
- Vergaderingen Het bestuur vergaderde 5 maal, te gast bij Heero Forma.

- Aardbevingsschade De herstelwerkzaamheden betreffende de aardbevingsschade zijn 
afgerond en de kerk ligt er daardoor weer spic en span bij. Ook de werkzaamheden aan het 
Baarhuisje zijn helemaal afgerond.

- Verwarming De nieuwe hoog rendement hete-lucht verwarming is een feit. De financiële 
afwikkeling met Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) zit, naar het zich laat aanzien, 
in de afrondende fase. 

- Activiteiten In de kerk hebben drie activiteiten plaats gevonden namelijk de Nationale 
Monumentendag, Paasbrunch en het Kerstdiner. 

- Verwachte activiteiten in 2016/2017 Quilt Festival, Muzikale Fietsroute, muziekavond 
Lionsclub, Open Monumentendag 10 & 11 september (?), enige activiteiten t.b.v. het dorp (ook in 
het kader van de Leefbaarheid-subsidie: logo tonen!)

- Het gebruik van de kerk Vooralsnog wordt de kerk niet meer permanent verhuurd. Verhuur op 
incidentele basis lijkt de voorkeur te hebben van het bestuur.

- Rijksmonument Preekstoel Het blijkt dat de preekstoel inderdaad op de lijst van 
Rijksmonumenten staat.

- Uitvaart Vereniging Uithuizen Stichting De Eppenhuizer Kerk zou meedelen in de middelen die 
overblijven na de overname van deze vereniging door NUVEMA (notulen 21 april 2015).

- Aandachtspunten voor 2016 Belettering graven, parkeren Quiltfestival, kan er iets voor 
kinderen in het dorp worden gedaan (vergadering van 21-4-15)

- Bestuurswisseling Hoewel onderstaande feitelijk gezien niet bij het jaarverslag van 2015 hoort 
moet het toch genoemd worden:                                                                                                    
Dit jaarverslag is niet door Peter Eering geschreven maar door Otto Kalkhoven. Helaas is Peter 
Eering, secretaris en initiatiefnemer/medeoprichter, van Stichting De Eppenhuizen Kerk op 9 
januari 2016 overleden. Zonder zijn inzet, kennis en enthousiasme zou de stichting, als zij dan al 
had bestaan, nooit zijn geweest tot wat zij nu is. Zijn plaats binnen de stichting is ingenomen door 
Otto Kalkhoven. Hij zal proberen het werk van Peter Eering net zo enthousiast en voortvarend 
voort te zetten.

De Secretaris………….                                    De Voorzitter……………
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