STICHTING LAURENTIUSKERK KIMSWERD
Beleidsplan 2010-2025

De Stichting Laurentiuskerk Kimswerd ( hierna SLK) is bij notariële akte opgericht op 28
december 2009 .
De Stichting heeft ten doel volgens de daarbij vastgelegde statuten:
o het in eigendom verwerven en vervolgens (laten) restaureren van de
Laurentiuskerk te Kimswerd met bijbehorende begraafplaats, waarbij deze in
historische staat wordt gebracht en gehouden.
o Het (na restauratie) beheren, in stand houden en exploiteren van deze kerk
welke is aangewezen als Beschermd Monument zoals bedoeld in de
Monumentenwet 1988.
Eenmaal gerestaureerd zal de kerk zijn algemeen nut beogende functie terugkrijgen binnen
het dorp, de gemeente en de omgeving daarvan.
Hierbij wordt beoogd een locatie te bieden voor onder meer:
• een afgesproken aantal reguliere kerkdiensten van de Protestantse gemeente ArumKimswerd
• rouwdiensten.
• trouwdiensten / huwelijksvoltrekkingen.
• concerten.
• tentoonstellingen.
Daarnaast zal het kerkhof gepast beheerd worden en haar functie behouden. Middels een
aanvraag tot aanwijzing als ‘ Groen Monument ‘ zal subsidie worden aangevraagd voor het
onderhoud.
Bij notariële acte van 28 december 2009 is de vermelde kerk en begraafplaats overgedragen
aan de SLK.
De Protestantse gemeente Arum-Kimswerd heeft zich notarieel verbonden aan een jaarlijkse
(geïndexeerde) bijdrage van €10.000 voor de termijn van 15 jaar met een intentieverklaring
voor verlenging van die periode.
Voor de beoogde restauratie is toestemming gevraagd en verkregen van de daartoe
bevoegde instanties en is een door een restauratiearchitect restauratieplan opgesteld.
De restauratie zal aanvangen op 05 juni 2010 en naar verwachting zijn beslag krijgen in
2011. De kosten zullen naar verwachting €1 miljoen bedragen.
Voor de restauratie is door voorgaande acties onder inwoners van Kimswerd reeds een
bedrag bijeengebracht van € 107.000.
Tevens is een overheidssubsidie toegezegd van € 630.000.
Naar verwachting zal uit diverse daarvoor geëigende fondsen nog € 250.000 beschikbaar
komen.
Met een actie tot het werven van “ Vrienden van de Laurentiuskerk” wordt een beroep
gedaan op de inwoners van Kimswerd een periodieke bijdrage te geven voor het ‘normale’
onderhoud en exploitatie in de komende jaren. De bedoeling hiervan is een stabiele basis te
hebben voor het dagelijkse onderhoud.
De volgende stukken maken onderdeel uit van dit beleidsplan:
Notariële akte oprichting Stichting Laurentiuskerk Kimswerd dd. 28 december 2009
Akte van levering van kerkgebouw aan voornoemde stichting dd. 28 december 2009
Afspraken/intentieverklaringen inzake Laurentiuskerk te Kimswerd 28 december 2009

Exploitatie- en beheer-overeenkomst inzake Laurentiuskerk te Kimswerd dd. 28 december
2009

