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JAARVERSLAG STICHTING LAURENTIUSKERK KIMSWERD - 2021
Doel S ch ng

Het doel van de S ch ng is vastgelegd in de statuten: het in eigendom verwerven en vervolgens
laten restaureren van de Lauren uskerk te Kimswerd met de bijbehorende begraafplaats, waarbij
de kerk in historische staat wordt teruggebracht en gehouden. Het beheren en in stand houden en
exploiteren van deze kerk welke is aangewezen als Beschermd Monument zoals bedoeld in de
Monumentenwet 1988. De globale aanpak is daarvoor aangegeven in het Beleidsplan 2010-2025.
Dit wordt door inkomsten uit pacht, subsidies en bijdragen van Vrienden van de kerk bekos gd.

Algemeen

2021 was een jaar voor de (S ch ng) Lauren uskerk Kimswerd zoals de kerk sinds haar eerste
steenlegging -lang geleden- nog niet hee meegemaakt. En dat betekent toch wel wat!
Op zich staat zowel het gebouw als de S ch ng er goed en gezond bij. De ac viteiten en dus ook
de bezoekers waren echter zo goed als tot s lstand gekomen. De Covid19/Corona-pandemie hee
grote invloed gehad op de concertserie. Het bezoek van de opengestelde kerk is echter geweldig
toegenomen. Veel passanten -vooral etsers- werden door het spandoek bij de ingang verleid om
de kerk te bekijken. Dit leidde tot leuke, enthousiaste reac es in het gastenboek en een
verrassend gevuld ’o erblok’.
De koster Sipke Palsma hee eind van het jaar 2021 afscheid genomen na vele jaren. Roel Vis is
door hem ingewerkt en neemt deze belangrijke werkzaamheden van Sipke over.
De taak van de koster is iets lichter geworden doordat het dagelijks opwinden van het torenuurwerk niet meer nodig is.
Het bestuur is met het oog op het rooster van a reden alvast uitgebreid met Gatse Giliam, die het
komende jaar een aantal taken zal overnemen.
Het is zo zeer waarschijnlijk dat de kerk wordt opgenomen in een nieuw uit te brengen boek over
’Interieur-ensembles’ in alle mogelijke gebouw- categoriën en jdsperioden (categorie ’religieus
erfgoed’). Deze publica e door de RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) staat gepland voor 2022/23.
Momenteel hebben we 218‘ Vrienden van de Lauren uskerk ’. Sommige mensen menen dat de
restaura e nu klaar is en dat er geen steun meer nodig is. Dat is helaas niet zo. We blijven de steun
nodig hebben van onze vrienden in nanciële zin en in prak sche ondersteuning.
Er wordt ieder jaar noodzakelijk onderhoud gepleegd door zowel de vrijwilligers van de
onderhoudscommissie als door de Monumentenwacht en indien nodig door bedrijven.
Een monument zoals ’onze’ kerk vraagt nu eenmaal onderhoud en …….dat kost geld en inspanning.
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‘We’ hebben een goede reputa e op concertgebied en steeds meer toeristen weten de kerk te
vinden – zowel toevallige passanten als geplande bezoeken.
De eeuwenoude kerk blij op deze manier binnen de dorpsgemeenschap bestaan en is
beschikbaar voor trouw- en rouwdiensten, trouwloca e burgerlijk huwelijk, concerten,
tentoonstellingen, loca etheater, cursussen en tal van andere ac viteiten.
Dit alles dankzij de inzet van vele rondleiders, klussers, ko e-schenk(st)ers, en andere vrijwilligers.
Ook via de website en Facebook en zelfs Twi er wordt de Lauren uskerk goed onder de aandacht
gebracht. Men had het eens moeten weten zo’n 800 jaar geleden!
De eindconclusie mag zijn dat de Lauren uskerk van Kimswerd een springlevend monument is.
Laten we dat voor Kimswerd proberen te behouden.
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Kerkhof

Het bestuur blij benadrukken dat ‘ons hof‘ een historische plek is en dat het historische karakter
ook behouden moet blijven. Dat betekent dat naast een aantal graven die uit historisch/cultureel
of esthe sch oogmerk behouden moeten blijven, er ook regels gesteld worden aan de plaatsing
van nieuwe grafmonumenten. Hoe gevoelig dit ook ligt, de aard en uitvoering van
grafmonumenten mogen het historische karakter van het kerkhof niet teveel verstoren.
Bij eventuele ruiming van oude graven zal bekeken worden of bijzondere zerken bewaard moeten
worden op een plek aan de rand van het kerkhof.
Kerk en kerkhof blijken nog steeds een belangrijke plek te zijn voor de Kimswerders.
Er waren dit jaar twee begrafenissen. Er is schade ontstaan aan een deksteen ten gevolge van
graafwerkzaamheden. E.e.a. is via de verzekering geregeld.
Aan de haag rondom en het kerkhof zelf is weer het nodige onderhoud gedaan.
De kerkhof-commissie bestaat uit Rennie Niezink (administra e) en Siebe Anema (aankoop en
beheer).

Onderhoud

De onderhoudscommissie hee vele kleine en grotere werkzaamheden verricht om de kerk in haar
huidige goede staat te behouden en indien mogelijk te verbeteren. Zo is er een s jlvolle kapstok
gekomen in de hal en zijn er roosters aangebracht in de bladvangers van de regenpijpen.
De verwarmingsinstalla e blij toch wat storingsgevoelig. Er lijkt nu een oplossing te zijn gevonden
door een ’domme’ jdinstelling te veranderen. Het blij toch een gecompliceerde, las ge
installa e.
Het a rokkelende stucwerk in de hal en het koor is aangepakt door de onderhoudscommissie en
opnieuw ’gewit’ . Verder is repara ewerk gedaan aan het voegwerk van de buitenmuur en de
regenwaterafvoer/goten.
Het buitenschilderwerk hee weer onderhoud nodig. Dat is in 2021 niet gelukt maar wordt nu in
2022 gedaan.
Aan het orgel is onderhoud gepleegd zoals bijvoorbeeld stemmen en er zijn een aantal kleine
repara es gedaan door Bakker & Timmenga.
De Monumentenwacht hee een grote periodieke inspec e gedaan en klein onderhoud gepleegd
zoals het schoonmaken van de dakgoten. Tijdens de inspec e zijn een aantal aandachtspunten
naar voren gekomen welke door de onderhoudscommissie worden opgepakt.
De volledige inspec es door de Mw. zijn nu in de jdlijn gebracht van de SIM-subsidieaanvraag.
De jaarlijkse inspec e omva en alleen de daken van kerk en toren.
Bijzonder om te vermelden is de afronding van het automa seren van het torenuurwerk. De koster
hoe niet meer elke dag, 7 dagen in de week, naar de toren om het uurwerk op te winden en vaak
de klok weer gelijk te ze en. Bert van der Marel hee een fantas sche klus geklaard door het
opwinden van zowel slag- als jd -uurwerk te automa seren. Ook wordt de klok enige malen per
etmaal op ’op jd gezet’ met een digitale ’master-klok’. Aan de voorwaarde om daarbij aan het
historische en nog steeds originele uurwerk, niets blijvend te veranderen is door hem uitstekend
voldaan. Er zijn dus geen gaten geboord of onderdelen vervangen etc., en daarmee is recht gedaan
aan het prach ge uurwerk.

Rondleidingen/bezoeken
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Dit jaar was de kerk gelukkig weer open jdens Tsjerkepaed en Open Monumentendag.
De kerk werd zeer veelvuldig bezocht door passanten en andere belangstellenden.
Het spandoek bij het toegangshek dat laat zien dat de kerk open is func oneert uitstekend. De
enthousiaste reac es van deze bezoekers bewijzen hoe goed het is om zuinig te zijn op zo iets
moois in je dorp.
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De coördinatrice rondleidingen, Aukje Veltman hee haar taken na vele jaren neergelegd. Er wordt
nog gezocht naar iemand die haar taak wil opvolgen.
De kerk is in de zomermaanden van 1 mei tot 1 oktober alle dagen van 10.00 – 17.00 uur open.
Met de audiotour kunnen bezoekers in aanvulling op de DHZ-rondleiding ook via hun eigen
smartphone via de IZI-travel app- alle bijzonderheden te horen en te zien krijgen. Ook via de
website is deze audiotour te beluisteren. Beslist een aanrader !! AUDIOTOUR
In het afgelopen jaar zijn er ondanks Corona toch drie concerten georganiseerd met alle
voorzorgen die daarbij hoorden. Weliswaar met een klein(er) publiek maar wel heel jn dat
er weer ’iets’ kon.

Kerkdiensten

Het gebruik van de Lauren uskerk voor kerkdiensten van de PKN Arum/Kimswerd, uitvaarten
dragen mede bij aan het behoud van het oorspronkelijke doel en karakter van het gebouw en
daardoor aan de func e binnen de dorpsgemeenschap.

Bijzondere ac viteiten

De jaarlijkse bijeenkomst in november met de Voogden van Franeker die het graf van Ida van Tiara
en het interieur inspecteren is dit jaar gelukkig weer gewoon doorgegaan. Tijdens deze
bijeenkomst is de audiotour o cieel gepresenteerd door de maker ervan - Chris Elsinga van
’Terp 10’.
Op internet zijn we ac ef via de site www.lauren uskerkkimswerd.nl en op Facebook als 'S ch ng
Lauren uskerk Kimswerd ' . Beide blijken een succes als informa emedium.
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Commissie beheer kerkhof:
Rennie Niezink
Siebe Anema
Onderhoudscommissie
Jan Baars , Rutmer
Mekenkamp, Huib Ru en
Kerkhof onderhoud:
Teake Hoi nga
Grafdelvers:
Bert van de Marel , Bob van
de Marel
Koster:
Sipke Palsma / Roel Vis
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Jouke de Jong
Sipke Fokkema
Tetje Poli ek
Harmke Bijlsma Johnson
Rennie Niezink
Siebe Anema
Rutmer Mekenkamp
Ne e Heeres
Gatse Giliam
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Bestuur:
Voorzi er
Penningmeester
Secretaris
Overige leden

