JAARVERSLAG STICHTING LAURENTIUSKERK KIMSWERD - 2019
Doel Stichting
Het doel van de Stichting is vastgelegd in de statuten: het in eigendom verwerven en
vervolgens laten restaureren van de Laurentiuskerk 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 bekostigd.

Algemeen
2019 was - al weer- een bijzonder jaar voor de Stichting Laurentiuskerk Kimswerd. Dat mogen
we toch wel vaststellen na 10 jaar!! Op precies 28 december 2019 was het 10 jaar geleden dat
de oprichtingsacte werd getekend.
Een mooi moment om eens te kijken hoe het met de ‘gezondheid’ van de Stichting is.
Momenteel hebben we 218 ‘ Vrienden van de Laurentiuskerk ’. Hoewel er vrienden afvallen
door overlijden, verhuizing en opzegging zijn er momenteel gelukkig ook weer aanmeldingen
zodat het totale aantal redelijk stabiel is. Sommige opzeggers menen dat de restauratie 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 financiële zin en in praktische ondersteuning.
Financieel zijn er geen zorgen. We kunnen we het reguliere onderhoud bekostigen, reserveren
voor onvoorziene zaken en zelfs iets aan verbetering doen.
Er wordt ieder jaar noodzakelijk onderhoud gepleegd door zowel de vrijwilligers van de
onderhoudscommissie als door de Monumentenwacht en indien nodig door bedrijven.
‘We’ hebben een goede reputatie op concertgebied en steeds meer toeristen weten de kerk te
vinden – zowel toevallige passanten als geplande bezoeken.
Opvallend is de grote belangstelling van toevallige passanten die komen kijken doordat ze op
het spandoek bij het toegangshek zien dat de kerk open is. De enthousiaste reacties van deze
bezoekers bewijzen hoe goed het is om zuinig te zijn op zo iets moois in je dorp.
De eeuwenoude kerk blijft op deze manier binnen de dorpsgemeenschap bestaan en is
beschikbaar voor trouw- en rouwdiensten, trouwlocatie burgerlijk huwelijk , concerten,
tentoonstellingen, locatietheater , cursussen en tal van andere activiteiten.
Dit alles dankzij de inzet van vele rondleiders, klussers, koffieschenk(st)ers, en andere
vrijwilligers.
Ook via de website en Facebook en zelfs Twitter wordt de Laurentiuskerk goed onder de
aandacht gebracht. Men had het eens moeten weten zo’n 800 jaar geleden!
De eindconclusie over de afgelopen 10 jaar mag zijn dat de Laurentiuskerk van Kimswerd een
springlevend monument is.

Kerkhof
Het bestuur blijft 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 esthetisch oogmerk behouden moeten blijven, er ook regels gesteld
worden aan de plaatsing van nieuwe grafmonumenten. Bij ruiming van oude graven zal
bekeken worden of bijzondere zerken bewaard moeten worden op een plek aan de rand van
het kerkhof. De kerkhofcommissie bestaat sinds enige tijd Uit Rennie Niezink (administratie) en
Siebe Anema (aankoop). Kerk en kerkhof blijken nog steeds een belangrijke plek te zijn voor de
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Kimswerders. Er zijn dit jaar drie ‘Kimswerders’ begraven en er is 1 urn bijgezet. Verder zijn er 4
graven aangekocht. Aan de haag rondom en het kerkhof zelf is weer het nodige onderhoud
gedaan.
De inning van de bijdrages aan het onderhoud zijn bijna afgerond er zijn nog slechts een paar
bijdrages niet betaald.

Onderhoud
De onderhoudscommissie heeft vele kleine en grotere werkzaamheden verricht om de kerk in
haar huidige goede staat te behouden en indien mogelijk te verbeteren.
De verlichting langs het pad naar de voordeur is uitgebreid tot bij het hek.
Door aanhoudende problemen met de verwarmingsinstallatie zijn we overgestapt naar een
ander bedrijf voor service en onderhoud. Tevens zijn er enkele aanpassingen aan het systeem
gedaan. Dit heeft al direct tot verbetering geleid.
Het afbrokkelende stucwerk in de hal en het koor is aangepakt door de onderhoudscommissie.
Zij hebben in overleg met stuc-experts de slecht(s)te delen verwijderd en behandeld zodat een
nieuwe, hopelijk betere, deklaag kan worden aangebracht. Een intensieve klus waarmee zij
aanzienlijk op de kosten hebben bespaard. Daarna is er opnieuw gestuct.
Natuurlijk zijn er weer inspecties geweest van brandblussers en bliksembeveiligingsinstallatie.
Aan het orgel is onderhoud gepleegd zoals bijvoorbeeld stemmen en er zijn een aantal kleine
reparaties gedaan door Bakker & Timmenga. Gebleken is dat ook ons orgel niet aan de
klimaatverandering ontkomt. Oude loden onderdelen worden net als in veel andere oude orgels
aangetast door zuurdere luchtomstandigheden. Vooralsnog is er echter nog geen reden tot
grote zorgen voor het orgel. De Monumentenwacht heeft de jaarlijkse inspectie van het dak
gedaan , een aantal dakleien vervangen en de dakgoten schoongemaakt.
Verder is het PIP-plan (Periodiek InspectiePlan) herzien en aangepast voor de volgende periode
zodat we weer aan de eisen voldoen van de RCE voor de SIM-subsidie (Subsidieregeling
Instandhouding Monumenten).
Ook is de loop-microfoon vervangen en de ringleiding getest.

Rondleidingen/bezoeken
Tijdens Tsjerkepaad en Open Monumentendag waren de rondleiders weer op de
zaterdagmiddag present om bezoekers te vertellen over de kerk. Het was toch wel verrassend
dat er iedere middag gemiddeld zo’n 25 bezoekers konden worden geteld. Mooi dat de kerk
nog steeds zo in de belangstelling staat. De rondleiders, vinden dat eigenlijk ook logisch. De
kerk zelf en het verhaal wat geboden wordt is indrukwekkend en historisch interessant.
Tijdens Tsjerkepaad werd er geëxposeerd door beeldend kunstenaar en dorpsgenoot Meindert
Bijlsma met zijn bijzondere ‘ Waadlingen’. Ook was er muziek in het koor door Janny Wolrich
en Esther Wermers. Kortom : Het was weer een heel plezierige Tsjerkepaad dit jaar.
Verder waren er nog regelmatig speciale rondleidingen op verzoek. Een "topper" was het
bezoek van 65 oud-docenten van de Friese Poort.
Ook in 2018 is Harlingen weer bezocht door cruiseschepen waarvan een deel van de passagiers
een bezoek hebben gebracht aan onze kerk. Dit resulteerde in een welkome bijdrage in de
onderhoud-bus.
Dankzij een groot aantal geweldige rondleiders kunnen we voldoen aan de vraag om meer
informatie bij zowel individuele als groepsbezoeken aan de kerk.
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Er wordt ook weer gewerkt aan een audiotour waarmee bezoekers in aanvulling op de DHZrondleiding ook via hun eigen smartphone alle bijzonderheden te horen en te zien kunnen
krijgen. Dit project heeft ivm. ziekte enige tijd stil gelegen maar wordt in 2020 voor de zomer
afgerond.

Concerten
In het afgelopen jaar zijn er weer acht concerten georganiseerd. Het hoge niveau geeft de
Kimswerder Concertenreeks steeds meer bekendheid tot in de wijde omgeving.
Dankzij de inzet van Otto Roelofsen heeft Kimswerd een goede reputatie onder zowel
bezoekers als uitvoerenden.
De bezoekers komen voornamelijk uit de regio van Harlingen Franeker en Bolsward, maar ook
Groningen, Drente en Noord Holland komen voor. Dankzij een vast gezelschap vrijwilligers die
bij deze concerten assisteren is ook de pauze met koffie en thee altijd een gezellig samenzijn.
In december heeft OKK weer een fantastisch concert gegeven met een ‘uitverkochte zaal’.
Ook dit keer weer op een speciaal podium aan de zijde van het koor.

Kerkdiensten
Het gebruik van de Laurentiuskerk voor kerkdiensten van de PKN Arum/Kimswerd, uitvaarten
en een huwelijk in het afgelopen jaar dragen mede bij aan het behoud van het oorspronkelijke
doel en karakter van het gebouw en daardoor aan de functie binnen de dorpsgemeenschap.

Bijzondere activiteiten
- De jaarlijkse bijeenkomst in november met de Voogden van Franeker die het graf van Ida van
Tiara en het interieur inspecteerden heeft weer plaats gevonden. De grafinspectie is een
jaarlijkse traditie die al meer dan 300 jaar bestaat. De Voogden schenken dan €1000,- voor het
onderhoud van de kerk. De historicus Hans Mol hield een voordracht over kloosters in
Friesland.
-Er zijn geluidsmetingen gedaan door een bedrijf in opdracht van Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed (RCE)en de Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN) voor een naslagwerk over de
akoestiek in toonaangevend Religieus Erfgoed .
-Er zijn filmopnames gemaakt voor een onafhankelijke film (detective) waarin de kerk als decor
diende voor enkele scenes.
-Ook is er weer een (burgerlijk-)huwelijk gesloten waarmee weer bleek dat ‘onze’ kerk daar
fantastisch geschikt voor is.
- De kerstzangmiddag voor en met kinderen is weer nieuw leven ingeblazen en was als voorheen
een groot succes. Samen met PKN Arum/Kimswerd is geïnvesteerd in een (kunst-)kerstboom.
- De kerk werd het afgelopen jaar verschillende keren gebruikt voor trouw- en rouwdiensten.
en er is een voorlichtingsavond gegeven door de Gemeente SWF over het Marneslenkgebied.
- Het spandoek bij de poort “de kerk is open” trekt passanten die de kerk even bezichtigen. In
het gastenboek is dat goed te zien. evenals de waardering.
De kerk is in de zomermaanden van 1 mei tot 1 oktober alle dagen van 10.00 – 17.00 uur open.
- Op internet zijn we actief via de site www.laurentiuskerkkimswerd.nl en op Facebook als
‘Stichting Laurentiuskerk Kimswerd’. Beide blijken een succes als informatiemedium.
(site: >28700 vieuws, >12350 bezoekers en >105900 hits)
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Bestuur:
Op de vorige jaarvergadering is afscheid genomen van Tsjebbe Hettinga en Germ Schiphof als
bestuursleden van ‘het eerste uur’ c.q. medeoprichter van de Stichting Laurentiuskerk.
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