
Overdracht kerk aan St. Alde Fryske Tsjerken 

Op 24 september 2021 was de officiële overdracht van de kerk aan de St. Alde Fryske Tsjerken. In 
verband corona konden we helaas niet alle gemeenteleden uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Er 
zijn wel foto’s gemaakt en de overdracht was via een livestream te volgen; de livestream is nog terug 
te zien op www.gestreamd.nl/harich/. 
 
Na ontvangst met koffie/thee/oranjekoek en een welkomstwoord door Rommie van der Heide, 
bureaumanager bij de St. Alde Fryske Tsjerken was het woord aan Durk Tuinier, voorzitter van de 
kerkenraad.  
Onderstaand een korte samenvatting van de toespraak. 

Durk neemt ons mee in het proces dat uiteindelijk heeft 
geleid tot deze overdracht van de kerk aan de stichting.  
 
Het doel van de kerkenraad was om de kerk te behouden 
voor onze beide dorpen voor kerk-, trouw- en 
rouwdiensten en dat de kerk goed wordt onderhouden. 
De kans is immers aanwezig dat onze gemeente - de 
bemensing van de kerkenraad is een probleem en we 

hebben te maken met een  teruglopend aantal leden - zal opgaan in een andere kerkelijke gemeente. 
En wat gebeurt er dan met onze kerk? Ook tijdens een ledenvergadering van Plaatselijk Belang werd 
het belang van het behoud van de kerk voor onze dorpen onderschreven. Met de overdracht van de 
kerk aan de stichting blijft de kerk van onze dorpen. 
 
“It fielt dûbel”. Rationeel zetten we een geweldige stap en ontzorgen we de volgende generatie voor 
het onderhoud, maar het gevoel zegt wat zou het mooi geweest zijn als onze kerkgemeenschap zo 
bloeiend was dat dit niet nodig is. De werkelijk is anders. 
 
Een citaat uit de notulen van 1650, opgenomen in het boek dat in 2013 is uitgegeven ter gelegenheid 
van het 350-jarig bestaan van de kerk.   
 

“De door de storm geteisterde en ingestorte kerk werd met geld van Harichster en de Staten van 
Fryslân herbouwd. Het geschonken bedrag van de Staten viel behoorlijk tegen. De helft van het 
gevraagde bedrag werd maar toegezegd. De Harichster floreenplichtigen (= belastingbetalers) 
moesten alle zeilen bijzetten om het bedrag voor de nieuwbouw van de kerk boven water te krijgen. 
Uiteindelijk lukte dat en in 1663 was de kerk klaar en konden de diensten in de kerk weer gehouden 
worden.” Hieruit blijkt dat in 1650 (en ook in 1979 na de brand) veel van onze dorpsgenoten werd 
gevraagd.  
 

De kerk zal nu worden bestuurd door de Plaatselijke Commissie met leden uit onze 
dorpsgemeenschap. Ondersteund door de Stichting Alde Fryske Tsjerken wordt de kerk en haar 
activiteiten behouden voor beide dorpen. Het geld ooit en nog steeds door leden van de gemeente 
opgebracht blijft altijd beschikbaar voor onderhoud van dit kerkgebouw.  
 

Afsluitend: Hiermee is de cirkel rond. In 1650 ging bijna de gehele dorpsgemeenschap naar de kerk, nu 
is de kerk behouden voor de hele dorpsgemeenschap. 
 

Dank Durk voor de mooie toespraak! 
 

Kandidaat-notaris W. van der Land leest enkele - belangrijke -  gedeelten voor uit overdrachtsakte.  
 

Overgedragen wordt het kerkgebouw (toren niet, die is van de Stichting tot Behoud van 
Rijksmonumenten), de inventaris, de ringmuur en het toegangshek voor een koopsom van € 1,00. De 
stichting ontvangt een meegeefsom. Van der Land sluit heel toepasselijk af met: Dit scheepje van de 
kerk dat stormen en vuurzeeën heeft doorstaan wordt nu naar de veilige haven gebracht van de 
Stichting Alde Fryske Tsjerken. 
 

http://www.gestreamd.nl/harich/


De akte van levering wordt nu getekend. Een belangrijk moment. 

Namens de Protestantse Gemeente Harich-Ruigahuizen wordt 
getekend door Durk Tuinier, Wybren de Boer, Lucie Reijenga en 
namens de Stichting Alde Fryske Tsjerken door J. Kersbergen en 
M. Weerd.  
 
Na ondertekening door kandidaat-notaris W. van der Land is de 
kerk officieel van de stichting. 
 

Durk Tuinier overhandigt de sleutel van de kerk aan de heer 
Kersbergen en ontvangt van laatstgenoemde € 1,00. 
 

Hierna een kort muzikaal 
intermezzo.  
We zingen, begeleid door 
organist Bram de Smit, drie 
coupletten van “De ruimte waarin wij samenkomen” van Huub 
Oosterhuis met uitleg bij de coupletten door onze predikant ds. 
Anke Oosting. 

 
Ds. Oosting en Bram: Dank hiervoor! 
 
Dan is het woord aan de heer J. Kersbergen. Onderstaand een korte samenvatting. 
 
In Fryslân zijn 750 kerken, waarvan ongeveer de helft rijksmonument is. Alleen kerken die de status 
rijksmonument hebben komen in aanmerking om overgenomen te worden door de stichting. Dit 
omdat daarvoor subsidies beschikbaar zijn en de stichting heeft voorrang bij subsidieverlening. 
Volgens de prognoses zullen de komende tijd veel kerken leeg komen te staan; het gaat hard. 
  
De kerk van Harich is een mooie kerk met een bijzondere ligging in het landschap; het is de 55e kerk 
die de stichting overneemt. Vanaf 2018 zijn prettige gesprekken gevoerd met de kerkelijke commissie 
over de overname; door corona duurde het langer dan de bedoeling was.  
 

Als laatste vindt, met de overhandiging van de vlag 
van de stichting, de installatie van de Plaatselijke 
Commissie (PC): Dicky Albada, Jannie Landman, Dick 
Langenberg, Nelleke Terluin en Marjan Veenstra (niet 
aanwezig wegens vakantie) plaats. De bedoeling is 
om de vlag te hijsen als er activiteiten plaatsvinden.  
 
Binnenkort gaat de PC in gesprek met impresario Joke 
Bakker van de stichting - zij zal hen ondersteunen - 

om te kijken welke kansen er zijn voor Harich. Van de plannen die worden gemaakt zullen de dorpen 
natuurlijk op de hoogte worden gehouden. 
 

Dank Dicky, Jannie, Dick, Nelleke en Marjan dat jullie 
 je beschikbaar hebben gesteld voor de PC! 

 

Voor Durk Tuinier was er een mooi boeket bloemen. Dik verdiend! 
 

Hierna was er in Ons Gebouw gelegenheid om met een hapje en een drankje nog even na te praten.  
 
Het zal voor iedereen ongetwijfeld even wennen zijn, maar dat komt vast goed! De kerk is en blijft van 
onze dorpen! 
 

Lucie Reijenga 


