
1

Stichting De Eppenhuizer Kerk

           KvK. nr: 02071739                          www.eppenhuizerkerk.nl                          IBAN: NL04RABO0363750177

Voorzitter H.H. Forma

Secretaris O. Kalkhoven

Penningmeester M.S. Heidinga

Leden N. Folkersma, G. Broekhuizen

p/a Kantsterweg 9

9996 VH Eppenhuizen

Tel: 0595 464461

E-mail: secretaris@eppenhuizerkerk.nl

Stichting De Eppenhuizer Kerk

           KvK. nr: 02071739                          www.eppenhuizerkerk.nl                          IBAN: NL04RABO0363750177

Voorzitter H.H. Forma

Secretaris O. Kalkhoven

Penningmeester M.S. Heidinga

Leden N. Folkersma, G. Broekhuizen

p/a Kantsterweg 9

9996 VH Eppenhuizen

Tel: 0595 464461

E-mail: secretaris@eppenhuizerkerk.nl

Stichting De Eppenhuizer Kerk, Jaarverslag 2021 van het secretariaat 

Bestuur 2021 
Door de Covid pandemie heeft het bestuur in 2021 slechts 4 maal vergaderd bij Heero Forma thuis. 

In 2021 heeft er geen bestuurswisseling plaatsgevonden.

Donateurs 2021 
In december 2021 hebben de donateurs een kerstkaart ontvangen. 

De donateurs werden hierin ook uitgenodigd om hun donateurschap te verlengen door het opnieuw 
overmaken van een bedrag. Het resultaat hiervan is dat er 7 donaties zijn gedaan, t.w. Jan en Tinah 
van Dam, Joop en Hennie, Bep Eering, Fam. Scholtens, Henk Forma, Japke Boelstra, Wijbrand en 
Tina Kamminga (nieuw). 

Daarnaast hebben we van Jaschenka Gringhuis een maandelijkse bijdrage van € 10.- ontvangen. 
Verder heeft Heero Forma al een prachtig bedrag overgemaakt (€ 500) en heeft Geert Bos € 50,-  
contant gegeven. 

Verder zijn er in 2021 geen donaties binnen gekomen.

Activiteiten 2021 
Door de Covid pandemie en daaruit voortvloeiende lockdowns zijn er gedurende het jaar 2021 slechts 
weinig activiteiten georganiseerd in de kerk. 

Op 13 en 14 juli 2021hebben we samen met enkele vrijwilligers en groenbedrijf Straat de 
lantarenpalen langs het kerkpad geplaatst. 

Zaterdag 18 september hebben we de kerk opengesteld voor de wandelaars van ‘Tocht om de 
Noord’. Ondanks dat dit helaas geen financieel winstgevende activiteit was, waren de reacties van de 
deelnemers enthousiast en positief.

Beleidszaken 2021
Mede door de eisen gekoppeld aan het verkrijgen van de ANBI-status is er in 2017 een beleidsplan 
geschreven. 
Dit beleidsplan behoeft nodig een update, waar in 2022 aan gewerkt moet worden.

De begroting laat een een klein, maar structureel tekort zien. Het is noodzakelijk dat hierover 
nagedacht wordt en dat er eventueel nieuwe activiteiten georganiseerd worden om dit tekort aan te 
vullen.
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Bouwkundige zaken 2021

De rijkssubsidie S.I.M. (Subsidie Instandhouding Monumenten), betreffende het onderhoudsplan 
2022-2027, is aangevraagd en heeft € 12.510 van de benodigde € 26.395,60 opgebracht. Het 
bedrag wordt in 5 jaarlijkse termijnen betaald, te beginnen in februari 2022.

De onderdelen van dit meerjarig onderhoudsplan zijn: 
- Herstel metselwerk t.p.v. scheurvorming
- Plaatselijk herstel knipvoegen
- Vorstpannen voorzien van loden ondervorsten en vervangen bevestiging
- Herstel scheuren in pleisterwerk (buitenzijde)
- Schilderwerk van stalen kerkvensters, pleisterwerk, dakruiter, deuren, kozijnen
- Ontroesten/conserveren gevelankers
- Keuring van de brandblussers en de bliksembeveiliging 

In het kader van de versterkingsoperatie door de Nationaal Coördinator Groningen zijn er 
verschillende onderzoeken uitgevoerd en rapporten uitgebracht. Deze hebben tot de 
eindconclusie geleid dat alleen de dakruiter nagekeken moet worden. 

We kunnen echter nog een ‘herbeoordeling’ aanvragen, wat de stichting enig financieel voordeel 
kan brengen. Hieromtrent nemen we begin 2022 een beslissing.


Er zijn in 2021 enkele offertes aangevraagd t.b.v. toekomstige bouwkundige projecten: 
- Restauratie preekstoel door Tico Top voor een bedrag van € 9831,25
- Restauratie spatrand door stucadoorsbedrijf De Terp voor een bedrag van € 3876,84
- Loodslab aanbrengen nokvorsten door Henk Bos voor een bedrag van € 7518,94

Activiteiten 2022 
Door de aanhoudende Covid pandemie zijn er nog geen concrete plannen voor 2022. 

Met wat geluk kan ons plan van een ‘Ploeg’ expositie op Monumentendag (10 en 11 september 
2022), met thema ‘Duurzaamheid’, doorgaan. 

Misschien kan in december 2022 ook het kerstdiner met de dorpsbewoners weer georganiseerd 
worden. 

Ook staan er voor 2022 enkele bouwkundige zaken op het programma, zoals o.a. de afronding van 
de versterking. 

Verder zal er een begin gemaakt moeten worden met het onderhoudsplan 2022-2027

Naar verwachting wordt er in 2022 voortgang geboekt in de overdracht door de PKN-gemeente 
Garsthuizen-Zandeweer C.A van het baarhuisje, de grond waarop de kerk staat, de toegangsweg, 
het parkeerterreintje en de aan Rik en Wijbrand verhuurde tuinen. 

Ook de door Germt Broekhuis aan de stichting beloofde statenbijbel en het zilveren avondmaal 
broodschaaltje hebben nog even tijd nodig. 

De bijbel die ds. Pietermans nog in bezit heeft, is nog niet terug op het thuishonk.

Het boekje over Eppenhuizen verkeert in het eindstadium, er worden nog wat laatste puntjes op de 
i gezet. 
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Aandachtspunten 2022


- Grondoverdracht 
- Schilderwerk graven
- Gevelbescherming
- Restauratie preekstoel 

- Spatrand rondom de kerk herstellen 

- Ornamenten op de hoeken van de voorgevel herstellen 

- Balustrade herstellen, naar oude voorbeelden 

- Beitsen kerkvloer

- Ombouw heteluchtkanaal i.v.m. herstel balustrade 

- Wc-ingang verplaatsen naar entreehal 

- Geiser vervangen voor een close-in boiler 

- Toegangspad bestraten met oude klinkers 

- Leuning langs het toegangspad herstellen, ter hoogte van de traptreden 

- Toegangshek naar het weiland 


Eppenhuizen, gezien en akkoord bevonden, 25 januari 2022

Heero Forma, voorzitter 

Otto Kalkhoven, secretaris  

Maaike Heidinga, penningmeester 

Germt Broekhuizen, bestuurslid 

Nico Folkersma, bestuurslid 


