We wensen u als bewoners van de dorpen Spannum en Edens Gezegende 

Kerstdagen toe en een Gelukkig en Goed jaar 2021. 

 

Nieuwe organist in Edens. 

       De heer Mulder heeft ongeveer 25 jaar het orgel in Edens bespeeld en 

heeft nu besloten met vanaf 2021 dat niet meer te doen. 

Eind december is afscheid van hem genomen en Oudejaarsdag zal hij voor de 

laatste keer het orgel bespelen. 

De kerkrentmeesters van Edens zijn erin geslaagd een nieuwe organist te vinden 

om in Edens te spelen en wel Jan Swart, die ook het orgel in Spannum bespeeld.   

Hartelijk welkom Jan ook in Edens. 

 



 

De kerkenraad Hervormde Gemeente Spannum-Edens. 

Reinder Bakker, ouderling en scriba. 

Rommy Jorritsma- Poelstra ouderling. 

Afke Wijnia-Siderius, diaken, voorzitter 

Doeke Harkema, diaken en secretaris 

Yvon Hanenburg- Seinen, diaken en penningmeester  

Adde Klaas de Boer, ouderling kerkrentmeester en preses 

Jorrit Jorritsma, ouderling-kerkrentmeester en penningmeester  

Ype Breeuwsma, ouderling-kerkrentmeester 

Jelle Bouma, kerkrentmeester  

Doede de Vries, kerkrentmeester 

Jan Noordmans, kerkrentmeester 

Jos Noordmans- Jonker, kerkrentmeester 

 

 


