Jaarverslag stichting Vitus kerk Tersoal Jaar 2015

Na 3 jaar lang overleg, wikken en wegen, aarzelen en doorzetten is op 30 januari de Stichting
Vituskerk Tersoal opgericht.
Het doel is om de kerk, gebouwd in 1838 met een toren uit de 13 e eeuw voor het dorp te
behouden. De PKN, de eigenaar van de kerk wil de kerk afstoten ivm krimp van het aantal
betalende gemeenteleden.
De inzet van de Stichting is om de kerk en kerkhof over te nemen. De kerk zal naast de
traditionele diensten ook gaan dienen als ruimte voor exposities, lezingen, concerten ed.
Er is een grondige restauratie nodig (een begroting van €140.000) en de inrichting moet
aangepast worden aan het toekomstige gebruik. (multifunctioneel gemaakt) (begroting van
€34.000)
Het bestuur van de Stichting bestaat uit Thora Justesen (voorzitter), Pieter Langebaerd
(secretaris) en Wim te Groen (penningmeester)
In mei neemt Pieter Langebaerd om gezondheidsredenen afscheid en Aaltsje Jitske Wierstra
neemt zijn plaats in.
Op 12 juni start de restauratie. Een feestelijke start waarvoor het hele dorp is uitgenodigd.
Een toespraakje vanaf de treden voor de kerk, info en tekeningen in de kerk en wie wil
mocht onder begeleiding de steigers op om het eigen dorp van bovenaf te bewonderen.
Opdrachtgever is de PKN, Bouwbedrijf Bootsma is de uitvoerder.
Er wordt een bouwcommissie gevormd: Alle de Vries namens de PKN, Wim te Groen
namens de Stichting, Wietze Dijkstra als onafhankelijk deskundige en Wieger de Jong die
veel ervaring heeft met monumentenzorg en provinciale burocratie.
Er is een begeleidingscommissie die regelmatig overleg pleegt met vertegenwoordigers van
de PKN, de Stichting en de Bouwcommissie.
De restauratie wordt mogelijk gemaakt door subsidies van monumentenzorg van de
Provincie Friesland, De Brim (onderhoudssubsidie van de Staat), Cooperatiefonds van de
RABO-bank, Maatschappij van Welstand, Meindersma-Sybenga Stichting, P.W. Janssen’s
Friesche Stichting.
De restauratie zal in de zomer van 2016 afgerond worden, waarna de inrichting volgt.

