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Inleiding. 

 

De Stichting Vrienden van de kerk Hiaure (SVkH) is opgericht in 1999. 

 

Sinds dat jaar werd de voormalige Nederlands Hervormde kerk van Hiaure, staande aan de 

Hantumerwei 4 aldaar, door de toenmalige Samen op Weg gemeente niet langer meer 

gebruikt voor de reguliere zondagse erediensten. 

 

De Kerkvoogdij heeft het bezit van de kerk voor 1 gulden overgedragen aan de SVkH. De 

omliggende grond, nog steeds in gebruik als kerkhof, bleef eigendom van de Kerkvoogdij.  

De toren was en bleef eigendom van de gemeente Dongeradeel en wordt namens haar beheerd 

en onderhouden door de Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel.  

 

 

Doel. 

 

Het doel van de SVkH is "het beheren en onderhouden van het kerkgebouw in Hiaure zodat 

dit zinvol kan blijven functioneren in kerk en samenleving". 

Enerzijds heeft het doel van de SVkH dus het karakter van monumentenbehoud. 

Anderzijds heeft zij ook een cultureel doel, namelijk het "zinvol functioneren". 

Daarbij zijn haar uitgangspunten algemeen en seculier, openbaar en zonder winstoogmerk. 
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Werkzaamheden. 

 

A. Monumentenbehoud. 

 

 

De kerk is gebouwd in 1869 maar rijksmonument (nr 38702) vanwege de 15e eeuwse klok en 

enkele 17e eeuwse grafstenen op het kerkhof.  

De SVkH houdt de kerk in zodanige bouwkundige staat dat zij niet vervalt en samenkomsten 

hierin goed mogelijk blijven. Zij probeert daarbij zoveel mogelijk het in- en exterieur in de 

originele staat te houden.  

De kerk is momenteel in zeer redelijke staat. De strategie is bijgevolg door tijdig relatief 

kleine werkzaamheden te (laten) uitvoeren grote restauraties op de langere duur te vermijden. 

 

B. Cultureel. 

Strategie is hierbij zoveel mogelijk partijen en individuen bij de kerk te betrekken, er letterlijk 

en figuurlijk in binnen te halen. 

Daartoe stelt SVkH het kerkgebouw zoveel mogelijk open, bijvoorbeeld op zondagen in het 

zomerseizoen en bij de Nationale Orgeldag. Maar zij biedt ook gastvrij onderdak aan rouw- 

en trouwdiensten en aan door derden georganiseerde culturele of educatieve evenementen. 

Tenslotte organiseert de SVkH ook zelf lezingen. Richtlijn daarbij is een voorkeur voor 

cultuur-historische onderwerpen die verband houden met de regio. De planning is daarbij elk 

jaar twee lezingen, één in november en één in maart.  

Voor 2014 streeft de SVkH ernaar te beschikken over eigen beamer en geluidsinstallatie. 

 

Verbouwing. 

In de kerk is geen toiletgelegenheid en dat is een knelpunt bij activiteiten. Bezoekers van 

rouwdiensten en lezingen komen soms van ver. Vandaar dat de SVkH een verbouwing heeft 

gepland waarbij in de opslagruimte rechts onderin de toren een toilet wordt gerealiseerd. 

Tegelijk wordt een mini-keukentje gemaakt en het nodige onderhoudswerk verricht, met 

name aan het dak en de muren. Ook de verwarming moet vervangen omdat de huidige kachel 

niet meer aan de actuele eisen van veiligheid en milieu voldoet. De verbouwing is gepland 

voor tweede helft 2014. 
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Organisatie. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen, te weten: 

Pieter Bosch (voorzitter) Hantumerwei 14     tel. 0519-295297 

Jacob de Hoop (penningmeester) De Wilgen 3      tel.  0519-292787 

Bert Barten (secretaris) Hantumerwei 18      tel. 0519-220104 

allen woonachtig te Hiaure. 

Het bestuur vergadert zovaak dat nodig geacht wordt, doorgaans vier keer per jaar. Besluiten 

worden normaal gesproken bij consensus genomen. Bij de taakverdeling is het pragmatisme 

leidend. 

Financiering. 

Donaties zijn de grootste bron van inkomsten voor de SVkH, gemiddeld rond de 1000,- euro 

per jaar. Gelukkig heeft de stichting een trouwe kring donateurs, dus vermoedelijk zal dit 

bedrag wel op peil blijven. Als tweede heeft de stichting inkomsten uit rente. Verder worden 

de inkomsten aangevuld met het ophalen van oud-papier. De culturele activiteiten zijn 

gemiddeld net kostendekkend. 

De uitgaven weet de SVkH goed in de hand te houden. Verzekering is de grootste jaarlijkse 

post, verwarming de tweede.  

Al met al groeit het kapitaal elk jaar een klein beetje. Dit is nodig om te reserveren voor 

onderhoud van het gebouw. 

Vermogen. 

De SVkH beschikt momenteel over voldoende vermogen (Zie jaarrekening in de bijlagen). Zij 

is echter niet vrij in de besteding hiervan. Een fors gedeelte is haar geschonken onder de 

conditie dat dit kapitaal niet aangetast mag worden, alleen het jaarlijks vruchtgebruik mag de 

stichting vrij besteden. Daarbij dient het kapitaal niet-risicodragend te worden belegd, d.w.z. 

op een spaarreking. In het verleden heeft dit redelijke rentebedragen opgeleverd. Met de 

huidige rentestand niet meer. Hier is weinig aan te doen. 

Het vrij te besteden gedeelte van het vermogen van de stichting is gereserveerd voor 

onderhoud van het gebouw en de geplande verbouwing. Dit zal in 2014 waarschijnlijk een 

flinke bres in het vermogen slaan. 

Bijlagen: 

1.-statuten     2.-jaarrekening 2012 en 2013   3.-uittreksel kvk 
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