Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de
Hervormde gemeente Spannum-Edens

Vaststelling
Deze plaatselijke regeling is door de kerkenraad van de Hervormde
kerk van Spannum – Edens op 25 oktober 2016 vastgesteld en vanaf
die datum geldig.
1. Samenstelling van de kerkenraad Hervormde Gemeente
Spannum-Edens. ( Ord. 3.6.)
1. De kerkenraad van de Hervormde gemeente Spannum-Edens bestaat uit de
volgende ambtsdragers: 1 predikant, 3 ouderlingen, 3 ouderlingen-kerkrentmeester
en 3 diakenen.

2. Verkiezing van ambtsdragers.
2.1

De belijdende leden zijn stemgerechtigd. Gastleden ( Ord. 2.3.) worden in

dezen gelijkgesteld met de leden. Tevens zijn doopleden, die de leeftijd van
achttien jaar hebben bereikt, stemgerechtigd.
Zij die als dooplid verkozen zijn tot ambtsdrager en zich bereid verklaard hebben
deze verkiezing te aanvaarden, worden onder de belijdende leden van de gemeente
opgenomen door beantwoording van een daartoe strekkende vraag voorafgaand aan
hun bevestiging tot ambtsdrager in de betreffende kerkdienst.
2.2.

Verkiezing van ouderlingen en diakenen.

2.2.0 De verkiezing van ouderlingen, diakenen en ouderlingen-kerkrentmeester
vindt plaats in de maand november, tenzij de kerkenraad anders beslist.

2.2.1 Voorafgaande aan de verkiezing wordt de gemeente uitgenodigd bij de
kerkrenraad aanbevelingen in te dienen van personen die naar haar mening voor
verkiezing in aanmerking komen.
2.2.2 Bij de aanbeveling wordt het ambt vermeld waarvoor de betrokkene wordt
aanbevolen. Aanbevelingen moeten schriftelijk en ondertekend worden ingediend.
2.2.3 Als er geen aanbevelingen voor een ambt zijn binnengekomen, die door tien of
meer stemgerechtigde leden worden ondersteund, geschiedt de verkiezing door de
kerkenraad
2.2.4. Als er aanbevelingen voor een ambt binnenkomen, die door tien of meer
stemgerechtigde leden worden ondersteund, maakt de kerkenraad een lijst op met
de namen van hen die voor dat ambt door tien en meer stemgerechtigde leden zijn
aanbevolen en die verkiesbaar zijn. De kerkenraad kan de lijst aanvullen met de
namen van hen die door de kerkenraad voor dat ambt zelf worden aanbevolen.
2.2.5 Als het aantal namen op de lijst niet groter is dan het aantal vacatures voor
dat ambt, worden de kandidaten door de kerkenraad verkozen verklaard.
2.2.6 Als het aantal namen op de lijst groter is dan het aantal vacatures voor dat
ambt, geschiedt de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente in
een stembusverkiezing.

3.

Werkwijze van de kerkenraad.

3.1 De kerkenraad vergadert in de regel maandelijks, doch minimaal zes keer per
jaar.
3.2 De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste drie dagen van te voren
bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken die aan de
orde zullen komen ( agenda )

3.3 Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat – zo
mogelijk –in de eerst volgende vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld.
3.4 De in Ordinantie 4.8.2 genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen
geschiedt in de eerste vergadering van de maand januari.
3.5 In de vergadering genoemd in artikel 3.4. worden de plaatsvervangers van de
preses en de scriba aangewezen.
3.6 In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de kerkenraad de gemeente
kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort belegt de kerkenraad een
bijeenkomst met de ( betreffende ) leden van de gemeente die wordt
* aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt
en
* afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan
In de berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de
gemeente wil horen.
3.7 De vergaderingen van de kerkenraad zijn niet openbaar. De kerkenraad kan
besluiten dat gemeenteleden en andere belangstellenden als toehoorder tot een
bepaalde vergadering worden toegelaten.
3.8 Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming
van de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters voor de
archieven van de gemeente uit hoofde van Ordinantie 11-2-7 sub g.

4. Besluitvorming volgens Ordinantie 4.5
4.1 In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds genomen na
gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met eenparige stemmen genomen.
Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen.
4.2 Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij om schriftelijke stemming
wordt gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de
stemmen weer, dan is het voorstel verworpen.

4.3 Stemming over personen geschiedt schriftelijk.
Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, kan
mondeling worden gestemd als niemand van de aanwezige leden tegen mondelinge
stemming bezwaar maakt.
Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken vindt herstemming
plaats. Staken de stemmen weer dan is de kandidaat niet verkozen.
Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen
verkozen, diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de
meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal
vacatures dat vervuld moet worden is bereikt.
Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald,
vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten , die de meeste stemmen
behaalden.
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer dan
beslist het lot
4.4 Er kunnen geen besluiten worden genomen, indien niet tenminste de helft van
het aantal leden van het kerkelijk lichaam ter vergadering aanwezig is.
Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op
die vergadering ingediend voorstel eerst een besluit worden genomen op een
volgende vergadering die tenminste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer
dan het quorum niet aanwezig is.

5. De kerkdiensten.
5.1 De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de
kerkenraad vastgesteld rooster gehouden in Spannum, Edens en Kubaard.
5.2 Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en
doopleden de doopvragen beantwoorden.
5.3 Tot de deelname aan het avondmaal worden zowel belijdende leden als
doopleden toegelaten.

5.4 Het huwelijk.
De inzegening van het huwelijk als een verbond van liefde en trouw voor Gods
aangezicht geschiedt in een kerkdienst.
Het verzoek om inzegening van een huwelijk wordt tenminste zes weken van te
voren ingediend bij de kerkenraad.
Wanneer zij die het verzoek hebben ingediend ( of één van hen ) zijn ingeschreven
in het register van een andere gemeente, wordt het verzoek tenminste tien weken
van te voren ingediend bij de kerkenraad.
De trouwdienst wordt tenminste twee weken van te voren aan de gemeente bekend
gemaakt.
De inzegening geschiedt door de predikant.
Alleen een naar burgerlijk wet tot stand gekomen huwelijk kan worden ingezegend.
5.5 Andere levensverbintenissen.
Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk, kunnen ook als
een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden ingezegend in een
kerkdienst.
Het verzoek om deze inzegening wordt tenminste zes weken van te voren ingediend
bij de kerkenraad.
Wanneer zij die het verzoek hebben ingediend ( of één van hen ) zijn ingeschreven
in het register van een andere gemeente, wordt het verzoek tenminste tien weken
van te voren ingediend bij de kerkenraad.
De inzegening wordt tenminste twee weken van te voren aan de gemeente bekend
gemaakt.
De inzegening geschiedt door een predikant.
Alleen een naar burgerlijk wet tot stand gekomen verbintenis kan worden
ingezegend.

6. De vermogensrechtelijke aangelegenheden.
6.1

Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente
Spannum-Edens.

6.1.1 Het college van kerkrentmeesters van de gemeente Spannum- Edens bestaat
uit 5 leden, te weten 3 ouderlingen- kerkrentmeester en 2 kerkrentmeesters.
De meerderheid van het college van kerkrentmeesters dient te bestaan uit

ouderlingen-kerkrentmeester.
6.1.2 Het college van kerkrentmeester telt drie leden uit de kerkelijke
gemeenschap Spannum en twee leden uit de kerkelijke gemeenschap Edens.
Uit de kerkelijke gemeenschap Spannum komen twee ouderlingen-kerkrentmeester
en uit de kerkelijke gemeenschap Edens komt één ouderling- kerkrentmeester.
De kerkrentmeesters, die geen ouderling zijn, worden door de kerkenraad uit de
leden van de gemeente benoemd nadat hun namen zijn voorgedragen aan de
gemeente om haar goedkeuring te verkrijgen. Zij kunnen in de gemeente niet
tegelijkertijd een ambt dragen.
6.1.3. Ten aanzien van de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, is van
overeenkomstige toepassing hetgeen voor ambtsdragers bepaald is ter zake van de
zittingstijd, de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de benoeming, het opzicht en
de behandeling van bezwaren en geschillen.
6.1.4 Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, een
secretaris aan. De voorzitter is een van de ouderlingen-kerkrentmeester. Het
college van kerkrentmeesters draagt er zorg voor dat de boekhouding en het
middelenbeheer niet in één hand zijn.
6.1.5 Het college van kerkrentmeesters Spannum–Edens is als geheel
verantwoordelijk voor alle kerkrentmeesterlijke taken van de gemeente.
De leden van het college afkomstig uit de kerkelijke gemeenschap Edens verzorgen
in het bijzonder de taken, waaronder begrepen de voorbereiding van het daarop
betrekking hebbende deel van de begroting en de jaarrekening voor de kerkelijke
gemeenschap Edens
De leden van het college afkomstig uit de kerkelijke gemeenschap Spannum
verzorgen in het bijzonder de taken, waaronder begrepen de voorbereiding van het
daarop betrekking hebbende deel van de begroting en de jaarrekening voor de
kerkelijke gemeenschap Spannum.
6.1.6.1. Ten behoeve van de ondersteuning van de leden van het college, die belast
zijn met de aangelegenheden van de kerkelijke gemeenschap Edens kan het college
van kerkrentmeesters een commissie van advies en bijstand benoemen.
De leden van deze commissie zijn afkomstig uit de kerkelijke gemeenschap van
Edens.

6.1.6.2 Ten behoeve van de ondersteuning van de leden van het college, die belast
zijn met de aangelegenheden van kerkelijke gemeenschap Spannum kan het college
van kerkrentmeesters een commissie van advies en bijstand benoemen.
De leden van deze commissie zijn afkomstig uit de kerkelijke gemeenschap van
Spannum.
6.1.7. Steeds als de samenstelling van het college van kerkrentmeesters wijzigt,
wordt de verkiezing van de voorzitter en de secretaris geagendeerd op de eerste
vergadering dat het college in de nieuwe samenstelling bijeenkomt.
Bij deze verkiezing wordt rekening gehouden met een zoveel mogelijk gelijke
verdeling van deze functies over beide gemeenschappen, zoals die in artikel 6.1.2
van deze plaatselijke regeling beschreven worden.
Voorzitter en secretaris komen niet uit de zelfde kerkelijke gemeenschap.
De vervangende leden van voorzitter en secretaris komen uit de andere kerkelijke
gemeenschap dan waaruit de voorzitter en penningmeester komen.

6.1.7.1 Het college van kerkrentmeesters kan een administrateur benoemen, die
belast wordt met de boekhouding van het college voor zover dit de kerkelijke
gemeenschap van Edens betreft als beschreven in artikel 6.1.2 van deze
plaatselijke regeling.
Indien deze administrateur geen lid van het college is, kan de administrateur de
vergaderingen van kerkrentmeesters van de kerkelijke gemeenschap Edens
bijwonen en heeft daarbij een adviserende stem.
Hij is eveneens gerechtigd de vergadering van het gehele college van
kerkrentmeesters bij te wonen.
Op de administrateur is het bepaalde in ordinantie 4-2, betreffende de
geheimhouding van toepassing.
6.1.7.2 Het college van kerkrentmeesters kan een administrateur benoemen, die
belast wordt met de boekhouding van het college voor zover dit de kerkelijke
gemeenschap van Spannum betreft als beschreven in artikel 6.1.2 van deze
plaatselijke regeling.
Indien deze administrateur geen lid van het college is, kan de administrateur de
vergaderingen van kerkrentmeesters van de kerkelijke gemeenschap Spannum

bijwonen en heeft daarbij een adviserende stem.
Hij is eveneens gerechtigd de vergadering van het gehele college van
kerkrentmeesters bij te wonen.
Op de administrateur is het bepaalde in Ordinantie 4-2, betreffende de
geheimhouding van toepassing.
6.1.8. Zowel de ( vervangende ) penningmeester van de kerkelijke gemeenschap
Edens als de ( vervangende ) penningmeester van de kerkelijke gemeenschap
Spannum zijn zelfstandig bevoegd betalingen te doen namens de gemeente met in
achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en binnen de
kaders van de door de kerkenraad vastgestelde begroting.
6.1.9.Voor het doen van betalingen boven de € 1.000 die niet in de begroting zijn
voorzien, zijn twee daartoe aangewezen leden van het College bevoegd. Voor
betalingen die specifiek de kerkelijke gemeenschap van Spannum dan wel Edens
betreffen, dienen twee leden van het College afkomstig uit die kerkelijke
gemeenschap aangewezen te worden.
6.1.10 Voor de uitvoering van de taken in de kerkelijke gemeenschap Edens, zoals
beschreven in artikel 6.1.2 en 6.1.3 van deze plaatselijke regeling bestaat een
zelfstandige administratieve eenheid en in feite is dit de administratie van de
kerkelijke gemeenschap Edens. ( Beheer Edens )
De leden van het college afkomstig uit de kerkelijke gemeenschap Edens voeren
het beheer over de goederen van de Hervormde Gemeente Spannum –Edens, die
genoemd worden in bijlage 1a, die bij deze regeling wordt gevoegd.
De leden van het college afkomstig uit de kerkelijke gemeenschap Edens vormen
daarmee het bestuur van deze administratieve eenheid.
6.1.11 Voor de uitvoering van de taken in de kerkelijke gemeenschap Spannum, zoals
beschreven in artikel 6.1.2 en 6.1.3 van deze plaatselijke regeling bestaat een
zelfstandige administratieve eenheid en in feite is dit de administratie van
de gemeenschap Spannum.( Beheer Spannum )
De leden van het college afkomstig uit de kerkelijke gemeenschap Spannum voeren
het beheer over de goederen van de Hervormde Gemeente Spannum –Edens, die
genoemd worden in bijlage 1b , die bij deze regeling wordt gevoegd.

De leden van het college afkomstig uit de kerkelijke gemeenschap Spannum vormen
daarmee het bestuur van deze administratieve eenheid.
6.1.12 Er is een kerkelijke stichting Vermogensbeheer Hervormde Gemeente
Spannum. De gewijzigde statuten zijn gedateerd 14 december 2004
De netto opbrengsten van deze stichting komen volgens deze statuten volledig ten
goede aan de Hervormde Gemeente Spannum-Edens.
De leden van het college van kerkrentmeesters, met name die afkomstig uit de
gemeenschap van Spannum nemen zoveel mogelijk deel aan het bestuur van deze
stichting. Tot de onroerende goederen van deze stichting behoren de goederen,
die genoemd worden in bijlage 2, die bij deze regeling wordt gevoegd.
De waarde van de onroerende goederen worden jaarlijks in de jaarrekening van de
Stichting Vermogensbeheer opgenomen.
6.1.13. Met de uitvoering van de taken behorende bij het beheren van de roerende
onroerende goederen van de zogenaamde Pastoralia ( met als rechtsopvolger de
Hervormde Gemeente Spannum-Edens ) zijn belast de kerkrentmeesters uit de
kerkelijke gemeenschap Spannum.
Tot de onroerende goederen van de Pastoralia behoren de goederen, die genoemd
worden in bijlage 3 , die bij deze regeling wordt gevoegd.
De waarde van de onroerende goederen worden jaarlijks in de jaarrekening van de
administratieve eenheid van de kerkelijke gemeenschap Spannum opgenomen.
6.1.14 Het beheer van de verschillende objecten door verschillende leden van het
College betekent niet dat met verschillende protocollen of modellen zal worden
gewerkt. In eerste instantie zal een eenvormigheid van protocollen en modellen
binnen het College worden gezocht. Bij langdurig verschil van mening tussen de
verschillende beheerspartijen zal dit aan de voltallige kerkenraad worden
voorgelegd, die beslist. Bij de beslissingen zal duidelijk worden gestreefd naar
afstemming op de protocollen en modellen, zoals die door de kerkenraad zijn
vastgesteld.
6.1.15 Indien er specifieke besluiten betreffende het beheer van de
administratieve eenheid Edens en het beheer van de administratieve eenheid
Spannum worden genomen dan kunnen de kerkrentmeesters en de administrateuren
van de administratieve eenheden de vergadering van de kerkenraad bezoeken en
deelnemen aan de beraadslagingen. Zij hebben geen stemrecht.

6.2 Het college van diakenen van de gemeente Spannum-Edens
6.2.1. Het college van diakenen bestaat uit 3 leden. Voor de besluitvorming wordt
aan het college van diakenen één of twee andere door de kerkenraad aangewezen
ambtsdrager toegevoegd, indien er één dan wel twee vacatures in het college van
diakenen zijn, zodat besluitvorming kan plaatsvinden in overeenstemming met
Ordinantie 11-3-3.
Deze ambtsdragers kunnen binnen het college van diakenen een functie vervullen.
6.2.2 Steeds als de samenstelling van het college wijzigt, wordt de verkiezing van
voorzitter, secretaris en penningmeester geagendeerd op de eerste vergadering
dat het nieuwe college in nieuwe samenstelling bijeenkomt.
In dezelfde vergadering worden de plaatsvervangers van de voorzitter, secretaris
en penningmeester aangewezen.
De functies van administrateur of administrerend diaken enerzijds en anderzijds
de penningmeester of diens plaatsvervanger zijn niet in één persoon verenigbaar.
6.2.3. Het college van diakenen benoemt, hetzij uit zijn midden een administrerend
diaken, hetzij een administrateur van buiten het college, die belast wordt met de
boekhouding van het college.
Indien deze administrateur geen lid van het college is, kan de administrateur de
vergaderingen van diakenen bijwonen en heeft daar een adviserende stem.
Op hem is het bepaalde in ordinantie 4-2, betreffende de geheimhouding van
toepassing.
6.2.4 De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie met in
achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en binnen de
kaders van de door de kerkenraad vastgestelde begroting tot een maximaal bedrag
van € 250 per betaling.
6.1.8.Voor het doen van betalingen boven de € 250 of voor betalingen, die niet in de
begroting zijn voorzien, zijn twee daartoe aangewezen leden van het College
bevoegd.

6.3 Begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster.
Voorafgaand aan de vaststelling van in tweede lezing dan wel wijziging van de
begroting en voorafgaand aan de vaststelling in tweede lezing van de jaarrekening
worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd op de website.
www.kerkspannumiens.nl onder het item ANBI.
Zowel de samenvatting van de meest recente begroting en jaarrekening van
Spannum als die van Edens treft u op de website aan alsmede de begroting en de
jaarrekening van de Stichting Vermogensbeheer Hervormde Gemeente van
Spannum.
Opmerkingen over de begroting en de jaarrekening kunnen schriftelijk en digitaal
worden ingediend bij het college van kerkrentmeesters van Spannum en het college
van kerkrentmeesters van Edens en het bestuur van de Stichting
Vermogensbeheer.
Vanaf 1 mei staan de jaarrekeningen van het voorafgaande jaar op de website.
Op 15 december staat de begroting van het volgend jaar op de website.
Opmerkingen over de begroting van het volgende jaar kunnen voor 15 december
worden gemaakt en opmerkingen over de jaarrekening tot 1 week voor de financiële
gemeenteavond.
Op 15 december staat de begroting van het volgende jaar op de website.
Op verzoek wordt aan de leden de volledige begroting en jaarrekening digitaal
toegezonden.
Het collecterooster treft u ook aan op de website.

7. Overige bepalingen.
In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de kerkenraad.

Ondertekening.
Aldus te Spannum vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van de 25
oktober 2016
A.K. de Boer, preses.
R. Bakker, scriba

Bijlage 1a
Bezittingen Hervormde Gemeente van Spannum en Edens.
Beheerd door kerkrentmeesters uit Edens.
Pachtcontract
Jan N.
Kerk en kerkhof
Edens

Perceel
Baard 410
Wommels L 514

Pachter/Erfpachter
J. Noordmans
Kerk, kerkhof en
kosterswoning

Grootte ha Total ha
5,9645
5,9645
0,1014

0,1014

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6,0659
Totaal Edens

Bijlage 1b
Bezittingen Hervormde Gemeente Van Spannum En Edens.
Beheerd door kerkrentmeesters uit Spannum
Pastorie
Grond onder
sportkantine
Kosterswoning

Kerk en Kerkhof
Spannum

Baard 418

H.Bakker

0,3871

0,3871

Wommels C 1145

k.v. Spannum

0,031

0,031

Wommels C 1193

Kosterswoning

0,0102

0,0102

0,2334

0,2334

0,03

0,03

0,0065

0,0065

Wommels C 1458

Speeltuin

Wommels L 88

Kerkpad

Wommels C 1476

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Totaal

Spannum

0,6982

Bijlage 2
Bezittingen Stichting Vermogensbeheer Hervormde
Gemeente Spannum.
Pachtcontract
Anne 1
Anne 2

Perceel
Baard F 79
Baard F 91

Pachter/Erfpachter
A.A.de Boer
A.A.de Boer

Grootte ha Grootte
pachter ha
2,5695
7,295

2,5695
7,295

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Reinder 1
Baard L 75
R. de Boer
3,527
Baard L 76
1,001
4,528
Reinder 2
Baard F 416
R. de Boer
1,399
Baard F 417
0,1
1,499
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ype 1
Baard F 77
Y.Breeuwsma
1,8555
Baard F 78
2,0865
Wommels L 408
3,591
Wommels L 36
0,9205
Wommels L 404
0,15
Wommels L 101
0,0335
8,637
Ype 3

Baard F 82
Baard F90
Baard F 94

Totaal ha

9,8645

6,027

2,9025
1,1415
0,6755

4,7195
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jaap 1
Wommels L 56
Jaap Hanenburg
0,9865
0,9865

13,3565

Jaap 2

Wommels L 57

1,109

1,109

Jaap 3

Wommels L 81

1,8665

1,8665

3,962

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jan Noord 1
Wommels L 195
Jan Noordmans
2,9335
Wommels L 196
1,328
Wommels L 200
1,164
5,4255

5,4255

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Miedema 1
Baard H 336
Ale Miedema
2,4645
Baard H 337
3,795
Baard H 601
1,5525
Baard H 602
2,5275
Baard H 630
2,498
12,8375

12,8375

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Djurre 1
Baard F 137
Djurre Postma
2,376
Baard F 138
1,29
Baard F 381
2,811
Baard F 220
2,437
Baard F 224
4,4385
Baard F 225
4,7265
Baard F 234
1,0925
19,1715
Djurre 2
Baard F 380
Baard F 218

1,05
2,031

3,081

22,2525

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
v d Schaar 1
Baard 414
Bea van der Schaar
4,814
Baard F 413
0,03
4,844

4,844

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Stienstra 1
Baard H 95
Grietje Stienstra
5,7105
Baard H 99
2,46
Baard H 128
0,6695
8,84

8,84

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wynia 1
Wommels L 29
Nammen Wijnia
2,3195
Wommels L31
1,966
Wommels L 32
1,408
Wommels L 34
2,4275
Wommels L 40
3,0625
Wommels L 52
0,9615
Wommels L 53
0,9475
Wommels L 62
1,353
Wommels L 63
2,011
Wommels L 64
1,6615
Wommels L 65
3,358
Wommels L 99
1,6615
23,1375

Wynia 2

Baard F 98

3,5125

3,5125

26,65

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bos
Baard F 89
Bos
0,697
v.d. Vaart
Wommels C 1474
Bram van der Vaart
0,551
Wommels C 1475
Sportveld
0,1213
Wommels C 1144
Sportveld
0,4498
Wommels L 540
Sportveld
0,022
Wommels C 1484
Sportveld
0,0013
Wommels C 807
Siep Koornstra
0,0235
Wommels C 1484
Sportveld
0,0013
Wommels L 540
Sportveld
0,022
1,8892
1,8892
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Totaal
Totaal

Totaal

115,9487

Bijlage 3
Bezittingen Pastorie Hervormde Gemeente
Van Spannum En Edens.
Pachtcontract
Jan Noordmans

Grootte ha
Totaal ha
2,342
1,6675
1,26
5,2695
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ype Breeuwsma

Perceel
Wommels L 197
Wommels L 198
Wommels L 199

Wommels L 348

Pachter/Erfpachter
J. Noordmans

Ype Breeuwsma

5,7995

Rein Noordmans

0,3535

5,7995
Volkstuin

Wommels L 345

0,3535
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Totaal

11,4225

