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Voorwoord 

 

 

“Vandaag, achttien december tweeduizend negen, heb ik...”, zo schrijft de notaris in zijn akte bij de oprichting 

van de stichting, die als doel heeft: 

 

het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van de op grond van de Monumentenwet beschermen-

de/aangewezen monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel voor zover deze bij haar in juridische eigendom 

zijn. 

Met andere woorden een Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel, van al bijna 10 jaar. 

Echter wat is 10 jaar vergeleken met de 220 jaar. In het jaar 1798 werden alle kerktorens door een wet van Na-

poleon eigendom van de burgerlijke overheid. De torens konden een militaire functie vervullen als uitkijkpost. 

En bij calamiteiten, zoals bij hoogwater, was de toren een hoge, droge schuilplaats. 

En dan over oudheid gesproken, uit een dendrochronologie datering van gewelf- en torenconstructie van o.a. 

de Sint-Vitenskerk in Wyns blijkt dat er constructies van hout zijn gemaakt met als kap van de boom voor het 

benodigde hout rond het jaar 1450, meer dan vijf eeuwen terug. 

Het is dan ook hierdoor dat soms de voorganger in deze kerken zijn toehoorders welkom heet met de woor-

den “voel je thuis binnen deze eeuwen oude muren, met zijn eeuwenoude woorden van blijdschap en ver-

driet”. 

 

Voor dit jaar staat, naast de gebruikelijke aandachtspunten, de toren van Ryptsjerk op de agenda. Het vervan-

gen van de dakbedekking toren en het repareren van de luidklok. 

  

Met het uitbrengen van dit jaarverslag hopen we de door ons beoogde openheid te hebben geboden. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Arjen van der Schaaf  

voorzitter 
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De monumenten 

 

Toren Pauluskerk  

35669  

Van Sminiaweg 9  

9064 KD Aldtsjerk  

 

Toren Kruiskerk  

35634  

Nieuwstad 5  

9251 LM Burgum   

Toren Hervormde Kerk  

35643  

Ds. Offerhausweg 1  

9264 TH Earnewâld  

 

Toren Mariakerk  

35658  

Wijnserdijk 9  

9062 GP Oentsjerk  

 
Toren St. Petruskerk 

35645  

Schoolstraat 2  

9251 EC Jistrum  

 

Toren Hervormde Kerk 

35677  

Slachtedijk 1  

9254 HE Ryptsjerk  

 

 

Toren Hervormde 

Kerk 35680  

Greate Buorren 14 

9262 SB Sumar  

 

Toren St. Vituskerk 

35690  

Wyns 31  

9091 BE Wyns  

 

 

Korenmolen De Hoop  

35683  

Mounepad 21  

9262 NE Sumar  
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Het bestuur 

A. van der Schaaf   voorzitter    Gytsjerksterhoeke 33  9061 AX Gytsjerk  

J. Schippers-ter Wee   secretaris    Preesterlânswei 40  9254 GL Hurdegaryp  

R. Deelstra    penningmeester  Trambaan 23   9251 LZ Burgum  

 

 

De ambtelijke ondersteuning wordt verleend door 

G. Scherstra   ambtelijk secretaris  

P. Rollema    financieel adviseur  

S. van der Bijl   bouwtechnisch adviseur  

W. Spijker    juridisch adviseur  

 

 

 

 

 

 

De gegevens van de Stichting 

Adres    Postbus 3 9250 AA Burgum  

E-mail    a.v.d.schaaf7@upcmail.nl  

    j.schippersterwee@telfort.nl  

Bankrekening   NL50 RABO 0103 4712 86  

KvK     1169431  
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 Overzicht werkzaamheden 2018 

 
Algemeen 

Het periodiek Onderhoudsplan van de torens en de molen liep van 2012 tot en met 2018. Alle werkzaamheden die 

daar uit voort vloeiden zijn eigenlijk al in 2017 uitgevoerd.  

In 2018 zijn er dus geen grote onderhoudsklussen aan de kerktorens en de molen uitgevoerd. 

De reguliere zaken zoals onderhoud bliksem beveiliging en onderhoud brandblussers zijn uitgevoerd. Bij een aan-

tal kerktorens hebben we wat problemen gehad met de uurwerken. 

Het is af en toe lastig om de oude uurwerken op de juiste tijd te laten lopen. 

 

Korenmolen De Hoop Sumar 

In 2017 is er veel werk verricht aan de molen.  In dat jaar bestond de molen ook 150 jaar. 

Als aandenken aan dit heugelijke feit heeft de Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel een 

ANWB monumentenbord geschonken aan de Stichting Korenmolen de Hoop. Dit is in 2018 geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toren Pauluskerk in Aldtsjerk: 

Eind 2017 is het torenkruis inclusief windwijzer dat boven op de spits staat omgewaaid. Het bleek dat het kruis 

behoorlijk was doorgeroest.  Dit kruis is gedeeltelijk vernieuwd en terug geplaatst. De loden muts waarmee het 

kruis op de torenspits vast zit is ook vernieuwd. 

In de toren zit een ruimte die als consistorie wordt gebruikt. De vloer en het plafond van deze ruimte waren aan 

een opknapbeurt toe. In een gezamenlijke actie van kerkbestuur  en de stichting is dit aangepakt. 
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Toren Hervormde kerk Earnewald 

In opdracht van het kerkbestuur is de kerk buiten om geschilderd. Het schilderwerk van de toren en 

met name de ingang stak, in negatieve zin, af bij dit schilderwerk. De ingang is daarop opnieuw ge-

schilderd. Dit was ook al opgenomen in de onderhoudsplanning. 

 

Toren Kruiskerk Burgum 

Koperdieven hadden gedeeltes van twee bliksemafleiders gestolen. Dit is door Van der Heide weer 

gerepareerd. En wel dusdanig dat koperdieven dit niet snel meet opnieuw zullen doen. 

 

Toren st. Vitus kerk in Wyns 

Samen met de eigenaar van het kerkgebouw hebben we een dendrochronologisch onderzoek laten 

uitvoeren aan de balken van de toren.  

De dakbalken van de kerk kwamen uit ongeveer 1485. De balken van de toren waren moeilijker te 

dateren en verschillende balken dateerden uit verschillende jaren. Een balk zou dateren uit 1495 en 

een ander uit ongeveer 1814.  
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Samenvattend financieel overzicht 2018 
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Inkomsten   Uitgaven  

     
Rente spaarrekening 2017 112,92  Algemene kosten 991,51 

BRIM 2011 toren Sumar 2.668,00  toren  Sumar 3.284,77 

BRIM 2011 toren Wyns 4.517,00  toren Wyns 2.556,06 

BRIM 2011 toren Burgum 2.503,00  toren Burgum 1.448,37 

BRIM 2011 toren Jistrum 1.320,00  toren Jistrum 920,58 

BRIM 2011 toren Ryptsjerk 6.047,00  toren Ryptsjerk 4.466,84 

BRIM 2011 toren Oentsjerk 1.556,00  toren Oentsjerk 1.844,67 

BRIM 2011 molen Sumar 4.500,00  molen Sumar 4.251,46 

BRIM 2011 toren Earnewâld 5.126,00  toren Earnewâld 1.203,95 

BRIM 2011 toren Aldtsjerk 1.989,00  toren Aldtsjerk 11.179,32 

Bijdrage gemeente 2017 35.000,00  nog te betalen verzekeringspremies 2018 3.004,98 

   nog te betalen uren gemeentepersoneel 4.458,85 

     

       

totaal inkomsten 65.338,92  totaal uitgaven 39.611,36 

waarvan betrekking op voorgaande jaren 35.000,00  waarvan betrekking op voorgaande jaren 0,00 

       

Inkomsten 2018 30.338,92  Uitgaven 2018 39.611,36 

     

     

     

Uitgaven 2018 39.611,36    

Inkomsten 2018 30.338,92    

     

tekort over 2018 9.272,44    

 22,44  inzet eigen vermogen  

      

 9.250,00  uiteindelijke bijdrage van gemeente  

     

     

     

Bij de oprichting van de stichting is een bruidschat meegekregen ondermeer voor de renovatie van een aantal torens 

die renovaties vinden zo langzamerhand plaats, dus kan een deel van de bruidschat worden ingezet.  

     

     

     


