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Ook in 2015 doen we
weer mee met
Tsjerkepaed: de datums
waarop de kerk open
gesteld wordt staan op
onze site:
www.Kerkidsegahuizum
.webklik.nl

Terugblik ‘Skuzum zingt’.
Het was even afwachten
hoeveel mensen er komen
zouden, maar de kerk zat
vol op 24 april. Het was
een groot succes. Een
enthousiaste dirigent, Jan
Brens uit Sneek, wist het
gelegenheidskoor
bijzonder goed te laten
zingen. En wat waren de
oefenavonden ook leuk!
De deelname aan dit koor
overtrof onze
verwachtingen, en voor
elke partij (alt, sopraan,
tenor en bas) waren
voldoende mensen!
Skuzum en omgeving
bedankt! Ook onze dank
aan Cees Jaspers, zijn

hulp was onmisbaar!
Inmiddels is er een DVD
met de muziek gemaakt,
15 mensen hebben hem
al ontvangen. Mocht u
hiervoor belangstelling
hebben dan kan deze
besteld worden bij Linda
Miedema.
Foto’s staan op onze site.
Aansluitend aan deze
feestelijke avond, die
georganiseerd was omdat
de kerk nu gebruiksklaar
is, was er voor iedereen
een hapje en een drankje.
Jammer was dat de
Belboei vooraf ons
ingezonden stuk niet
geplaatst had. Een week
later stond er wel een leuk

stukje in de Belboei.
In het Fries Dagblad is
ook een heel leuk stuk
geschreven!
EXPOSITIE:
De weekenden hierna tot
aan pinksteren was er een
expositie van het werk van
amateur kunstenaars. Dit
willen we elk jaar terug
laten keren. Henk
Zondervan, Anke
Wiersma, Thilda Adema,
Cecilia Bosshardt, Sandra
Visser en Auke Dijkstra,
bedankt voor jullie
deelname. Het werk was
heel divers en dat werd
door de bezoekers wel
gewaardeerd!

Afronding restauratie
Tijdens de feestelijke
ingebruikname van de
kerk waren er nog
werkzaamheden rond
het kerkgebouw.
Dit was nodig om een
vochtscherm aan te
brengen aan de
onderkant van de
buitenmuur om het
grondvocht te keren.
Alles is nu weer
opgeruimd en netjes
door de aannemer
achtergelaten, voor het
volgend jaar staat
hetzelfde op de
planning aan de
noordkant van de kerk.

De werkzaamheden
aan de vlaggenmast
nadert zijn voltooiing,
onlangs is het eerste
van het uitschuifbare
gedeelte in de toren
gebracht en wordt er
door de vrijwilligers
Lieuwe en Klaas hard
aan gewerkt om het
geheel bedienbaar te
maken.
De volgende
werkzaamheden die
nog voor 2017
gerealiseerd zouden
moeten worden, is het

aanpassen van de
toiletruimte, hier moet
volgens de wet en
regelgeving een
invalide toiletruimte van
gemaakt worden.
Zodra alle geldelijke
toezeggingen van de
fondsen binnen zijn
gaan we hiermee aan
de slag.

Vooruitblik Noordmans

Meer foto’s op onze site!

Er zijn ondertussen
acht donateurs.
Bedankt!
“Bent u al donateur van
de Skúster Tsjerke?”
Doel;
Met elkaar zorgen dat
de kerk behouden blijft.

Nu de stichting met
“Skuzum Zingt” en “de
maand van de
amateurkunst” de kerk
in gebruik heeft
genomen, gaan we ons
richten op de officiële
opening volgend jaar.
Die opening zal meteen
ook de start zijn van
“Noordmans in Beeld”,
het wisselend
kunstproject wat ieder
jaar in de
zomermaanden zal gaan
plaatsvinden.
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kunstenaar zal inspireren
en op welke wijze hij dat
voor ons zal verbeelden.
De bedoeling is dat ieder
jaar een kunstenaar uit
een andere discipline
worden uitgenodigd.
Komend jaar een
kunstenaar/fotograaf,
een volgend jaar
misschien een schilder of
dichter of wordt er
misschien wel een
muziekstuk gemaakt op
het gedachtegoed van
deze theoloog.

een prachtige akoestiek
en is de ruimte geschikt
voor allerlei doeleinden.
We rekenen dan ook op
initiatieven uit het dorp
en op vernieuwende
vormen van
samenwerking.

worden financieel
gesteund door de
kerkvoogdij of door de
stichting Alde Fryske
Tsjerken
De SST staat op eigen
benen, en daarom zal
iedereen begrijpen dat
we genoodzaakt zijn om
met activiteiten financiële
steun te verwerven. Alle
activiteiten die in de kerk
plaats gaan vinden zullen
daarom hoe dan ook,
een steentje moeten
gaan bijdragen.
Wij vertrouwen erop dat
een ieder hier begrip
voor heeft. Het is de
enigste manier om de
kerk te kunnen blijven
onderhouden.

Visie
De SST heeft 2
doelstellingen, namelijk
het functionele en het
materiële behoud van
deze kerk.
Om het functionele
behoud van de kerk te
bereiken, stelt de SST de
kerk open als publieke
culturele
ontmoetingsruimte.
Daarin zullen activiteiten
gaan plaatsvinden, die
passen bij de historische
betekenis van het
gebouw, en gericht zijn
op verbinding en
solidariteit van de
Skuzumers. Wij zijn
bezig om daar ideeën
voor te ontwikkelen maar
we bieden zeker ook
initiatieven van buitenaf
een podium . Zoals
gebleken, heeft de kerk
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In Noordmans in Beeld
zullen kunstenaars zich
naar eigen inzicht en in
een eigen (beeld)taal uit
laten over de thema's die
als een rode draad door
het gedachtegoed lopen
van dr Oepke
Noordmans. Één van die
themas zoals we hebben
kunnen horen in het
zangstuk van Jan Brens,
is in de Poort. Een ander
thema is, “de kerk als
Moeder” Wij zijn erg
benieuwd welk thema de

De tweede
verantwoordelijkheid die
de stichting op zich heeft
genomen is
onlosmakelijk verbonden
met de eerste: het
materiële behoud.
Nu de restauratie bijna is
afgerond moeten we
gaan denken over, hoe
we het gebouw en het
interieur in goede staat
kunnen blijven houden.
De SST heeft geen bron
van inkomsten. Sommige
kerken hebben land wat
wordt verpacht, of

Expositie
De expositie, in de weekenden april/mei,
is goed verlopen. We hebben er veel van
geleerd en willen het volgend jaar
uitgebreider organiseren. Heeft u
suggesties? Dan zijn die van harte
welkom! De panelen waar alles op
bevestigd werd zagen er mooi uit. Het
gemaakte werk kwam goed tot zijn recht.

Het grootste doel van SST is: behoud
van de kerk. Om de kerk te behouden
voor het dorp is geld nodig. Subsidies
zijn niet eindeloos en ook niet
voldoende op de lange duur.
U kunt uw bijdrage overmaken op
onze rekening- ovv behoud kerk,
maar u kunt ook donateur worden
voor € 25 per jaar.

