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Stichting De Eppenhuizer Kerk
Stichting De Eppenhuizer Kerk, Jaarverslag 2019 van het secretariaat
Bestuur
Het bestuur vergaderde 5 maal, te gast bij Heero Forma.
In 2019 heeft er geen bestuurswisseling plaatsgevonden.
Donateurs
De stichting heeft een flinke aanwas van donateurs, na een wervingsactie in Eppenhuizen in het voorjaar. Alle
inwoners hebben een kaart met foto van de kerk ontvangen, met de vraag of zij als donateur de stichting
wilden gaan steunen.
Het resultaat van de actie was positief: er zijn nu in totaal 15 donateurs die Stichting de Eppenhuizer Kerk
steunen.
Activiteiten 2019
De kerk heeft in 2019 aan diverse activiteiten plaats geboden.
Voor en door het dorp werden door dorpsvereniging Epzee de Niijjoarsveziede en het Kerstdiner in de kerk
georganiseerd. Daarnaast organiseerde het dorp Zandeweer op 11 mei de Klaverblad-wandelroute
(Dorpenronde), waarbij ook Eppenhuizen zich aansloot. Ook deden we mee aan Open Monumentendag op 7
en 8 september.
Een bijzondere activiteit in 2019 was op 8 april een vergadering in de kerk van gemeente Het Hogeland waarbij
burgemeester Henk Jan Bolding en minister Eric Wiebes aanschoven. De organisatie van de Muzikale Fiets
Route heeft ons, in tegenstelling wat was toegezegd, niet benaderd voor deelname aan het evenement.
De kerk bood tot slot nog een mooie locatie aan de afscheidsdienst van mevr. Kamminga, die daarna te voet
naar de begraafplaats is begeleid.
Activiteiten 2020
Deelname Open Monumentendag, met het idee om een ‘Ploeg’-expositie te houden, en het bieden van
expositieruimte voor het Quilt Festival Noord Groningen.
Natuurlijk vinden ook de jaarlijkse Niijjoarsveziede, de Paasbrunch en het Kerstdiner voor de dorpsbewoners
weer plaats in de kerk.
Beleidszaken
De stichting heeft in 2019 een nieuwe overeenkomst met de PKK gesloten betreffende het onderhoud van het
kerkhof. Deze overeenkomst loopt tot 01-01-2029
Aan het boekje over het dorp wordt nog volop gewerkt. De inhoud is klaar en het boekje zal binnenkort in
productie (vormgeving en drukken) worden genomen.
De stichting zal de WA verzekering in 2020 overhevelen naar Donatus.
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Stichting De Eppenhuizer Kerk
Bouwkundige zaken
De tussenwand is in de zomer van 2019 met vereende krachten uit de kerk verwijderd. Deze actie heeft het
schip en koor van de kerk weer verenigd.
De kerk heeft in oktober 2017 bezoek gehad van een expertise team in het kader van het
Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. Uit de uitkomst van dit globale onderzoek
bleek de kerk niet aardbevingsbestendig te zijn. In januari 2020 zal een vervolgonderzoek worden gedaan.
In december 2019 zijn, vlak voor het jaarlijkse Kerstdiner, de schoollampen in de kerk vervangen door koperen
kroonluchters.
Op 1 oktober is het inspectie rapport van de Monumentenwacht Groningen verschenen met de
onderhoudsstaat van het kerkgebouw. De algehele onderhoudstoestand is volgens de onderzoekers goed. Er
zijn echter wel enkele zaken die aandacht behoeven, n.l.:
- Op termijn moeten er loodslabben onder de vorsten aangebracht worden
- Schilderwerk op steenachtige ondergronden moet gereinigd en waar nodig hersteld worden
- Aangetaste houten balustrade van de dakruiter moet hersteld worden
- Enkele scheuren in het metselwerk moeten hersteld worden
- Schootankers moeten geconserveerd
- Aangetaste houten treden van de buitentrap moeten vervangen worden
Beleidsplan
Mede door de eisen gekoppeld aan het verkrijgen van de ANBI-status, is er in 2017 een beleidsplan
geschreven.
Een van de punten uit dit plan was: ‘het uitwerken van een meerjaren onderhoudsplan, voor het onderhoud
van de kerk op de lange termijn (10 à 15 jaar)’. Hier zou in 2018 een aanvang mee gemaakt te worden, maar
dat is niet gelukt. We moeten constateren dat ook in 2019 het Meerjaren Onderhoudsplan is blijven liggen. Dit
is een punt van zorg om in 2020 aandacht aan te schenken!
Aandachtspunten voor 2020
Belettering graven (bestuurslid Nico Folkersma), Meerjaren Onderhoudsplan (beide punten zijn onverkort uit
het jaarverslag van 2019 overgenomen!).

Eppenhuizen, 28 januari 2020

Heero Forma, voorzitter

Otto Kalkhoven, secretaris

Maaike Heidinga, penningmeester

Germt Broekhuizen, bestuurslid

Nico Folkersma, bestuurslid
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