
Jaarverslag 2016 van het secretariaat 

Vergaderingen 
Het bestuur vergaderde 6 maal, te gast bij Heero Forma.

Bestuurswisseling 
Helaas is Peter Eering, secretaris en initiatiefnemer/medeoprichter van Stichting De Eppenhuizen Kerk, op 9 
januari 2016 overleden. Wederom wil ik noemen dat zonder zijn inzet, kennis en enthousiasme de stichting 
nooit zou zijn geworden wat zij nu is. Zijn functie als secretaris binnen het bestuur is met ingang van 17 
februari 2016 overgenomen door Otto Kalkhoven.

Donateurs
Stichting De Eppenhuizer Kerk heeft in 2016 twee nieuwe donateurs mogen verwelkomen.

Activiteiten
In de kerk hebben in 2016 vier bijzondere activiteiten plaats gevonden, die van buitenaf georganiseerd 
werden. Van 10 t/m 12 juni 2016 hing er een aantal quilts in de kerk ter gelegenheid van het succesvolle 
Quiltfestival Noord-Groningen. In het weekend van 10 en 11 september 2016 heeft de kerk in het kader van 
Open Monumentendag ongeveer 45 bezoekers mogen ontvangen. Op 4 september 2016 organiseerde Peter 
van Dijk met zijn muziekgroep Repete een concert waarbij ongeveer 50 bezoekers aanwezig waren. De kerk 
is van 21 t/m 23 oktober 2016 verhuurd geweest aan Ingrid Koetsier, die de kerk als stilte-ruimte heeft 
gebruikt. 
Binnen het dorp waren er ook bijeenkomsten in de kerk georganiseerd, namelijk de Nijjoarsveziede, de 
Paasbrunch en het Kerstdiner.

Verwachte activiteiten in 2017
Muzikale Kerken-fietsroute. 
Open Monumentendag op 9 en/of 10 september. 
Gezamenlijke dorpsbijeenkomsten: de Nijjoarsveziede, Paasbrunch en Kerstdiner.

Bouwkundige zaken
In 2016 heeft Henk Bos strips aangebracht om het condenswater bij de ramen af te voeren en zij doen hun 
werk voorbeeldig. 
Erwin Tiben heeft aangeboden om een balustrade langs de trap in de kerk te maken, maar er is hiermee in 
2016 nog geen aanvang gemaakt.
Het abonnement bij de Monumentenwacht is in 2016 opgezegd, aangezien deze jaarlijkse rapportage een te 
grote financiële last bleek in relatie tot de verleende diensten.

Subsidie SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland)
De subsidie-aanvraag via het SNN in het kader van de Regeling Waardevermeerdering is in 2016 volledig 
afgerond.

Het gebruik van de kerk
De kerk is in 2016 alleen gebruikt voor incidentele activiteiten, naar een meer structurele invulling wordt nog 
steeds gezocht.

Aandachtspunten voor 2017
Belettering graven, impregneren baarhuisje en dakgoten, inspectie van de bouwkundige situatie van de kerk.
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